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РІШЕННЯ ГРУДНЕВОГО (1983 р.)
ПЛЕНУМУ ЦК КПРС — В ЖИТТЯ!

Не поступаються
наполегливістю
Текст виступу Генераль
ного секретаря ЦК КПРС
товариша 10. В. Андропова
на грудневому (1983 р.)
Пленумі ЦК КПРС для
комсомольської
організа
ції колгоспу «Прогрес», яка
нараховує понад 100 членів
ВЛКСМ,
став тим доку
ментом, за яким комсомоль
ці планують свою основну
роботу.
Недавно відбулися збори
трудових колективів госпо
дарства, на яких підбива
лися підсумки роботи за
минулий рік. Нові, підви
щені соціалістичні зобов’я
зання
па четвертий
рік
п’ятирічки брали і комсо
мольці.
Вони визначили
більш відповідальні рубе
жі, вказуючи на невикорис
тані резерви.
Якщо
проаналізувати
збори в підрозділах, то
можна сміливо констатува
ти: у виступах юнаків і дів
чат червоною ниткою про
ходила спільна ідея — пра
цювати краще, ніж торік,
повніше і скоріше втілюва
ти в життя
Продовольчу
програму СРСР. А резервів
виконання завдань є ще
багато — це і
економія
паливно-енергетичних
ре
сурсів, і поліпшення куль
тури землеробства і, насам
перед, висока трудова дис
ципліна...
Комсомольцям було про
що говорити, адже всі попи
перевиконали взяті соціа
лістичні
зобов’язання в
третьому, серцевинному ро
ці п’ятирічки. Добре попра
цювали механізатори. Так,
комсомольці
Валерій Мизецькнй, Микола Ліпчевський, Василь Шпур, Василь
Хпжпяк,
Валентин Ромавенко,
Гсннадій Бородіїї,

Анатолій Сергатпй, Валерій
Кокоріп та інші, працюючи
на тракторах різних марок,
па 115—118 процентів ви
копали
річні
завдання
умовної оранки на кожен
еталонний трактор, зеко
номившії при цьом}' від 200
до 260 кілограмів пально
го.
— Приємно
усвідомлю
вати, — розповідає заступ
ник голови колгоспу по ро
боті з молоддю Валентина
Кармазина, •— що
наші
комсомольці,
переймаючи
трудову естафету своїх ба
тьків,
працюючи поруч з
ветеранами,
не поступа
ються їм пі в наполегли
вості, ііі в професійній май
стерності.
І це справді
так.
До
служби в рядах Радянської
Армії
юнаки
закінчили
курси трактористів у своє
му ж колгоспі, по року, по
півроку працювали тоді по
руч із досвідченими трудів
никами, а, відслуживши,
знову прийшли у тракторні
бригади, щоб продовжити
улюблену справу.
Партійна,
профспілкова
організації, правління кол
госпу за сумлінну
працю
нагороджує молодих тру
дівників полів туристични
ми путівками по Радянсь
кому Союзу і країнах соці
алістичної
співдружності,
імена
передовиків-комсомольціг. заносять до кол
госпної Дошки пошани та
до Книги трудової слави.
Все це. безсумнівно, пози
тивно позначається на про
дуктивності праці тих, хто
вирішив стати хліборобом.
В. ШУЛЬГА.
Колгосп «Прогрес»,
Новомиргородськпй
район.
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II ВИСОТА
до Верховної
Ради СКР
У Марії Антонівни був
вихідний. Планувала собі
всяку хатню роботу піді
гнати. Але не так сталось,
як гадалось. Лиш забіліли
сніги довкола, ветфельд
шер О. Г. Швець прпнес,ла звістку в хату: найпро
дуктивніша корова в групі
Монаші вперше привела
теличку. Та ще й яку! За
всіма ознаками племінну
спадковість дістала. Зна-

Обласна рада профспілок заснувала перехідний
приз імені доярки колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського району Марії Монаші. Про те, чому
їм я цієї молодої жінки стало таким високим симво
лом трудового суперництва майстрів машинного до
їння, промовисто свідчать показники її трудового
подвигу: з початку п’ятирічки Марія Антонівна одер
жує більше як по 6 тисяч кілограмів молока на коро
ву Щороку.
Односельці глибоко шанують Монашу і як найак
тивнішого депутата сільської Ради. Нині трудівники
колгоспу «Зоря комунізму» висунули М. А. Монашу
кандидатом у депутати Ради Союзу Верховної Ради
СРСР по Добровеличківському виборчому округу.

ЧІІТЬ, коли виросте, як і
мати, не менше семи тонн
молока в рік даватиме.
Довгенько
втішалися
жінки розмовою. А коли
Ольга Григорівна попро
щалась, домашні справи

охололи в руках Марії.
Новина покликала і її з
хати. Щоб зайве не гаяти
часу, прийшла на ферму
у своїй найкращій сукні з
депутатським значком на
лацкані. Побуду трохи,

Ціна 2 коп.

думала, та й на сесію.
Однак у своєму корівнику
застала чимало доярок.
Виявляється зібрались во
ші тут, щоб дійти згоди:
кому ж перше молоко
брати від рекордистки?
Ніхто не зважувався, мов
ляв, найлегша’ рука таки
в господині. Отож гуртом
передягнулп
Антонівну,
ще н стільця чистим руш
ником застелили.
Що було потім — і доте
пер на фермі пам’ятають.
Більше чотирьох відер мо
лока відразу надоїла Монаша від тієї корови. Так і
не зів'яв щасливий рум'я
нець на щоках
жінни в
той день. До ладу й на за
сіданні сесії виступила Ма
рія Антонівна. Про
зміц
нення трудової і виконав
ської дисципліни говорила
депутат. Про підвищення
ролі наставнинів у вихо
ванні молодих
тваринни
ків.

(Закінчення на 2-й стор.).

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
комсомольсько - молодіжної бригади прохідників
дільниці гірничокапітальних робіт шахти «Світлопільська» виробничого об'єднання «Олександріявуїілля»
(бригадир В. А. Прокопенко, секретар комсомоль
ської організації Сергій Щолоков)
Ділом відповідаючи
на рішення
грудневого .
(1983 р.) Пленуму ЦК КПРС, молоді гірники беруть
на себе такі соціалістичні зобов’язання:
• річний план проведення гірничих виробок в
обсязі 2800 погонних метрів виконати до 28 грудня
четвертого року п’ятирічки;
— понад план пройти 50 погонних метрів;
кожному членові бригади підвищити продук
тивність праці на 1 відсоток;
забезпечити середньомісячні темпи проход
ження комбайном ПК-ЗР в обсязі 280 метрів, при
ручному проходженні — 80 метрів;
— працювати без браку;
запровадити у виробництво одну раціоналіза
торську пропозицію з економічним ефектом не мен
ше 1,5 тисячі карбованців;
брати активну участь у соціалістичному змаган
ні колективів прохідників виробничого об’єднання і
Міністерства вугільної промисловості України;
— докласти максимум зусиль у змаганні під деві
зом «Працювати без відстаючих» на приз льотчикакосмонавта СРСР, двічі Героя Радянського Союзу
Л. І. Попова;
— підтвердити високе звання бригади комуністич
ної праці.
На змагання викликаємо бригаду прохідників під
готовчої дільниці № 1 (бригадир Д. ф. Кіосанов).

соціалістичні зобов’язання обговорені і прийняті
на загальних зборах комсомольсько - молодіжної
бригади.

«ЗАДУМІВ БАГАТО»
Пам ятним був минулий
рік для молодих: винахідників
іі раціоналізаторів
Олександрійського електромеханічного
заводу
імені XXV з’їзду
.....
..
КПРС.
Вони вибороли третє міс
це на обласній
виставці
науково-технічної
твор
чості молоді, присвяченій
65-річчю комсомолу. Об
ком комсомолу, обласна
рада Всесоюзного
това
риства винахідників і ра
ціоналізаторів та обласна
рада
науково-технічного
товариства
нагородила
колектив молодих
вина
хідників і раціоналізаторів
грамотою.
Наш
громадський ко
респондент
К. Повелько
зустрівся З кращим раціо
налізатором,
молодим
слюсарем контрольно-ви
мірювальних приладів і
автоматики відділу голов^етРол°га Олександ
ром Звягінцевим І попро-

сив його розповісти про
свою творчу роботу.
Запитання: — Скільки в
минулому році ви подали
і впровадили раціоналіза
торських пропозицій?
Відповідь: - Чотири.
Зокрема,
принципова
електрична схема стабілі
затора для вимірюваль
ного приладу, установка
для перевірки гехометрів,
механічних та імпульсних
лічильників. Ця робота бу
ла на обласній
виставці.
Крім цього, стабілізатор
напруги для верстатів ти
пу «універсал»
та зміна
електричної схеми блоку
управління двигуном тако
го ж верстата.
Запитання: — Яка ефек
тивність від впровадження
ваших рацпропозйціи?
Відповідь: — Підвищи
лась надійність роботи
верстатів і приладів.
Запитання:
— Ви самі
шукаєте об’єкт, який по-

требує вдосконалення, чи
обставини примушують?
Відповідь: — Здебіль
шого
проблема вимагає
шукати ефективного вирі
шення, мобілізує на твор
чу роботу.
Наприклад,
майже щотижня доводи
лося
обслуговувати ім
портні верстати: зачищати
контакти, регулювати то
що. Заміна
ж окремих
елементів
деталями ра
дянського
виробництва
усуває чимало недоліків,
підвищує надійність робо
ти верстатів.
Запитання: — Що осо
бисто вам дає пошукова
робота і чим ви ще захоп
люєтесь у вільну годину?
Відповідь: — Раціоналі
заторська робота приму

шує працювати
над са*
бою. Це вона стимулюва
ла мене закінчити без від
риву від виробництва ін
ститут радіоелектроніки.
У вільний час захоплю
юся радіотехнікою. Часто
звертаються друзі з про
ханням відремонтувати їм
магнітофон, телевізор то
що. Нікому не відмовляю.
У нашій сім’ї є ще одна
приємна і радісна турбота.
Виховуємо
з дружиною
шестирічного сина Дени
са. (Дружина Людмила ра
зом з Олександром закін
чила
заочно інститут і
працює на
електромеха
нічному заводі інженером
відділу технічного
конт
ролю — К. П.).

Запитання: — Які у вас
плани на майбутнє?
Відповідь: — Скажу від
верто, я не люблю гово
рити наперед. Задумів ба
гато, і час
покаже, на
скільки вдасться втілити їх
у життя. Розповім про це
в кінці 1984 року.
м, Олександрія.

«Молодий комунар»
ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС

ПРО РЕФОРМУ ШКОЛИ

Праця зі шкільної парти
Мегою трудового виховання і
навчання в школі
повинно б.утн прищеплення любові іо людей праці:
ознайомлення учнів з основами сучасного промисло
вого і сільськогосподарського
виробництва, будів
ництва, транспорту, сфери обслуговування; форму
вання .у них в процесі навчання і суспільно корисної
роботи трудових навичок і вмінь; спонукання до сві
домого вибору професії і здобуття початкової про
фесійної ПІДГОТОВКИ.
(Із проекта ЦК КПРС «Про основні напрями за
гальноосвітньої і професійної школи*).

Сільсьна школа, виконую
чи важливі загальноосвітні
завдання, в той же час по
кликана
здійснювати допрофесійну
підготовку уч
нів. давати основи сільсько
господарських знань, сприя
ти залученню шнолярів до
сільськогосподарської праці.
На виконання цього важ
ливого завдання спрямовує
зусилля педагогічний колек
тив нашої десятирічки, який
тривалий час
працює над
• проблемою єдності навчання
» комуністичного вихован
ня молоді, прищеплення їй
поваги до людей праці, го
товності працювати в сфері
матеріального виробництва.
На багаторічному досвіді
, колектив
переконався, що
формувати у школяра
ко
муністичне ставлення
до
праці можливо лише на осI нові єдності ідейно-політичного, морального і трудово
го виховання.
Тому якщо в підготовчих
І —НІ класах
з основному
ведеться профорієнтаційна
робота з широкою
пропа
гандою професій батьнів уч
нів, то в IV — VII
класах
школярі залучаються до су
спільно корисної
праці в
процесі трудового навчан-

ня,- форми якого різноманіт
ні і поступово ускладнюють
ся.
Залучення учнів
до по
сильної праці' починається
з самообслуговування, під
тримання чистоти в класі і
на робочому місці, догляду
за квітами, за рослинами
на
навчально-дослідній ді
лянці, за тваринами в тва
ринницькому куточну.
У 6 — 8 класах учні набу
вають знань і трудових на
вичок з технологи обробки
матеріалів і конструювання
виробів, роботи на тонарних
верстатах,
поглиблюють
свої знання з сільськогосподарської праці,
зокрема
вирощуобробітку грунту,
вання різних культур.
Своє логічне завершення
трудова підготовка одержує
в 9 — 10 класах під час ви
вчення трактора
та інших
сільськогосподарських
ма
шин,
агротехніки та нав
чальної і продуктивної пра
ці
учнівської виробничої
бригади на полях і тварин
ницькій
фермі місцевого
нолгоспу імені Леніна.
Учнівська виробнича на
шої школи створена тринад
цять
років тому на базі
цього господарства. За роки

існування вона стала шко
лою трудового
гарту для
учнів і оазою для поповнен
ня хліборобської сім’ї тех
нічно грамотними, працьо
витими кадрами.
Спільними
зусиллями
педколективу,
партійної і
профспілкової
організацій.
базових колгоспів у десяти
річці створена
відповідна
навчально-матеріальна база
для трудового і виробничо
го навчання. Є майстерні по
обробці металу і деревини,
каоїнети обслуговуючої пра
ці, механізації та основ сіль
ськогосподарського
вироб
ництва, профорієнтації.
У розпорядженні учнівсь*
кої виробничої бригади чо
тири трактори і автомобіль,
навчально-дослідна ділянка,
сад, кролеферма,
тварин
ницьким відділ, пасіна. Крім
того, школою успішно вико
ристовується база трактор
них бригад
місцевого гос
подарства.
Між виробничою
бригадою, що налічує
127 учнів
7 —10 класів (у
її складі
працюють ланки
механізаторів-рі льників,
твариннинів, кролівників) і цим господарствомі
встановилися
ділові дружні зв’язки. Кол
госп імені Леніна
виділив
бригаді 25 гектарів в окре
мому масиві для навчальнодослідного господарства.
Виховуючи всебічно роз
винену молодь,
педагогіч
ний колектив нашої школи
орієнтує її на діяльність у
різних галузях матеріально
го виробництва. Зростаючі
потреби суспільства в сіль
ськогосподарських
кадрах
викликають гостру необхід
ність в орієнтації молоді се
ла на сільськогосподарську
працю. Тому виховувати в
школярів готовність до пра-

ні В сільському господарстві
£ першочерговим
завдання м»
Це завдання розв'язуєть
ся в процесі всієї навчаль
но-виховної роботи: при ви
вченні основ наук, у резуль
таті трудового
навчання,
шляхом організації різнома
нітної позакласної діяльнос
ті і суспільно корисної пра
ці учнів.
Вчителі
науково-природ
ничого циклу озброюють уч
нів
науковими основами
сільськогосподарського ви
робництва. Сюди відносять
ся передусім ФІЗІОЛОГІЧНІ ос
нови рослинництва
і тва
ринництва,
фізико-хімічні
основи механізації сільсько
го господарства. Відповідно
в курсі оіології учні оволо
дівають знаннями основ аг
робіології, необхідними для
вирощування і підвищення
врожайності рослин і про
дуктивності тварин.
Щоб досягти
найкращих
результатів у підготовці уч
нів до сільськогосподарської
праці, педагогічний нолектнв постійно
дбає про те,
щоб
продуктивна
праця
шнолярів за своїм
змістом
найбільш відповідала вимо
гам сучасного
сільського
господарства до трудівників
села, включала дослідницт
во, знайомила з механізаці
єю, була посильною і систе
матичною, носила колектив
ний характер, тісно поєдну
валась з працею передови
ків сільського господарства.
Ефективність
трудового
кавчання школярів у вели
кій мірі визначається
ши
роким
використанням
і
вдосконаленням таких форм
поєднання з продуктивною
працею, як дослідницька ро
бота, учнівські
виробничі
бригади.
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Працюючи
у виробничій
беруть
бригаді,
школярі
участь у створенні матеріальних цінностей
для суспільства, вносять посильний вклад у розвиток економіки місцевих колгоспів.
Продуктивна праця учнів
ської виробничої
бригади
безпосередньо
на колгосп
них полях під керівництвом
досвідчених спеціалістів дає
змогу
учням
поповнити
знання
та
вдосконалити
вміння і навички, здооуті в
школі.
Разом із членами нашої
учнівсьної виробничої ус
пішно працювали на полях
нолгоспу члени
учнівської
інтернаціональної бригади з
Шемахинського
району
Азербайджанської РСР. Ук
раїнські школярі також по
бували у своїх друзів, пра
цювали на зборі винограду
Грамоі були нагороджені
тою
Міністерства
_освіти
Азербайджанської РСР,
Прищеплення
любові до
хліборобської
професії
сприяє тому, що немало уч
нів залишилось працювати
в рідному
колгоспі, стали
сільського
спеціалістами
<
господарства.
З числа випускників на
шої шноли у колгоспі імені
Леніна працює 76 процентів
спеціалістів.
Це агрономнасіннин Г. П. Даценко, за
М. Т.
відуючий гаражем
Кривенко,
зоотехнік-селекцюнер В. С. Токар,
технік
штучного
осіменіння Т. І.
Марущак та інші. І віритьроки
ся, що і в наступні
кількість випускників десятирічни, що підуть, працюгосподарвати в сільське
і
ство — зросте.
Педагогічний колектив на
шої
школи буде й надалі
працювати
з кожним уч
нем, готуючи його до твор
чої праці в сільському гос
подарстві, навчаючи любити
свою землю, через усе жит
тя гідно пронести
високе
звання хлібороба.

Г. КИРИЛЮК,
директор Новгороднівської СШ № 2.

ПОДІІЯ

ЩЕ ОДНЕ СЛОМ
ЗА І®
Позавчора в області розпочався фестиваль> профе«Пісні,
СІІІНОГО мнстецтва
і....
обпалені війною», присвяче
ний 40-річчю визволення Кіровоградщннн від німецькофашистських загарбників. У
святі відкриття, яке прохо
дило в концертному
залі
обласної філармонії, взяли
участь заслужений праців
ник культури УРСР Ант.оніВ на Червінська, солісти фіІ дармовії Володимир Сіра«
тьєв та Вадим Силенко, во
кально - інструментальний
ансамбль обласної' філармоянії «Контакт», лауреат ресйпубліканського телевізійного
у фестивалю «Сонячні кларвеа ти» ансамбль «Ятранчик»
у будинку культури імені 1\аI лініна, народна самодіяльЦна зраково-показова капела
І та народний
самодіяльний
І ансамбль
пісні та танцю
1 «Весна» Палацу
культури
імені Компанійця. На святі,
яке відкрив начальник обIласного управління культуI ри М. 1. Сиченко, прозвуча
ли пісні, написані компози| Горами М. Богословським,
А. Новиковим, К. Листовим,
Є. Жарковським.
На відкритті фестивалю
П був присутній
перший секНрстар обласного комітету
комсомолу 1. О. Шевченко.
А. БАРАНОВ.

м. Кіровоград.

НА КОНКУРС «ЦЕ ПОТРІБНО ЖИВИ/А»

Балада про матір
Коли замовкли постріли гарматні,
' А ворог відкотився ген куди...
Прийшла із хутірця старенька мати
І принесла криничної води.
«Синки, попийте нашої, святої,
Щоб супостат ніколи вже не встав...»
Та й оживали знову перед боєм
Гарячі, болем спалені уста.
І засвітліли в пам’яті солдатській
Простори отчі в гомоні садів,
В дівочих косах лугові ромашки
І все, що кожен вірно так любив..,
А мати йшла, несла пусте відерце
В зажурі тихій серед гільз рудих
Й ніхто не знав, як материнським серцем
Вона гордиться за синів своїх...
,..Старенька мати, що прийшла з водою
Опівдні до траншей передових,
Ще довго потім снилась після бою
Бійцям на.всіх дорогах фронтових.
Михайло РОДИНЧЕНКО.
с. Олександрівна,
Долинський район.

ВІРА ОЧЕРЕТНА—-•
СТОМАТОЛОГ
В. І. Очеретна — лікар Новоукраїнської стомато
логічної лікарні. Спеціаліст високої кваліфікації, во*
на постійно поглиблює свої знання, цікавиться но
винками фаху, застосовує їх на практиці. Одним
із кращих стоматологів району зарекомендувала се
бе ця молоді жінка.
Віра Іванівна володіє тим чарівним вмінням під
готувати свого пацієнта до операції, коли він про
біль забуває і сміливо сідає у лякливе досі крісло
стоматологічного кабінету. Тому завжди усміхнени
ми ідуть від лікарки пацієнти, які ще зозсім недавно
болісно трималися за щоку.
Фото О. Мірошниченка.

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).
—- А потім,
— згадує
голова сільради С. С. Левиникни, — Марія Анто
нівна поіменно назвала
ТИ7< доярок, які взяли на
наступний рік зобов'язан
ня. нижчі торік досягну
тих рубежів. Скажу від
верто, було це новиною
для багатьох депутатів.
Адже колгосп наш з року
В рік значно перевиконує
штани
виробництва та
йродажу молока. І хоч то
го року уже мали його в
.Середньому по 4 тисячі кі
лограмів на корову, Мона
ша довела, що можна й
треба надоювати більше.
Отож сесія
врахувала її
пропозицію в тойі
день
при затвердженні
плану
економічного та соціальі
ного розвитку сіл госпо•царства па наступний рік.
На той час
рік уже ко
тився до завершення, свої
зобов'язання Монаша пе
ревиконала,
подолавши
шеститисячний рубіж. Сло
вом і ділом
допомагала
жінка іншим тваринникам
щодня
добиватися висо
ких надоїв. Очолила депу
татську групу
на фермі,
найпильніше слідкувала за
дотриманням
раціональ
ної годівлі корів, І зовсім
не тому, що мало
кормів
припасли в господарстві
на зиму. Навпани: від ба
гатства часом траплялось
марнотратство. Після кор
мороздавача,
приміром,
десь та й випаде корм на

аа ва
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проході
в корівнику. А
вкинути його в
годівни
цю не кожен
поспішав.
Ферма велина. мовляв, не
без того, як і пропаде
якась там дещиця
фура
жу. Воно й правда дещиці
губляться. Однак, збери їх
докупи,
чимало
вийде.
Отож, за ініціативою Монаші, доярни
якось гур
том підібрали
корми, що
мимо годівниць потрапили
на долівку. Підібрали
й
зважили. Більше центнера
вийшло. І якщо після того
уроку востаннє довелось
пекти раків
деяким не
дбайливим
твариннинам,
то з шоферами й тракто
ристами і дотепер «воює»
депутатська група.
Один
губить солому
по дорозі
до ферми, інший поспіхом,
звичайно, мимо асфальто
ваного майданчика виван
тажить
якусь
частину
корму. Притопче колесами
и пиши пропало. Принци
пово говорила про це Ма
рія на зборах тваринників
ферми, коли йшла мова
про підвищення трудової
дисципліни.
Оскільки в
колективі давно працюють
без відстаючих і порушни
ків, запропонувала депу
тат гуртом боротися за те,
щоб і в селах колгоспу не
було випивох, ледарів, по
рушників правопорядку та
недбайливих. Члени депу
татської групи діють тут
найактивніше.
і того дня
вони вирішили всюди про
контролювати
доставну
кормів: ветфельдшер О. Г.
Швець
чергувала
біля
скирт І нормосховищ. го
ловний зоотехнік
О. О.

Висланько — на
шляхах
до ферми, а вона, Марія,
— тут, біля кормових майданчинів, до одного з яких
щойно і під'їхав цунрозаводський самоскид із жо
мом.

— Другий шофер ВІД-'
став у дорозі,
чи що? —
запитала водія Марія Ан
тонівна.
— Другого сьогодні не
буде. — байдуже відповів
той, — неполадки з авто
мобілем у нього.
— Але ж нам дві маши
ні! жому на сьогодні по
трібно. ’ — стурбувалась
жінка.
— Даремно чекаєте...
Не встиг незнайомець
руками розвести у відпо
відь, як Монаша вже си
діла поруч у кабіні.
— .Поїхали? — «ма ще
не знаючи, що вдіє, далі,
суворо наказала водієві.—
Не на танці, звичайно. До
свого цукрозаводу
під
кинь.
Стенувши плечима, до
дав шофер газу та й по
мчали. До заводу — світ
не близький. Ще за селом
хотів, було,
схаменутв
Марію. Завтра,
мовляв,
компенсують сьогоднішню
норму жому, три самоски
ди підкинуть замість двох.

Та де там! Жінка з твер
дим характером. Питає он,
чи вдосталь масла було
сьогодні в їхньому мага
зині? Чого ж — вдосталь.
А вона
знову своє гне.
Завтра, мов, багатьом не'
вистачить, бо не додасть
ферма стільки
молока,
скільки жому їй не довез
ли сьогодні. Далі — біль
ше. З усієї тієї
розмови
виходило, що й він, шо
фер, винуватий у тому. Бо,
коли б мав совість, не по
лінувався б і за товарища
ходку на ферму зробити.
Одне слово, що не кажи,
а правду в очі жінка ріже.
Як під’їжджали до цук
розаводу, вже не вагався
в думках шофер, внруЛив
до жомосховища й уперше
за всю дороуу усміхнувся
До Монаші.
Бути по-твоєму, депу
тат Маріє! Скажи, нехай
завантажують, а я — мит
тю в диспетчерську за
путівкою.
Привезли жом на ферму
якраз перед вечірньою го
дівлею тварин. Йшла Ма
рія гукати кормачів-мехашзаторів...
Так співпало,
що чеоез
ї'"ь.иа ЯІ1ІВ після того ви
падку Марія поїхала на

нараду передовиків, де їй
вручили за
багаторічний
трудовий
успіх
орден
Жовтневої Революції. За
трималась там і на другий
день. Тим часом
доярки
вирішили
привітати її з
високою нагородою неаби
яким сюрпризом. Усі зна
ли, як бідкалась Марія про
свою маленьку Журавку —
теличку від найпродуктив
нішої корови. Ніни не по
годжувалась віддати її в
загальну
групу. «Сама б
вигляділа, якби дозволили
отут дерев’яну клітку по
ставити», —
зітхала не
раз. Та вдіяти
нічого не
могла. «Не положено», —
в один голос пояснювали
зоотехніки.
Однак, коли
доярки гуртом
прийшли
до них з цим же прохан
ням, та ще й з такої наго
ди, нарешті дозволили. По
приїзду
ні світ
ні зоря
прийшла Марія на ферму
й очам своїм не повірла,
Журавка стояла неподалін
матері в новенькій доброт
ній^ клітці.
Всіх доярок
обіймала Марія перед доїн
ням. Кожній щиросердо по
дякувала -за такий гости
нець.

— А як збиралися дів
чата в будинку тваринни
ка, щоб привітати з наго
родою, дивний
неспокій
закравсь мені в душу, —
усміхаючись, згадує Марія
Антонівна.
— Думка за
думкою, та й зрозуміла я
тоді, іцо і як депутат, і як
передова доярка не маю
права на шо винятковість
зі своєю Журавкою. Отак
і кажу про це дівчатам, а
вони мені в один голос:
«Щоб Журавку — в інші
руки? Нізащо! Не рівня її

матері жодна корова на
фермі та й в колгоспі, вва
жай. Виростиш ще отаку
— піде родовід — люди
спасибі скажуть». Звідто
ді, куди не йду на фермі,
— Журавка за мною. Усі
її полюбили, хто що мав,
тим і догоджав. 1 сьогод
ні, знаєте, по скільки мо
лока вона дає вдень? Вір
те не вірте: по 32 кілогра
ми.
її вмінню
вгадувати
особливо
перспективних
нетелів для
поповнення
стада у нолективі
вже й
дивуватись перестали. Зна
ють доярки, що славилась
цим колись і мати Марії
— Софія Семенівна.
Ще
старшокласницею ходила
в неї під рукою дочка. А
коли мати вийшла на пен
сію, свою групу і передала
в спадщину Марії. Як на її
молоді руни —
важкі то
були корівки. Проте не за
недбала жодної. Особливо
первісток роздоїла так, що
незабаром стала
першою
дояркою в колгоспі, потім
— в районі, а згодом неперевершеним
майстром
машинного доїння всієї об
ласті.

У Надлаку переконані:
людям, громадським інте
ресам Марія Антонівна
Монаша і як комуніст, і
як депутат сільської Ради
останніх трьох
скликань
підряд, віддала більше зу
силь і часу,
аніж своїй
професії і роботі, своєму
особистому щастю.
І. ЗЛАТИЧ.
Новоархангельський
район.
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Минає

60
років

з тесу -присвоєння
Всесоюзній піонерській
організації імені В. І. Леніна
ІЗ ЗВЕРНЕННЯ

ЦК

жинах Кіровоградщини —
76 тисяч 253 юних ленін
рксм 1 цв дитячих ців.
Виконуючи заповіти
комун не т и ч if и 7 В. І. Леніна, хлопчики й
дівчатка області
вивча
Груп до всЇ’Гпроль ють історію нашої Бать
ТАРСЬКНХ ДПЕгГсоЗ ківщини, знайомляться з
героїчними
традиціями
103 У РАД я н ських с£ Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, Ленін
Ц1АЛ!СТИЧнЙх
РЕС ського комсомолу, беруть
активну участь у всесоюз
операції
ПУБЛІК 23 СІЧНЯ 1924 ній піонерській
«Мільйон
— Батьківщи
РОКУ:
ні’», в огляді науково-тех
нічної творчості.
«Піонери, Спартаки ра
Піонери е учасниками
дянських республік!
Всесоюзного
походу за
Пленум
Центрального дбайливе ставлення
до
Комітету Російської Ко навчального
приладдя і
муністичної Спілки Моло шкільного майна, допома
ді постановив переймену гають створювати громад
вати комуністичні дитячі ські фонди
підручників,
організації СРСР в кому проводять операцію «Жи
ністичні
дитячі
групи ви, книго!»
юн.чх піонерів імені Лені
З тисячі 315 загонів
на.
юних ленінців діє нині у
Ви повинні бути тепер школах нашої області.
гідними того великого іме Про добрі справи хлопчи
ні, яке написане на вашо ків і дівчаток у піонерсь
му прапор;».
ких галстуках розповідає
У 587 ііібиерських дру ця добірка.

«ЛЕНІНА СОНЦЕ—
В НАШИХ СЕРЦЯХ»
В обкомі комсомолу відбулася зустріч із піонер
ськими активістами, області, присвячена 60-річчю
прнсьоєняя Всесоюзній піонерській оргаііізації імсііі
Володимира Ілліча Леніна.
Зустріч відкрив перший секретар обласного комі
тету комсомолу і. О. ШЕВЧЕНКО.
Про досягнення 76,-тисячної армії юних ленінців
Кіровоградщини з 1923 року по сьогоднішні дні, про
роботу хлопчиків і дівчаток у піонерських галстуках
па етапах Маршу юних ленінців розповіла секретар
обкому комсомолу Н. АНГЕЛ У ЦА.
Своїми здобутками у роботі з піонерами поділили
ся працівники Олександрійського міськкому і Ленін
ського (м. Кіровограда) райкому ЛКСМ України
Л. ЄГЕЛЬСЬКА та Н. ВАСІНА.
Пам’ятати про те, що піонерський ватажок — це
вірний спадкоємець корчагінських традицій, заклика
ла присутніх старша піонервожата Тарасівської вось
мирічної ніколи Новгородці вського району Н. ЧА
БАН.
Дружними оплесками були зустрінуті виступи ве
теранів піонерського руху — вчительки Комианіївської восьмирічки Л. К. БОЙКО, педагога Д. К. ПОЛОЗЮКА з Новоукраїнського району, жительки
м. Кіровограда 3. М. ЗАВ1Н0Ї.
Почесні грамоти Центральної Ради Всесоюзної
піонерської організації та обкому комсомолу були
вручені багатьом піонерським активістам.
И.і закінчення перед учасниками зустрічі виступив
лауреат міських, обласних і республіканських кон
курсів комсомольської пісні, автор численних пісень
І’. БУЛГАЧОВ.
Для Олега Марковича,
Юри Цигаїїенка, Саші та
Віті
Безп'ятюкіп, Петра
Рудепка та багатьох їх
ніх товаришів
не існує
проблеми, як «убити» віль
ний час.
Бо такого часу
(.маються па увазі години,
‘коли нікуди себе діти) у
них практично немає. Ко
ли веселий дзвінок СПОВІС
ТИТЬ про закінчення шкіль
них уроків, багато учнів
’поспішають до пас, у бу
динок піонерів .та школя
рів. Поспішають тому, шо
тут їх чекає’улюблене за
няття. Для
дівчаток це
вишивання, в’язання, ви
вчення азів квітникарства
та
машинопису, а для
хлопчиків теж знайдеться
Справа до душі. Кому, на
приклад, не хочеться влас
ними руками сконструюва
ти маленьку ракету чи по
лагодити радіоприлади.
Тому на запитання, чого
можна навчитись уже в
сьомому—восьмом}' кла-

■ 1 знову лунко зазвумали
горни. Дружно розсипали
дріб бараоани. Бони спо
вістилн: у юних ленінці“
свято. На Всесоюзному пі
онерському зборі, ЩО «ИН
проходить у всіх піонерсь
ких дружинах під девізол
«Ім’я
Леніна В
серці
кожного! Вірність парти
ділом доведемо», хлопчи
ки і дівчатка в червоних
галстуках на грудях зда
ють рапорт
Батьківщині,
партії, комсомолу про те,
з якими
успіхами вони
йдуть маршрутами нового
маршу.
Про життя Піонерів од
нієї з кращих дружин Маловисківського району, що
носить ім'я Володі Дубініна, — сьогоднішня наша
розповідь.

СКІЛЬКИ РОКІВ
ШКОЛІ!
Микола Павлович Матеієнко, директор Малозисківської СШ № 4, тримав
пожовклий фотознімок 1
розповідав учням, які ото
чили його тісним кільцем.
— Такою була наша де
сятирічка. Правда, не схо
жа на нинішню?
Нічого
дивного. Цій фотографії
52 роки.
— А давайте напишемо
історію школи? Так ціка
побільше про
во взнати
неї! — вигукнув
хтось із
хлопчиків.
Пропозицію було схва
лено відразу
ж і надто
дружно та голосно,
Така вже склалася тра
диція в цій
десятирічці:
майже кожен клас, навіть
жовтенятський, тут займа
ється краєзнавчо-пошуко
вою роботою.
«Краєзнавці, червоні слі
допити — в похід! Будемо
ж всі
літописцями часу,
днів сьогоднішніх
і днів
минулих!» Такими слова
ми
закликали учні СШ
№ 4 брати участь у пошу
ковій роботі
до 40-річчя
Перемоги над
німецькофашистськими загарбника
ми у зверненні до своїх

ровесників
району
Району «н
«Нее
меркнути славі народного
подвигу». Чи не найактив
нішими виявилися Юні ле
нінці цієї школи.
Автомайшк 116-ї танко
вої бригади вз-го мехащ.
хованого полку Іван Зибін
убоях за Малу Виску в
січні 1944-го був нагород
жений
Золотою зіркою
Героя. Визволяла місто від
ненависного ворога і Ге
рой’ Радянського Союзу
Ірина Левченко, ці факт*
.і ще оагато інших, зв’язані
з життям та бойовим ш іяхом ЦИХ людей, взнали
третьокласники десятиріч
ки. На урочистому прийо
мі в піонери учні
дали
слово непі дружині і шко
лі довести, що їхні загони
гідні носити імена героїв
І 3 того матеріалу, що во
ни вже Зібрали, можна на
писати не одну сторінку
рукописної книги «Літопис
Великої Вітчизняної», яку
пишуть діти.

«ми більше
НЕ БУДЕМО»
Ця загальношкільна лінійка відбулася на одній із
перерв між уроками. Пи
тання, що розглядалося,

не терпіло зволікання. Уч
ні 6 «Б» клас/ Олег Маціевич і Владик Василега за
йшли в клас до першачків,
коли тих не було, і забра
ли всі ручки, що лежали
на партах. Пезно, думали,
що залишаться непоміче
ними. Але
помилилися:
піймалися, як кажуть, на
гарячому.
Тепер два
хлопці, розчервонілі
від
сорому,
стояли перед своїми ро
весниками, старшими то
варишами, вчителями. По
яснити свій
вчинок
не
могли. Кулькові ручки їм
були зовсім не потрібні. А
зробили це «просто так».
— Ми більше не буде
мо, — ледве відтягли го
лоси хлопці. Сказати біль
ше у своє
виправдання
нічого. Самі розуміли: ви
нуваті.
Цей урок запам’ятається
Олегові і Владику. Навряд
чи захочеться
їм колись
повторити подібну історію,
її ж я розповіла, для того,
щоб
підтвердити такий
(Пакт: порушникам дне-

Вибирай заняття до душі
ХЛОПЦІ, .3 якими вчителям
нелегко справитись. На
уроках неуважні, бешкету
ють, з однокласниками не
дружать, удома
від І1ИХ
допомоги не дочекаєшся
А тут хлбпчшга
на очах
перероджується. І особли
вого секрету не відкрию
коли скажу, що так трап
ляється тому, що знахо
дить пін своє захоплення.
Разом
із
товаришами
щось вигадує,
придумує
сперечається з
приводу
того чи іншого
рішення.
Заняття в гуртку дисцип
лінують, позитивно впли
вають па успішність учняне знатимеш фізики чи ма
тематики — нічого тобі
робити в ракетомодельиому гуртку чи гуртку радіо,

ПЕРШИЙ
У ВСЬОМУ
Переглядаючи
тексти
прочитаних в ефірі мате
ріалів, мені запам’ятало
ся: «У числі переможців
— 5 «Б». «Найкращі ре
зультати
у 5 «Б» класі»,
«Найбільше відмінників —
у 5 «Б».
Як же вдається
піоне
рам бути в всьому пер
шими?
— Дуже просто. А у
нас
завжди
один
за
всіх і всі за одного, —
говорить Віта Неживенко.
—Разом металолом і маку
латуру збираємо, вивчає
мо бойовий шлях нашого
земляка Героя Радянсько
го Союзу Петра Белігіна
(загін носить його ім’я).
У шкільному ляльково
му театрі знову чи не най
більше учнів з 5 «Б».
— Нам ніколи не набри
дає бути разом,
—каже
Віта. — Мабуть від того,
що ми дружні, нам все і
вдається...
Т. СТОРОЖУК.
м. Мала Виска.

На знімках:
юні
ленінці
загону
імені
П. Велігіна Віта НЕЖИ
ВЕНКО і Сергій НОХРІН;
завжди цікаво і весело но
ли поруч старша піонервожата Людмила КИЗЮН
(на фото в центрі).
Фото В. ГРИБА.

УРОК ПРАЦІ

сах, наші хлопці іі дівчата
сміливо
відповідають:
можна вишити гарну сер
ветку для лому, вив'язати
рукавички мамі чи молод
шій сестричці, можна зро
бити у гуртку випалюван
ня чудовий подарунок то
варишеві
в день народ
ження, навчитись розбира
тись у найхнтромудріших
радіосхемах, можна стати
сильним
і
витривалим
завдяки активній участі у
спортивних гуртках.
Така робота з дітьми
■повністю себе виправдо
вує, бо меншає на вули
цях школярів,
які без
цільно бродять тільки то
му, що їм нікуди подітись.
Бувають і такі
випадки,
що приходять до пас

ципліни. ледарям у школ»
— суворий бій. Рада дру
жини, учком постійно три
мають у полі зору загаль
ний стан справ учнів і в
навчанні,
і в поведінці.
Двійка
за
невивчений
урок, порушення дисциплі
ни— привід для спільного
термінового засідання ра
ди дружини,
загальношкільної лінійки.
Бути
«центральними» фігурами
на них не приємно. Та і як
після того в очі друзям ди
витися!
Щосуботи о
8.45 по
школі лунає: «Увага, ува
га! Говорить шкільне ра
діомовлення..!» І всі відра
зу впізнають голос своєї
старшої
піонервожатої
Людмили
Кизюн. За 10
хвилин
передачі
ви в
курсі всіх шкільних новин.
І про
наслідки
рейдів
«Про що розповів порт
фель», і чистоту в класах,
і результати контрольних
робіт і диктантів у деяких
класах.

не вчитнмеш географію—
соромно буде перед това
ришами — юними крає
знавцями.
Хочу також сказати і
про тих, хто працює з піо
нерами та школярами, хто
навчить дітей
доброго,
світлого. Це керівники на
ших гуртків. У більшості
випадків вони — вироб
ничники. З юними в'язаль
ницями і вишивальницями
працює, наприклад, мед
сестра районної лікарні
Наталія Олексієвпч, гур
ток радіо веде працівник
райсільгоспуправ л і н и я
Анатолій Люлька, юних
спортсменів виховує зуб
ний технік нашої поліклі
ніки Віктор Роді».
У методкабінеті будпя-

ку піонерів та школярів є
стенд,
який розповідає
про наших колишніх гуртківців, а нинішніх інжене
рів, військовослужбовців,
працівників сфери обслу
говування. Вчорашні хлоп
ці і дівчата стали сьогодні
високоосвіченими спеціа
лістами, майстрами своєї
справи. Сергій Момотюк.
який був одним з найак
тивніших учасників гурт
ка кіномеханіків, працює
зараз за цією спеціальніс
тю у районному кінотеат
рі. Люді Бігай так споде
бались заняття з квітни
карства, що вона вступила
до Кримського художньо
го училища
імені М. С.
Самокиша. Недавно на зи
мовик -канікулах
Люда

приходила до нас, захоп
лено розповідала про своє
навчання.
Відбулася у нас цікава
виставка
«Творчість
юних», де експонувались
роботи учасників
різних
гуртків з усіх шкіл райо
ну. Авторитетне жюрі під
било підсумки, визначило
переможців. Але, думаю,
справа не в тому, що
хтось зайняв призове міс
це, а хтось лишився без
нагороди. Справа в тому,
що кожен школяр зна
йшов справу до душі, що
він відчув
насолоду від
своєї праці,
побачив ре
зультати. Не завжди вони
задовольняють. І тоді про
довжуються пошуки, шу
каються рішення. Хай же
оце добре невдоволення
собою залишиться на все
життя.
Р. СОТНИКОВА,
директор районного
будинку
піонері* та
школярів.
Устянівський райож

4 стор
«Земля Сіону — спільна
батьківщина всіх євреїв!»
— закликали сіоністські
емісари. 28 червня 1978
року на таможні Мінсько
го аеропорту
затримали
«туриста» Артура Шийндліха, у якого виявився по
тайний пояс, валіза з по
двійним дном, антирадянська література — тради
ційний джентльменський
набір сіоністського вербу
вальника. І обов'язкова
записна книжка з адреса
ми людей, котрих Шийндліх повинен був загітувати
виїхати до Ізраїлю.
Таємна війна проти Ра
дянського Союзу почала
ся не сьогодні і не вчора.
У. Москві на VI всесвітній
фестиваль
молоді і сту
дентів у 1957 році приїха
ли у складі
ізраїльської
делегації професійні роз
відники. В одного
з них
були документи туриста, у
двох інших — візи офіцій
них делегатів. Але мета
одна — вербування до Із
раїлю.
Серпень
1982
року.
Одинадцятий
конгрес
міжнародної асоціації по
вивченню
четвертинного
періоду. На
цей форум
Ізраїль також
направив
свого спеціаліста. Та док
тор Рабан мало цікавився
четвертинною геологією,
він мав інші
цілі. Після
наукових екскурсій Рабан
займався тим же, чим зай
малися ізраїльські делега
ти на
VI всесвітньому
конгресі молоді і студен
тів. Оформляв виклики в
Ізраїль від
неіснуючих
родичів.
У фільмі наводиться ін
терв'ю із співробітницею
сіоністського центру «Кон
грес захисту
радянських
євреїв».
Запитання: — Ваш кон
грес займається лише ра
дянськими євреями?
Відповідь: — Ми вважа
ємо, що в СРСР пригнічу
ються не тільки
євреї, я
думаю, що всі національ
ні меншості пригнічують
ся. Але оскільки
наша
проблема стосується ли
ше євреїв, ми працюємо
для євреїв.
А взагалі, у
Бельгії існує
спеціальна

комісія, котра займається
всіма питаннями євреїв у
Росії.
Як бачите,
нахабства
цим непрошеним захисни
кам
позичати не треба.
Ось як характеризує Лігу
захисту євреїв американ
ський журналіст Е. Джонсон: «Ватажки цієї зграї
поставили
собі за мету
зашкодити процесу нор
малізації радянсько-аме
риканських
відносин...»

Кореспондент «Вашінгтон пост»
Пітер 'Оснос,
котрий,
перебуваючи в
Радянському Союзі, вида
вав себе за «друга і по«ровителя» радянських єв
реїв і посилав у свою га
зету статті про
те, як їм
погано у нас
живеться,
пізніше, опинившись в Із
раїлі, обережно зазначав:
«Для більшості тих, хто
приїхав сюди переважно з
економічних
міркувань.

1...Кр<І7
2.С8К і
Кр : С8; З.Ка7х; 2...Кр : С6.
З.Тс5х;
2...Кре8
З.Ксібх;
2...Кре6; З.КііДх.
1.КІ5? 15? 2.Кс6 Фаі .
Правильні відповіді надіслали:
С.
Харченко
(Знам’ямський
район),
В. Просяний (Олександрій
ський район), М. Атаманюк (Гайворон),
В. Циві
льов (Кіровоград),
Пропонуємо для учасни
ків конкурсу дві задачі ві
домих шахових компози
торів.
Задача № 15 (А. Мандлер):

Білі: Кр с7, пп.1'2;
Чорні; Кр а2 пп.І)7;
Білі виграють.
Задача № 16 (Т. Горгієв):

Білі: Кріі7, пп: д2, Ь2;
Чорні: Кр 115, пп: с7;
Нічия.
*

❖

*

Читачі «Молодого кому
нара» в своїх
листах до

постійно
повторюють:
«Мир Ізраїлю. Мир сусі
дам, мир усім сусідам», а
в цей же час то з одного,
то з іншого боку
чути
крики
розпачу сусідів,
землю яких плюндрує чо
біт ізраїльського, окупан
та.
Замість
раю на землі
предків дехто знаходить
місце на військовому кла
довищі
і шаблонний не

Під такою назвою на екранах області демонструється знятаі
студією «Зілорусфільм» документальна
стрічка, у якій іде мова про євреїв, котрі виїхали з Радянського
”
Союзу у пошуках кращого життя у так
знаному
званому «вільному світі».

Про розмах і методи діяльності ліги красномовно
свідчить висунута в кінці
1982
року її програма,
відповідно
до якої ліга
повинна
діяти «у будьякій точці землі методами
бойкотів,
переслідувань,
психологічної
обробки,
фізичної розправи». На це
міжнародний сіонізм ви
трачає мільйони доларів.
За всяку ціну намагають
ся поставити
в СРСР єв
рейське питання. Сіоніст
сько-ізраїльські шпигунсь
кі служби і підривні цент
ри намагаються створити
в нашій країні
мережу
націоналістичних гуртків,
надати їхній діяльності антирадянського характеру.
Учасники подібних гуртків
займаються не вивченням
стародавніх манускриптів,
а розповсюдженням антирадянської
літератури,
збором
шпигунських да
них, організацією антирадянських виступів. Ось ха
рактеристика на одного з
таких діячів, яка містить
ся у виданій
Київським
обласним судом довідці:
«Рохман Михайло Аронович. 1917 року народжен
ня. Вироком від 31 грудня
1947 року засуджений за
крадіжки державного
і
громадського майна стро
ком на 25 років
позбав
лення волі».

умови в Ізраїлі
можуть
видатися важкими. В од
ному недавньому
аналізі
міністерства імміграції бу
ло встановлено, що після
трьох років
перебування
більше половини радянсь
ких емігрантів менше за
доволені роботою в Ізраї
лі, ніж роботою в Радян
ському Союзі, менше по
ловини задоволені заробіт
ною платою...»
«Але з якими проблема
ми вони б не стикалися,—
продовжує Оснос, — ви
їхати з Ізраїлю радянсь
ким євреям
важче, ніж
приїхати туди... Вони зо
бов’язані
повернути всю
грошову допомогу, випла
чену їм ізраїльтянами».

Багато чого не можуть
прийняти люди, котрі ви
росли у
соціалістичному
суспільстві, а потім потра
пили на Захід: соціальну
нерівність, розкіш на од
ному полюсі
і злидні на
іншому, інфляцію і не
ймовірно високу квартпла
ту, расову дискримінацію.
Капіталістична
дійсність
швидко
розвіює ілюзії,
відштовхує людину, вихо
соціалістичному
вану у
<---- —............ ......
бездушним,
світі, своїм
холодним
ставленням.
Бар’єр несумісності охоп
лює сферу праці, ідеалів,
уявлень,
життєвого уст
рою, норм людської пове

Конкурс, конкурс
3. тавх.

дінки.
І тоді приходить
прозріння —
запізніле
прозріння. І цей фільм —
яскраво підтверджує це.
Ось що сказала Єлиза
вета Веймар, котра повер
нулася із ФРН, куди виїз
дила «возз’єднатися»
з
родичами, в. інтерв'ю ко
респондентові
газети
«Казахстанская
правда»
(№ 221 за 1983 рік):
— Хіба лише листи! Ду
рять нашого брата і різні

ОБЛИЧЧЯ «ВІЛЬНОГО СВІТУ»

КЛУБ 64-х КЛІТИН

Задача Н? 14
має таке
розв’язання:
1. КсбІФеб — загроза.
2.
ТИ 5
(З.Ка7х) Фсб!

24 січня 1984 року

«Молодий комунар»

редакції
повідомляють,
що складанням та розв’я
занням шахових
задач,
етюдів, композицій актив
но займаються члени ша
хових клубів, що діють в
м. Олександрії, селі Ор
ловому Новоархангельського району, в колекти
ві
фізкультури
тресту
«Кіровоградсільбуд», об
ласної ради
ДСТ «Спар
так» (парк культури і від
починку імені Леніна), юні
шахісти будинків і палаців
піонерів
Світловодська,
Кіровограда, Новоукраїнки. Запрошуємо і їх взяти
участь в нашому конкурсі
(надсилати свої шахові за
дачі, розв'язувати ті, що
публікуються на сторінках
«Молодого комунара»),
У конкурсі на складан
ня задач нині лідирує ро
бітник тепловозорсмонтного заводу з м. Гайворона
Станіслав Кирилов,
а в
розв’язанні опублікованих
у минулому році шахових
композицій
—
Микола
Атаманюк (м. Гайворон)
та
Василь
Цивільов
(м. Кіровоград).

д ЦТ (І програма)

8.00 — Новини.
8.20 —
Документальні фільми. 9.05
— М. Горький. «Достигает
та інші».
Фільм-внстава.
11.25 — Новини.
14.30 —
Новини. 14.50 — По Сибіру
і Далекому Сходу. Докумен
тальні фільми. 15.35 — Роз
повідають наші кореспон
денти. 16.05 — Новини. 16.10
— У концертному
залі —
школярі. 17.00 — На землі,
в небесах і на морі. 17.30 —
У кожному малюнку — сон
це 17 45 — Документальний
телефільм «Виняток з пра
вил». Про проблеми впровад
ження нової техніки. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Назустріч виборам. 19.1а —
Фільм «Блокада». Частина 1.
Фільм перший. «Лузький ру
біж-». 21.00
■— «Час». 21.35
л”
реформу.
— Про ШКІЛЬНУ’
Проект
ЦК
Обговорюємо
Т
22.05
— Концерт.
КПРС.
22.50 — Сьогодні у світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.15 —
10.40 —
Народні таланти.
фільмів студії
Програма
11.25 —
«Укртелефільм».
«Як збираФільм-концерт
вінця».
лась дівчииа до
11.40 _ «Шкільний скрап».

«Молодой коммунар»

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского
областного комитета

316050, МСП,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

м. Кіровоград,

На украинском языке.
БК 04010.

Обсяг 0,5 ПРУ«, ари-

«голоси». Я як почую по
зивні
«Німецької хвилі»,
цей мотив «Брат
кличе
своїх
братів», солодкий
голос диктора — зло бе
ре. Брехуни
і лицеміри,
скільком людям заморо
чили голову, скільки доль
скалічили!
«Історична
батьківщина», «вільне су
спільство...»
Брехня. На
власній шкірі випробували
справжню ціну усім цим
«благам».
Чого ж_шукають люди,
котрі звертаються із про
ханням
возз'єднатися із
родичами на землі пред
ків? Щойно виїхавши за
межі нашої країни, вони
змінюють свої наміри і по
вертають зовсім в інший
бік. Шукачі удачі, легкої
наживи. Вони вже бачать
себе бізнесменами в ши
карних автомобілях. Ні! Не
ізраїльськими солдатами.
І не за кермом військово
го грузовика. Але там є
багато добродіїв, що на
вертають блудливих ове
чок до основного стада. Як
тільки емігранти потрап
ляють в Ізраїль, їх реєст
рують, видають паспорт і
ті, хто підходить за віком,
направляються на службу
в армію. Адже ця країна
весь час свого існування з
кимось воює: постійно по
трібні солдати, багато сол
дат. Ізраїльські
рабини

кролог у вечірній газеті. А
інші?..
Михайло Левін виїхав із
СРСР у 1980 році; профе
сія — дизайнер, у Римі—
лахмітник:

— У Радянському Сою
зі у свої 32 роки я посів
надто
високий
пост. І
практично
не мав надії
до кінця свого
життя на
підвищення. Не було сти
мулу працювати. У систе
мі, в яку я переїхав, сподіваюся, перспектива буде
на кожному кроці!
Живе
у жахливих умовах, торгує всіляким мотлахом,
різноманітними
дрібничками
на базарі,
мріє про Канаду. Це поки
що все, чого він досяг зі
своєю
блискучою пер
спективою. На його прик
ладі глядач може переко
натися, чого варті обіцян
ки сіоністських кликунів.
Анатолій Ідліс виїхав з
СРСР у 1977 році, лікар,
кандидат медичних наук, у
США — чорноробочий,
лаборант, безробітний:

— Народився я і виріс
у Києві. Багато
їздив по
країні. Працював у медич
ному інституті, р-“----Пройшов
шлях
від лаборанта
до
старшого наукового співробітника,
Завідував кафедрою. Квартиру
мав
чудову. Це рідкісне у Ки
єві місце: Русанівка, так

звана київська Венеція. З
видом на Дніпро, на Лав
ру. Тут можна було жити
серцем.
І лікуватися від
будь-яких
захворювань
навіть без лікарів.
У Сполучених
Штатах,
куди він зрештою потра
пив після довгих блукань,
постійної роботи не мав,
житла у його сім’ї не бу
ло, з лікарні
видворили
після операції ще очмані
лим від наркозу, тільки-но
дізнавшись, що він не має
чим платити.
За
повідомленням
агентства
Франс Пресс,
власті Ізраїлю
серйозно
стурбовані
збільшенням
кількості громадян, котрі
бажають виїхати з країни.
Справа дійшла
навіть до
того, що у містах
підго
товлена до відкриття теле
фонна служба так звано
го
«антиеміграційного
БОЙ».
Кількість осіб єврейсь
кої національності, що ви
рішили покинути «обітовану землю»,
відповідно з
даними Центрального бю
ро статистики Ізраїлю, за
останні 12 місяців переви
щила 15 тисяч чоловік.
Якщо так буде і далі, тур
буються у Тель-Авіві, хто
буде заселяти захоплені
у арабів землі, кого мож
на буде
закликати під
знамена ізраїльської вояч
чини для того, щоб здійс
нювати напади на сусідні
арабські держави?
От і
намагаються вмовити, пе
реконати, приголубити, а
разом з тим і перешкоди
ти їхньому виїздові (цьо
му, між іншим, служить і
збільшення
у два рази
плати за виїзну візу).
Людей, які залишають
ся в Радянському Союзі,
сіоністи лякають концта
борами, які нібито будува
тимуть в нашій країні для
євреїв. Все робиться для
того, щоб кинути тінь на
інтернаціональну політику
нашої держави, підірвати
існуючий лад. Натомість
пропонують візи на землю
Сіону. Ось та дорога, що
веде в западню. Ця думка
проходить
через увесь
фільм.

В. АФАНАСІЄНКО.

7 клас. Російська літерату
ра. 12.15 — Новини. 16.00—
Новини. 16.10
— «Срібний
дзвіночок».
(Кіровоград на
Республіканське телебачен
ня). 16.30 —
Музичний
фільм «Вклонилась
земля А ЦТ (1 програма)
ковалю». 17.00 —
«Старти
8.00 — Новини.
8.20 —
надій». 17.30 — «Вперед, ор
юних. 8.50 —
лята». 18.00
— Телефільм Творчість
«Подолання». 18.30 — «День Фільм «Блокада». Частина 1.
за днем». (Кіровоград). 18.45 Фільм перший — «Лузький
— Телефільм. (Кіровоград). рубіж». 10.35 — Клуб манд
11.35 — Новини.
18.55 — Оголошення. 19.00— рівників.
14.50 —
Актуальна камера. 19.30 — 14.30 — Новини.
Документальні
телефільми.
«Ставиться питання». Листи
телеглядачів коментує про 15.45 — Виступає лауреат
конкурсів
фесор В. І. Сенчеико. Пере міжнародних
— Но
дача перша. 19.45 — О. Ко- Г. Мамайков. 16.10
вини.
16.15
—
Документаль

билянська. «Вовчиха». Вис
«Завищи в
тава. 20.45 — «На добраніч. ний телефільм
17.15 — «...До
Діти!». 21.00 — «Час». 21.35 авангарді».
і
старше»,
—
Продовження вистави шістнадцяти
— Пісня
..далека й
«Вовчиха». 22.30 — Новини. 18.00
близька.
18.45
—
Сьогодні
у
22.55 — Чемпіонат СРСР з
19.00
— Наш сад.
баскетболу. Чоловіки. СКА світі.
(Київ) — «Будівельник» (Ки 19.25 — К. Сеп-Санс. Фантазія для
скрипки і арфи.
їв).
19.45 —
Фільм «Блокада».
А ЦТ (II програма)
Частина 1. Фільм другий —
8.00 — Гімнастика. 8.15 — «Пулковський
_■ .. .
меридіан».
Телефільм «Мелодія фарб». 21.00 — «Час». 21.35 — До
8.35. 9.45 — Природознавст кументальний
телефільм
во 2 кл. Зимуючі
птахи. «Світанок над Гангом». 22.35
— Науково-популярний — Сьогодні у світі.
’Ь'льм «Великий парадокс», А УТ
о. І о. 13.30
— Французька
мова. 10.05 — Учням'ПТУ.
10.00 — Новини. 10.15 —
Естетичне виховання. 10.35. Камерний концерт. 10.45 —
~ Фізика. 8 кл. 11.05 Літературний театр. І. Воло— Шахова шкоЯа.
12.10 — шеніок. «Магеланиха». 11.20
Історія.
5 кл. 12.35 — За — Романси П. І. Чайковсьгальна біологія. 10 кл. 13.05 крго. 11.40 — «Шкільний ек
Зоологія. 7 кл. 14.00 — Гео ран». 5 клас. Музика. 12.10
графія. 7 кл. 14.30 — М. Ло- — Новини. 12.20 — Сеанси
УРЦ2СОП15.25 — Новини. кіно братніх республік. Гру
18.00
Новини.
18.20 — зія. 16.00 — Новини. 16.10—
і рає Мінський камерний ор «Срібний дзвіночок».
16.30
кестр.
18.45 — Спорт за — Музичний фІЛЬМ «Пісні
тиждень. 19.15
— «...До відземської осені». 16.55 —
шістнадцяти і старше». 20.00 Програма
фільмів студії
— Вечірня казка.
20.20 — «Київнаукфільм».
17.25 —
^"ументальні телефільми. Продовольча
програма —
21.00 — «Час». 21 35 — Те справа кожного. 18.00 —
лефільм «Мить удачі». 22.40 «Народна творчість». (Кіро
— новини.
воград). 18.30 —
«День за
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днем». (Кіровоград). 18.45—^^
Телефільм.
(Кіровоград).
18.55 — Оголошення. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — «Ставиться
питання». Передача II. 19.45
— «В майстерні
художни
ка». 20.15 —
Документаль
ний телефільм. «Побачення
з майбутнім». 20.45
— «На
добраніч, діти!».
21.00 —’
«Час». 21.35 — Наші гості.
Народний
артист
СРСР
Д. Бапіоніс. 22.40 — Нови
ни. 23.05 — Чемпіонат СРСР
з
баскетболу.
Чоловіки.
ЦСКА — СКА (Київ).
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний Фільм.
8.35. 9.35
— Географія. 7 .
кл. 9.05. 12.50. — Німецька
мова. 10.05 — Учням ПТУ.
Фізика. 10.35. 11.40
— За
гальна біологія. 9 кл. 11.05
—
Тележурнал
«Сім’я 1
школа». 12.10
— Історія.
6 кл. 12.40 — Науково-попу
лярний фільм «Людина в по
топ! інформації».
13.20 —
Д. Фонвізін.
«Недоросток'».
14.05 — Науково-популяр
ний фільм «Секрети приро
ди». 14.20 — Образ комуніс
та в радянському
образо
творчому мистецтві. 14.50 —Поезія О. Бепггольп. 15.30
—• Новини. 18.00 — Новини.
18.15 —
«Знання — сила».
19.00 — Світ і молодь. 10.35
—
Науково-популярний
Фільм «Софія
Головніші».
20.00
т- Вечірня
казка.
20.20
— Людина і закон.
20.50 — Романс.
Кінозлмальовка. 21.00 — «Час». 21.35
— Фільм «Без вини винува
ті». 23.10 — Новини.
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