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Виходить з 5 грудня 1939 р.

Ось і минув перший мі■ сяць нового, 1985 року —
в останнього року одішадК цятої п’ятирічки. Адже
І вже можна підбити перші
* підсумки. Треба уважно
роботу
к проаналізувати
І- кожного КМК, кожного
| комсомольця по впконан[ню поставлених завдань,
зобов’ясоціалістичних
заііь, які бралися на 1985
рік. Пам’ятай, комсорг,
що від того, яким буде
,| старт, у значній мірі заI лежать і подальші усІ піхн.
Піднесенню трудової акЕтпвності юнаків і дівчат
має сприяти громадськополітична
атестація, яка
нині триває в комсомоль[ськпх організаціях. Не за
бувай, комсорг, що основ
ні питання лля аналізу:
виконання
комсомольця| ми виробничих завдань,
І їхня участь у боротьбі за
І економію і бережливість,
Т зміцнення трудової дпеи цпплінп, підвищення ідейВ по-політпчпого рівня.
Е
Нині
у
тваринників
К складний і відповідальний
| період — зимівля громад
ської худоби.
Комітети
| комсомолу
колгоспів і

радгоспів повинні приді
ляти неослабну увагу ро
боті тваринників, постійно
дбати про забезпечення
людям хороших умов для
праці і відпочинку, орга
нізації • справді дійового
соціалістичного
змаган-

триває соцзмаганвя за до
стойну зустріч дня вибо
рів. Тож, комсорг, подбай
про те, щоб к ннй ком
сомольський осередок орвисокими
ганізовано, 3
показниками
трудовими
підійшов до виборів. Щоб

пя. Адже треба не знижу
вати темпів заготівлі про
дукції ферм. Треба актл‘ візувати роботу штабів і
постів «Комсомольського
прожектора», добиватися
високої дієвості рейдів
«КП».
24 лютого — вибори до
Верховних Рад союзних і
автономних республік, до
місцевих Рад народних
депутатів. Підготовка до
них проходить в обста
новці високої політичної І
трудової активності мас.
У трудових колективах

став справжнім
святом народовладдя. Чи
мало юнаків і дівчат при
йдуть голосувати вперше.
Слід подбати про те, щоб
комсомольські
лектори,
пропагандисті)
широко
пропаїували істинно на
родну суть виборної сис
теми в СРСР, шоб актив
но діяли кімнати молодо
го виборця.
Важливий
етап нині наступив у ви
борній кампанії — йде
реєстрація,
проводяться
зустрічі кандидатів у де
путати з виборця ми.
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У лютому в комсомоль
ських організаціях облас
ті пройде фестивальна ес
тафета. Кожен КМК, ко
жен комсомолець має про
аналізувати свою роботу
по підготовці до XII Все
світнього фестивалю мо
лоді й студентів, який ни
нішнього року відбудеть
ся в Москві. «Ми за мир,
ми за дружбу молоді всіх
країн» — під таким де
візом трудяться чимало
комсомольсько - молодіж
них колективів. Комсо
мольцю! Який твій внесок
у фестиваль?
23 лютого — День Ра
дянської Армії і Військо
во-Морського Флоту. Цій
події присвячений місяч
ник оборонно-масової ро
боти. Активізували свою
роботу
комсомольські,
дтсаафівські
організації
по військово-патріотично
му вихованню молоді без
посередньо у трудових ко
лективах, навчальних за
кладах. Комсорг, подбай
про те. щоб у військовопатріотичних акціях, зу
стрічах з колишніми фрон
товиками, в уроках муж
ності, спортивних турні
рах, присвячених 40-річчю
Перемоги радянського на
роду
над німецько-фа
шистськими
загарбника
ми взяв участь кожен ком
сомолепь.
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Взято
вдалий
сторт

особисте іобов’язаиня — до
9 Травня надоїти 1500 кі
лограмів молока.

Комсомольсько - молодіж
на молочнотоварна ферма
№ 1 колгоспу імені Шев
ченка — одна з кращих в
Ульяновському районі. План
чотирьох років по продажу
державі молока трудівниці
виконали ще у серпні міся
ці. При зобов’язанні надої
ти від кожної корови по
2900 кілограмів одержали в
минулому році по 3449 кі
лограмів молока. Чотирити
сячного рубежу досягла пе
редова
доярка Катерина
Грабчак. Значно перевико
нали особисті соціалістичні
зобов’язання і Валентина
та Петро Кондратюки, Люд
мила Радовіпчпк, Наталія
Паливода.
Успішний фініш минулого
року став вдалим стартом
нинішнього.
Середньодо
бовий надій по фермі ста
новить зараз близько вось
ми кілограмів молока від
корови. Цьому сприяє і
старанна робота всіх пра
цівників ферми, і достатня
забезпеченість тварин кор
мами. Адже в минулому ро
ці господарство заготовило
півторарічний запас соко
витих та дворічний запас
грубих кормів. Сумлінно
викопують свої обов’язки
иормачі Посип Островськнн,
В. Ф. Дашок та В. Г. Кри
вий.
Колектив ферми висту
пив з ініціативою — завер
шити п’ятирічний план до
40-річчя Великої Перемоги.
Катерина
Грабчак взяла

С. КРАВЕЦЬ.

Ульяновський район.

Щодня
високі
результати
Більше чотирьох тисяч
кілограмів молока від ко
рови надоїла в минулому
році доярка колгоспу іме
ні Шевченка Новгородківського району Раїса Хваста. І в завершальному ро
ці п’ятирічки передова
тваринниця вирішила до
сягти ще вищих результа
тів. Завдання п’яти років
Раїса зобов’язалася викопати до дня відкриття XII
Всесвітнього
фестивалю
молоді і студентів у Моск
ві, а до святкування 40-річчя Перемоги дала слово
справитись із зобов’язання
ми, взятими на зимово-стій
ловий період — надоїти по
2000 кілограмів молока від
корови.
Ніші Раїса Хваста що
дня одержує по одинад
цять кілограмів
молока
від корови. По 10,4 кіло
грама надоює її подруга
по КМК Галина Ромашенко, з якою Раїса змагає
ться. Майже десятпкілограмовнх надоїв щодоби
досягає і комсомольськомолодіжний колектив, груп,
комсоргом якого є Р. Хвас
та. Члени колективу теж
зобов’язались достроково
справитись із наміченими
рубежами.
Наш кор.

Серед агітаторів агітпункту, який розташувався в при
міщенні Новгбродківського районного будинку культури,
немало молодих. На знімку ви бачите кращих з них —
виховательок райцентрівського дитсадка № 2 Н. ЖАБОТИНСЬКУ (зліва) та Л. ОМЕЛЬЧЕНКО і майстра ви
робничого навчання Новгородківського СПТУ № 36
Я.СЕРГЕЄВА.
Фото С. ФЕНЕНКА.
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«ТОНЕНЬКИЙ
ГОЛОС
МЕЛЬПОМЕНИ»
На матеріал під таким
заголовком («Молодий ко
мунар» за 12 січня) редак
ція отримала відповідь
управління
капітального
будівництва облвиконкому.
Ного начальник М. М. За-

Ціна 2 коп.

славськнй
повідомляє:
«Статтю
обговорено на
апаратній нараді управлін
ня. У нинішньому році на
будівництві музично-дра
матичного театру в Кіро
вограді планується освоїти
360 тисяч карбованців ка
піталовкладень, у тому
числі 300 тисяч карбован
ців будівельно-монтажних
робіт. У зв’язку з цим уп
равління капітального бу
дівництва
облвиконкому
спільно з трестом «Кіровоградміськбуд» — генпідрядною організацією —
розробляють
заходи по
своєчасному освоєнню ви
ділених коштів на будів
ництво театру в 1985 році».

У 1984 році економіка лорізальних єерстатів, про
мислових роботів, приладів,
республіки розвивалась ди засобів
автоматизації і об
намічно, збільшились мас числювальної техніки, сіль
штаби суспільного вироб ськогосподарських машин,
машин і устаткування для
ництва, зросла його ефек
тваринництеа і кормовироб
тивність. Поліпшились якіс ництва, збірного залізобе
ні показники роботи. Підви тону, паперу, картону та ін
щився народний добробут, ших видів продукції.
Досягнуте запланованого
говориться в повідомленні
ЦСУ УРСР про підсумки обсягу виробництва біль
товарів народного
виконання державного пла шості
ну економічного і соціаль споживання: тканин, швей
ного розвитку УРСР е 1984 них і панчішно-шкарпетко
вих
виробів,
шкіряного
році.
Національний доход збіль взуття, м яса, харчової риб
шився порівняно з 1983 ро ної продукції, тваринного
ком на 3,9 мільярда карбо масла, продукції з незбира
ного молока, кондитерських
ванців.
Одержано найвищий за виробів, радіоприймальних
есі роки обсяг Балової про пристроїв, телевізорів, лег
меблів
дукції
сільського госпо кових аЕтомоб:г:в
дарства — 30,5
мільярда та інших.
Не виконане завдання по
карбованців, що на 2,1 міль
ярда карбованців переви виплавці чавуну і сталі, ви
щує середньорічний обсяг робництву ХІМІЧНИХ волокон
за попередні три роки п’я і ниток, нафтоапаратури,
консервів, пральних машин.
тирічки.
Трудівники агропромисло
Введено Е дію основних
провели
фондіе на суму 22,8 мільяр вого комплексу
да карбованців, що на 0,9 значку роботу по виконан
мільярда карбованців біль ню ПрсдСЕсг.ьчої програми.
Помітних успіхів у мину
ше, ніж у 1983 році.
лому році досягли землеро
Здійснювалися заходи по би Вінницької, Черкаської,
вдосконаленню
господар Кримської Київської Жито
Волинської. За
ського механізму.
Значне мирської.
карпатської та інших
бмісце серед них зайняли ластей. Зросло виробництво
зерна.
цукрових
буряків
економічний експеримент,
соняшнику. Ви
що проводиться у промис (фабричних),
конано плани закупон кар
ловості, спрощення і зде топлі,
овочів
винограду.
шевлення
управлінського Цукрових буряків (фабрич
них) зібрано 45.1 мільйона
апарату на всіх рівнях. Роз тонн,
соняшнику — 2,2 міль
ширилося застосування ко йона тонн, картоплі — 19.9
лективних форм організації мільйона тонн овочів — 8
і оплати праці. Дальшого мільйонів тонн. Більше, ніж
у попередньому році, заго
поширення набув бригад товлено
кормів для громад
ний підряд.
ського тваринництва.
Збільшилось виробництво
Зросла активність трудя
щих, розширилась їх участь всіх видів продукції тварин
в управлінні виробництвом ництва. Підвищилась про
і вирішенні питань соціаль дуктивність корів у громад
ного розвитку. Переважна ських господарствах, серед
більшість трудових колек ній надій молока збільшив
тивів успішно справилася з ся на 3 проценти. Державні
соціалістичними
зобов’я закупки худоби і птиці (у
заннями по надплановому живій вазі) зросли порівня
підвищенню продуктивності но з 1983 роком на 4 про
праці на один процент і центи, молока, яєць — на
зниженню собівартості на 2, вовни — на 6 процентів.
0,5 процента.
У повідомленні ЦСУ УРСР
Загальний обсяг промис говориться, що до ладу ста
ло 17 нових державних про
лової продукції збільшився мислових
підприємств. У
порівняно з 1983 роком на широких масштабах здійс
4 проценти, що ЕИЩЄ, ніж нювались реконструкція 1
технічне переозброєння дію
у середньому за попередні чих підприємств. Перевико
роки нинішньої п’ятирічки. нано плани введення в екс
Більш високих темпів, НІЖ плуатацію за рахунок дер
по промисловості в цілому, жавних капітальних виладосягнуто в електроенерге день жилих будинків, шкіл,
дошнільтиці, машинобудуванні і ме профтехучилищ.
талообробці, лісовій, дере них і лікувальних закладів.
Збудовано
велину
кількість
вообробній і целюлозно-па інших об’єктів соціальнсперовій промисловості, за нультурного призначення.
безпечено
випереджаюче
зростання
виробництва
Середньомісячна грошова
предметів споживання (про заробітна плата робітників і
дукції групи «Б»).
службоЕЦІЕ
у народному
Продуктивність праці зрос
господарстві становила 168,5
ла на 3,8 процента, що пе
карбованця; середньомісяч
ревищує річне
завдання
на оплата праці колгоспни
на 1,1 процента. За рахунок
ків — 128,3 карбованця.
цього фактора одержано
За рахунок усіх джерел
95 процентів приросту профінансування
споруджено
Д-’Х дії.
жилі будинки
загальною
Поліпшились техніко-економічні показники вироб площею 18,9 мільйона квад
ництва і якість виробів. ратних метрів або 347,8 ти
Частка продукції вищої ка сячі нових впорядкованих
тегорії якості в загальному квартир. Житлові умови по
обсязі виробництва станови ліпшені 1,6 мільйона чоло
ла 18,4 процента при плані вік.
Чисельність населення Ук
17,9 процента.
Виконано план видобутку раїнської РСР на 1 січня
нафти, газу, вугілля, марган 1985 року становила 50,8
цевої руди,
вирзіництва
сталевих труб, хімічних за мільйона чоловік.
(РАТАУ).
собів захисту рослин, мета-

2 стор

«Молодий

комунар»

31 січня 1985 року
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ДО ПОЛІТЗЙНЯПЯ
Складне і відповідальне
партійне доручення — бу
ти комсомольським пропа
гандистом. Від комуністів,
яким довірена ця важлива
ділянка роботи, партія че
кає повної самовіддачі спра
ві формування світогляду
нової людини, завтрашніх
гідних спадкоємців старших
поколінь.
Усі двадцять років педа
гогічного стажу викладача
радгоспу-технікуму
кому
ніста Тетяни Іпатівни Ка
люжної нерозривно поєд
нані з пропагандистською
діяльністю. За активну ро
боту по комуністичному ви
хованню молоді її нагород

Відповідальне доручення
жено Почесними грамота
ми ЦК ЛКСМ України та об
ласного комітету Компартії
України.
Як комсомольський про
пагандист Т. І. Калюжна
прагне підвищувати
прак
тичну віддачу політзанять,
залучати молодих слухачів
до творчої активності і го
ловне — формувати високі
політичні, громадські й мо
ральні якості. Щоб дійти до
серця кожного слухача, Те
тяна Іпатізна постійно пра
цює над підвищенням своїх
теоретичних знань, мето
дичної майстерності. Вона
закінчила університет марксизму-ленінізму,
система
тично зідзідує заняття ра

йонного постійнодіючого се
мінару пропагандистів.
Зараз пропагандист
Ка
люжна веде курс «Молоді
про партію» у школі гро
мадсько-політичних’ знань.
Всі її шістнадцять слухачів
мають середню або серед
ню спеціальну освіту.
Готуючись до чергового
заняття, Тетяна Іпатізна ре
тельно вивчає праці класи
ків
марксизму-ленінізму,
документи
Комуністичної
партії, необхідний матеріал
з життя району і рздгоспутехнікуму. На заняттях слу
хачі отримують практичні
завдання по написанню ре
фератів, виконання
яких
вимагає самостійної робо

Сьогодні
хоч/ повести
мову, головним чином, про
недоліки та проблеми, які,
певен, існують не лише в
нас і в багатьох інших ком
сомольських
організаціях.
До нашого комітету ком
сомолу увійшли кращі спіл
чани. Це А. Шакула, В. Роз-'
мориця, 3. Мусієнко, А, Неклеса, А. Тентюк, І. Харчен
ко та інші, — усього оди
надцять Зайвим буде каза
ти, що вони відмінні вироб
ничники, чудові товариші і
по праву очолюють комсо
мольську організацію. Та

розширене засідання бюро
райколлу комсомолу, Чому
так? Щоб заохотити кращях, вказати на недоліки, і,
нарешті, поділитися досві
дом.
*
Думаю, багато зі мною
гогодиться — це
питання
вирішувати треба. Для біль
шої ж ефективності подіб
них кроків на семінари за
прошувати
представників
засобів масової інформа
ції — для наступного ви
світлення на сторінках пре
си, у виступах радіомовлен
ня. Це б закликало до від-

«Моє життя тільки починається. Я мрію багато по
бачити й зробити в цьому житті. І все ж боюся за
майбутнє», — ось так просто і щиро написала у своє
му листі 18-річна канадська студентка Л. Піро, який
надійшоз на ім’я Генерального секретаря ЦК КПРС,
Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша
К. У. Черненка.
Саме так думаю я, всі мої товариші по навчанню,
як, загалом, і вся прогресивна молодь світу.
Так, наше СПТУ підтримало ініціативу ряду навчаль
них закладів профтехосзіти Москви, Ленінграда, Ворошиловградської, Свердловської, Челябінської об
ластей, які організували роботу назчальних груп по
фестивальних завданнях. Це — конкурси творів «Я го
лосую за мир», переклички з клубами інтернаціо
нальної дружби, індивідуальні і групові звіти комсо
мольців про роботу по підвищенню політичних знань
і т. д.
Перший етап фестивальних завдань, присвячений
40-річчю Перемоги радянського народу у Великій
Вітчизняній війні, зараз широко розгорнувся з нашо
му училищі.
...Полум’ям народного гніву палала під ногами во
рогів нозомиргородська земля. У Капітанівці активно
працювала група народних месників. Нині в ПТУ тру
диться майстер виробничого навчання А. В. Федорен

ко, батько якого очолював підпільно-диверсійну гру
пу в нашому селищі. Прикладом мужності і героїзму
для кожного учня стали підпільники Г. Д. Скопець,
Л. М. Снісаренко, Л. В. Смирнов, з рідними і близьки
ми яких ми підтримуємо тісні зв’язки. По матеріалах,
зібраних пошуковцями, виготовлено альбом «Пам’яті
полеглих будьте достойні».
Охороняти і захищати свою землю, свій народ від
будь-яких посягань ворога — священний обов’язок
кожної радянської людини. Скоро я і мої друзі піде
мо на службу з армію. В училищі ж ми готуємо себе
до того, щоб легко долати будь-які труднощі. З яким
хвилюванням читаємо армійські листи випускників
профтехучилища, що виконують свій інтернаціональ
ний обов'язок в Афганістані. Ось кілька рядків з та
ких листів: «...Далеко від рідної домівки, друзів і
близьких ми особливо відчуваємо почуття гордості
за свою Вітчизну, відповідальність за ту почесну мі
сію, покладену на нас: відстоювати революційні за
воювання братньої країни...».
Справді, немає для людини найвищого блага на
землі, ніж зберігати та обороняти мир.
м. одноиоз..
учень III курсу групи № 16 Хапітзнізськога
СПТУ № 10.
Нозомиргородський район.

З ІСТОРІЇ ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ

ХТО ПРОВЕДЕ
ЕСТАФЕТНИЙ

<

неодмінно постає ще одне
питання: часто я не бачу в
ник «іскри» до комсомоль
ських справ. Такої, як на їх
робочих місцях. Чому?
Перш за все, тут стає на
перешкоді власна інертність,
пасивність до комсомоль
ської роботи. Крім того (це
для більшості найголовні
ший аргумент), — зайнятість
на бригадних роботах, чле
ни яких не проявляють
особливого бажання відроб
ляти за сусіда. (Не можу не
сказати і про «суб єктианий»
фактор — пряме затиску
вання критики з боку керів
ництва. «Ти перш за есе
працюй, цього від тебе я
хсчу, а інше мене не обхо
дить» тощо).
Наша комсомольська ор
ганізація веде, без перебіль
шення, кволе
існування.
Можливо, комусь здасться,
що я занадто критично оці
нюю нашу роботу. Адже
ж — комсомольська органі
зація райсільгосптехніки йде
у перших шеренгах комсо
молі! району! Однак це не
привід для спокою. То ін
ший бік медалі.
Звичайно, усі члени ко
мітету комсомолу відпові
дають за певні сектори: ви
робничий, культурно-масо
вий, шефський, роботи із
неспілкозою молоддю то
що. Однак, на мій погляд,
окрім аналізу роботи цих
товаришів та постановки їм
завдань на майбутнє рай
ком комсомолу міг би про
водити засідання бюро, на
яких проводив розбір кон
кретних секторів первин
них Шефського, наприклад.
/Хай це буде.семінар, а чи й

проведенні Ленінського за
ліку тощо. Крім того, вони
виступають зі своїми рефе
ратами в трудових колекти
вах господарства — на фер
мах, в тракторних бригадах.
Допомагають працівникам
ланів під час весняних і
осінніх польових робіт, бе
руть участь у спорудженні
навчально - лабораторного
корпусу, нового гуртожит
ку Всі слухачі включилися
з патріотичний рух за еко
номію і бережливість.
Велику узагу у своїй про
К. ПОЗеЛЬКО,
пагандистській роботі Тетя
громадський кореспон
на Іпатівна надає громад
дент «Молодого кому
сько-політичній
активності
нара».
молоді. Саме вона допомог
ла більшості хлопців та дів Слександрійський район.

СЛОВА ПРО МИР
ПАЛКІ і БЛИЗЬКІ

АВТОРИТЕТ ПЕРВИННО!

НЕ ХОВАЙМОСЬ
ЗА СПЕЦИФІКУ!

ти з першоджерелами, по
шуків допоміжного мате
ріалу, аналізу й узагаль
нення фактів.
Старанно готуються до
політзанять, беруть активну
участь у їх проведенні секретар-друкарка
радгоспутехнікуму Алла Харченко,
лаборанти Людмила Кова
ленко, Людмила Токарська,
Алла Аксенюк та ін.
Під час виконання прак
тичних завдань слухачі на
дають дійову допомогу ко
мітетові комсомолу рад
госпу-технікуму а прове
денні комсомольських збо
рів, зустрічей з ветеранами
пертії, комсомолу, Великої
Вітчизняної війни і праці, в

позідальності, змусило пра
цювати добросозісніше не
самих тільки секретарів пер
винних, але й усіх інших
спілчан. Показало б, хто
комсомолець діла, а хто —
слова. Думаю, варто запро
шувати на такі семінари й
керівників підприємств, діль
ниць, представників партій
них органів. Із таких крокіз
починався б шлях до роз
в'язання проблем і, взагалі,
створення КМК, і виконання
ними
планових завдань,
зникли б, а точніше, почали
б зникати випадки звільнен
ня з роботи без зняття з
комсомольського
обліку.
(Між іншим, у Бобринецькій райсільгосптехніці два
КМК. Вони давно уже існу
ють... на папері. Адміністра
ція підприємства, практично,
не хоче іти нам назустріч у
справі створення КМК, у за
безпеченні
оптимальних
культурно-побутових умов.
Узяти те ж дозвілля).
Незважаючи на згадані
вище проблеми, комітет
комсомолу
Бобринецької
райсільгосптехніки, впевне
ний, має самовизначитись,
зрушити проблеми із «мерт
во. точки». Можливо, спо
чатку і здаватимуться вони
нездійсненними... Однак ми
знаємо,
що
виправдань
(об’єктивних) пасивності бу
ти не може. Тим більше, ні
чого буде ховатись за так
зз-з:,у
специфіку
вироб
ництва.
О. МОРОЗО8,
секретар комітету ком
сомолу рай сільгосптех
ніки.

м. Бобринець.

чат обрати гро;кадське до
ручення до душі. Напри
клад, з числа її слухачів ни
ні двоє — політінформатори, п ятеро — .агітатори,
троє — члени народного
контролю.
Свій обов'язок комсо
мольський пропагандист Т. І,
Калюжна вбачає, перш за
есе, в тому, щоб допомогти
молодим працівникам чітко,
визначити своє місце і роль
у виконанні
поставлених
партією завдань, сприяти
в-явленню і введенню в дію
резервів. Домогтися, щоб
набуті знання слухачів ста
ри твердими їх переконан<- ями.

ПОЇЗД
Соціалістичне зма
гання за право провес
ти естафетний поїзд
дружби, присвячений
ХІЇ Всесвітньому фес
тивалю молоді і сту
дентів, що відбудеться
влітку цього року в
Москві, ведуть дві ком
сомольсько - молодіж
ні колоші Знам’янського локомотивного депо.
Молоді виробничники
розробили умови зма
гання, постійно висвіт
люють його хід в стін
ній пресі, щотижня під
бивають підсумки. Моє
знайомство із секрета
рем комітету комсомо
лу депо Станіславом
Муленком
відбулося
саме після короткого
виробничого засідання,
де обговорювалися під
сумки трудового супер
ництва.
Зараз змагання за
право провести еста
фетний поїзд очолює
комсомольсько - моло
діжний колектив, де
машиністом - інструк
тором Михайло Івано
вич Уманець. Не від
стають від них і колек
тиви, які
ОЧОЛЮЮТЬ
М. А. Пфафепрот І
Л. М. Поліщук. Зароб
лені кошти комсомоль
ці перерахують у фонд
фестивалю.
— Нині, — сказав
О. Муленко, — завдан
ня комітету комсомо
лу — підтримати 1 по
ширити .ці добрі почи
нання.
І. КОСТЕНКО.

Знам’янський район.

Під лозунгом «За мир і дружбу» влітку 1955 року у Варшаві проходив V Все«
світній фестиваль молоді і студентів. Для участі в ньому до столиці Польщі з’їхДлась 31 тисяча делегатів із 114 країн.
И: * *
Влітку 1957 року, в рік десятиріччя фестивального руху, з столиці нашої Бать
ківщини Москві пройшов VI Всесвітній фестиваль молоді і студентів, котрий
зібрав 34 тисячі юнаків і дівчат із 131 країни. Його лозунг — «За мир і дружбу»,

мж™
М

V»

її

Евта А

31 січня 1985 року

«МолодйЙ

ДО 80-РІЧЧЯ ПЕРШОЇ російської!
РЕВОЛЮЦІЇ

J

Омиті кров’ю
серця вірші І
В Пісні і вірші пролетарських поетів, творчість яких
?тала засобом прямої революційної пропаганди, зву
чали в тюрмах і на барикадах.

і

S

..ол, лісе сердце! а оковах неволи
ие»одиваньем и местью звучи!
Близка уж, близка долгожданная воля!
Скоро позорно падут хіалачи.

Це рядки з одного із ранніх віршів Олексія Гми
рьова — учасника революції 1905 року, замученого
на двадцять четвертому році життя царськими ката
ми в тюремних застінках. Його вірші омиті кров’ю
серця полум'яного революціонера, сповнені ненависті
до тиранів і експлуататорів. Вони осяяні світлими
мріями про свободу і щастя трудящих. Життя поета
було тісно пов’язане з нашим краєм.

Ще в шісгнадцятирічноJ му віці давши клятву «би
тися стійко за щастя сво
боди», Олексій Гмирьов
« все своє коротке, але геЯ роїчне життя присвячує
9 справі визволення рідного
З народу від капіталістичнот* го рабства. Слова: «Смерть
| або воля! — ось наш лом^'нг і набат» стали путівУ^Мком поета під час його
2 підпільної боротьби, на ка
торзі, у засланні, в тюр
мах.
П'ятнадцятирічним юна
ком залишившися круглим
сиротою, Олексій Гмирьов
приїздить до Миколаєва.
21 липня 1903 року про
йшла масова’політична де
монстрація
робітників,
участь у якій взяв і Гми
рьов. Його запримітила по
ліція. Довелося звільнити
ся із судоремонтного за
воду, де працював учнем
у котельному цеху. Так
почалася його резолюцій^на діяльність.
24 січня 1905 року в чиєлі 32 осіб, які підозрювалися в організації робітни
чих виступів на ознамену
вання рішучого протесту
проти Кривавої неділі, а
також за випуск і розпо
всюдження
прокламацій
«До всіх робітників Мико
лаєва» царська охранка ки
нула юного поета в тюрму.
Після виходу з в’язниці
Олексій Гмирьоз ще з
більшою енергією вклю
чається в агітаційну робо
ту. 13 лютого 1905 року на
Миколаївському суднобу
дівному заводі спалахнув
страйк. Знову арешт і кіль
камісячне ув’язнення. Ви
йшовши на волю, поет-ре
волюціонер не припиняє
активної роботи. За кож
ним його кроком посиле
но стежить царська охран
ка. З Миколаєва Гмирьоз
переїздить у Єлисаветград, де зустрічається з
місцевими більшовиками.
Вже тоді ім'я поета-резолюціонера було настільки
відоме, що єлисаветградська жандармерія не спус
кала з нього очей.
Наприкінці липня 1905
року, з дні стрімкого на
ростання революційних по
дій, після героїчного по
встання
на броненосці
«Потьомкін» О. Гмирьов
приїхав у Миколаїв. НаляІ~ кана місцева влада прий
няла рішення
виселити
О. М. Гмирьова в Самару,
а далі — з Симбірськ. По
дорозі з Симбірськ поету
вдалося втекти і знову поI вернутися в
Миколаїв.
Арешт, Тюрма. Заслання з
Архангельську
губернію.
Втеча. Миколаїв...
її
Наприкінці серпня 1906
І року Олексій Гмирьоз зно
ву прибуз у Єлисаветград.
Звідси він писаз М. Козлов|й — другу своєї юності:
І «Скоро нашу багатостражI бильну Росію охопить заI гальне позстання. ТрудоI вий народ скине царський
І ненависний гніт і завоює
собі волю...». У Єлисавет-

І

граді поет стаз жертвою
безглуздого випадку. Бу
ло це наприкінці вересня
1906 року. О. Гмирьов за
йшов на квартиру товари
ша
по миколаївському
підпіллю А. І. Прочухана,
де в цей час жандарми
проводили обшук, бо ха
зяїн квартири звинувачу
вався у вбивстві місцевого
поміщика Клеповського —
члена 1-ї думи від монар
хістів.
Поет-революціонер був
поміщений серед карних
злочинців. Лише 26 січня
1908 року, через шістнад
цять місяців після арешту
Гмирьова, відбувся суд над
звинуваченим у вбивстві.
Участь у ньому поета не
була доведена. Однак суд
присяжних виніс ганебний
вирок: десять років ка
торжних робіт. Врахував
ши вік підсудного (йому
був усього 21 рік), строк
покарання зменшили до
шести років і восьми мі
сяців.
Гмирьова неодноразово
переводили з Єлисаветграда в Херсон і навпаки. В
будь-яку погоду, без теп
лого взуття і одягу, уже
хворого
туберкульозом,
етапним порядком його
переправляли з тюрми в
тюрму.
Олексій Гмирьов помер
у вересні 1911 року в
херсонській в'язниці.
Його пісні залишилися
недоспіваними,
але їх
підхопили і понесли його
соратники. Вірші О. Гми
рьова і зараз бентежать
душу. Закликом до бо
ротьби сповнені «Набат»,
«До серця», «Вперед, то
вариші!», «Буря». В остан
ньому він написав:
Здравствуй, гром,
здорово, буря!
Твою силу-мощь люби,
Как блистание лазури,
Мы приветствуем тебя!

За життя поета було
опубліковано близько де
сяти віршів із його тю
ремних зошитів. У 1912
році більшовицька газета
«Невская звезда» надру
кувала його вірш «Я по
гибну, но вместе со мной
не умрут пролетарские
песни мои». «Правда» в
тому ж таки році теж
опублікувала дза його вір
ші.
У радянський час поба
чила світ перша
збірка
віршів Гмирьова «За гра
тами», видана з 1926 ро
ці. До неї увійшли трид
цять сім віршів
поета,
лише частина його поетич
ної спадщини, яка уціліла
і зідома нам. У 1^50 році
Д. Д. Шостакозич переклав на музику кілька
віршів
поета-революціонера.
Є в Кірозограді вулиця
Олексія Гмирьова (колиш
ня Прогінна); це данина
глибокої шани і вдячності
незламному поету.
О. РЯБОШАПКА,
краєзнавець.
м. Знам'янка.

комунар»

З стор.—------- *

Підготовка до оРл’яду-коннурсу художньої самодіяль
ності, присвяченому 40-річчю Великої Перемоги, по
чалася п Кіровоградському
СПТУ № 6 буквально з пер
ших днів навчального ро
ку. Відтоді в училищі що
п’ятниці кожна група з
нонцертом звітувала перед
своїми ровесниками. Зву
чали поетичні твори, піс
ні, музичні композиції во
єнних років і сучасних ав
торів про Велику Вітчизня
ну. А кілька днів тому в
училищі відбувся заключ
ний етап огляду-конкурсу,
на яний прибули і ветера
ни війни. Це надало звітно
му концертові особливої
святковості і значимості.
Кращими визнано програ
ми груп
17, 12, 14, 3.
На знімку:
момент
виступу учасниць групи
№ 14.
Фото О. ТЕРНАВСЬКОГО.
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МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

За 'порадою —
до ветеранів

ОНУФР1ЇВКЛ. У і рудні
минулого року на сторін
ках газети «Сільські вісті»
керівник загону червоних
слідопитів Деріївської се
редньої школи Г. Ф. Ірклій
назвала імена воїнів, що
загинули під час визво
лення села від німецькофашистських загарбників.
І ось тепер школярі отри
мують вже листи від рід
них полеглих героїв. Ряд
ки з цих листів зачитують
відвідувачам музею бо
йової слави юні екскурсо
води Ольга Петрова, Ва-

лентина Забігай, Наталя
Криворучко
та Наталя
Приходько. Уроки мужпості, присвячені 40-річчю
Великої
Перемоги, геж
проходять в кімнатах му
зею. На них тривала роз
мова про життя і подвиги
Героїв Радянського Союзу
В. П. Скориніна, Ф. Д.
Глухова та 1. 1. Бахарева,
чиі імена викарбувані на
обеліску Слави, що висо
чить в центрі Деріївки.
У дні місячника оборон
но-масової роботи також
практикують змагання з
військово-прикладних ви
дів спорту, влаштовують
воєнізовані ігри.
БОБРИ НЕЦЬ.
«Вони
вчились у нашій школі» —
таку книгу-альбом створи-

ЗА РЯДКОМ РЕФОРМИ

Скульпто
душі праця
У десятирічці, як і в об
ласті в цілому, склалася
вже певна система трудо
вого виховання учнів. Під
готовка до праці починає
ться з першого ж класу.
Молодші школярі працю-,
ють на пришкільній до
слідній ділянці, в теплиці.
Старші — на пасіці, кро
лефермі, свинофермі. Що-'
року майже 200 хлопчиків
і дівчаток трудяться в уч
нівській виробничій брига
ді, за якою закріплено 215
гектарів землі. У вихован
ні працелюбності велику
роль відіграє стаціопаріній табір праці й відпо
чинку
«Юність»,
який
створено на базі місцево
го колгоспу імені Комін
терну. А торік наші учні
виступили з ініціативою:
взяти під своє шефство
колгоспні
сади. Добра
справа була обговорена і
схвалена на бюро район
ного комітету комсомолу,
її підхопили школярі ба
гатьох шкіл. Зараз діти
самостійно доглядають 120
гектарів колгоспних садів.
Скажу відверто, раніше
дехто-з нас, педагогів, ті
шився таким: «Працюють
дітки в полі, ну іі добре».
Сьогодні цього замало.
Реформа школи спонукає
глибше розглядати питан
ня трудового виховання
наших учнів. Сільські діти
самостійні саме в сільсько,
господарській праці. Але
чому ж тоді багато з них
залишають
рідне село,
маючи спеціальності трак
тористів, водіїв, майстрів
машинного доїння? Вва
жаю, що великої шкоди

трудовому вихованню сіль
ських учнів завдає хибна
думка деяких керівників,
які дивляться на 17-річних
колгоспників тільки як на
допоміжну робочу силу,
котру можна використову
вати на малопродуктивних
роботах.
Fla XIX з’їзді ВЛКСМ
тваринництво було оголо
шено ударним фронтом.
Прикро, але в нашому ра
йоні досі по-справжньому
воно і не стало ударною
справою комсомолу. Па
м’ятаю, торік нам реко
мендували провести зуст
річ учнів, що виявили ба
жання працювати у тва
ринництві, з адміністрацією
і керівниками господарств.
Варто відзначити, що час
то-густо вони проводилися
і проводяться формально.
Саме так трапилося і в на
шому районі, де із 220 ви
пускників загальноосвітніх
шкіл лише 12 виявили ба
жання здобути професію
тваринника. Звичайно, тих
проблем, які назріли у тва
ринництві, силами комсо
мольських організацій не
вирішити. Обов’язково по
трібна допомога обласних
управління сільського гос
подарства,
аграрно-про
мислового об’єднання, під
тримка керівників колгос
пів і радгоспів безпосе
редньо на місцях.
3. ДЕРКАЧ,
секретар учительської
комсомольської орга
нізації Пазлиської СШ
імені 3. О. Сукомлмнського,
член
ЦК
ВЛКСМ.
Онуфріівський район,

свячений -односельцям ко
муністу К. П. Коліснику та
комсомольцю А. П. Тернав,
ському, які очолювала гру»
пу підпільників, що під
тримувала зв’язки з парти
занами Чорного лісу.
ли юні дгсаафівці КетриГАЙВОРОН. Найвищі ре
санівської
десятирічки.
зультати під час турніру
Тут — фотографії, листи,
з кульової стрільби, що
розповіді про випускників
відбувся в СПТУ № 35, по
школи, які пішли на фронт
казали комсомольці, котрі
в грізному 41-му.
готуються до армійської
служби. Серед них кращі
Піонери і комсомольці
включились у тимурівську
значківці ГПО Володимир
операцію «Ветеран живе
Резніченко,
Олександр
поруч». Нині вони відвіду
Проца та Олег Марчук,
ють інвалідів Великої Віт
Під час місячника оборон
чизняної, солдатських вдів,
но-масової роботи відбув
допомагають їм по госпо
ся також лижний крос,
дарству, вручають сувені
поєдинки за програмою
ри і подарунки, які виго
дня стрибуна. Юнаки та
товили своїми руками. А
дівчата зустрілися з ко
слідопити
А.
Трнгуб,
лишніми
фронтовиками
О. Піскун, В. Долинська,
М. М. Ткачуком та М. П.
відвідавши колишніх фрон
Рекечинськнм, які поради
товиків, записали їх спога
ли їм, як краще гартувати
ди.
себе, готуючись до заліку
У лютому в школі відбу
з фізичної та військоводеться урок мужності, при
технічної підготовки.
Птахи — наші друзі. Це
знає кожен. З нетерпінням
ми всі чекаємо приходу
весни ще й тому, що з на
станням її повернуться до
нас птахи. Недаремно в
народі вважається, що
про прихід весни сповіщає
приліт птахів.
Але ж багато птахів за
лишається зимувати у нас,
не відлітають у
теплі
краї. 1 часто (пам’ятаєте,
які морози тріщали ще
тиждень тому?) їм дово
диться дуже скрутно, де
які навіть гинуть.
Та не так страшний па
шим пернатим друзям хо
лод, як голод. Узимку апе
тит у птахів великий, бо
корм їм потрібен не тільки
як їжа, а ще і як джере
ло тепла. Та добути корм
під снігом важко, або й
зовсім неможливо.
Тож, дорогі друзі, иіоиери і школяр і І Підгодуйте

Цвіло
«Конвалія»
на сцені...
У будинку культури Кіро
воградського заводу радіовнробів імені XXVI з’їзду
КПРС відбувся міський огляд-коикурс танцювальних
колективів у рамках заключ
ного туру Всесоюзного огля
ду самодіяльної художньої
творчості,
присвяченого
40-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій
Вітчизняній війні.
Жюрі в складі працівників
відділу культурно-масової
роботи облпрофради і облас
ного міжспілкового Будин
ку самодіяльної творчості

ЗЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ
Підгодуйте

птахів

узимку!

пташок узимку. Розвішай
те на деревах годівниці і
засипайте туди корм. Чим
можна пригостити перна
тих? Крихтами хліба, на
сінням соняшника, буря
ків, просом, ячменем, посо
леним салом тощо.
На нашу турботу нтахн
віддячать нам сторицею.
3. ЗАМИСЛОВА,
методист Кіровоград
ської обласної станції
юннатів.

кращими колективами ви
знало народний самодіяль
ний ансамбль бального таццю «Конвалія» Кіровоград
ського заводу радіовиробів І
народний самодіяльний ан
самбль танцю
«Юність»
Кіровоградського педагогіч
ного інституту імені О. С.
Пушкіна.
Особливо порадували всіх
танцювальні дуети з «Конва
лії» Олена Калана і Сергій
Давндяк, Олена Квітковська
і Віталій Завіша, Галина
Мостепанюк і Ігор Машин,
їм притаманні риси виконав
ської майстерності справж
ніх професіоналів. У цьому
велика заслуга художнього
керівника ансамблю,
від
мінника народної освіти
УРСР Б. А. Стрельбицької.
Успіху аматорських колек
тивів сприяла також їх хо
роша матеріальна база.
Р. ДАЙДАНУ ЛОВ.

м. Кіровоград.

•

4 стор.

НА СТАРТІ ЧЕМПІОНАТ
У березні стартуватиме
сорок восьмий чемпіонат
£РСР 9 футболу. У вищій
ліві
він проходитиме за
участю вісімнадцяти
ко
манд основного т$ дуб
люючого складів. Змаган
ня відбуватимуться в два
Йола,
У першій лізі виступати
ме двадцять два клуби,
НртрІ змагатимуться в два
етапи. Спочатку команди

«Молодий

зіграють матчі в двох зо
нах — по одинадцять ко
лективів у кожній (у два
кола). Потім команди, що
займуть перші шість місць
у зонах, створять групу
«А» — дванадцять команд,
а решта — десять команд
— групу «Б». Ігри відбу
дуться тут також у два
кого. Дублюючі склади у
пери ій лізі скасовано.
Команди, що посідають
у вищій лізі сімнадцяте та
вісімнадцяте місця, вибу
ваю 'ь до першої ліги. А
клуби, що виявляться на
п’ятнадцятому і шістнадця
тому місцях вищої ліги, а
також команди, що здобу
вають перше та друге місцч у першій ЛІЗІ, ПрОЕЄду^ь між собою турнір у
два кола, два переможці
якого одержать право у
1986 році виступати у ви
щій лізі.
Команди, що посядуть у
першій
лізі
двадцяте,
двадцять перше та двад-

цять друге місця, разом з
дев’ятьма клубами другої
ліги — переможцями зо
нальних змагань, розігра
ють у трьох групових тур
нірах три путівки, що да
ють право виступати
у
першій
лізі наступного
року.
У другій лізі української
зони, де виступає кірово
градська «Зірка», команди
будуть розподілені на дві
групи — по чотирнадцять
у кожній.
Попередні змагання тут
пройдуть у два кола. їх
початок орієнтовно запла
новано на останню неділю
березня.
А поки що до цього
футбольного
марафону
йде копітка, цілеспрямо
вана підготовка. «Зірка»
29 січня виїхала до Світловодська на десятиден
ний навчально-тренуваль
ний збір.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. У ма
нежі «Шахтар» м. Донець
ка проходив чемпіонат рес
публіканської
ради ДСТ
«Авангард» з легкої атле
тики. Вдало тут виступили
вихсеанці кіровоградсько
го
тренера
Володимира
іванця із спортивного клу
бу «Зірка».
Бронзових нагород удо
стоєні кандидати у май
стри спорту студентка ін
ституту сільськогосподар
ського
машинобудування
Тетян.-. Соломаха з бігу на
3000 метрів (10 хвилин
26,3 секунди) та робітник
чавуноливарного
заводу
обласного центру Павле
Армашов — 1500
метрів
(З хвилини 54,3 секунди).

Часом мн зустрічаємо
юнаків та дівчат із серед
ніх шкіл, що неподалік
стадіону, кооперативного
технікуму,
педінституту.
На стадіоні проводяться
уроки фізкультури. А чому,
наприклад, не видно на
бігових доріжках праців
ників торгівлі? Тут у ко
лективах фізкультури пра
цюють сотні комсомольців.
Інструктори
рапортують
про підготовку великої
кількості значківців ГПО.
Де ж вони готувалися до
заліку, коли не мають
своєї спортивної бази? За
декілька десятків метрів
від нас — облспожпвспілка. Тут теж є інструктор
по спорту. Але я не пам’я
таю такого, щоб він трену
вав майбутніх значківців
на нашій базі.
Працює на стадіоні про
катний пункт спортивного
інвентаря, передусім ков
занів. Є хороший хокей
ний майданчик. І ніхто з
фізкультурних активістів,
комсомольських працівни
ків не проявляє ініціативи
з тим, щоб організовано
вийти на старти вихідного
дня. На ковзанку юнаки
їх включено до складу
збірного колективу авангардівців для участі у міжвіпомчому чемпіонаті Ук
раїни.
У командному заліку се
ред шістнадцяти колекти
вів областей другої групи
кіровоградці зайняли чет
вертий рядон підсумково'
таблиці. А на першому тут
атлети Криму.

У манежах ДЮСШ
облепортномітету і стадіо
ну «Зірка» два дні прохо
див перший тур республі
канських юнацьких заоч
них змагань з легкої атле
тики. В ньому взяли участь
близько 130 юнанів і дівчат
1970 — 1971
ронів народ
ження з тринадцяти ко
манд. Ось імена перемож
ців в окремих видах по
єдинків:
кіровоградець
Анатолій Поляков — стриб
ни в довжину —6 метрів ЗО
сантиметрів,
потрійний
стрибок — 12 метрів 93
сантиметри. Краще за всіх
пробігла
дистанцію 300

та дівчата приходять по
одинці. А чому не вироб
ничими колективами?
Ми плануємо провести
змагання на призи ста
діону. Все готове до стар
тів вихідного дня.
Обладнали ми Ленінську
кімнату. Тут є необхідні
книги, журнали, газети.
Зібрати б групу юнаків і
дівчат, які готуються до
складання
нормативів
ГПО, провести з ними бе
сіду про нормативи і ви
моги фізкультурного комп
лексу, зустрітись з провід
ними спортсменами. І це б
стало новим поштовхом в
активізації роботи по про
паганді
фізкультури й
спорту. Однак, крім трене
рів, які ведуть заняття з
вихованцями ДІОСШ, тут
нікого не бачимо.
Ось вам і прикрість: є
спортивна база, але вона
використовується неефек
тивно. І в той же час фіз
культурні активісти міста
ведуть розмови про не
розв’язану проблему —
нестачу спортивних баз,
про будівництво нових.

Навіщо знімають фільми про чемпіонів? дивне питання, скажете ви. Етапи сход
ження до п’єдесталу інтригуючі, захоплюючі. Фаворит, лідер, рекордсмен — с в
цьому щось привабливе. Тріумф завжди повчальний і прекрасний. Підсумок багато
денної виснажливої праці, відважної боротьби, аснетичного відмовлення від «мир
ських радощів». Цікавий спорт і як ігрова модель реальност .
Нова художня стрічна довженківців «...! ПРЕНРАСНА МИТЬ ПЕРЕМОГИ» —
гсстросюжетний спортивний фільм, що розповідає про складності, про гіркі и щаслисі хсилини спортивного життя. Фільм — про жіночу гандбольну команду, прото
типом якої є уславлений колектив київського «Спартака», володар багатьох світо
вих спортивних нагород. До речі, головним консультантом фільму буе наставник
спартаківок заслужений тренер СРСР Ігор Турчин.
У центрі картини — команда на чолі з тренером Самойловичем (арт. Р Адомайтіс) напередодні відповідального фінального матчу за світову «корону». « Перед
тренерським складом стоїть важке завдання — мобілізувати команду, яка мо
рально пригнічена, — говорить автор сценарію і режисер Вячеслав Винник. —
Врешті-решт головний тренер приймає рішення — виставити на гру молодіжний
склад команди. Це не формальне вирішення завдання в складних обставинах, а
своєрідне прощання з ветеранами команди, яких тренер колись привіс у гандбол,
з тими, хто йшов з ним поруч багато років».
Авторові фільму В. Виннику, колишньому спортсменові, добре відоме спор.йене
життя, його проблеми, І, головне, люди, які присвятили СЕОІ кращі роки спорту.
Що таке сучасний великий спорт? Що рухає людиною в цьому спорті. І ямі вони
ці люди, котрі займаються цією дивовижно складною справою — ось комплекс пи
тань, на які шукають відповіді автори фільму «...1 ПРЕКРАСНА МИТЬ ПЕРЕЬ.ОГИ».
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І. ПІДОПРИГОРА.

«День за днем». (Кіровоград). рет дружини художника».
20.45 — На добраніч, діти! 23.00 — Новини.
21.00 — «Час». 21.45 — Ху А УТ
дожній фільм «Георгій Се
10.00 — Новини. 10.20 —
дов». 23.00 — Новини. 23.10 «Буковинські картинки». Му
— Українські народні пісні зичний фільм. 10.50 — «На
в обробці Б. Лятошштського. ука і час». 11.20 — ФільМ-^ь;
концерт. «Пісні мого краю^^"
д ЦТ (II програма)
11.30 — «Доброго вам здо
8.С0 — Гімнастика. 8.15 — ров’я». Профілактика і ліку
вання
поліартритів. 12.00 —■;
Документальний фільм «Шко
ла в Сахійвці». 8.35. 9.35 — * Призначається побачення».
Географія. 8 клас. 9.05. 13.35 Естрадно-Розважальна пере
— Англійська мова. 10.05— дача. 12.30 — Новині’. 12.45
Учням ПТУ. Загальна біоло — Концептний зал «Друж
гія. 10.35, 11.40 — Геогра ба». 14.45 — Кікопрограма
фія. 5 клас. 11.05 — Лірика «Лнвояицпіиіі світ природи».
В. Брюсова. 12.10 — Ботані 15.15 — Студія «Золотий
ка. 12.30 — Фізика. 9 клас. ключик». 16.10 — Художній
13.00 — Ференц Ліст. 14.25— Фільм «Діти капітана Гран
Науково-популярний фільм та». 17.35 — До 40-піччя Ве
Докумен
«Уроки хліба». 14.40 — Сто- ликої Перемоги
ріпки історії. «9 січня...» До тальний фільм - Зима і вес
А ЦТ (І програма)
80-річчя революції 1905 — на 1945-го>. 4 сепія. 18 45 —
8.00 — «Час». 8.35 — Теле 1907 рр. в Росії. 15.25 — Но «День за днем». (Кіровоград).
фільм «Сімейний альбом». вини. 18.00 — Новини. 18.15 19.00 — Актуальна камера.
9.45 — Мультфільм «Байки — Учителю — урок музики. 19.40 — «Мсьс помпе при
С. Михалкова». 9.55 — Д. Гра 19.15 — Документальний те стойно». Вистава. 20.40 —
цій. «Хтось повинен». Теле- лефільм «До нових рубе На добраніч, діти! 21.00 —
вистава.
11.55 — Новини. жів». 19.30 — Бесіда 10. Жу «Час». 21.35 — Продовжен
14.20 — Новини. 14.45 — кова. 20.00 — Вечірня каз ня вистави «Мсьє помре
В. ОЛЕКСІЄНКО,
Людина і природа. Докумен ка. 20.15 — Ритмічна гім пристойно». Під час перер
інженер стадіону спорт
тальні фільми. 15.20 — Кон настика. 20.45 — Л. Бетхо ви — Новини.
церт радянської пісні. 15.35 вен. Романс фа мажор для А ПТ (II програма)
“V
клубу «Зірка».
— Російська мова. 16.05 — скрипки з оркестром. 21.00
8.00 — Гімнастика. 8.15 —'
«Час». 21.45 — Телефільм
Новини.
16.10 — Співає
хочеш бути здоровим.
В. Мальченко. 17.10 — Доку «Пікколо Паганіні». З і 4 се Якщо
8.30 — Наш сад. 9.00 —«Ран
рії.
метрів (47,2 секунди) та ментальний телефільм «Два
кова
пошта».
9.30 — ПрогрЯ;
сонячних роки».
600 метрів (1 хв. 47,8 сен.) важких
ма Новосибірської
студи
18.05 — Баскетбол. Кубок єв
Людмила Корінь із Зна ропейських
телебачення.
10.20 — Наукбчемпіонів.
Чоло

м’янки. Олександр
Ноно-н
во-прпулярний ФІЛЬМ • Прин
вальчук з Добровеличківни В віки. «Гранароло» (Італія) —
цип несумісності». 10.40 —
ЦСКА. 18.45 — Сьогодні у
першим (за 2 хв. 50,6 сен.) у світі.
Клуб мандрівників 11.30
— Мультфільм.
пересік фінішну
стрічну 19.20 —19.05
Стадіон для всіх. 12.00
Фільм «Повернення
2
ЛЮТОГО
на дистанції 1000 метрів.
Докумен
гальиий телефільм
Максима».
21.00 — «Час».
«Бережіть напію» 12.35
У командному заліну пе 21.45 — Концерт
артистів
До
40-річчя
Великої Пере
ремогу здобули легкоатле Угорської оперети 22.50 —
ЦТ (1 програма)
моги. «Есть на Волге утес».
ти ДЮСШ облепорткоміте- Сьогодні у світі. 23.05 —
Музична пеоеялча 13.45 —
ту. Другими призерами ста Чемпіонат світу з гірсько
8.00 — «Час». 8.35 —- Грає Чемпіонат
СРСР з хокею«
ли знам’янці. третіми — лижного спорту.
А. Циганков (домра). 8.„„
>.55 — НСК/\ — «.Торпедо» 2 і 3 пе
олександрійці.
Кіножурнал «Наука і техні ріоди. У перерві — Якіпо хо
А УТ
ка». 9.05 — Рух без небез
Другий тур цих змагань
10.00 — Новини. 10.20 — пеки. 9.35 — Документаль чеш бути здоровим. 15.15“відбудеться в травні, а
Виробнича
гімнастика.
10.35
ний фільм «Розповідь про Міжпародний огляд.
третій — у вересні.
«Шкільний екран», 9 клас. Михайла Фрунзе». 9.55 — Грає естпадно-дмховнй ор
Палацу
культури
Фізика.
11.05
—
Художній
Образотворче мистецтво. Ог кестр
БОРОТЬБА САМБО. Сту
ім В. І. Леніна м Арзамаса.
дент
педінституту імені фільм «Трохи весняного свя ляд. 10.40 — Всесоюзний те 15.55 — О. КОРНІЙЧУК. «Пла
О. С. Пушкіна Володимир та». 11.40 — «Шкільний ек леконкурс «Товариш пісня»
тон Кречет» ст>ільм-віістава>
Паргамон
(тренується в ран». 10 клас. Російська лі 11.15 — Тележурнал «Сім'я
18.10 — «Музей на Делен*“''
ДЮСШ облради
«Колос»), тература. 12.15 — Камерний 1 школа». 11.45 — Концерт ській».
«Лише одна фарба».
концерт.
12.30
—
Новини
кі

виступаючи в складі збір ноекрана. 13.45 — Новини. Державного ансамблю тан- Про виставку Гжельського
Ціо УРЄР ім. П. Вірського Фарфору 13 30 — Чемпіонат
ної ДСТ «Урожай» на пер 16.00 — Новини.
16.10
—
шості країни серед команд «Срібний дзвіночок». 16.30 — 12.40 — Це ви можете 13.25 СРСР з’-юкега. СКА — -Ди
— «Листи з Ялти» Із циклу
профспілок серед юніорів, Культура російської
мови «Подорож до Чехова-« Фільм намо» (Москва). З періодстав бронзовим призером, Мова творів А. П. Чекова. 5. 14.30 - Новини. 14.45 - 19.15 — «Здоров’я*.
г
його внлючено до складу 17.00 — Атеїстичні діалоги. Фільм — дітям. Телефільм Вечірня казка. 20.15 —
збірної ВЦРПС для участі 17.25 — В ефірі пісня. 17.30 «Бупнебаке». 15.25 — Доку піонат світу з гіпськолижнрв чемпіонаті СРСР, що від — «Наука і час». 18.00 — мента л ьн и й те л еф і л ьм 16.15 і'о спорту. 21.00 — «Час».
будеться в Брянську.
КлпкУР"
Телефільм «Дні і ночі кор
Мультфільм «Заповітна 21.35 — Фестивалі
дону». 18.30 — Фільм-кбн- мрія». 16.25 — Бесіда полі ей... Концерти.
церт. 19.00 -- Актуальна ка тичного оглядача Л Вознемера. 19.30 — «Мелодії і рит сенського. 16.55 — У світі
ми». 19.45 — Дисципліна по тварин. 17.55 — Заключний
Редактор
ставок: міра відповідальнос концерт «Пісня-84-«. 21.00 —
ті і честь підприємства. 20.30 «Час». 21.35 — Фільм - Порт
Ю. СЕРДЮЧЕНКО«

1 лютого
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НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

НЕЗАБАРОМ НА ЕКРАНАХ

Прототип — київський «Спартак»

В. ТВЕРДОСТУП.

На стадіоні
канікул немає
Вони з’являються на на
шому стадіоні задовго до
початку робочого дня. На
бігових доріжках, у легко
атлетичному манежі почи
нається розминка. А по
тім папруга нарощується:
від прискореної ходьби до
бігу. Згодом — гімпастичні вправи за програмою
спеціального
комплексу.
Переглядаючи спеціальний
журнал обліку відвіду
вань групи «Здоров'я»,
бачимо, що тут рідко коли
трапляються
«прогули».
Щоранку фізичні вправи
виконуюсь більше 40 чо
ловік.
Хто ж ці люди, котрі на
бираються бадьорості? ЗдебкіЬШОГО середнього і вже
по? илого віку. А ОСЬ МО
ЛОДІ вранці на стадіоні
майже не видно. Але на
ші
працівники чекають
тут передусім КОМСОМОЛЬ
ЦІВ з цехів виробничого
об’єднання по сівалках
«Червона зірка». Бонн до
пас приходять лише тоді,
коли проводяться фіналь
ні поєдинки заводської
спартакіади. А де і коли
воші готуються до скла
дання нормативів ГПО?
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