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на усіх працюючих на суботпику впорядковуватиме
територію своїх підпри
ємств і установ, свого се
лища. В Устииівці існує
проблема дозвілля, куль
турного відпочинку моло
ді, а тому в день суботнпка комсомольці якраз і
займуться реконструкцією
залу відпочинку, де з ча
сом’ будуть проводитись
зустрічі, цікаві
Комсомольці і молодь вечори,
Устинівського району но культмасові заходи.
О. ЩЕРЮК,
вим трудовим піднесенням
перший секретар Усзустріли ініціативу пере
тинівського РК ЛКСМУ,
дових підприємств країни
член районного штабу
про проведення Всесоюз
по проведенню
Все
ного комуністичного сусоюзного комуністич
ботнпка па честь наступ
ного суботника.
ного партійного форуму.
Мета у всіх одна: якнай
повніше використати наяв
ні можливості, віднайти
додаткові резерви, підви
щення продуктивності пра
Комсомольсько - МОЛО
ці. ІЗлютого вони зобов'я
зуються па всіх ділянках ДІЖНИЙ колектив лаборато
контрольно-вимірю
виробництва
домогтися рії
найвищого виробітку з мі вальних приладів нашого
німальними затратами. Та комбінату (керівник В. О.
групкомсорг
кі рішення надходять у Вергелес,
райком комсомолу і район Т. Чемерис) у день Всесо
ний штаб по проведенню юзного комуністичного су
присвяченого
комуністичного суботника, ботника,
який виробив чітку і кон XXVII з'їзду КПРС, зобокретну програму дій.
в’язався обслужити 120
Па свято праці вийде одиниць засобів виміру і
усього 2200 трудівників, із відремонтувати 35 одиниць.
них 1262 члени ВЛКСМ. Цс складе 130 процентів
11-12 чоловіки працювати виконання плану і стане
муть на своїх робочих міс трудовим дарунком з'їздо
цях. У цей день планує ві партії.
ться виробити продукції па
В. ТАБАШНЮК,
5300 карбованців, пере
секретар комсомоль
рахувати у фонд п'ятиріч
ської організації Заки 2300 карбованців.
валлівського графіто
Окрім зайнятих на ви
вого комбінату.
робництві, майже полови- Гайворонський район.

суботн

В ДЕНЬ
УДАРНОЇ

ПРАЦІ

ДОБРА
ТРАДИЦІЯ

ЧЕРГОВА ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
ЗО січня в облвиконкомі проведено чергову пресконференцію для журналістів області. її тема «Со
ціально-економічний розвиток області у першому
році дванадцятої п'ятирічки».
У прес-конференції взяли участь редактори облас
них, міськрайонних, районних і багатотиражних га
зет, творчі працівники обласних газет і облтелерадіокомітету, кореспонденти республіканських
засобів
масової інформації і пропаганди. Перед журналіста
ми виступили, а потім відповіли на їхні запитання,
голова виконкому обласної Ради народних депутатів
т. Желіба В. І., заступник голови облвиконкому, голо
ва обласної планової комісії Е. П. Рейзвіх. На запи
тання журналістів також відповіли керівники ряду
обласних управлінь, організацій, установ.
В роботі прес-конференції взяла участь секретар
обкому Компартії України С. М. Шапікіна.

Молодий спеціаліст. Час становлення, час утверд
ження самого себе, час, коли особливо потрібна чиясь
допомога і підтримка. Час, від якого залежить, на
певно. все подальше життя. І те, як зустрінуть, з
якою увагою підійдуть, ян приймуть у свій колектив,
в деякій мірі визначає і подальше: «А я таки не по
милився у своєму виборі».
Сьогоднішній наш співбесідник — голова Кіровоградської районної ради молодих педагогів Віталій
Ієанозич Завіна, вчитель молодших класів Созонівської середньо: школи.

КОР.: Віталію Івановичу,
ои вже головуєте не пер
ший рік. Якими питаннями
вам доводиться займатися?
В. І. ЗАВІНА: В першу
чергу тими, які витікають
з самого завдання ради—
допомагати молодому вчи
телю. У вересні—жовтні Ми
досліджуємо умови про
живання та праці. Взагалі,
у нас за кожним членом
ради закріплено по 2—3
школи, де він весь час
контролює роботу,
навідується туди, допомагає.
КОР.: Мені доводилося
бачити вашу анкету моло
дого педагога. Обсяг
пи
тань досить обширний: і
забезпечення житлом, і ра
ціональність розкладу, і
питання умов праці та по
буту...
В. І. ЗАВІНА: Звичайно,
конкретно сама рада вирі
шувати ці пробле/ли не в

змозі. Але сприяти успіш
ному вирішенню — це на
ша компетенція. Ми вихо
димо на райвно, райком
комсомолу, райком проф
спілок.
Загалом, від цих органі
зацій, від того, яку вони
займають позицію по від
ношенню до рад, зале
жить багато. У нас в райо
ні, наприклад, завідуючий
відділом народної освіти—
О. О. Медведенко — наш
перший помічник. Мабуть,
цьому також можна за
вдячувати, що кожен тре
тій педагог району — ком
сомолець.

Близько трьохсот комсомольців працює на Олександрівському ордена Трудового Червоного Прапора Д;.у. ему
імені Петровського цукрокомбінаті. Про виконання п'ятирічки
г’----- .......... ----завод прозвітував ...»
ще до
~~ то
ЗО липня
пмпыо <1985
я > паку
року.
Чималий внлад у виконання державного плану комсомольців та молоді підприємства.
гстог.ої
Н а_ знімках: член комітету комсомолу Раїса САГУН
г‘*г'/и працює унладальницею-пакувальницею
=
продукції (вгорі зліва);
начальник
зміни Анатолій ЗЕЛІНСЬКИЙ і слюсар контрольно-вимірювальних при-»отою приладів у цеху (вгорі
іир ІВАНЕНКО пильно стежать за безвідмовною г зотою
ладів та автоматики Володимир
'
пресувальниця Ніна
справа); укладальниці-пакувальїниці дорожного цукру за роботою (у другому ряду зліва);
рава); сен
секретар комсомольської
сар-наладчик
верстатів
Василь САЛІИ (внизу справа);
СКІЧКО (Фото в центрі); слюсар-наладчик
__
організації зміни, слюсар-наладчик Дмитро МОКРОСНОП (фото внизу зліва).
Фото С. ФЕНЕННА.

КОР.: Отже, якщо диви
тися ширше і глибше, то
завдання ради полягає й у
тому, щоб закріпити моло
дого спеціаліста.
В. І. ЗАВІНА: Це найго-

лювання. Потрібно більше
нагороджувати
молодих
фахівців грамотами
рай
комів, обкомів комсомо
лу, ЦК ЛКСМ України,

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

повніше
завдання,
стоїть перед нами.

яке

Вже на осінніх канікулах
для тих, хто перший рік
працює, проводимо дво

денні семінари. Ми пока
зуємо кращі школи, роз
повідаємо, як створюються

і оформляються кабінети.
Тобто, вводимо в курс усіх
вчительських справ,
за
хоплюємо ними.
По-друге, дуже важливо
для молодого спеціаліста
бачити, що його копітку
працю бачать і поважають,
що вона цінується. Мова
йде про /.’.оральне стиму

знаками ЦК ВЛКСМ «Кра
щому вчителю-комсомольцю». Ось тут важливе сло
во за радою. Адже до них
входить
обов’язково
і
представник
комсомоль
ських органів.

КОР.: Віталію Івановичу,
мабуть, з прийняттям ре
форми загальноосвітньої і
професійної шноли появи
лись нові напрями роботи
і в ради?
В. І. ЗАВІНА: Все нове
молодь сприймає і підтри
мує швидко. Ось, напри
клад, вчителі-комсомольці
виступили з ініціативою
всі гроші,
зароблені за
1 вересня, перерахувати

у Фонд миру. На заклик
молодих учителів району
створюється
у
кожній
школі музей бойової сла
ви. Така кімната-музей уже
існує у Федорівській се
редній школі, у нашій Созонівській. Створювалися
вони на кошти, зароблені
учнями школи і молодими
педагогами на сільсько
господарських роботах.

Ось тут ми підійшли до
напряму нашої
роботи,
який особливо активізу
вався. Це зв’язок учитель
ських комсомольських ор
ганізацій з учнівськими.
Особливо трудовий. Ми за
те, щоб виробничі шкіль
ні бригади вели вчителікомсомольці. Така довіра
і, водночас, відповідаль
ність за доручену справу
теж дає свої хороші на
слідки.
Так, учні й учителі Федорівської середньої шко
ли мають свою дільницю
на тваринницькій
фермі,
такий невеличкий комп
лекс. Вони повністю вико
нують всі роботи.

І

Чудовий приклад — і в
нашій Созонівській деся
тирічці. Молоді вчителікомсомольці разом з уч
нями школи вирощують
кормові буряки
КОР.: У вас, звичайно, є й
проблеми, невирішені пи
тання Що тривожить раду
запаз найбільше?
В. І. ЗАВІНА: В першу
чергу, все-таки певна плин
ність молодих кадрів Ось
над чим нам потрібно
працювати Це найголов
ніше. Хоча є, на перший
погляд, дрібніші пробле
ми, але без них не вирі
шиться ота головна. Наве
ду тільки один
приклад
Розраховується з роботи
недавній випускник пед
вузу — всі питання вирі
шуються у райвйо. Ось тут
більші повноваження слід
все-таки надати раді, по
давати до нас на розгляд
причини звільнення. Мож
ливо, в наших силах буде
змінити рішення молодого
спеціаліста.
Бесіду вела
Т. ТАРАСЕНКО.
Кіровоградський район.
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС

Екзаменатор—спартакіадо
ми визначаємо, як
розв’язуються пробле
КОЛИ

ми масовості і спортивної
майстерності, то в першу
чергу простежуємо стан
справ від колективу фіз
культури до збірної об
ласті, яка виступає на рес
публіканських і всесоюз
них турнірах.
Старти IX Спартакіади
УРСР. На першому її ета
пі в області на них ви
йшло більше 677 тисяч чо
ловік, в ході яких 280 ти
сяч
стали
значківцями
ГПО, 260 тисяч виконали
нормативи масових спор
тивних розрядів. На фіна
ли
Спартакіади
було
укомплектовано збірну, в
складі якої 146 найбільш
перспективних спортсме
нів. Вони виступали в тур
нірах з 16 видів спорту, де
один раз були в перших,
тричі в других, 18 раз в
третіх призерах. В своїй
групі областей кіровоградІДІ посіли четверте місце,
поступившись «бронзово
му» призеру (ровенчанам)
всього на 31 очко. Най
більший вклад у копилку
Збірної мають команди з
хокею на траві (дівчата),

легкої атлетики, боротьби
самбо, дзю-до, кульової
Стрільби.
На минулій спартакіаді
200 наших спортсменів на
брали 879, то тепер —
1397,5 очка.
ОЗИТИВНІ
зрушення,
як бачимо, є. Однак
ми ще не можемо стверд
жувати, що масовість за
безпечує майстерність.
На спартакіадних зма
ганнях нас виручили авангардівці і динамівці, які
завоювали медалі. А пла
нових завдань не викона
ли спортсмени «Локомо
тиву», «Трудових резер
вів», «Буревісника», «Ко
лоса». Скажімо, трудрезервівці
дали
збірній
всього 6 очок. Ще більші
контрасти на географічній
шкалі: залікові очки дали
представники лише трьох
міст і п’яти районів об
ласті. Про яке представ
ництво
висококласних
спортсменів міських і ра
йонних комітетів, рад ДСТ
може бути мова, коли
1180 очок дали одні кіровоградці (з 1397,5).
Низька кваліфікація тре
нерів, відсутність необхід-
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них умов для підвищення
майстерності з більшості
ДЮСШ, безвідповідальне
ставлення фізкультурних
активістів до своїх обо
в'язків не дали нам мож
ливості вийти на вищий ру
біж. Надіялись ми, напри
клад, на велосипедистів і
веслувальників. А вони за
мість запланованих 66 і
80 дали нам лише по 4,5
очка. А в них, як ми вва
жали, є досвідчені настав
ники. Однак вони не по
дбали ні про підвищення
фізичної, технічної та мо
ральної підготовки спорт
сменів. А городошники
Гайворона, які в минулому
завойовували золоті ме
далі на всесоюзних турні
рах, взагалі не принесли
залікових очок.
Повторюю: ми надія
лись на тренерів, яких в
області збільшилось, але
в основному за рахунок
«погодинників», що пра
цюють в кількох місцях,
а віддачі від них ніякої.
Зарплату отримують спразно, проте їх вихованці рід
ко коли потрапляють на
віть у збірні районів.
Тренеру команди з хо-

кею на траві В. В. Шептицькому якихось ідеальних
умов для підготовки ко
лективу до спартакіадних
змагань не було створено.
Та цей фахівець зробив
усе можливе (і неможли
ве), щоб юні хокеїстки за
гартували себе фізично,
пізнали секрети майстер
ності під час навчальнотренувального процесу, в
ході багатьох календарних
і товариських матчів. І ось
уже хокеїстки серед при
зерів Спартакіади.
Самовідданість, висока
відповідальність, ініціати
ва зробили авторитет гайворонському тренеру М. В.
Самборському, який
та
кож не може похвалитись,
що в легкоатлетів, з яки
ми працює, є зразкова ба
за.
У 8С£ Ж не завжди однією ініціативою роз
в'яжеш проблему. У річ
них звітах міських і ра
йонних комітетів по спор
ту значиться велика кіль
кість спортивних майдан
чиків, футбольних полів.
А ось стадіонів всього 27.
Проте і на них не можна
провести великих
спар

такіадних змагань за ров
ною програмою. Часом
цифра ніби й справна, але
через формалізм немає
конкретної віддачі. Бо що
то за футбольне поле, ко
ли заглість воріт два кри
вих стовпці, за ними рос
те бур’ян?
У Вільшанці, наприклад,
збудовано типовий ста
діон. Однак він сірий, не
принадний. Таке ж саме
становище в Долинській.
Вже не перший рік в об
ласті ми проводимо зма
гання під девізом: «Всією
бригадою — на старті». Та
чи в кожному виробничо
му підрозділі є хоч неве
лика спортбаза? Навіть та
кі великі підприємства, як
кіровоградські
заводи
«Гідросила»,
ремонтномеханічний імені Таратути
їх не мають. А йдеться
про те, щоб і на польозих
станах тракторних бригад,
у тваринницьких містечках
обладнувались спортмай
данчики, місця для скла
дання нормативів ГПО.
У проекті Основних на
прямів економічного і со
ціального розвитку СРСР
на 1986—1990 роки і на
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період до 21100 року запи
сано: «Сприяти підвищен
ню масовості фізкультури
і спорту. Розвивати фіз
культурну і спортизну ро
боту і поліпшувати її ор
ганізацію за місцем про
живання, трудової діяль
ності і навчання. Зміцнити
матеріальну базу спор
тивних організацій». Тут би
доповнити: «Кожен колек
тив фізкультури повинен
мати типовий спортивний
комплекс з легкоатлетич
ними секторами, ігровими
майданчиками,
споаййллом, плавальним басУлїом
та стрілецьким тиром, кім
нати для занять технічни
ми видами спорту». Тобто,
треба зробити все, щоб
молодь міста і села мала
можливість готувати себе
фізично, набиратись ба
дьорості, була готовою до
захисту Батьківщини. Бо
тільки той паросток роз
квітне, дасть урожай, за
буяє в повній красі, якого
ми плекатимемо з весни.
Тож хочеться нагадати
багатьом керівникам кол
госпів і радгоспів, під
приємств, профспілковим
і комсомольським акти
вістам про те, щоб вони
не забували про фізкуль
туру і спорт.
О. БЕРЕЗАН,
голова обласного
спорткомітету.

ЗА ВИМОГОЮ
ШКІЛЬНОЇ РЕФОРМИ
Про стан і шляхи удоско
налення фізичного вихован
ня учнівської /холоді В світ
лі вересневої (1981 року)
постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР «Про даль
ше піднесення масовості
фізичної культури і спорту»
і вимог реформи загально
освітньої та професійної
щколи йшла розмова на об
ласній нараді-семінарі, що
відбулась позавчора в. Кіро
вограді. З доповіддю тут
виступила заступник голови
Облвиконкому Є. Мі Чаба
ненко.
Освітяни, фізкультурні ак
тивісти проаналізували, як
на місцях налагоджена ро
бота по фізичному загарту
ванню школярів, говорили
про
проблеми
дитячоюнацьких спортивних шкіл,
участь юних спортсменів у
IX Спартакіаді УРСР, під
готовку їх до 31-ї Спарта
кіади школярів республіки,
діяльність педагогічних ко
лективів по введенню в дію

комплексної програми фі
зичного виховання учнів.
На секційних заняттях ди
ректори
загальноосвітніх
шкіл і ДЮСШ,’ актив вчите
лів ділилися досвідом внутрішкільного
керівництва
фізичним вихованням шко
лярів, намічали шляхи під
вищення ефективності уро
ків фізкультури, «Стартів
надій», груп початкової під
готовки, що є головним ре
зервом розвитку фізичної
культури і спорту.

А на секції голів міських
і районних спорткомітетіз,
рад ДСТ, керівників спорт
клубів, старших тренерів
велась предметна розмова
про роботу колективів фіз
культури по поліпшенню
підготовки -. допризозної і
призовної молоді, здійснен
ня контролю за станом
справ у назчально-тренувальному процесі, виховній
роботі в ДЮСШ, зміцнення
матеріальної бази на міс
цях.

ЦІКАВО І ЗМІСТОВНО
пройшла чергова зустріч
членів наукового гуртка
;т історії КПРС, слухачів
школи молодого лектора
Кіровоградського педаго
гічного інституту зі стар
шокласниками шкіл облас
ного центру, що відбулася
в центральному лекторії
Обласної організації това
риства «Знання».
У вступному слові керів
ник наукового гуртка, за
відуючий кафедрою історії
КПРС доцент ГІ. М. Безтака розповів про рево
люційні традиції трудя

щих Кіровоградщиип. Уч
ні з великим інтересом
слухали виступи студеитівгуртківців Оксани Бутен
ко, Віталіни Коваль, Оле
га Горбепка. 'Гемами до
сліджень студентів були;
«Більшовики і революцій
ний рух робітників Єлисаветграда в 1905—1907 рр.»,
«Перша російська револю
ція і молодь».
Л. ДУДА,
студентка Історичного
факультету
Кірово
градського педінститу
ту Імені О. С. Пушкіна.

Багато хороших справ на рахунку молодих міліціонерів області. Торік значно поліпшилась внутріспілкова
робота, оперативно-службова діяльність, зміцнилась дисципліна. Про це мовилось недавно на зустрічі кращих
молодих співробітників міліції, переможців обласного соціалістичного змагання за право підписати рапорт
Ленінського комсомолу XXVII з’їздові КПРС, яка відбулась в обкомі комсомолу.
На знімку: учасники зустрічі, нагороджені значком ЦК ВЛНСМ «За активну роботу по охороні гро
мадського порядку» (зліва направо) Михайло КАСЬЯНЕНКО, Костянтин Ш0РНИК08, Павло БЕЗПАЛИЙ, Анатолія
ПРУДКИЙ, Віктор ДМИТРІЄВ, Сергій ГРАБОВИЙ, Борис МАЗУРЕНКО, Юрій ДУБРОВСЬНИЙ.

—

Подарунок
00832235
На набережній річки Ін
гул у торговельному комп
лексі відкрився спеціалі
зований
салон-магазин
«Філателія» міського агент
ства
«Союздрук», якг.й
розгорнув торгівлю марка
ми, конвертами, альбома
ми та іншими товарами.
Тільки
в
обласному
центрі
нараховується
близько п’ятисот членів
Всесоюзного
товариства
філателістів та понад дві
тисячі юних філателістів.
У просторому салоні-магазнпі надана можливість
колекціонерам збиратися
для обміну поштових мі
ніатюр і формування ко
лекцій. Тут будуть періо
дично експонуватися пе
ресувні тематичні вистав
ки. ’
В оформленні магазину
велику допомогу подали
колекціонери м. Кірово
града ГІ. Дерев'янко та
С. Озеряпський.
Маловиснівсьній восьми
річній школі-інтернату —
20_ронів. Усе тут — для ді
тей. Останнім часом спо
руджено нову котельню,
напітально переобладнано
систему водопроводу, опа
лення. На все це витраче
но понад ЗО тисяч карбо
ванців.
Діють
їдальня,
спортзал, кінотеатр «Ма
лятко», радіовузол, мед.
пункт тощо. Для молодшої
і старшої груп обладнано
ігрові кімнати.
На знімку: медсестра
Л. А, КУДРЯ готується до
чергового виступу перед
хлопчинами та дівчатками.
Фото В. ЩЕРБАКА,

■

■■■

[д ОМУ йшоз 19-й рік, коли фашистські кати,
вдавшись до тортур, пе
ред якими зблідла б на
віть середньовічна інкві
зиція, та нічого не добив
шись, вивезли ного разом
з товаришами по боротьбі
до шурфу шахти № 5. Во
ни вирвали йому чуба й
губи, відрізали вуха, але
він \знайшов у собі сили і
там, біля страшної моги
ли: в останню мить кинув
ся на катів... Перелякані
поліцаї, схопивши комсо
мольця Третякевнча’, ски
нули його в 53-метровиіі
колодязь.

Ворогам тимчасово вда
лося заплямувати чесне
ім’я Віктора І протягом 17
років воно не було викарбуване на мармурі брат
ської могили, в яку ліг ра
зом з друзями. Не було
його ні на сторінках всесвітньовідомого
роману
О. Фадеева, ні в збірниках
документів про «Молоду
гвардію».

Однак правда перемог
ла. 1 тоді в пресі появився
Указ Президії Верховної
РаДн СРСР від 13 грудня
1960 року:
«За активну участь в ді
яльності підпільної ком
сомольської .
організації
«Молода гвардія», за муж
ність та героїзм, проявле
ні в боротьбі з німецькіїми окупантами, нагороди
ти тов. Третякевнча Вік
тора Йосиповича орденом
Вітчизняної війни І сту
пеня».
Орден вручили матері
молодогвардійця.
ІКТОР Третякевич народився у Курській об
ласті. Згодом сім’я пере
бралася на Сорокінські
копальні (так раніше на
зивався Краснодон), де

.....................

КОМІСАР
Віктор навчався в почат
ковій школі імені 19-го
Міжнародного дня юнац
тва, а потім — у середній
школі № 4 імені Вороши
лова. Ріс розумним, смі
ливим, охочим до праці
хлопчиком. Захоплювався
музикою, спортом, дуже
багато читав.
Пшлн роки. Віктор —
член ВЛКСМ, голова учкому СШ № 4, юнкор сСоцналистпческон Родины»
— краснодоиської район
ної газети. В архівах ЦК
Компартії України було
знайдено біля десятка
його кореспонденцій, опуб
лікованих у цій газеті. ■ В
1939 році його обирають
секретарем комітету ком
сомолу школи. Від того
незабутнього дня всі його
діла і вчинки були підпо
рядковані інтересам колек
тиву.

На початку війни Віктор
з батьками переїхав у
м, Ворошиловград до стар
шого брата Михаила —
партійного працівника і
продовжує
навчатися в
школі.

До моменту тимчасової
окупації Ворошиловградської
області
(липень
1942 р.) на її території бу
ло залишено 565 чоловік
для роботи в підпіллі та
661 чоловік в партизан
ських загонах. Один із за
гонів очолив секретар під
пільного
обкому партії
І. М. Яковенко. Комісаром
загону затвердили секре
таря підпільного міськко
му партії Михайла Йоси

повича Третякевнча. Під
час однієї із зустрічей він
згадував:
— Одного разу Віктор
зайшов до мене в кабінет
і сказав: «Я знаю, що ти
залишаєшся в підпіллі... Я
вимагаю, щоб ті; взяв ме
не у свій загін». Після моєї
відмови пін пішов прямо
до Яковенка і через де
який час заявив мені, що
його зарахували в пзш за
гін рядовим бійцем.
В загоні було шість ком
сомольців, серед яких і сек
ретар підпільного обйШгу
комсомолу Надія
Одного разу їй доручили
розповсюджувати велику
партію радянських газет,
скинутих з літака, а також
листівки німецькою мовою
для гітлерівських солдатів.
Надя взяла з собою трьох:
Опанаса
Забеліна. Юрія
Аленсенцева
та Віктора
Третякевнча. Вони мали
завдання рознести газети
комсомольцям, яні залиши
лися □ місті, щоб ті роз
повсюдили їх серед насе
лення.
Завдання хлоп«:
винонали і за пропозиціє»?
Надії вирішили висадити в
повітря склад з боєприпа
сами, який знаходився на
території
хлібозаводу.
Втрьох перебралися через
огорожу, зняли чотирьох
вартових і заклали вибу
хівку. Вибух, за спогадами
старожилів, був неймовір
ної сили. І це в самому
центрі міста, переповнено
го фашистськими війська
ми!

Наприкінці серпії;. 4^року Віктор зненацька за
пропонував батькам: «А чи
не- переїхати нам до нашо
го будиночка в Красно
дон? Там ми всіх знаємо
та н мені легше буде...»

1 лютого 1986 року
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ПІОНЕРСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

КВІТИ ГАНДАРУ
Кожного року у січневі
дні у нашій школі імені
А. 11. Гайдара проводиться
декада, присвячена дню
народження А. П. Гайдара.
Цього року добре попра
цювали тнмурівці під ке
рівництвом штабу Тимура,
командир якого старшин
піонер Віталій Удовіцькин.
Ми допомагаємо ветера
нам Великої Вітчизняної
війни та праці, пристарі
лим людям нашого селища.
В ці дні ми проводимо
конкурс малюнків по тво
рах А. П. Гайдара, кон
курс віршів, стінних газет,
пісень
про улюбленого
письменника. Проводимо
урочистий збір дружини
«Вершник, що скаче попе
реду», театралізоване свя
то, читацькі конференції,
організовуємо
книжкові
виставки. Активну участь
у проведенні цьогорічної
декади взяли Наталка Устенко — голова ради дру
жини, Юрій Сапожніков,
Ірина Пилипчук, Олек
сандр Буйлук, Олена Во
робей. Багато ми працює
мо і над оформленням кім
нати письменника. Ведемо
листування з піонерськими
дружинами імені А. П.
Гайдара союзних респуб
лік. В день народження
письменника на подвір’ї
школи, перед бюстом А. П.
Гайдара, який було вста
новлено в 1981 році на
кошти, зароблені учнями,
проводимо збір дружини і
кладемо до бюсту гірлян
ду з сосни і з квітами.
Н. НЕСТУЛЕЙ,
піонерна 5 «А» класу
Користівської СШ іме
ні А. Гайдара.
Олександрійський
район.

І ТІСТЕЧКА
ПЕКЛИ САМІ
Л робили це — шести
класниці Наталка Сінчук,
Лариса Колісник, Ліля
Г'ромко. Усі кондитерські
вироби, виготовлені дівча-

Є

тами, зміг нокушіуватиІ з
запашним чаєм кожен, хто
;
прийшов на шкільний ярмарок.
Були, звичайно, там не
тільки тістечка. Товари побутового призначення
швабри, совки, а також
дитячі іграшки, вишивані
серветки, випалювання на
дереві — купляли батьки,
гості, які завітали до шко
ли, та й самі школярі. Усе
це виготовляли учні на
уроках праці, у вільний
від навчання-час.
У тому, що шкільний
ярмарок пройшов добре і
цікаво, заслуга і вчителів
А. Т. Чубукіна, класного
керівника 8-го класу, Р. А.
Чиж (вона керівник у 6-му
класі), та 3. С. Соколен
ко, яка навчає першоклас
ників.
Загалом учні Банків
ської восьмирічки
пере
рахували у Фонд миру
127 карбованців, одержа
них па ярмарку.
Я. КОНДРАТЬЄВА.
Новоукраїнський район.

СПРАВА
КОНКРЕТНА
У Голованівській серед
ній школі № 2 вже не пер
ший рік існує піонерська
кролеферма. Тс, що робо
та тут лагодиться, свід
чать неодноразові нагоро
ди комсомольської та піо
нерської організацій шко
ли грамотами.
За п’ятирічку трудових
піонерських справ, яка в
піонерській дружині імені
Зої Космодем'янської про
ходила під девізом: «Кож
ному піонерському заго
нові — ударну справу,
кожному піонерові — тру
дове завдання!», шкільна
кролеферма здала державі
більше" 500 штук кролів.
Р. ЛЕОНІДОВ.

З crop

в зборі сільськогосг.одарського податку, допомогу
колгоспові на сільськогос
подарських роботах тощо).
Але ми любимо свою
справу, працюємо із ба
жанням, не шукаємо лег
кого хліба. Хоча, безпе
речно, проблеми у статті
винен відвідати бібліоте Л. Демещенко зачеплено
ку 15 разів на рік і прочи дуже актуальні і вирішу
тати близько ЗО книг... Але вати їх треба обов’язково.
ж у нас, крім цієї роботи,
3. ГРИЦАИ, завідуюча
є ще гурткова, робота з Мощенською
сільською
фондом бібліотеки, біб бібліотекою:
ліографічна робота тощо.
Стала бібліотекарем, ко
А для індивідуальної ро ли мала всього 17 років.
боти з читачами просто не I з тих пір, ось уже 34 рбвистачає часу...
ки, на цій посаді. Про ви
М. БОНДАР, завідуючий бір свій ніколи не жалку
Могильненською сільською вала, не жаліла сил І для
бібліотекою:
того, аби допомагати сіль-
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під такою назвою була надрукована стаття Л. Де„
мещенко. Йшлося у ній про проблеми закріплення і
становлення молодих спсціалістів-бібліотекарів. Пуб
лікація знайшла відгук у читачів газети. У багатьох
бібліотеках області жваво пройшли її обговорення.
Зокрема — в Гайворонській ЦБС. Ось про іцо йшло
ся у тій розмові:
піотекар відділу обслуго,
вування
Гайворонсьиої
Ц₽Б;
Після закінчення Олек
сандрійського культосвіт
нього училища за призна
ченням півтора року тому
прийшла в Гайворонську
ЦРБ. Колектив тут хоро
ший, дружний. Тож і зу
стріли нас привітно, орга
нізували
чудовий вечір
посвячення в культпраців-

К

'

Перші організаційні збори відбулися в будиночку
Третяиевичів ЗО вересня
і 942 рону. За пропозицією
Сергія Тюленіна організа
ція дістала назву «Молода
гвардія». Тоді ж було за
тверджено і склад- штабу.
Віктора обрали комісаром
організації. Ще до війни
знали його як відмінного
товариша й організатора.
Не зайве доповнення до
цього — досвід партизан,
сьноі боротьби, знання ні
мецької мови, висона еру
дованість...

Е МАЛИ фашисти спо
кою в окупованому
Н
Краснодоні. Всюдп на них

та їхніх посіпак чатувала
караюча рука молодогвар
дійців. Юні месники загіалювзлі! скирти хліба, який
маля відправляти до Ні
меччини. знищували авто
машини,
гітлерівських
Солдатів та зрадннків-поліцаїв,
писали й роз
повсюджували
лнетів-

кн. Напередодні 25-ї річ
ниці Великого Жовтня в
місті і на околицях з’яви
лися друковані листівки, а
вранці 7 листопада над
містом гордо замайоріли
червоні стяги. Лише через
півтора десятка
років
всьому світові стало відо
мо, що першу друкарську

І

V

«ЧИ 6 ВІН-«ЛЕГКНН ХЛІБ»?
ники... Думаємо, нам по
щастило, що працюємо в
бібліотеці, де завжди мож
на порадитись зі старшим,
досвідченим спеціалістом,
одержати потрібну
кон
сультацію.
Прочитали статтю Л. І.
Демещенко «Чи є він —
«легкий хліб?» і вирішили
поділитися своїми думка
ми. Справді, багато ще
проблем у нас із «прижи
ванням» молодих спеціа
лістів, закріпленням їх за
певним місцем роботи.
Але хотілося б поговорити
ось про що. Ми вважаємо,
що важливою причиною
плинності кадрів залишає
ться все-таки заробітна
плата
культпрацівників.
Певно, слід активніше ма
теріально заохочувати біб
ліотечних спеціалістів.
О. РЕЗНИЧЕНКО, біб
ліотекар Гайворонсьиої ра
йонної бібліотеки для ді
тей:
Я працюю в дитячій біб
ліотеці більше року.
Чи легко мені працюва
ти? Нелегко... Перед на
ми, бібліотекарями, стоять
великі завдання, і ці зав
дання ми виконуємо, але
яким чином? Наприклад, в
моїй бібліотеці 927 чита
чів на абонементі. В се
редньому кожен з них по-

Повернувшись з фронту
інвалідом другої групи, я
вирішив працювати біб
ліотекарем. В нашому се
лі Могильне взагалі біб
ліотеки не було. Розпочи
нав роботу з нуля. Вчився
в Одеському культосвіт
ньому училищі і працював
завідуючим бібліотекою.
Багато було у селі розмов
з цього приводу. Казали
й таке: «Що він там ро
бить, — роздає книжки і
газети», або «Ви працюєте
бібліотекарем, а це легше,
ніж сторожем». А бібліо
течна справа не легкий
хліб, якщо сумлінно вико
нувати всі завдання, які
належить робити бібліоте
кареві в селі. Багато було
труднощів, наприклад, із
переїздами із приміщення
в приміщення: перевезли
книжки, склали, а потім
розбирайся, що до чого.
А масова робота, подвірні
обходи з метою залучення нових читачів, відвіду
вання з книгами трактор
них бригад, ферм, полів...
Взагалі, з сільського біб
ліотекаря роботи дуже
багато, і не завжди вона
поз'язана з його безпосе
редніми обов’язками (я
маю на увазі перепис тва
рин у дворах колгоспни
ків, допомогу фінагентові

листівку набирав і друку
вав з друзями в підпіль
ній друкарні, яка знаходи
лась в будиночку Жорп
Лрутюнянца, вія — Віктор
Третякевич.
Він брав участь і в ба
гатьох інших важливих
бойових операціях підпіль
ників.

I раптом... 1 січня 1943
року Віктора було заареш.
товано. Заарештували та
кож директора клубу Єв
гена Мошкова та адмі
ністратора Ваню Земнухова. Вороги навіть не підоз
рювали, що в їхніх руках
антивні бійці невловимої
«Молодої гвардії». Про це
свідчить записка Віктора,
датована 3 січня 1943 ро
ку: «Дорогі мамо й тату!
Слідство в нашій справі
сноро скінчиться. Побачи
мося невдовзі. Принесіть
мені теплий піджан. За ме
не не хвилюйтесь. Цілую
вас міцно. Віктор».

ським трудівникам у аиборі книг. Ішла до них у
поле, на ферми.
Хочу сказати й про те,
що Радянська
держава
приділяє
немало уваги
нам,
культпрацівникам,
вдосконаленню
роботи
бібліотек. Недавно, на
приклад, наша бібліотека
перебралася до нозого
приміщення, де є читаль
ний зал, сучасні технічні
засоби, кімната для дітей.
Але, звичайно, не може
не хвилювати нас, ветера
нів, що мало молоді нині
залишається у наших се
лах, зокрема, мало моло
дих спеціалістів затримує
ться у наших бібліотеках.
Певно, настав час уважні
ше ‘ прислухатися до їхніх
запитів і потреб, надавати
їм вчасно матеріальну до
помогу, підтримувати їх і
морально.
ВІД РЕДАКЦІЇ: Як бачимо, різні думки прозвучали під час обговорення
статті. Сподіваємося, що
на цьому розмова про ста
новлення молодого спе
ціаліста - культпрацівника
не завершиться, що на неї
відгукнуться представни
ки інших професій, а та
кож адміністративних ор
ганів, комсомольських ор
ганізацій.

КОМСОМОЛОМ
ВИХОВАНІ

сар Поваров», і фашисти
не змогли напасти на його
слід, хоча і призначили за
голову комісара круглень
ку суму о декілька десят
ків тисяч рейхсмарок. Ка
тували Віктора жорстоко
ще й тому, що о списку,
складеному
Почепцовим,
ім’я його стояло першим...

Вій знав багато. 12 явочних квартир тільки в од
ному Ворошнловграді було
відомо йому, але людей,
які знаходилися там, гес
тапо не вдалося заарешту
вати саме завдяки стійкос
Так. Слідство закінчува ті та мужності безстрашно
лось, а пред’явити обви го комсомольця.
Радянські люди пам’ята
нувачення заарештованим
вороги не могли. Виявле ють свого героя. Сотні
комсомольсько - молодіж
ний у квітні 1959 року ор них бригад та виробничих
ганами Держбезпеки зрад колективів навічно зараху
ник Батьківщини Василь вали в свої списки ім’я
гвроя-молодогвардійця Вік
Підтшпшй, зізнавшись у тора Третякевича. Він зно
своїх злодіяннях, повідо ву в строю. Працює, тво
разом з наро
мив і таке: «Ми спішно рить,забудує
щастя якого віддав
збиралися тікати з Красно дом,
своє молоде життя.
дона. Я запитав СолікодБіля невеличкого мемо
ського: «Що робити з ци ріалу пам’яті молодогвар
ми клубними працівника дійців в Кіровоградській
ми?». «Відлупцюй їх ще середній школі № 10 є і
раз та й жени в шию! Не портрет Віктора Третякедо них зараз», — відказав впча. Із зібраних тут мате
начальник поліції». Та того ріалів школярі дізнаються •
ж дня йому принесли па про «Молоду гвардію»,
кета з доносом і списки про поїздки юних слідопи
молодогвардійців, написа тів до Краснодона, про зу
ні рукою Почепцова.
стрічі з рідними та близь
Катували Віктора більше кими молодогвардійців.
від інших, йому заганяли
під нігті голки, викручува
ли руки, пекли тіло розпе
ченим прутом, інсценували
в кабінеті Соліковсьиого
страту через повішання. Та
юнак мовчав, кусаючи гу
би від болю. Гестапівці не
випадково взялися за ньо
го. В тилу ворога знахо
дився брат Віктора Михай
ло — невловимий «комі-

М. КОВАЛЕНКО,
директор підліткового
клубу чавуноливарно
го заводу, керівник
героїко - патріотично
го об’єднання «Моло
догвардієць».
На знімку: останнє
фото В. ТРЕТЯКЕВИЧА.

Коли браку®
днів

«Дорога редакціє! Я по
треоую санаторного лі нування, але як мені бути,
коли відпустка у мене
___
складає всього 15 робочих
днів, а санаторна путівка
розрахована на 24? Окрім
цього ще й дорога, І ще одг
не запитання: чи можна
мені взяти санаторну пу
тівку, коли я відпустну
вже відгуляла?» — запитує
Антоніма Шаблій з облас
ного центру.

ПРОДОВЖУЄМО РОЗМОВУ

ТРИМАВСЯ ДО КІНЦЯ
Не знали тоді батько іі ма
ти, що в Краснодоп Віктор йде за завданням під
пільного обкому комсомо
лу для організації в місті
комсомольсько - молодіж
ного підпілля.
— Купили ми тачку, —
згадувала Ганна Йосипівна, — і перевезли до на
шої «мазанки» весь неба
гатий скарб. Першими до
Віктора завітали Вася Левашов, Сергій Тюленів,
Володя Осьмухіп. Потім—
Ваня Земнухов, Олег Ко
шовий, Жора Арутюнянц,
Анатолій Ковальов і Володя Загоруйко. Приходили
й дівчата...

І яколонкт
І І ЗАПИТАНЬ]
І u відповідей]

І

І

На лист відповідає заві
дуючий юридичною кон
сультацією обласної ради
професійних спілок М. Ф.
Дигало:
Лікарняний бюлетень
видається па санаторнокурортне лікування тоді,
якщо не вистачає відпуст
ки для проведення ліку
вання. Тобто па ті дні, які
йдуть після відпустки. В
даному випадку — на 9
днів.
Якщо ж відпустку член
профспілки відгуляв, але
потребує
лікування —
профспілка має дати пу
тівку иа санаторне лікування, а адміністрація надає відпустку за свій рахунок.

Якщо сім’я
багатодітна
Сім’я Петренків з міста
Кіровограда цікавиться: як
бути, якщо путівки на сі
мейний відпочинок, як пра.
вило, дають на одне або
двоє дітей, а в сім’ї їх
більше?

На лист читача редакція
попросила відповісти заві
дуючого відділом облгірофрадн до державному со
ціальному
страхуванню
В. М. Козлова: ,
— ГІри наявності біль
шої кількості дітей на них
можна придбати путівку
на місці.

відпустка після
служби в армії
«Скільки місяців можна
відпочивати після закінчення служби в Радянській
Армії, щоб не перервався
трудовий
стаж?
Через
який період перша плано
ва відпустка?» — запитує
військовослужбовець Ю. Лу
говий.

На запитання відповідає
завідуючийюридичною
консультацією • обласної
ради професійних спілок •
М. Ф. Дигало:
— Безперервний ' грудовпй стаж у 10. Лугового
" —.....
-.... * після
збережеться,
якщо
звільнення в запас з лав
Радянської Армії протя
гом тримісячного строку
він влаштується на роботу
(пункт 4 Правил вираху
вання безперервного тру
дового стажу робітників
і службовців при призна
ченні допомоги державно
го соціального страхував
ня).
. За загальним правилом
10. Луговин отримає пра
во на чергову відпустку
через 11 місяців безпе
рервної роботи на під
приємстві. Час перебуван
ня в армії і строк роботи,
який дає право на від
пустку, не зараховуються.
Проте для тих, хто піс
ля звільнення в запас, був
направлений на роботу або
організованого набору (на
приклад, за путівками ком
сомольських
організацій
або у. випадку заклю.чен
ня трудового договору)
встановлена пільга. Чер
гова" відпустка їм може
бути надана через гри мі
сяці безперервної роботи
авансом у рахунок від
пустки за перший робочий
рік.

«Молодий комунар»

4 стор.
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ПУБЛІЦИСТИЧНІ ЗАМІТКИ
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1 лютого 1986 року

ГРАНІ МОРАЛІ —
Ці слова знає чи не ко
жен з нас: «Усі щасливі
сім’ї схожі одна на од
ну, кожна
нещаслива
сім’я
нещаслива
посвоєму». їх автор
славнозвісний Лев Толстой.
Статистика
свідчить,
що 80 процентів невстигаючих учнів ростуть у
сім’ях, обстановка в яких
залишає бажати кращою.
З таких сімей виходить
90—97 процентів право
порушників.
Саме не
сприятливі сімейні сто
сунки стають основними
джерелами дитячих нев
розів І різних' психічних
захворювань. Але одна
справа — цифри, а ін
ша — крик дитячої ду
ші, яка виводить рядки
у творі «Щасливі хвили
ни . мого
дитинства»:
«Никто мне не делал
резных кораблей.
Не
клал под подушку кон
феты украдкой.
Отец
не склонялся над пер
вой тетрадкой, над са
мою первою строчкой
моей. И летом недолгим
и долгой зимой я звал
по ночам,
засыпая в
кровати, того, кто однаж
ды ушел воровато, чтоб
вечно страшиться
сви
данья со мной».
Недавно в розмові зі
старшокласниками однієї

із сільських шкіл заго
ворили про роль дитини
в зміцненні
сімейних
стосунків. Цінаву думку
висловив один із хлоп
ців: «Кажуть, що дорослі потрібні дітям. Не
тільки! Діти потрібні до
рослим, бо для них во
ни — джерело духовної
культури. А ми для до
рослих — джерело люд
ського щастя...».
Але ж треба вміти і
піднестися до цієї куль
тури, і відчути те щастя.
Цього треба вчитися. Де?
Починаючи з 1981—82
навчального року, в ряді
шкіл нашої країни поча
лася експериментальна
апробація курсу «Етика і
психологія
сімейного
життя» для учнів 9—10
класів
загальноосвітніх
шкіл. Завданням експе
рименту передбачалося
виявити ставлення до цих
питань старшокласників,
їх батьків і вчителів. На
слідки його проведення
засвідчили схвальне став
лення учнів до нового
курсу. На запитання «Чи
треба вивчати в серед
ній школі умови пра
вильної організації сі
мейного життя і вихо
вання дітей?» 62,2 про
цента
старшокласників
відповіли ствердно, ЗО
процентів
опитуваних

відповіли туманно, не
знали, що сказати, а 7,5
процента вважають, що
основи сімейного життя
можна пізнати і без спе
ціального навчання. Пев
но, що саме до тих се
ми процентів належав
юнак, який на моє запи
тання про те, чи не.по
милилися вибором су
путниці життя, недбало
кинув: «А чому я мушу
жити з нею все життя?
Набридне — розведуся».
Знову іржа в переконан
нях і почуттях. Спосте
реження показують, що
люди з такою психоло
гією можуть усе життя
чогось шукати,
міняти,
розтрачаючи себе і зав
даючи горя іншим. Курс
«Етика і психологія сі
мейного життя», гадаю,
здатен запобігти виник
ненню подібної легко
важності.
Він розрахований, на
34 години (по 17 годин
відповідно в 9-му і 10-му
класах. Допоможуть тут
посібник «Етика і психо
логія
сімейного жит
тя»
під
редакцією
І. В. Гребенникова, кни
га для учнів «Семья»
Т. М. Афанасьєвої, стат
ті про сімейне виховання
у журналі
«Народное
просвещение», однак не
слід ніколи забувати, що

курс цей розрахований
на сприйняття не стіль
ки розумом, скільки по
чуттями. Ці уроки по
винні стати уроками мо
рального
становлення.
Тож вчитель
повинен
всебічно знати своїх уч
нів, їхні сім’ї і виявляти
максимум
педагогічної
тактовності до них. Ра
зом з тим він мусить не
стільки, мабуть, повідом
ляти, інформувати про
речі, які стають загаль
новідомими з кінофіль
мів і інших джерел,
скільки
займатися
їх
систематизацією, давати
оцінку.
На цьому шляху дове
деться виводити ще од
ну іржаву пляму. Скажі
мо, певна частина до
рослих і школярів ще
недостатньо переконана
у значенні духовних ба
гатств. І коли ми, педа
гоги,
говоримо своїм
вихованцям про людей,
які в гонитві за кар’є
рою і добробутом втра
тили людські якості, ок
ремі з них перестають
нас слухати і байдуже
дивляться у вікно, бо са
ме матеріальний доста
ток для них важить по
над усе. У таких людей
має місце й недооцінка
сім’ї у життєвій орієнта
ції. Проте, і їх, як і всіх

цікавлять стосунки між
чоловіком і жінкою, і
саме цей момент варте
зробити виховним.
Взяти, наприклад, те
му з програми 9 класу
«Кохання
як найвище
людське почуття», яке
вимагає показати залеж
ність почуття любові від
морального
розвитку
особистості. Можна тут
обмежитися висловлю
ваннями відомих людей
про кохання, говорити
про поняття любові до
рідної землі,
батьків,
спорту, поезії, до жінки,
нарешті. А можна і поіншому: попросити учнів
самих подумати над пи
таннями: в чому поляга
ють якісні зміни кохан
ня? Що є основою його
розвитку і збагачення?
Чи впливає кохання на
розвиток суспільства, на
перетворення
особис
тості людини, в чому це
знаходить вияв? Тоді ко
жен хлопець чи дівчина
самі доходять
виснов
ку: «Дружна сім’я є умо
вою гарного настрою,
високої працездатності,
сприяє вихованню почут
тів», «допомагає створи
ти душевний спокій і
комфорт» (взято з анкет
у школі, де вчитель про
водив опитування на цю
тему).

А ось ще одне вислов
лювання, на яке я натра
пив у творі Людмили К.
із Знам’янського району:
«В сім’ї повинно бути г.
взаєморозуміння,
до
вір’я. Я не хочу,
щоб
колись,
прийшовши з І
роботи додому, зустрі
чала чоловікове звину
вачення: «Де ти була?».
А разом з тим не хочу,
щоб стала для нього
байдужою і йому було б
однаково, де я буваю...»Це і добре — в люди
ни є певні (і правильні
загалом) принципи, і не
дуже — ще де той чо
ловік, а вже гніздиться
в душі недовіра до ньо
го. А треба, щоб люди
на вірила в хороше і в
іншій людині, і сама хо
тіла вдосконалюватися,
прагнути до ідеалу. «Ети
ка і психологія сімейно
го життя» має і цього
вчити. «Без моральної
орієнтації на ідеал не
можливо виховати під
літка» — читаю у нашо
го земляка В. О. Сухомлинського слова, які чи
не найкраще розкрива
ють ідею нового шкіль
ного курсу.

І
t

А. САРЖЕВСЬКИЙ,
інспектор обпасного
відділу народної ос
віти.

вони зовсім кепські, якби
не таємничий ряд при-:
■ ватних
автомобілів, які
скромно причаїлися на
собі маршрут і гукає ви
вколо стоянки таксі. Во
руючому натовпу: «На Падії — власники, мов добрі
цасва!». Кілька зненацька
ангели, кружляють поряд з
ощасливлених (поза чер
наелектризованими людь
гою!) пасажирів з бліди
ми і пошепки запитують:
ми зневіреними посмішка
«П’ятірку даси? Тоді по
ми кидаються до машини.
їхали...».
Решта мовчазно провод
Скажете, що я пере
жає їх докірливими погля
більшую, драматизую си
дами і чекають наступно
туацію? Що ж, спробуйте
го «штурму».
самі. А, по-моєму, чесні
Розгадка такого стану
ше було б, якби представ
речей прийшла учора зов
ники служби автосервісу
сім
несподітг но. Вод>
вивісили табличку просто
таксі, в якому мені по
на зупинці таксі «Не че
щастило опинитися, у від
кайте даремно...». Так, до
повідь на нарікання одно
речі, і називався матеріал
го з пасажирів пояснив:
на цю ж тему у «Молодо
«А що ж робити? Адже
му комунарі».
чергує на вокзалі лише
с. дьомич.
три машини. Подумайте:
відразу всіх відвеземо, а
потім протягом ночі ганя
Редактор
тимемо вхолосту?».
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.
Ось такі справи. Були б

УСІ в т АКСІ
Для кіровоградців, які
прибувають у місто поїз
дом о першій ГОДИНІ ночі,
та ще взимку, дістатися до
дому — це як стартувати в
марафонному забігу: неві
домо, чи вдасться побачи
ти фініш. Маю на увазі
таксі. Кіровоградське так
сі — величезна сила, яка
таємничо впливає на ха
рактери і дії людей. При
дивіться: десятки людей з
важкими валізами, з діть
ми на плечах навипередки
біжать до вокзалу, поси
лено працюючи ліктями.
Атакують два—три таксі.
Водії з почуттям власної
гідності і значимості (це
повністю відбивається на
їхніх обличчях) очікують:
чим усе це закінчиться?
А закінчується нерідко
тим, що водій сам обирає

КІНОЕКРАН ЛЮТОГО
Напередодні XXVII з'їз
ду КПРС у Кіровоград
ській області розпочався
кінофестиваль «Радянське
кіно — трудовим колекти
вам». У лютому на екра
нах кінотеатрів міста та
області появляться третя
і четверта серії кіноепопеї
«Битва за Москву». Ці дві
серії мають спільну назву
«Тайфун» і охоплюють пе
ріод з кіпця вересня 1941
року до перемоги Черво
вої Армії над німецькофашпстськпми полчищами
під Москвою. Нагадаємо,
що цю кіноспопею поста
вив за власним сценарієм
лауреат Ленінської премії,
народний артист СРСР
Юрій Миколайович Озе
ров, який в роки Великої
Вітчизняної війни був без
посереднім учасником бит
ви за Москву. '
В ролі ГІ. Сталіна зні
мався Яків Трппольськпй,
К. Жукова — Михайло
Ульянов, Рокосовського —
Олександр Голобородько.
У фільмі зайнято також
багато акторів хце лише з
Радянського Союзу, але й

ЧССР, І1ДР. Музику до
стрічки написала Олек
сандра Пахмутова.
У програму кінофести
валю
включено також
фільми «йди та дивись»,
«Пароль
знали
двоє»,
«Рейс 222», «Береги в ту
мані», «Третє покоління»,
«Площа Повстання» та ін
ші.
Лауреат Державної пре
мії СРСР, народний ар
тист РРФСР кінорежисер
Сергій Мікаелян відомий
кіноглядачам як постанов
ник стрічок «Вдови», «Пре
мія», «Приймаю бій» та ін
ших. Новий фільм «Рейс
222» С. Мікаелян поставив
на кіностудії «Ленфільм»
за власним сценарієм.
Радянські кінематогра
фісти постійно підтриму
ють творчі зв’язки з кіне
матографістами соціаліс
тичних країн. На екрани
виходить нова радянськоболгарська стрічка «Бере
ги в тумані», події якої
розгортаються у Болгарії
20-х років. Зияв повий
фільм кінорежисер Юлій
Карасик — народний ар

тист РРФСР, постановник
кінофільмів «Шосте лип
ня», «Людина, яку я люб
лю», «Чайка», «Дикий со
бака Динго» та інші.
В фільмі знімався на
родний артист РРФСР
Анатолій
Кузнецов.
А. Кузнецова на зні
мальному майданчику бу
ли Л. Філатов, І. Купчен
ко, Л. Віролайнеп, М. Оляліп, С. Юрський, Б. Щер
баков та багато інших ра
дянських і болгарських кі
ноакторів.
На
кіностудії «Мос
фильм» кінорежисер ’ Ігор
Славневич за сценарієм
Павла Демидова поставив
кінофільм «Третє поколін
ня». У фільмі висвітлюю
ться дуже важливі народ
ногосподарські проблеми,
йде гостра й принципова
розмова про сучасного ке
рівника, його права і обо
в’язки. Ролі виконують
Леонід Бакштаєв, Герман
Юшко, Юрій Саранцев та
інші актори.
І. ПІДІПРИГОРА.
На знімку: надр
фільму «Рейс 222».

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

>рган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.

316050. МПС,

На украинском языке.

з

є неабиякими активістами
в спортивно-масовій ро
боті.

★ На першості області
з настільного тенісу, при
свяченій 100-річчю з дня
народження С. М. Кірова,
переможцями стали вихо
ванці ДЮСШ № 3 м. Кі
ровограда Ігор Коваленко
та Ольга Ковашевич.
★ Цілими сім’ями ви
йшли спортсмени різного
віку на лижну трасу гайворонського парку куль
тури та відпочинку імені
Ленінського
комсомолу.
Ці змагання проводились
за програмою
зимової
спартакіади райради ДСТ
«Локомотив». Тут відзна
чились сім’ї залізничників
Володимира Трояна, Гри
горія Вакуленка, Анатолія
Кавка. Разом з молодими
на старти вийшли ветера
ни вагонного депо Л. К.
Онофрійчук, П. 3. Ходоровський, М. І. Вінниченко
та В. Ф. Нечмпуренко, які

★ «Кожен
вихідний
день — на спортивний
майданчик!» — так вирі
шили юнаки та дівчата
колгоспу імені Комінтерну
Онуфріївського району на
своїх комсомольських збо
рах. Були старти ГПО.
змагання
волейболістів,
кросовий забіг. І ось уже
секретар комітету комсо
молу Олександр Сисой та
інструктор по спорту Ва
лерій Чабаненко провели
шашковий турнір. Призи
отримали переможці тур
ніру будівельник Микола
Ганнич, механізатор Сер
гій Скорик та директор
будинку
культури Іван
Юмінов.
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м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
БК 01812.Обспг 0.5 друк, арк.

★ Особиста першість з
шахів на призи райкому
комсомолу проведена в
Добровеличківці. В трійку
призерів тут увійшли пред
ставники сільських колек
тивів фізкультури П. Селецькин, і. Рявкін, І. Заблоцький.
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на
спеціальність
оператор електрон
но-клавішних машин.
Навчання — платне.
Початок занять —
у міру комплекту
вання груп.
Адреса комбінатум. Кіровоград, пров.
Плетений, 12. Тел.
3-10-39.
Дирекція.
Редакції газети «Моло
дий комунар» терміново
на постійну роботу по
трібна друкарка, яка во
лодіє українською мо
вою.
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