І

І
•ч 1

ге;

Г.ЛНр;

у

Орган КІрОЬ'ЄГ;!^<..*Г(і
Виходить з 5 грудня 1939 р.

Вівторок, 29 травня

1984 року

№ 64 (3415).

ф

ЦІН8 2 коп.

«без повної самостійності лектика життя бере своє.
молодь не зможе ці виро Працювати вам буде і лег
бити з себе хороших соціа ше, і по-своєму важче.
Ви представляєте перше
лістів, ні підготуватися до
того, щоб вести соціалізм покоління радянських лю
дей, яке вступило у свідоме
вперед». Це ленінське по життя в умовах розвинутого
28 травня у Великому В. В. Кузнецова, Б. М. По- ленінського ЦК КПРС на переривалась тривалими оп ложення звучить у наші дні соціалістичного суспільства.
не менш актуально, ніж Частіше замне.гасіііссь над
Кремлівському палаці по номарьова, В. М. Чебрикова, чолі з товаришем К. У. Чер- лесками.
чала роботу Всеармійська М. В. Зимяніна, І. В. Капіто- ненком.
Товариш К. У. Черненко трді, коли його було вис цим фактом і особливо пад
нарада секретарів комсо нова, Є. К. Лигачева, К. В.
Слово надається
Гене повідомив про нагороджен ловлено. .
тим. до чого він зобов’язує.
мольських організацій.
ральному секретареві ЦК ня армійського комсомолу
Русакова, М. І. Рижкова.
Ви, дорогі товариші, на Ви самі, треба думати, зу
Бурхливими,
тривалими
Нараду відкрив член По- КПРС, Голові Президії Вер орденом Червоного Прапо лежите до того покоління мієте зробити змдші пра
оплесками зустріли присут літбюро ЦК КПРС, міністр ховної Ради СРСР К. У. Чер ра. Усі встають. Під бурхли радянських людей,
яке, вильні висновки. Але про
ні товаришів К. У. Черненві, тривалі оплески він при вступаючи
один, головний висновок не
в
самостійне,
на, Г. А. Аліева, В. І. Во оборони СРСР Маршал Ра ненку. Присутні. зустріли кріплює орден до прапора трудове життя, має небаче можу не сказати. Він поля
ротникова, М. С. Горбачова, дянського Союзу Д. Ф. Ус його бурхливими, довго не комсомольської організації ні раніше можливості. Вам гає в тому, що в-іл) вішало
стихаючими оплесками.
В. В. Гришина, А. А. Громи- тинов.
Радянської Армії і Військо будуть під силу звершення, щастя народитись . вирости
Учасники наради одно
Промова товариша К. У. во-Морського Флоту.
ко, Г. В. Романова, М. О. Ти
які ще вчора здавалися в суспільстві, яке досягло
хонова, Д. Ф. Устинова, стайно обрали почесну пре Черненка була вислухана з
вайвищого у світові ї історії
фантазією. Але, будь ласка, рівня соціального ;.регресу.
(Закінчення на 2-й стор.).
П. Н. Демічсва, В. І. Долгих, зидію в складі Політбюро величезною увагою, не раз
не тіште себе цим. У чомусь Але це. звичайно, не зна
нинішній радянській молоді чить, ніби вам тепер зали
жити буде простіше, а в шається тільки тішнтисд
чомусь і складніше, ніж плодами праці ваших попе
редників. Зовсім ні! Вам на
нам, старшому поколінню. лежить, засукавши рукава,
Давайте звернемось до па повну силу підключатись
тієї галузі, куди життєвий до тієї нелегкої багатопла
шлях уже привів або не нової роботи, яку партія ви
одмінно приведе вслпчезну значає як удосконалення
більшість ваших
ровссіш розвинутого соціалізму. Са
ків. Я мато па увазі ВІІ- ме цю Всебі’іио зважену на
ПРОМОВА ТОВАРИША |(. У. ЧЕРНЕНКА НА ВСЕАРМІЙСЬКІЙ НАРАДІ
робництво, економіку.
укову формулу покладено,
СЕКРЕТАРІВ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 28 ТРАВНЯ 1984 РОКУ
На заклик партії ком- як ви знаєте, в основу нової
сомол з ентузіазмом бе- редакції Програми КПРС,
яка має бути прийнята на
Дорогі товариші!
соціалізм, на повсюдне ут каз цього — інтернаціональ кп — важливе ваше завдан реться за розв'язання п ай- XXVII з'їзді партії, — про
важливіших
для
країни
Сьогодні у нас в багатьох вердження принципів на ний обов’язок, який з чес ня. І з цим з заданиям, не
Вагомим є його грами. розрахованої на істо
відношеннях
незвичайний ціональної свободи і соці но виконують сьогодні вої- має сумніву, .'..і так- ж сира завдань.
вклад у спорудження гран рично Тривали« період.
день. Через щасливий збіг альної справедливості. Тому пн-комсомольці.
витесь.
Упевнений, що ви. молоді,
паша нарада відкривається воші й намагаються вести
Сучасна військова служ
Ось, товариші, ’ті думки, діозної Байкало- Амурської
в День прикордонника. 1 міжнародні справи, діючи ба — справа, зрозуміло, не якими я хотів ПОДІЛИШСЯ магістралі і збудований у візьметеся за то роботе га
ряче. захоплено. Хочу .ііідприкордонники, мабуть, вже з позиції сили, стараються’ легка. Вона вимагає безус сьогодні з вам.і, гі;вс,р;і ш рекордно короткі строки
креслвгп, товариші: заслуги
настроїлись на
святковий порушити закономірний хід танної праці, систематично про діла і турботи грм й- газопровід Уренгой -- По пішішпього покоління ра
мири — Ужгород, у перетво дянських людей і, звичайно
лад. Якоюсь мірою це і історії. Звідси їх небачені го тренування, вольового за ського комсомолу.
Нечор ж. комсомольців, молоді пе
моє особисте свято. Адже за розмахом програми оз гартування,
психологічної
Мабуть, ви гадаєте, гг.о те рення російського
в
рядах
прикордонних броєнь. Звідси їх наполег витримки і постійної зібра пер час би й орден вручати. нозем'я і освоєння багатств • ред Батьківщиною, перед
військ
починалась
мол ливі спроби зламати воєн ності.
(Пожвавлення
в
залі). Сибіру, Далекого Сходу. історією вимірюватимуться
партійна
біографія,
моя но-стратегічну рівновагу.
Наша армія сьогодні, які Але дозвольте ;г: шзешшагп Крайньої Півночі. Біля' вер насамперед тим, наскільки
партійна робота. Так що з
КПРС, Радянський Союз завжди, сильна не тільки з цим. Якщо зже Чмп-ро стата, за-штурвалом ком успішно справимося ми з
з особливим почуттям по- роблять і робитимуть усе сучасною технікою і доброю Федорович Устинов падав байна, в науковій лабора завданнями вдосконалення
здоровляю всіх вас з цим для того, щоб відносини виучкою, а п своєю ідейною мені цю трибуну, хочу ско торії мільйони
юнаків і побудованого у пас соціаліз
святом. (Оплески).
між державами, незалежно зарядженістю, високим мо- ристатися всю, щоб висло дівчат, виявляючи героїзм му. Або. інакше кажучи, на
Є у пас з вами й інший від їх соціального ладу, ральїю-політіїчшім
духом. вити і деякі міркування про повсякденної буденної ро скільки просунемось до того,
що' привести його в повну
привід провести пашу па були відносинами мирного Разом з командирами,', по роботу всього нашого ком. боти, вписують нові яскраві відповідність з соціалістич
сомолу.
Тим
більше,
що
співіснування,
добросусідсторінки
в
літопис
комсо

літи
раці
вішками
ви
поили
раду і в діловій, і одночас
ним ідеалом, щоб усунути з
но в урочистій обстановці. ства і рівноправності. Як капі забезпечити глибоке найближчим часом на По мольської слави. (Оплески). нашого життя все те, що
маємо
намір
воїном
Літбюро
ми
розуміння
кожним
ви
знаєте,
СРСР,
країпи
Ми
впевнені,
що
вклад
І цей привід випадковим
суперечить ідеї соціальної
МІСІЇ, всебічно розглянути питан Ленінського комсомолу в
соціалістичної
співдруж- тієї відповідальної
вже ніяк не назвеш.
справедливості
— централь
ня про поліпшення партій розвиток країни буде зро
Кажуть, що успіх — це поеті постійно виступають яку він викопує.
ній ідеї нашого світогляду.
керівництва
комсомо

ного
стати,
помножуватись.
Ска

Йдучи назустріч знамен
поєднання таланту і напо з ініціативами, спрямоваМи можемо і повніші зро
ювілею — 40-річчю лом, про підвищення його жу більше: складаючи пла
легливості, ініціативності і ними па пом’якшення між ному
бити
наше суспільство та
великої праці. А щодо во народної напруженості, -іл Перемоги радянського на ролі у вихованні молоді. ші па найближчу п’ятиріч ким, щоб воно в усьому від
00
років
наш
комсомол
роду у Великій Вітчизняній
ку і аж до початку наступ повідало найвищим, иайвиїна, я б додав, і ратного зміцнення миру.
війні, — треба ширше роз носить ім’я Леніна. VI з’їзд ного століття, ми значною моглпвішим уявленням про
подвигу. Радий повідомити
Коли йдеться про безпеку
комсомолу, приймаючи це
вас, ’що за великі заслуги народів, зовнішня політика, горнути роботу по військо рішення,, ясно підкреслив, мірою розраховуємо само, соціалізм. Тим уявленням,
в справі збройного захисту дипломатія можуть зробити во-патріотичному вихован що '«ленінське виховання на майстерність рук, на які науково обгрунтували
ню. Слід з ше більшою на
Маркс, Енгельс, Левів Тим
соціалістичної
Вітчизни, багато чого. Але не все. Па полегливістю виховувати у молоді може бути досягну дерзання думки, па трудо уявленням, які надихають
ву совість нинішньої мо
мужність і героїзм, вияв світовій арені доводиться
те тільки при об’єднанні її
па боротьбу за соціалізм
лені воїпамн-комсомольця- маги справу і з такими по молоді почуття любові до навколо старої гвардії, яка лоді. Адже основну роботу людей праці, народні маси
по
виконанню
цих
планів
мн в боях за Батьківщину, і літичними силами, яким чу Батьківщини і ненависті до єдино
забсзпсчує
прав усьому світі. Тим уявлен
плодотворну роботу по ви жа добра воля і які глухі її ворогів, високу політичну, вильниіі напрям активності мають вести саме ті, хто
ням.
які ніколи не дозволя
класову
пильність,
постійну
хованню
армійської та до доводів розуму. І тут не
молоді, її справді більшо сьогодні в комсомольському ли нам заспокоюватись на
готовність
до
подвигу.
1
віці.
флотської молоді комсо- замінну ’роль відіграє стри
вицьке виковування і загар
досягнутому, миритися ч не
Наше народне господар доліками і недоробками.
мольську організацію Ра- муюча могутність нашого вести цю роботу так, щоб у тування».
дянської Армії і Військово- оборонного потенціалу. Нині ній було якнайменше тріс
У топ період це поло ство досягло такого рівня,
Вам. мабуть, доводилося
котні, а якнайбільше твор ження було загострене на коли пайгострішою необхід
піп
є
не
тільки
гарантом
Морського
Флоту
наго
чості, новаторського пошу самперед проти спроб про- ністю стало його псреведсп- чути міркування про те. що
творчої
праці
радянського
роджено орденом Червоно
тільки в юності людині
ку, без чого взагалі вємнего Прапора. (Тривалі оп народу, а й гарантом загаль
тппоставнтп «партійний мо- - пя І1а рЄІ’1ки інтенсифікації. властиво бути романтиком,
лина
робота
з
молоддю.
Л0Д11ЯК»
лески). Прийміть, товариші, ного миру па землі. (Тривалі
старшій 'частіші -ри знаєте, що партія спер- мрійником. І ніби з віком
Ленінський запозігг «Вжити комуністів.. Разом З- ТИМ
мої пайсердечніцч поздо оплески).
..... гіГіїїо
піптпнмир плі
гійпо підтримує
всі інінілтн.
ініціати це неодмінно проходить.
Ось, товариші, яка відпо ся військової спразн ііо воно містить у собі думку
ровлення. (Оплески).
ви,
спрямовані
на підвп Обступають, мов.ти, з усіх
справжньому!» — повинен неминущої політичної зна
відальність
лягає
сьогодні
і
Ця нагорода,
звичайно
іценпя ефективності вироб боків житейські турботи, і
бути стрижнем.
навколо
ж. викликає почуття щи па ваші плечі. І ми переко якого будується ізя робота чимості. Ту думку, піо най ництва, кращу організацію для мрії, для прагне іпя до
першою умовою і найваж
високих ідеалів не зали
рої радості. Але впевнений: нані: ви будете на висоті армійського комсомолу.
ливішим гарантом револю праці, зростання її продук шається місця. Що ж. з де
воно не перешкодить нам цієї відповідальності. Запо
тивності.
І
добр:
що
в
цю
Радянська Армія — це і ційної наступності поколінь
якими людьми так воно й
вести серйозну,
ділову рукою цьому вся овіяна
школа
патріотичного ; муж у соціалістичному суспіль велику творчу справу актив трапляється. Але це зовсім
славою
історія
армійського
розмову про великі і важ
но
включився
весь
наш
ніння, і школа внл;в::н;ія стві є керівництво партії
не закон природи. В усяколиві завдання армійського комсомолу.
комсомол.
....
ВІ-П країні
му „„л:
разі -в ----нашій
Партія і народ пам’ята справжнього,- не на словах, молодіжним рухом. І КПРС
комсомолу. Тим більше, що
Будувати виробництво за обов’язкової дії не має і не
безустанно
проводить
цей
ють
героїчні
подвиги
а
па
ділі
соціалістичного
К0.Мрозв’язувати їх доводиться
інтернаціоналізму. В її ря принцип у життя. При. цьо останнім словом науки і тех повинен мати.
в складній' міжнародній об сомольців па фронтах гро
впров а д жувати все
Ми живемо за іншим
дах сьогодні представники му вона ставить па пёрший ніки,
мадянської
і
Великої
Віт

становці, в умовах відчутно
нове, передове — ось як прппшіпом, за пришитом
чизняної
воєн,
при
охороні
план,
зрозуміло,
не
влас

всіх
національностей
нашої
зрослої воєнної небезпеки,
революціонерів За тим. що
загрози ядерної війни, най- нашого державного кордону. країни. І узи військової ний престиж, а інтереси стоїть завдання. Молодим заповідав нам Л
Ленін, який
воно
відкриває
гоетрішої ідеологічної бо Пам’ятають і пишаються ни дружби, які тут народжую- гідного продовження бу людям
ми. Для всіх поколінь ра ться, зв’язують багатьох з дівництва нового суспіль справді небувалі можливос
ротьби.
дянських людей вони зав них потім на все жптгя.
ства.
ті проявити свої таланти, ня нового суспільстві
Реакційні імперіалістичні жди будуть наднхаючпм
здібності. Але доведеться
Хочу
сказати
і
про
іншу
Партія
робить
це,
всіля

кола не можуть примиритися прикладом вірності патріо
з головною тенденцією су тичному, військовому обо грані, інтернаціоналізму на ко розвиваючи самодіяль мати справу і з чималими лодості, і в зрілі роки, зав
шої армії — її міцніючі ний характер комсомолу як труднощами, брати на себе
часного світового розвитку.
в’язкові. Паш армійський
’язки з воїнами армії громадської
організації, підвищену відповідальність. жди, аж .то останніх дпів
Воші усвідомлюють, що комсомол свято береже іі зв
братніх країв Варшавсько підкреслюючи її безумовну Такими є вимоги сучасного життя вмів мріяти натхнен
колесо історії у своєму при примножує чудові традиції
но і заразливо Його головго Договору. Всемірно бе організаційну самостійність. виробництва.
родному русі працює на своїх батьків. Вагомий дорегти і розвивати ці зв’яз- Бо, як говорив В. І. Ленін,
Загалом, як бачите, діа-

«•

• ••

Форум Всеармійської КОМСОМОЛІ!

ПО-ЛЕНІНСЬКИ ЖИТИ,
ПРАЦЮВАТИ, БОРОТИСЯ

(Занінчення на 2-й стор.}.

2 стор.

«Молодий комунар»

29 травня 1984 року

Нарешті, при виборі форм йоичГнїї"
бй‘^оміль- пелюшках, бо. за іронічним одним лише комсомольським
комсомольської роботи ПО ИОННІ цифри
сокочений > зауваженням Маркса, «на організаціям не справитись.
Я маю па увазі, насамперед,
ВИННІ,
*> звичайно, врахозувак3д“ бромні,Ііл вчаючись ходити, людина проблеми соціальні. У вихо
вчиться і падати, і, тільки •
иа мрія — про ком^інсгн иіе тпсь особливості віку, рі Не С.крег до того .к>
майбутнє нашої Баїьмвпі - вень освіти, інтересі! і схиль деякі «заходи» мають явно падаючи, вона вчиться хо ванні молоді, так само як
ни
живе в умах, серцям ності молоді до того чи ін показний характер, розра дити». Треба більше довіря і в усій ідеологічній роботі
шого виду діяльності. Од ховані, ЯК кажуть, „а зов ти комсомолові. Але це по справжній усііх приходить
ділах радянського
винно бути вимогливе до лише тоді, коли воно спи
з нею ми ніколи не розста нак і ця вимога на практиці нішній ефект.
не завжди додержується.
вір’я. Неприпустима, зви рається па добре продуману
валися-.
Ніколи
не
розстане

мся’ (Оплески). 1 тепер, коПдегься, звичайно, не про чайно. її інша крайність — соціально-економічну * полі
Суперечностей; як бачите,
неувага
до тику. А проблем соціального
ли у нас за спиною десяти тут нагромадилось чимало. те, щоб взагалі відмовитись елементарна
порядку у молоді чимало.
Думаю,
що комітетам ВІД масових кампаній, яс справ і турбот комсомолу.
річчя соціалістичного будів
Хочу зауважити при цьо На перший план я б поста
ництва, коли ми стали м..Д комсомолу слід було б кри кравих маніфестацій. Тут
МІрУ’ пам«вив питання освіти і навчан
Пішимч реалістичнішими
Еках
своїх перспектив,в тично проаналізувати існую гаг , що Іх проведення по му, ЩО ми зовсім пе зби
чі форми роботи, в певному
раємося судити про рівень ня в паііширшому розумінні.
винно доиовшоватп внхозну партійного керівництва ком
Вам відомо про великі
ми навчились і ПРавндь1'"11^ розумінні провести їх пере роиоту спілки.
Переконаний, що
сомолом лише з кількості за- кроки, намічені партією і
надійніше прокладати ш.»- оцінку,
Формалізм,
паперотвор- слуханих иаргоміми пи вже здійснювані за рефор
пошук, новатор
до здійсяепня нашої найви творчий
ство, сміливий ’ експеримент, чість, бюрократизм нетер тань. Важливо, насамперед, мою шкільної справи. Вони
щої мети —- комунізмуЗрозуміло, товариші, що що йде від реального жит пимі в будь-якій справі. постійно і глибоко втікати ПОКЛІіКаїІІ ДОПОМОГТИ КОЖ
тя, які завжди були власти Вони подвійно, потрійно в ті соціальні, ідеологічні НІЇ! молодій людині краще
■новизна
завдань,
які стоять
пХд нами,
об’єктивно
ви- ві комсомолові, не зрадять вч^гм"
и
діяльності процеси, які відбуваються в підготувати себе до само
"Хе на
влке.м, а тим більше в її молодіжному
його і цього разу.
середовищі, стійного трудового . життя,
Це важливо не тільки керівництві Піонерською ор систематично аналізувати їх, створити, образно кажучи,
місць питання ПР?. ’’ü_^
шейня Ф«Р«ІМЄТО?;ЛКХо'- для успішного розв’язання ганізацією. Прагнення ре допомагати комсомольським капітал, який даватиме їй
го стилю ДІЯЛЬНОСТІ К05К0 нових завдань, що їх ви гламентувати геть усе, втис організаціям у виборі ос високий процент довгі роки.
нути робот}’ КОМСОМОЛЬСЬ
Треба повсюдно дбати і
М°Спочатку про форми ро суває життя. Більше ініціа КИХ організацій у «ирокрус- новних напрямів, найдієві
ших форм роботи.
про
створення умов для то
тиви
і
творчості
хотілося
б
боти. На Со тут насампе
Робити все де треба з як го, щоб кожна молода лю
побажати комсомолові і в тозе ложе» спущених зверху
ред СЛІД було б звери} ти розв’язанні таких проблем, директив суперечить самим найбільшим тактом. Макси- дина і після закінчення
увагу?
якими він завжди активно основам комсомолу як; ле Кум переконання, товарись школи чи вузу могла онови
са модіяльної кої уваги, практичної допо ти, розширяти свої знання.
По-перше,
нерідко ще займався. Йдеться, наприк мократпчиої
моги — гака обов’язкова ви Цього вимагають і динамі
комсомольські
організації лад, про морально-естетич організації.
намагаються
розв’язувати не та фізичне виховання
комсомолу мога до стилю партійного ка сучасного виробництва, і
Комітетам
«заяложени- юнаків і дівчат, про прилу- слід зробити більш крутіш керівництва молодіжною ор завдання всебічного роз
шблониими прийома чення їх до кращих завою поворот у бік
посилення ганізацією. Тут більше, ніж витку особи.
ми і засобами. Дехто гово вань вітчизняної та світової повсякденної,
конкретної будь-де, говорячи словами
Соціологи твердять, що
Леніна, слід «брати до ува
рячи
словами
«дас
^
вП»ТК
себе Леніна,
«W»“
“’ культури, і, зрозуміло, про організаторської і виховної ги крім «політичної» і «пе основні причини плинності
активну участь кожного Р™о™ , >,к серед членів
кадрів серед молодих робіт
4O3VHTGM, не схоплюючи но комсомольця в зміцненні
так І В дитячій дагогічну» точку зору».
ників — незадоволеність
вої суспільно-економічної І
Багато що тут залежить змістом і умовами праці. І це
комуністичній
організації.
громадського порядку.
політичної ситуації, не вра
Тепер щодо стилю ке Важливо зміцнити зв'язок від живого, безпосередньо так. Курс партії на рекон
ховуючи зміни умов», заиу- рівництва. Відрадно, що б комсомольських
працівни го спілкування партійних ке струкцію, модернізацію ви
ваючи про «необхідність о\ - останні роки комітети ком ків з масами молоді, під- рівників з молоддю. Треба робництва дає змогу сьо
ти максимально гнучкими в сомолу привели ряд захо порядков}вагп їх діяльність взяти за правило — частіше годні енергійніше розв'язу
своїй тактиці»------- • бувати там, де працює, вчи вати цю проблему.
дів для його вдосконалення. створенню живої, творчої
Форми роботи не МО/Ь\ТЬ Однак зроблене, товариші атмосфери в усіх первян- ться, відпочиває молодь, від
Зрозуміло; що' в одну
б\тг. застиглими, закостеш- це лише початок великої них організаціях. Саме від верто розмовляти з нею в мить проблема ця не зник
чнм’.і. Вони потребують поцього величезною мірою наболілих питаннях.
не. Але перетворення умов,
роботи.
СТІЙКОГО розвитку. Це мож
1 знов-гаки це важливо не збагачення змісту праці пі
Суть цієї роботи в тому, залежить підвищення ролі
на ДО того ж не враховува щоб, з одного боку, підви комсомолу у вихованні під тільки з політичної точки де набагато швидше, якщо
ти і властивого молоді »Ра щувати
організованість, ростаючого покоління, у зору, але н, я б сказав, з комсомол братиме активні
нения до “овог°. Цоюдьте- порядок, дисципліну в ря формуванні у кожної мо- психологічної. У таких кон шу участь у цьому процесі.
ея ЩО численні П0.ЮД.1, дах ВЛКСМ, а з другого лодої людини високої сві- тактах і сам заряджаєшся Іут широка сфера прикла
огляд* які затягнулись на — розвивати ініціативу її юглядної і морально-полі енергією молоді, відкриваєш дення _ знань,
ініціативи,
багато років, хоча J 1 ?
активність комсомольців. І тичної культури, стійкого для себе якесь нове бачення творчої видумки, яких на
ріо,личною зміною «
<.
впливу звичних фактів, краще почи шій молоді не позичати. До
головна перешкода,
яку імунітету проти
втрачають для ш-»
треба подолаги, — це чи буржуазної ідеології, будь- наєш розуміти реальні особ ведеться, очевидно, подеку
малий наліт
формалізму, яких форм міщансько-спо- ливості, визначальні риси ди і повоювати з любителя
ПСІЇХОЛОГІЇ, у сучасної молоді. Адже мо ми спокійного життя. Сло
заорганізованості і парад живацької
жеііия між форматі,
роботи
Голими
магер^ьпимпи
ності в діяльності багатьох розв'язанні тих завдань, які лодь, як говорив Ленін, «по вом, і тут знов-таки, як під.
необхідності змушена набли креслював Ленін, «не досить
ставить перед ним партія.
духовними иотреоами моло комітетів комсомолу, та її
При цьому, ми розуміємо, жатися до соціалізму інак того, щоб Радянська влада
організацій,
піонерських
ді Це завжди комсомольські
органічнії .встигають реагу- Про це, як ви пам’ятаєте, що виконання всіх цих зав ше, не тим шляхом, не в тій наказала, або щоб партія
мова йшла і па XXVI з’їз- дань вимагає і поліпшення формі, не в тій обстановці, дала певний лозунг», «Треба
Щоо саме молоде покоління’
Äuoi ді партії, і иа червневому партійного керівництва ком. як її батьки».
йдеться, звичайно, не про взялося за цю справу».
аіЕиаиєюті. Не скрізь ше (1983 р.) Пленумі ЦК.
сомолом, усунення наявних
Велика проблема — заВзяти тс саме захопленая тут недоліків. В одних ви те, щоб загравати з молод
комсомольська робота будю, лестити їй. В ідейній,
падках
ми
зустрічаємо
фак

всякого
роду
«заходами».
ммод’п
<■ сься з урахуванням жигти надмірної опіки комсо принциповій позиції мп по
V їх планів юнаків і Дів- Про цей недолік говорилось мольських організацій. За винні бути послідовними і упорядкованим житлом. Ви
знаєте, що за масштабами
мКомітеті! комсомол) ке раз. Однак помітного пе-. ними неважко розгледіти твердими завжди. Цю нашу
житлового будівництва на
А
тим
релому
пе
сталося.
'
часі. < залишаються осто-ч чне- певне побоювання того, що непохитну переконаність і ша країна не має собі рів
ооиь аасущинх проблем, ям часом пристрасть до
них у світі. Але гострота
по-справжньому хвилюють денних рухів І кампаиій молодь, мовляв, може н по- треба передавати молоді.
Керувати комсомолом — житлової проблеми ще да
......... ул веде
неминуче
1. . . до форма милитися. З такою позицією
моя«ь. ЧИ «Є 1ОМУ
погодитись не можна. Інак цс значить і допомагати йо леко не знята, і треба шу
частина
молодил люден лізму. Па ділі нерідко ба
ше доведеться, як кажуть, му в розв’язанні таких мо
Відходить ВІД активної Ді гато з них виявляються ли усе життя тримати молодь у лодіжних проблем, з якими кати додаткові резерви для
11 Розвязання. у цьому
ше
«рухами
паперів»,
а
яльності в комсомолі?
(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.}.

зв явку, може, слід йоду,
мати про можливість наданин довгострокових кре
дитів молодим Сім’ям для
одержання житла на коопе
ративних засадах. А ком
сомол міг би взяти шеф.
ство над будівництвом мйлодіжішх кооперативів.
І останнє, про що хоті
лося сказати сьогодні. В ■
рядах
комсомолу тепер
більш як півтора мільйона
комуністів. Саме через ішх
і краще за все справляти*
вплив на комсомол. Не си
лою влади, зрозуміло. А
силою, говорячи слонами
Леніна, «авторитету, силою
енергії,^ більшої досвідче
ності, більшої різнссторонпості, більшої Талановитос
ті». Робота комуніста в
комсомолі — це відпові
дальна партійна робота. І
її треба виконувати з честюї
(Оплески).
Взагалі питання комсо
Польських кадрів, молка
сказати, ключове. Тут усе
має величезне значення
ідейна переконаність і мо
ральна чистота, Організа
торська хватка і здатність
чутливо реагувати на спе
цифічні запити молоді, про
фесійна зрілість і властиве
молоді завзяття. Ось «/ому
проблеми добору, а також
висування комсомольських
кадрів на радянську, гос
подарську і, зрозуміло, па
партійну роботу повніші
постійно бути, в центрі уваіп
партійних
комітетів.
Впевнений, ЩО люди, які
пройшли хорошу школу' ке
комсомолі,
рівництва
в
своєю працею виправдають
такс довір’я. ?
Зрозуміло,
..........
все цс повного мірою стосується й армійського ком
сомолу.
А тепер, товариші, доз
вольте викопати почесне
ДУРУ’Дення Поліібюро цк
КІП С і Президії Верховної
1 ади СРСР і вручити ком
сомольській організації Ра
дянської Армії і Військовоі юрського Флоту високу
державну нагороду — ор
ден Червоного Прапора!
(Усі встають. Під бурхли
ві, тривалі оплески това
риш К. У. Черненко прикрі
пив орден до прапора ком
сомольської організації Ра
дянської Армії і ВійськовоМорського Флоту. Присутні
в залі скандують: «Кому
ністичній партії Радянсько
го Союзу — Слава! Слава!
Слава!», «Радянським Зброй
ним Силам
- Слава!»,
«Леїннському комсомолові
— Слава!».

ФОРУМ ВСЕАРМІИСЬКОІ комсомоли
(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.).

Потім з доповіддю про
підвищення ролі комсомоль
ських організацій Армії і
Флоту 9 боротьбі за високу
бойову готовність виступиа
Д. Ф. Устнноз. Усі ми пере
буваємо, сказаз він, під
незгладимим
враженням
промови, з якою щойно
виступив перед нами Гене
ральний
секретар
ЦК
КПРС, Голова Президії Вер.
ковкої Ради СРСР Костянтин
Устинович Черненко. Його
яскравий і змістовний ви
ступ, вручення ордена Чер
воного
Прапора комсо
мольській організації Ра
дянської Армії і ВійськовоМорського Флоту викликали
у всіх нас законні почуття
радості і гордості.
Воїни-комсомольці, весь
особовий склад Армії і
Флоту запевняють Цент
ральний Комітет Комуніс
тичної партії,
Радянський
уряд, весь народ, що і далі
гідно виконуватимуть вій
ськовий обов'язок, пильно
стоятимуть на варті мирної,
творчої праці нашої вели
кої Вітчизни.

Час, в який ми зібралися
тут, підкреслив промовець,
є справді чудовим. Пленум
ЦК КПРС, що відбувся у
квітні, даз новий імпульс
всенародній ініціативі, спря
мованій на здійснення зав.
дань,
поставлених
XXVI
з’їздом партії, наступними
Пленумами ЦК КПРС.
Д. Ф. Устиноз відзначив,
що розв’язувати завдання
вдосконалення розвинутого
соціалістичного суспільства
нашому народозі доводиться
в складній зовнішньополі
тичній обстановці. Вона ви
магає подвоювати, потрою
вати зусилля в боротьбі за
мир, всемірно зміцнювати
оборону країни. Сьогодні,
як ніколи, актуальною є
вказівка В. І. Леніна про те,
що свої кроки до миру ми
повинні супроводити напру
женням усієї нашої вій
ськової готовності.
Виконуючи цей ленінський
запозіт, партія виязляс не
ослабну увагу до Збройних
Сил, підвищення їх бойової
могутності, зміцнення не
розривної єдності армії і
народу.
На постійне піклусання
партії радянські зоїни від

повідають новими успіхами
в ратній праці. Рік у рік
підвищується рівень польо
вої, повітряної та морської
виучки військ і сил флоту,
наполегливо
освоюються
нова зброя та бойова техні
ка. Зростає кількість пере
дових частин і кораблів,
відмінників бойовой і полі
тичної підготовки, класних
спеціалістів.
Дальшого розвитку набу
ває партійно-політична ро
бота.
Неухильно зростає
вплив політорганіз і партій
них організацій на життя та
діяльність військ і сил фло
ту. Підвищується роль ком
сомольських організацій.
Головним, основополож
ним орієнтиром, сказав мі
ністр оборони СРСР, у ді.
яльності
комсомольських
організацій є досягнення
високої бойової готовності
Збройих Сил. Рівень бойо
вої готовності — Основний
критерій партійної і дер.
жавної оцінки тісного ста.
ну підготовки частин, ко
раблів Основним критерієм
зін є і в оцінці діяльності
армійського і флотського
комсомолу.
Запорукою успіхів в усій

діяльності
армійських
і
флотських комсомольських
організацій є партійне ке
рівництво.
Усім воїнам необхідно
пройнятися почуттям осо
бистої відпозідальності за
долю Батьківщини, бути зав
жди напоготозі, постійно
підтримувати високу пиль
ність.
Комсомольська робота не
повинна замикатися рамка
ми частини, корабля. Важ
ливо зміцнювати військовошефські зв'язки з комсо
мольцями заводів і фабрик,
колгоспів і радгоспів, з ор
ганізаціями ДТСААФ. Ар
мійський комсомол може і
повинен внести свою лепту
в загальнонародну справу—
здійснення шкільної рефор
ми і реформи профтехоезіти, допомагати шкодам і
ПТУ поліпшувати військовопатріотичне виховання мо
лоді.
Далі Д. Ф. Устиноз спи
нився на.завданнях комсо
мольських організацій по
зміцненню ЗІЙСЬКОГ.ОЇ ДИ
СЦИПЛІНИ, на необхідності
постійно дбати про побут
особового складу, організа
цію його культурного до

звілля, а також на важли
вості поліпшення роботи з
кадрами
комсомольських
працівників, їх добору і ви
ховання.
12 липня Ленінський ком
сомол, сказаз міністр обо
рони СРСР, відзначатиме
важливу подію в своїй істо
рії — 60-річчя присвоєння
йому імені Володимира Іл
ліча Леніна. Немає сумнівів,
що бойовий загін Ленін
ського комсомолу — орде
ноносна комсомольська ор
ганізація Радянської Армії і
Військово-Морського Фло
ту і далі буде на висоті по
ставлених перед нею зав
дань.
З доповіддю про дальше
поліпшення роботи комсо
мольських організацій по
ідейно-політичному,
вій
ськовому та моральному
вихованню
армійської і
флотської молоді виступив
начальник Голозиого полі
тичного управління Радян
ської Армії і ВійськовоМорського Флоту генерал
армії О. О. Єлішез. Він ви
словив впевненість у тому,
що обговорення винесених
на нараду питань дасть
можливість колективно ви

робити рекомендації щодо
дальшого
вдосконалення
ВЛКСМ.
Програмне значення для
армійського комсомолу, всіх
загонів ВЛКСМ має промоза
товариша К. У. Черненка,
відзначив у своєму виступі
перший
секретар
ЦК
ВЛКСМ В. М. Мишин. Про
мовець розповів про те, що
успішно роззизається тра
диційне шефство ВЛКСМ
над
Військозо-Морським
Флотом, Військово-Повітря
ними Силами, прикордонни
ми військами. Для служби
на бойових кораблях у вій
ськових частинах, на при
кордонних заставах комсо
мол направляє кращих сво
їх вихованців. Удосконалює
ться система героїко-патріотичного виховання юна
ків і дівчат. Спільно з
ДТСААФ та іншими органі
заціями комсомол бере ак
тивну участь у підготовці
спеціалістів для Збройних
Сил, поповненні офіцер
ського корпусу.
Всоармійська нарада сек
ретарів комсомольських ор
ганізацій продовжує ро
боту.
(ТАРС).
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Ц АКІНЧИВСЯ
назчальний рік. Тим, хто го
тується перейти а наступ
ний клас, літо обіцяє без
ліч цікавих справ. Попе
реду
трудова
чверть.
Школярі нададуть посиль
ну допомогу своїм госпо
дарствам: доглядатимуть
їварин, вирощуватимуть і
збиратимуть овочі. іОні
слідопити прокладуть но
ві маршрути по місцях бо
йової
і трудозої слави,
туристи і
природолюби
відшукають нові стежки...
А для багатьох юнаків
і дівчат це літо вже не
буде шкільним, бо ниніш
ній навчальний рік—остан
ній у їхньому житті. Свято
останнього дзвінка поча
лося в Компаиіївській се
редній школі з квітів. За їх
веселковим перелизом не
помічалися захмарене не. бо і легенький дощик. Бу
кети квітів наче весняни
ми потічками випливали з
провулків і вуличок і вли
валися в осяйне озеро бі
ля школи. Хвилювалися уч
ні і вчителі. Та найзідчутніший душевний неспокій
був у випускників 10 «А»
і 10 «Б» та їх класних ке
рівників. Бо цей день для
них став одночасно і днем
прощання, і днем надії.
Десять років. ...Вони ба
гато дали цим хлопцям і
дівчатам. У школі вивча
лись перші ази життєвої
мудрості. Тут були скла
дені перші слова МИР,
МАМА, ЛЕНІН. Звідси пі
дуть випускники прокла
дати свою стежку в жит
тя.
Звучать напутні
слова
директора школи, класних
керівників, благословляє

ЯоЗоХ
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КОМЕНТАР

випускників у
щасливу
путь
перша вчителька.
Першокласники вручають
їм квіти і символічні стріч
ки. Прапор школи пере
дано тим, хто наступного

навчального
року стане
десятикласниками.
Лишається
єдине
—
добре скласти шкільні ек
замени. А головний іспит
прийме життя.

На знімну: випуск
ник Юрій ТКАЧЕНКО і пер
шокласниця Лариса ,СУХДЦЬКА.
Текст і фото
М. СДВЕНКА.
смт Компановка.

ИНЕ кілька днів, і кален

дар почне відлічувати ПАСПОРТ
Мперші
ПРО ВІДКРИТТЯ
дні літа. Для школя
рів після напруженого на
вчального року почнуться
канікули.
Старшокласники
поєднуватимуть їх із актив
ною працею в трудових
об’єднаннях, таборах праці і
відпочинку, а хлопчики і дів
чатка молодших класів ста
нуть повноправними госпо
дарями піонерських табо
рів. їх готозність до нового
сезону перезіряє нині штаб
по підготовці і контролю за
роботою піонерських табо
рів, який очолює завідую
чий відділом культурно-масозої і фізкультурної робо
ти облпрофради О. С. Ткаченко. Минулої п’ятниці ми
побували у піонерських та
борах імені Гагаріна й «Ор
лятко», які знаходяться в
Кіровограді.
Перший табір, де відпочи
вають діти працівників міс
цевої промисловості і комунально-побутозих
підпри
ємств, через кілька днів
сповниться веселим гамо

З стор.

«Молодий комунар»

ОДЕРЖУЮТЬ НЕ ВСІ

ПІОНЕРСЬКІ ТАБОРИ

ром ста шістдесяти хлопчи їм звітувати про остаточну
підготовку табору до оздо
ків і дівчаток.
— Не встигли, — виправ ровчого сезону.
— У минулому році, па
довується В. С. Бабін, керуючий обласним ремонтно- м’ятаєте, було все гаразд,—
будівельним трестом, (це кажуть вони.
організація, яка повністю
Самі кімнати, де жити
відповідає за підготовку та муть дівчатка і хлопчики,
бору). — Обіцяю, що за су хоч сьогодні можуть їх
боту і понеділок ремонтні прийняти. Майже скрізь бу
роботи закінчимо. Так що у ли поставлені ліжка, тум
вівторок вранці все буде бочки, однак у коридорах
готове.
лежали купи сміття, а дере
Але ж комісія має прий в’яний ганок одного з кор
мати табір саме сьогодні і пусів потребуааз ремонту.
ніяких завтра-післязазтра не Спортивний майданчик, де
повинно бути. Тим більше, б мешканці табору змогли
що графік здачі був дове позмагатись у силі і сприт
дений штабом по підготовці ності, теж вимагав немалих
і контролю за роботою піо робіт. На всі ці недоліки ко.
нерських таборів до відоме місія справедливо вказала
всіх керівників заздалегідь представникам облрембудЙого розробили на для то. тресту.
го, щоб він існував на па
У
піонерському таборі
пері, а для неухильного «Орлятко», де оздоровлюва
виконання. І господарники тимуться діти працівників
управління торгівлі, громад
знали, що саме в цей день ського харчування і облспо-

живспілки, справи трохи
кращі. В основному вже за
кінчений ремонт корпусів
(їх тут більше, ніж у піонертаборі імені Гагаріна, бо «Ор
лятко» прийматиме близько
трьохсот хлопчиків і дівча
ток за одну зміну). Закін
чуються роботи по обладнан
ню місця для купання дітей.
Однак серйозні претензії до
господарів табору були у
представників
санепідем
станції і пожежної частини.
Необхідно
заасфальтувати
майданчики біля корпусів,
відремонтувати холодильне
устаткування, замінити об
лицювальну плитку у душо
вій кімнаті, обладнати ножен корпус пожежною сиг
налізацією та засобами по
жежогасіння і т. д. В акті
про приймання табору запи
сано чимало зауважень.
Всі ці недоробки мають
бути виправлені якнайскорі
ше. Бо паспорт про від
криття
табору видається
тільки тоді, коли у комісії
не буде ніяких претензій.
О. СКИРТАНЬ,
спецкор
«Молодого
комунара».

Елентромонтажниця Олена
ТАРАСОВА та електромеха
нік Віра КРИВЕНКО пра
цюють у цеху нонтрольновимірювальних приладів при
Долинській дистанції зв’яз
ну Знам'янсьного відділен
ня залізниці. Ставши нетру
дову вахту на честь 60-річчя
присвоєння номсомолу імені
Леніна, дівчата, працюючи в
складі комсомольсько-моло
діжної бригади комуністич
ної праці взяли індивідуаль
ні завдання — за рахунок
удосконалення технології ре
монту і регулювання підви
щити продуктивність праці
на 1,5 — 2 проценти. Попе
редні підрахунки показали,
що дівчата вже досягли
своєї мети.
Фото М. САВЕННА.

АМЕРИКАНСЬКІ баи па японському ос
трові Окінава доставляю
ться зі США нові гаубиці
М-198. Тут розквартирова
на дивізія американських
«сил швидкого розгортан
ня». Район, де вона має
«захищати життєві інтере
си США», включає всю
Південно-Східну Азію і
частину Океанії.
Так. що факт надход
ження туди ще однієї пар
тії зброї, здавалось бп, не
заслуговує особливої ува
ги. Якби не одна обстави
на: гаубиці М-198 призна
чені для стрільби ядерни
ми , снарядами.
Воєнні
доктрини США допуска
ють «обмежені ядерні вій
ни» і «застережні ядерні
удари». Зрозуміло, це по
ширюється її на регіони
країн, що розвиваються.
Окінава і багато чого ін
шого свідчать, що Вашінгтоїі веде практичну підго
товку до ведення таких
війн і завдання таких уда
рів у «третьому світі».
Візьмемо афро-азіатськиіі
регіон. На всіх підступах
до нього розташовані вій
ськові бази США, звідки
кораблі і літака з ядерною
зброєю можуть досягти
будь-якої його точки. А па
італійському острові Сіці.чіл встановлені і крилаті
ракети з ядерними боєго
ловками, спрямовані, крім
інших цілей, па країни Пів
нічної Африки і ПівденноЗахідної Азії.
Плацдарми для розміщен
ня ядерних боєприпасів і
засобів їх доставки до ці
лей створюються і в ме
жах самого регіону. База
США на оманеькому ост
рові Масіра модернізує
ться для прийому атомних
підводних човнів, здатних
пестії ядерні бомби і раке
ти стратегічних бомбарду
вальників «Б-52». Для цих
же цілей готуються сома
лійський порт Бербера і
місцевий аеродром.
Далі па південь для при
йому «Б-52» обладнуються
кенійські аеродроми в Момбасі, Ембакасі і Напьюкі.
Вхід у кенійський порт
Момбаса
поглиблений і
розширений з- розрахун
ком, щоб у нього могли
входити авіаносці. А кожен
із них має па борту літаки,
також пристосовані для
завдання ядерних ударів.
Всі названі аеропорти
можуть приймати і важкі
транспортні літаки. Так.що
відповідні ядерні боєпри
паси туди завозити зараз
і не обов’язково. І хоча,
за деякими даними, полекуди вони там уже є, Вашінггон заявляє про поки
що «без’ядерний» характер своїх воєнних пріногупань на території Афрпкн, ще о листопаді 1961
року оголошеної рішенням ООН без’ядерною зо
ною. Робиться це з дипло
матичних '’міркувань.
На південній
крайній
точці континенту распст-

іа ПАР надала США
право користуватися її ба
зами в Порт-Елізбеті, Дурбапі і Санмонстаупі для
розміщення будь-яких ви
дів зброї разом з усіма
можливими системами їх
носіїв. А ближче до кордо
нів незалежної Африки ви
ділила територію для ви
пробувань і наступної ус
тановки иа бойові позиції
американських
крплагпх
ракет «Томагавк» із ядер
ними боєголовками.
Військово - повітряна і
військово-морська
бази
США на острові ДієтоГарсія в центрі Індійсько
го океану вже приймають
літаки «Б-52» і найбільші
бойові
кораблі.
Преса
азіатських країн цілком
певно пише, що па острові
створюються великі запаси
ядерних боєзарадів для
цих Літаків і кораблів. У
самих США ведуться роз
мови про розміщення там
і ядерних ракет, здатних
уражати прибережні краї
ни Азії та Африки.
У Південно-Східній Азії
росте тривога в зв'язку з
повідомленнями місцевої
преси, що США завезли
ядерні боєприпаси також і
на Філіппіни. У Кларк-Філді, недалеко від філіппінської столиці, базується
13-а повітряна армія США.
На озброєнні її, згідно з
цими повідомленнями, е
бомбардувальники «Б-52»
і ядерна’ зброя. А сферою
дії армії визначена тери
торія, де проживає більше
мільярда чоловік.
Військово-морська аме
риканська база на Філіппі
нах — Субік-Бей — ціл
ком віддана у розпоряд
ження 7-го флоту США.
Як повідомляє азіатська
преса, на підводних і схо
ваних під землею складах
тут зберігаються десятки
тисяч тонн боєприпасів, у
тому числі для сотень лі
таків 7-го флоту, що мо
жуть нести ядерну зброю.
Військові керівники США
не раз говорили про намір
розмістити у ПівденноСхідній Азії також і свої
ядерні крилаті ракети.
Нині у країн ПівденноСхідної Азії появилися
підстави для ще більшої
тривоги. США починають
прибирати до рук Кокосо
ві острови, що недавно
приєдналися до Австралії.
Вони розташовані всього
за кілька сотень кілометрів від Індонезії. Па пііх
уже діє проміжна база
для американських лігаків, що здійснюють паг.
рульні польоти над Індій
ським океаном.
Сильний тиск чншїть Вашінгтоп і иа деякі країни
Азії та Африки, добнваючпся згоди па створення па
їхніх територіях військо
вих баз США. Без сумніву,
кожна така нова” база
означатиме
додаткову
вразливість держав цих
континентів. перед ядер
ним шантажем, зростаючу
загрозу їх безпеці.
А в самому Вашінгтоні
сьогодні говорять уже не
ТІЛЬКИ про «життєві інтересп», а іі про «виключні
права: США в «третьому
світі», Маючи па увазі,
треба думати, і «право»
ігнорувати національні ін
тереси народів, що там
живуть, їх небажання ста
ти об’єктом і співучасни
ком
будь-чиїх ядерних
авантюр.
К>. КУРИЦИН,
політичний оглядач
А ПН.

--------- 4 стор.
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«Молодий комунар»
ФУТБОЛ

'Відбувся
передостанній
^тур першого кола чемпіо
нату країни з футболу се
ред команд майстрів дру
гої ліги
шостої, україн
ської зони. Кіровоградська
«Зірка» приймала керчен
ським «Океан».
Вже на 7-й хвилині гри
. гостям вдалася атака: м’яч
спершу потрапив у штан
гу. і поки наші земляки ме
тушилися. сімнадцятиріч
ний Ігор Леонов головою
точно направив його у во
рота Бориса Філатова. Піс
ля цього ніровоградці ма
ли територіальну перева
гу. На 16-й хвилині відзна
чився Валерій Самофалов,
який після рознграшу вуг-'
левого вдало низом пробив
по воротах »Океану», Це
був його 40-й м’яч за пе
ріод виступів за «Зірну» на
чемпіонатах нраїни. Під час
однієї з атак Василь Пет
рик стрімко увірвався в
штрафний майданчик «Оке
ану»,! послав м'яч у «де
в'ятку» — 2:1.
За три хвилини до кінця
зустрічі швидка комбіна
ція «Зірки»
завершилася
виходом
С.
Ралюченка
один на один з голкіпером
«Океану». Сергій обіграв
його і віддав пас Ігорю
Черненну. який направив
м'яч у пусті ворота «Оке
ану».

• 8.00
-Чиє*. 8.15 — ГЬри.-о.чт
ю. Щербиіс.
«Надіятись*. Фільм-внстаиа.
11.40
Новини. 1-і. зо — Но
вішії. 14.50
- П’ятирічка—
справа кожного.
Докумен
тальні фільми «Будні пошу
ку •_ «.Земля батьків наших’».
15.20 Лісні джерельного
кр, О .. 16.00
Новини. 16.10
‘■<>го і ліг навчають у
ГіТ:.. 16.40 — Виставка Бураттю. 17.10 — Сторінки ви
сокого' . натхнення.
Фільмконцерт про творчість М. 1.
Гліикн. 13.15 — До 60 Річна
Нейтралі.ного музею В. 1.
Леніна. 18 13 - Сьогодні у
світі. 19.00 — Чемпіонат Єв
ропи з фі гболу.
Юнаки.
Збірна НДР — збірна СРСР.
В перерві. -- Якщо хочеш
буш
з/'.орог'.-лі. 20.35 —
Ф-льм-ба.іет
< Прометій»
21.00 г ■ Час». 21.35 - Що?
Де
Коли?
Тслевікторииа.
22.40 — Сьогодні у світі.

А УТ
10.00 - - Ногаїнн. 10.20 -Міжнародна студія УТ. 10.50
• — Художній фільм «Час для
ррзду-ив.-. 12.00 — Слосо :;а
вами. 12.45 — Повніш. 16.00
— Ноіяіші 16.10 — «Срібний
дзвіночок . 16.30 — Кґпопро
грама «Вітчизна моя неозо
ра». І <3.35 - • Російський ро17.23
Для старшо
клашіньів. «Товариш». 18.00
' — Телефільм
і Кіровоград).
18.10 - «День .-,а днем». (Кі
ровоград).
18 25 — Оголо
шення. (К-роиоград). 18.30 —
Музичний <|)і;іь?і «Свято па
Поліссі*. 19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Сатиричний
об’< к-тив. 19.53 — Чемпіонат
Європи з футболу. Юнаки.
Збірна
Болгарії — збірна
Італії, збірна Польщі
—
збірна Данії Тслепереклик.
20.40 — «На добраніч, діти!».
21.00 — -Час». 21.35 - Ху.
ДОЖИІЦ фільм ■•Житів святих
сестер». 22.55 — Новішії.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.13 —
Документальній! фільм «Тер.
міново потрібні однодумці».
8.35. 9.45 - Природознав
ство 2 і;.і
8 55 — Науковопопулярний ф:..ьм Все жи
ве». 9.10. 13.35 — Французь
ка мова. 10.05 — Учням ГіТУ

КОНКУРС «ЕРУДИТ»

сьогодні ми назвемо одного з при.’.єрів. Однак про
це пізніше.
Які результати четвер
того, передостаннього ту
ру? Семеро учасників кон
курсу ІІІНШІІ. 11,110 відповіли
па всі 36 запитань крос■ норда < /Морський». Це кіровоградці В. Кравченко,
II. Онищенко, 10. Іванові
В. Маной.іеико. II. Кітель
із сели Іванівни Повоукр.чїнського району, В. Го
ренко з Посипівкїі Вільшаиського і В. ІІечппоренко зі Знам’янки.
Останні
два ерудити
прислали по два листи. Це
свідчить, їдо вони продов
жували
працювати над
кросвордом і після того,
як відправили відповіді в
редакцію. 1 якщо В. Нечнпореїжо таким чипом вря
тував одне очко, то В. Го
ренко аж 20. Поспішність
іноді шкодить. Але разом
з тим треба щоразу пам’я
тати: останній термін над
силання відповідей — 15
число .місяця.

«ЗІРКА»«ОКЕАН»-31

ЦТ (І програма)

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:

ерудитів ще
ЗМАГАННЯ
не закіїїчіі.'іося, та вже

---------------------- V ТУР
ЗІ. Катамаран. 33. Аврал.
31. Вобла, 35. Індостан.
36. Батискаф.

Естетичне виховання. 10,35
- В. Маяковськиіі.
Поема
«Добре!».
11.35 -- Шахова
школа. 12.10 —. Школярам
про хліб. 12.50 — Знання —
•ила. 14.10 — Діодвіг ван
Бетховен. Передача 2. 15.10
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Науково-популярний
фільм «Саду квітнути». 18.30
— Спорт за тиждень. 19.00
- Служу Радянському Сою
зу! 20.00 — Вечірня казка.
20.15 — «...До шістнадцяти і
старші».
21.00 — «Час».
21.35 — Телефільм «Звуки
міста». (Ірландія); 1 серія.
22.25 — Чемпіонат Європи з
футболу.
Юнаки.
Збірна
ЧССР. — збірна Іспанії. 2-й
тайм. 23.05 — Новини. 23.10
- Спортивна передача.

д ЦТ (І програма)
14.30 — Повніш.
14.50
Документальні фільми
со
ціалістичних країн:
■■ Бол
гарська електроніка». «Зна
йомтесь,
Ііведл і пбу р г »,
• Місце для життя». «Для
кожної
весни».
15.35 —
Концерт художніх колекти
вів Башкирі)’. 16.05 — Нови
ни. 16.10 — У світі пушкінської поезії. Передача 1.
17.00 — Розповідають паші
кореспонденти.
17.30
—
«...До шістнадцяти і стар
ші», 18.15 — Наука і життя
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — На чемпіонаті Євро
пи. Футбольний огляд. 19.25
— До 40-річчя Великої Пе
ремоги.
Художній
фільм
■ Живі і мертві».
1
серія.
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт
майстрів
мистецтв.
Передача з Києва. 22.55 —
Сьогодні у світі.

А УТ
16.00 — Цовипи. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
«Автотранспорт:
складові
ефективності».
17.00
—
Фільм-концерт. . 17.30 —Про
довольча програма — спра
ва кожного, 18.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.10 —
•■День за днем». (Кіровогоад). 18.25 — Оголошення,
(Кіровоград). 18.30 — Кіиопрограма. «У світ! дивовиж
ної природи». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — Ком
пас туриста. 20.00 — «Атеїс
тичні діалоги». 20.40 — «На
добраніч, діти!».
21.00
—
• Час». 21.35 — Документаль
ний телефільм «Два дні в Артемівську. 21.55 — Художній
телефільм «ІІс мине І року»,
і серія. 23.00 — Новини.

А ЦТ (II програма)
18.00 — Новішії. 18.15—Теле
журнал
• Співдружність».
18.45—Народні мелодії. 19.00
— Сільська година. 20.00 —
Вечірня казка. 20.20 — До
ку мепталь пий
телефільм
■ Фазани». 20.30 — Світ і мо
лодь. 21.00 — «Час». 21,35—
Телефільм «Звуки міста». 2 І
З серії. 23.15 — Спортивна
передача. 23.45 — Новини.

було визнано кращим ще
на початку року.
І останнє — кого ж мож
на вже вітати з призовим
місцем? Гак, читачі пра
вильно зорієнтувались —

По вертикалі: І. Фарва
тер. 2. Сомон. 3. «Італія».
І. Матлот. 5. І’оін-ш. (і. По
сейдон. 9. Абордаж. ІЗ. Рот
тердам.
14
Геофізика.
16. ■ Кн.чіпео». 17. Ма.чпгін.
22 Кальмар. 23. Галфвінд.
25. Магеллан. 28. Вайгач.
29.
Мадрас.
ЗО. Пайо.і.
32. Хоншо.

Відповіді на
кросворд
«Морський».
По горизонталі: 7. Бато
метр. 8. Наутофон. 10. Ав
тор. 11. Капер. 12. Гідро
біос. 15. Херсон. 18. Бентос.
19. ‘ Караван. 20. Океанія.
21. Симбіоз. 24. Іспанія.
26. Баркас. 27. Екіпажі

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

КРОСВОРД

)О. Іванова, якому автома
тично зараховується трид
цять шість очок за п’ятий
тур, як автору кросворда.
Для інших же змагання
триває.

«ТЕХНІЧНИЙ»

Передостання
турнірна
таблиця конкурсу «Ерудит84»
має такий вигляд:
П. Кігель і Ю. Іванов —
156, В. Манойленко, В. Крав,
ченно, П. Онищенко —155,
В. Нечипоренно —154. С. Запорожан (м. Кіровоград) —
152, І. Чорноіван (м. Кіро
воград) — 145, М. Гадюченко (м. Мар’янівка Маловиснівсьного району) — 140.
Н. Семенець (с. Йосипівна
Вільшанського району) —
136, К. Кімак (м. Помічна
Добровеличківського райо
ну) — 100, В. Безсмертний
(м. Кіровоград) —98, С. Ноздрачов (м. Кіровоград) —
89, В. Горенко (с. Йосипів
на Вільшанського району)
— 81. О. Петренко (м. Світловодськ) — 76, В. Опря
(емт Вільшанка) — 38.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Згорток металу. 2. Зна
ряддя для
розпушування
грунту. 3. Механізм, яким
закривають отвір у стале
розливному ковші. 4. Міне
рал. 7. Приміщення на суд
ні. 8. Замкнене коло про- віднннів струму. 10. Паль-4^**
не для двигунів. 13. Форма
енергії. 14. Пристрій для
подачі світлових сигналів.
16. Землерийно-транспорт
ний механізм. 17. Машина.
20. Елемент транспортного
засобу. 23. Найеіддалсніша .
від
землі точка орбіти
штучного супутника. 25. Ви
мірювальний
інструмент..
28. Ящик з дроту, заповню
ваний камінням. 29. Ва
жіль у машинах. ЗО. Еле
мент техніки креслення.
32. Сукупність пристроїв,
якими передають Інформа
цію.

Для останнього суру залишився кросворд «Техніч
ний» кіровогра'дця Юрія
Іванова. Пригадайте, еру
дити, — саме цей кросворд

Силаз Ю. ІВАНОВ.

ЧИТИНСЬКИЙ
ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД
А ЦТ (І програма)
8.00 — Час». 8.35 — Ве
селі старти. 9.20 - Фільм
«Живі і мертві», 1
серія.
10.55 — Документальний те
лефільм 'Мої хороші». 11.20
— Фільм-концерт - Коли спі
вають гори», 11.40 — Нови
ни. 14.30 — Новини. ’.1.50—
Союз науки і праці. Доку
ментальні
фільми
-Кон
такт». «Наука
про хліб».
15.25 — Справи московсько
го комсойОлу. 16.10 — Нови
ни. 16,15 — У світі нушкіпської поезії. Передача 2.
1.7.05 — К. Дебюесі. Прелю
дії. 17.45 — Шахова школа.
18.15 — До
Міжнародного
дня захисту дітей. «Сонячне
коло». Із циклу -Творчість
народів світу». 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Ленін
ський університет мільйонів.
Управління
соціалістичною
економікою.
19.25 — До
Ю-річчя Великої Перемоги.
Фільм «Живі і мертві». 2 се
рія. 21.00 — «Чає». 21.35 —
Світ і молодь. 22.10 — Сьо
годні у світі. 22.25 — Вечірні
мелодії.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Художній фільм «Житіє свя
тих сестер».
11.40 —. Кон
церт. 13.00 — Новини, 13.15
— «Людина і море», 13.45 —
Грають юні музиканти. 16.00
— Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16,30 — Респуб
ліканська фізкко-математнчна школа. 17,00 — - Пароль
— «Дружба». 17.25 — Му
зичні зустрічі. 17.45 — Ек
ран пошани УТ. 18.00 — Те
лефільм. (Кіровоград). 18.15
— «День за днем». (Кірово
град). 18.30 — Фільм-концерт
— Земле моя світлая». 19.00—
Актуальна камера. 19.30 —
«Нові книги». 20.10 — Пер
лини душі народної, 20 40 —
•На добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Фільм-кон
церт «Народні картинки».
22.10 — Художній телефільм
«Не мине й року». 2 серія
23.35 — Новішії.

А ЦТ (II програма)
10.20 — Паш сад. 10.50 —
Школа
господарювання.
Бригадний підряд. 1 Г.20 —
Іспанська мова. 11.50 —
М. Гліпка. До 180-річчя з дня
народження. 12.35 — Фільм
із субтитрами. «П'ятдесят па
п’ятдесят». 14.00 — Новішії.
18.00—Новини. 18.20 — Біль
ше хороших товарів, 18.50—
Свято весни. 19.15—«Ми бу
дуємо ВАМ». 20.00 — Вечір
ня казка. 20.20 — Людина і
закон. 20.50 — Документаль
ний фільм «Мимо квітучої
липи». 21.00 — «Час». 21.35
— Телефільм «Звуки міста»
4 і 5 серії. 22.55 — Новини.

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

5. Ручний
інструмент.
6. Пластмаси на основі аце
тилцелюлози. 9. Труба змін
ного перетину. 11, Відомий
радянський учений у галу
зі металургії. 12. Пристрій,
що перетворює один .вид
енергії в інший. 15. Відо
мий німецький винахідник.
18. Механізм для перетво
рення- енергії. 19. Суміш
графіту з водою. 20. Маши
на для буріння свердловин.
21. Ливарна форма. 24. Си
стема зв’язку. 26. Водоне
проникна перепона в гідро
технічних спорудах. 27.Ін
струмент для
нарізання
зубчастих коліс. 31. Обі
грівач. 33. Сила, що проти
діє руху. 34. Гідротехнічна
споруда. 35. Апарат для
очищення повітря. 36. При
стрій для регулювання ви
трат речовини.

освоїв виробництво магнітних плит на по
стійних магнітах з розміром робочої поверхні
320X ЮОО мм, призначених для застосування
на плоскошліфувальних верстатах мод. ЗБ722
і 3722 та ін.
Переваги плит з постійними магнітами пе
ред аналогічними електромагнітами:
по потребують джерела електроенергії;
не нагріваються при роботі;
виключають аварійну ситуацію при рапто
вому вимкненні, електроенергії;
безвідмовні в роботі (не потребують ремон
ту та обслуговування);
забезпечують високу точність деталей, що
обробл яються.
Строк служби — 10 років.
Крім шліфувальних верстатів, плити мо
жуть застосовуватися іі для закріплення дета
лей при легких фрезерних роботах, при сверд
лінні деталей, слюсарних роботах і т. ін.
Орієнтовна ціна плити — 550 крб.
Підприємства повинні подавати заявки че
рез територіальне управління в Союзголовверстатоі метру мент, копії — Читинському вер
статобудівному заводу на адресу: 672022,
г. Чита, станкозавод/

При кіровоградському
автспідпрмємстві
10021
(АВТОБУСНИЙ ПАРКІ
працюють
п'ятимісячні курси

ПО ПІДГОТОВЦІ
ВОДІЇВ АВТОБУСІВ
З ВІДРИВОМ ВІД
ВИРОБНИЦТВА

На курси приймаю
ться особи віком не
менше 20 років, що
мають освіту не ниткчу 8 класів, які за станом здоров'я придат
ні для роботи на ав
тобусах.
Особи, що закінчи
ли курси і зараховані
водіями, забезпечую
ться формений одя
гом, безплатним про
їздом в автобусах мі
ських і приміських
сполучень.
За період навчання
на курсах виплачує
ться стипендія.
Одинокі
забезпе
чуються добре облад
наним гуртожитком.
Проїзд на роботу і
з роботи службовим
автобусом.
Початок

КІРОВОГРАДСЬКА ДИТЯЧА
МУЗИЧНА ШКОЛА № 2
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

фортепіано, скрипка, альт, віолончель.
Приймають дітей віком 7—9 років.
Народні інструменти (баян, бандура, акор
деон та ін.);
духові інструменти (труба, флейта, кларнет
та іп.). Приймають дітей віком 9—12 років.
Заяви приймаються до 28 травня (щодня).
Вступні екзамени з 1 по 10 червня.
Адреса школи: м. Кіровоград, вул. К. Лібкнехта, 17, телефон 2-30-73.
Дирекція.

занять —

в міру ко/у\плектування груп.
Після
закінчення
курсів водії одержу. ють право працювати
на автобусах усіх ма
рок.
По довідки зверта
тися на адресу: м. Кі
ровоград, вул. Дерофлотська, 15.

Відділ

кадрів.
Телефон
6-40-77.
їхати
автобусо/А
№ 24 до
зупинки
«Хлібозавод»,
Адміністрація..

*■ «Зі

«Молодой коммунар») —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

31665G, МПС,

©бластного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського,

'Яа украинском языке.
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