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Готуй
сани влітку,
а воза-взимку

mp десятого
СКЛИКАННЯ

*

Важливі завдання, здійснення яких прискорить еко
номічний і соціальний роз
виток нашої країни, постав
лені в рішеннях грудневого
(1983 р.) Пленуму ЦК КПРС,
виступі на Пленумі товари
ша Ю. В. Андропова. Гаря
че схваливши ці документи,
радянські люди сприйняли
їх як керівництво до дії, як
програму великої і відпові
дальної роботи.
Ділова
настроєність, рі
шимість трудящих республі
ки примножити
свій вклад
у всенародну боротьбу за
втілення у життя соціальноекономічної політики партії
знайшли
відображення в
роботі вось/лої
сесії Вер
ховної Ради
Української
РСР десятого
скликання.
Вона відбулася 13 січня в
Сесійному залі Верховної
Ради УРСР.
У
роботі сесії
взяли
участь товариші В. В. Щербицький, О. Ф. Ватченко,
І. О. Герасим.ов, Ю. Н. Єльченко,
Є. В. Качаловський,
Б. В. Качура,
О. П. Ляшко,
І. О. Мозгозий, В. О. Соло
губ, О. А. Титаренко, О. С.
Капто,
Ю. П.
Коломієць,
В. П. Миронов, С. Н. Муха,
Я. П. Погребняк.
Сесію відкрив
Голова
Верховної Ради Української
РСР, депутат К. М. Ситник.
По доповіді
Мандатної
комісії, з якою виступив її
голева, депутат Г. К. Крюч
ков, Верховна Рада приймає
постанову
про
визнання
повноважень новообраних
депутатів А. В. Мерзленка і
П. Г. Осипенка.
Одноголосно затверджує
ться порядок денний сесії:
1. Про Державний план
економічного і соціального
розвитку Української РСР
на 1984 рік і
виконання
Державного плану
еконо
мічного і соціального роз
витку
Української РСР у
1983 році.
2. Про Державний
бюд
жет Української
РСР
на
1984 рік і звіт про виконан
ня Державного бюджету
Української РСР за 1982 рік.
3. Про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ради
Української РСР.

(Закінчення на 2-й crop.).

Ударно попрацювали на бу
дівництві нового корпусу Кіро
воградського заводу радіовиробів будівельники з БУ-2 тре
сту
«Кіровоградмашважбуд».
Річний план по генпідряду ви
конано на 142 проценти. Зраз
ки
високопродуктивної праці
показували
бригади малярів
П. І. Карповича і комплексна
бригада Д. І. Архипова.
На знімка х: новий кор
пус заводу (фото зліва); маля
рії за роботою (фото справа);
бригадир-наставник Д. 1. АР
ХИПОВ вчить молодого мон
тажника Михайла
КУЧЕРА
працювати з нівеліром (фото
вгорі); муляр четвертого роз
ряду В а с пл ь
Б У З И НОЕС ЬКИЙ та зварювальний Володи
мир
КРИВОЛАП.
Фоторепортаж Е. ГРИБА.

РІШЕННЯ ГРУДНЕВОГО (1983 р.) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС —

В ЖИТТЯ!

Закріплюються у трудових колективах
Увесь педагогічний колек
тив
нашої
десятирічки
уважно ознайомився і де
тально попрацював над ма
теріалами
грудневого
(1983 р.) Пленуму ЦК КПРС
і текстом Еиступу
на ньо
му Генерального секретаря
ЦК КПРС, Голови Президії
Верховної Ради СРСР това
риша Ю. В. Андропова.
ЛАи, педагоги, не займає
мося безпосередньо вироб
ництвом матеріальних цін
ностей. Але
перед нами
стоїть не менш важливе зав

дання — готувати майбутніх
працівників усіх галузей на
родного господарства. Бід
свідомості і працелюбності
наших вихованців сьогодні
залежить добробут радян
ського народу завтра.

Завданням
номер один
ми вважаємо навчити дітей
трудитися і шанувати пра
цю. Тут немаловажну роль
відіграють міцні
шефські
зв'язки школи з виробницт
вом. Дечого в цьому плані
нам вдалося добитися. Ска
жімо, минулого року учні

9—10 класів СШ мали змо
гу проходити трудове нав
чання
безпосередньо на
підприємстві, а точніше на
електромеханічному заводі,
залюбки освоювати спеці
альності електрослюсаря та
електромонтажника.
За
хлопцями
і дівчатами за
кріплені досвідчені настав
ники. Так, щотижня по п ятницях, чотири години шко
лярі спочатку знайомляться
З
підприємством, а потім
працюють як справжні ро
бітники.
Поки що важко сказати

про кінцевий результат цих
шефських
зв’язків, адже
пройшов усього рік. Проте
стаз помітним смак у бага
тьох учнів
до робітничих
професій.
Нинішнього року планує
мо кількість годин, прове
дених
на
виробництві,
збільшити до шести,
тим
самим
дати
можливість
старшокласникам глибше і
міцніше
закріпитися у ро
бітничому колективі.
В. НЕТЛЕННО,
директор
СШ
№ 1
м. Олександрії.

Тривають передвиборні наради
У країні тривають окруж
ні
передвиборні
наради
представників громадських
організацій і трудових ко
лективів.
Обговорюються
названі па зборах кандида
тури до найвищого органу
державної влади країни.
Глибокий вплив на все су
спільне життя справили рі
шення грудневого (1983 р.)
Пленуму ЦК КПРС, дев’я
тої сесії Верховної Ради
СРСР. У роботі передвибор
них нарад знаходить ві. дображспня
всенародний
ентузіазм, яким ознамспо-

вана підготовка до виборів.
Москва, Октябрськнй ви
борчий округ. 13 січня тут
відбулась окружна перед
виборна нарада представ
ників трудящих Москворєцького й Октябрського
районів.
— Найкращих, пайдостоіініпіих представників вису
ваємо ми кандидатами в де
путати, — сказав, виступаю
чи па ній, новатор В. II. Лєдовськпх — шліфувальник
виробничого
об’єднання
«Станкостроительный завод»
імені Серго Орджоиікідзе. —

Першим серед них радянські
люди називають 1 снсральііого секретаря ЦК КПРС
Голову Президії Верховної
Ради СРСР 10. В. Андро!
пова. З діяльністю Юрія
Володимировича нерозривно
зв язаиі дальше зміцнення
єдності партії і народу, за
ходи по дальшому вдоско
наленню суспільства розви
нутого соціалізму, зміцнен
ню економічної та оборон
ної могутності Батьківщини
які дістали загальне схва
лення.
Незабутньою подією дЛЯ

нас стало відвідання това
ришем Андроповим нашого
підприємства в січні минуло
го року. Поради і рекомен
дації, висловлені ним на ній
зустрічі, стали основополож
ними в діяльності колек
тиву.
Промовець підкреслив, ЩО
висунення колективом об’єд
нання товариша 10. В. Аи
дропова, видатного керівнії
><а Комуністичної партії
Радянської держави, вірно
го продовжувача безсмерт
вої справи Леніна, каїїдіїда
том у депутати Верховної

Ради СРСР гаряче зустрі
нуте всіма трудящими Москворєцького і Октябрсько
го районів столиці.
Верстатобудівники вису
нули кандидатом у депута
ти також президента Ака
демії наук СРСР тричі Ге
роя Соціалістичної Прані
А. II. Александрова.
Учасники окружної пе
редвиборної наради одно
стайно постановили підтри
мати рішення про висунен
ня кандидатами в депутати
Ради Союзу Вйп.чбвиої Ра
ди СРСР по Октябрсі.кому

Минулого року
в кол
госпі імені Куйбишева зі
брано непоганий урожай
качанистої — 45 центнерів
зерна на круг.
Але нині
цей результат
не може
задовольняти
куйбишевців. Зокрема,
тракторну
бригаду, очолювану Ана
толієм
Миколайовичем
Петрунею. Колектив вирі
шив зібрати
цього року
не менше 50 центнерів з
гектара. А створена на ба
зі цієї бригади
комсо
мольсько-молодіжна лан
ка взяла ще вищі зобо
в'язання — на площі 300
гектарів виростити
по 60
центнерів качанистої.
Шістдесят. Цифра ціл
ком реальна
для комсо
мольців. які вже
не раз
доводили своє праео пра
цювати на найвідповідаль
ніших ділянках
роботи.
Маючи певний досвід і по
стійно поглиблюючи його
з допомогою комуністів—
наставників,
Михайло Чівільчі, Станіслав
Женталай, Микола Бичок, Василь
Сажньов сповнені
рішу
чості виконати свої зобо
в'язання. Для
цього вже
закладено непогану осно
ву: площі зорані під зяб,
внесено
по 8 центнерів
туків на гектар, підготов
лені щити для снігозатри
мання. Елітне,
гібридне
насіння високоврожайних
сортів, що випробуване в
місцевих
умовах (сорт
молдавська-303 та 385), —
зберігається в сухих, про
дезинфікованих коморах.
Зернові сівалки давно від
ремонтовані
й стоять на
лінійці готовності.
А нині члени ланки слу
хають лекції головного аг
ронома
кспроспу
В. П.
Боська та свого бригадира
А. М. Пегруні, який недав
но їздив на Дніпропетров
щину вивчати досвід кра
щих куку ру ДЗСБО ДІБ рес
публіки...
60 центнерів зерна ку
курудзи. Серйозна підго
товка до взяття цього ви
сокого
рубежу
йде у
комсомольців певним хо
дом.

О. МИКОЛАЄНКР.
Новомиргородський
район.

виборчому
округу міста
Москви Юрія Володимиро
вича Андропова і Анатолія
Петровича Александрова * і
звернулись до них з прохан
ням дати згоду балотува
тись по цьому округу.
Передвиборна нарада, яка
відбулася в Казані, одного
лосно вирішила підтримати
висунення кандидатами в
депутати Рази Національ
ностей
Верховної
Ради
СРСР по Кіровському ви
борчому округу члена Політбюро ЦК КПРС, Голови
Ради Міністрів СРСР Ми
коли Олександровича Тихо
нова і
фрезерувальника
авіаційного
виробничого

(Закінчення на 2-й стор.)и

2 стор

~ «Молодий комунар»

17 січня 1984 року

ВОСЬМА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР ДЕСЯТОГО СКЛИКАННЯ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
З доповіддю в першому
питанні порядку
денного
виступив заступник голови
Ради Міністрів УРСР, голо
ва Держплану УРСР, депу
тат В. А. Масол.
З доповіддю у другому
питанні
порядку денного
виступив
міністр фінансів
УРСР, депутат В. П. Козерук.
Депутати заслухали спів
доповідь постійних комісій
Верховної Ради Української
РСР, з якою виступив голо
ва планово-бюджетної ко
місії, депутат 8. К. Метляєз.
Доповідачі та виступаючі
відзначали, що план на по
точний рік розроблено в
повній
відповідності
з
рішеннями
XXVI
з'їзду
КПРС, наступних Пленумів
ЦК партії,
положеннями і
висновками, які містяться в
програмних виступах Гене
рального секретаря
ЦК
КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР товариша
Ю. В. Андропова.
Його
складено виходячи з рішень
XXVI з’їзду і пленумів ЦК
Компартії України, завдань
одинадцятої
п’ятирічки і
Державного плану еконо
мічного і соціального роз
витку СРСР на 1984 рік.

У плані враховано накази
виборців
депутатам Вер
ховної Ради СРСР і Верхов
ної Ради
Української РСР,
а також пропозиції
і вис
новки
постійних
комісій
Верховної Ради республіки.
Планом визначено комплекс
заходів по закріпленню по
зитивних тенденцій у роз
витку народного господар
ства. Намічено більш раціо
нально, ніж у попередні ро
ки, використовувати матері
альні, трудові
і фінансові
ресурси, підвищити віддачу
виробничого і науково-тех
нічного
потенціалу, в ре
зультаті чого план збалан
сований краще, ніж у попе
редні роки.
У нинішньому році в Ук
раїнській РСР національний
доход зросте на 3,1 млрд.
карбованців, або на 3,4 про
цента. Весь
його приріст
буде забезпечено за раху
нок підвищення продуктив
ності праці.
Підкреслювалось,
що у
розв'язанні "намічених пла
ном завдань по підвищенню
інтенсифікації виробництва
центральне місце відводи
ться завданням по зростан
ню продуктивності праці. У
цьому році в цілому по на
родному господарству вона
зросте на 3,4 процента. Пе
редбачається також забез
печити випереджаюче зро

стання продуктивності праці
порівняно із збільшенням
фонду заробітної плати.
Планується
комплексно
механізувати й автоматизу
вати близько
1700 підпри
ємств і дільниць,
зняти з
виробництва ряд застарілих
видів машин і устаткування,
замінити
малоефективні
технології більш продуктив
ними, освоїти випуск близь
ко 1000 найменувань нових
видів промислової продук
ції. Будуть
здійснюватися
цільові комплексні науковотехнічні програми, доповне
ні новими завданнями. Це
дасть змогу
перевести з
ручної праці на механізова
ну
і автоматизовану 230
тис. робітників, а річний
економічний
ефект від
впроваждення науково-тех
нічних заходів становитиме
900 млн. карбованців.
Велике значення надаєть
ся реалізації Продовольчої
програми республіки, роз
витку сільського господар
ства. Його валова продукція
намічається
в обсязі ЗІ
млрд. карбованців, що на
1,8 млрд. карбованців біль
ше минулого року.
Передбачено
дальше
зміцнення матеріально-тех
нічної бази колгоспів і рад
госпів.
На розвиток сіль
ського господарства виділя
ється 5,31 млрд. карбован

Відзначалося,
що бюд
ців капітальних вкладень, у
тому числі державних — жет республіки на нинішній
2,66 млрд. карбованців. На рік забезпечує необхідними
ресурсами
мічено ввести в експлуата фінансовими
цію майже 109 тис. гектаріз дальший розвиток економі
зростання
зрошувальних і 131 тис. гек ки республіки,
таріз осушених
земель, а матеріального і культурно
загальну площу посівів на го рівня життя народу.
На сесії йшла ділова, за
таких землях збільшити від
повідно на 5,3 і 6,7 процен інтересована розмова про
шляхи і засоби
вдоскона
та.
Головним завданням, як і лення господарського меха
раніше, залишається збіль нізму, стилю і методів ке
шення виробництва і заготі рівництва, зміцнення дер
вель зерна.
Передбачено жавної, трудової і планової
Підкреслюва
здійснити заходи по зміц дисципліни.
лась необхідність підвищен
ненню кормової бази гос
ня організованості, ділови
подарств. Це дозволить ви тості і відповідальності кад
конати завдання по вироб рів.
Наголошувалося
на
ництву і закупках продукції більш повному використан
тваринництва.
ні наявного виробничого і
У плані передбачена сис наукового потенціалу, мате
тема заходів по соціально ріальних і трудових ресур
му розвитку і підвищенню сів, зростанні продуктивнос
рівня життя народу. На ос ті праці, зниження собівар
нові
планового розвитку тості, посиленні
режиму
суспільного
виробництва, економії на кожному робо
підвищення його ефектив чому місці.
ності передбачається підви
Промозці вимогливо, з
щити реальні доходи на ду позицій зрослих вимог під
шу населення
на 2,8 про давали критиці недоліки та
цента.
Зросте заробітна упущення в роботі мініс
плата робітників і службоз- терств і відомств, місцевих
ціз, а також
оплата праці Рад республіки, пропонува
колгсспникіз.
Важливим ли конкретні шляхи їх по
фактором поліпшення на долання, дальшого
поліп
родного
добробуту є ви шення справ на всіх ділян
плати і пільги з суспільних ках господарського і куль
фондів споживання, розмі турного будівництва.
Із заключним
слозом у
ри яких підвищаться на 4,2
першому питанні порядку
процента.

денного виступив
депутат
В. А. Масол.
Одноголосно приймають
ся закон
Української РСР
про Державний план еко
номічного і
соціального
розвитку Української РСР
на 1984 рік і Постанова Вер
ховної Ради - Української
РСР про виконання Держав
ного плану економічного і
соціального розвитку Укра
їнської РСР у 1983 році.
Із заключним
слозодл у
другому
питанні порядку
денного
виступив~^епутаг
В. П. Козерук.
Одноголосно приймають
ся Закон
Української РСР
про Державний
бюджет
Української РСР на 1984 рік
і Постанова Верховної Ра
ди Української РСР про за
твердження звіту про вико
нання Державного бюджету
Української РСР
за 1982
рік.
З доповіддю у третьому
питанні порядку денного
виступив секретар Президії
Верховної Ради Української
РСР М. Г. Хоменко.
Депутати приймають за
кони і постанови
про за
твердження Указів Президії
Верховної Ради Української
РСР.
На цьому
восьма сесія
Верховної Ради Української
РСР десятого скликання за
кінчила роботу.
(РАТАУ). 1

Тривають передвиборні наради
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
об’єднання Альберта Шацірзяновича Садикова і звер
нулась до них з проханням
дати згоду балотуватись по
цьому виборчому округу.
У Саратові учасники пе
редвиборної наради пред
ставників трудящих одно
голосно прийняли постанову
підтримати висунення кан
дидатами в депутати Ради
рогозу
Верховної
Ради
СРСР члена Політбюро ЦК
КПРС, секретаря ЦК КПРС
Костянтина
Устиновича
Черненка і токаря-оператора
механічного цеху верстато
будівного об’єднання Ніни
Василівни Лук’я нової і про
сити їх дати згоду балоту
ватись по Ленінському ви
борчому округу.
Окружна передвиборна на
рада представників громад
ських організацій і трудових
колективів відбулась "у Ле
нінграді.
її учасники одностайно
прийняли постанову під
тримати висунення кандида
тами в депутати Ради Союйу Верховної Ради СРСР по
Кіровському виборчому ок
ругу Юрія Володимировича
Андропова і бригадира слюсарів-складальників вироб
ничого об’єднання «Киров
ский завод» Івана Васильо
вича Захарова і просити їх
дати згоду балотуватися по
цьому виборчому округу.
На окружній передвибор
ній нараді трудящих, яка
відбулася в місті Березники
Пермської області, одного
лосно підтримано пропози
цію про висунення кандида
тами в депутати Ради Сою
зу Верховної Ради СРСР по
Березннковському виборчо
му округу члена Політбюро
1ДК КПРС, першого за
ступника Голови Ради Мі
ністрів СРСР Гейдара Алійовича Алієва і водія деся
тої автобази тресту «Голов
ках ідуралбуд» Володимира
Івановича Ти.мочкіна. Учас
ники наради звернулися до
них з проханням дати зго
ду балотуватися по ньому
округу.
В Орську — індустріаль
ному центрі Оренбурзької
Області учасники передви
борної наради одноголосно
прийняли рішення підтрима
ти висунення кандидатами в
Депутати Ради Союзу Вер

ховної Ради СРСР члена
Політбюро ЦК КПРС, Го
лови
Ради
Міністрів
РРФСР Віталія Івановича
Воротникова і оператора
листопрокатного цеху № 2
Орсько-Халіловського мета
лургійного комбінату Гали
ни Миколаївни Данилової і
звернулись до них з прохан
ням дати згоду балотува
тись по Орському виборчо
му округу.
Представники громадсь
ких організацій і трудових
колективів Рязанського ви
борчого округу, які зібра
лись на окружну нараду,
одноголосно
прийняли рі
шення підтримати висунен
ня кандидатами в депута
ти Ради Союзу Верховної
Ради СРСР члена Політбюро ЦК КПРС,
секретаря
ЦК КПРС Михайла Сергі
йовича Горбачова і токаряоператора верстатобудівно
го заводу Ігоря Олексійови
ча Никанорова і звернулись
до них з проханням дати
згоду балотуватись по Ря
занському виборчому окруГУПа передвиборній нараді
представників трудящих Тімірязєвського виборчого ок
ругу міста Москви одного
лосно прийнято постанову
підтримати висунення кан
дидатами в депутати Ради
Союзу
Верховної
Ради
СРСР члена Політбюро ЦК
КПРС, першого секретаря
ММК КПРС Віктора Васи
льовича Гришина і брига
дира прохідників будівель
но-монтажного управління
№ 8 Московського метробу
ду Героя
Соціалістичної
Праці Олександра Сергійо
вича Суханова.
Вирішено
просити їх дати згоду бало
туватись по цьому округу
столиці.
Учасники наради Ліоберецького
виборчого окру
гу
Московської
області
прийняли
рішення підтри
мати висунення кандидата
в члени
Політбюро ЦК
КПРС,
міністра культури
СРСР Петра Ниловіїча Демічева кандидатом у депу
тати Ради Союзу Верховної
Ради СРСР і звернулися до
нього з проханням дати зго
ду балотуватися по цьому
округу.
Відбулась окружна перед
виборна нарада представни
ків трудовик колективів у

Ростог.і-на-Дону. її учасни
ки одностайно підтримали
висунення
кандидатами в
депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради
СРСР Юрія
Володимировича Андропова
і почесного ростсільмашізця,
стругальника виробничого
об’єднання «Ростсельмаш»
Героя Соціалістичної Праці
Петра Кіндратовича Колес
никова і звернулися до них
з проханням дати згоду ба
лотуватися по Пролетарсь
кому виборчому округу.
Передвиборна нарада в
Красноярську прийняла рі
шення підтримати висунен
ня кандидатом у депутати
Ради Союзу Верховної'Ра
ди СРСР кандидата в члени
Політбюро ЦК КПРС, сек
ретаря ЦК КПРС Володи
мира Івановича
Долгих і
просити ного дати згоду ба
лотуватися по Ленінському
виборчому округу.
Учасники окружної перед
виборної наради в Омську
одноголосно підтримали ви
сунення кандидатами в де
путати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР члена По
літбюро ЦК КПРС, першого
заступника
Голови Ради
Міністрів СРСР,
міністра
закордонних справ СРСР
Андрія Андрійовича Громико і бригадира зварників
заводу кисневого машино
будування Валерія Петро
вича Меньшикова і просили
їх дати згоду балотуватись
по Центральному виборчо
му округу.
'Успіхами в змаганні від
значають старт, нового року
трудові колективи Волго
града. Окружна
передви
борна нарада, яка тут від
булася, підтримала
вису
нення кандидатом у депута
ти Ради
Національностей
Верховної Ради СРСР по
Волгоградському виборчому
округу кандидата в члени
Політбюро ЦК КПРС, пер
шого
заступника Голови
Президії Верховної Ради
СРСР Василя Васильовича
Кузнецова. Вирішено проси
ти його дати згоду балоту
ватись по цьому округу.
Учасники окружної пе
редвиборної
наради, яка
відбулася в столиці Білору
сії, одностайно прийняли
рішення підтримати вису
нення кандидатами в депу
тати Ради Національностей
Верховної Ради С ЭСР ц0

Мінському — Заводс.лому
виборчому округу Юрія Во
лодимировича Андропова і
коваля-штампувальника ав
томобільного заводу Євгена
Олександровича Шуляка і
просити їх дат« згоду бало
туватися по--цьому округу.
На передвиборній нараді
представників трудящих Калінінського виоорчого ок
ругу підтримано пропози
цію про висунення кандида
том у депутати Ради Націо
нальностей Верховної Ради
СРСР кандидата в члени
Політбюро ЦК КПРС, сек
ретаря ЦК КПРС Бориса
Миколайовича Пономарьова. Учасники наради звер
нулися до нього з прохан
ням дати згоду балотувати
ся по цьому округу.
Передвиборна нарада в
Семипалатинському вибор
чому окрузі одноголосно
підтримала висунення кан
дидатами в депутати Ради
Національностей Верховної
Ради СРСР члена Полігборо ЦІ\ КПРС, першого сек
ретаря ЦК Компартії Ка
захстану Дінмухамеда Ах
медовича Кунаева і в’язаль
ниці фабрики «Пушинка»
Тетяни Іванівни Тарасової
і звернулась до них з про
ханням дати згоду балоту
ватись по Семипалатинсько
му виборчому округу.
Відбулась окружна нара
да представників трудящих
Бакинського — Азізбсковського виборчого округу. Во
на одностайно підтримала
рішення про висунення кан
дидатами в депутати Ради
Національностей Верховної
Ради СРСР Юрія Володими
ровича Андропова та бу
рильника морського управ
ління бурових робіт «Наф
тові камені» Гусейна Рус
там огли Ібрагімова і звер
нулась до них з проханням
Дати згоду балотуватись по
Цьому округу.
В Абхазькій АРСР відбу
лась передвиборна нарада
представників трудящих Су
хумського—Ленінського ви
борчого округу. Вона під
тримала висунення канди
датом у депутати Ради На
ціональностей
Верховної
І адп СРСР кандидата в
члени Політбюро ЦК КПРС,
Голови комітету Державної
безпеки СРСР Віктора Ми
хайловича Чебрикова. Вирі
шено звернутися до нього з

проханням дати згоду ба
лотуватися по цьому ок
ругу.
Передвиборна
нарада
предста в н як і в
т р у д я щ 11 х.
яка відбулася в столиці
Грузії, вирішила підтрима
ти висунення кандидатом у
депутати Ради Національ
ностей
Верховної
Ради
СРСР по Тбіліському—Ле
нінському виборчому округу
кандидата в члени Иолітбюро ЦК КПРС, першого сек
ретаря ЦК Компартії Грузії
Едуарда Амвроййовіна Ше
варднадзе і звернулася до
нього з проханням дати зго
ду балотуватися по цьому
округу.
Окружна нарада, яка від
булася в Краснодарському
виборчому окрузі, вирішила
підтримати висунення секре
таря ЦК КПРС
Михайла
Васильовича Зимяніна. кан
дидатом у депутати Ради
Національностей Верховної
Ради СРСР і просити його
дати згоду балотуватися в
депутати по цьому округу.
Окружна
передвиборна
нарада представників тру
дящих Ашхабадського сіль
ського виборчого округу
відбулася
в районному
центрі Аннау. її учасники
одностайно підтримали ви
сунення Юрія Володимиро
вича Андропова і колгосп
ниці колгоспу «Тезе єл» Кіровського району Огулдженнет Сопиівни
Кулової
кандидатами в
депутати
Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР
і звернулися до
них з проханням дати згоду
балотуватися по цьому ок
ругу.
Учасники передвиборної
наради прийняли постанову
підтримати висунення кан
дидатом в депутати Ради
Союзу
Верховної
Ради
СРСР по Кіпешемському
виборчому округу секретаря
ЦК КПРС Івана Васильови
ча Капітонова і звернутися
до нього з проханням дати
згоду балотуватись у депу
тати по цьому виборчому
округу.
Па нараді представників
трудящих, яка відбулась у
місті Ангарську Іркутської
області, її учасники одного
лосно підтримали висунен
ня кандидатами в депутати
Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР по Ангорському
виборчому округу члена По-

літоюро ЦК КПРС, Голови
комітету партійного контро
лю при ЦК КПРС Михаила
Сергійовича Соломенцева і
старшого оператора заводу
побутової хімії Антонівн
Василівни Лапшиної і звер
нулись до них з проханням
дати згоду балотуватись по
цьому виборчому округу.
Передвиборна нарада а
Томському виборчому окру
зі підтримала
висунення
кандидатом у депутати Ра
ди Союзу Верховної Ради
СРСР секретаря ЦК КПРС
Єгора Кузьмича Лигачова.
Вирішено просити його дати
згоду балотуватись по цьс^
му округу.
"
В місті Лснінакані Вір
менської РСР відбулась пе
редвиборна нарада пред
ставників трудящих Леніпакаиського-Центральпого ви
борчого округу. її учасники
прийняли постанову підтри
мати висунення секретаря
ЦК КПРС Костянтина Вік
торовича Русакова канди
датом у депутати Ради На;
ціональнбетей
Верховної
Ради СРСР і просити його
дати згоду балотуватися по
цьому виборчому округу.
Учасники окружної парадп в ГорлІвському виборчо- ■
му окрузі Донецької облас
ті одноголосно прийняли по
станову, в якій підтримали
висунення кандидатами »
депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради
СРСР члена
Політбюро ЦК КПРС, пер
шого секретаря ЦК Компар
тії України
Володимир3
Васильовича Щербицького і
вибійника шахти імені В. іЛеніна Героя Соціалістич
ної Праці Олександра Гр”'
горовича Хворостяна. Вирі-,
шено звернутися до них З
проханням дати згоду бало
туватися по цьому окруїУОкружна
передвиборна
нарада Чкаловського вибор
чого округу, яка відбулася
в Свердловську, прийняла
рішення підтримати ,ВІІС,Хпения секретаря ЦК КПРС
Миколи Івановича РижкоУл
кандидатом у депутати І’*1'
дп Союзу Верховної РаД”
СРСР і просити його дат”
згоду балотуватися по цьо
му округу.
* * *
На окружних передвибор
них нарадах прийнято звер‘
иония до виборців.
(ТАРС).

П січня 1934 року __ _________________ _ ____
НЕБЕЗПЕЧНИЙ
вік.
Асоціації, викликані
цим поняттям, примушу
ють
якщо но здригну
тися,
то
скривитися;
компанія
в підворітні,
опівнічне ревіння ' мо
тоциклетних моторів, з
яких міцні руки добре
вгодованих акселератів
витискують усе можливе.
Цинічні репліки під час
кіносеансу відпускають
теж здебільшого 14-18річні... Але ж це не тіль
ки вік наслідування дале

— ДІТИ
з допомогою
шесьів-студентів
педін
ституту
обставили
і
оформили ленінську кім
нату і кімнату
бойової
слави. У них є експонати,
зібрані і привезені з по
дорожей за маршрутами
експедиції
«Моя Бать
ківщина — СРСР».
Ось
цей плакат нам подару
вали московські товари
ші під час зустрічі у сто
личному міськкомі ком
сомолу. А ці-от
фото
графії
зробили
наші

«Молодим комунар»

політичного
виховання,
то
педагог-організатор
М. М. Мірчук повідоми
ла, що воно «ЗДІЙСНЮЄ
ТЬСЯ в процесі
занять
гуртків», але ніяких кон
кретних форм того здій
снення не назвала. Зате
один із «проколів» у Цій
справі можна було помі
тити навіть при поверхо
вому огляді приміщення:
на початку Нового року
в кутку висіла стінгазета,
випущена до Дня народ
ження комсомолу...

- З стор.
МІЙ РІДНИЙ КРАЙ

«Елок т р о м о н т а ж»
N9 411- М.М. МГрЧуК*!

казала укладений 31 бе
резня І982 року договір
між четвертим жЄком і
СУ-411, підписаний його
начальником Б. М. Осад
чим. У документі сказа
но, що управління зобов язується
ДОПОМОГТИ
клубові в Обладнанні
спортзалу. А ось в іншо
му папері—листі началь
ника жеку в Ленінський
райвиконком міститься
скарга на відмову упраз-

Глибоке
корі НИМ
НЕДАВНО ПОСТАНОВОЮ

РАДИ МІНІСТРІВ

ЗНАМ'ЯНСЬ-

СЬКО« РСР

ПРИХОДЬТЕ
ЗАЛИШАЙТЕСЬ
У8АГА: ПІДЛІТОК

ко не кращих
зразків
поведінки; це й вік по
шуку себе, вік
станов
лення характеру, форму
вання ідеалів. Хто ж має
плекати
ті ідеали су
спільно
прийнятними?
Школа? Так, і вона це ро
бить з ранку і до пів
дня чи там
з обіду до
вечора
(двозмінного
навчання
ми ще не по
збулися). Батьки?
Так,
вони теж хто
як може
вчать синів і дочок умурозуму
в коротких пе
рервах між
роботою і
домашніми
справами,
голозним чином у кінці
дня. І ще у школяра за
лишається кілька годин,
якими він розпоряджає
ться на свій розсуд. -Бу
ває, що не знає, куди й
податися.
Сьогодні ми
назвемо дві адреси, де
можна цікаво й не без
користі провести час.
Дитячо - підлітковий
жлуб
«Ленінець»
при
жеку № 1. Хто
має ба
жання навчитися
гарно
малювати, вишивати, в’я
зати, виділювати по де
реву,
фотографувати,
може приходити
сюди.
Любителів естради чека
ють музичні інструменти.
Юних спортсменів прий
муть секції
шахів, ша
шок, настільного тенісу,
боксу, футболу, хокею.
Деякі
батьки можуть
сказати, що такі гуртки
їхня дитина
і в школі
відвідає, а щось там ши
ти і вдома
може. Пра
вильно. Але гурткова ро
бота «Ленінця» має свої
особливості — ведеться,
так би мсзити, з ухилом
— військово-патріотич
ним, естетичним
і гро
мадсько-політичним. Ось
що ми довідалися
від
педагога - організатора
клубу Олени Семенівни
Солодкіної:

гуртківці у Горках
Ле
нінських. Взагалі 5к чле
ни нашого клубу побува
ли з екскурсіями майже
в усіх містах-героях, а
також в
Ульяновську.
Честі поїхати
в
такі
мандрівки удостоювали
ся активісти клубу, члени
тимурівських гуртків, ко
трі шефствують
над 77
інвалідами війни нашого
мікрорайону.
Організовуються
у
клубі колективні перег
ляди
телепередач про
художників, письменни
ків,
доку,ментальних і
художніх фільмів, при
свячених знаменним да
там. І це не
просто си
діння перед екраном —
наші лектори завчасно
«заплановують» інтерес
до передачі розповідями
про людей чи
події,
яким вона
присзячена.
Клуб передплачує нема
ло періодичних видань,
тут зібрано бібліотечку
літератури на допомогу
тим, хто вступає в ком
сомол.
У
клубу
«Вогник»
(жек № 4, старший пе
дагог-організатор Вячес
лав Григорович Черняхозський) «спеціалізація»
інша — тут найбільшою
популярністю юних від
відувачів
користуються
гуртки технічного моде
лювання, радіолюбите
лів,
м’якої
іграшки.
Улюблене
заняття мо
лодших школярів — ви
готовлення «скульптур»
із пластиліну. Збираю
ться тут і самодіяльні
читці, актори, шахісти; є
при клубі і
спортзал.
Що ж стосується ідейно-

Ми підійшли до теми
недоліків у роботі дитя
чо-підліткових
клубів,
Отож торкнемося ще од
ного її аспекту — шеф
ської допомоги жєкам у
справі виховання дітей
за місцем проживання.
О.
С.
Солодкіна
схвально
відгукується
про допомогу дирекцій
шкіл-шефів —
п’ятої і
шостої, зате від вожатих
цих десятирічок «Лені
нець» не має ніякої по
мочі. А піонерські комі
сари без особливих зу
силь могли б, скажімо,
загітузати нічим не зай
нятих після уроків учнів
зазирнути до жеківсько
го клубу.
Задоволена
Олена Семенівиа шефа
ми з історичного та пе
дагогічного факультетів
педінституту,
зокрема,
лекторами
Т. Доценко,
Л. Сулемою, О. Красюк,
І. Мартовецькою, С. Некрасою. А от
студенти
музпеду
С. Михайлюк,
В. Піценко та С. Панчен
ко, котрі мали вести му
зичні заняття, дозволяли
собі не
приходити на
них.
Вікторія Піценко,
приміром,
сказала, що
вона кілька разів прихо
дила, але не було дітей.
У комітеті
комсомолу
вузу по
ідеї
мали б
внести ясність у
цю
справу, але секретар ко
мітету
О. Добробатько
тільки й сказала,
що
«якась дівчина принесла
список тих музпедівців,
але зараз ніколи розби
ратися, бо сесія».

Треба б розібратися і
в стосунках клубу «Вог
ник» і
спецуправління

ління від виконання сво
їх обіцянок і прохання
призначити нових шефів.
Відповіді на цей лист у
папці
М. М. Мірчук не
ма...
Є в роботі підліткових
клубів іще
проблеми. І
там і там «на контролі»
по шестеро
«важких»
хлопчиків. За ними за
кріплені
у четвертому
жеку його працівники, а
у першому — студенти
педінституту. Але у тому
ж першому
поява під
шефних ознаменувалася
неприємним
інциден
том. То може, варто ше
фам активніше займати
ся
«важкими»,
ніж
оформленням стендів?
Наочна агітація потрібна,
вона справляє враження,
але ж головне — люди
на...
Ще одне. За словами
педагогів, у «Ленінці»
постійно (але з перерва
ми) бувають чоловік 200,
у «Вогнику» — близько
13О. Спеціально залучен
ням школярів для робо
ти
дитячо-підліткових
клубів ніхто не займа
ється. Діти
приходять
сюди або випадково, або
з товаришами, або про
читавши
вивішене
в
школі оголошення. Мож
ливо, прочитають вони і
нашу «рекламу». «Заві
тайте на вулицю Дзержинського у 37-й чи 89-й
будинки». Прочитають і,
можливо, прийдуть.
Н. ДАНИЛЕНКО,
кор. «Молодого ко
мунара».
м. Кіровоград.
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З кожним
роком
усе
глиошс- в землю
входять
корінням селетні-дуои, ЯКІ
ооступили лікарню. еони
— о-ісвлдці иаіатьох по
дій, памигних дат і янои
могли говорити, розповіли
и чимало цікавого про той
чи іншим рік. ись, скажі
мо, іооь-и — почалося оудівниціво залізниці
через
невелике
тоді село о.іаМ лнку. РІК ТВ/З-И — від
крито рух поїздів
на ді
лянці олам янпй — Микола
їв. ю8о-и рік; стало до ла
ду діючих паровозне депо,
иідкрити ЛІПарНЮ на лм лі
жок...
На початку
1634 року
перших пацієнтів прийняв
нц-пи лікар мндріи Віталі
йович лисенко.
Приїхав
сюди
з сім єю: дружина
илена Миколаївна,
сини
Вячеслав, оіктор і Юрій і
донька паталя. ґіриоуа із
Миколаєва, де останнім ча
сом працював
ординато
ром морського госпіталю,
іридцяіивосьмиріч ного
суднового лікаря з війсь
кової служои звільнили за
станом
здоров я, але це
Оуз і своєрідним
протест
лікаря проти
свавілля і
несправедливості на цар
ському флоті.
Закінчивши в 1876 році
медичним факультет Київ
ського університету, Анд
рій лисенко оув зарахова
ним молодшим лікарем на
один із військових кораб
лів Балтійського
флоту,
через два роки вже
слу
жить судновим
лікарем
2- го Чорноморського флот
ського екіпажу. Плавав на
кораОлях «Гамань», «ьуг»,
«Петербург»,
на
шхуні
«Саун-Су» та інших. Здійс
нив не одне
закордонне
плавання, оував у багатьох
країнах світу. Лікаря А. В.
Лисенка
відзначили ба
гатьма нагородами, серед
них орденом
святої Анни
3- го ступеня, орденом свя
того Станіслава з-го ступе
ня, Серосьним хрестом за
особливі заслуги, бронзо
вою медаллю
в пам'ять
про турецьку війну 187/ —
1878
років і нагрудним
знаком червоного хреста,
установленим ще 1В?9 ро
ку.
Отож у непримітну і не
велику тоді енамянку, що
притулилася кількома бу
диночками до Чорного лі
су, прибув зоагачений дос
відом лікарської роботи і
побачивши світу... Приїхав,
сюди, давши
собі клятву
якомога краще
служити
трудовому люду. І їхали до
нього з навколишніх сіл і
віддалених станцій і ніко
му ніколи лінар
Лисенко
не відмовив. Ось чому йшли
до Андрія Віталійовича не
лише з болем, а й зі своїм
горам, йшли шукати під
тримки, просячи
поради.
Тривалі бесіди з людьми,
відвідання їх домівок, ба
жання хоч чимось полег
шити тяжке життя заліз
ничників викликали підоз
ру і недовір'я
у царської
влади. Добра н чуйна лю
дина. А. В. Лисенко потра
пив до списку неблагонадійиих.
З червня
1887 року по
мічник начальника губерн
ського жандармського уп
равління доповідав своєму
начальству, що лікар Ли
сенко в будинку
лісника
Квеста неодноразово зуст
річався
з народовольцем
Олександром
Липським,
який через лікаря веде за
боронене листування, ін-

ший лист, написаний са
мим херсонським губерна
тором і направлений мі
ністрові внутрішніх справ
того
ж таки 1887 року,
свідчить, що А. S. Лисенно спілнується з політич
ними піднаглядними Іва
ном Пономарьовим і Все
володом Завадським. Підоз
ра росла, за лікарем вста
новили нагляд.
Не раз навідував свого
брата-лікаря Микола Віта
лійович Лисенко — видат
ний український компози
тор. і приіздио не сам, а з
Михайлом Петровичем Старицьким — актором, ре
жисером, літератором. Тоді
в будинку
лікаря, який
зберігся і по ці дні, дозго
світилися вікна, тут влаш
товувалися чудові вечори.
Бажаними гостями ставали
и прості люди, які з насо
лодою і розумінням слуха- .
ли чарівну музику Миколи
Лисенка і закличні прав
диві вірші Михайла Ста
ри цького. А коли
за фор
тепіано сідав Микола Біталіиович, а Андрій
Віталії
иович орав у руки скрип
ну — стримати
сліз ужа
НІХТО не міг.
З першими
променями сонця їхали а
Орлову Балку — невелич
ке степове село,
аби по
слухати мелодію розлогих
ланіз і відрогів Чорного лі
су. Журливою вона була і
сумною.
Грудневий
вітер
все
більше и більше розгойдує
широкі дуоові крони, при
слухайтесь, І ВИ почуьіе,
як стогнуть
багатовікові
велетні, ііевно,
вони зга
дали
грудень 1905 року,
коли
страйкуючих заліз
ничників,.. на чолі
яких
стояв лікар А. В. Лисенко,
«вгамували» силою — вог
нем і кров’ю. Деякі учас
ники страйку були позбав
лені
роботи і покинули
Знам’янку, кількох відпра
вили у штрафні батальнони. Голову страйкового ко
мітету Лисенка рішення«
Єлисаветградсьного гене
рал-губернатора
від
27.
грудня 1905 року було ви
слано у Вятку. іяжко хво
рому, йому
з допомогою
ората вдалося виїхати за
кордон. У рідні краї Анд
рій Віталійович повернув
ся лише 1910 року і неза
баром помер у
госпіталі
поолизу Ниєва.
Про ті пам’ятні
події
190о рону нагадують нам
дві меморіальні
дошки,
які встановлені біля входу,
до головного корпусу ЛІ’
карні і на будинку, де ко
лись жив лінар-революціонер.
Колектив лікарні горди
ться ЦИМ ІМ’ЯМ, як і тим,
що тут у роки громадянсь
кої війни лікувалися рлатроси з легендарного бро
непоїзда
«Свооода
або
смерть» під
командуван
ням А. В. Ііолупанова, кін
нотники з армії С. М. Будьонного, хоробрі бійці з
партизанської
бригади
П. С. Тначенка,
а також
червоні козаки В. N1. Примакова.
Бував тут і нар
ком
охорони
здоров’я
М. О. Семашко...
Сьогоднішнє обличчя лі
карні — ветерани
і мо
лодь. Молодих і радує,
і
зооов’язує
працювати на
совість той факт, що в різ
ний час у лінарні трудили
ся доктор медичних наук
О. М. Софронова, кандидат,
медичних наук М. К. Бородій,
заслужений
лікар
УРСР М. Т. Лебідь,
такі
знаючі
спеціалісти,
як
В, Н. Ярних,
М. О. Тайхман...
Сьогоднішнє обличчя лі
карні — це 87
лінарів, із
них 20 — першої категорії,
214
середніх медичних
працівників,
з них 9 —;
першої категорії. У стаціо
нарі щороку можуть про
йти курс лінування 6200 —
6300 чоловік.
Всього ж
Знам’янська об’єднана відділкова лікарня імені А. В.
Лисенка обслуговує понад
60 тисяч залізничників. У
нолективі медиків трудять
ся понад 40
комуністів і
ЗО комсомольців.

О. РЯБОШАЛКА,
краєзнавець.
м. Знам’янка.

_____

4 стор.

ЖИВІШИМ З ВСІХ
їн) зібралось багато по
етів, переважно молодих.
Учасник тієї пам'ятної
зустрічі Олександр Жаров
згадує:
— Було задумано негай
но скласти поетичний «Ві
нок Іллічу». Пропозицію
Олександра Безименського зібрати цей своєрідний
«Вінок» підтримали Мико
ла Асєєв, Василь Александровський, Олександр
Ісбах, Сергій Третьяков,
Яків Шведов, інші поети.

Книга «До живого Іллі
ча», яка зберігається в
Центральному музеї В. І.
Леніна, давно стала бібліо
графічною рідкістю. З її
створенням зв'язана хви
лююча історія,
...Болем в серці людей
відізвалася
звістка про
кончину В. І. Леніна. 22 січ
ня 1924 року у колишньо
му Морозовському особ
няку на Боздвиженці (те
пер це будинок дружби З
народами зарубіжних кра.

Вони належали до різних
літературних
напрямів.
Але групові відмінності
ми відкинули
осторонь.
Всенародне горе об'єдна
ло нас на платформі ра
дянського патріотизму.
Кожний взявся написа
ти вірш. 24 січня відбуло
ся
читання
написаного.
Почуття надзвичайно тяж
кої втрати генія револю
ції асі автори поєднували
з думкою про нього, як
про найдорожчу для нас

19.00 — Назустріч
вибо
рам. 19.15 — В.-А. Моцарт
— Дивертисмент. 19.35 —
«Ми смерті дивились в облпття». Художній
фільм.
21.00 — «Час».
21.35 “
Концерт. 22.05 — Сьогодні
у світі. 22.20 —’
Продов
ження концерту.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8-20 —
Мультфільм. 8.40 — «Ми
всі за мир». Музичною ітс_ратурна композиція. 9.15
«Росія молода». Худож
ній телефільм. 8-а серія.
10 ЗО — Документальній!
фільм. 11.08 — Пісня дале
ка і близька. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «Людина і
природа».. 15.30 — Г. Бак
ланов. По сторінках творів.
16.15 — «Справи державні
—справи народні_» 16.45—
Мультфільм. 16.55 — Кон
верт. 17.15 — Розповіда
ють наші кореспонденти.
17.45- Горизонт. 18.45 —
Сьогодні в світі.
19.00 —
Наука і життя. 19.35 — Ху
дожній телефільм «Росія
молода». 9 а серія. 21.00 —
«Час». 21.35
— Розповіді
про театр.

ЖИВИХ

'А ут
10.00 — Новини. 10.15—
X гдожній телефільм. 11.40
—
«Шкільний
екран».
10 кл. Українська „ літера
тура. 12.15
— К. Чапек.
«Мати». Вистава. В перер
ві — 13.00 — Новини 14.10
— «Пропагандист». 16.00—
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — <В ефі
рі — пісня >. 16.35
— «У
нас в колективі». 17.05 —
«Па
планеті- хмарин».
Лялькова вистава. 18.00 —
Документальний телефільм
«Успішність
директора
школи».. 18.30 - «Пароль
«Дружба».
(Кіровоград).
19 00 — Актуальна каме
ра. 19.30 —
«На порядку
денному».
19.45 — «День
за
днем».
(Кіровоград).
20.00 — Оголошення. (Кіро
воград).
20.05 — У май
стерні художника. 20.45 —
«ІІа добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 —
Фільмопера «Богдан Хмельниць
ким». 23.05 — Новини.

А ЦТ (II програма)
: ■ 00 — Ранкова гімнас
ті .а. 8 15 - ДОІсументальіп.н фільм 8.35. 9.40 — Іст< рія 5-й клас. 9.00 — Нау
ково популярний
фільм.
•9 10, 12.40 — Французька
мова 1-и рік 10 05 — Ум
ілім ПТУ. Естетичне вихоіі-ння 10.35. 11.40 — Фізи
ка. 8-й клас. 11.05 — Ша
хова школа. 12.10
— За
гальна біологія. 9 н клас.
13.10 — Рембрандт. 13.55
— Чи
знаєш ти закон.'
14.35 —
Життя і книги
А. Гайдара. 15.20 — Нови
ни. 18.00 — Новині; 18.20
— Поезія
С Капутікяи.
19.(.'5 — «...До шістнадцяти
і більше». 19.50 —
Доку
ментальний фільм. 20.00 —
Вечірня казка. 20.20 —
Спорт за тиждень 20.50 —
Народні мелодії. 21.00 —
«Час» 21.35 — «Тривожні
ночі в Самарі». Художній
фільм. 2-а серія. 22,25 —
Волейбол Жінки. ЦСКА —
«Уралочка» (Свердловськ).

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 —
Дітям про звірят.
8.50 —
Документальний
фільм.
9.20 — «Росія молода» Ху
дожній телефільм. 9-а се
рія. 10.45 — В концертно
му залі — школярі. 14.30—
Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми
15.40 —
Творчість
А. Пластова.
18.15 —
О. Бородіи ■—
Квартет № 2. 16.45 — Чому
і як учать у ПТУ. 17.15 —
Російська
мова. 17.45 —
«.. До шістнадцяти
і біль
ше». 18.30 — Мультфільми.
18.45 — Сьогодні в світі.

людину, з роздумами про
долю народну. Біль у на.
ших серцях ми заглушали
голосом розуму, силою
волі, мобілізацією душев
них сил, розбуджених муд
Леніним,
рим учителем
висловив
Це
чудово
БезименОлександр
ський у вірші «Партбилет
№ 224332», який дихав га
рячою впевненістю в тому,
що «Сто тысяч партбиле
тов заменят Ленинский потерянный билет».
У моему
в!рил «На
смерть Ленина» е слова:
«Видел я: заплакал,
как
ребенок, никогда не пла-

кавший мужик». Так, я
справді бачив багатьох се
лян, що плакали. І сам я,
селянський син, плакав,
але був у той час вже ко
муністом і не мав права
втрачати силу духу і крізь
сльози сказав про те, що
«В толпах новых поколе
ний, где незыблем ленин
ский закал, будет жить
миллионноглавый Ленин,
значит, наш Ильич не уми
рал!».

Виступає вокально-інстру
ментальний
ансамбль
«Смерічка».
20.40 — «На
добраніч діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
телефільм «Звичайний мі
сяць». 2 серія.
22.40 —
Звучить
орган. 23.05 —
Новини.

ричніїй об’єктив». 20.25 —
Вечірні мелодії.
20.45 —
«На добраніч, діти!». 21.00
— «Час». 21.35 — Худож
ній телефільм «Звичайний
місяць». З серія. 22.40 —
• Світ поезії». М. Стельмах.
23.00 — Новини.

А ЦТ (II програма)

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
«Скарби музеїв України».
10.30 — Програма фільмів
українських студій. 11.40—
«Шкільний екран». 4 клас.
Історія.
12.05 — Фільмопера «Богдан Хмельниць
кий». 13.25
— Новини.
13.45 — «Грають юні музи
канті!». 16.00
— Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — В. Кирейко,
Л. Демиденко. «Будь сла
вен.
Києве».
Ораторія.
17.05 — Телефільми. 17.30
— Продовольча програма
— справа кожного. 18.00—
Народні таланти. (Кірово
града. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Дисциплі
на поставок: міра відпові
дальності 1 честь
підпри
ємств;!. 20.25 —
«День : а
днем». 20.40 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 20.45 «На добраніч, літн!» 21 і>0
— «Час». 21-.35
Худож
ній телефільм ■ Зг.ичгн ний
місяці.». 1 серія .22.40 Новині!.

А, ЦТ (II програма)

8.00 — Ранкова гімнас
тика. 8.15 — Документаль
ний фільм. 8.35,
9.40 —
М. 0. Ііекрасон — «Заліз
ниця». 7 клас. 9.00. 12.40 —
Іспанська мова.
10.05 —
Учням ПТУ.
Астрономія.
10.35-— Географія. 11.05 —
Мамина школа. 11.40 — Іс
торія. 12.10 — Географія.
5 клас. 13.10 — Школярам
про хліб. 13.40 — Радянсь
кі письменники про В. І.
Леніна. 14.05 — «Діаманти
для диктатури пролетаріа
ту». Художній фільм. 2 се
рія. 15.20 — Новини. 18.00
— Повний. 18.15 — Науко
во-популярний фільм. 18.25
— Разом з Гайдарем. 19.10
— Наш
сад.
19.40 —
Ж. Бізе
— «Арлезіанка».
Сюїта № 2. 20.00 — «На

З І7 по 22

А ЦТ її ПпОГр.-'ІЗ)

8.00 — Новини. 8.20 —
Творчість юних. 8.50 — Документальні фільмії. .9.35—
«Ми смерті дивились в об
личчя».
Художній ФІЛЬМ.
11.00 — Клуб мандрівни
ків. 14 30 — Новини. 14.50
— Документальні фільми.
15.00 — Концерт. 16.30 —
Новини. 16.35 — Зустріч
пшоляоів з маршалом ар
тилерії
К. П. Казановим.
17.20 —
Кінозамальовки
17.30 — Шахова
школа.
18.00 —
Народна твор
чість. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Ленінський
університет
мільйонів.
19.30 — Наші діти. 1Я.40—
Вечір радянської поезії в
Концертній
студії Остап
кіно. 21.00 — «Час». 21 35
— Продовження вечора.

А УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— Республіканська фізи
ко математична
школа.
17 00 — Ж. Бізе — Р. Щед
рій. Ка'рмен-сюїта 17.45 —
«День за днем».
(Кірово
град) 18.00 — Телефільм.
18.30 — Чемпіонат СРСР з
волейболу
«Локомотив»
(Харків)
— «Радіотехнік»
(Рига) 19.30
— «Галузь:
досвід, проблеми». 20.05 —

«XXVI з’їзд КПРС про
роль літератури
і мис
тецтва у комуністичному
вихованні трудящих» —
«Сучасне
радянське кі
но» (на заводі «Гідроснла»). Початок о 12.00.
Художній фільм «Три нсвідправлені листи». По
чаток о 18.00; 20.30; 20
січня — засідання клубу
«Світлофор».
Лекція:
«Бонн порушили правила
дорожнього
руху». Зу
стріч із лікарем-травматологом.
Початок
об
11.45; художній
фільм
«З життя
начальника
карного
розшуку»
о
18.00; 20.00; 21 січня —
фільми для дітей «Довга
дорога до ніколи». Поча
ток о 13.30; концерт во
кально- інструментально
го ансамблю
будинку
культури
для жителів
мікрорайону. Початок о
17.00;
художній фільм
«Непереможний» о 18.00,
20.00; 22 січня — кон
церт дитячого зразково
го хореографічного
ан
самблю «Ягранчик» для
трудящих міста (у при
міщенні філармонії). По
чаток об 11.00.
КІНОТЕАТРИ:
«КОМСОМОЛ Е Ц Ь»:
протягом тижня — ху
дожній фільм «Знахар».
Початок сеансів о 12.40;
15.20; 18.10; 20.50.
«МИР».
Протягом
тижня — для дігей ху
дожній
фільм «Карав
ши» (9-20. 12.30, 13.50),
мультфільм «Хвалькува
те мишеня» (10.50); ху
дожній фільм «Невсзучі»
о 15.10; 17.30;
18.50;
21.10.

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины,

еул. Луначарського, 36.
БК 63007

Д ЦТ (II програма)
8.00 — Ранкова гімнас
тика. 8.15 — Документаль
ний фільм. 8.35. 9.35 — Історія. -1 клас. 9.05. 13.00 —
Англійська мова. 10.05 —
Учням 11ТУ. Лірика М. О.
Некрасова. 10.35, 11.40 —
В. Г. Коро.іенко. «Діти під
земелля'-. 5 клас. 11.00.—
«Дайте мені
точку опо
ри...» 11.30 — Науково-по
пулярний фільм. 12.40 —
Природознавство. 4 клас.
12.10 — Географія. 7 клас.
13.30 — Радянський пей
зажний живопис
20-х —
ЗО-.х років. 14.00
— Звіз
дар. 14.45 — І. О. Гопчароп.
Сторінки життя і творчос
ті. 15.30 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.20 — Докумен
тальний фільм.
18.30 —
Більше хороших
товарів.
19.00 — Клуб
мандрівни
ків. 20.20 — II. Мясковський
— Симфонія №27.
21.00 — «Час».
-21.35 —
«Люди на землі». Художній
фільм.

А ЦТ (І програм«д)

1984 року
добраніч, діти!» 20.20 —
Співдружність.
21.00 —
«Час». 21.35 — КІноетіод.
21.45 — Міжнародна зуст
річ з хокею. Збірна
ФРІІ
— збірна СРСР.
23.15 —
Волейбол. Жінки
«Медів >
(Одеса) — ЦСКА.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 —
Концерт. 8.40 — Науковопопулярні фільми. 9.15 —
«День моїх синів». Худож
ник телефільм. 10.15—Тво
ри С. Рахмапінова. 14.30 —
Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми.
15.35 —
Концерт. 16.10 — Фільм —
дітям. «Дим у лісі». 17.00—
Стадіон для всіх. 17.30 —
«Пікнік в Сан-Дієго». 18.30
— У кожному малюнку —
сонце. 18.45 — Сьогодні у
світі.
19.00 — Назустріч
виборам.
19.15 — Кіноетіод. 19.25 — «Офіцери».
Художній фільм. 21.00 —
«Час».
21.35 — «Петро
град. Жовтеці, сімнадцято
го». «Зоряний час». Доку
ментальні фільми. 22.50—
Л.-В. Бетховен
— Соната
№ 33 («Аппасіопата»).

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
Виробнича
гімнастика.
10.25 — Ліричні наспіви.
10.35 — Художній
теле
фільм «Звичайний місяць».
1 серія. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 4 кл. Музика.
К. Стеценко. Опера «Котик,
лисичка та півник». 12.10
—
Художній телефільм
«-Звичайний місяць». 2 се
рія. 13.15 — Новини. 16.00
— Повіти 16.10 — -Сріб
ний дзвіночок».
16.30 —
••Вперед, орлята». 17.00 —
Чемпіонат СРСР з волей
болу. ■•Локомотив» (Харків)
— »Дорожник» (Алма-Ата).
1 < ЗО — Телефільм. 17.40
— Концерт з творів Рамо.
/ з««.00 — Кінопанорама «ДиI ловижний світ
природи».
18.30 — «День
за днем».
18.45 — Телефільм. 18.50
—
Оголошення. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Літератур
ніш театр. 20.00 — «Сати-

НАША АДРЕСА:

На г1.-рй1.нс|.|>м языке

Так, горе було всена
родним. В ті дні здавало
ся, що вся Росія йшла до
Будинку Спілок. На люто

січня

■

8.00 — Ранкова гімнас
тика. 8.15 —. Документаль
ний фільм.
8.35. .9.35 —
Астрономія. 10-іі клас. 9.05,
13.10 — Німецька
мова.
1-й рік.
10.05 —
Учням
ПТУ. Історія. 1 1.40 — О. М.
Горький
— «Дитинство».
Шостий клас. 11.05 — Сі
м'я і школа. 12.10 — Бота-'
піка. 6-й
клас.. 12.30 —
Поезія
В.
Луговськсго.
13.-10 — Сторінки
Історії.
«Зустрічі з героями». 14.25
— «В пошуках Ельдорадо»
15 20 — Повніш.
18.00 —
Новини. 18.15 — Науковопопулярний фільм. 18.25 —
Сільський час.
19.25
Світ і молодь. 20.00 — «На
добраніч, діти!» 20.20—Бе
сіда представника Радян
ського комітету захисту
лиру ІО. О. Жукова. 20.50
— Документальний Фільч.
21.00 — • Час». 21.35
—
«Тр;ч .жиі ночі в Самарі»
Хуго.і.сій фільм. 3-я серія.
22.50 - Волейбол. Жінки.
«Уралі чка» їСпердловськ)
— оД] н.-.'іо» (Моіч.’і .'-ї

«Молодой коммунар» —

КІРОВОГРАД
БУДИНОК КУЛЬТУ
РИ ІМЕНІ КАЛІ НІ НА:
17
січня
— художній
фільм «Дамське танго»
о 18.00; 20.00; 18 січня—
художнііі фільм «Золоте
руно» о 18.00; 20.00; 19
І січня — із циклу лекцій

Обсяі 0,5 друк ари

8.р0 — Новини. 8.20 —.
Науково-популярні фільми.
8.55 —
Третій
тираж
«Спортлото». 9.05 — Вис
тавка дитячої
творчості.’
9.35
— «Сім’я і школа».
10.05 — Рух без небезпе
ки. 10.35 — «І знову про
довжується бій». Концерт.
11.05 — «Робітнича
гор
дість ■>. Телефільм. 11.35 —
Комуністи. 12.00 — Люди
на — господар
на землі.
13.00
— М.
Равель —
Квартет фа мажор. 13.30—
У світі тварин.
14.30 —
Новині!. 14.45 — Перемож
ці. 16.20 — Бесіда політич
ного оглядача В. II. Беке
това 16.50 — С. Василенко
— Симфонія № 3. 17.20 —
Всесоюзний
телевізійний
конкурс «Товариш пісня».
18.05
— М. Горький —«В. І. Ленін». 19.10 — «Ле
нін в 1918 році». Художній
фільм. 21.00 — «Час». 21.35
— Г. Свиридов
— «Пате
тична ораторія» для соліс
тів хору і оркестру на вір
ші В. Маяковського. 22.10
— Документальні фільми
«Ульяновськ», «Тут був Ле
нін».

му морозі тисячі людей
чекали черги, щоб попро
щатися з вождем.
Так народилася збірка
«К живому Ильичу». Руко
пис відправили до друку.
Небагато, мабуть, знайде
ться прикладів, коли б
книгу було підготовлено
до випуску ЕСЬОГО за одну
добу. В день похорону
В. І. Леніна, 27 січня 19^4
року, вона вийшла в едіт
у видавництві «Красная
новь».

А. СИВЦО0,
кор. ТАРС.
Москва.

10.30 — Економічний що
денник. 10.50 — Монумен
тальне мистецтво
СРСР.
11.20 — - Товариш
брига
да». Художній телефільм.
1 і 2 серії. 13.30 — Г. Беіїліоз — Траурно-тріумфаль
ні симфонія. 1-1.10 — До
кументальний екран 14.50
— Концерт. 16.50 — Між
народний
огляд. 17.05
О. То.чстой — «Російський
характер». 17.30 — Доку
ментальний фільм. 18.05
— Концерт. 18.35 — Це ВИ
можете. 19.30 — Музичний
кіоск. 20.00—«На добрйіііч*,
діти!» 20.15 — Здоров'я:
21.00 — «Час». 21.35 — «Щ,
що зберегли ВОГОНЬ».
ХУ
ДОЖНІЙ фільм.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини,
8.20,—
Науково-популярні фільми.
8.45 — Творчість п£)">бДів
світу. 9.30
— Будильник.
10.0І) — Служу Радянсько
му Союзу! 11.00 — Здоро
в'я.
11.45 — <Жовтіі§ва
поема».
12.20 — Наука 1
техніка. 12.30 — Сільський
час. 13.30 — Музичний кГоск.
14.00 —
«Шторм?.
Фільм-спектакль. 14 30 —?
Повний. 16.15
Клуб
мандрівників.
17.15
—
■ Мультфільми.
18.00
Міжнародна
панорама.
18.45 —
«Прогулянка цр
• Москві»; 18.55 — «МуфіЩІ
в сім’ї У.Іванових». Фільм
1-іі. 20.00 -- «Музика в сі
м’ї У.тьяногшх». Фільм 2-й.
’ 21.00 — «Час».
21.35
Мир і молодь. 22.10 — Кон
церт.

Д УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
«Загартуйте дитину». 10.45
— Муз. фільм «М. Кажлаєв. «Ритми і роки». 11.55
— «Вперед, орлята». 12.45
— Концертний зал «Друж
ба». 13.40 —
«Слана сол
датська». 1-1.25 — «Друг мій
Мнколка». Вистава. І5.50-~Фільм-кошіерт
• Вічний
подвиг». 16.15 — «Натру
єнії кіноза.'і'-. 17.15 — <Інтерклуб». 17.55 — КінонрОграма «Міста
і люди».
18.30
— Пісні
І. Шамо.
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Солдати правопо
рядку». 20.50 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 —
Кіпомерпдіапи.
22.25 — Коннеот народно
го артиста СРСР А. Солов’яненка. 22 05 — Нг вини.

А ЦТ ЇІІ програма)

А УТ
10.00 — І10Г.1ІП1І. 10.15 —
Художній телефільм «Зви
чайний місяць».
З серія.
11.20
— Документальні
фільми. «Сибірська вули
ця Леніна». «Смольний ка
бінет Леніна».
12.05
—
«Доброго
вам здоров'я».
12.50 — «Народна
твор
чість». 13.15 — Камерний
концерт. 13.35 — В. Маяковськпн. Поема «В. 1. Ле
нін». 14.25 — Кінопрограма «Вітчизна моя
неозо
ра». 15.40 — Л. Дичко. Каптата-симфоиія «Вітер ре
волюції». 16.05 — Науковопопулярний фільм «Людсь
ке п людині».
16.25
—
«Грані пізнання». 17.05 —
Художній фільм з субтит
рами «Ленін
у Парижі».
18 45 — Концерт. 19.00 —
Актуальна камера. 19.45 —
«Скарби музеїв України».
20.00 — П І. Чайковський.
«Лебедине озеро». Вистава.
20,45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.35
— Продовження вистави
«.Лебедине озеро».

8.00 — Ранкова гімнас
тика. 8.15 — Концерт. 8.45
— Документальні фільми.
9.40 — Програма Таджиць
кого телебачення 1-0.55 —
Очевидно
- неймовірне.
11.50 - Фільм — дітям.
•Тихі тпієчнпіси». 1-а. 2-а
серії 14.00 — Хокей з м’я
чем. — «Зоркий» (Краснбгорськ)
—
«Будівник»
(Сиктивкар). 14.45 — Каме
ра дивиться у світ. 15.30
— «ІІа землі, в небесах і
па морі» 16.00 — Розпові
дають паші кореспонден
ти. 16.30 — «Вогняні доро
ги». Художній телефільм.
11 серія. 17.45 — «На кон
цертах Євгена
МравинсЬкого» Передача 3-я. 18.1.5
— Ти пам'ятаєш, товари
шу. 19.15 — Документаль
ний Фільм 19.30 — Розпо
віді про художників. 20.00
— «На
добраніч.
діти!»
20.20 — Кебок світу з ганд
болу.
Чоловіки.
Фінал21.00 — «Час».
21.35 -є
«Семеро сміливих». Худож
ній фільм.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Ранкова гімнас
тика 8.30 — Концерт. 9.30
— Документальні фільми.
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