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КИЇВ. (РАТАУ). В Українському
держзвному музеї історії Великої
Вітчизняно' (війни 1941—1945 років
відбулися суспільно-політичні чи
тання комсомольців і молоді Киє
ва по книзі товариша Л І. Брєж
нєва «Спогади».
Історико-публіцистичний
твір
зібрав тут молодих
киян, ве
теранів війни і праці, героїв-малоземельців, пеоедовиків і новаторів
виробництва. Помічник начальника
штабу полку 18-ї армії А. П. Май
дан розповів про
славний бойорий шлях, пройдений легендарним
з'єднанням у роки Великої Вітчиз
няної війни, про почуття Батьків
щини, котре, як підкреслив у сво
їй книзі Л. І. Брежнєв, завжди бу
ло властиве радянським людям.
Бригадир комсомольсько-моло
діжної бригади фрезерувальників
заводу «Арсенал» імені В. І. Лені
не, лауреат
Державної
премії

Це невеличке приміщен
ня у Ві.іьшанській раисі.іьгосптехніні й нс назовет
електроцехом. Під однією
стіною металевий стіл із
лещатами і купою різних
запасних частин, стелаж,
наби пій
електроустатку
ванням віч тракторів, ком
байнів, автомашин; під ін
шою — шафа і стенд для
перевірки готових механіз
мів. Оце і все. що помісти
лося в цеху. Працює туг
хсього один чоловік—елек
трослюсар Микола Абра
мов. Як сказав про нього
головний інженер райсільгоснтехнікц Микола Андрі
йович Малюк, має хлопець
золоті
руки,
роботящу
вдачу, одним
словом —
справжній робітник.
Прийшов сюди Микола
десять років тому, відслу
живши в армії. Власне,
він не вибирав, куди йти
працювати, бажання їхати
з рідної домівки
не було
Жив у районному центрі
— тож і роботи шуказ
ближче від дому. А що пі
шов саме
в раіісільгоснтехпіку, то це, мабуть, від
батька — Івана Григоро
вича. який і сьогодні пра
цює шофером.
Якщо
ч дворі у тебе
стоїть справжній грузовик,
то ги, звичайно ж, намага
тимешся зазирнути у всі
його шпаринки, помацати
всі деталі власними рука
ми. А яке шастя,
коли
батько посадить тебе в ка
біну! Оті перші метри, які
хлопець
самостійно про
їхав
машиною, надовго
йому запам'яталися. Мож
ливо. саме тому він і по
в'язав свою долю з техні
кою.
Спочатку
Микола пра
цював слюсарем по ре
монту наливної апаратури.
Робота була відповідаль
на, адже, від якості ремон
ту залежать робочий ре
жим тракторного чи ком
байнового двигуна, екопо-
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УРСР, заслужений наставник мо
лоді УРСР П. І. Іванов,
учасник
Жовтневої революції, громадян
ської і Великої Вітчизняної
воєн,
колишній голова виконкому міськ
ради Кам’янського (нині Дніпродзержигськ), голова
ради вете
ранів Пєчерського району Києва
Б І. Кисельов та інші
промовці
говорили про те, що
новий твір
товариша Л. І. Брежнєва виходить
за рамки долі однієї людини, яск
раво
відображаючи
біографію
есієї Країни Рад.

Учасники
суспільно-політичних
читань направили
вітальну теле
граму Генеральному
секретарю
ЦК КПРС, Голові Президії Верхов
ної Ради СРСР товаришеві Леоніду
Іллічу Брежнєву, в якій поздоро
вили його із 75-річчям з дня на
родження, високою
нагородою
Батьківщини, побажали здоров я,

мій пального. Пего настав
ник Петро І Істрович Орлов
був задоволений хлопцем:
старанний, донн гливий, та
кому ис треба двічі повто
рювати —
запам'ятовує
відразу. Тож коли Миколі
запропонували працювати
електрослюсарем (сталося
так, що нікому було ре
монтувати елсктроустагкувашія), П. П. Орлов жал
кував, що з цеху наливної
апаратури йде
хороший
спеціаліст. Микола згодив
ся перемінити
професій).
Ще в дитинстві
захоплю
вався
електросправою, в
школі був активним чле
ном радіогуртка. До того
ж він правильно вирішив,
що кілька спеціальностей
йому ніколи не завадять.
Кілька днів йому потріб
но було для того, щоб де
тально розібратися з будо
вою стартера, магнето, ін
шого електроустаткування,
навчитися
знаходити по
ломки. А вже через місяць

невичерпної енер
гії, запевнили, що
віддадуть
усі
свої сили, знзння
і вміння вико.іанню. завдань
постаелених партією.

Оргзнічним продовженням чи
тань став показ документальних
стрічок київських кіностудій: «Мир
і творення» — про життя і діяль
ність товариша
Л. І. Брежнєва і
«Заради життя на землі» — про
відкриття
меморіального комп
лексу «Український державний му
зей історії
Великої Вітчизняної
війни 1941—1945 років» і перебу
вання в зв'язку з цим у Києві то
вариша Л. І. Брежнєва. Учасники
читань ознайомилися з експозиці
єю музею, присвяченою життєзому і бойовому шляху
керівника
Комуністичної партії і Радянської
держави.
У суспільно-політичних читаннях
узяли участь секретар Київського
міськкому партії Ті В. Главак, сек
ретар ЦК ЛКСМУ В. С. Плохій.

тори модернізацією на ви
робництві. У творчій спів
дружності з ними й Мико
ла Абрамов.
ІІешодавно
вони переробили крап-бздку в комбайновому цеху,
яка часто виходила з ладу.
Електрозварник
Микола
Коваленко, слюсар Петро
Чернов
виготовили необ
хідні деталі, а 'Микола пе
реробив усе - електроустат
кування. Тепер робітники
цеху задоволені: кран-бал
ка більше не підводигь.
Десять раків спливло не
помітно. За цей час Мико
ла став умілим спеціаліс
том, освоїв кілька
спеці
альностей, може замінити
електрозварника, при пог
ребі
стати за токарний
верстат.
Товариші реко
мендували його кандида
том у члени КПРС. згодом
М. Абрамову вручили пар
тійний квиток. Тож і пр 1шоє хлопець так. як велить
йому паріійний обов’язок,
як учили його старші това
риші.

вій перевиконував змінні
норми. Везуть йому робо
ту з усіх колгоспів району,
і хлопець старається вчас
но
її виконати, бо чим
швидше буде відремонто
вано агрегати, тим мс'ііие
простоюватиме
техніка в
господарствах,
І Іерідко
ірапляється, особливо під
час жнив, що Миколі са
мочу доводиться виїжджа
ти в колгоспи робіни тер
мінові й ремонт. І тамтешні
механізатори щиро вдячні
йому за те. що не просто
ювали комбайни в полі. Та
не тільки під час
жнив у
Миколи багато роботи. Ось
і нині, коли значна частина
машипно-тракториого пар
ку господарств стає на ре
монт, йому доводиться чи
мало трудитись.
У райсільгосіїтехпіці ба
гато застарілого устатку
В. КУЧЕРЯВИЙ.
вання. Нового немає, а іе
техніку
все одно ж по
На знімку: М. АБРА
трібно ремонтувати. To-.iv МОВ за роботою.
й займаються радісна.ті
Фото В. ГРИБА.

Відбувся пленум обко
му Л'КСМ України, який
обговорив завдання ком
сомольських організацій
області по виконанню рі
шень
листопадового
(1981 р.) Пленуму ЦК
КПРС і настанов, вис
ловлених у промові това
риша Л. І. Брежнєва на
Пленумі. З доповіддю
виступив перший секре
тар обкому
КОМСОМОЛУ
О. Скічко.
В обговоренні ДОПОВІ
ДІ взяли участь К. Да
нов. перший
секретар
Опуфріївського райкому
комсомолу,
А. Брюховецька, заступник голови
колгоспу імені Ватутина
Мовоукраїнського райо
ну но роботі з молоддю,
І. Косенко, секретар ко
мітету комсомолу Світловодського заводу чис
тих металів, В, Миколенко, механізатор колгоспу
«Перше травня» Петрівського району та інші.
На пленумі було заслу-

ВИПЕРЕДЖАЮЧИ
ГРАФІК
Ось уже
кілька років
підояд
комсомольськомолодіжна
комплексна
бригада імені XXVI з їзду
КПРС Анатолія Олексійо
вича Лимаренка вважаєть
ся однією з кращих на за
воді тракторних гідроагре
гатів. Вона виготовляє кор
пуси масляного
насоса
НШ-50. Щоб робота була
продуктивнішою,
майже
кожен із 25 членів колек
тиву оволодів
суміжною
спеціальністю. Чималі ви
робничі
успіхи
мають
свердлувальниця
Наталії
Гаркуша, токар Віктор Кра
маренко,
який, до речі,
вже виконав річне завдан
ня, токар Іван Юхтаренко,
наладчик Сергій Ванцовський. Щодня бригада пере
виконує норми.
Ставши на ударну тру
дову
вахту, присвячену
XIX з’їздові
комсомолу,
молоді робітники вже да
ли надпланової продукції
на 15 тисяч карбованців.
м. Кіровоград.

СТАБІЛЬНІ
УСПІХИ ник
Торік
комсомольськомолодіжному колективові
МТФ N° 3 колгоспу імені
Леніна Долинського райо
ну не вистачило по 75 кі
лограмів молока до чо
тиритисячних надоїв. Про
аналізувавши свою робо
ту, дівчата виявили чима
ло
недоліків. Щоб не
повторювати прикрих по
милок, доярки
вирішили
завдяки
збалансованим
раціонам, точному дотри
манню
розпорядку дня
добиватися стабільних на
доїв у будь який період
року. Вони дали слово
за перший рік п'ятирічки
надоїти по 4 тисячі кіло
грамів молока від коро
ви.
За одинадцять
иісяців
КМК одержав по 3666 кі
лограмів. За підсумками
соціалістичного змагання
нині лідирує Ольга Шостарич. На її рахунку —
3983 кілограми .молока від
корови.
На фермі добре підго
тувалися до зимово-стій
лового періоду: завчасно
відремонтували
примі
щення, заготовили потріб
ну кількість кормів. Тож
закономірно, що кожен із
восьми членів КМК нині

отримує

щодоби

10—12

хаио інформацію про Ді
яльність бюро і секрета
ріату обкому ЛКСМ Ук
раїни після XXі облас
ної комсомольської звіт
но-виборної конференції.
Пленум розглянув ор
ганізаційне
питання.
Другим секретарем обко
му комсомолу
обран >
Шевченка Ігоря Олексі
йовича, який
до цього
виконував обов’язки за
відуючого сектором облі
ку членів
ВЛКСМ ЦІЇ
,'ПїСМ України.
ІЗ роботі пленуму взяв
участь заступиш: завіду
ючого відділом організа
ційно партійної
роботи
обкому Компартії Украї
ни Б. С. Яснновський.
На пленумі виступив
секретар ЦК ЛКСМ Ук
раїни І. Я. Сахань.
У роботі пленуму взя
ли участь відповідальні
працівники
ЦК ЛКСМ
України.
(Звіт про
пленум
опубліковано).

кілограмів молока
рови.

буде

еід

ко

Долинський район.

СЛОБО
МЕТАЛУРГІВ ТВЕРДЕ
Комсомольсько - моло
діжний колектив Миколи
Дмитровича
Петроза
(групкомсорг Віктср Про
копенко)
з цеху
N° 8
Світловодського
заводу
чистих металів
постійно
веде
перед
у
соціа
лістичному змаганні. Мо
лоді ообітники вже спра
вилися
з річним
зав
данням і нині трудятьсл в
рахунок наступного року.
На честь XIX з'їзду ВЛКСМ
вони зобов’язалися завер
шити план другого року
п’ятчоічки до дня відкрит
тя комсомольського фору
му. Кожен із двадцяти п яти членів колективу щодня
виконує півтори.—дві нор
ми при високій якості ро
боти.
Комсомольсько - моло
діжний М. Д. Петрова підтоимали два
заводських
КМК, які
теж вирішили
достроково
рапортувати
про виконання виробни
чих завдань двох років.
м. Світповодськ.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Нижче
публікуємо підвищені

СОЦІАЛІСТИЧНІ
ЗО
БОВ’ЯЗАННЯ
комсомольсько - моло
діжного
колективу мета
лургійної дільниці
цеху
№ 8 Світловодського за
воду чистих металів.
1 До дня відкриття XIX
з’їзду ВЛКСМ виконати
два річних завдання.
2. Збільшити випуск глтопої продукції порівняно
з плановим на 0,5 поопепта.
3. Ефективніше викорис
товувати тигль, старанно
вибираючи метал з нього,
що дасть змогу отримувати
іцозмінн на 1.5
процента
металу більше, ніж досі.
4. Шляхом збільшення
виходу продукції зеконо
миш сировини і матеріалів
на суму 136 тисяч карбо
ванців.
5. Постійно вести настав
ницьку роботу. До самос
тійної праці в цеху підгоЧ туватн 5 молодих робітНИСОЦІАЛІ СТИЧНІ

ЗО

БОВ'ЯЗАННЯ ПРИЙНЯ
ТО НА КОМСОМОЛЬСЬ
КИХ ЗБОРАХ КОЛЕКТИ
ВУ.

19 грудня відбулася п^ята звітно-виборна
ко.мсомольська конференція Ніровського району міста Кі
ровограда. Із звітною до
повіддю виступив першим
секретар
райкому комсо
молу О. О. Романов.

У
роботі
конференції
взяли участь: О. К. ґупчієнно — перший секретар Кіровсьного
райкому Ком
партії Унраїни, Я. А. Бон
дар — інструктор обкому
партії, В. Є. Александрович
— голова виконному ра
йонної Ради народних де
путатів, І. Я. Сахань — сек
ретар ЦК ЛКСМУ, В. О. Ну
лик — перший
секретар
міськкому ЛКСМУ, члени >
бюро райкому партії, відпо
відальні працівники міськ
кому і райкому партії, ЦК
комсомолу України, обко
му і міськкому комсомолу.
Делегати
конференції
направили
вітальну теле
граму Генеральному
сек
ретареві ЦК КПРС, Голозі
Президії Верховної
Ради
СРСР товаришеві Леоніду
Іллічу Брежнєву з нагоди
його 75-річчя.
*

*

*

— Трохи більш як пізроку відділяють нас, — ска
зав у своїй доповіді О. Ро
манов, — з того дня, коли
завершив
роботу XXVI
З’їзд КПРС. Завдання по
ставлені з’їздом, стали для
радянських людей програ
мою боротьби за пере
могу комунізму.
Глибоке визнання зна
ходить цілеспрямована ді
яльність Центрального Ко
мітету нашої партії, йо_о
Политбюро на чолі з видат
ним діячем сучасності, не
втомним борцем за мир і
комунізм Л. І. Брежнєвим,
у якого ми вчимося жити,
працювати і боротись поленінському.

Завдання
одинадцятої
п’ятирічки — забезпечити
Дальше зростання добро
буту радянських людей на
основі поступального роз-

витку народного господаоства, прискорення науко
во-технічного
прогресу і
переведення економіки на
інтечсивніший шлях роз
витку, раціональніше вико
ристання виробничого по
тенціалу країни, всемірної
економії всіх видів ресур
сів і поліпшення якості ро
боти. Великі надії партія
покладає на. комсомол.
У комсомольських орга
нізаціях району нагромад
жено певний досвід актив-,
мої творчої участі в роз
в'язанні важливих соціаль
но-економічних
завдань,
шефства над провідними
галузями економіки.
Напередодні 64-ї річниці
Великого Жозтня. 145 ко
лективів, бригад,
цехів,
змін, близько 3 тисяч пе
редовиків виробництва ра
йону рапортували про до
строково виконання пла
нів і завдань першого ро
ку одинадцятої п’ятирічки.
Порівняно з 1980 роком
обсяг промислового ви
робництва збільшився на
6,2 процента,
на 10 про
центів зріс випуск товарів
народного
споживання.
Освоєно виробництво 38
нових видів промислозої
продукції.
Під
керівництвом пар
тійних організацій району
комітети комсомолу спря
мовують свої зусилля ча
підвищення ефективності
соціалістичного змагання,
і передусім серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів комсомольців І
молоді по галузях народ
ного господарства.
В авангарді руху «Оди
надцятій
п’ятирічці
—
ударну працю, знання, іні
ціативу і творчість молодихі» у районі йдуть 176
комсомольсько- молодіж-

них колективів та екіпажів,
котрі успішно розв’язують
питання
не тільки збіль
шення випуску продукції,
з й духовного зростання
людини, соціального роз
витку колективу.
Кращими
в районі є
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НИЙ колектив вогнетривників чавуноливарного заво
ду (бригадир Ю. С. Коро
лева,
групкомсорг І. П.
Дябіч), водіїв
автотран
спортного
підприємства
10001 (бригадир С. В. Во
дяник, групкомсорг А. РМа.саренко), який виступив
з ініціативою . — до дня
відкриття
XIX
з'їзду
ВЛКСМ кожному молодо
му водієві
виконати 1800
різних замовлень. Дружну
підтримку знайшла ініціа
тива КМК слюсарів заводу
радіовиробів
(бригадир
І. І. Яценко, групкомсорг
О. Ьосенко), який зобоа язався план першого півріч
чя 1982 року виконати до
дня відкриття XIX з’їзду
ВЛКСМ.
Із 77 КМК, що працюють
у промисловості, 21 ко
лектив здає
продукцію
тілвки з першого пред’яв
лення.
Райком комсомолу про
вів значну роботу по ство
ренню на підприємствах
комсомольських
постів і
штабів якості. Нині їх налі
чується 74.
О.
Романов доклад.ю
охарактеризував
діяпьність передових колектизів, кращих комсомольсь
ких осередків,
спинився
на недоліках.
Досі не розв'язано пи’ тання про створення ком
сомольсько - молодіжних
колективів в оптово-роз
дрібному
об'єднанні
«Взуття» (секретар коміге-

ту комсомолу Н. Примолена), на меблевому комбі
наті
(колишній секретар
комітету
комсомолу
р. Зитков) ■ не створююто
нових КМК на ремониомеханічному заводі Укр
ремтресту (секретар комі
тету комсомолу
В. ІіЗсонко), на комбінаті «Кіровоградзажбуд» (секретар
А. Городній)?
А практика доводить, що
продуктивність праці
в
КМК на 15 процентів ви
ща, ніж у звичайних брига
дах. З 2540
членів КМК
лише окремих притягли до
адміністративної
відпові
дальності за порушення
громадського
порядку і
трудової дисципліни.
Серйозні недоліки в ор
ганізації
соціалістичного
змагання допустили ком
сомольські
організації
тресту
«Кіровоградміськбуд» (колишній секретар
М. Василенко), автотранс
портного
підприємства
(секретар
Є. Слазицький),
оптоЕо-роздрібчої фірми
«Одяг» (секретар Л. Боро
дай). Через недисципліно
ваність названих секрета
рів, невчасну здачу рапор
тів КМК змагання
має
формальний характер. Ко
мітети комсомолу
згада
них організацій обмежу
ються гучними закликами,
не підкріплюючи
їх кон
кретними діями.
Незадовільно
ведеться
робота з відстаючими. Де
які комітети
комсомолу
миряться з тим, що багато
комсомольців не викону
ють планових завдань, не
з’ясовують причин відста
вання, не
допомагають
комсомольцям усувати не
доліки. Це стосується на
самперед
комсомольців
заводів
радіовиробів,

Загальний успіх
залежить
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА, ЯКУ ВИСУВАЄ ПАРТІЯ НА
ОДИНАДЦЯТУ П’ЯТИРІЧКУ І1 80-1 РОКИ, ВІДОБРА
ЖАЄ КОРІННІ, ЖИТТЄВІ
ІНТЕРЕСИ РАДЯНСЬКОГО
_____________
НАРОДУ. ПОЄДНУЮЧИСЬ, ЗЛИВАЮЧИСЬ
ЗЛИВАЮЧИСЬЗ
------------------ТВОРЧІСТЮ, ІНІЦІАТИВОЮ, ЕНЕРГІЄЮ МАС, ВОНАі ЗАБЕЗПЕЧУЄ НЕУХИЛЬНЕ ПРОСУВАННЯ
НАШОГО СУСПІЛЬСТВА ПО ШЛЯХУ ЗРОСТАННЯ ДОБРОБУТУ ТРУДЯЩИХ, СТВОРЕННЯ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ
БАЗИ
КОМУНІЗМУ.
Л. І. БРЕЖНЄВ,

Трудовий колектив на
шої
фабрики
успішно
справляється з виробничи
ми
завданнями першого
року п'ятирічки. І ми, мо
лоді робітники, гордимося,
що в загальних успіхах е й
наш
комсомольський
вклад.
Розповім про свій цех.
Кілька років тому перевнконання норми виробітку
на 2—3 проценти вважало
ся рекордом. Тепер усі 68
комсомолок цеху взяли со
бі за правило: не тільки
виконувати, а й перевико
нувати змінні завдання. До
дня відкриття XXVI з’їзду
КПРС зобов’язувалась ви
конати квартальне завдан
ня швачка Люба Кушнір,
її слово не розійшлося з
ділом.
І цим досягненням одні
єї комсомолки відкрився
лік добрих справ усієї ор
ганізації
цеху. Приклад
Люби наслідували. Швач
ки Людмила Голодний, Зі
ва Черненко і я, зважив
ши свої можливості, дали
слово справитись із річним
завданням до 64-ї річниці
Великого Жовтня. Сьогод
ні на рахунку
кожної —
півтора плану.
Члени
комсомольськомолодіжної
бригади, де
гругікомсоргом Валентина
Ішеїгко, відпрацювали змі
ну па зекономлених
нит
ках, бригада Раї Ільксвич,
и
де шість
_
комсомолок ■—
' ударниці
комуністичної
праці, з початку'року має
найвищий показник вико-

пас до суспільного добра,
з пашим умінням рахувати
м економити,
добиватися
найвищих результатів при
найменших затратах.

краідпх результатів у пра
Саме до цього заклик ів
ці, то й досі побутувала б пас XXVI з’їзд КГІРС, про
пання норм виробітку.
Здавалося б, специфіка ця хибна думка — про це йшлося на листопадово
догму економічного' показ му (1981 р) Пленумі ЦК
коопераційної організації
ника.
КПРС.
швейного виробництва не
У сучасних умовах звич
І іеобхідність підвищува
дозволяє стабільно -наро
щувати один
з головних ні слова «працювати кра ти ефективність виробницт
сьогодні працювати
показників — виконання ще», «працювати ефектив ва,
з краще, ніж учора, а завтра
норм виробітку. І якби не ніше» тісно лов язапі
прагнення молодих вироб господарським, бережли — краще, ніж сьогодні, —
ничниць добиватися дедалі вим ставленням кожного з Це вимога сьогодення.

ИАША UI-ЛЬ

. Анатолій Хвостов — майстер лінії по механоскладальному цеху К- 2 — один,
«з кращих наставників Кіровоградського заводу тракторних гідроагрегатів, в «
хователь молодої зміни. Він завжди серед новачків, молодих робітників, "знає
їхні-думки, настрої, вміє знайти підхід до кожного.
Нинішнього року комуніст А. Хвостов мас Ще одне оідповідальне доручення
— він заступник
пропагандиста школи політнавчання, де слухачі — комсо
мольці — вивчають нурс «Основі комуністичної моралі ».
Н а знімну; політзанлття
веде молодим комуніст А. ХВОСТОВ (коїініч
зліва). Виступає слухачка Н. ІВАНЬКО,
Фото Г. РЕЗНИКОВА

тракторних гідроагрега із,
ремонтно - механічного
Укрремтресту.
Розвиваючи політичну и
трудозу діяльність підрос
таючого покоління, треба
завжди
пам ятати: най
важливіше в роботі комсо
молу — сприяти
форму
ванню людей — активісті»
громадської роботи, лю
дей тямущих,
таких, що
люблять
працю, завжди
готові до
захисту соціа
лістичної Батьківщини.
У комсомольських орга
нізаціях нагромаджено чи
малий досвід політичного
навчання молоді. Його по
стійно
вдосконалюють,
ураховуючи зимс-ги час/,
нові завдання комуністич
ного будівництва. Водно
час є ще багато недоліків.
Зокрема, не всі комітети
комсомолу працюють пос
лідовно, є випадки нехту
вання таким важливим за
собом комуністичного ви
ховання,
як
атеїстична
пропаганда.
Допускаються недоліки
в
культурно-масозій,
спортивній,
профорієнта
ційній та організаторській
роботі.
Доповідь
О. Романова
мала переважно
критич
ний характер. Це недво
значно вказує на те, що
райкомові комсомолу ві
домі недоліки і він докла
де зусиль для їх усунення.
— Товариші! Дозвольте
мечі від імені всіх комсо
мольців і молоді району,
— сказав
на закінчення
доповідач,
— запевнити
райком Компартії Украї
ни, обком і міськком ком
сомолу, що Кіровська ра
йонна комсомольська ор
ганізація внесе достойний
вклад у справу комуністич
ного виховання молоді, у

виконання рішень ХХУ!
з'їзду КПРС, гідно зустрі
не
XIX з’їзд ВЛКСМ і
XXIV
з’їзд
КОМ С > -лол /
України.
З доповіддю про робзту ревізійної
комісії зи-

ступила голова реаізійиоі
комісії О. Ісакова.
В обговоренні доповідей
узяли участі». В. .‘і'ліа.іеііко
— секретар измітету ком
сомолу виробничого об'єд
найся сДоукмаш», В. Лет
ровз — маляр тресту «КЬ
ровоградмаш и а ж б у д»
В.
_
° Дудник
....... —- секретар
ко’
.мітнтг комсомолу
аачэду
тракторних гідроагрегаті«.
І. Яценко
—
бригадир
радіовиробів
КМК заводу
О. Пономаренко
— старша піонер воркота
середньої школи № 19.. 1. Соена
лаборантка іГ айонної
санепідемстанції, С. Лудіникои — студент ІКІСМу та
інші.
На конференції впступпли такой;
I. Я. Сахань —
секретар ЦК
цп ЛНСМУ
ііпсму
та
О. К. Тупчієнко — перший
секретар Кірозськоги рай
кому Компартії України.

Більшість
промовців
зосередили увагу присут
ніх на проблемах поширен
ня передового досвіду МО
ЛОДИХ виробничників
та
КОМСОМОЛЬСЬКО - молодіж
них колективів, на необхід
ності
підвищення ролі
КМК, поліпшення культур
но-масової
та спортивної
роботи.
військові-патріо
тичного виховання.

*
Першим секретарем Кіровського райному комсомолу обрано О. О. Романо
ва, другим — Н. І. Малихіну,
сеноетарем — завідуючим
відділом студентської та
учнівської молоді — В, Л.
Сокотнюн.

В. АФАНАСІЄНКО,
спецкор
«Молодого
комунара».

СЬОГОДНІ В ОБЛАСТІ ПРОВОДИТЬСЯ
ЄДИНИЙ ПОЛІТДЕНЬ

|Д кожного
І Ірацювати ефеКТИЬИІше
може кожен, Варто лише
привести в дію резерви, а
їх чимало у нас.
Тривалий час у нашому
цеху ніяк не могли позбу
тися аритмії: то
завалені
всі швачки роботою, а то
простоюють машини, гуля
ють люди. Причину вбічали лише в неритмічному
постачанні фурнітури.
Та ось розгорнули наші
комсомолки рух за осв.ооперацііі.
єння суміжних
включилися в боротьбу
за високу якість
роботи,
економію часу, матеріалів,
електроенергії. І робота в
цеХу стала ритмічнішою, а
успіхи кожної — помітни
ми. Постачання ж за цей
час дуже мало в чому змі
нилося.
Ми ж уже маємо змогу
доведені завдання викону
вати меншою
кількістю
людей. Восени, наприклад,
Зоя Кучерснко виявила ба
жання
попрацювати
в
ск та ті сільськогосподарсь
кої бригади. Цілий місяць
вона була зайнята
на по
лях підшефного колгоспе,
та цех не знизив продук
тивності. Подруги не тіль
ки виконували Зоїи\ пой
му виробітку, а п значно
перекривали її.
Працювали швачки н за
І алю Сабурову,
коли ту
за рішенням
фабричного
комітету КОМСОМОЛУ б\.1О
направлено
н і підшефну
будову.
■ Бе «перечно, не все Ш.‘ у
нас гаразд, не всі резерви
иризедено в дію.

листопадовому
Ця
Пленумі
ЦК
(1981 р.)
листопадовому
КПРС і
ЦК
(1981
р.) Пленумі
Компартії України велику
приділено
увагу , було
недолікам.
проблемам і
які ще мають місце в ро
боті пі.іпрікмств
легкої
промисловості.
Вказано
шляхи розв’язання даичх
проблем: це - якнайповні
ша механізація та автома
тизація процесії«, економія
та бережливість на кожно
му робочом) місці.
Такі ж проблеми хви
люють і нашу комсомоль
ську організацію. Адже не
секрет, що іноді через ЗІ V
сутиість
маленької голки
швачки втрачають багате
робочого часу: нястзчаїшя
як деталей так і матеріалів
швейним
підприємствам
залишає бажати кращого.
Неабияке значення, відо
мо. для молоді мають за
няття спортом, організація
поліпшення
відпочинку,
побутових умов, У цьому
плані у нас теж непочат и і
край роботи.
Але ми добре УСВІДОМлюємо. що всі наші проб
леми нам і
розв'язувати.
Чим більше й краще пра
цюватиме
кожен із час,
тим
вагомішими будуть
спільні здобутки. ТИМ ДІЛО
ВИТІШИМ б\ де вирішення
всіх проблем.
Л. ЦУПРЕНКО,
швачка, секретар ком
сомольської організа
ції цеху № 1 Кірово
градської
швейної
фабрики.

-<
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,,Молодя* комунари
До початку конференції
її організатори показали
фрагменти кінострічки про
Л. І. Брежнєва, а директор
М І >1- СІ і і лкозої
бібліотеки
/І. 1. Дежева прочитала
уривок зі «Спогадів».
...На святково прикра
шеній сцені — запрошені
гості. Не — заслуженії:!
будівельник УРСР, ветеран
війни і праці М. В. Арнстарев, кавалер тести бойо
вих орденів та багатьох
медалей, учасник штурм}
Берліна В. В. Євдокимон,
бригадир
арматурників
голодного заво іу виробни
чого об'єднання «Дчінрпенергобудіїїдустрія».
де
легат XXVI з’їзду КПРС,
кавалер орденів Трудово
го Червоного Прапора і
Жовтневої Резолюції Б. Т.
Самоплюк, заступник сек
ретаря парткому вироб
ничого об’єднаная «Діііііроенерго'буд індус т р і я »
О. Г. Мастнцька, учениця
дев’ятого класу середньої
школи № І Олена Вести-.
Із вступним словом про
книгу Л.
І. Брежнева
«Спогади» виступила О. Г.
Мастпцька.
Потім слово взяв заслу-

ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОГО
ВИХОВАННЯ
18 і рудня закінчилася
'республіканська науковоіфакшчна конференція, на тему «Про дальше вдоско
налення правовою виховання учнів профтехучилищ,
відповідно до ВКМ01 XXVI з’їзду КІ1РС».
■і доповіддю «Про дальше вдосконалення правоао10
-ч,,ів профтехучилищ відповідно до вчмої . .
з їзду КПРС» виступив голова Державного
комне,у республіки по профгехосвігі Є. М. Кадацькнй.
Історичні рішення XXVI
з’їзду Комуністичної паотії
Радянського Союзу знайшли
широкий відгук
у багатьох
куточках земної кулі.
Радянський
народ напо
легливо трудиться над вико
нанням поставлених
парті
єю завдань, втілює в життя
прогоаму соціально-еконо
мічного розвитку. Але даль
ше просування суспільства
розвинутого соціалізму по
шляху
комуністичного бу
дівництва, про що яскраво
й переконливо свідчать рі
шення
листопадового
(1981
р.)
Пленуму
ЦК
кПРС, вимагає від радянсь
ких людей умілого, береж
ливого
використання всіх
наявних можливостей у наі .„
.
і^іи країні, з /даксимальною
ефективністю.
Тому вихо
вання кожного громадянина
Країни Рад, у першу чергу
молоді, в дусі ВИСОКОЇ сві
домості, ідейної перекона
ності — програмне завдан
ня партії і держави,
всіх
ідеологічних
організацій,
навчальних закладів, у тому
•^ислі
закладів
системи
профтехосвіти.
«Радує, що поліпшується
Професійна підготовка мо
лодого поповнення робітни
чого класу.
В 60-ті роки
тільки третина юнаків і дів
чат набула спеціальності в
системі професійно-техніч

ної освіти, а за одну десяту

П ятирічку — 12,5 мільйона
чоловік, тобто дві
третини
робітників, які прийшли на
йиробництво. Зміцнюється й
сам характер праці
сучас
ного робітника.
Ця праця
дедалі більше наповнюється
інтелектуальним
змістом»,
■і— сказав
у доповіді
на
XXVI з’їзді партії Генераль

ний секретар

ЦК КПРС то
вариш Л. І. Брежнєв.

Нинішнього

навчального

року класи, виробничі май
стерні, лабораторії училищ
республіки
заповнили 420
тисяч юнаків і дівчат. Знач

но

зміцнилася навчальноматаріальна база ПТУ, по
ліпшився якісний склад ін
женерно-педагогічних пра
цівників. У практиці роботи
цих навчальних закладів по
явилося чимало змістовних
і ціказкх форм та методів
навчання і виховання моло
ді. Атмосфера
творчості,
високої
організованості,
зразкова дисципліна — так
можна
охарактеризувати
життя МИТУ N° 22 м. Дніпродзержинська, МИТУ № ! 7
м. Києва, МИТУ № 8 м. За
поріжжя, МИТУ №№ 2, 7, 8
Кіровоградської області.
Професійна підготовка уч
нів — це лише
незначно
частина завдань, поставле
них перед педагогами ГНУ.
Не меиш важливими тут є й
формування у юнаків і дів
чат наукового світогляд/,
виховання їх у дусі
відда
ності рідній партії, комуніс
тичним
ідеалам,
прище
плення почуття
любові до
Батьківщини. Кажучи іншими
Словами, у профтехучили
щах повинні
зихозуватись
не тільки
спеціалісти, а й
громадяни.
Прикро, але поряд з чис
ленними позитивними прик
ладами з життя учнів проф
техучилищ часто
є й таке:
Хлопці і дівчата недобросо
вісно виконують
свій го-

ловний обов'язок — погано
вчаться,
порушують назчальну, трудову, виробничу
дисципліну. Не поодинокі,
нд. жаль, випадки,
коли в
учнізських колективах трап
ляються явища нігілізму, ре
лігійних пережитків, сліпа
гонитва за західною модою.
Причини таких явищ різні.
Глибокий аналіз показує, що
більшість із них криється в
низькому
рівні правової

жени» енергетик СРСР,
учасник будівництва Кре
менчуцької І ЕС Микола
Васильович Арнсдаров. Він
розповів про ті грандіозні
будови, в ЯКИХ йому дово
дилось брати найактивні
шу участь. Тема розповіді

З стор.——перших порах був учнем
газоелектрозварника. Пра
цював пліч-о-пліч із дос
відченими будівельниками,
які все робили для того,
щоб достроково здати в
експлуатацію гідроелектро
станцію. Згодом я сам став

ПАМ’ЯТНИЙ
ОБГОВОРЮЄМО КНИГУ
W©X Л^^РЕЖНЄ^
СПОГАДИ»
в

Тою вечора с концертному
залі Світловодського
Палац} к}.п і урн імені В. |. Леніна було людно. Сю
ди пришили старшокласники шкіл міста, учні техніч
ного училища ї 5 і а учасники міжобласною семіна
ру бібліотечних працівників Кіровоградської і Пол
тавської областей.
Тут відбулася читацька конференція по книзі Ге
неральної о секретаря ЦК КПРС.
Голови Президії
Верховної Ради СРСР Л. |. Брежнєва «Спогади».

делегата
ХХ\ І
з’їзду
КПРС Б. Т. Са.мойлюка —
«Робітнича хіоя біографія».
— Свій трудовий гарт я
пройшов на спорудженні
Кременчуцької
ТЕС,
у
бригаді Героя Соціалістич
ної Праці Михайла Дмит
ровича Карпова. — сказан
Борис Тимофійовпч. — На

культури
учнів, слабкому
знанні радянських законів,
норм і правил радянського
співжиття, у відсутності сис
На трудо
ву вахту на
честь 50-річчя утворен

теми в діяльності по право
вому навчанню
і вихован
ню юнаків і дівчат. Виходя
чи з вимог XXV і XXVI з'їз
дів КПРС про комплексний

ня
СРСР
стала моло
да робітниця
кондитере ького
цеху
їдальні Світловодськог о
заводу
вапн л к о в огіремнезеїл истих
КОгІстр унцій
Валент и н а
ОМЕЛЯН. їй,
ватажк о в і
молоді
5-го
виробни ч ого об’єднан
ня
їдалень,
належить в
усьому пода
вати
прик
лад. І комсомольсь кий
секретар ні
кому не пос
тупает ь с я
шістю.

підхід усієї правово-вихов
ної роботи, треба міцніше
зв язувати в єдине ціле ви
ховний процес і краще ко
ординувати роботу в напря
мі ПТУ — сім’я — трудовий
кслє-ктив —
комсомол —
правоохоронні органи.

Одним з основних напря
мів
роботи по дальшому
підвищенню рівня правової
свідомості учнів ПТУ є пра
вове виховання
в процесі
навчання. Воно
включає в
себе вивчення учнями ос
нов права, діючих
законів
по трудовому, цивільному,
кримінальному, сімейному
праву і практичне їх засто
сування. Особливе місце у
правовому
навчанні учнів
професійно-технічних
учи
лищ посідає курс «Основи
правознавства». Як свідчить
багаторічний досвід викла
дання, цього курсу в учили
щах республіки, уроки з ос
нов
правознавства стали
однією
з найефективніших
форм виховання учнів. Але
в багатьох областях, у тому
числі Донецькій,
Черкась
кій, Запорізькій,
«Основи
правознавства» викладаюіися погано,
тому і якість
знань учнів ще дуже низь
ка. Нерідко бувають випад
ки, коли викладачі даного
предмета працюють по-ста
рому, не враховуючи особ
ливостей сьогодення.

Нещод а вно в
житті
В.
Омелчн
сталася
ви
значна
по
дія; комуніс
ти об’єдлзнприйняли
члени
Фото Л. ТАРАСЕНКД.

бригадиром, учив молод
ших. І ось мені випала ве
лика честь — бути делега
том XXVI з’їзду Комуніс
тичної партії Радянського
Союзу.
Затамувавши
подих,
слухали присутні спогади
Бориса Тпмофійовнча про
партійний форум, який на-

«Задача
з кількома
невідоми
ми»
Під таким заголовком у
«Молодому комунарі» за 31
жовтня цього
року було
надруковано критичну ко
респонденцію, в якій ішло
ся про незадовільні умови
роботи комсомольсько-мо
лодіжного колективу кон
дитерського
цеху Петрівської райспоживспілки.
ПЛАН ТА РОЗВ’ЯЗОК

1. «У відповідь па ваш
.■піст від 2.11.81
року за
№ 1084 но кореспонденції
«•Задача з кількома невідо
мими* Петрівська районна
санітарно - епідеміологічна
станція відповідає:
а) Кондитерський
цех
Петрівського
об'єднаній
громадського харчування
згідно з постановою го.ір :пого державною санітарно
го лікаря Петрівського ра
йону № 4 від 9.11 1931 р.
закрито лдч
проведен
ня капітального ремонту і
створення належних умов
для
роботи—працівників
кондитерського цеху...
б) Па майстра кондитер
ського цеху т. Пузанову
В. Г. складено протокол за
допуск до роботи осіб, кот
рі не’ пройшли медичного
огляду; та інші порушення
санітарних вимог...»
Головний державний
санітарний лікар Пегрізського району
О. 8. РВАЧОЗ.

2 «Факти, наведені у ко
респонденції. справді мали

І ДОСВІД КРАЩИХ
І УЗАГАЛЬНЕНО

За останні роки багато
зроблено для
поліпшення
добооу і розстановки кадріє, які викладають
курси
радянського права.
Нині в
•
училищах працює понад ти
сячу єикладачів, з яких 99
процентів мають вищу осві
I
ту, 78 процентів
— вищу |
юридичну освіту.
Постійна увага
приділя
ється
розвиткові
руху
«Профтехучилищам — ком І
сомольську турботу». Кон І
кретним вкладом комсомо I
лу республіки в цю справу
стали направлення на нез
нання за комсомольськими |
путівками в гірничі й мета I
лургійні училища. Постійно
зміцнюються зв язки орга
нів профтехосвіти з комсо
5
молом. У практику
такої
спільної роботи ввійшли се

І

мінари,
конференції, кон
курси, зльоти,
олімпіади.
Позитивно впливають на рі
вень. навчання та виховання
учнів ПТУ операція «Турбота-81», республіканський огляд-конкурс на кращий гур- »
тожиток тощо.
І
інших пи
Ці та чимало
на конфетань порушили
ренції доповідач і всі промовці.

Науково-атеїстичне виховання — складова части
на комуністичного вихо
вання учнів.
Його ефективність у школах і в професійно-техчічних учили
щах великою мірою залежить від комплексного під
ходу до цієї
роботи, від
тісної взаємодії партійних
і комсомольських оогачізацій, сім’ї і трудових ко
лективів. Це підкреслюва
лось на всесоюзній науково-практичній конференції, яка
завершилася 17
грудня в Москві.
її учасники — вчені, педагоги
і комсомольські
працівники — розглянули
питання вдосконалення ан
тирелігійної пропаганди в
навчальних закладах. Важ
ливу роль у цпому вони
відвели комітетам комсо
молу, ЯКІ ПОВИННІ Ширше
використовувати
в своїй
діяльності
різноманітні
форми атеїстичної роботи.
Серед них — бесіди і ле<.
ції, гуртки і клуби атеїстів,
тематичні вечори і читаць

кі конференції.

креслив грандіозні плани
па одинадцяту п'ятирічку.
Посланець
світловодціп
захоплююче
розказував
про зустрічі з космонавта
ми в Зоряному містечку,
про екскурсії
по столиці
нашої
Батьківщини
—<
Москві.
Ветеран
війни Василь
Васильович
Євдокимон
схвильовано розповів про
мужність і героїзм своїх
бойових побратимів у бо
ротьбі з німецько-фашист
ськими загарбниками.
«Почуття Батьківщини
починається з пам’яті ди
тинства» — па цьому пи
танні спинилася учениця
Олена Вестя.
Старший бібліотекар біб
ліотеки Палацу культури
імені В. І. Леніна комсо
молка Тетяна Кабак висту
пила з оглядом книг, при
свячених 75-річчю з дня
народження Л. І. Брежнє
ва.
Читацька
конференція
буде пам’ятним уроком
для сотень юнаків і дівчат.
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
член Спілки журналіс
тів СРСР.

ти®/
місце. Як повідомив голо
ва правління райе.ло.кив-.
спілки В. І. Юрченко. ви
ступ газети обговорено і»
колективах
працівників
спілки
1 комбінату гро-,
мадського харчування.
Вживається заходів для
усунення недоліків, про
які говориться в кореспон
денції. Проводиться ремонт
кондитерського цеху, скла
ду. відремонтовано облад
нання, встановлено венти
лятор, придбано шафу для
одягу. Заготовлено достат
ню кількість лотків для
продукції. Вирішено питан
ня про забезпечення подою
кондптео; ького цеху. Па
обладнання, якого у нас на
вистачає, та на автомобільфургон подано заявку трес
тові громадського харчу
вання. Він обіцяє до кінця
року задовольнити наше
прохання...»
Голова

Петрівського
райвиконкому
Ю. М. БАБЕНКО.
4г

*

У ході розв’язання за
дачі виникло
ще одне за
питання: «А як же
йдуть
справи
у комсомольськомолодіжного
колективу?»
Відповісти на нього згоди
лася член колективу Ол»га
Єгорова:
— Справи наші йдуть не
погано.
У цех’ провели
воду, виділили два примі
щення під склади, залезли
нову тістомішальну маши
ну. А наш колектив, у
докладе всіх
свою чергу,
забезпечити
зусиль, щоб
населення району
□сіма
необхідними кондитерськи
ми аиробами.

КРУТИСЬ, «ГЛОБУСЕ»!
Нещодавно Кіровоград
ському міському учнівсь
кому
науковому геогра
фічному товариству «Гло
бус» виповнилося 14 років.

«Любити свій край, зна
ти його багатства, його
особливості, його’ історію—
на цих кращих почуттях і
виховується
сир ав ж; і і й
патріотизм».
Ні
слова
\’и і. Ка.ііпіна добре відо
мі всім членам «Глобуса»,
у товариство хлопчиків і
дівчаток привело не тільки
незмірне бажання оволоді
вати основами географії
як науки,.а її велике пр«ннення займатися науководослідною роботою. Юнь
цікавить, зокрема, вивчен
ня природних і кліматйчннх умов не ТІЛЬКИ рідної
Кіровоградщшпі. а її бага
тьох союзних
республік,
братніх країн соціалізму.
А скільки було за 14 років
нових відкриттів, захоплю
ючих зустрічей, незабутні/,
вражень від. . мандрівок і
подорожей! Москва і Ле
нінград, Київ і Самарканд,
Тбілісі — ось далеко не

повний перелік тих міст, де
встиглії побувати
глобу
сний. А буквально через
пару тижнів, під час но
ворічних канікул, у юних
географів намічається но
ва поїздка. До себе в гос
ті їх запрошують грузинсь
кі ровесники. І завжди з
учнями поруч їхній без
змінний керівник і насіазІІІІК, дійсний член Всесоюз
ного наукового географіч
ного товариства, вчитель
географії середньої школи
ЗО м. Кіровограда Ро
ман Миколайович Дандакулов. Йому й було дору
чено відкрити урочисте за
сідання з приводу дня на
родження «Глобуса». По
тім президент учнівського
наукового
географічного
товариства старшокласни
ця десятирічки № ЗО Олек
сандра Пархоменко роз
повіла про досягнення,
зв’язки, відкриття членів
товариства,
поділилася
планами, проблемами, що
їх хвилюють.
З інтересом
присутні
ознайомилися з діяльністю

кожної з одинадцяти сек
цій «Глобуса».
І Іа своє свято - юні гео
графи Кіровограда запро
сили багато гостей. Серед
них — кандидат геологомінералогічних наук В. Г.
Руткевич, Герой Соціаліс
тичної Праці,
бригадир
слюсарів-скла.тальннків за
воду «Червона зірка» О. О.
Коїпурко. ветеран Великої
Вітчизняної
війни М. І.
Ткачов, ветеран педагогіч
ної ниви, колишній учитель
ісографії середньої школи
№ 14
обласного центру
Б. І.
Федоров, перлині
президент
товариства
«Глобус» 3. К. СоловйоваБсрсстовспко...
Після урочистої частини
школярі—організатори ве
чора провели цікаву гео
графічну вікторину, в якій
узяли участь
майже всі
присутні.
Святковим концертом за
кінчився
чотирнадцятий
день народження міського
учнівського наукового то«
вариства «Глобус».
Т. БОРИСОВА. ;

---------- 4 сі» op.
Стою собі на пероні Кри
ворізького
автовокзалу і
сушу мізки: чим би це доб
ратись до Кіоовограда? Нз
останній маршрутний авто
бус не всиг, тепер, либоно,
доведеться позіхати на лаві
і стерегти
портфель.
Не
встиг іще зметикузати, де б
це примоститись, як переДІ мною вже стирчав ви
трішкуватий дядечко.
__ Куди підкинути? — пи
тає. — Колеса напоготові.
— До Кіоовограда мені
треба, — відповідаю безна

Отож ідемо. Чоловічок
поглядає на мене і шкірить
золоті зуби:
— Ви начебто переляка
ний? Боїтеся, щоб у степу не
того...
Мабуть,
гаманець
товстий...
Мовчу і дивлюся на сп’дометр, стрілка якого набли-

дійно.
— На ваш град не рулює
мо, але тут є один колега.
Він може.
Прийшов «колега» — та
кий собі опецькуватий чоло
вічок, голову якого прикоивав аж до вух шкіряний кар
туз із гудзиком.
— Поїхали? — подав він
команду і вже зібрався йти.
А потім настовбурчив попе
лясті брови: — Боїтесь? На
прасно, у мене ж КДЧ, зем
ляк, значить, ваш. Двадцять
п’ять ке-ре-бе — і ми вже
біля Інгулу.
— За такі керебе, — кажу,
— я краще тут переночую.
Чоловік махнув рукою і
потупотів кудись привок
зальною площею.
За яки
хось хвилин
десять знову
з’явився:
— Гаразд, давай
черво
ненького, і я жму
на газ.
Немає більше клієнтів. А по
рожняком непристойно ру
лювати. Сюди аж чотирьох
доставив, а зворотний рейс
може бути голодним. То як?
Я подумав і згодився, бо
виходу не було — першим
ранковим автобусом я все
едно не встигав приїхати в
місто до печатку робочого
Дня.

жалась до цифри «100/».
—А
ви де
працюєте,
земляче? — знову питає во
дій власного «Жигуля».
— У редакції, — тихо від
повідаю я і бачу, як стріл
ка почала
відставати від
позначки «100».
— О, то чого ж ви зразу
не сказали! Я б такої ціни
не загинав.
— Нічого, — кажу. — До
мовленість дорожча за гро
ші.
— І дасте червінця?
— І дам.
— Чесно? І не напишете в
і азеті?
— Чесно. Не
напишу. Бо
сам грішу оце...
Біля магазину
«Оксана»
розрахувався
з «ліваком»,
навіть не
подивившись на
номер його автомашини —
щоб
не- мучила кортячка
написати репліку.
Тієї ночі доего не міг за
снути. Все думаз — переду
мав: для чого ті, у кого є

бурчить, нете швиденько? Бо у мене
зайсі гроші, купують авто ма «Час». Жінка
машини? Чув, що брига бо захолов капусняк, зачер тамечки сватання. Спізню
юсь.
дир
мулярів
з
комбі ствіли млинці. От і все.
— Двадцять п’ять кє-ре— А я, — кажу
йому в
нату
«Кіровоградмашважбуд» А. Л. Бабич, примірзл), тон, — прокатався до ринку бе.
— Дорогувато.
купив «Жигулі», щоб їздити три прогони тролейбусом.
— Шукай напарницю —
на роботу. Часом, коли не Купич яблук, сала зі шкір
соломою, дасиш тільки два червінці.
має розчину чи цегли, Ана кою, смаленою
— Та я нікого не бачу із
толій Лсрісноеич сідає за молодого часнику, намилузнайомих.
— Значить, не потрапиш
на сватання.
Тітонька зітхнула і мовчки
почала залазити в «Запоро
жець». А шофео-любитель
кинув косий погляд до ав
тобуса, за яким стояв мілі
ціонер, і хряснув дверцята
ми.
Так почали оулюватч ьа
«ке-ре-бе» й інші водії-любителі. А я собі знову по
думав: скільки
ж це вони
мають «лівих», якщо кожно
го дня зроблять по одному
руль і жме на заве д. А от ьався домашніми рибками і рейсу за 25 керебе? За мі
за
годину
вже
дивиься
про

скульптор А. Ю Мацієвсьсяць — 750. Та коли я поді
кі-й купив «колеса», бо дзз- граму «Здоров я».
лився своїми
думками з
— Заздрю, — каже сусід. сусідом, він заперечив:
три рази на тиждень їздить
у село до матері, яка не хо — Я тут купив цю ненажеру,
— На вилазку такі хлопці
че перебиратись до нього в а сплавити не можу. Треба їздять не щодня. У них два
місто. А навіщо, наприклад, через автомагазин. То тамки стрибки на тиждень:
один
«Жигулі»
моєму сусідові? ж дадуть удвоє менше, ніж — на весь день, другий —
я за неї колись дав одному на всю ніч. Це — по три-чоВранці питаю його:
— Куди ти їздив минулої колезі.
тири рейси дальніх і деся
Кажуть,
у
Кіровогрсіді ток коротких — на п’ятака.
неділі?
— На базар, —
відпові майже дев'ятнадцять тисяч Є рейси з начинкою.
дає пригнічено. — Сів уран ведіїв-любителів, котрі ма
— Це що ще за начинка?
власності
ці на автобус, потім на тро ють в особистій
— Квітами, помідорами,
От би яблуками, картоглею, пет
лейбус, потім іще кілька со мотори на колесах.
тень метрів ішов пішакз до спитати кожного з них, на рушкою, зеленою цибулею,
гаража.
Приїхав додому, віщо вони ті колеса купува свіжим кропом узимку на
взяв дружину,
поїхали на ли. Подумав про це, поба чиняють. Пучок кропу —
залізничного двадцять коп. А там, у ма
базао, купили кілограм по чивши біля
мідорів і дві склянки гарбу вокзалу цілу армаду лімузи шині, десять тисяч таких пуч
зового насіння. Привіз дру нів. Чого вони тут стоять? ків. От де приварок. Це як
поїзда ще ж що той кріп — власність вожину додому,
а сам пору- До приходу
Невже всі дія-любителя. А якщо везе
лював у гараж. Там з'ясува більше години.
лося, що деякі гайки .<Жи- зустрічатимуть родичів і ку чуже, то бере процент від
гуля» не на своєму місці. мів? Раптом бачу: підходить виторгу. От яка формула.
Крутив, регулював,
добав до одного «Запорожця» ті
— А куди Ж ДИБИТЬСЯ мілі
ляв гальмової ріднини, мив тонька і солоденьким голо ція? — починає брати мене
колеса. Причвалав додому, сом питає:
злість.
— До Компаніївки підкиколи вже почалася програ— Вона дивитеся правиль

Середа

Вівторок
▲ цт

▲ ЦТ

А ЦТ

8.00 -- «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телефі іьм
«Активна зона». 2 серія.
10.15 -- Дітям про звірят.
10 45 — Пісня далека й
близька.
14.30 — Новини.
14.50
— Док. телефільм.
15.40 - Концерт 16.05 —
Телсстадіон.
16.30 — Манепькі
музиканти (ЧССР).
’7.00 — Адреси
молодих.
18.00 — Життя науки. 18.45
Сьогодні v світі. 19.00 —
Сьогодні — День енергети
ка. Бесіда з міністром енер
гетики
і електрифікації
СРСР П. С Непорожнім. 19.15
Л. Копеллі. «Кончерто
кросі о»
5 сі бемоль ма
жор. 19.25 — На екрані —
кінокомедія. «Свинарка
і
пастух». 21.00 «Час». 21.35
Концерт.
присвячений
Дню
енергетика. 22.20 —
Сьогодні у світі. 22.35 —
Некрасов. Вірші різних
років.

8.00 — «Час*. 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Кінокомедія
«Свинарка і пасгух». 10.40
— Очевидне — неймовірне.
По закінченні
— Новини.
14.30 — Новини.
14.50 —
Док. фільм
«Мрє Полісся».
15.00 — Тележурнал
—
«Наставник».
15.30 — Ро
сійська мова. 16.00 — Народ
ні мелодії. 16.15 — Відгук
ніться. сурмачі. 16.45 — Дох.
телефільм «Енергетика: сьо
годні і завтра». 17.35 —Бесі
да лікаря. 18.05 — Держав
ний академічний театр опе
ри та балету «Естонія». 18.4.>
— Сьогодні V світі. 19.00 -Зимовий ескіз. 19.05 — Вирі
иіуєтьсг на місці.
Переда
ча" 1. 19.55 — Телефільм «Ка
міна».
1 серія. 21.00
—
«Час». 21.35 — Документаль
ний екран 22.45 — Сьогодні
у світі. 23.00 — Кубок 1 чем
піонат СРСР з важкої атле
тики.

8.00 — «Час». 8.40
Гім
настика. 9.05 — Телефільм
«Каміла». 1 серія.
10.10 —
Відгукніться, сурмачі! 10.40
— Док. телефільм
«Ранок
старих кварталів». 10.55 —
Кенцерт дитячих музичних
колективів
м. Кіровограда.
По закінченні
— Новини.
14.30 —
Новини.
14.50 —
Док. телефільм. 15.20 — Знай

УТ
10.00 - «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Адреса досві
ду?
СтриЙськнй
район
Львівської області. 11.05 —
Концерт. 11.15 — Телефі іьм.
11.45 — Художній телефіл.>м
«Смак хліба». 2 серія. 12.50
— «Народні таланти». Г:.10
— Ф это етюд. 13.15 — «Лю
дина і И сппава». 16.00 —
Новини.
16.16 — «СрібишЧ ДЗВІНОЧОК». 16.30 —
«ЮТ 81». 17.00 — «Рішення
XXVI з'їзду КПРС — у ДІЇ».
«Телепост на ударній будо
ві». 17.15 — «День за днем».
(Кіровоград). 17.30 — Теле
фільм «Поклонись каменю».
(Кіровоград). 17.45 — «Сьо
годні — День енергетика».
19.00 —«Актуальна камера».
19.30 —
«Живе слово».
20.40 — «На добоаніч. діти!»
21.00 — «Час». 21.35 — Ви
ступає
тріо бандуристок
Українського телебачення і
радіо. 21.50 — Художній те
лефільм
«Головний конст
руктор». 1 серія.
22.55 —
Тележурнал «Старт». По за
кінченні — Новини.

КПРС — у дії». «У нас у ко.'яективі». 17.00
— Концерт.
17.25 —
«Республіканська
фізико математична школа».
18.00 — К. т. «День за днем».
(Кіровоград). 18.10 — К. т.
«Більше товарів для наро
ду». (Кіровоград).
18.30 —
«Дебют». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 —
Доку
ментальний телефільм «Ліс
рукотворний». 19.55 — «Кіно.меридіани». 20.40 — «На
добраніч.
діти!»
21.00 —
«Час». 21.35 —
Художній
фільм «Родина Коцюбинсь
ких». 1 серія. 22.40 — «Зу
стріч із піснею».
Но закін
ченні — Новини.

10.00 — «Актуальна каме
ра».
10.35 —
Музичний
фільм. 10.55 — «Старти на
дій». 11.40 — «Екран моло
дих». 12.35
— Концертний
зал «Дружба». 13.20 — Ху
дожній телефільм «Смак хлі
ба». З серія. 14.40 — «Скар
би музеїв України». 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.40 — «Па до
помогу школі». Російська
мова. 17.10 — «Транспортні
артерії республіки». 17.40 —
Звучить гітара. 18.00 — К. т.
♦ В гостях у друзів по зма
ганню». (Кіровоград). 18.30 —
К. т. «День за днем». (Кіро
воград). 18.45 — Телефільм
«Ті, щп йдуть до мети». (Кі
ровоград). 19.00
— «Акту
альна
камера». 19.30
—
«Слово за памп». Громадська
рада Українського
телеба
чення. «Робітничої газети» і
«Сільських вістей» по впро
вадженню передового досві
ду. 20.30 — Інструментальна
музика. 20.45 — «Па добра
ніч, діти!»
21.00 — «Час».
21.35 — Художній телефільм
«Головний конструктор». 2
серія. 22.45 — М. Мусорг
ський. «Картинки з вистав
ки». По закінченні — Нови
ни.

І умій. 16.05 — Грає А. Тугая
(арфа). 16.35 Телефільм
«Шлях до уроку».. Ь-05 —
Шахова школа. 17.3.»
•’’Пе
- Леред. хлопчаки! 18.0о
_____
мільпінський університет
йонів. 18.35 — Мультфільм
18.45 —
«Давай дружити».
Сьогодні у світі. 19 00 —
«Адажіо».
Філь.м-концерт
Вирішується на міс,ці. Передача 2. 19..»5
Те
лефільм «Каміла».
2 се'Л1'^
2іпо — «Час». 21.Зо — ЩоДе?
Коли? Телевікторина.
22 40 — Сьогодні
V світі.
22.55 — Грає камепиии ан
самбль «Барокко».

А

ут

ЮОО — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Хореографічні
мініатюри. 10 45 - *Слово
за вами». 11.45 - '
Закарпаття*. 12.15
Х\ДО/ь
ній фі.і ьм «Смак хліба >.4
серія. 13.35
—
питие». Вистава
л;І/?1п1ТЄ”’
16.00 — Новини.
16.1 ''
«Срібний
дзвіночок».
— «Рішення
XXVI
з їзду

П’ятниця
▲ Ці
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телефільм
«Каміла». 2 серія.
10.10 —
Виставка Буратіно. 10.45 —
Радість дружби. Міжнарод
ний дитячий музичний фес
тиваль. По закінченні — Но
вини. 14.30 — Новш'И. 14.50
— До річниці проголош-чіпя Радянської влади на Ук
раїні. Док. телефільм «ЛрсенГ'Льська традиція». 15.20 —
Об'єктив. 15.55 — Діла мос
ковського комсомолу. 16.25
— Концерт Українського на
родного хору їм. Г. Верьовни. 16.45 — Спор-клуб. 18.00
— Вирішується на місці. Пе
редача 3. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Всесоюзні змаіання з лижного
спорту
♦Красногорсьна
лижня».
/Кішш. іо км. 19.20 — Фільм
♦Солодка жінка».
21.00 —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
»ул. Луначарського, 36.

ЛКСМ Украины.
БК 05306.

но. Тільки ж спробуй роз
пізнай серед дев’ятнадцяти
тисяч своїх, місцевих, та ще
серед сотень чужих
ОТОГО
лівака.

Коли ще чую: розпізнав
ють-таки. Он
уже якийсь
В. Жук зловився. За ним —.
В. Панкін. По радіо переда
ють: «Кіровоградець Леонід
Михненко
на
власному
«Москвичі» робив ліві рей
си». Позаздрив
власникам
якийсь Станіслав Топчій та
й
на службовій
ГДЗ-21
чкурнув на заробітки після
роботи (а може, й під час
роботи грішив таким почез

нем). І ще, і ще... Але яку
це сітку треба сплести, щоб
зловити всіх ліваків? Не ви
стачить мотуззя. А що, коли
зробити так: згуртувати од
ного вечора сотень дві трі
йок — інспекторів
на гро
мадських засадах,
комсо/лольських патрулів і взяти
на приціл усі точки, де зби
раються рої ліваків? . ‘При
йшли, СІЛИ;
— Вези.
А лівак:

— Гони десять ке-ре-бе.
Тоді громадські патрулі
разом зі штатними:
— Гони тисячу ке-ре-бе.

І зробити на талоні такий
значок, щоб при повторенні
гріха перебазувати лімузин
з гаража лівака в автомага
зин. Переконаний: після се
рії таких рейсів серед водіїв-любителів зостануться ли
ше ті, що їздять на «Жигу
лях» до матері, на роботу “
по гарбузове насіння на кри
тий ринок. Як мій дивак-сусід, котрий ніяк
не второ
пає, яка його нечиста сила
поимусила купити авто.
М. КРОКУН.
м. Кіровоград.

«Час». 21.35 — Кінопанора- ківської області. 20.40 — «На
діти!» 21.00 —і
ма. По закінченні — Сьогод добраніч.
«Час». 21.35 — Продовження
ні у світі.
телетурніру «Сонячні клар
нети». По закінченні — Но
А УТ
вини
10.00 — «Актуальна ьаме
ра». 10.35 — «В
ефірі —
пісня». 10.40 — Документаль
ний телефільм. 11.00 — «По
Радянській
Україні». Кінопрограма. 11.40 —
«Орбіти
дружби». 12.10 — Концерт. А ЦТ
16.00 —
Новини. 16.10 —
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
«Срібний дзвіночок». .16.30 —
9.05 — Концерт«
Документальний телефільм. настика.
17.20 — «Вперед.
орлята!» ансамблю народних інстру
Палацу культур.ї
17 40 — Концерт.
18.00 — ментів
♦ Мистецтво полум'яних ро «Росія», 9.30 — Буди.тьннк.
ків». 18.30 — К. т. «День за 10.00 — Служу Радянському
днем». (Кіровограду. 18.40 — Союзу! 11.00 — «Здоров'я»«
К. т. «Кіровоградські купо 11.45 — «Ранкова пошта».
година«
лі». Сатиричний випуск. (Кі 12.30 — Сільська
ровоград). 19.00 — «Актуаль 13.30 — Музичний кіос:г.
на камера». 19.30
— «Моя 14.00 — Незвичайний кон
любов, моя земля». Концерт церт. Фі.т: м-слектакль Дер
майстрів мистецтв і худож жавного Центрального теат
під керуванням
ніх колективів України 20.15 ру ляльок
— Телефільм.
20.45 — «На С. Образцова. 15.35 — Док.
телефільм
«Василь
Сунопдобраніч. ■ діти!» 21.00 —
♦ Час». 21.35 —
Художній і ов і його бригада». Із циклу
«Комуністи».
16.05
—
Клуб
фільм «Родина Коцюбинсь
17.05
—
ких». 2 серія. По закінченні кіноподорожен.
Мультфільм «Жила собі лю
- Новини.
дина» (Франція). 2 і 3 серії;
18.00 — Міжнародна Панора
ма. 18.45 — Всесоюзні зма
гання
з лижного
спопту
«Кпасногорська
лижня».
Жінки. 5 км. 19.00 —. Від
усієї душі. 21.00
— «Час».
А ЦТ
21.35 — Футбольний огляд.
22.05
—
Філь.м-концерт"
«Ко
14.30
Новини. 1-і.45 —
збувається мркі».
Про
У світі тварин 15.45 — ли
народного аптпега
Фільм-концерт «Мелодії Бо творчість
РРФСР
Є.
Райкова.
По
за
риса Мокроусова». 17 00 — кінченні — Нонинн.
«Завершуючи
рік». Бесіда
політичного оглядача В. Бекетова. 17.45 — Мультфільм А' УТ
«Жила-була людина» (Фран
10.00 - «Актуальна каме
ція). 1 серія.
18.10 — 9-а ра*.
10.35 — •Ліричні мело
студія. Ведучий — політич дії». 10.50
— «Сатиричний
ний оглядач В. Зорій. 19.10— об'єктнії». 11.20
— П. І. Чай«Ермітаж». Палац Меніпико- ковський. «Спляча
красуня».
на. 19.45 — «Той самий Мюч- Вистава. 13.40 — 'Ге.
’іефільм
хау.зсн». Телефільм. 1 і 2 се «Вогненні роки Керчі».
14.15
пії. (21.00 — «Час»), 22.30 -- —
Художній
телефільм
Мелодії й ритми зарубіжної «Вершники».
2
серія.
15.30
естради. ГІо
закінченні
— «Слава солдатська». 18.30
Новини.
— Концепт. 17.00 — В. Алек
сандр!. «Комічні канцонетт».
Вистава. 19 ОП ■— «Актуальна
А УТ
камспа».
19.30 — «Скарби
і 9.45 —
14.00 — Новини.
14.10 — музеїв України»
мистецтв». 20.50
«Пісня скликає друзів». 15.10 «Майстри
—
Художній
телефільм — «На добраніч, діти!» 21.00
«’Гас» 21.35 — Художній
•Вершники». 1 серія. 16.15 —
«Доброго
нам
здоров'я». фільм «Птібопкання непо
16.50 — «Щаслива
сторін кірної*. Но закінченні —•'
ка». 18.10 — Пісні на вірші Новини.
Д. Луценка. 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — ТсВ. о. редактора
■етурнір
«Сонячні кларне
ти». Колективи художньої
А. РОМАНЮК.
самодіяльності Києва і Хар

Субота

А УТ

«Молодой коммунар» —

Яа умраинсмем языке.

22 грудня 1981 року .__ _

.»Молодий комуи*р‘*

Індекс €1107.

Обсяг G.5 Друк. ари.

відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря
2-46-8/: відділу комсомольського
і,:«Тм ” .
відділу пропаганди —
о яс зс
в'ДД'лу учнівської молоді
—
2-45-35; відділу військово-пагоіотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
^°сЛ^ень ~ 2'56-65; фотолабораторії —
2-45 35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції — 3-03-53.

Зьм. №1633.

Типаж 54000.

Галета виходигь V вівторок,
четвер і суботу
Друкарня імені Г. М. Димитрода
видавництва
«Кіровоградська лравдап
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуя. Гпінии,

у

