ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ*

Виходить з 5 грудня 1939 р.

Соціалістичні зобов’язання
Члена міського * комітету
комсомолу, секретаря ком
сомольської
організації
Світловодської
музичної
школи № 1 Тетяну ЧЕРЕД
НИЧОК у міськкомі ЛКСМУ
добре знають як авторитет
ного ватажка молодих. Ви
кладач по класу домри, во
на — незмінний учасник
оркестру народних інстру
ментів педагогів музичної
школи та ансамблю сопіл
карів, що діє при районно
му будинку культури.
Т. Чередничок очолює ком
сомольську організацію вже
не перший рік, і за сумлінну
комсомольську роботу та
активну участь у громад
ському житті була удостоєна
права представляти органі
зацію спілчан міста і району
на обласній звітно-виборній
комсомольській
конферен
ції, що недавно відбулася.
Багато почутого і побачено
го на пій, як вважає сама
Тетяна, стане в нагоді у по
дальшій роботі.

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОГО КОЛЕКТИВУ МАГАЗИНУ № 4 «ОКСАНА»
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ «ПРОМТОВАРИ»

Включившись у боротьбу за підвищення ефективності виробництва і поліп
шення якості роботи, за дострокове виконання державного плану 1985 року
КМК магазину № 4 «Оксана» бере такі соціалістичні зобов’язання:
— завдання XI п’ятирічки по роздрібному товарообігу виконати достроко
во, до восьмої річниці Конституції СРСР;
— ставши на ударну трудову вахту в честь 40-річчя Перемоги радянського
народу в Великій Вітчизняній війні, продати додатково товарів на 20 тисяч
карбованців, надсилати до Фонду миру гроші, зароблені за зарахованих до
складу КМК двох комсомольців-молодогвардійців;
— за рахунок раціонального використання електричного світла зекономити
за рік 3 проценти електроенергії понад встановлений ліміт;
— освоїти двадцятигодинну програму цивільної оборони й успішно скласти
заліки;
— підвищувати ідейно-політичний рівень кожного члена КМК у школах
комсомольського політнавчання;
— за рахунок повн:шого використання внутрішніх ре.ервів не допускати
утворення наднормативних товарних залишків у магазині і перєбоїє у торгівлі
товарами достатніх груп;
— за рахунок широкого впровадження прогресивних методів продажу то
варів, бригадної форми організації праці із застосуванням коефіцієнту трудо
вої участі, підвищення продуктивності праці, зміцнення трудової дисципліни,
а також за рахунок децентралізованих закупок товарів виконати план товаро
обігу до 20 грудня 1985 року і продати населенню додатково товарів на 60 ти
сяч карбованців;
— підвищити кваліфікацію двох продавців шляхом навчання у вузах і тех
нікумах.
Викликаємо на соціалістичне змагання колектив магазину № 8.

Фото Б. СТРИГУНА.

КОРЧАПН

Соціалістичні зобов’язані:» обговорені і прийняті на загальних зборах
комсомольсько-молодіжного колективу магазину № 4 «Оксана».

З БЛОКАДНОГО

Почесне місце в експози
ції Шепетівського мемо
ріального музею Миколи
Островського зайняла кни
га «Як гартувалася сталь»,
видана в Ленінграді у
важкі для нього дні фа
шистської блокади. Тоді
поряд з бойовою
зброєю вона ввійшла
до арсеналу захис
ників невської твер
дині.
У Шепетівку
це
незвичайне видання
роману про Павла
Корчагіна
привіз
один із захисників
міста Леніна, ви
ні співробітник Пуб
лічної бібліотеки
імені
М. Є. Салтикова-Щедріна
кандидат історичних наук
Ю. В. Маретіп. Він розпо
вів
землякам
Миколи
Осгровського
хвилюючу
історію цієї реліквії.
...В оточеному ворожими

полчищами Ленінграді на
пропозицію обкому партії
і командування фронтом
поліграфісти приступили
до видання улюбленого
твору радянської молоді.
Формат книги було вирі
шено зробити таким, щоб

вона легко вміщалася в
кишені солдатської шине
лі, матроського бушлата
чи в офіцерському планше
ті. У неймовірно важких
умовах, під бомбуваннями
та артобстрілом, праців
ники четвертої . друкарні
тресту «Поліграфквига» у

ЛЕНІНГРАДА
падзвнчайно короткий час
виконали почесне завдан
ня. Підписаний до друку
10 вересня 1942 року весь
тираж — десять тисяч
примірників — уже на по
чатку жовтня надійшов у
розпорядження політорганів фронту. Пред
ставникам частин і
з’єднань книгу ви
давали
разом зі
зброєю і боєприпа
сами.
Примірник, що на
дійшов у музей, ба
гато років стояв на
полиці
домашньої
бібліотеки 10. В. Марстіна. У ті незабутні во
єнні роки вів особисто
одержав кілька з них для
свого підрозділу і на пере
довій роздав їх солдатам.
С. ШУМАХЕР,
кор. РАТАУ.

Шепетівка,
Хмельницької області.

ВАХТА ЛАМ ЯТІ

НА СТАЛЕВИХ
МАГІСТРАЛЯХ
Уже в перші ж дні нового року
тисячі тонн народногосподарських
вантажів були доставлені в різні
куточки республіки. Ставши на
трудову Вахту пам’яті, присвячену
40-річчю Перемоги, локомотивні
бригади депо вже провели 42 ве
ликовагових поїзди, перевезли 29
тисяч тонн вантажів, зекономили
більше 6 тисяч кіловат-годин елек
троенергії, якої вистачило, щоб
сформувати ще дванадцять вели
ковагових составів.
Поряд із досвідченими залізнич
никами М. А. ХожайлоЕим, Б. С.
Бродс-ким, Л. І. Осецьким від
мінно працює і молодь. Так, тіль
ки першого січня молодий ко/хуніст Юрій Мартинюк провів поїзд
на 1417 тонн єаЖчий, ніж визначе
но нормою.
Вагомим здобуткам сприяють
заняття в школі передового ДОСВІ
ДУ.

Матеріал пі;?
ництво — удар
на 1 стер.
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«Тварин
читайте

М. КУЗБМЕНКО,

ст. Помічна,
Добрсве.личкІЕСький район.

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ

БЕЗ ВІДСТАЮЧИХ
працює КМК МТФ № 1 колгоспу імені. Крупської
Кіровоградського району

Наша комсомольська ор
ганізація налічує 85 членіс ВЛКСМ. За кількісним
складом вона одна з най
більших у районі. Та мову
єєстиму не про те, що мо
лодь залишається с рідно
му колгоспі (про це, до
рєчі, переконливо гово
ри*? Цифра, яка впевнено
наближається до сотні). Бо

Піврічним план —
да 9 Травня

делегато/л кіровоградських и
р 'онної та обласної ком- іі
сомольських конференцій, є
Нині Клавдія визначає на
6 грудня 1984 року, у день святку
мітки на нинішній трудо
вання 41-ї річниці з дня визволення
вий рік. Зобов’язання бу
Олександрії від німецько-фашистських
дуть вищими, ніж на ми
загарбників, на дільниці, де працює
нулий. Бо до зимівлі худо
КМК по збиранщо малогабаритних
би підготувалися як нале
трансформаторів імені XXVI з’їзду
жить: відремонтували при
КПРС складального цеху № 101, заго
міщення, заготовили вдо
рілись вогні новорічної ялинки. Було
сталь різноманітних кор
виконано річний план.
мів.
Включившись у соціалістичне змаган
Хоча комсомольців й мо
ня під девізом «40-річчю Перемоги —
лоді у тваринницькій галу
40 ударних, трудових тижнів», колектив
зі в нашому колгоспі не
уже тричі виходив переможцем серед
так і мало, хороші тради
заводських бригад. Як це було, зокре
ції є кому продовжувати,
ма, і під час тижня, присвяченого Ле
про роботу в місцевій
нінському комсомолу, 24—30 жовтня
школі з майбутнім попов
1984 року. Беручи соціалістичні зобо
ненням, думаю, не треба
в’язання на 1985 рік, колектив одно
забувати. Адже мине 5—6
стайно вирішив виробничий план пер
років, і благодушність мо
шого півріччя виконати до 9 травня.
же обернутися недобором
КМК зобов’язався відпрацювати під
кадрів.
час роботи Всесвітнього фестивалю у

результатами. Є тут одна
особливість: таких доярок,
що набагато б Еипереджал своїх подруг, немає.
Щ торік дівчата вперше
всі без винятку подолали
тритисячний рубіж. «Від
стаючих — до рівня пере
довиків!» — .це девіз у
роботі КМК став не прос
то словами. І за порівня
КІЛЬКІСТЬ — то ще не п0.
но короткий строк вже
казник.
не відчували себе в ролі
Багатьма корисними спра сором’язливих учениць Га
вами комсомольців слави лина Позар, Марія Гри
ться наше господарство. щенко, Катерина Позар,
т< скажімо, в тварин Любов Олексієнко. У пер
ництві. Створений на базі шу чергу посприяла цьо
молочнотоварної
ферми му керівник КМК молода
В. РУДЕНКО,
\ • комсомольсько-моло- комуністка Клавдія Ков
заступник голови кол
діжнии колектив В останні тун.
госпу Імені Крупської
роки радує своїми постій
Поважають доярки сво
по роботі з молоддю.
но зростаючими високими го керівника. Вона була Кіровоградський район.

Москві два дні на зекономлених мате
ріалах.
С. ПИЛИПЕНКО»
сенретар комсомольської організа
ції цеху № 101 Олександрійського
електромеханічного заводу.

Хвилина роздумів...
К а знімку: майстер сперту зі
спортивної гімнастики студентка Кіро
воградського педінституту (факультет
фізвиховання) Ольга КАРАУЛА. Мате
ріали на теми спорту читайте ::а з стор.

На знімну: в акторській гри
мерній студенти театрального інсти
туту з Кабзрднно Балкарії Вадим МИСОСТОВ (зліва) і Роман КАНЦАЛІЄВ.
(Фотохроніка ТАРС). Про кінорепертуар січня читайте на 4 стор.

«Молодий

2 стор.
*|* ЕТЯНИН електрЬнщііі го•* діппіпк'засвітився зеле
ним неоном: «00.00». (Іульнуль
нулі годин. Нуль нуль хвмлщ). Ці чотири нулі, зрозуЦи за.ораються на цк
МІло,
ферблаті щодоби.
щодоби, Та, ма
буть, тільки раз у] рік вони
таким
бувають наповнені
наї___
__ ____ __ змістом:
один рік
особливим
зм’
минув, інший ще не вступив
у свої-права. На якусь част
ку секунди (не більше!)
можна відчути себе поза
часом, а потім, як жартує
дехто, саме нагода почати
життя спочатку.
Щетині Грабар усього двад
цять три, проте вона знає,
що в русі часу тільки той
може бути винесений на пай
щицу хвилю життя, хто зпа- /бдить себе, свою справу,
хто розуміє: часу для ново-

4

сііяа, Який солодко спав у
новорічну НІЧ, г- ДІЛЯЧИЙ ре
жим поки що не терпить ко
ректив навіть у свята — ду
мала: яким же він буде, цей
рік у її житті, у житті таких
ось малюків, у житті країни,
та й усієї планети? Мирним,
щасливим — цього б хотіло
ся найбільше.
І наша розмова з Тетяною
Грабар
почалася
якраз
із цього.

комунар»

Т. Г.: — Недавно я дізна
лася про такий факт (кілька
десятків років тому про це
писалося в пресі): японська
дівчинка, ядерне відлуння
Хіросіми для якої обернуло
ся тяжкою недугою, звер
нулася до своїх ровесників з
проханням вирізати з папе
ру голуба і підіслати їй. Па
перові птахи ніби-то мали
повернути дівчинці здоров’я.
Коли один із журналістів

------------------ ПРЕМ'ЄРА РУБРИКИ---------------ОЛОДІЖНА газета не вперше розповідає на сво
їх сторінках про агітаторів, проте, як показало
М
анкетування, проведене редакцією в 1984 році, у мо

лодих агітаторів існує чимало невідкладних проблем,
які газета обходила увагою. Тому, враховуючи поба
жання читачів, а також, виходячи з необхідності акти
візації його роботи сьогодні, коли розпочалася підго
товка до виборів у Верховні Ради союзних республік

фестивалю молоді і студен
тів.
КОР.: — А виконання пла
нових завдань, соцзмагання?
Яке місце ці питання зай
мають у вашій роботі?
Т. Г.: — Знову хочеться
відповісти: «головне». Хоч,
мабуть, якщо далі ви запи
таєте про передвиборну кам
панію, я теж відповім, що
це сьогодні найактуальніше.
У нашій роботі просто немає
питань другорядних.. •
Устинівське райспохсивтоварнство змагається з Долннськнм. Колективи мага
зинів у селищі змагаються
між собою. Зараз якраз під
биваємо підсумки соцзма
гання за минулий рік. Та ще
з минулого року працюють
в рахунок 1985 колективи
взуттєвого та відділу «Дитя

ДРУГОРЯДНИХ ПИТАНЬ НЕМА
го початку вже не буде —
х|ба що за рахунок того, що
залишився.
Цю думку вона прочитала
недавно в одній книзі. І за
звичкою виписала до свого
блокнота. Знадобиться коЛіісь, адже їй, Тетяні Гра(£ар, Окопом істу-статястику
Устипівського районного спо
живчого товариства, довоДЙуься багато спілкуватися
з людьми — вона агітатор.
І за два роки, з тих пір, як
виконує це доручення, пере
коналась у правильності ле
нінської фрази, що найкра
ща агітація — це агітація
фактами.
Замість пулів на тому ж
електронному
годиннику
«застрибали» інші цифри.
Новій рік повновладно всту
пив у свої права. І, поправляючи ковдру на ліжечку

та місцеві Ради народних депутатів, мобілізації сил
на виконання завдання завершального року п’ятиріч
ки, на підготовку молоді країни до XII Всесвітнього
фестивалю молоді і студентів у Москві, ми відкри
ваємо нову рубрику «Як справи, агітаторе?». Споді
ваємось, ваші листи підкажуть чимало цікавих тем
для неї, зроблять її вашим другом і порадником.

-------------- ЯК СПРАВИ, АГІТАТОРЕ?---------------КОР.: — Відповідальність
молодої людини за долю
людства, причетність кожно
го до справи миру — питан
ня найактуальніші сьогодні.
Нашу молодь агітувати за
мир немає необхідності —
це найзаповітніше бажання
кожного з нас. Проте, тільки
хотіти — цього сьогодні за
мало. За мир треба бороти
ся, на мир треба працювати.
Як усе це пов’язується у ва
шій агітаторській діяльності?

розповів про це в газеті, іс
торія швидко облетіла кон
тиненти і звідусіль до япон
ської дівчинки полетіли па
перові голуби...
Ця історія схвилювала мо
їх дівчат. Нікого не залиша
ють байдужими чужий біль
і страждання. І зрозуміло,
що у відповідь народжую
ться такі ініціативи, як від
працювати суботішк, пере
рахувати кошти у Фонд ми
ру, у фонд XII Всесвітнього

чий світ» районного універ
магу.
В індивідуальному
змаганні переможцями ви
ходили комсомолки цих ко
лективів
Тетяна
Коцур,
Людмила Рак, молодий ко
муніст Надія Макарепко.
КОР.: — Ви вгадали, що
наступне питання буде про
підготовку до виборів у
Верховні Ради союзних рес
публік та у місцеві Ради
народних депутатів. Засві
тилися
вогні агітпунктів,
триває висунення кандида
тів...
Т. Г.: — Агітаторська ді
яльність обов’язково пов'я
зана з кампаніями — будь то
обговорення важливого пар
тійного документа, битва за
врожай чи підготовка до ви
борів, як-от зараз. У своїй
агітаційній роботі тепер на
магаюся
використовувати

5 січня 1985 року
якомога більше місцевого
матеріалу. Але тут зустрі
лася з труднощами. Вияв
ляється, мені (та, думаю, й
іншим агітаторам) не виста
чає конкретних фактів. А
все тому, що й досі не нала
годили тісного зв’язку з
районною організацією то
вариства «Знання».
КОР.: — Тетяно, Індивіду
альне спілкуваня з людьми—
якого значення ви надаєте
йому в агітаторській діяль
ності? .
Т. Г.: — Зізнаюся, що не
дооцінюю. І, мабуть, дарем
но. Більше використовую
трибуну (тобто комсомоль
ські збори, виробничі пара
ди, політінформації). Один
час була перекопана, що ін
дивідуальна агітація віджи
ла своє — всі свідомі, гра
мотні. Проте у наш напру
жений вік людям стало не
вистачати саме щирого спіл
кування. Тому, мабуть, е не
обхідність до нього повер
нутись. Недарма говорять—
усе нове...
КОР.: — ...Добре забуте
старе.
А індивідуальний
план роботи у вас е?
Т. Г.: — Ні. Мені теж хо
тілося б знати, чи працюють
інші агітатори за індивіду
альним планом? Нехай від
гукнуться...
Л. ЯРМОЛЕНКО.
Устинівський район.

ВІД РЕДАКЦІЇ. Ми на
вмисне ставимо .три крапки
у цій незакінченій розмові.
Сподіваємось, її продовжать
ваші відгуки, шановні агіта
тори, комсомольські праців
ники. Поділіться проблема
ми, розкажіть про форми
роботи, яким ви віддаєте пе.ревагу. І звичайно ж, проте,
як іде підготовка до зиборів
на місцях.

XII МОСКВА 1985
МОСКВА. Цього літа гру
па
студентів-сурикозціз
Майстерні портрета, якою
«орує народний художник
Х»РСР професор Ілля Гла
зунов. побувала у творчо
му відрядженні на Кубі.
За місяць перебузання бу
ло написано гонад 200 ро
біт різного жанру. Провід
не місце у цій колекції
займають портрети людей
героїчного острова Свобо
ди. Загато робіт студентів,
що побували на Кубі, екс
понуватимуться на вистазЙі молодих художників, яка
Аіднриється у Москві З ДНІ
ІІрботи Всесзітнього фести
валю молоді і студентів.
На знімку: студентиеурииозці. що побували на
Кубі. готуються до зистазми. Зліва нвправо*. Микола
СИДОРОВ, Сергій ЄФОШНІН, ігор НАСКАЛОВ.
Фото В. МАСТЮКОвА.
Фотохроніка ТАРС.

На знімку:
вані»»

робота

Х<о’ч даста
і не було
надруковано

студента III курсу

Сергія

ЄФОШНІ^А «ГІрибій у Га
Фотохроніка ТАРС..

Наш читач учасник Ве
ликої Вітчизняної віянії
Г. 3. Дрема з Нової Пра
ги Олександрійського ра
йону скаржився в редак.
ції»' на нетактовне став
лення до пасажирів конт
ролера у тролейбусі.
Ось що відповів редак
ції начальник тролейбус
ного управління В. Є.
Саприкін:
«Факти, наведені в скар
зі, мали місце. Контроле
ра Л. А. Бабиюк заслуха
но на засіданні цехового
комітету. їй оголошено су
вору догану і позбавлено
грошової премії за вере
сень цього року. Л. А. Бабнюк також попереджено,
що в разі повторення по
дібного випадку, її буде
звільнено з роботи. Адмі
ністрація
тролейбусного
управління вибачилась пе.
ред пасажиром Г„ 3, Дре
мою»»

ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА
ЛЕКЦІЙ І БЕСІД ДЛЯ
МОЛОДІ, ПРИСВЯЧЕНА
ВИБОРАМ
: до верховних рад
СОЮЗНИХ РЕСПУБЛІК
ТА ДО МІСЦЕВИХ РАД
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
1. Радянська політична
система —втілення справж
нього народовладдя.
2. Ради народних депута
тів — політична основа
СРСР.
3. КПРС — ядро систе
ми радянської демократії
і рушійна сила її розвитку.
"4. Економічна
система
розвинутого
соціалістич
ного суспільства.
5. Національно - держав
ний устрій СРСР.
6. XXVI з’їзд КПРС, квіт
невий (1984 р.) Пленум ЦК
КПРС, Конституція СРСР
про основні напрями роз
витку політичної системи
радянського суспільства на
сучасному етапі.
7. Радянська загальнона
родна держава — вираз
ник волі и інтересів усіх
трудящих.
8. Конституція СРСР про
підвищення ролі громад
ськості в управлінні су
спільством і державою.
9. Держава і особа.
10. Радянська людина —
справжній господар своєї
країни.
, 11. Вільний розвиток нож
ного — умова вільного
розвитку всіх.
12. Проблема прав лю
дини в сучасній ідеологіч
ній боротьбі.
13. XXVI з’їзд КПРС і
Постанова ЦК КПРС «Про
дальше поліпшення пар
тійного керівництва ком
сомолом і підвищення ЙОГО
ролі в комуністичному ви
хованні молоді» про роль
і місце Ленінського комсо
молу, радянської молоді з
політичній системі радян
ського суспільства.
14. Участь молоді в уп
равлінні суспільством.
15. Радянська Конститу
ція і молодь.
16. конституція СРСР пр»
права і обоз’язки молоді.

КА-НІ-КУ-ЛИ!

Народження ГЕ®
САЯНОГОРСЬК (Красно
ярський край). (Кор. ТАРС
Г. ИОКУХІН). Поставлено
під промислове наванта
ження
перший
агрегат
Майнсьної ГЕС.
З пуском наймолодшої
станції Єнісейського каска
ду почато принципово но
вий етап у раціональному
використанні гідроресурсів
ріки. Тепер за бетонною
греблею Саяно-Шушенської
ГЕС, розташованої вище за
течією, можна без шкоди
для судноплавства і навко
лишнього середовища ство
рювати максимальні запа
си води, щоб у пікові го
дини працювати з найбіль
шим навантаженням.
Третя на Єнісеї гідро
станція буде і доброю під
могою в постачанні елек
троенергії Саяногорському
промисловому вузлу. З пус
ком другого і третього гід
роагрегатів Маинська ГЕС
щороку вироблятиме близь
ко двох мільярдів кілозатг'одим. Як і Саяно-Шушенсьну, її вирішено звести на
повну потужність уже цьо
го року.

ЛЕКЦІЙНА
ПРОПАГАНДА

СКІЛЬКИ . і
МАРШРУТІВ У'ЗИМИ?
Зимовий
перепочинок .під усі-ого побаченого, душколярів — у розпалі. • же багато, і найпріїємпіПевно, що кожен хлопчик •; шкх. Із задоволенням ми
чи дівчинка не поскаржи
ознайомилися із’ містом,
ться на нудьгу. Та де вже
там думати про неї, коли .переглянули ного найви
значніші місця, відвідали’
день не схожий на інший
музеї Кам’янки... Тепер
і наповнений усякими ці
кавими справами. Варто 'ось готуємося до виїзду у
лишень зайти до обласно • столицю УРСР місто-герой
го Палацу піонерів і шко , Київ. Хоч зараз і зима, але
лярів імені В. і. Леніна.
я, мої діти зробили висноТам життя вирує з ранку * вок, яка багата природа у
до вечора. Виставка робіт
ваших краях. При першій
членів технічних гуртків,
;
же нагоді завітаємо сюди
що проходить у плані Все
. іце й улітку.
союзного тижня науки, тех
ніки і виробництва для . Сам я працюю на заводі
іпжепером-копструктором.
дітей і юнацтва, змінює
ться ляльковими вистава І Але крім основного свого
ми, вечори відпочинку для і заняття, дуже люблю спілстаршокласників — літера ■ куватися з дітьми. Треба
турними вікторинами.
; віддати належне нашому
Ну, а іце січневі каніку
підприємству, яке, дбаючи
ли — прекрасна пора.для
про майбутні кадри, підмандрівок. На засідання . тримуе тісні зв’язки із за
героїко-патріотичного клу
гальноосвітніми школами
бу «Спартак», що стали
селища. Насамперед ми
традиційними в бюро між
приділяємо багато уваги
народного молодіжного ту
фізичному розвитку дітво
ризму «Супутник», при
ри. Гак, на базі місцевої
їжджають до Кіровограда
СНІ № 4 активно працю
старшокласники
загаль
ють секції з самбо, акро
ноосвітніх шкіл та учні
батики, боксу, котрі ве
профтехучилищ області. А
дуть майстри спорту СРСР
з яким інтересом знайом
і Заліев
і в. Кадиров,
ляться з Україною і, зокандидат у майстри спор
іі-зма, з Кіровоградщиту з акробатики С. ГІапаною, хлопчики і дівчатка
рш. І в тому, що сьогодні
з Казані, Омська, Іваново,
паші школярі мають змоРязані, Уфи, Оренбурга,
здійснити таку цікаву
Челябінська!
далеку мандрівку — за
Наш кореспондент заві
слуга керівництва 'заводу.
тав до БММТ «Супутник»
.. °СП9В.П,ОМУ до складу
і зустрівся там із керівни
трупи ввійшли діти пере,ком групи юних туристів
довиків підприємства, ті,
Татарської АРСР Р. С.
хто вчиться тільки на
Мухамадіевим. Ось іцо він
І «5»,
розповів:
— Новий рік я і МОЇ
Беручи курс па Київ, ми
підопічні зустріли за дві з
не прощаємось із Кіровбполовиною тисячі кіломет
Ч адом, а, маючи тверду
рів ВІД рідної домівки —
падко приїхати сюди пЬ
у вашому гостинному І
(в раз, кажемо йому і всій
привітному
Кіровограді.
”“и™я»ЯІ'Ка''ЦЯМ *д0 поба’
Вражень рід теплого при
йому кіровоградців, як і
Розмову нэпа Т. КУДРЯ.

5 січня 193.5 року---------------------------------------------- ■•«Молодий комунар»

З стор

Перед наступним
поєдинком
Як ми вже повідомляли, обком профспілки праців
ників сільського господарства та облрада «Колоса»
підбили підсумки огляду-конкурсу на краще спор
тивне село. Першу грошову премію отримали фіз
культурні активісти с. Омикіевого Маловисківського
лъ к району.

СЕКРЕТИ

ТАЄШ«Ц>
Е ДО ТОГО, коли ін

структор по спорту
Щ
колгоспу «Победа» Мало

висківського
району Ва
лерій Петраченко пред
ставляв звіт про роботу
колективу фізкультури за
минулий рік, ми знали,
що в ньому будуть крас
номовні цифри.
Адже
спортсмени
Оникієвого
Мь завжди стабільно вистуЕВ.'пають на районних і об| ласних змаганнях. Кожен
показник інструктор міг
підтвердити протоколами
змагань, рішенням комі
сії ГПО.
Рапорт про сходження
сільських спортсменів до
повнював фотоальбом. Ці
знімки Валерій Петрачен
ко зробив під час прове
дення поєдинків за про
грамою тижнів ГПО, плазця, бігу і оздоровчої ходь
би,
туриста,
стрільця,
стрибуна, ігрових видів
спорту, шахів і шашок,
п Кілька днів тривали зма
гання серед допризовни
ків села, спортивних сі
мей, дошкільнят. За приз
імені колишнього голови
колгоспу Героя Соціаліс
тичної Праці О. П. Махинька змагалися боксе
ри з колгоспу,
школи,
місцезогс? • профтехучили
ща.
Мені неодноразово до
водилось бути
присут
ньою на таких турнірах.
Щоразу серед спортсме
нів'були керівники госпо
дарства на чолі з голо
вою колгоспу І. К. Палієм,
членй комітету комсомо
лу. Наймасовіші змагання
— з багатоборства ГПО.
На них відзначались кра
щі виробничники колгоспу
механізатори Микола Малюга, Леонід Максимук,
Павло Нікітченко, Олек
сандр
Шилоз, шофери
Микола Полянський, Олек
сандр Палій, електрики
Сергій Склифус та Олек
сандр Шостак, облікозець

тракторної бригади Ріктор
Безверхній.
Із кращих значківців бу
ла сформована команда,
яка брала участь у фі
нальному турнірі багатоборців ГПО на приз двічі
Героя Соціалістичної Пра
ці О. В. Гіталоза серед
спортсменів - механізато
рів
області.
Оникіївці
впевнено перемогли всіх
суперників.
'й’ ИПОВОЇ
спортивної
■* бази в
Оникієвому
поки що немає. Юнаки та
дізчата обладнали для се
бе біля футбольного по
ля ігрові
майданчики,
смугу перешкод, «стежку
здоров’я». Заліки з ку
льової
стрільби
вони
складають у тирі проф
техучилища. Під час суботників і недільників ре
ставрували старий буди
нок, і тут тепер тренують
ся боксери.
Про цю секцію хочеть
ся розповісти детальні
ше. Петраченко ще до
служби з рядах Радян
ської Армії займазея бок
сом. Він успішно виступзз
на окружних
турнірах,
став майстром спорту. І
ось він уже кілька рокіз
тренує • молодих хліборо
бів, учнів профтехучили
ща, старшокласників. Ба
гато з них уже вчаться в
інститутах фізкультури, на
факультеті
фіззиховання
Кіровоградського
педін
ституту, теж стали призе
рами обласних та респуб
ліканських турнірів.
Ізан Кирилович Палій
називає секцію юних бок
серів гвардійською. І не
випадково. Коли торік на
колгоспному полі не ви
стачало робочих рук, Ва
лерій Петраченко зібраз
своїх вихованціз і сказав:
«Треба виручити колгосп.
Бо задощить, і наші бать
ки можуть не встигнути
там упоратись». Більше
тридцяти
спортсменізрозрядникіз разом зі сво

їм тренером збирали бу
ряки, заготовляли корми
для худоби. А у вільний
час продовжували трену
ватись.
Приклад юпи* боксерів
наслідували інші фізкуль
турники. 1 недарма насіадіоні, в спортзалі, у лісо
вому масизі, де проводи
ться легкоаїлегичні кро
си з участю всіх жителів
села, висять полотнища з
написом: «Спорт і груд
— поряд ідуть!».
Е РАЗ хочеться підкреслити значимість
того, що в Оникієвому ні
хто не каже: «Це кол
госпна спортивна база,
то вона лише для кол
госпників».
Спортивні
свята влаштовують разом
фізкультурні
активісти
профтехучилища, школи,
колективу
фізкультури
колгоспу. Адже сьогод
нішні учні профтехучили
ща завтра стануть меха
нізаторами в
колгоспі,
сьогоднішні школярі по
повнять колективи тва
ринницької ферми, трак
торної бригади. Вони ста
нуть колгоспними стипен
діатами,
вступивши до
середніх і вищих навчаль
них закладів, вибравши
професію агронома, ін
женера.
Спортивно-масозз
ро
бота з дошкільнятами —
то теж справа Валерія
Петраченка і його гро
мадських
помічників. З
дітьми фізкультурні акти
вісти влаштовують цікаві
веселі ігри, вчать їх плазати, з дитсадку практи
кують фізкультгодини. А
потім — старти «Малої
олімпіади».
Нині оникіївці треную
ться не лише в спортзалі.
Цілими бригадами, класа
ми, навчальними групами
виходять на змагання із
зимового
багатоборства
ГПО, беруть участь у лиж
них гонках. Тризає підго
товка до фіналів сільської
спартакіади, присвяченої
40-річчю Великої Пере
моги. Тоді, в тразні, при
зи чемпіонам і рекорд
сменам вручать колишні
фронтовики,
Ось такі секрети без
таємниць у фізкультурни
ків села Оникієвого. Є ус
піх у масовості і майстер
ності, бо більшість жите
лів села переконані, що
фізкультура і спорт зроб
лять їх життя повнокрознішим, цікавішим, допо
можуть набратись сил і
бадьорості.
К. КОЛІСНИК,
завідуюча
відділом
облради «Колоса».

Сорок восьмий чемшо
пат країни команди друюї
ліги почнуть наприкінці
березня. «Зірка» гратиме
о українській зоні, де ра
зом з нею внетунаїнмуть
двадцять вісім клубів (на
дг.і більше, ніж юрік). Всі
вони будуть розділені на
дві групи — по чотирнад
цять у кожній. Серед них
новачки — чемпіон респуб
ліки серед колективів фіз
культури 1984 року — «Ав
томобіліст» із Запоріжжя і
д.й команди з першої лі
ги — «Гаврія» із Сімферо
поля й ворошиловградська
«Зоря».

ПРОБЛЕМА!

Чотири портфелі
для інструктора
Про них у цьогорічних
номерах «Молодого ко
мунара» ми збираємось
розповісти з тим, щоб
допомогти у розв’язанні
проблеми фізкультурних
кадрів на місцях. Йде
ться про інструкторів по
спорту, які виконують ще
й обов’язки комсоргів,
голів комітетів ДТСААФ,
командирів сандружин і
,Т. д.

.Особливих змін у коман
ді не сталося. Правда, до
київського
спортивною
клубу армії пішов ігор
Черненко.
На військову
службу призвано Сергія
Сіспашка.
Закінчили виступати за
«Зірку» захисники Олек
сандр Смиченко та Олек
сапдр Іванов.
Разом з майстрами спорту начальником команди
Борисом Петровим і стар
шим тренером Юрієм Горожанкіиим працює тренер
Всеволод Даредко.
Спланована підготовка
«Зірки» до нового чемпіо-

ЗАПРОШУЄМО
ДО РОЗМОВИ
А що скажуть із цьою
приводу самі інструктори
і керівники господарств,
де вони працюють, від
повідальні
працівники
спорткомітетів і рад доб
ровільних товариств і ві
домств?
Що скажуть
фізкультурники, яким, на
нашу думку, теж не бай
дуже, що їхній інструк
тор по спорту по суміс
ництву займає ще дві—
три посади? Чи шкодить
це загальній справі? Про
симо всіх висловити свої
міркування.

З числа кращих гімнас
тів сформовано збірний
колектив, який захищати
ме спортивну честь Кіровоградщини на республі
канських змаганнях на ку
бок «Надії».
СПОРТИВНА ГІМНАС
ТИКА. Три дні в спортив
ному залі кіровоградського
заводу «Гідросила» прохо
дила першість області із
спортивної гімнастики на
кубок «Надії». Серед тих,
хто мірязея майстерністю
за програмою першого до
рослого розряду, перемож
цем став семикласник СШ
№ 11 обласного центру
Сергій Варахіи. А п’яти
класник десятирічки № 18
Сергій Рощин не мав собі
рівних у групі другорозрядників. Його ровесник із
СІЗ № 19 Павло Задорожній був першим серед тре
тьорозрядників.
Третьо
класник
цієї ж школи
Дмитро Домаскін виявив
ся нансильнішим у вико
нанні програми першого
юнацького розряду.

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС.
Особисто-командна
пер
шість області з настільного
тенісу проходила з примі-,
щенні
Кіровоградської
ДЮСШ Аі 3. Змагалися
чоловічі й жіночі збірні об
ласних рад добровільних
спортивних товариств і ві
домств.
Впевнено
провели всі
поєдинки і завоювали при
зові місця кандидати у
майстри спорту студентка
інституту
сільськогоспо
дарського
машинобуду
вання Поліна Чижик та
восьмикласник середньої
школи № 25 м. Кіровогра
да Андрій Кулик.
У командному заліку
перше місце дісталося те
нісистам збірної обласного
відділу народної освіти.

на і у з врахуванням поме
ло«, що були допущені в
передсезонпий період мину
лого року.
Перший еіаи тренувань
пройде в Кіровограді. По
тім команда виїде до
Св гловодська, де планує
ться нровесіи кілька юва
рнських маїчів.
Наступні тренування від
будуюся в Ялті. Останній
підготовчий
збір
про
ходитиме у закаргіаісько
му місті Мукачевому. Туї
остаточно
визначіпьс;
склад «Зірки».
В. ШдБДПіН.

СІЧЕНЬ
СПОРТИВНИЙ .
З — 6 січня — юнацька
першість УРСР з боротьбі;
дзю-до (Черкаси);
4— 6 — зимова першість
області з плавання (Олек
сандрія);
5— 9 — кубок «Надії»
(республіканський турнір
зі спортивної гімнастики)
(Львів);

11— 13—республіканська
юнацька першість із легкої
атлетики серед авангардівців (Запоріжжя);
12— 13 — юнацька пер
шість області з боротьби
самбо (Кіровоград);
15-И7— кубок СРСР із
легкої атлетики (Ворошіїловгр•д);

18—20 — чемпіонат рес
публіканської ради «Аван
гарду» з легкої атлетики
(Донецьк);
18— 20 — обласна спар
такіада міст — волейбол
(Кіровоград};

19— 20 — перший тур
республіканських юнацьких
заочних змагань із легкої
атлетики (Кіровоград);

22—27 — зимова- пер
шість УРСР із хокею на
траві (Донецьк);
22—25 — зимова
пер
шість республіки з плазан
ня (Харків};
24—27 — юнацька пер
шість республіки з бороть
би самбо (Черкаси)'«

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

«Веселі старти»... в

*

У листі під таким заго
ловком («Молодий кому
нар’» за І? листопада ми
нулого року) йшлося про
недоліки в організації до
звілля та спортивно-масо
вої роботи серед дітей і
підлітків у мікрорайоні ву
лиці Беляева м. Кірово
града (жек № 9). Як пові
домив редакції завідуючий
Житлово • експлуатаційним
відділом міськвиконкому
В, Г< Мухін, нині жек Хе 9
приміщення для спортив
но-масової роботи з насе
ленням за місцем прожи
нання не має. Така робота
з дітьми ведеться на базі
середньої ШКОЛІ! № 9. Жигпово-сксплуатаційнип відділ клопочеться перед ви
щестоящими інстанціями
про виділення для кімна

ти школяра частини при
міщення, що займає фі
ліал бібліотеки № 16 у бу
днику № 8 по вулиці Бе
ляева.
Як нам відомо, таке
клопотання було ще до
публікації листа. Тим ча
сом діти та підлітки від
нудьги не мають куди ді
тися. І якщо в нічний час
воин перестали бешкету
вати в під’їздах будинків
(не без втручання оперативннків та дружинників,
які встановили, хто з бать
ків був байдужий до того,
що їх діти до пізньої ночі
блукають біля будинку),
то це ще не значить, що
школярі мають чим зай
нятися у вільний час. Бо п
на базі С1ІГ № 9 їх не вид

під’їзді»
но у дні зимових канікул.
Тут навіть не обладнано
хокейного
майданчика.
Хлопці перед конторою
жеку № 9 ганяють шайбу
на тротуарах...
Не отримали ми й досі
відповіді на опублікований
лист із Кіровського рай
кому комсомолу. Його вже
не раз критикували за
байдуже ставлення до ро
боти з дітьми і підлітками
за місцем проживання. Ма
буть, у райкомі не нава
жаться вдатися до відпи
сок, а що робити, не вирі
шили. Житлово-експлуата
ційний відділ міськвикон
кому хоч клопочеться пе
ред вищестоящими інстан
ціями... Правда, безре
зультатно..,; .

ляева, хлоп’ята за відсутністю хокейних майданчи
ків змушені орудувати
А отакі «старти» біля ми і на вулиці Жданова. ключками в завулках.
під їздів стали популярні!- Там теж, як і на вулиці БеФото а. гриба.
ФОТ'©ЗВИНУВАЧЕННЯ
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«Молодий

Проїзний талон
Всі ми, хто користується
послугами тролейбусного
транспорту,, хочемо зруч
но і швидко дістатися до
призначеного місця. Як
що тролейбус запізнює
ться, пасажирів не ціка
вить, чому. Нарікання ад
ресуються водіям, усім
працівникам міського тран
спорту.
Не захищаючи праців
ників тролейбусного парку
Кіровограда, давайте пі
проблеми
дійдемо
до
транспортного обслуговування трохи з іншого бо
пасажири,
ку:
як
сприяємо порядку в тро
лейбусах, на зупинках? Як
ми виконуємо обов’язкове
правило кожного пасажи
ра — за проїзд треба пла
тити?
Восьма година ранку. На
зупинці «Кінотеатр «Ятрань» заходимо в тролей
бус, який підійшов вчасно,
за графіком. На вимогу
пред’явити проїзні квит
ки, кілька пасажирів поча
ли обурюватись:
— На роботу спішимо, а
В їм талони показуй!
ІЬтіют —а—вва—иии

— Ви ще б о шостій лочали перевіряти!..
Найбільше старався дебелий дядечко, який, до
речі, їхав без талона, Заплатити
штраф відмовлявся. І не тільки він один.
Діти з міських
шкіл
№№ 14, 19, 34 часто їздять
без талонів і проїзних
квитків. Причину катання
«зайцем» пояснють дуже
просто: «Мама грошей не
дала».
Підказує відповідь на
запитання пасажирка пен
сійного віку:
— Мами ж і винні, що
не купують дітям ні тало
нів, ні проїзних квитків.
Самі, мабуть, невиховані, і
дітей цього вчать. Іноді
ледве на ногах стоїш біля
чималенької «дитини», яке
й не здогадується посту
питися місцем.
З цією думкою не мож
на не погодитися.
Тролейбусним маршру
том № 3 найбільше ко-,
ристуються студенти. Де
хто з презирстеом подає
талон контролеру: нема
вам, мовляв, що робити,
турбуєте людей. А ось і

за карбованець

«заєць» — студент КІСМу.
У нього проїзний... талон.
— Місяць ним користу
вався, — щиро признається. — Забирайте, мені
не шкода.
І на штраф реагує спокійно:
— Подумаєш, один карбованець! Мені тато з ма
мою щодня більше дають.
Віриться, що дають: на
ньому імпортні джинси,
кожушок, хутряною шап
кою ледве не підпирає
стелю, через плече шкіря
на сумка гойдається. Міс
ця для талонів, однак, у
ній не знайшлося.
Не знає такий мамин і
татів син ціни тому карбо
ванцю, а тому й вини за со
бою найменшої не відчуейс. Прикро, що так гово
рить майбутній інженер,
можливо, навіть вихова
тель чи наставник.
Симпатична дівчина в
шубці не квапиться купи
ти бодай у пасажирів та
лона. Спокійно чекає, по
ни контролер сам підійде,
гж тоді ліниво подає 20
копійок — карбованця на
штраф у неї не/ла.

І
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Ж.АНА ВНУЧКА» та інші.

конанні індійських співа
Діти зможуть подивитися ків та танцівниць. Для
нову мультиплікаційну ек участі в картині було за
ранізацію- відомої казки прошено популярних акто
О. С. Пушкіна «КАЗКА рів кіно Індії та СРСР.
Алла Демидова, Олек
ПРО ЦАРЯ САЛТАНА»,
кінострічку чехословацьких сій Баталов, Владислав
кінематографістів
«ТРИ Стржельчик, Дарина Ми
ЗОЛОТИХ волосини». хайлова знялися на кіно
«ЛЕГЕНДА ПРО КОХАН студії «Мосфільм» у стріч
НЯ» — кіноваріанг класич ці «ЧАС ВІДПОЧИНКУ
ної східної легенди, що ВІД СУБОТИ ДО ПОНЕ
дійшла до нас із середніх ДІЛКА». Два роки тому в
віків. Історія, що розпові журналі «Новый мир» бу
дає про вічне прагнення ло надруковано оповідан
людей до щастя, свободи, ня ІО. ІІагібіпа «Терпін
кохання і краси, лягла в ня», що мало неабиякий
основу сюжету нового ра успіх у читачів. І невипад
дянсько-індійського філь ково автор сценарію і ре
му.
жисер кінофільму народ
І ось кіномнтці Індії та ний артист РРФСР Ігор
Узбекистану створили му Таланкін визначив у тит
«ПОДАРУНКИ ЧОРНО зичну кінолегенду, у якій рах: «Варіація па тему
ГО ЧАКЛУНА», «КРИ- багато пісень, танців у ви- Юрія Нагібіна». Видатний

Початок І Іового року
принесе шанувальникам кі
ло багато цікавих зустрі
чей. У дні зимових канікул
відбудеться
традиційний
Всесоюзний кінофестиваль
дитячих фільмів «Казка».
Юні глядачі знову зустрі
нуться з кіноказкамн, ство
реними на вітчизняних і
заоубіжвих кіностудіях. У
нашому місті урочисте від
криття
кінофестивалю
«Казка» пройшло у кіно
театрі «Мир», глядачі зу
стрілися біля ялинки з ге
роями казок, Дідом .Мо
розом та Снігуронькою,
почули мелодії з ДИТЯЧИХ
кінофільмів. У репертуарі
фести на л ю ф і льм н-казк 11
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Білоруська РСР. «Мамо_. я живий» — тану назву одержить нова художня
стрічна, над створенням якої працюють білоруські кінематографісти. Цей фільм
розкаже про подвиги партизанів у роки Великої Вітчизняної війни, про те, яку
зворушливу турботу виявили вони в суворий час про дітей-сиріт. Головну роль —
учительки Домни Пилипівни виконує народна артистна республіки С. М. Станюта,
у ролі хлопчика Гїс-ті Дима, нагородженого медаллю «За відвагу», знімається семи
класник Мінської школи № 100 Женя Кунський.
Сценарій кінотвору створений на документальній основі Володимиром Халіпом,
Йежнсер-постаноенин — заслужений діяч мистецтв БРСР Григорій Масальський.
ову роботу білоруські кінематографісти присвячують 40-річчю Перемоги.
На знімну: надр із фільму. Партизанським загін. У ролі Петі Дкма — ЖеКУНСЬКИЙ.
Фото В. ШУБИ. Фотохроніка ТАРС.

І ня

іайстер радянської кінорсжисурп, автор таких па
м’ятних
стрічок,
як
«Вступ»,
«Чаїіковськіш»,
• Отець Сергій», «Зорепад»,
вільно інтерпретує сюжет
ні мотиви оповідання ві
домого радянського про
заїка та кінодраматурга.
Але все ж основна сюжет
на канва збереглася, і чи
тачі оповідання зустрінуть
у фільмі «Час відпочинку
від суботи до понеділка»
усіх героїв оповідання
Ю. Нагібіна.
«ГОЛУБІ
ГОРИ, ЧИ
НЕПРАВДОПОДІБНА ІС
ТОРІЯ» — кінострічка ві

домого радянського ре
жисера Ельзара Шенгелаї,
створена у формі притчі,
наближеної до фарсу. Іс
торія, про яку ндетьея у
цій грузинській кінострічці,
справді у чомусь неправ
доподібна.
Судіть самі:
молодий талановитий пись
менник Coco приносить у
якесь солідне, багатоштатпе видання свою повість,
бажаючи небагато — щоб
її хоча б прочитали І ви
словили свою думку. Ми
нають осінь, зима, весна,
знову
приходить літо...
Життя у виданні йде сво
їм звичаєм: хтось грає в
шахи, хтось в’яже- черго
ву кофтину', хтось вивчає
французьку мову, хтось —
німецьку. Форма притчі,
яку вибрав режисер, при
таманна усій його твор
чості («Незвичайна вистав
ка», «Диваки», «Мачуха
Самаиішвілі»). Але, ма
буть, «Голубі гори» знач
но більше наближаються
до фарсу, ніж усі поперед
ні роботи. Можливо, то
му, що цього разу висмію
ється зло, яке найважче
викоріняти — бюрократизм
і байдужість, що роз’їда
ють найдобріші серця.
Лірична стрічка довженківців «ВСЕ ПОЧИНАЄ
ТЬСЯ З ЛЮБОВІ» та кі
нокомедія молдавських кіномнтців «ЯК
СТАТИ
ЗНАМЕНИТИМ» розпові
дають про чарівну пору
юності, про зустріч із пер
шим коханням.
І. ПІДОПРИГОРА.
м. Кіровоград.

м. Кіровоград,

областного комитета

вуя. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
БК 00808.

Обсяг 0,5 друк. ари.

Індекс 01103.

технічні працівники, робіт
ники. Це підприємству не
вигідно, бо кожен праців
ник міг би* займатись ко
рисною роботою. І ще
кілька міркувань з приво
ду порушеної проблеми.
Мабуть,
все ж таки най
і
краще і найвигідніше —
купувати проїзний квиток.
Особливо молоді, яка на
вчається: держава іде їй
назустріч
— учням, сту
. .
дентам продаються пільгові проїзні.
У багатьох містах на зу
пинках люди стоять у чер
зі, тому під час посадки в
транспорт не рвуться гуд
зики,
не
створюється
штовханина. Чому ж у нас
першим до салону захо
дить той, хто має більше
сили й нахабства? Коли ж
людина
спокійно ввійде
до салону, то, гадаємо, і
та;.ончика без нагадуван
ня закомпостирує.
Ю. ПАСКАЛЬ—стар
ший -контролер тро
лейбусного управління,
К. БІЛОУС — старшин
•
касир тролейбусного
управління, В. БОН
ДАР — член обласно
го штабу «Комсомольського прожектора»,
Л. КРАМАРЕНКО —
•
громадський
корес
пондент
«Молодого
номукара».

'С

ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ
Тому, хто заходить ДО
вестибюлю гуртожитку №2
зірка»,
заводу «Череона
одразу здається, що опи
нився в маленькій картин
ній галереї. Тут виставле
ні роботи учнів Кірово
градської дитячої худож
ньої школи.
Ця цікава експозиція, як
і розміщена в заводсько
му гуртожитку № 4, є час
тиною великої пересувної
виставки, вперше організо
ваної нами разом з керів
ництвом заводу. Тематич
не та технічне розмаїття
експозиції зробило вистав
ку цікавою. Тут можна по
бачити картинки з вулич
ного життя рідного міста,

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

6 СІЧНЯ

£ ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Фільмкопцерт * Мелодії Земгале».
8.55 — Документальний те
лефільм «І потягнеться нит
ка золота». 9.20 — 1-й ти
ран: «Спортлото». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу
Радянському Союзу! 11.00—
Здоров’я. Передача з Києва.
11.-15 — Ранкова пошта.
12.15 — Кіножурнал «Ровес
ник». 12.30 — Сільська годи
на. 13.30 — Музичйий кіоск.
14.00 — Фільм-внстава мос
ковського театру «Современ
ник». «Дорожче за перлини
і золото». Музична казка за
п’єсою Г.-К. Андерсена. 15.45
— Клуб мандрівників. 10.45
— БАМ — моя доля. 18.00—
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільм. 19.00 — За
вашими листами. Сторінки
передач Із циклу «Музика в
театрі, кіно 1 на телебачен
ні». 19.35 — До 40-р1ччя Ве
ликої Перемоги. Фільм «Кор
пус генерала Шубникова».
21.00 — «Час». 21.35 —
С. Рахманинов.
Симфонія
№ 2. 22.25 — Футбольний
огляд. 22.55 — Новини.

зьзйолаі краєвиди парків
та скверів, навчання в шко
лі, ганці та ігри веселої
дітвори поруч з ілюстра
ціями до казок, компози
ціями на теми героїчного
минулого нашої нраїни та
її майбутнього. Все це,
відтворене руками вихо
ванців школи з непідкуп
ною щирістю те вірою в
прекрасне, створює атмо
сферу тепла і затишку.
Роботи наших учніє не
лишають байдужими НІ
малих, ні дорослих.

І. СМИЧЕК,
викладач художньої
школи.
м. Кіровоград.

камера. 19.30 — Творчий ве
чір письменників 1 мешкан
ців м. Львова у колгоспі
ім. К. Маркса Нестерівськоґб
району Львівської область
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 - «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Принце
са цирку». 2 серія. 22.50 —
Новини.

А ЦТ (II програма)

о.00 — На зарядку, ставайї . ,
8.15 — У кояіному малюкку — сонце. 8.30 — РнтміЧпа гімнастика. 9.00 — Росій
ська мова. 9.30 — Докумен
тальний телефільм. 10.00 —
П. Чайкойрький. Симфонія
№ 5. 10.50 — Науково-попу
лярний фільм «Каспію зимопнй мотив». 11.10 — Кон
церт Державного народного
хору Білоруської РСР. 11.40
— Фільм-концерт про твор
чість К. Чуковського. 12.20
— Пісні Б. Мокроусова у ви
конанні ансамблю пісні и
танцю Московського військбйого округу. 13.00 — ОчЄвидне-пеймовірне.- 14.00
Хокей з м’ячем. «Зоркий» т
«Єнісей». 2-й тайм. 14.45 ■?
Л- Гаспардн (ДУДУк)15.1а — Розповідають няіЦі
кореспонденти. 15.45 — Т£‘
лєфільм «Варіант
«Омега?«
1 серія. 17.00 — Людина т
господар на землі. 18.00 -т
Видатні радянські музикан
ти — лауреати Ленінської
премії. С. Ппокоф’св. 18.50—
А
чемпіонат СРСР з баскетбо10.00 — Новини. 10.20 —
ОЛО«ІКН- ПСКА
Концертний зал «Дружба». 1.1,30 — Всесоюзні змагання
11.25 — Мультфільм «Таєм з лижного сповту. 20.00
ниця третьої планети». 12.15 Вечірня казка. 20 20 — Чем
— Концерт. 12.50 — Новини. піонат СРСР з баскетболу.
13.00 — у --------майстерні
-------художЧоловіки-.
«Жальгіріс»
пика. 13.50 — Село 1 люди. «Спаотак» (Ленінгоал). 21 бо
14.20 — Фільм-концерт. 14.40 ~ «Час». 21 35 - Фільм «І,г*
— До 40-річчя Великої Пере- термеццо».
МрГИу .1Ір?м'ера фільмів сту- виипажвкЕиветжяги®®5^
«Сучасник». 16.00 — Слава
солдатська. 17.00 — Катру-.
син кінозал. 18.00 — Кіноме___
ИеДЯКТОР ,
ридіапи. 19.00 — Актуальна
Ю. СЕРДЮЧЕНКО»
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Ца украинском языке.

вчальних
закладах.
У
ИІС/Л навідуються регулярно десять контролерів. Та
результати їхні невисокі—
чимало студентів не купу
ють ні талонів,* ні проїзних.
Після закінчення рейду
ми поцікавилися — яких
збитків завдають «зайці»
виконанню
фінансового
плану в тролейбусному уп
равлінні?
— Виручка від продажу
талонів — наш фінансовий
план. Невиконання плану
впливає на заробітну пла
ту водіїв, інших працівни
в язок — купити і заком ків
управління, — гово
постирувати талон — «за рить головний інженер уп
бувають».
равління М. Ф. Шевчен
За одинадцять місяців ко. — «Зайці» не знають,
минулого року таких «за що через них потерпають
будькуватих» піймано на люди, і за чотири копійки
гарячому небагато-немало ганьблять свою совість.
— майже три з полови
Голова профкому Л. І.
ною тисячі. Крім того, ок Шулькова продовжує розремих за хуліганство до мову:
водилось здавати в орга
— Б години «пік» собі
ни правопорядку.
вартість проїзду в тролей
А скільки «зайців» не бусі набагато знижується.
виявлено!
Щоб врятувати становище,
Працівники тролейбус доводиться організовуваного управління під час ти масовий контроль. Не
своїх вихідних розповсюд перевірку талонів вируша
жують проїзні квитки в на- ють службовці, інженерно-

Коли штрафуєш пасажи
ра, видаєш йому квитанції
за штраф — чого тільки
не наслухаєшся!
Лають
усіх підряд: водіїв, кон
тролерів... А про свій обо-
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