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Бюро обкому Компартії
України, виконком облас
ної Радо народних депута
тів. президія обласної ра
ди профспілок і бюро об
кому «іКСЛІ України розыишулн підсумки
соціалісінчьохо змаїання колек
тивів будівельних та мон
тажных організацій за лис
топад по гіднім
зустрічі
XXV а з ’їзду КПРС, вчас
ному і достроковому вве
денню в дію особливо важ
ливих пускових
об'єктів
нинішнього року.
Колективи, які добили
ся найсншнх результатів,
відзначено дипломами, пе
рехідними червоними ЕИМпелаии і свідоцтвами об
кому Компартії України,
обласної Ради
народних
депутатів, обласної ради
профспілок і
обкому
ЛНСМ України.
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Характерна риса комсомольця Віктора АНІНІНА, якого ви бачите на знімку, —творче ставлення до праці. Він
токар, і до того ж висококласний. Підтверджують цс перемоги на багатьох конкурсах професійної майстерності.
Нинішнього року гін був першим на Всесоюзному коннурсі молодих токарів, у якому брали участь кращі то
карі підприємств системи Міністерства
тракторного і
сільськогосподарського машинобудування країни.
Разом з усім
колективом механоскладального цеху
К? 4 Віктор по-ударнсму працює в дні передз’їздісської
трудової вахти," регулярно перевиконуючи змінні зав
дання, видаючи продукцію тільки висоної якості.
Фото Б. ГРИБА.

НАТХНЕННЯ!
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нашого часу, що звичай
ний робітник приймає ін
женерні рішення. Законо
мірне й те, що у згадано
го слюсаря чимало послі
довників. Перший — син
Андрія
Миколайовича,
комсомолець Сергій, який
теж працює в майстерні
слюсарем
по
ремонту
тракторів. І хоча ще не за
пропонував якогось вина
ходу, але він постійно в
пошуку. Та, власне, не
есім же бути винахідника
ми і раціоналізаторами.
Головне те, що молодий
ремонтник трудиться від
душі і, як батько,
радіє,
коли полагоджений ним і
його товаришами трактор
працює з повьою відда
чею.

ХРОНІКА
УДАРНИХ БУДНІВ
х Н О В О А Р X А НГЕЛЬСЬК. Сім з полови
ною річних завдань викоїіав за п’ятирічку
моло
дий комуніст Іван Скоролад. Очолювана ним ком
сомольсько
- молодіжна
бригада водіїв
автомобі
лів підприємства ниці йде
ю авангарді соціалістично
го змагання на честь на
ступного партз'їзду.
£ УСТИНІВКА. Друж
но підхопили кранЦ водії
машин автобази райсільгосптехиіки почин секре
таря комсомольської орга
нізації,
шофера Петра
Бойка ва честь наступно
го з’їзду — «Місячні зав
дання перевиконувати на
2—3 проценти, в дні ро
боти XXVI з’їзду
КПРС
працювати на зекономле
ному паливі». Як показа
ли підсумки роботи за оди
надцять місяців останньо
го року п’ятирічки, хлоп
ці слова дотримують.

ВИРОЩЕНО УЧНЯМИ
Понад три тисячі кролів ви
ростили нинішнього року учні
Підвисоцької середньої школи
Новоархангельського
району.
Більш як третину
пухнастих
звірків школярі здали на заго
тівельні пункти. А це — близь
ко’чотирьох тисяч кілограмів
дієтичного м’яса.
Найбільше кролів виростили
едома і продали заготівельним
Організаціям учні Любов Ми
хайличенко (45), Віталій Силіеєйстров (57),
Оксана Григораш (20), Валентина
Макогон
(ЗО) та інші.
Г. СИМОНЬНКО.
Новоархангельський район.

„й СЕРЕД НАС
Тепер не можна уявити
собі жодного колгоспу чи
радгоспу, де б не працюва
ли великі
трудівники —
колісні трактори
МТЗ-5 і
ЮМЗ-6. Вони здатні роби
ти майже все:
підвозити
на ферму корми, вивозити
з поля вирощений урожай,
сіяти, обробляти міжряд
дя... Всього не перелічити.
Ось тільки орати ниву їм
не дозволяють. Для цього є
потужніші
їхні брати —
важкі Т-74, Т-150 та інші.
Саме на лагодженні коліс
них тракторів спеціалізу
ється ремонтна майстерня
Знам’янської райсільгосптехніки.

Не перший рік я пра
цюю в майстерні райсільгосптехніки, але
кожен
раз мене охоплює дивне
почуття, коли з воріт під
приємства виходить маши
на, яка мало відрізняється
від нової. Почуття це — і
захоплення майстерністю
ремонтників,
і внутрішнє
задоволення, і просто ра
дість за те, що на наших
полях появиться ще один

МАЙСТРИ“

дієздатний
агрегат-трудівник. Цього року ми по
лагодили вже понад двад
цять машин, які надійшли
на Долинський та Кірово
градський обмінні пункти.
Нашими умільцями задо
волені: рекламацій немає.
Ремонт
сільськогоспо
дарської техніки — робо
та не з простих. Потрібно
добре знати машину, щоб
повернути її до
нового
життя. А ще коли не виста
чає запасних частин, тоді
справи зовсім кепські. Та
робітники
майстерні з
кожного скрутного стано
вища знаходять вихід. Так,
слюсар Андрій Миколайо
вич Стрілецький подав ра
ціоналізаторську пропози
цію, яка дає можливість
виготовляти
капоти до
тракторів.
Пропозицію
прийняли. Виробництво ка
потів налагодили.
Це —
закономірність

У ці дні, коли колектив
райсільгосптехніки обго
ворює постанову про про
ект ЦК
КПРС до XXVI
з’їзду Комуністичної пар
тії Радянського
Союзу
«Основні напрями еконо
мічного і соціального роз
витку СРСР на 1981—1985
роки і на період до 19?0
року», на підприємстві на
роджуються нові почини
й ініціативи. Так, ми вирі
шили
двомісячний план
першого року одинадця
тої п’ятирічки виконати до
дня відкриття партійного
форуму. Високоякісно по
лагодимо
60 тракторів,
при цьому собівартість їх
ремонту
знизимо на 0,2
процента.
Чи реальні наші наміт
ки? Так. Ми впевнені, що
слова додержимо, бо се
ред нас
є такі майстри
своєї справи, як молодий
токар
Борис Ладченко,

Позавчора в приміщенні Палацу культури Імені
Жовтня заводу «Червона зірка» проходив зональний
огл.тд-коннурс творчості дитячих музичних шкіл,
присвячений XXVI з'їздові КПРС.

У ньому взяли участь
усі шкільні музичні закла
ди міста. На огляді було
представлено
хорові ко
лективи, ансамблі та ор
кестри народних інстру
ментів, духовий оркестр.
Конкурс засвідчив зрослу
виконавську майстерність
юних співаків і музикан
тів, дав змогу
критично
глянути на певні недоліки
в роботі з обдарованими
хлопчиками і дівчатками.
Жюрі, до складу якого
входили педагоги музич-

них шкіл і Кіровоградсько
го музичного училища, ви
значили переможців огля
ду. Воііи візьмуть участь у
заключному турі, що про
водитиметься наступного
місяця і назве кращих в
області.
Нотатки з огляду-копкурсу буде опубліковано в
одному з найближчих но
мерів «Молодого комуна
ра».
г
На зніми у: виступає
оркестр акордеоністів ди
тячої музичної школи Ks 1
м. Кіровограда.

котрий не тільки бере ак
тивну
участь у ремонті
сільськогосподарських ма
шин, а й разом
зі своїм
товаришем Петром Мовчаном виготовляє окремі
деталі, саме ті, яких не ви
стачає в майстерні.
На жаль, ми ще відчува
ємо певну нестачу запас
них частин. Може, тут ви
нен наш відділ постачання,
а може, є й інші причини.
Та як би там
не було, а
трактор повинен
вийти в
поле надійно полагодже
ним. Адже
від справної
техніки, від уміння меха
нізатора
залежить доля
Ерсжаю. Підведе машина
— і розтягнуться строки,
скажімо, сівби, що
у
свою чергу, не дасть змо
ги вчасно обробити посі
ви. Істина проста. Тим-то
ми не тільки
налагодиги
виробництво окремих де
талей, а й реставруємо їх.
Наприклад, молодий газо
електрозварник
Микола
Лопатюк і токар
Петро
Мовчан освоїли реставра
цію вала відбору
потуж
ностей колісного трактора.
Микола наплавляє, а Пет
ро обточує ці деталі, до
водить їх до державного
стандарту.
йде міжряддям колісний
трактор. Чи відвозить від
номбайна зерно або соло
му. Чи доставляє на ферму
норми. Ним керує досвід
чений механізатор, або мо
же. хлопчина, що тількино закінчив сільське про
фесійно-технічне училище
чи нурси механізаторів. Та
хто б не був
за кермом
відремонтованої нами ма
шини, нам хочеться, щоб
людина сказала щире спа
сибі і Андрію Миколайови
чу Стрілецьному,
І всім,
хто так чи Інакше причет
ний до ремонтної
справи,
хто повертає чудові маши
ни до життя.

І. КОЗИР,
завідуючий
ремонт
ною майстернею Зна
м’янської райсільгосп
техніки.

Переможця ми змагання
визнані:
будівельне управління
№ і тресту «Олександріяважбуд» (начальник В. М.
Арутюнов, секретар парторганізації 11. Ф. Соломенкиг, голова будкому проф
спілки О. С. Конько, сек
ретар комсомольської ор
ганізації А. В. Байзін);
будівельне управлінця
♦Машбуд» тресту «Кіровоградпашважбуд» (началь
ник ? І. К. Гавричнов, сек
ретар партійної організа
ції В. Л. Кошевєнко, го
лова будкому В. Т. Агапо
ва. секретар комсомольсь
кої організації С. В. Стадииченко);
дільниця № 1 будівель
ного управління «Машбуд> тресту’ «Кіровоградмашважбуд»
(начальник
Ю. Т. Тимчук);
дільниця № 4 будівель
ного управління № 5 тре
сту "Олександріяважбуд>
(начальник В. К. Губен
ко^
дільниця № 3 будівель
ного управління № 2 трес
ту
< Кіропсградмашважбуд»
(начальник П. П.
Мірошниченко);
бригада мулярів буді
вельного управління № 2
тресту «КіроБоградмашгажбуд» (бригадир О. Є.
Семцдітниіі);
бригада теслярів будіеєльнеого управління № 1
тресту «Кіровоградміськбуд> (бригадир В. І. Коваленко);
—бригада теслярів-бетояників будівельного управ
ління < Машбуд»
тресту
«Кіровоградмашважб у д»
(бригадир М. А. Сербін);
бригада електромонтаж
ників
Кіровоградського
сікціалізованого управлін
ня Лс 411 тресту «Дпіпрослоктромонтазк» (бригадир
В. Ф. Гутиик).
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У НАШИХ ДРУЗІВ ПО ЗМАГАННЮ
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В ІМ’Я людини
До вивчення проекту ЦК КПРС до XXVII з’їзду
гіаріш «Основні напрями економічного і соціаль

ного розвитку СРСіР на 1981—1985 роки з на пе

ріод до 1990 рокуг» в системі комсомольського,
политичного й економічного навчання.

Ц1< КПРС вйпіс
на всенародне
обговорення проект до XXVI з’їзду
парііі «Основні напрями економіч
ною і соціального розвитку СРСР
на 1981—1985 роки і на період до
1990 року», в якому знайшли кон
кретне відображення ленінські прип■ ципн соціально-економічної політи
ки КПРС, висловлено
єдину золю .
партії і народу в боротьбі за даль
ше зміцнення
могутності нашої
Батьківщини.
Леїіінсишц. комсомол, радянська
молодь з величезним інтересом і під
несенням сприйняли програмний до
кумент партії. Вік активно обгово
рюється в комсомольських організа
ціях, надихає на ударну, самовіддану
роботу всіх юнаків і дівчат країни.
Відповідно до
постанови
ЦК
ВЛКСМ «Про участь комсомольсь
ких організацій у всенародному об
говоренні проекту ЦК КПРС до
XXVI з'їзду Комуністичної
партії
Радянського Союзу «Основні нап
рями
економічного і соціальною
розвитку СРСР на 1981 — 1985 роки
і на період до 1990 року» необхідно
організувати роз’яснення та актив
не обговорення проекту ЦК КПРС
у сне гемі комсомольської політичної
освіти.
У всіх формах політичної о й еко
номічного навчання рекомендується
додатково провести одпо-дна занят
тя, а потім широко використати ма
теріали документа при вивченні чер
гових тем
навчальних курсів. Цю
роботу слід провадити диференційо
вано, з урахуванням форм навчання
і категорій слухачів. Обюворсння
повніше відзначатися глибоким ио- лі пічним змістом, цілеспрямованіс
тю, діловитістю і проводитись у тіс
ному зв'язку з перспективами від
повідної галузі.
конкретними зав
даннями кожного колективу.
Заняттям
повинна
передувати
вдумлива самостійна робота слуха
чів над проектом ЦК КПРС. Самі
ж заняття доцільно присвятити об
мінові думками, колективному обго
воренню основних
положень, КОЧ■ нретиих пропозицій слухачів.
У ході обговорення треба глибоко
осмислити результати минулого п’я
тиріччя, яке займе гідне місце в іс
торії героїчних справ’ радянською
народу.
Величезний . економічніш,
науково-технічний
і духовний по
тенціал країни, кваліфіковані кадри
дають змогу в новому
десятиріччі
розв'язувати ще масштабиіші зав
дання комуністичного будівництва.
Проект відкриває перспективу наїко• то впевненого руку вперед.
Велике місце на заняттях повішііс бути «відведене
роз’ясненню та
обговоренню завдань економічного
й соціального розвитку країни. Важ-
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ливо розкрити наступність скойомічиої стратегії партії, показати вели
кі творчі можливості
розвинутою
соціалізму, мирний, творчий харак
тер планів партії.
У вісімдесяті роки Комуністична
партія послідовно продовжуватиме
курс на неухильне піднесення мате
ріального й культурного рівня жит
тя народу, створення кращих умов
для всебічного розвитку
особи на
основі дальшого підвищення ефек
тивності всього суспільного вироб
ництва, зростання
продуктивності
праці, соціальної й трудової актив
ності радянських людей.
Відповідальним етапом па цьому
шляху станс рдчнадцята п ятирічка.
Пропагандисти покликані всебічно
розкрити головні завдання п'ятиріч
ки — забезпечення дальшого зро
стання добробуту радянських людей
на основі сталою.
поступального
розвитку народного господарства,
прискорення науково-технічного про
гресу і переведення економіки на ін
тенсивний шлях розвитку, більш ра
ціонального використання виробни
чого потенціалу
країни, всебічної
економії всіх видів ресурсів і поліп
шення якості роботи.
Слід обговорити намічувані пар
тією заходи по підвищенню
ефек
тивності суспільного виробництва,
переведению йою
на інтенсивніш
шлях розвитку, прискоренню науко
во-технічного прогресу як в основ
ному, так і в допоміжному ВІїробшщт ві.
Основні сили і ресурси енрямовуютьси на цілі мирного творення, на
піднесення добробуту народу. Особ
ливого значення партія надає розвязанию продовольчої [•роблеми,
дальшому
розвиткові
сільського
господа (їства, всього агропромисло
вого комплексу,
підвищенню його
ефективності. Передбачено приско
рені темпи зростання виробництва
товарів народного споживання, ви
сокий рівень житлового будівніщ:ва, серйозні заходи
по дальшому
ліднесешпо народної освіти, охоро
ни здоров'я, культура, спирту.
Неодм І и 11 ою у мово юІ ДОСЯІ (іекі.я1*
виробничих успіхів < є підвищення'
рівня господарської | роботи, ВІ1ХІІвашій у кадрів діловії гості, відпог.їдальпості та ініціативи. Треба звер
нути особливу увагу
слухачів на
здійснення комплексу заходів по ІІО-

ліпшеншо планування, од-хзкоиадсыІІ!О ГОСПОДАРСЬКОГО МЄХЗ'.!;му.
Нові завдання ннмаїаїль поліп
шення всієї організагорсйі.Ої і полі
тичної роба и, дальшою підвищен
ня ролі трудових колективі;«, органі
зованості і дисципліни, творчої ак
тивності кожного працівника.
Слід переконливо показати
роль
Ленінського комсомолу з реалізації
величних планів Комуністичної пар
тії. «Великі завдання в одинадцятій
п'ятирічці,
-—
підкреслює
ЦК
КИРС, — стоять перед Ленінським
ком.рмолом — вірним
помічником^
партії, перед усією радянською молодДіо. Ііа заводі, будові і в полі, у
сфері науки
і культури, освіті; і
охорони здоров я, на всіх ділянка с
комуністичного будівництва комсо
мол покликаний очолити молодь у
боротьбі за викопаная і перевико
наний планових завдань, виховува
ти у неї радянський патріотизм, по
чутій
любові
до соціалістичної
Батьківщини, прагнення
до оволо
діння знаннями, досягненнями нау
ки, техніки і культури, впроваджен
ню всього подою і прогресивного у
виробництво*.
Важливо добитися, щоб у ході
вивченая, обговорення проекту LLK
К1ІРС кожна молода людина крпсвої досягтнчно проаналізувала
глнбоким розупения, пройнялася
міння.м того, що могутність соціалістичноі Батьківщини, повніше за
доволення особистих і суспільних
потреб, підвищення життєвого рів
ня радянського народу' є результа
том творчої ініціативи, високої сві
домості, сумлінної праці робітників,
колгоспників, інтелігенції, КОЖНОЇ
радянської людний. Всі зауваження
і пропозиції слухачів
повніші бути
ретельно вивчені, узагальнені і пе
редані в партійні комітети.
Для успішного проведення обго
ворення і роз'яснення
проекту ЦК
К11РС у системі* марксистсько-ле
нінської освіти
молоді комітетам
комсомолу необхідно посилити ува
гу до питань організації і якості за
нять, подати всебічну допомогу про
пагандистським кадрам.
На семінарах пропагандистів ре
їх
комендується проінформуватиі
комсопро практичну діяльність
^~.:л
республік,
мольських організацій
районів
країн та областей, міст і
XXVI
з’їзду
по гідній
зустрічі
' ч'
______ ____
__
необхідними
КПРС,
забезпечиш
конкретними матеріалами про хід і
підсумки виконання
планів і соці
алістичних зобов’язань молодіжни
ми колективами.
Роз’яснення та обговорення про
екту ЦК КНРС у системі комсо
мольського ПОЛІТИЧНОГО Й економіч
ного навчання має ста ги важливим
фактором мобілізації зусиль комсо
мольців, усіх радянських юнаків і
дівчат па успішне завершення зав
дань 1980 року, активний пошук і
використання додаткових резервів
при розробці і реалізації зустрічних
планів па 1981 рік, виконанні соціа
лістичних
зобов’язань на честь
XXVI з’їзду КПРС. Глибокі знан
ня і розуміння завдань партії в га
лузі соціально-економічної політики
в тісній єдності‘ з практичними сііравами кожпого колективу доііоможуть молодпм трудівникам успішно
взя ги старт нової п'ятирічки.
(«Комсомольская прзздз»,
10 грудня}.

ТЕХНІКА ТРИМАЄ ЕКЗАМЕН
На Одзсьній
наукэсо-досЛ і дній станції НАЇІ
випрэ
иоаують і
вдосконалююсь
нові моделі різних, сільсько
господарських машин, готу
ють рекомендації
по їх ек
сплуатації.
Співробітники відділу ав
томатизації спільно
з спе
ціалістами
Харківського
тракторного заводу розроби
ли систему
автоматичного
содіння трактора Т-тэик у
робочому гоні. П’ять таних

машин проходять випробу,
сання на полях колгоспів
області.
На знімку: трактористна колгоспу імені 50-річч.->
Великого Жовтня
БіляївсьКОГО
району
КОМСОМОЛИ!
Ольга Дзюбонио задозолен.і.
умови роботи на
трактові
Т-150Н хороші.
Фото 1. ПАВЛЕНКА.
(Фотохроніка РАТАу,.

ЗА МЕХАНІЗМ

04877226
Робота у комсомолі» дя У іктора Переверзева
відпові
дальна. Він оператор пташ
ника
в
Хаджібейсьио<*у
племптакорадгоспі - репро
дукторі.
Та хоч
стаж за
плечима у хлопця
кеаелиний, він вже
до тонкощів
вивчив свою справу.
Адже
для нурчат важливо і те. яке
в корпусі повітря, і пра-

вильно витримати темпера
турний режим, і рівномірну
подавати норми. Зчітор ус
пішно справляється зі всім»
цими вимогами. Про це свід
чать
і
результати. Середньодобоа:
прирости
ваги
нурчат 8.6 .-рама, що пере
вищує планове завдання.

Роздільнянсьний район.

НАСТАВНИЦЯ
Вчити азіз своєї справи
майстру-твариннику
з рад
госпу «Яровськин- Парасці
Шупарській не звикати. Чи
мало молодих доярок ферми
називають її своєю настав
ницею. Одна з них—Параска
Мельник, яка прийшла в ко
лектив
сімнадцятирічною
дівчиною. їй допомагала ма
ти, якз також тут працюза-

ла дояркою, але по-справж
ньому пізнати глибини май
стерності
навчила дівчину
саме Шупарська. І сьогодні
обох — наставницю й уче
ницю, називають серед пра
вофлангових соціалістичної"»
змагання у господарстві,

Тарутмнсьнмй район.

ДО ТВАРИНННКІВ-3 ПІСНЕЙ
Часті гості у тваринників
колгоспу імені Суворова мо
лоді аматори
самодіяльної
сцени районного
Будинну
культури. Ось і нещодавно
вони виступили з нонцертом на першій
молочноюаарній фермі.
Сподобались
тваринникам мелодії у аино-

нанні С. Маджароза, і; Даяано-вої. А. Слепченив, заяапь
ні танці 8. Батиста та П. Ба-'
лабана. Тваринники
госпо
дарства завжди тепло при
ймають майстрів художньої
самодіяльності.

ізмаїльський район.

ш

ПОЛІТИЧНИЙ ГА.°Г
У праці «Інтернаціонал мо
лоді» всебічно розроблено ме
тоди керівництва організаціями
з боку марксистських
партій,

В. І. Ленін ради»

зміцнювати

зв язки з молодіжними орга
нізаціями для
допомоги їм а

оволодінні ідеологією робітни
чого класу. Молода покоління
тільки вчиться
революційної

справи, набуває

доезіду

ротьби за комуністичні
ли, і цілком

бо

ідеа

природно, що а

ді, терпляче подають допомогу
в їх виправленні. «Лестити мо
лоді МИ не повинні», вчи» Во
лодимир Ілліч.
Таким чином, ще до Жовт
невої резолюції 8. І. Ленін все
бічно розробив ідейні й орга
нізаційні принципи діяльності
революційних спілок
молоді.
Вони повинні грунтуватися на
теореіі'.ччій основі марксизму,
маїи за мету класове вихован
ня підростаючого покоління,
залучати його до активної гро
мадсько-політичної діяльності,
готувати з юнаків і дізчат ідей

комунісіи ЛИС’-у-

но стійких борці» за комуніс
тичне суспільство: бути органі
заціями самостійними, самоді

паюгь за певну свободу това
риської критики ПОМИЛОК МОЛО-

яльними й масовими.
Спілки
молоді повинні
керуватися а

його

діяльності

МИЛКИ, тому

МОЖЛИВІ ПО

позсякденній ооооті рішення
ми і порадами
революційних

(Иродовжения. Пбч у Ай 118).

марксистських партій, бути їк-

надійний помічник
В. і. Ленін

про

нім бойовим резервом і надій
ним помічником.

ОБ'ЄКТИВНО
НЕОБХІДНИЙ
ПРОЦЕС.
Турбота 3. І. Леніна про під
ростаюче покоління виходила
з корінних завдань революції,
з майбутнього нашої Батьків
щини. Партійне
керівництва
молодіжними організаціями є
закономірним суспільним яви
щем, об єкгиано
необхідним
процесом. У зв’язку з ТИМ, що

каяоішшаяямшмиааа

«я

ідейні й організаційні
комуністичний молодіжний рух
— невід’ємна і складова части
на революційного руку, частина
революційних сил, він підкоря
ється керівництву
партії, яка
виконує роль вождя робітничо,
го класу і всіх трудящих, у то
му числі й молоді, з боротьбі
за комуністичні ідеали.
Беручи до уваги вікеві особ
ливості молоді, недостатнє ово
лодіння досвідом старших по
колінь і революційною теорі
єю, марксистська партія покли
кана допомогти юнакам і дів
чатам у формуванні наукової о

основи мо-

світогляду, передавати їм ба
гатий досвід класової бороть»
би, забезпечувати революційну
спадкоємність поколінь.
Цілеспрямована, наполеглива
робота партії
більшовиків на
чолі з 3. І. Леніним по вихо
ванню підростаючого поколін
ня сприяла тому, що його зу
силля, силу
та енергію бучо
спрямовано по
правильному
революційному шляху. І це за
безпечило якісні зміни в роз
витку молодіжного руху.
Результатом цього було ство
рення відразу ж після Лютне-

-*

*>■

1980 року

МолоджЙ комунлр({

З ©дмор

З ТЕЛЕТАЙПНОЇ
СТРІЧКИ ТАРС

СПОРТ

л

І

Міжнародна

І

зустріч

ЗА

БЕРЛІН. Питання дальшо
го удосконалення
роботи
студентських
будівельник
* загонів у період літніх каніI Иул
обговорять
учасники
міжнародної зустрічі,
що
Відкрилася з Берліні. У сто
лицю НДР прибули
молоді
посланці Болгарії, Угорщини,
НДР, Польщі,
Радянського
Союзу і Чехословаччини. Во
ни підіб’ють підсумки свасі
^трудової діяльності и період

* «.Студентське літо-80», намі
тять план роботи на наступ
ний рік.

РУБЕЖЕМ

А

ПОДІЇ • ФАКТИ

І

• КОМЕНТАР

І

9

іі

гз

дббровольців
КАБУЛ. Новий зс-.ін доб
ровольців з числа молодих
членів народно-демократич
ної партії Афганістану сфор
мована з Кабулі.
Разом з
народними збройними сила
ми він буде вести боротьбу
проти
контрреволюційних
банд, яких
закидають з-за
рубежу і які займаються під
ривною діяльністю, терори
зують населення
виступаючи перед бійця
ми загону,
член ЦК НДПА,
член президії революційної
ради ДРА генерал Абдул На
дир закликав молодих чле
нів партії вести безустанну і
самовіддану боротьбу проти
сня імперіалізму, гегемоніз
му і реакції регіону, які поЄягзють на незалежність, те
риторіальну цілісність і на
ціональний суверенітет Аф
ганістану, на
завоювання
кв'тневої резолюції.

І

І

страція
студентів
ТОКІО. Студентська демон
протестустрація
протесту
проти
правління п > адеммокорейськоі
аяаріонетнової
кліки
Зон Ду Хяана
відбулась у
найбільшому
вищому навкальному закладі Л.едениої
Кореї — Сеульському націо
нальному університеті, пові
домляє агентство Кіодо ЦуСія з Сеула, близько тисячі
студентів снандували:
«У
відставку дикт атора Нона;».
Вони вимагали припинення
репресій
щодо борців
за
громадянські права населен
ня.
На
розгін демонстрантів
було кинуто загони мобіль~ мої поліції. Серед учасників
демонстрації
проведе ю
арешти.

ВІДЕНЬ. Шираку кампанію
на захист інтересів студент
ської
молоді
розгорнула
спілка студентівкомуністів
Австрії. З ініціативи цієї ор
ганізації а університетах і
вищих навчальних занладак
країни проводяться мітиніи,
ЗСори,
розповсюджуються
листівки. Молоді комуністи
вимагають поліпшення систс-ми освіти, демократизації
навчального процесу, збіль
шення стипендії, розширен
ня будівництва гуртожитків,
спортивних споруд. І МОЛО
ДІЖНИХ центрів. Вони добиватстося того, щоб власті не
на словак, а на ділі гарантуасім
саяи право на працю
наввипускникам
вищих
кальних закладів.

■

ГТПНИШ ——■

—

Щовечора в ресторані
готелю «Президент», роз
ташованого в самому цент
рі столиці Ботсвани міста
Габороне, за рояль
сідав
білий молодий
чоловік. І
щоразу поряд із сучасними
мелодіями він виконував і
•іьорн класики, звертаючи
на себе при цьому загальну
увагу. Випадок допоміг ме
ні з ним
познайомитись.
Коли я повертався з Габо
роне в Лусаку, ми вияви
лись в одному літаку. За
в’язалася розмова
Пітер
Корзйн народився в ГІД?
у забезпеченій сім’ї англій
ця, що працює архітекто
ром у великій фірмі. Жи
ли у власній віллі в «біло
му» районі Йоганнесбурга.
Після школи Пітер вступив
до
музичного коледжу.
Мріяв про
кар’єру піа
ніста Но р, ху
сам писав
.музику. Після закінчення
наприкінці
1975 року коледж-у його відразу ж при
звали в південноафрикан
ську поліцію.
— До середні-и 1976 ро
ку. — розповідає мій спів
бесідник. — усе.було з по
рядку. Служив у музично
му взводі. Лишався час на
віть для
самостійних за
нять на фортепіано. Та ось
на придушення повстання
африканської молоді, що
спалахнуло тоді.
власті
кинули всі сили і засоби.
Мені в суки дали карабін
І кілька гранат
зі сльозо
точивим газом. Після бон
ні. вчиненої
солдатами і
поліцаями над африкансь
кими дітьми на одному з
перехресть, яке ми охоро
няли. недалеко від Соуето.
мене ночами стали мучити
страхіття.
Знов і знов у
пам’яті спливала картина,
як спеціально натренова
ний собака буквально рвав
дівчинку. 1 нелюдські зой
ки...
Близько місяця
проле
жав він з нервовим розла
дом у госпіталі Потім його
достроково демобілізували.
Події того часу дали Пі
теру можливість по-іншому
подивитися на стан речей.
До цього він не цікавився
політикою. Нашвидку про
бігав очима газети і зно/ву поринав у світ музики.
Коли наприкінці 1979 ро-

ВОНИ. Проти політики
конфронтації,
за кон
структивний вклад ФРН
у переговори щодо проб
лем розрядки і роззбро
єння виступили делегати
проведеної з Людвігсхафені федеральної конфе
ренції молодіжної орга
нізації профспілки пра
цівників хімічної, пане-

ку його знову визнали ціл
ком здоровим і відправили
па тримісячні збори в Дур
бан. Пітер Корени вирішив
залишити ПАР і виїхати в
Лондон. Батьки були про
ти цього. І. щоб заробити
грошей на
дорогу, він
улаштувався грати а рес
торані готелю з Габороне.
— У Дурбані я познайо
мився з кількома- молоди
ми хлопцями. — продовжує
ГІітер. — Вони
створи пі
підпільну організацію, яка
допомагає тим. що не ба
жають служити в расист
ській армії чи поліції, хо
ваються від агентів охран
ДОПОМОГО.«
ки. З їхньою
десятки людей змогли ви
за
кордон,
їхати з ПАН
ховається в
Багато хто
країні Злочинна політика
апаргаїду починає вик.шкати дедалі більше невдо
волення навіть серед бі.іОго населения. Останнім ча
сом
різко
збільшилось
число молодих людей, що
ухиляються від призову до
служби в армії. Команду;
ваиня марно приховує ці
дані. Але за деякими відо
мостями. їхнє число пере
вищує 6 тисяч чоловік. Усі
вони вирішили: краще за
лишити батьківщину чи пі
піддаючи
ти в підпілля,
небезпеці
себе постійній
расистбути схопленими
ніж заською охранкою,
ііров’ю
плямувати
себе
африканців
як усередині
країни, так і за її межами.
Рух опору політиці властей
набирає дедалі
більшого
розмаху.
особливо серед
молоді. Знаменно.
що у
хвилі страйків молоді, яка,
хвиля, охопила ПАР нині
разом з африканцями, ін
дійцями,
«кольоровими»
бере участь дедалі більше
білих студентів.
... Непомітно
пролетів
час. І ось уже оголошено
посадку у Лусаці.
Питаю
про дальші плани Пітеоа.
— Зв’яжуся в Лондоні з
організацією.
створеною
«дезертирами».
іцо зали
шили ПАР, — каже він.—
Може, там зножу вияви
тись корисним

Ізраїль давно-і справедливо називають «казармспою державою*. Воєнна машина, про яку
так піклуються сіоністські стратеги, поглинає
велику частішу людських і матеріальних ресур
сів країни, поширюючи свій вплив на всі сторо
ни життя суспільства. «Вона не тільки забез
печує «оборону біблійської батькізщпіш», а й
поставляє кадри адміністративних і господар
ських працівників, є «школою сіоністського ви
ховання і загартування».

Одначе останнім часом працівники управлін
ня особового складу збройних сил, які віда
ють питаннями «моральної орієнтації», дедалі
частіше стикаються з «неприємностями» в ар
мійських частинах. Серед них — торгівля нар
котиками, що набирає загрозливих
розмірів,
крадіжка зброї, хабарництво і корупція армій
ських чинів. Непокоїть командування й зроста
юче число дисциплінарних проступків. Началь
ник генштабу Р. Ейтан визнав, що понад 2 ти
сячі ізраїльських солдатів ув’язнено «за пога
ну поведінку».

Військовому призову в Ізраїлі підлягають І
Після
закінчення дійсної
служби резервісти щорічно проходять півтора
місячну перепідготовку. Саме серед ник, за да
ними марокканської газети «Аль-Алям», поча
стішали самовільні відлучки
«бе^ поважних
причин», поява в розташуванні частини в нетверезому вигляді. За минулий рік зареєстро
вано понад 20 тисяч такого роду порушень.
ЧОЛОВІКИ, І ЖІНКИ.

Особлизу тривогу тель авІвських властей ви
кликають дедалі частіші випадки ухилення мо.
насамперед з
.тоді: від військової повинності,
допомогою фіктивних медичних довідок. Нснрапотологи, наприклад, за хабар у 1000 дола
рів видають довідки‘про розумову ІІСПОВІІОЦШі'ість пацієнтів. Хабарництво з боку військових
лікарів стало надбанням гласності і розсліду
валось у судовому порядку. Та ухилення від
служби в ізраїльській армії набирає все шир
ших масштабів. Багато призовників і резервіс
тів тікають із країни. Так, 1979 року їх число
перевищило 5 тисяч чоловік.
І це не дивно. Мілітаристський
курс ТельАвіва, воєнні авантюри в Лівані, що не припи
няються, звірства ізраїльської солдатні на за
гарбаних арабських землях викликають серед
ізраїльської молоді
неприязнь до військової
служби. Підтвердження цього — лист тридця
ти студентів прем'єр-міністрові Бегіиу, в яко
му, зокрема, говориться; «Ми не хочемо бути
інструментом для придушення арабського насе
лення. Нам соромно, що Ізраїль нагадує ГіАР,
шахський Іран <щ Нікарагуа при диктаторі Сомосі».
д. ЗЕЛЕНІЙ.

3. ПОЛЯКОВ,
кор. ТАРС.

(ТАРС].

Г абороне—Лусака.

рової і керамічної про
мисловості.' Впин вима
гали від уряду скоротиш
соенні витрати.
Тільки
таким шляхом, підкрес
люється в резолюції кон
ференції.
ФРН може
внести свій вклад у.
справу забезпечення за
гального миру.
|ТА?С).

аккра: з закликом до Ганської молоді
всемірно сприяти розвиткові національної еко
номіки звернувся віце-президент Гані? Дме. Де
Графт-Джопсон, виступаючи в університеті
міста Ксііп Кост.
Уряд, сказав він, сподівається, що студенгська молодь внесе свій вклад у реалізацію про
грами реконструкції країни.
У цьому зв’язку
віце-президент закликав юнаків і дівчат напо
легливо оволодівати знаннями, щоб допомогти
здійсненню пауково-теїікічної революції на ви
робництві.
(ЇАРСЗ-

ЕЗ

ПАРТІЇ
лодіжмого руху
оої революції
революційних
спіло« молоді. Партія керува
лась ленінськими принципами
керівництва молодіжними ор
ганізаціями, які були покладе
но в основу прийнятої VI з їз
дим партії резолюції
«Про
спілки молоді». З’їзд виходив
Із того, що втручання партії в
організаційне будівництво ро
бітничої молоді не повинне ма
ти характеру опіки над нею, і
ставив завдання,
«щоб робіт
нича молодь створила само
стійні організації, організацій
но не підлеглі, а тільки духпв-

но зв’язані з партією». Моло
діжні спілки
були покликані
стаїи школою підготовки ідей
но стійких борців за соціалізм,
вірними
помічниками партії.
Необхідно, підкреслювалось у
резолюції, щоб спілки із само
го ж свого виникнення набра
ли соціалістичного характеру,
щоб
майбутня соціалістична
спілка робітничої молоді Росії
при самому своєму виникненні
приєдналася до Інтернаціоналу
молоді, щоб її місцеві секції
гтавили цілі роззитку класової
самосвідомості пролетарсько
го юнацтва шляхом пропаган
ди ідей соціалізму, енергійної
боротьби з шовінізмом та мілі
таризмом і одночасно захисту
економічних і політичних пра
вових інтересів
неповнолітніх
робітників і робітниць.
Положення 3. І. Леніна, рі
шення нашої партії стали роз
горнутою програмою створен-

пя масових, організаційно са
мостійних пролетарських орга
нізацій молоді.
Вони почали
особливо швидко створюватись
у Петрограді, Москві, Донбасі,
Баку, Одесі, Херсоні і на Уралі.
Наприкінці березня — на по
чатку квітня 1917 року Київсь
кий комітет РСДРП(б) створив
з молодих більшовиків ініціа
тивну групу, на яку покладало
ся завдання об’єднати
юних
пролетарів міста. Влітку на під
приємствах Києва діяло близь
ко 20 молодіжних колективів.

Всесвітньо-історична перемо
га Великої Жовтневої соціаліс
тичної резолюції забезпечила
умови для праці і навчання,
для активної участі
юнаків і
дівчат
у будівництві нового
життя. Буквально
в перші ж
дні після перемоги революції
В. І. Ленін подбав про розши
рення доступу у вищі
учбові
заклади широким
масам, пв-

редусім пролетарській молоді,
про організацію дошкільного
виховання дітей у республіці,
про організацію при школі Пугилозського заводу дитячої ху
дожньої студії, про організа
цію клубу
для зсієї молоді
Петрограда.
Розвиваючи
г.єнінські ідеї,
VIII з’їзд РКП(б)
підкреслив,
що необхідно провадити ко
муністичну роботу серед моло
ді «тільки через
самостійні
організації, які йдуть під пра
пором комунізму», що партія
повинна подавати спілці молоді
«найдіяльнішу ідейну й мате
ріальну підтримку».
-

А. Н1ЦОЙ,
з. о. доцента Кіровоград
ського педінституту імені
О. С. Пушкіна, кандидат іс
торичних наун.
(Далі буде).
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Сьогодні з Палаці
спорту
Лужників
о 15.00 почнеться
перший хокейний
матч XIV
міжнародного
турніру «ГІрчз
«Известий»
—
зустрінуться
кома'нди
ЧССР і Швеції, А о
18.30 на лід вийдуть хокеїсти
СРСР і Фінляндії.
18 грудня
теж два матчі Швеція—Фінляч.
дія, СРСР—ЧССР, 20
грудня
грають
Фінляндія — ЧССР,
СРСР — Швеція, 21 грудня —
матчі за третє і за перше міс
ця.
Наші читачі пропонують при
святити цьому турніру конкурс
хокейних провидців
і знавців
хскею.
Отже, наші запитання;

1. Якого року наша
збірна
вперше стала чемпіоном світу!
2. Давні суперники радянсь
ких хокеїстів
— спортсмени
Чехословаччини. Коли відбула
ся перша зустріч
між цими
командами, з яким рахунком
вона закінчилася! Хто з радян
ських хокеїстів був тоді най
кращим гравцем матчу]
3. Чия команда була першим
чемпіоном світу з хокею!
4. Приз «Известий».
Коли,
скільки разів радянська збір
на за час проведення всіх цих
турнірів поступалася першістю
І кому!
5. З яким рахунком зіграли
наші
хокеїсти з
командою
Швеції
з першому
турнірі
1969 року? Як закінчиться матч
між цими
колективами 2в
грудня!
6. Спробуйте
передбачити:
хто буде першим
призером і
хто замкне турнірну таблицю
«Призу «Изаестмн» цього ро
ку!
За найкращі відповіді буде
винагорода
—
спеціальний
приз «Молодого комунара».
Відповідаючи на запитання,
вказуйте свої адресу,
прізви
ще, ім’я.
Останній строк зідпразки вя
шого
листа (за
поштовим
штемпелем) — 13 грудня. Від
повіді посилайте на адресу редекції з поміткою: «Приз «Иззестий» — конкурс «МК».

БОКС

Пам’яті

легендарного

розвідника
У Ровному фінішував XIV
традиційний всесоюзний ме
моріал легендарного розвід
ника, Героя Радянського Сою
зу М. І. Кузнецова з боксу.
ІІосдпнки почали 132 спорт
смени з шести республік кра
їни, серед них було 19 пред
ставників нашої республіки.
Паша команда
впевнено
взяла гору над своїми супер
пиками (у вирішальних по
єдинках
брав участь лише
один з гостей України —бок
сер з Таджикистану Є. Мухітдінов). Золоті нагороди в
порядку вагових
ікатегорій
отримали М. Іванов (Війни
(Київ),
ця),
В. Назаров
(Львів),
В. М’ястківський
A. Мартишок, М. Мельник
(Ровне), І. Гринько (Кірово
ірад), О. Мартшісико (Ров(Київ),
не),
С. Козаков
(Ровно),
B. Благодатськнк
В. Добришкін (Львів).

4 с шор

ко лгу пар

Сцени з балету «Попелюш.
ка». 16.55 — Документаль
ний телефільм «Кубинські П*«іТІІІ.ВГ(Л.
портрети». 18.00 - Ми бу-ІІ
дуємо БАМ. 18.30 — Веселі
5
нотки. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Назустріч
XXVI з'їзду КПРС. Програ
Перша програма
ма телебачення Молдавсь
кої РСР. Виступ першого
8.00 — «Час». 8.40 —
секретаря ЦК Компартії
Молдавії І. І. Бодюла: пре Гімнастика. 9.05 — Умілі
м’єра документального те руки. 9.35 —
Художній
лефільму «Сходинки сход фільм «Посол Радянського
ження»: концерт майстрів Союзу».
П.05
_
мистецтв. 21.00 — «Час». В. Ковтун, (акордеон).грає
По
21.35 — Зустріч з письмен закінченні
Новини. 14.30
ником М. Грибачовим у — Новини. —14.50
—
По
Си

Концертній студії ОстапкЬ
но. .По закінченні — Сьо біру 1 Далекому Сходу. Кі
нопрограма. 15.55 — Вірші
годні у світі
радянських поетів. 16.30 —
Перша програма
Прапороносці трудової сла
ви. 16.40 — «Давайте по
Друга програма
8 00 — ^Час». 8.40
•
граємо».
Спортивна про
Гімнастика. 9.05 — Мульт
10.00 — Новини. 10.10 — грама для дітей. 17.30 —
фільм «Острів помилок». «XXVI
з’їздові
КІІРС — Москва і москвичі. 18.00 —
0.30 — Л. Леонов. «Звичай гідну зустріч».
тру Народна творчість. Телеогна людина». Телевистава, дової доблесті». «Роки
ляд. 18.45
— Сьогодні у
Харківсь
10.55 —
Концерт фольк ка область. 11.25 — Лірич світі. 19.00 — До XXVI з’їз
лорного ансамблю Москов ні мелодії. 11.40 — «Шкіль ду КПРС. «Розділи Великої
ського державного інсти ний екран». В клас. Фізика. КНИГИ». Фільм 3-й. «Дороги
туту культури «Карагод». 12.10 — Відеорепортаж лі переможців». 20.05 — Тво
По закінченні — Новини. тературного вечора, при ри Ф. Шопена викопує за
14.30 — Новини. 14.50 — свяченого 100-річчю з дня служений артист РРФСР
—
Документальний телефільм народження о. Блока, іб.оо О. Слободянин. 20.10
«Місто полум’яних зорь». — Новини. 16.15 — «Сріб О. Яковлев «Записки авіа
15.20 —. Рідна природа. ний дзвіночок». 16.45 — конструктора». .Читає на
15.45 — Телефільм-моно- Концерт. 17.45 — К. т. родний
артист
РРФСР
графія
про
творчість. «День за днем»,
(Шрово- Ю. Каюров, 21.00 — «Час».
Вс. вишневського «Це в град).
18.00
— «Корисні 21.35 — Концерт майстрів
серці було моєму». 16.50 —
18.30 - Фільм- мистецтв з Державного
«З історії ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІ поради».
концерт,19.00
«Акту академічного Великого те
ТИКИ Росії». До виходу 0 альна камера». — 19.30
— атру Союзу РСР. По закін
світ 12 тому публікації дип І. Кальман. «Фіалка Мон ченні — Сьогодні у світі.
ломатичних
документів мартра». Вистава. 20.30 —
«Зовнішня
політика Ро Моя п’ятирічка». 20.45 —
сії XIX та початку XX сто ♦«На
добраніч, діти!» 21.00
Друга програма
ліття.'. 17.10 — «Зимовий — «Чар».
21.35 — Продов
ескіз».
Кінозамальовка. ження вистави
«Фіалка
10.00
— Новини. 10.15 —
17.20 — Прапороносці тру
В перерві — «Народні таланти». Колек
дової слави. 17.35 — Між Монмартра».
Новини.
тиви художньої самодіяль
народний турнір з хокею
*
ності міста Дніпродзержиина приз газети «Іізвестия»:
ська.
11.30 — Докумен
збірна
ЧССР — збірна
тальний фільм. 11.40 —
Третя програма
Швеції.' 3-й період. 18.10 —
«Шкільний
екран». 10 клас.
Життя науки, 18.45 — Між
10.00 — Хокей з м'ячем: Російська література' 16.00
народний турнір з хокею
на приз газети «Известпя»: «іЗоркнй» — «Динамо» (М). — Повний 16.10 — «Сріб
дзвіночок». 16.30 —
збірна
СРСР — збірка II тайм. 20.15 — Стрибки ний
теле
трампліна. Документальний
Фінляндії. В перерві. — па люках а
фільм. 16.55 — Співає на
19.20 — Сьогодні у світі. 21.00 — П. І. Чайковський. родний
артист
СРСР
21.00 —
«.Час». 21.35 — Квартет № 2. 21.40 — Ху
дожній фільм. «Афапасій А. Солов'янснко. 17.45 —
Театр і час. М. Погодін.
По
'--------- ■ у Нікітін». 1 серія.
закінченні
— Сьогодні
«Горизонти величних звер
шень». 18.00 — І. Карабиць.
світі.
Струнний квартет, 18.15 —
«■Моя п’ятирічка». 18.30 —
Друга програма
Пісні українських радян
ських композиторів. 19.00
— «Актуальна
камера».
10.00 — Новини. 10.20 —
19.30 — Концерт Держав
«Телепост на ударній бу- .
ного
українського
народ
доні». 10.35 — Музичний
Перша програма
ного хору імені Берьовкл.
фільм. 11.25 — Докумен
20.45
—
«На
добраніч,
ді
тальний телефільм. 11.40—
8.00 — «Час». 8.40 — ти!» 21.00 — «Час». 21.35—
«Шкільний скрап». 7 клас. Гімнастика.
9.05
—
Відгук

Художній
фільм
«Смак
хлі
Розвиток
мови 12.10 — ніться, сурмачі! 9.35 — ба». 1 серія. По закінченні
Художній фільм «Циган». Клуб
кіиоподорожей. 10.35
16.00 — Новини. 16.10 — — Концерт артистів наро — Новини.
«Срібний дзвіночок». 16.30 дів Півночі. По закінченні
— Документальний фільм.
Повним. 1-1.30 — Новини.
Третя програма
17.00 — Концерт камерної —
14.50 — Документальні
музики. 17.45 — «Горизон фільми до Дня енергетика:
19.00 — < Клуб кііюподоти величних
звершень». < Роздуми про енергетику і
20.35 — Пост
18.00 —
Фільм-коицсрг. водень». «Тільки иезаспо- рожей».
18.30 —- К. т. «Народна коєпість». 15.30 — Людвіг Б. Дарбіпян. 20.55 — Доку
творчість». Вишивальниці ван Бетховен. 16.15 — Ша ментальний Фільм. 21.00 —
Концерт для
села Великої Андрусівки хова школа. 16.45 — «Ко І Брамс.
л оркестром ре
Кіровоградської
області. ли мої друзі зі мною». 17.45 скрипки
мажор
21.40
— Художній
{Кіровоград на Республі — Ленінський універси
канське
телебачення). тет мільйонів. Радянська фільм «Ми, російський на
19.00 — «(Актуальна каме зовнішня політика. 18.15 — род».
ра». 19.30 — «XXVI з’їздо Документальний
фільм
ві КПРС — гідну зустріч». 1 ♦ А. Ното. Поезія бороть
«»Роки трудової доблесті». би». 18.45 — Міжнародний
Харківська область. У пе
редачі бере участь перший турнір з хокею на приз га
секретар обкому Компар зети «. Известия». Збірна
тії України В П. Мнсни- СРСР — збірна Чсхослсченко. 20.15 — «На доб внччвни. В перерві — 19.20
раніч. дітні» 21.60 — «Час». — Сьогодні у світі. 21.00 —
Перша програма
21.35
—
Тележурнал «Час» 21.35 — Контрольна
«Старт». По закінченні — для дорослих. Цикл другий.
800 — «Час». 8.40 —
Новини.
Передача 6. 22.20 — Сьо Гімнастика.
— Фан
годні у світі. 22.35 — Пісні тазія на теми 9.05
С. Ту
Г. Свиридова виконує на ликова. 9.15 —пісень.
АБВГДейка.
родний
артист
СРСР 9.45 — Для вас,
Третя програма
батьки.
Є. Несперёнко.
10.15 — Більше хороших
19.00 — < Музичний кітоварів 10.45 — Творчість
осе» 1930 — «Адреси монародів
світу. 11.15 — ТеДруга програма
подих» 20.15 — «Міжіїалеклуб «Москвичка». 12.30
родна панорама». ___
21.00 —
— 51-й тираж «.'Спортлото».
Л. Бєіхоесп. Соната № 10
16.00 — Повний. 16.15 — 12.45 — Наша адреса —
для скрипки і Фортепіано. «Срібним дзвіночок». 16.45 Радянський Союз. 13.35 —
21.40 — Худ. фільм «По — Республіканська фізико- Розповіді про художників.
сол Радянського Союзу».
математична школа. «Ма 14.20 — Новини. 14.35 —
тематична
олімпіада». Міжнародний турнір з хо
17.15 — Фільм-концеот. кею па приз газети «Извес
17.45 — «Горизонти велич тия»: збірна Фінляндії —
них звершень».
18.00 — збірна ЧССР.
3-й період
Документальний
фільм 15.25 — Очевидно
— ней
«Дім».
18.30 — Концерт мовірне.
16.25
—
Бесіда по
народної пісні. 19.00 —
літичного
оглядача
В. Бе
«Актуальна камера». 19.30 кетова. Обговорення проек
— «Зустріч
із театром». ту ЦК КПРС до XXVI з’їзду
Перша програма
Л. Адамович Б. Луценко. партії* «Основні
напрями
в Хатинь».
8.00 — «Час». 3 40 — «Повернення
20 45 — «На доб економічного і соціального
Гімнастика. 9.05 — Велика Вистава.
розвитку
СРСР
на
1981—*
раніч. діти'.,» 21.00 —«.Час». 1.985 роки і на
арена юного спортсмена. 21.35
період до
— Вечірні розмови. 1990 року».
9.35 — Художній Фільм Виступає
17.00
Міжна
письменник родний турнір з хокею на
«Скарб». 1І.05 — Форте О. Левада. По закінченні
—
приз газети
«Известия»:
піанні твори П. Чайковсь- Новини.
збірна СРСР —
збірна
кого виконує лауреат міжШвеції.
19.15
Мультфільми
народного
конкурсу
«Загадкова
«Три банани».
М. Плетиьов. По закінчен
Третя програма
планета;». 19.45 — Художні — Новини. 14.30 — Но
«Про ДРУній телефільм
вини.
14.50 — Докумен
серія.
20.15 — Бесіда на міжна зів-товарішйв». 1
тальний телефільм «Тиж родні теми 10. А. Жукова. 21.00 — «Час».
21.35 —
---день у жовтні».
15.15 — 21.00 — М. Мусоргський. Художній телефільм «Про
Тележурнал «Наставник». «Картинки з виставки». друлів-товаршпів». 2 се-(
15.45 — Російська мопп. 21 40 — Художній фільм. ріп. 22.40 — Вечірні мело
16.15 — Відгукніться, сур «Афапасій Нікітін». 2 се дії. По закінченні — Но
мачі! 1С.45 — С. Прокоф’єв. рія.
вини.
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ПОДАРУНКИ ДІДА МОРОЗА.

ЯК

ЧЕКА&

Друга програма
14.00 — Художній теле
фільм «Камертон». 1 серія.
15.05 — «Доброго вам здо
ров'я». 15.35 — «Горизон
ти величних
звершень».
15.50 — «Компас туриста».
16.25 — Музичвпй
теле
фільм «Пісні щастя». 17.30
— «іКіномеридіани». 18.10 —
Кінопрограма
«Вітчизна
моя неозора». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 —
«XXVI з’їздові
ІШРС —
гідну зустріч». «Роки тру.
дової доблесті». Черкаська
область. У передачі бере
участь перший секретар
обкому Компартії України
1. К. Лутак. 20.35 — «В
ефірі — пісня».
20.45 —
«Па добраніч, дітр1» 21.00
— «Час». 21.35 — Телеві
зійна опера «Моя Кармен».
По закінченні — Повніш.

Третя програма
14.20 — Документальний
фільм. 14.40 — В. Моцарт.
«Чарівна флейта». Фільмопера. 17.50 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 18.25
— Документальний фільм.
19.15 — «Здоров’я». 20.15
— Баскетбол.
Чоловіки.
«Динамо»
(Москва)
—
«Жальгіріс». 21.00 — Доку
ментальні фільми. 21.40 —
О. Глазунов. «Раймонда».
Фільм-балет

НА НИХ МАЛЕЧА!

Прокинеться вранці дитина — ялинка сяє]
прикрасами, а під нею — новенька іграшка., ;
«З Новим роком!» — поздоровить мама. — ?
Дивись, що приніс тобі Дід Мороз».
Шановні батьки! Подбайте, щоб ваша дмти-'
на одержала новорічний подарунок.

Отже, запрошуємо ейс завчасно відвідати
магазини «Дитячий світ» та універмаги спо-’
І живчої кооперації.
1
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА.
ІУКООПТОРГРЕКЛАМА.

Зим. 420.

Неділя, 21 грудня
Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика.
9.05 — Кон
церт лауреата Всесоюзною
1 Міжнародного конкурсів
В. Круглова (домра). 0.30—
Будильник. 10.00 — Служу Радянському
__
Союзу!
11.00 — Програма
"
«Здороп'л». 11.45 ,. — « Ранкова
пошта». 12.15 - «Москва».
Кіноогляд. 12.30 — Сільська година, 13.30 — Музичпий кіоск, 14.00 — Художній фільм «Стратегія риску>. 2 серія. 15.15
Прем’єра документального тефільму
«Світле
місто
Майлі-Сай» із циклу «Міс
та і люди». 15;45 — Мульт
фільми «Про павучка, який
ні з ним не хотів дружи
ти», «Дві казки».
16.І5 —
Міжнародна
панорама.
17.00 — Міжнародний тур
нір з хокею на приз га
зети •'.Известия». Матч за
1-о місію. Закриття турні
ру. 10.40 — Концерт. 20.00
— Клуб кіиоподорожей.
21.00 — Програма «Час».
21.35 — Зірки Московської
олімпіади. Передача 3. Про
спортивну гімнастику. По
закінченні — Новини.

Такого правила дотримується дехто, вва
жаючи, що обнова на ялинці приносить
щастя.
Додайте до старих нові ялинкові прикраси — і нехай щастить вам у Новому році!
До ваших послуг — ялинкові базари у мага
зинах споживчої кооперації.
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА.
УКООПТОРГРЕКЛАМА.

Друга програма
10.00 -т- Новини. 10.15 ■—
Для
школярів. «Вперед,
орлята».
10.45 — «ГГалігра». 11.30 — Циркова про
грама. 12.00 — Художній
телефільм «Камертон». 2
серія. 13.15 —• « Слава сол
датська».
14.15 — «Твоя
земля, ровеснику». 14.25 —
Для дітей. «Олівець-малювець>. 15.00 — В. Шекспір.
«Генріх VI». Вистава. 18.00
«Натрусив кінозал».
19.00 — «Актуальна каме
ра».
19.30 — Художній
фільм «Смак хліба». 2 се
рія. 20.35 — Естрадний
концерт. 20.45 — «На доб
раніч.
діти!»
21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
фільм о Смак хліба». З се
рія. По закінченні — Нови
ни.

Третя програма
10.10 — «Людина. Земля.
Всесріт». 20.15 — Баскет
бол. Чоловіки.
ЦСКА —
«Жальгіріс»,
21.00
—
Р. Щедрій. П симфонія.
21.40 — Художній фільм
«Весільні дзвони».

Наступний номер Мо
лодого комунара» вийде
17 грудня ц. р.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.

наша |
адреса!

Л

Зам. 421'.

Кіровоградський навчально-курсовий комбінат
облм’жколгоспбуду

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА КУРСИ МАШИНІСТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ
КРАНІВ ТА ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКІВ
для роботи в будівельних, шляхобудівельннх органі
заціях та па промислових підприємствах системи облміжколгоспбуду, які-розташовані у Кіровограді та ра
йонах області.
На курси машиністів автомобільних кранів прийма
ють чоловіків з освітою за 8—10 класів, які мають пос
відчення водія й стаж роботи не менше 6 місяців.
Строк навчання — 3 місяці.
Початок занять — у міру комплектування груп.
На курси електрогазозварників приймають осіб з осві
тою за 8—10 класів, віком від 17,5 року.
Строк павчагпія — 5 місяців.
Початок занять — у міру комплектування груп.
Під час навчання всі учні забезпечуються безплатним
житлом, одержують стипендію — 75 крб. па місяць,'
Час навчання зараховується до трудового стажу.
До заяви необхідно додати такі документи:
про освіту, медичну довідку (форма № 286), автобіо
графію, 2 фотокартки (З.Х4 см),‘ трудову книжку (для
працюючих).
По довідки звертатися па адресу: пул. Аерофлоте:.- ,
ка, 24.
їхати автобусом № 24 ло зупинки «Хлібозавод».
ТеЛефоіГН 6-42-13, 6-40-14.
АДМІНІСТРАЦІЯ.
Зам 422.

ТЕЛЕФОНИ: відділ пистів 1 масової
роботи, відділ пропаганди — 2 45-36;
відповідальний секретар відділ учнівсьної молоді —. 2 46 87«, відділ комсо
мольського життя відділ військовопатріотичного виховання та спорту —
2-45-35; фотолабораторія
2-56-65;
нічна редакція — 3-03-53
Зам. № 625.

Друнарня імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська прводап
Кіровоградського обкому
Компартії УкряТни
м. Кіровоград, аул. Гпінин, 2.
Тиряж 54000.
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