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Лише кілька років мину
ло відтоді, як прийшла на 
свиноферму комсомолка 
Тамара Старенчснко. А ни
ні вона — одна з кращих 
свинарок у колгоспі імені 
Леніна Новоукраїнського 
району.

Про її сумлінне ставлен
ня до своєї справи красно

мовно свідчать цисрри: за 
чотири роки п’ятирічки Та
мара одержала 1214 цент
нерів приросту живої ваги 
свиней на відгодівлі. Це 
перевищило п’ятирічний 
план на 29 процентів.

Старанно трудиться мо
лода тваринниця й нині, 
прагнучи до 110-річчя з дня 
народження В. І. Леніна 
виконати план першого 
півріччя 1981 року.

В. МИЗІН, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

Щ06 слово 
ДІЛОМ ПРОРОСЛО

25 СІЧНЯ ВІДБУЛАСЯ XIV ЗВІТНО-ВИБОРНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВА
РИСТВА «ЗНАННЯ»

У звітній доповіді голова правління обласної організа
ції В. 10. Комаристов підкреслив, що особливе місце в 
роботі лекторів області займають останні півтора роки. 
Саме цей період був початком перебудови всієї роботи у 
світлі вимог постанов ЦІ< КПРС «Про стан і заходи по
ліпшення лекційної пропаганди» та «Про дальше поліп
шення ідеологічної, політико-виховної роботи». Первинні 
організації стали критичніше підходити до аналізу ре
зультатів своєї діяльності, переходити від кількісних 
оцінок лекційної пропаганди до якісних, забезпечувати 
її високий науковий рівень, посилювати її діловитість і 
конкретність, зміцнювати зв’язок з життям, розв’язанням 
іосіьр^ярських і політичних завдань, розвивати її насту- 
лальЖіі характер.

Великого значення набули питання дальшого вдоско
налення тематичної спрямованості лекційної пропаганди, 
повсюдного запровадження системних форм і плановості 
в її організації, максима тьвого охоплення лекційно-про
пагандистськими заходами всього населення, диферен
ційованого підходу до різних категорій слухачів, чіткої 
системи підготовки і перепідготовки кадрів. Розв’язан
ня цих та інших питань проводилося в комплексі. Члена
ми товариства прочитано за звітний період близько 720 
тисяч лекцій, якими було охоплено понад ЗО млп. слуха
чів. Зараз щодня чіпається близько 070 лекцій, котрі 
збирають 35-тнсячну аудиторію.

Головне місце в роботі майстрів усного слова займала 
пропаганда матеріалів і рішень XXV з'їзду КПРС, на
ступних Пленумів і постанов ЦК партії, внутрішньої і 
зовнішньої політики, радянського способу життя, Кон
ституції СРСР, висвітлення питань комуністичного став
лення до праці. З найважливіших проблем проводилися 
суспільно-політичні читання. В багатьох містах і районах 
області воші проходили на теми «Рішення XXV з’їзду 
КПРС — в життя», «.Великий Жовтень і прогрес люд
ства», «Конституція СРСР діє, живе, працює», «Ідеоло
гічна робота партії — важливий фронт боротьби за ко
мунізм», «Комсомол — вірний помічник КПРС». Сьо- 
годнПповсюдно проводяться суспільно-політичні читання 
«Справа Леніна живе і перемагає», присвячені 110-й річ
ниці з дня народження В. І. Леніна.

Багато уваги приділяється пропаганді пролетарського 
інтернаціоналізму, радянського патріотизму, дружби на
родів, викриттю буржуазної ідеології. Цілеспрямовано і 
змістовно ведеться пя робота в Кіровограді. Новомирго- 
родському, Пстрівському, Вільшанському, Гайворонсько- 
му районах. Повсюдно пройшли конференції по книгах 
товаріцна Л. І. Брежнєва «Мала земля», «Відродження», 
«Цілина».

Керуючись рішеннями XXV з’їзду КПРС, наступних 
Пленумів ЦК партії, положеннями 'і висновками, що міс
тяться у виступах і промовах товариша Л. І. Брежнєва, 
лектори активніше включилися в пропаганду міжнарод
них відносин і зовнішньої політики СРСР, оперативно 
відгукуються на важливі події міжнародного жнггя.

Постанова ЦК КПРС «Про дальше поліпшення Ідеоло
гічної, політико-виховної роботи» поставила підвищені 
вимоги до діяльності всіх ідеологічних працівників, вка
зала на недоліки і в лекційній пропаганді. Є вони і в ро
боті обласної організації товариства «Знання». Ще не всі 
проблеми, .не всі питання порушуються лекторами гли
боко, як того вимагає сьогодення, ке всюди до вихован
ня підходять комплексно, інколи лектори, захоплюючись 
одними питаннями, випускають з поля зору інші. Скажі
мо, окремі міські і районні секції обмежуються прове
денням заходів з молоддю, що навчається, і недостатньо 
уваги приділяють лекційній пропаганді серед працюючої 
моле» Це стосується Вільшапської, Новоукраїпської, 
Дслипської, Устинівської організацій товариства. У звіт
ному періоді слабо велася пропаганда сільськогосподар
ських знань у Новомиргороді, Компаніївці, Гайвороні.

Нинішній рік особливий. Це рік 110-ї річниці з дня 
народження Б. І. Леніна, 35-річчя Великої Перемоги, рік 
підготовки до XXVI з’їзду КПРС. Лектори області ма
ють внести і свою частку у всенародну боротьбу за вико
нання планів і соціалістичних зобов’язань. Про не йшло
ся у звітній доповіді та виступах делегатів конференції.

В' роботі звітно-виборної конференції взяли участь і 
виступили завідуючий відділом пропаганди і агітації об
кому партії І. П. Оліфірснко, заступник голови правлін
ця товариства «Знання» Української РСР, члел-корес- 
попдент Академії наук УРСР Б. Б. Тнмофєєв.* * ф
. Відбувся організаційний пленум правління обласної 
організації товариства «Знання». Головою правління об
рано В. ІО. Комаристова.

Дванадцять КМК трудяться на 
шахті «Світлопільсьна». Про досвід 
їх роботи і проблеми, які перед ни
ми стоять, розповідає секретар ко
мітету комсомолу підприємства 
Володимир ГРИГОРАШ.

Про доцільність організації КМК 
сьогодні говорити не доводиться. 
Саме життя підтвердило їх значи
мість і необхідність. Це. яскраво 
видно і на прикладі нашої шахти.

Перший КМК ми створили кілька 
років тому. До нього увійшли пра
цівники внутрішахтного конвейер
ного транспорту. Очолюють його 
гірничий майстер Борис Романов, і 
групкомсорг Валентин Пащенко. Ус
пішно працює колектив нині. Тут 
повністю позбулись порушень тру
дової дисципліни, поліпшилося вну
тріспілкове життя комсомольської 
групи, всі без винятку мають дору
чення і справно їх виконують. Це,ж 
можна сказати і про інші КМК. Ко
жен молодий шахтар став більше 
вболівати за успіх всього колективу, 
в якому працює. Дружба і згуртова
ність молодих гірників вийшли за

СТАНЬ ШАХТАРЕМ!

...У ВСЬОМУ 
ЗНАЧИТЬ 
ПЕРШИЙ

межі лави. Разом беремо участь у 
торжествах, разом відпочиваємо.

Хорошим прикладом у роботі став 
комсомольсько-молодіжний колек
тив, керований В. П. Шестопалом 
(групкомсорг М. Скалозуб). Вів 
першим у об’єднанні підтримав іні
ціативу молодих шахтарів Донець
кої області провести «Тиждень під
вищеного видобутку вугілля», при
свяченого 60-річчю Ленінського ком
сомолу. І був у числі переможців 
тижня. За сгахановську, високопро-

НАДІЙНЕ
ПЛЕЧЕ
НАСТАВНИКА

ТРИДЦЯТЬ ТРИ РОКИ 
АКТИВНОГО ТРУДОВОГО 
ЖИТТЯ ВІДДАВ новго- 
І’ОДКІВСЬКІИ РАИСІЛЬ- 
ГОСПТЕХНЩІ СЛЮСАР 
ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ ПО
СТОВІЙ. ДО ВМІЛОГО и 
ПО-БАТЬКІВСЬКОМУ ДОБ
РОГО МАЙСТРА СВОЄЇ 
СПРАВИ ТЯГНЕТЬСЯ МО
ЛОДЬ. І ЯКБИ ЙОГО 
ОФІЦІЙНО НЕ ПРИЗНА
ЧИЛИ НАСТАВНИКОМ. 
ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ ВСЕ 
ОДНО НИМ БУВ БИ. ЗВИЧ
КА ЩЕДРО ДІЛИТИСЯ ДО
СВІДОМ. ■ ДОПОМАГАТИ 
МОЛОДИМ ХЛОПЦЯМ ВКО
РІНИЛАСЯ В НЬОМУ БА
ГАТО РОКІВ ТОМУ.

НА ЗНІМКУ: П. В. ПО
СТОВІМ ЗІ СВОЇМИ ЮПИ- 
МИ КОЛЕГАМИ И ВИХО
ВАНЦЯМИ. ’

Фото С. ФЕНЕНКА.

ДО РАД-НАИДОСТОЙНІШИХ
В області триває реє

страція кандидатів у депу
тати Верховної Ради Укра
їнської РСР.

Окружна виборча комі
сія Маловисківського ви
борчого округу № 335 за
реєструвала кандидатом у 
депутати Верховної Ради 
республіки ланкову кол
госпу «Первое мая» Мало
висківського району Клав- 
дію Іванівну Подкопаеву.

Окружна виборча комі
сія Гайворонського вибор
чого округу № 331 по ви
борах до Верховної Ради 
УРСР зареєструвала канди
датом у депутати редакто
ра журналу «Комуніст Ук
раїни» Анатолія Володи
мировича Мяловицького.

Окружна виборча комі- 

сія Світловодського ви
борчого округу № 329
зареєструвала кандидатом 
у депутати Верховної Ради 
Української РСР першого 
заступника командуючого 
військами Червонопрапор- 
ного Київського військово
го округу генерал-лейте
нанта Олександра Сидоро
вича Єлагіна.

Окружна виборча комі
сія Олександрійського мі
ського виборчого округу 
№ 328 зареєструвала кан
дидатом у депутати Вер
ховної Ради УРСР голоєу 
Комітету Української РСР 
по нагляду за безпечним 
веденням робіт у промис
ловості те гірничому на
гляду Володимира Івано
вича Дегтярьова.

В області триває реє
страція кандидатів у депу
тати місцевих Рад народ
них депутатів.

В обстановці високої по
літичної активності і одно
стайності пройшли засі
дання окружних виборчих 
комісій по виборах до об
ласної Ради народних де
путатів, на яких було заре
єстровано:

по Бобринецькому місь
кому виборчому округу 
№ 1 —водія Бобринецько- 
го районного виробничого 
об’єднання по виробничо- 
технічному забезпеченню 
сільського господарства 
Віктора Васильовича Мос- 
кевця;

по Добрянському вибор
чому округу №7 — меха
нізатора колгоспу імені 
Димитрова Вільшанського

дуктивну працю, творчу ініціативу 
колектив В. П. Шестопала занесено 
в Книгу пошани республіканської 
комсомольської організації.

Нині колективу шахти поки що 
немає чим похвалитися. Видобуток 
бурого вугілля на всіх чотирьох 
дільницях нижчий запланованого, та 
все ж з плюсом, тобто перевиконан
ням норми, йдуть лише комсомоль
сько-молодіжні колективи В. П. Ше
стопала і М. Р. Кліонського. Перший 
на своєму рахунку з початку року 
має близько 900 тонн надпланового 
вугілля. На них рівняються інші 
КМК.

Час не стоїть. Він кличе молодь 
на шахти. І з прибутних до нас юна
ків і дівчат створюємо нові комсо
мольсько-молодіжні. Зараз па шахті 
«Світлопільська» працюють 256 ком
сомольців. Плануємо, при допомозі 
адміністрації створити такий колек
тив, який би на видобутку працював 
у трп^ зміни.

В. ГРИГОРАШ, 
секретар комітету комсомолу 
шахти «Світлопільська».

району Андрія Гаврилови
ча Сарданова;

по Заваллівському ви
борчому округу № 12 — 
машиніста екскаватора ви
робничого об’єднання «Кі- 
ровоградграфіт» Гайворон- 
ського району Семена Іва
новича Паламарчука;

по Грузькому виборчо
му округу № 16 — дояр
ку колгоспу імені Ульяно
ва Голованівського району 
Тетяну Борисівну Хомяк;

по Гнатівському вибор
чому округу № 21 — до
ярку колгоспу «Росія» 
Добровеличківського ра
йону Марію Василівну Уг
рій;

по Олександрівському 
виборчому округу № 32 
— завідуючого відділом 
оргпартроботи обкому 
Компартії України Володи
мира Даниловича Бабія.



Ж олодий жожузялр
29 січнях І980 рожу
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В. І. Ленін жив 1 працю
вав у Московському Крем
лі. Всі роки звідси, зі сво
го невеликого кабінету 
на третьому поверсі, Во
лодимир Ілліч керував не
баченим за своїми мас
штабами будівництвом но
вого суспільства. Про це 
розповідає сьогодні музей 
«Кабінет і квартира 8. І. 
Леніна з Кремлі».

«Ми, партія більшови
ків, Росію переконали. Ми 
Росію відвоювали — і 
гатих для бідних, у 
еллуататорів для 
щих. Ми лозинні 
Росією управляти», 
писав у квітні 1918 року 
8. І. Ленін.

Після висадки інтерзен- 
тіз у Мурманську і Вла-

с

;ї
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дивостоку, у той час, ко
ли Республіка Рад ще во
ювала з ворогами і голо
дом, він працюй аз у
своєму кабінеті в Кремлі 
над «Черговими завдання
ми Радянської влади», у 
яких викладав план мир
ного соціалістичного бу
дівництва. П’ять літ щоден
ної напруженої роботи — 
ось що таке роки, прове
дені ним у Кремлі. 
КАБІНЕТ Леніна...

час громадянської вій
ни — «головний штаб» 
усіх воєнних дій, у мирні 
роки — штаб будівництва 
соціалізму.

Кабінет Леніна... Сьо
годні приходять сюди, 
щоб зустрітися з нашою 
історією, щоб побачити, 
як жив і працював Ілліч.

У центрі невеликої, зі 
світлими шпалерами кім
нати — письмовий стіл, 
оббитий зеленим сукном. 
На столі — дза телефон
них апарати, блокнот для 
записів, настільна лампа, 
при світлі якої працював 
Ленін, коли був у кабінеті 
сам. Тут же у дзох під
свічниках чотири свічки — 
теж свідчення історії. 1920 
року у Москві було так 
мало електроенергії, що 
її іноді не вистачало 
для освітлення кабінету в 
Кремлі. 1 коли відключа
ли електрику, запалювали 
свічки. І саме в цей час 
під керівництвом Леніна 
буз розроблений план

брошур, журналів. У біб
ліотеці Леніна — твори 
К. Маркса і Ф. Енгельса 
німецькою і російською 
мовами, праці філософів 
і соціологів, істориків і 
економістів.

Є й книги особлизі. Ось 
екземпляр першої Радян
ської Конституції — у пар- 
човій обкладинці з черво
ним і золотим орнамен
том — подарунок Леніну 
друкарських робітників. А 
ось невелика брошура у 
сірій паперовій палітурці. 
На обкладинці — графіч
ний портрет вождя, вико
наний невідомим худож
ником, великими літерами 
назва: «Чого вчитися і 
як учитися» — слова зна
менитої промови Леніна 
на II! з'їзді комсомолу. 
Вона віддрукозана комсо
мольцями московської 
друколітографії в поза- 
урочний час. Брошура з 
промовою В. І. Леніна ви
йшла у світ з текстом: 
«Набрана і надрукована в 
порядку трудозих субот- 
никіз членами ------
РКСМ при 
ні такими 
Мельниковим,
вим, 
ним, 
вим і 
ристь 
Поволжя».

... У серзду 12 
1922 року о 20-й 
15 хвилин закінчився 
танній робочий день Ле
ніна у цій кімнаті. Стрілки 
настінного годинника зав
мерли: 20.15. Все залиши
лось так, як було, коли 
Володимир Ілліч вийшов, 
причинивши за собою бо
кові дзері.

І, йому необ-ТТТОДНЯ сюди, до Леніна, 
кувати продо- ■ *1 ідуть люди. «Ми за

певняємо рідну Комуніс
тичну партію, її Централь
ний Комітет, що віддамо 
всі свої сили, 
енергію нашій 
ні». Це рядки 
який принесли 
хімічного фзкультету МДУ. 
Вбни провели в музеї Ле
нінський урок, який став 
звітом кожного про те, як 
він виконує великий ле
нінський заповіт «вчитися 
комунізму». А ось запис, 
зроблений комсомольця
ми у «Книзі записів вра
жень відвідувачів музею»: 
«Від імені всієї юні країни 
ми всьому езіту заязляє- 
мо: «Ленін з нами, його 
думки, його спрази з на
ших серцях. Це не дзвін
ка фраза. Це клятва заз- 
жди і всюди, з усьому йти 
ленінським 
здійснення 
мрії — ДО

ГОЕЛРО, кілька екземпля
рів якого стоять сьогодні 
на одній із етажерок біля 
письмового столу.

Тут же — «Дозідник 
партійного працівника», 
«Зібрання Вказівок і Роз
поряджень робітничого і 
селянського уряду», «Тлу
мачний словник» В. Даля... 
Багато в кабінеті геогра
фічних карт. Під час гро
мадянської війни на столі 
Леніна завжди лежали 
військові карти. Тепер бі
ля дверей висить карта 
світу, яка складається з 
п яти окремих аркушів, на
клеєних на полотно і на
кручених для зручності 
користування на вал, що 
обертається.

У цій кімнаті все гозо- 
рить про майбутнє, все 
звернуте до нас і наших 
нащадків.

В останній день роботи 
І з’їзду комсомолу до Ле
ніна в Кремль прийшла 
делегація. Володимир Іл
ліч прийняз комсомольців 
у своєму кабінеті. До
кладно розпитував, роз
повідав про завдання, що 
стоять перед спілкою мо
лоді, потім сказав: «Пра
цюйте — і справа у вас 
піде. Не сумніваюсь, що 
у вашій організації будуть 
мільйони молодих людей. 
Так, так, мільйони!»

АМ ВІН працював ду- 
же багато. «Весну і 

літо 1918 року Ілліч живу 
Москві і букзально горів 
на роботі», — згадувала 
Н. К. Круг.ська. А в біо
графічній хроніці читаємо, 
що ЗО жовтня 1918 року 
Ленін одержує езідоцтзо, 
видане Управлінням спра
вами РНК, у якому гово
рилось, що він «є відпо
відальним працівником у 
Раді, займається посиле
ною розумовою працею і 
працює необмежену кіль
кість годин», “ " '
хідно одержувати продо
вольчу картку другої ка
тегорії.

До пізньої ночі знахо
дився Ленін у своєму ка
бінеті; розмовляв по те
лефону з членами Поліг- 
бюро і уряду, штабами 
Червоної Армії, з багать
ма містами, переглядав 
пошту, приймав відвідува
чів — інколи по десять 
чоловік 33 день. У кабі
неті Леніна обгозорюза- 
лись питання війни і миру 
електрифікації країни, ро
боти місцевих Рад і ре
конструкції Москзи... До 
того ж саме в ці роки тут, 
У Кремлі, Володимиром 
Іллічем . були написані 
« Іергозі завдання Радян
ської влади», «Пролетар
ська резолюція і ренегат 
Каутський», «Великий по
чин», «Про державу», «Ди
тяча хвороба «лівизни» в 
комунізмі» та багато ін
ших творів. Сзідок на
пруженої праці 8. І. Ле
ніна його бібліотека. 
• ут понад 10 тисяч книг,

В. І. Ленін і К. Є. Вороши- 
лоз у групі делегатів X з’їз
ду РКП(б) — учасників при
душення Кронштадського 
заколоту. Моснва, березень 
1921 року.

(Фотохроніка РАТАУ),

Бєліковим, 
Піскунозим,
Удаловим 
голодуючих

осередку
26-й друкар- 
товаришзми: 

Кисельо- 
Митькі- 
Князє- 

на ко- 
дітей

грудня 
годині 

ос-

знання і 
Батьхівщи- 
з рапорту, 

студенти

шляхом до 
його великої 
комунізму».

К. ОЛЕКСИН.

КОРИДОРАХ Кірово
градського педагогіч

ного інституту луна* дзво
ник на третю пару, зрідка * 
промайне зграйка гамір- і 
ливих студентів, а тут, у | 
актовому залі —• тиша, зо
середжені обличчя. Сту- ‘ 
дзнти ловлять кожне сло
во Василя Юхимовича:

«Я зустрічався з багать
ма міністрами, президен
тами, але жодного разу 
•не довелося бачити люди
ни, яка б так могла слу
хати інших...»

Він знімає окуляри і, 
зважуючи кожне слово, 
продовжує розповідати:

«Бувало, йдуть збори, 
стоїть аудиторія, стоїть І 
він. Ось до трибуни підхо
дить неписьменний солдат 
і починає говорити. Мова 
його — суцільні підмети, 
мало з ній логіки, але — 
від душі. А Ленін ди
виться на оратора, слухає 
і записує щось олівцем у 
свій блокнот. Мине час, і 
оті думки солдата чи селя
нина, яких тоді не зрозу
мів ніхто, він поверне йо
му не або кине а обличчя 
іншому, ситому і само- 
вдоволеному залу, але 
вже у своїх, чистих і зро
зумілих ленінських фор
мулюваннях...»

Доля людини, У Василя 
Юхимовича Васильєва во
на прекрасна. Народився 
у сім’ї професійних рево
люціонерів, був старшим 
загону по охороні Леніна 
і членіз Центрального Ко
мітету партії, дипломатом. 
У роки Великої Вітчизня
ної війни командував ди
візією морської піхоти, 
браз участь у форсуванні 
Дніпра, Корсунь-Шезчен- 
ківській битві...

ЕСТАФЕТА

ЗАКЛАДІВ 

ІШПГІ,

присвячена 110-й річниці ч 
дня народження В. І. Ле
ніна, проводиться у Гаіі- 
вороиському районі. Поча
ли її культармійці сіл Со.ч-

А з Володимиром Іллі
чем познайомився двадця
тилітнім юнаком.

«Часто Леніна назива
ють чудовим оратором, — 
делі веде Василь Юхимо
вич.— Ца не зовсім точ
но. -Він був непереверше- 
ним пропагандистом. Ні
коли я не бачив аудиторії, 
яку б Ілліч не змусив би 
мислити разом із собою.

Якось петроградські 
солдати попросили мене 
влаштувати їм зустріч із 
Леніним. Хотіли, щоб він 
сам роз’яснив їм, якою 
повинна бути влада. Воло
димир Ілліч погодився ви
ступити.

Він розповідав про уста
новчі збори. Солдати слу
хали так напружено, що 
аж піт виступив на їхніх 
обличчях. Та ось на закін
чення Ленін говорить; «Ні, 
мабуть така влада нам но 
підходить», — і всі, як 
один, раптом полегшено 
зітхнули. І вже тоді Ілліч 
почав роз яснювати, що 
таке Радянська влада. А в 
кінці свого виступу, див
лячись на радісні обличчя 
слухачів, сказа»: «От як
раз ця влада нам і підхо
дить».

На той час перед нами 
виступало багато ораторіє. 
Були й такі, що могли го
ворити годинами. Трапля
лося, попросиш когось, 
хто слухав такого промов
ця затамувавши подих, 

гутового та Хащуватого 
двадцять третього січня. В 
і арко оформлених еста
фетних альбомах працівни
ки сільських клубів і бу
динків культури залиша
ють автографи своїх доб
рих справ: називають кра
їні колективи художньої 
са м оді ял ьності, вміщу ють 
фотомонтажі про організа
цію дозвілля трудівників 
полів та ферм, розповіді 
про самодіяльних аіпоріи; 
роботу гуртків, агітбригад' 
у період підготовки до він п

і

передати зміст виступу, 8 
слухач не може пригадати 
й слова. А вже хто слухав 
Леніна, той і через шіст
десят років пам’ятає йото 
промову...

Якось я зустрів одного 
ідейного брата Черчілл?, 
лорда, який був у нашій. 
країні на зорі Радянсько; 
влади і пророкував їй за
гибель.

— Пан© лорде, — запи
тав я, — а як тепер, черзі 
одинадцять років, дй. 
витесь на пересадо]» 
розвитку нашої держмг.

і зі-н мені відповів:
— Ваше щастя у тому, 

що в час революції ви ма
ли такого вождя, як Ленін. 
Людей, подібних йому, 
світова історія дав одиь 
раз на тисячоліття...»

... 1 красизий, серйоз
ний і навіть дещо строгий 
чоловік, кому на виглид 
не даси його 83 років 
робить паузу... Під вигль 
дом одчайдушного і ве
селого хлопця з гармош
кою у руках, що міг вико
нувати найвідповідальніші 
завдання більшовицького 
підпілля, прийшов він ї 
революцію. Потім була 
зустріч Із Леніним, ЙОГО 
прості і мудрі уроки, ЯіП 
проніс крізь усе -

Якщо ви будете »Ле
нінграді, обов’язково за
йдіть У музей Революції' 
Серед його експонатів по
бачите і трьохрядку, 0ІА‘‘ 
брану 
в язниці 
ніста, а 
тенанта 
Юхимовича Васильєва,

І

жандармами > 
у Ваоиля-гарма- 

нині генерал-ми- 
у відставці Василя

В. БУБИР.

борів до Рад народні« Л8* 
и у таті в, про участь кульї’ 
армійців у ідеологічно*1) 
за би -.печенні соціалісінчно 
і о змагання на честь ю®1' 
гею Б.Т. Леніна.

Фінішує естафета наїк?" 
ДОДІЙ виборів до 
мої Ради УРСР та місце
вих Рад.

В. КУЗК 
Гайворон- 

району
директор 
сьиого 
Будинку культури-

Сторінки життя Володи
мира Ілліча Леніна в Цю
ріху і Мюнхені, Парижі і 
Лондоні, його боротьба за 
партію нового типу — тема 
виступів юних пропаган
дистів першої Кишинів
ської школи. Свої рефера
ти еони підготували є 
шкільному політичному 
клубі «Прометем».

Цей клуб об’єдн >0 
школярів різного віку

Старші вивчають марк
систсько-ленінську теорію, 
політичну структуру дер
жав світу- Ті, хто готується 
вступити в ряди ВЛКСМ, 
знайомляться з героїчною 
історією Ленінського Ком
сомолу. А в секції шести
класників головна 
приділяється історії 
нерських організацій
шоі Батьківщини і соціа 
лістичник країн.

увага 
піо- 
на-

„Прометей“—клуб школярів

На заняттях клубу учні 
обговорюють події міжна
родного життя, аналізують 
коментарі політичних 
лядачів 
вчаться 
кусії, 
ідейну

ог- 
газет. Тут вони 

вести бесіду і дис- 
відстоювати свою 

переконаність.

Своєрідною практикою для 
активістів «Прометея» ста
ють шкільні вечори запи
тань і відповідей, виступи 
з доповідями перед мо
лодшими товаришами.

З марксистсько-ленін
ською теорією і поточною

політикою учні Кишинева 
знайомляться в університе
ті юного ленінця, в Ленін
ських кімнатах і музеях, 
відкритих у школах. Тут 
організуються зустрічі з 
ветеранами партії і праці, 
колишніми підпільниками.

Напередодні 110-і річний» 
з дня народження В. 1. •Ле
ніна головна увага приД1 
ляється вивченню життя 1 
діяльності вождя, його ро
біт, знайомству з труд03'*'
ми досягненнями, ЯКИМ1' 
зустрічають знаменну Да^ 
трудові 
давії.

колективи Моп-

(Кор. ТАРСІ-

Кишинів.



29 січня 1980 року „Молодий комуялр*^ З стор

ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МА
СОВОЇ РОБОТИ. ПРИСВЯЧЕНИЙ 62-Й РІЧНИЦІ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 1 ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО 
ФЛОТУ СРСР.

«НІХТО НЕ 
ЗАБУТИЙ, 
НІЩО 
НЕ ЗАБУТЕ»

Стартувала експедиція 
«Молодого комунара» «По
двиг». У містах і районах об
ласті журналісти, наші гро
мадські кореспонденти зу
стрілися з червоними слідо- 
Актами, які ведуть пошук на 
Всесоюзному тематичному 
маршруті «Ніхто не забу
тий, ніщо не забуте». Слі
допити попросили нас допо
могти їм у виборі адрес, ку- 

, дн вони могли б поїхати чи 
; цаписатн листи. Сьогодні ми 

починаємо друкувати карту 
; маршруту «Піхто не забу

тий, ніщо не забуте».\--------------

Центральний Військово- 
Морський музей, м. Ленін
град,. пл. Пушкіна, 4,

Військово-Історичний му
зей артилерії, інженерних 
військ і військ зв’язку, м. Ле
нінград, парк Леніна, 7,

Центральний музей Зброй
них Сил СРСР, м. Москва, 
ву.і. Радянської Армії, 2.

Центральний Будинок 
авіації і космонавтики імені 
М. В. Фрунзе, м. Москва, 
вул. Червоноармійська, 14.

Музей зброї, м. Тула, про
спект Леніна, 2.

Музей 28 панфіловців, се
ло Нелідово Волоколам- 
ського району Московської 
області.

Військово-Морський музей 
Червоноирапорного Північ
ного флоту, м. Мурманськ, 
вул. Торцева, 155,

(Далі буде].

МИХАЙЛО Галямов ро« 
дом із села Чимбилей, 

що в Горьківськіи області. 
Коли почалася Велика Віт
чизняна війна, він добро
вольцем пішов па фронт.

Під Москвою — перше 
бойове хрещення. Пора
нення. Госпіталь. І знову 
фронт. Форсував Дніпро, 
визволяв Кіровоградщину. 
Груди сержанта Галямова 
прикрасили медалі «За бо
нові заслугй» і «За від
вагу»..

Тоді він писав матері і 
сестрам:

«Живий, здоровий. Іду 
на Захід. Ваш син і брат».

А своїй коханій: «Чекай 
мене після Перемоги...»

ВОЇНИ 97-ї гвардій
ської стрілецької ди

візії ведуть наступ на села 
Приют, Ганнівку, В’юнки. 
Попереду тих, що атаку
ють фашистів — підрозділ, 
яким командує сержант 
Галямов.

Ось вони залягли. Всі 
чують дзвінкий голос Мн. 
хайла: і

ЕКСПЕДИЦІЯ «ПОДВИГ»

НАШ КОНКУРС

«ВІТЧИ ЗН И ВІ PH її СИ НИ »

сш 
І’ЮШ 
Ш’ШС...

— Зпков!.. Корнеев!.. 
Курдуков!.. Михайленко!..

— Вперед, браточкн!
Падає рядовий Бакулін, 

за ним — Боровик, Зпков, 
Решта — вперед, по-плас- 
тунськп. Кілька черг у бік 
гітлерівців, але ворожий 
кулемет не стихає. Михай
ло підвівся і одразу збаг
нув: фашисти ведуть во
гонь із-за крислатої старої 
верби.

— Ппканоренко!.. Сол- 
тиков!.. ІІоспров!.. Про
довжуйте наступі А я — 
до кулемета...

1 поповз у виярок.
А через кілька хвилин в 

долині пролунали вибу
хи — то Галямов кинув у 
фашистське кулеметне гні
здо дві гранати.

Па якусь мить довкола 
все стихло. Сержант ви
простався на повен зріст і 
знову вигукнув:

— За Батьківщину! Впе
ред!.. За мно...

Та н зупинився.
Хитнулося небо перед 

ним, хитнувся весь світ. 
Перед очима — лагідний 
шерех вербового віття...

Михайло впав.
А його побратими по

бігли далі. 1 тисячоголосе

«Ура!» котилося степом. 
Фашисти відступали...

Там, за В’юнками, заги
нули тридцять два радян
ських бійці. 1 серед них — 
Михайло Галямов, якому 
тоді минав двадцятий рік.’.

Й-І ПНІ в . затишному
11 сквері в селі В’юн

ках височить пам’ятник 
воїнам-віізволитслям. Піо
нери й комсомольці Прн- 
ютської середньої школи 
доглядають могилу полег
лих героїв. Червоні слідо
пити розшукали сестру Га
лямова — Аллу Вафівпу. 
Вона приїхала у В'юнки. 
І побувала разом зі шко
лярами у тих місцях, де 
спішив у безсмертя її 
брат.

...Прийшли люди до вер
би, де зупинилося серце 
визволителя.

В. КОРОЛЬ,

учитель Приютськоі се
редньої школи Ново- 
українського району.

СЛУЖБА СЕРВІСУ: ШЕФСТВО КОМСОМОЛУ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ма
газин ГОТОВОГО ОДЯГУ. 
ПОКУПЕЦЬ, ЯКИИ ЗАВІ
ТАЄ СЮДИ ВПЕРШЕ, 110. 
думає, що Він ПОТРА
ПИВ В ОРАНЖЕРЕЮ КВІ
ТІВ — ТАК ГАРНО ОЗЕЛЕ
НИЛИ ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
ЗАЛ МОЛОДІ ПРОДАВЦІ.

Фото 3. ГРИБА.

РЕЛІКВІЇ НАШОЇ ЕПОХИ

ЗНАМЕНА
Прострелена кулею будьонівка. Гірницьна каска ста- 

хановця. Шинель батька. Побитий дощами і вітрами 
намет першоцілииників. Прапор трудової доблесті мо
лодих нафтовиків Тюмені... Сьогодні це — безцінні 
свідчення історії Вітчизни. Знайомство з ними допо
магає глибше засвоїти багаті і славні традиції стар
ших поколінь, узнати біографію своєї країни — нашу 
біографію. Репортажем Із Центрального музею Зброй
них Сил СРСР ми починаємо пуОлінацію матеріалів 
про священні реліквії, пов’язані з героїчними звер. 
шеннями радянського народу, важливими віхами в 
житті держави, комсомолу.

8 квітня 1913 року ВЦВК 
затвердив Декрет про пра
пор. Вперше в історії чер
воний, пролетарський стяг 
став прапором нашої дер
жави.

Сьогодні над купо
лом Сзердловського залу 
Кремля майорить Держав
ний прапор нашої Вітчиз
ни. Він кольору боротьби. 
Тугі складки його шовку 
кольору крові полеглих 
борців ленінської гвардії. 
Червоний прапор тріпотів 
на барикадах Пресні і в 
руках бійців Першої Кін
ної, розвівався над пер
шою домною Магнітки, 
відзначав визвольний шлях 
Радянської Армії в роки 
Великої Вітчизняної війни. 
Десятки тисяч славних бо
йових червоних знамен 
зберігаються у Централь
ному музеї Збройних Сил 
СРСР. Вони розповідають 
про ратний подвиг радян
ського народу. І розповідь 
ця починається тут, у залі 
№ 1. На музейному стен
ді — два знамена. Потем
нілі древка, спокійні, ні
ким і нічим не потривоже
ні сьогодні складки важко
го червоного шовку. Ко
лись міцно стискали ці 
древка жорсткі робочі ру
ки, розправляв полотнише 
сильний вітер. У легендар
ному 1917 році з цими 
знаменами червоногвар- 
дійські загони колишніх 
заводів «Еріксон» та 
«Крейтон і К°», сформова
ні на революційній Ви
борзькій стороні Петро
града, йшли на штурм Зи
мового палацу, охороняли 

“Смольний і кабінет В. 1. Ле
ніна, встановлювали Ра
дянську владу в містах і 
селах. Постійте біля цих 
знамен, вдивіться в їхні 
шрами, залишені кулями, 
згадайте мужні обличчя 
прапороносців, увічнені на 
старих фотографіях, і ви 
почуєте, як б ються стяги

► лк»«•ж-гссгочіи***. w

РЕВОЛЮЦІЇ
під поривами вітру. Вітру 
історії, вітру Революції...

«Товариші робітники! 
Наближається час, коли від 
вас події вимагатимуть но
вого і ще більшого героїз
му, — і до того ж героїз
му мільйонів і десятків 
мільйонів, — ніж у славні 
дні лютневої і березневої 
революції. Готуйтесь... Ми 
закликаємо вас до важкої, 
серйозної, безустанної ро
боти, яка згуртовує свідо
мий, революційний проле
таріат всіх країн. Цей і 
тільки цей шлях веде до 
виходу, до врятування 
людства від страхіть війни, 
від ярма капіталу» — з та
кими словами звернувся 
В. І. Ленін до робітників 
у травні 1917 року.

З першого дня повер
нення в.Росію Ленін особ
ливо цікавився питаннями 
озброєння робітників. Кож
ного працівника, з яким 
йому доводилось бесіду
вати, Володимир Ілліч 
незмінно і найдетальнішим 
чином розпитував про ге, 
як стоять справи з озбро
єнням робітників.

У фондах музею збері
гається квиток за № 5151 
члена Червоної гвардії Ви
борзького району В. А. 
Новикова. На квитку пе
чатка: в центрі круга — 
прапор, що розвівається, з 
написом «Війна війні». Так, 
це була війна. Проти капі
талу, за свободу і мирну 
працю, за наш сьогодніш
ній день. І Червона гвардія 
1917 року, яка виросла з 
бойових дружин 1905 ро
ку, стала в руках робітни
чого класу засобом завою
вання політичної влади, її 
озброєною опорою у пер
ші місяці існування Радян
ської держави.

У Петрограді чисельність 
Червоної гвардії напере
додні Жовтня становила 
понад 20 тисяч чоловік. Це 
були, за словами М. І. По- 
дзойського, «найбільш са
мовіддані, безкорисливі і 
мужні із робітничої сім’ї— 
втілення революційної про
летарської активності, 
справжні солдати, волон
тери соціальної революції, 
гордість і краса пролета
ріату».

Загони черзоногвардій- 
ців створювались практич
но на кожному заводі міс
та. Тільки за 24 і 25 жовт
ня на заводі «Еріксон» 
вступили в Червону гвар
дію 257 робітників. Завод
ські робітниці, часто пря
мо в цехах, зшивали чер
воні полотнища, вишивали 
на них слова: «Вся влада 
Радам!» Такими самороб
ними були перші бойові 
знамена пролетаріату. Але 
які дорогі були вони тим, 
хто, вступаючи в ряди Чер
воної гвардії, давав біля 
цих знамен клятву вірності 
революційній справі!

Вони були символом бо
ротьби за визволення. «У 
Виборзькому, — з триво
гою повідомляла буржуаз
на газета «День», — непо
далік дачі Дурново, щодня 
проходять посилені на
вчання Червоної гвардії, 
причому для стрільби в 
ціль обладнано особливий 
тир. Під керівниціаом влас
них інструкторів червоно- 
гвардійці ретельно прохо
дять стрій, вчаться штико
вої атаки і справляють вра
ження добре навчених 
воїнів».

Так, хоч і не мала Ро
бітнича гвардія своєї фор
ми, не кадровими військо
вими були її командири.

вона стала справжньою 
армією, згуртованою рево
люційною дисципліною і 
керованою більшовиками. 
1500 бійців цієї армії охо
роняли Смольний.

24 жовтня червоногвар- 
дійці Виборзького району 
зайняли Михайловсько учи
лище і обеззброїли юнке
рів.

«У ніч на 25 жовтня, — 
пригадував член штабу 
Червоної гвардії Виборзь
кого району В. Я. Каю
ров, — площа біля район
ного штабу Червоної гвар
дії являла собою грандіоз
ний величний табір. Від 
нього безперервно від'їз
дили десятки грузовиків, 
наповнених... добре озбро
єними червоногвзрдїйця- 
ми». Ленін вимагав, щоб 
на найнебезпечніших і най
відповідальніших місцях 
знаходились озброєні ро
бітники, готові вмерти, але 
не здати своїх позицій. І 
всюди у перших рядах ата
куючих були червоногвар- 
дійці.

Два прапори... Вони —■ 
свідки тієї пам ятної ночі 
штурму, свідки революції.

Люди, які йшли за цими 
знаменами у бій, поклали 
початок новій епосі — епо
сі соціалізму. І вони справ
ді готові були вмерти, але 
не здати своїх позицій. їх 
улюбленою, червоногвар- 
дійсьиою піснею була 
«Смело, товарищи, в но
гу»: «Свергнем могучей 
рукою гнет роковой на
всегда. И водрузим над 
землею Красное знамя 
труда!»

Жовтень підняв над сві
том це знамено.

Його кольору і прапор 
твоєї комсомольської ор
ганізації, як і тисячі кума
чевих полотнищ наших пе
ремог і свят.

О. КУЛІШ.

Ж
СКЛЯНКИ
лимонаду

До 1971 року ця сучасна 
триповерхова споруда в 
центрі Кіровограда нази
валася скромно — кафе 
«Юність». Це було єдине 
комсомольсько - молодіжне 
кафе в нашому місті. Ге- 
пер немає жодного,

Зате згадане приміщен
ня почало іменуватись де
що помпезніше — ресто
ран «Відпочинок». Нова 
назва. Нове призначення 
колишнього кафе. Нові 
проблеми 5 його працівни
ків.

Паш кореспондент зу
стрівся з тимчасово вико
пуючою обов’язки дирек
тора ресторану «Відпочи
нок» Л. К. Груенко і взяв 
у неї інтерв’ю.

Кор.; Лідіє Костянтинів
но, чим суттєво різниться 
ресторан «Відпочинок» від 
колишнього кафе?

Груенко: По-перше, змі
нилось внутрішнє оформ
лення всіх поверхів, у за
лах стало затишніше. По- 
друге, "підвищилась квалі
фікація обслуговуючого 
персоналу. Поліпшилась 
культура обслуговування.

Кор.: І що ж, внаслідок 
цього у вас стало більше 
клієнтів?

Груенко: На жаль, ні. 
Треба зізнатись, що остан
нім часом наш «Відпочи
нок» не дуже популярний 
серед кіровоградців. Ма
буть, ми ще не змогли 
знайти нової форми обслу
говування. До нас здебіль
шого вечорами приходят-э 
нудьгуючі хлопці і дівчата, 
які прагнуть випити окови
тої і викурити десяток- 
другий сигарет. Трапляє
ться, що вони поводять 
себе брутально, бешке
тують.

Кор.: А про яких відві
дувачів ви мрієте?

Груенко: Хотілося б, щоб 
до нас заходили на чашку 
кави чи пляшку легкого ви
на молоді подружжя, на
відувались товариші по ро
боті, друзі. Тобто люди, 
які після трудового дня 
хочуть спокійно поговори
ти, послухати музику, по
танцювати тощо.

Не секрет, що В Кіро
вограді ввечері молоді 
іноді нікуди подітися, ве
чорів танців у иудинках 
культури обмаль, моло
діжних клубів немає. Ма
сові заходи — рідкісна 
явище. 1 ак-от, наш дирек
тор С. А. Бедзай пропону
вав Ленінському райком/ 
комсомолу проводити на 
третьому поверсі «Відпо
чинку» (за приміщення па. 
треба платити) молодіжні 
вечори, зустрічі, «вогни
ки» і таке інше. Але цю 
пропозицію комсомоль
ські ватажки чогось зу
стріли без особливого ен
тузіазму...

Кор.: Лідіє Костянтинів
но, декого бентежать ви
сокі ресторанні ціни.

Груенко: Бо у багатьох 
склалась неправильна дум
ка: мовляв, у ресторані 
обов язково потрібно пити 
горілку (а чому не лимо
над?), замовляти коньяк (а 
чого не чорну каву?). Отож 
на спиртному й набігає со
лідна сума.

Але ж у «Відпочинок» 
слід приходити не «набра
тися», а відпочивати. Від
повідно до цього відвіду
вач повинен мати охайний 
вигляд. Ну, а про настрій 
потурбуються наші офі
ціанти.

Кор.: Це входить в обо- 
в язки працівників ресто
рану?

Груенко: Звичайно. Між 
іншим, у нас ось уже тре
тій рік успішно діє «Шкона 
гостинності», яку веде 
С. А. Бедзай. Це — своє
рідні курси по підвищен
ню кваліфікації офіціантів 
і кухарів «Відпочинку». Ад
же наша мета — допомог
ти людям скинути із себе 
напругу і втому трудового 
дня. Це для вас метрдо
тель робить широкий жест, 
що означає: «Ласкаво про
симо!».

Від редакції: Друкуючи інтерв'ю з Л. К. Груенко, ми 
сподіваємось отримати на нього відгуки від працівників 
сфери обслуговування і відвідувачів кафе та ресторанів. 
А також від комсомольських працівників.

Чи доцільно прозоднтп молодіжні вечори в ресторані? 
Вигідно чи ні відзначати там сімейні торжества, ювілейні 
дати і свята? Яким повинен бути офіціант? Що головне в 
мето: страви чи спиртні напої?
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НА МАЛОМУ СТАДІОНІ

Ще в листопаді минулого року рейдова бригада «Мо
лодого комунара», побувавши в Світловодську, цікави
лася, як використовуються наявні і будуються нові 
спортивні споруди, як йде підготовка до зимових старі ів. 
Тоді з’ясувалося, що районний спорткомітет і міськком 
комсомолу розробили цілий ряд заходів щодо поліпшен
ня спортивно-масової роботи за місцем проживання. 
Спортсмени найбільших колективів фізкультури виріши
ли допомогти школярам, працівникам жеків в організа
ції зимових стартів.

поєдинки на призи 
«Золота

команд юних 
борються

шайба».
хо- 

за пер-
ШАЙБУ!..»

чпках середніх шкіл №№ З, 
10, 4 відбулись хокейні 
магчі між командами віко
вих груп. Змагалися навіть 
команди окремих класів.

«Чайки», 
колективу

про ті 
міського

І ось нині у кожному 
мікрорайоні міста енерге
тиків обладнано ковзанки, 
хокейні майданчики. На 
п’яті: хокейних полях три
вають 
клубу 
Шість 
кеїсті в 
шість.

Повідомляючи 
старти, голова 
спорткомітету Г. Манойлов 
назвав колективи фізкуль
тури, будішкоуправлішія, 
де в ці зимові дні найкраще 
налагоджена спортивно-
масова робота за місцем 
проживання. Інструктор по 
спорту колективу фізкуль
тури «Чайка» О. Хілік 
влаштовує з молодими ро-

бітниками, членами їхніх 
сімей старти вихідного 
дня. Провідні спортсмени 
«Чайки» виходять із хло
п’ятами на лижні траси.

Людно в ці дні в парку 
культури та відпочинку 
імені Т. Г. Шевченка. Із 
санчатами, на лижах і ков
занах сюди приходять 
школярі Із найближчих 
мікрорайонів міста. На ков
занках, хокейних маидан-

Спортсмені] 
представники __
фізкультури заводу чистик 
металів планують провес
ти лижний крос, лижний 
агітпробіг, присвячені 62-й 
річниці Радянської Армії 
та Військово-Морського 
Флоту СРСР, — сказав 
Г. Маиойлов. — Такі агіт- 
пробіги передбачається 
влаштувати напередодні 
виборів до Верховної Ради 
УРСР та місцевих Рад на
родних депутатів.

М. ВІНЦЕВИЙ.

Вівторок, 29 січня
Перша програма

8.00 — «час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — А. П. Че
хов. «Чайка». Фільм-виста- 
па. ГТо закінченні — Нови
ни. 14.30 — Новини, 14.50— 
Док. фільми. 15.30 — Рідна 
природа. 15.50 — Основи 
Радядиської держави і пра
ва. 16.20 — Музичні вечори 
для юнацтва. 18.15 — По
двиг. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Телефільм 
«А. И. Чехов». 19.30 — Від 
виболів до виборів. 19.45 — 
Телефільм «Береги». 1 сепія. 
21.00 — «Час». 21.35—Док: 
екран. По закінченні — 
22.40 Сьогодні у світі.

— Шахова школа. 15.40 -- 
Російська мова. 16.10 — 
Роби з нами, роби як ми. 
роби краще за нас. НДР. 
17.10 — Грає лауреат між
народних конкурсів В. Виш- 
певський (фортепіано) 
17.30 — Док. телефільм
«Шлях до Перу». 18.30 — У 
кожному малюнку—сонце! 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Ленінський універ
ситет мільйонів. «З іменем 
Леніна». 19.30 — Народні 
мелодії. 19.45 — Телефільм 
«Береги». З серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм з 
участю народного артиста 
СРСР І. ІльїнсЬкого «Ці різ
ні, різні, різні обличчя». По 
закінченні — 22.45 — Сьо
годні у світі.

Друга програма

ФУТБОЛ

„ЗІРКА“—„ДНІПРО“—0:0
Як ми вже повідомляли, 

до футбольних баталій 
олімпійського року кірово
градська «Зірка» готувала
ся на навчально-тренуваль
ному зборі на кращих 
спортивних базах Світло-

водська. 26 січня наші 
земляки на стадіоні заво
ду чистих металів імені 
50-річчя СРСР провели то
вариську зустріч з черка
ським «Дніпром». Основна 
/лета поединку — визна
чення оптимального склс-

ду команди, випробування 
нових тактичних методів 
ведення гри тощо. Матч 
проходив на засніженому 
полі. Дев’яносто хвилин 
боротьби не принесли ус
піху жодному клубу. Суд
дівська бригада зафіксува
ла нічию.

2 лютого в Черкасах від
будеться повторна зустріч 
цих команд.

В. ШАБАЛІН.

10.00 — Новини. 10.15 — 
Худ. телефільм «Рідний 
дім». 11.30—Концепт. 11.40
— «Шкільний екран». 10
клас. Українська літепвту- 
па. 15.45 — Новини. 15.55 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.20 — Камепний 
концепт. 16.50—Док. Фільм 
«Третій трудовий». 17.10 — 
«Кузня кадрів». До 175-річ- 
чя заснування Харківсько
го депжавного університету 
ім. М. Горького. 18.00 —
«День за днем». (К-д). 18.15
— Мультфільм «Весела ка
русель». (К-а). 18.30 —
«Ц1ІТІ повідомляє». (К-д). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — «Новини кі
ноекрана». 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 --
«Час». 21.35 — Короткомет
ражні художні фільми за 
творами А. П Чехова. По 
.’сікінченпі — Почини.

Середа, ЗО січня

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 — 

«Доброго вам здоров’я». 
10.45 — «Лелеченя та опу
дало», Лялькова вистава. 
11.35 — Кінозарисовка «Зи
мовий ескіз». 11.40 —
-Шкільний екран». 9 клас. 
Російська література. 15.45
— Новини. 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.20 — «Народні таланти». 
16.50 — «Ділова телеграма 
для старшокласників. «Кі
бернетичний фітотрон». 
17.30 — Муз. телефільм «У 
кожного своя пісня». 18.00
— Док. телефільм «Точка 
опору». 18.30 — «День за 
днем». (Д-д). 18.45 — Оголо
шення. (К-д). 18.50 — Грає 
Л. Тимофеева (фортепіано). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Кубок УРСР із 
стрибків па батуті. (Дніпро
петровськ). 20.00 — Телена
рис «Особиста відповідаль
ність» 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.40—Худ. фільм «Михай
ло Ломоносов». По закін
ченні — Новини.

Фільм для дітей «Біле Ікло». 
16.05 — Очевидне — ней
мовірне. 17.05—Мультфіль
ми. 17.30 — Тележурнал 
«Співдружність». 18.15 —і 
Пісня далека й близька. 
18.55 — Док. фільм «Хай не 
збідніє рука даюіпого». Ав
тор — політичний оглядач 
В. Дунабв. 19.35 — До 110-ї 
річниці з дня народження 
Б. І. Леніна. Фільм «Па по
чатку віку». 21.00 — «Час»'. 
21.35 — Показові виступи 
учасників IV Міжнародного 
конкурсу бальних танці» 
соціалістичних країн. 22.3(1 
— Телефільм «Старший 
тренер». По закінченні — 
23.00 — Новини.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 -у' 

«Ліричні мелодії». 10.55 —ї 

«Доброго вам здоров’я».
11.25 — П. І.! Чайковськіїй. 
Симфонія № 1. 12.10 — До 
110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. 14.00 — 
Лялькова вистава. 14.50 —’ 
«Кіномерндіани». 15.35 
Фільм-концсрт. 16.05—Худ. 
фільм «Цирк». 17.35—Кон
церт вокально-інструмен
тального ансамблю «Фан
тазія». 18.05—«Інтерклуб». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.40 — «Українська 
радянська пісня». Концерт.
20.25 -- «Мости єднання». 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35 4 
Продовження концерту. По 
закінченні — Новини.

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Телефільм 
«Береги». 1 серія. 10.15 — 
Клуб кіпоподорожей. По 
закінченні — Новини. 14.30 
—• Повний. 14.50 — Док. те
лефільм «Час за батьків
ським годинником». 15.20 
— «Чого і як вчать у ПТУ». 
16.05 — О. Толстой. По сто
рінках творів. 10.50 — Від
гукніться. сурмачі! 17.20 — 
Кубок СРСР із лижного 
спопту. Чоловіки. 50 км. 
18.00 — Життя науки. 18.30 
-- Веселі нотки. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — До 
30-річчя встановлення ди
пломатичних відносин між 
СРСР . І Демократичною 
Республікою В'єтнам. Фільм 
«Віл Красної плоті до Чер
воної річки». 19.30 — Кон
церт ансамблю електрому
зичних інструменті в ЦТ і 
ВР. 19.50 — Телефільм «Бе
реги». 2 сепія) 91.00 —
«Час». 21.35 — Що? Де? 
Коли? Телсвіктопипа. По 
закінченні — 22.55 — Сьо
годні у СВІТІ.

У Косгороднівськсму СПТУ № 6 фізкультурою І спортом займається кожен комсо
молець. Найбільш масові тут спортивні сенції з багатоборства ГПО, класичної бо
ротьби.

На знімну: тренер В. УДОВИЧЕНКО із своїми вихованцями В. МОГИЛОЮ та 
С. БОНДАРЕНКОМ. Фото С. ФЕНЕНКА.,

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

«ДОЗВОЛЬТЕ НЕ ШІРИТИ..."
У статті під таким заголовком («Моло

дий комунар» від’29 листопада минулого 
року) йшлося про недоліки в роботі ко
лективів фізкультури, що входять до 
спортивного товариства «Спартак». Зо
крема, підкреслювалося, іцо тут пе дба
ють про розвиток олімпійських видів 
спорту, допускають неточності в звітнос
ті тощо.

Як повідомив редакцію секретар обл- 
префради О. Т. Шаповалов, стаття була 
обговорена на засіданні президії облради 
ДСТ «Спартак». Критика визнана пра
вильною. Розроблено заходи щодо усу
нення недоліків. 2(5 вересня президія обл- 
профради розглянула питання про участь 
ДСТ профспілок в VII літній Спартакіаді 
І РСР. Робота облради ДСТ «Спартак» 
визнана незадовільною. Голова облради 
М. В. Артеменко суворо попереджений. 
Визначений строк усунення недоліків, до-

пущепих у підготовці спортсменів висо
кого класу.

У статті «Дозвольте пе повірити...» 
йшлося, зокрема, про помилки в роботі 
по впровадженню комплексу ГПО в ко
лективі фізкультури універсального тор
гового об’єднання «Кіровоград». Голова 
облради ДСТ «Спартак» М. В. Артемеп- 
ко па цс відповів так: «Розроблено захо
ди по усуненню критичних зауважень, 
опублікованих у газеті». Як бачимо, це 
не що інше, як класичний зразок відпис
ки: пс недоліки збираються усувати, а 
критику... Така позиція облради свідчить 
про байдуже ставлення до критики, про 
формальний підхід до дорученої справи.

Розроблено заходи...». Які? Що конкрет
ного робиться в «Спартаку», щоб подо
лати відставання і розв’язати проблему 
масовості і майстерності?

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

Фільм-концерт «Карпатські 
візерунки». 15.45 — Нови
ни. 15.55 — К. т. Для малят. 
«Срібний дзвіночок». (К-д 
па Республіканське телеба
чення). 16.20 — «Адреса 
досвіду». 16.50—Грає квар
тет їм. Лисенка Київської 
філармонії. 17.20 — Для ді
тей. «Весела книжка». 18.00
— К. т. «День за днем». 
(К-д). 18.15 — Оголошення. 
(К-д). 18.20 — Мультфільм. 
(К-д). 18.30 — «Кіровогоад- 
шпна спортивна». (К-д). 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.30 — Концерт. 19.40
— «Час па послугу». Засі
дання громадської ради 
якості Українського теле
бачення і «Робітничої газе
ти». 20.40 — «На добраніч 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— «Життя — пісня». До 
ЯО-піччя з дня паропження 
І. О. Дунаєпського. По за
кінченні — Новини.

Четвер, ЗІ січня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Відгукні
ться. сурмачі! 9.35 — Теле
фільм «Береги». 2 серія. 
10.45 — О. Володів. Струн
ний квартет № 2. По закін
ченні — Новини. 14.30 —' 
Новини. 14.50 — Док. фільм 
«Мій дім — Дагестан». 15.10

П’ятниця, І лютого Неділя, З лютого
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Дітям про 
звірят. 9.35 — Телефільм 
«Береги». З серія. 10.45 — 
Концерт артистів балету. 
По закінченні — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — 
Док. фільми телестудій 
країни. 15.50 — Вчителю — 
д рок музики. 16.50 — Теле- 
сталіон. 17.20 — В гостях 
у казки. 18.45 — Сьогодні 
у світі. 19.00 — Виступ жі
ночого хору педагогічного 
училища № 7 м. Москви. 
19.20 — Людина і закон. 
19.50 — Телефільм «Бере
ги». 4 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — Концепт із Колон
ного залу Будинку Спілок. 
У перерві — 22.10 — Сьо
годні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15 —’ 

Концерт. 10.45 — «Галузь: 
досвід, проблеми». 11.40 — 
«Шкільний екран».' 9 клас. 
Фізика. 15.45 — Новини. 
15.55 — Для малят. «Сріб
ний дзвіночок». 16.20 — 
«Рік п’ятий, завершаль
ний». 16.50 — Док. теле
фільм «Скелі кличуть». 
17.15 — «Розповіді про на
родні музичні інструмен
ти». Бандура. 18.00 — К. т. 
«День за днем». (К-д). 18.15 
—- Телефільм. (К-д). 18.30 — 
Фільм-концерт. 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30 
— О. Ковінька. «Містки та 
доріжки >. 20.05 — С. Гулак- 
Артсмовськпй. «Запоро
жець за Дунаєм». Вистава. 
20.50—-«Па добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.35—Про
довження вистави < Запоро
жець за Дунаєм». У перер
ві — Новини.

Субота, 2 лютого
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05—АБВГДейка. 
9.35 — Телефільм «Бере
ги». 4 серія. 10.45 — Для 
вас, батьки. 11.15 — Біль
ше хороших товарів. 11.45 
-- Державний російський 
музей. 12.15 — Співає за
служена артистка Литов
ської РСР Г. Апапавічютс. 
13.15 — Тираж «Спортло
то». 13.30 — Народний ар
тист СРСР А. Попов читає 
оповідання -А. П. Чехова. 
14.30 — Новини. 14.45 —

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Концерт 
академічного оркестру ро
сійських народних інстру
ментів Ц'Ґ і ВР. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00
— «Здоров’я». 11.45 --
< Ранкова пошта». 12.15 -? 
Будівництво і архітектура.-
12.30 — Сільська голина.
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — Телефільм «Річний 
поклик». 5 серія. 15.05 — 
«За вашими листами*-. Му
зична програма. 15.50 —' 
Док. телефільм «Перша бо
розна». 16.35 — Програма, 
присвячена 50-піччю Кому
ністичної партії В’єтнаму. 
«В авангарді боротьби». 
Репортаж. Концерт Дер
жавного ансамблю пісні 1 
таппю «Тхонг Лопг». 17.40
— Мультфільм. 18.00 —
М і и: н ар о д н а п а н о р а м А.
ІЯ.Л5 — Клуб іііиопп'їоро- 
жей 19.40 — Телефільм
«Літні гастролі». 21.00 
«Час». 21.35 — Продовжує
мо розмову про музику. По 
закінченні — 23.60 — Ііб- 
ьн ви.

Друга лрогра/ла
10.00 — Новини. 10.15 —? 

Для дітей. «Сонячне коло^ 
10.45 — Молодіжна прогрей 
ма «Трикутник». 11.45 — 
До 35-річчя Перемоги. «Сла
ва солдатська». 12.45 -- 
«Той. хто йде за сонцем». 
Вистава. 15.00 — Кіиопро- 
грама «Вітчизно моя неозо
ра». 15.40 — Для школярів. 
«Старти надій». 10.10 —• 
Циркова програма. 17.00 -4 
Р. Шуман. — Фортепіанний 
цикл «Крейслеріана». 17.40 
■— «Палітра». 18.10 — Муз. 
телефільм «Ленінградські 
соловейки». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 —'
«Вечірні розмови». Висту
пає письменник П. Загре- 
бельпий. 20.25 — Фільм- 
концерт. 20;45 — «На доб
раніч. дітиі» 21.00—«Час»'.- 
21.40 — Худ. фільм «Пога
на хороша людина». По 
закінченні — Новини.
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