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СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОЇ ЛАНКИ 
КУКУРУДЗОВОДІВ ІМЕНІ ПІДПІЛЬНИЦІ- 

СІІАРТАКІВКИ ЛЮБОВІ РИМАР КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ XXV З’ЇЗДУ КПРС ОНУФРІЇВСЬКОГО 

РАЙОНУ (ЛАНКОВИЙ ОЛЕКСАНДР ЯЦИНА).

Послідовно втілюючи в життя рішення XXVI з’їзду 
КПРС, Продовольчу програму СРСР, керуючись рі
шеннями жовтневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС і 
промовою на ньому Генерального секретаря ЦК 
КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР това
риша К. У. Черненка, готуючись гідно зустріти XXVII 
з'їзд КПРС, беремо на 1985 рік такі зобов’язання:

— з кожного з 309 гектарів зібрати кукурудзи на 
зерно’не менше 50 центнерів;

— до 40-річчя Перемоги радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні виконати піврічний план по 
виробітку умовної оранки;

— зекономити 600 кілограмів дизельного пального;
— на зекономлених пальному і мастилах відпрацю

вати два дні;
— на ремонті закріпленої техніки зекономити 130 

карбованців;
— всім членам колективу освоїти суміжні професії 

для повної взаємозамінності під час сільськогоспо
дарських робіт;

— добитися присвоєння ланці звання колективу 
комуністичної праці.

Викликаємо на соціалістичне змагання КМК ланки 
кукурудзоводів імені підпільниці-спартаківки Олени 
Бойко (керівник Віктор Сіденко) з колгоспу «Зоря».

Соціалістичні зобов’язання обговорені
І прийняті на зборах ланки.

-ж

іг

Пам'ятає Тетяна ГЕТЯ кожен із чотирьох років свого трудового стажу на Олек
сандрійському заводі «Автоштамп». Працює там комсомолка фанерувальницею 
третього розряду.

Звичайно, кожен чимось згадується. Спочатку був важкий період адаптації. 
Набуте збагачувалось додатковим досвідом — нолеги допомагали і слоеом, і ділом.

Тетяна відтоді носить звання «Кращий за професією». Товариші за виняткову 
невтомність, працелюбність, товариськість обрали її своїм комсомольським ва
тажком.

Нове громадське доручення сприйняла не тільки ян вияв довіри. Зрозуміла — 
чекають нолеги від неї цікавих задумів, змістовного втілення їх у праитину. Груп- 
номсорг знає: це буде можливо тільки завдяки спільним зусиллям її та тих, хто 
поруч.

Тенет і фото В. ГРИБА.

НА ТРИБУНУ ОБЛАСНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇКСНФЕРЕНЦІІ НАШ СУЧАСНИК
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В авангарді-
ВОЛОДІ

МО-

раціоналізатори
Застрільники руху 

лоді за комуністичне став
лення до праці на нашому 
підприємстві — комсо
мольсько-молодіжні колек
тиви. Однією з кращих 
бригад комутзіорного за
лу міжміської телефонної 
сгайнії є молодіжна брига
да Галини Василенко. Во
на систематично виконує 
виробничі завдання на 
120—125 процентів. Особ
ливих секретів у членів 
цього колективу немає, 
просто нони добросовісно 
ставляться до своєї робо
ти, пам’ятаючі), що пра
цюю іь у сфері обслугову
вання, — намагаються 
своєчасно надати розмову, 
ввічливо і швидко обслу-. 
жиги абонентів. За успіхи 
в соціалістичному змаган
ні бригада Галипн Васи- 
ленко нагороджена Почес
ною грамотою ЦК ВЛКСМ, 
грамотами районного, мі
ського і обласного коміте
тів комсомолу, пам’ятними 
вимпелами республікан
ського комітету профспі
лок. Зараз па трудовому 
календарі КМК — лютий 
1986 року.

Таких колективів на те- 
леграфно-тслефоішій стан
ції багато. Саме вони за
дають тон у роботі всіх 
комсомольців і молоді. 
Однак, як не прикро про 
це говорити, ще не всі ко
лективі) працюють на по
трібному рівні. Існує плин
ність кадрів, є випадки 
неякісної о обслуговуван
ня абонентів, що призво
дить до скарг па їх робо
ту. У цьому великі недо
робки і комітету комсомо
лу, і комсомольської о ак
тиву. До того ж, ми ще 
слабо вивчаємо досвід 
трудових колективів, у ре
зультаті чого за приклад 
ставляться одні й ті ж 
бригади.

Практика показує, що 
нова прогресивна форма 
організації праці при пра
вильному її застосуванні 
дозволяє ліквідувати втра- 
'ти робочого часу, сприяє 
швидкому освоению моло
дими робітниками обраних 
спеціальностей, скорочує 
плинність кадрів. Бригада 
стає колективним настав
ником і вихователем мо
лоді. Однак у таких ко
лективів чимало проблем, 
які ми, комсомольські пра
цівники, розв'язати не в 
силі. Тому тут необхідна 
допомога адміністрації.

За три квартали цього 
року продуктивність праці 
на телеграфно-телефонній 
станції додатково підви
щена проти плану па 1,5 
процента, а собівартість 
одиниці продукції зни
жена проти плану па 1,7 
процента. Цс і завдяки 
добре налагодженій діяль
ності молодих винахідни
ків і раціоналізаторів, ді
лові пропозиції яких знач
но полегшують роботу 
зв'язківців. Серед кращих 
раціоналізаторів—електро
монтері) станційного цеху 
Сергій Бондаренко та Ва
силь Хиневич, електромон
тер лінійного цеху Воло
димир Лопата.

Ділове побажання ра
йонному комітету комсо
молу — узагальнювати ро
боту бригад, які працю
ють за новим прогресив
ним методом,

€. ТКАЧЕНКО, 
член комітету комсо
молу Кіровоградської 
телеграфно - телефон
ної станції.

Ініціатива: 
підтримати

СВОЄ
Комсомолів Олександрій

ського району виступила 
із рядом ініціатив і під
тримала почини спілчан 

та псспілкової молоді ін
ших регіонів області, рес
публіки з питань дальшо
го розвитку скопом ікн 
країни. Міркуваннями з 
цього природу діляться 
делегати обласної комсо
мольської.

Л. ТРОФИМОВ, поміч
ник бригадира тракторної 
бригади колгоспу імені 
Калініїїа:

— Продовольча програ 
ма поставила перед пра
цівниками сільського гос
подарства завдання знач
но підвищити виробництво 
зерна, .м'яса, молока. Гене
ральний секретар Цент
рального Комітету КПРС, 
Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР това
рищ К. У. Чернен
ко у виступі на жовтнево 
му (1984 р.) Пленумі ЦК 
КПРС наголосив, іцо ін
шим невідкладним завдан
ням після виробництва 
зерна є закріплення пози
тивних тенденцій V гвапіш 
ннцтві. Гадаю, варто було 
б замислитись пал таким: 
якщо, скажімо, зобов'яза
ти кожну молоду сім’ю 
(тим паче в першу чергу 
ту, яка вже отримала від 
господарства пільги аван
сом — будинок, присадиб
ну ділянку тощо) вирости
ти і продати державі не 
менше ОДНІЄЇ ГОЛОВІ' XV 
доби. Користь очевидна.

В. ОЗ І P H И Й. бригадир 
тракторної бригади кол
госпу імені Карла Маркса:
— Підтримали ми ініціа

тиву механізаторів кол
госпу імені Фрунзе по до 
строковій підготовці груп 
тообробної га посівної тех 
піки до весняно-ПОЛЬОВИХ 
робіт. 15 грудня (на 10 
днів раніше взятих зобо 
в’язань) вся згадана тех 
віка поставлена на ліній 
ку готовності Добрі тем 
ви утримують механізато
ри та ремонтники й у під
готовці зернозбиральної 
техніки.

Комітетам комсомолу., 
райкому ЛКСМУ теп'р 
слід тільки примножити 
добрі починання комсо
мольців і молоді згаданих 
господарств.

Світанки
над Синюхою
Михайло закований 

ранки тому, що кожен

просторініе.

ПРИХОДИЛО

у 
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них — цс прелюдія чудо
вого, неповторного дня, 
що сонце схоже на пишну 
паляницю, яку виймають 
із печі добрі материні ру
ки. В їхньому домі, коли 
мати розчиняла тісто на 
паляниці, відразу ж става
ло світліше і і, 
Мати творила хліб, а, от
же, в господу 
свято.

Михайло не пам’ятає, ко
ли в його свідомості визрі
ло рішення присвятити се
бе землі. Можливо, під час 
неньчиного чаклування бі
ля свіжеспечеяих паля
ниць. А може,- ТОДІ, коли 
вперше взяв до рук важе
лі трактора і всім естцом. 
ось так відразу, відчув 
його сталеву душу. Як би 
т не було, а після ’зі- ін- 
челіня десятирічки М Са
венко подай документи до 
Головапівського СПТУ З 
усіх предметів май пінне 
«добре» га «відмінно» До
ручили йому трактор Пра
цював, як пісню хорошу 
співав. Ніякої роботи не 
цурався V прані мужнів, 
загартовував свій карах- 
Ті

Усе це стало в пригоді, 
коли зодягнув Михайло 
військову шинель. Два 
роки у щоденних <рещ 
ваннях. марш-кидках, за
няттях на полігоні..: По- 

.впіі рнгм життя, позі ’ 
зі і нові справи. Та часто 
чарівник-сон переносив 
воїна до рідної домівки, в 
поля понад красунею Сн- 
шохоїо.

Повернувся додому, від
почив з дороги, а 
тиждень завітав до 
ри колгоспу.

І знову осідлав 
вого коня. Разом із стар
шим другом та наставши 

через 
канто

с»але-

ком М. А. Бурагою орав і 
сіяв, а потім збирав уро
жай. У цьому році Михай
ло ввійшов до складу ком
сомольсько • молодіжного 
колективу, котрий очолив 
Михайло Арсептіиович. До
вірили вирощувати кача
нисту на площі 409 гекта
рів. По 40 центнерів зерна 
видав кожний доглянутий 
хлопцями гектар. Це най
кращий показник по кол
госпу.

М. Савенко на своєму 
тракторі ІОМЗ-6 річне зав
дання — 600 гектарів
умовної оранки — виро
бив ще до І жовтня. І при 
цьому зекономив І80 кіло
грамів пального. За 
правління та профком 
подарства нагородили 
лолого механізатора 
платною тупне нічною 
тівкою по Народної 
публіки Болгарії.

Михайло — ще П і 
сокольський активіст. У 
комітеті комсомолу ОЧО
ЛЮЄ? сектор по роботі з не- 
спілковою молоддю, є чле
ном педзагопу. А в шефів, 
.зрозуміло, турбот завжди 
доводі — потрібно лопо- 
могти школярам у зборі 
цім злолому. макулатури, 

• яповгеги тематичний ве- 
”іп. спортивні змагання. 
Доводиться встигати.

...Вечірньою вулицею 
поспішає стрункий юнак. 
Біля воріт його вже, на
буть. виглядає мати, що 
недавно повернулася з по 
ботн. Скоріше годомуі 
Може, Пав ..'пік. його мо
лодший браі. подав про 
себе звістку’ в армії вів 
заозя Цікаво, чи сняться 
йому рожеві ев'танкп рал 
голубоокою Синюхою?

Звн«’а”в*> сн« • «я..

не
гос-
М0- 

без- 
пу- 

Рес-

КОМ-

Л. ПУОЕИМОВА. 
с. Добрянка, 
Вільшанський район.

ВАХТА ПАМ'ЯТІ

Названо іменем 
земляка
Нинішньої осені в Кі

ровоградський міський 
комітет комсомолу на
дійшла радісна звістка: 
один із військових ко
раблів названо іменем 
нашого земляка Героя 
Радянського Союзу Гри
горія Олександровича 
Куроп’ятнкнова.

Чергове бюро міськ
кому ЛКСАА України 
прийняло рішення взяти 
шефство над екіпажем 
судна. На урочисту цере
монію підняття прапора 
на кораблі «Григорий 
Куропятников» в листо
паді прибула делегація 
комсомольських праців
ників, молоді виробнич
ники Кіровоградського 
ремонтно - механічного 
заводу і/лені В. К. Тарату- 
ти. де в останній час тру
дився наш славний герой 
і чим пишаються всі за
водчани.

Із візитом-відповіддю 
у Кіровоград прибув 
представник судна ком
сомолець 
сельов, 
учасником XXXIII міської І 
звітно-виборної комсо
мольської конференції.

Леонід розповів деле
гатам про будні мор
ської військової служби, 
прагнення екіпажу доби
тися відмінних успіхів 
по всіх показниках. А ще 
він повідомив, що мо
ряки разом із міськко
мом комсомолу розро
били план шефських 
зв’язків, де, зокрема, 
йдеться про те, щоб на 
судні несли службу кра
щі молоді кіоовоградці.

Т. ЮРЧЕНКО.

Леонід Ки
янин став

Скло ДЛЯ МІСТ
КОСТЯНТИНІВНА Донець

кої області. (Кор. РАТАУ 
О. ТАГУНОВ, Я. СТРІЛЕЦЬ
КИЙ). Збільшив потужності 
за рахунок їх оновлення 
Костянтинівсьний механізо
ваний скляний завод імені 
Жовтневої Революції. Сьо
годні на підприємстві після 
реконструкції пущено в екс
плуатацію цех віконного 
сила.

Заміна частини діючих і 
монтаж нових машин, при
значених для виробництва 
прозорого матеріалу. роз
ширили можливості агрега
тів, з допомогою яких тепер 
можна виготовляти полотно 
різних розмірів і товщини. 
Різання сила, що раніше 
проаоднлоєя вручну, меха
нізовано завдяки спеціаль
ним столам, встановленим в 
кінці технологічних ліній. 
Модернізація устаткування 
не тільки полегшила умови 
праці експлуатаційників, а 
й забезпечила прибавку у 
виробництві двох мільйонів 
квадратних метрів продук
ції. Цього досить, щоб за
склити будинки міста з 
ЗОГ!-тисячним населенням.

Тепер колектив підприєм
ства поставлятиме щорону 
будівникам об’єктір житло
вого < соціально-культурно
го призначення 19 мільйонів 
квадратних метрів віконного
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«Подаруй мені дружбу твою»

XII МОСКВА 1985

Паш співрозмовник — 
делегат VI Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів у Москві Галина 
Казнмирівца Арцишевська,
колишня прядильниця 
комбінату «Трьохгорная

мануфактура», ніші сгар-; 
ніші інженер відділу праці і 
об єднання «Мосбавовна-1 
пром» Міністерства тек-1 
стильної промисловостіІ 
СРСР. І

— Галино Казимирівно, І 
у фестивальні дні 1957 
року в обласній газеті бу
ла вміщена фотої рафія з 
коротким підписом: «Деле
гати з Франції захоплені 
танцювальним мистецтвом 
прядильниці з «Трьохгір- 

кн» Галини Арцишевської».
— Знаєте, як почався 

для мене фестиваль? Тан
ці, танці, танці... П’ять— 
шість разів на день наш 
хореографічний колектив 
клубу «Трьохгірки». вихо

див на сцену. З однієї» 
площадки ми їхали на ін-1 
шу, часто — у протилеж-1 
ні кінці ?Аосквп. Ми гост-1! 
ро заздрили «потанцюю- В 
чим» делегатам — у них є 
час познайомитися, пого
ворити один з одним... А 
ми іноді навіть не Встига
ли як слід довідатися, пе
ред ким виступаємо. І ось 
якось на сцену летить до Я 
МОЇХ ніг букет квітів — 
я піднімаю, дякую, а пере
кладач передає мені ком
плімент від французів: «Ро
сійська балерина буде ду
же знаменитою». Я кажу:* 
«Перекладіть їм, що я не 
балерина — звичайна пря
дильниця». Перекладач по-

яснює. фр .а ті,
дивлюся, недовірливо хи
тають головами: мовляв, 
не може бути. Потім поча
ли розпитувати, скільки 
мені років, з якої я сім’ї, 
де вчилася. А що мені роз
казувати: років мала ві
сімнадцять, сім'я проста,« 
робітнича, рік тому закін-1 
чила ФЗУ — ось і вся І 
біографія. А танці — це І 
так, захоплення. ГІам’я-І 
таю, один француз, літній Я 
уже чоловік, як мені по-В 
тім пояснили, — відомий В 
у Франції хореограф, особ-Г 
ливо пристрасно щось до- і 
водив перекладачеві. Ме- В 
пі так образливо, що неї 
розумію, про що мова, але | 

відчуваю, про мене. Вияв
ляється, він говорив: «Як 
балерина вона, можливо, 
підкорить Європу. Шкода, 
що такий талант загине 
біля всрстата>. У мене на
віть сльози виступили, ко
ли переклали це. «Неправ 
да, — кажу, я буду відо
мою прядильницею!».

— Можливо, ця розмо
ва па фестивалі справді 
визначила вашу долю? Ад
же вже через рік про вас 

»як про передову прядиль
ницю «Трьохгірки» писала 
«Правда».

— Мені нікуди було від
ступати. Слово сказано, 
значить, треба було його 
тримати. Та якщо серйоз
но, то це був прекрасний 
час. Скільки цікавого тоді 
починалося! Пшли вісті з 
цілини, Валентина Гагано
ва перейшла у відстаючу 

бригаду, розгортався рух 
соціалістичної праці. Я не 
уявляла, як би все це про
йшло мимо мене.

Хочу розповісти ще про 
одну пам’ятну подію. В 
1961 році у складі моло
діжної делегації СРСР я 
побувала на Кубі. Там 
тільки-но відгриміла ре
волюція. Нам ставили ти
сячі запитань. Я тоді гост
ро відчула, яка це велика 
Відповідальність — пред- 
старляти за рубежем свою 
Вітчизну, 1 яке це’щастя—< 
жити у Радянській країні, 
мати право обрати будь- 
яку професію, вступити до 
будь-якого навчального 
закладу, брати участь в 
управлінні державою.

Бесіду вела 
Людмила БУТУЗОВА.

У НАС В ГОСТЯХ «ЗІРКА»

Важка задача.

«ЗІРЦІ»-ШІСТДЕСЯТ

КРИХІТКА БЕННЕТА

Щотижня приходить до тебе «Зірка» — українська 
республіканська піонерська газета. А зовсім скороти 
отримаєш її ювілейний номер, присвячений 69»річчю 
з дня заснування!

Народилася газета 6 лютого 1925 року з Харкові. 
Тільки тоді вона називалася «Юним ленінцем». А з 
21 лютого того ж року до липня 1941-го видавалася 
під назвою «На зміну». Після тимчасової перерви в 
листопаді 1943 року газета українських піонерів та 
жовтенят знову виходить у звільненому від фашистів 
Харкові, а з квітня 1944 року — в Києві вже під 
назвою «Зірка»,

Вже з перших днів свого існування газета стала 
заспівувачем дитячого комуністичного руху в респуб
ліці, закликала юних ленінців на боротьбу за нове

життя. На її сторінках виступали видатні партійні й 
державні діячі: Н. К. Крупська, М. І. Калінін, С. М. 
Будьонний, Г. І. Петровський, провідні вчені, герої 
п ятирічок.

Багато відомих українських письменників почина
ли свій шлях у літературу як юнкори газети. Це Ми
хайло Стельмах, Олесь Гончар, Валентин Бичко, Юрій 
Збанацький, Леонід Новиченко, Іван Кирій та інші.

В минулому році редакція отримала понад сорок • 
тисяч листів від юних читачів. Багато серед них і з 
вашої області. Сподіваємось, що після цієї зустрічі' 
із «Зіркою» на сторінках вашої обласної молодіжної 
газети ви станете частіше писати нам, а значить 
дружба буде ще міцнішою.

Перші кроки до професії.

На невідомій планеті
Мов промінець, я у Всесвіті мчу... 
Ось і планета. Лишень озирнуся. 
Потім піду. Та тремчу, бо боюся. 
Тиша мене огорта назкруги. 
Хвилею річка б’є об береги.
Є тут і ліс: все як в нас, на Землі. 
Місто/д іду? Чи я в справжнім селі? 
«Хто тут живе? Відгукніться мені! 
Голос мій чуєте ви, а чи ні?
З миром прийшла, в мене зброї нема...» 
Поруч — нікого. Крокую сама.
Бачу, хтось із-за дерев вигляда, 
Зачіска в нього незвично руда.
Діти планети, дивні, малі, 
Білого голуба несли мені.

Таня БЕРЕЗУЦЬКА.
м. Київ.

ТИЖДЕНЬ ПРЕСИ
Шестирічна Наталка 

вперше взяла до рук газе
ту. Виявляється, на цьому 
папірці є букви. Які — во
на вже знала і вміла з них 
складати слова. Так от чо
му тато і мама довго три
мають газету в руках. У 
ній, як у книжці, є і казки, 
і ще багато цікавого. ’ На
талка почала читати за
мітку. їй сподобалося. І 
відтоді батьки почали ку
пувати дівчинці піонер

Як і домовлялися, ми 
зустрілися з Ліліаною Ду- 
дюк в кінці уроків.

— Ось, — тихо промо
вила дівчинка, — мої вір
ші...

— А давай прочитаємо 
їх разом. 

«Я ХОТІЛА Б 
ЛІТАТИ»

Зайшли до класу. Лі
лійна поклала перед со
бою зошит, простий, уч
нівський, в лінійку. Відкри
ла першу сторінку і про
читала:

Скаче братик на гіллі 
Каже: «їду на коні». 
Прутиком підганяє. 
Мрію доганяє.

— Це я про свого п’я
тирічного братика напи
сала.

— А що означають ос 
танні слова — «прію до- 
ганяе»-

— Братик дуже люби і ь 
коней. У нього є іграшко 
вий коник, але він мріє 
проїхатпся на справжньо
му.

ську газету, а згодом — 
коли пішла до школи, — 
передплачувати щороку.

Сьогодні член ради дру
жини імені С. П. Коро- 
льова середньої школи 
№ 83 Наталка Володіна 
добре знайома з усіма 
піонерськими газетами і 
журналами. Саме вона ра
зом з Інною Осипенко, 
Людою Гальченко запро
понувала провести у дру
жині тиждень преси.

— Про що ти найбільше 
любиш писати?

— Не знаю... Про те, що 
сподобається, схвилює, за
пам’ятається. Недавно хо
дила з татом у кінотеатр, 
який він 
ковував.

будував, упоряд- 
Тамб мій за про-

столяр. Кінотеатр 
сподобався мені:

я

фесією
дуже
світлий, затишний. Я гор
дилася, що в ньому є част
ка татової роботи. Потім 
написала віршик «З татом 

іду в кіно».
Стільці в кінотеатрі — 
Робота мого тата. 
І ці просторі зали 
Від рук його зростали, 
Тому, немов на свято. 
Іду її кіно я з татом.

Один вірш присвятила 
своєму дідусеві. Дуже по
калічила його війна. Ді
дусь поіано бачить, часто 
хворіє.

Вас прошу, земляни- 
люди,

Ставайте в дружнії 
ряди.

ІІохай па світі спокій 
буде.

Активістам сподобалася 
ця ідея. Наталку, Інну і 
Люду обрали до ради ді
ла, вони розробили план 
проведення тижня преси.

Спочатку кожен загін 
представляв ту чи іншу 
газету або журнал. І про
явили стільки вигадки і 
фантазії, що після їхніх 
виступів деякі хлопчики і 
дівчатка навіть розгублю
валися — яке ж видання 
передплатити.

Які ж підсумки цієї но
вої для дружини справи? 
З' цим запитанням ми

Сьогодні! Завтра!
Назавжди!

Гортаємо сторінки зо
шита. Лілійна далі читає 
свої вірші про маму, ялин
ку, осінь. А ось сторінка, 
на якій виведено тільки 
один рядочок — «я хоті
ла б літати», і більше нічо
го, лише чисте, біле поле 
сторінки.

— Так називається мій 
повий вірш, якого я ще пе 
записала сюди. Але віп 
живе в мені, я вже знаю 
його. Буває ж таке: на 
душі легко, радісно. Здає
ться, не просто ідеш чп бі
жиш, а летиш на невиди
мих крилах. Навіть сни
ться іноді: лечу над поля
ми, лісами, горами, як 
пташка у голубому небі. 
Мама каже, що то я росту.

...Раптом у прочинені 
двері заглянули Ліліапині 
однокласники.

— Вибачте, ми зараз 
готуємось до збору, я го
лова ради загону. Мене 
чекають, — сказала вона 
і побігла разом з друзя
ми до-свого 4-го класу.

М. НЕДОПИТАНСЬКИЙ. 
м. Івано-Франківськ, 
середня школа № 14.. 

звернулися до «Довідко
вого бюро», яке розташу
валося в піонерській кім
наті.

— По-перше, всі члени 
ради дружини вирішили 
передплатити «Зірку». Ра
ніше ми вважали, що вона 
лише для молодших шко
лярів.

— По-друге, — додає 
Інна Осипенко, — всі піо
нери дружини передпла
тили газети і журнали.

С. ПРУДНИК.
м. Київ.

ЗГАДКА ПРО КАГАНЦІ
Моя бабуся мені роз

повідала, що люди під 
час війни світили каган
цями, які дуже чаділи. 
Але й при такому світ
лі трудилися.

А зараз всюди світять 
лампочки. Ілліча. Елек
трика в усьому нам до
помагає, полегшує труд. 
І наше завдання — бе
регти її.

Володя ЦАПОДІЙ, 
учонь 2-го класу.

Олександрійський район.

ТА ІНШІ
Юрка Сіряковського, 

учня Київської середньої 
школи № 147, ми зустрі
ли неподалік Будинку юн
натів з косою в руках. 
Пахло скошеною травою. 
«Наші юннати — не біло
ручки, — сказали праців
ники зоопарку. — Ті, що 
цураються роботи, довго 
тут не затримуються. Ад
же любити тварин — озна
чає не тільки спостерігати 
за ними. Треба і нагоду
вати їх, і клітки почисти
ти, і територію зоопарку 
прибрати...». . •

Наступного дня Юра по
обіцяв нам принести з до
му каспійського геккона. 
В акватерраріумі зоопар
ку такої ящірки пе було, 
а нам'дуже хотілось поди
витись па неї. І коли по
бачили Юру, подумали, 
що він забув про свою 
обіцянку. Сумка через 
плече... А де ж геккон? Та 
ось Юра відкрив свою 
сумку і впиняв малесень
кий мішечок. З мішечка 
вибігло па долошо симпа
тичне створіння.

«Ой, яка крихітка...» — 

вигукнули ми, побачивши 
ящірку, довжина тіла, якої 
всього десять сантиметрів.

А через кілька хвилин 
дізнались, що справжньою 
крихіткою народжується 
кенгурятко — беннета: во
но важить спочатку всьо
го 3—4 грами...

«Хто така чорна панте
ра, знаєте? — запитали 
юннати. І відразу ж поча
ли розповідати. — Дехто 
думає, що цс особливий 
вид звірів. А насправді 
чорна пантера може наро
дитись у звичайних лео
пардів».

11а території 40,5 гекта
ра (Київський зоопарк — 
один з найбільших в СРСР) 
живуть представники тва
ринного світу з усіх ку
точків планети. Багато 
робиться в зоопарку, щоб 
його мешканцям київська 
земля нагадувала батьків
щину. Тільки за останні 
19 років на його рекон
струкцію і будівництво 
витрачено 8 мільйонів кар
бованців. В зоопарку з’я
вилися павільйон птахів, 
комплекс для приматів, 
острів звірів.

Г. БУБНОВА, 
Л. АЛЬТА.



------ —— 27 грудня 1984 року —---------------------------------------- -  «Молодий комунар»-------------------------------- —— З стор„
* Майже 25 років працює 

в СШ № 3 імені В. І. Ле
ніна один із найкращих у 
республіці ШКІЛЬНИХ му
зеїв вождя. 12 ного розді
лів розповідають про жит
тя і діяльність Володими
ра Ілліча, втілення його 
ідей у реальність. Часто 
до музею приходять хлоп
чики й дівчатка з інших 
шкіл міста, уважно слуха
ють екскурсоводів — сво
їх же ровесників, учнів 
7—10 класів, детально ви
вчають кожен експонат« 
Велику роботу в музеї про
водить учителька росій
ської мови і літератури, 
відмінник народної освіти 
УРСР О. С. ХОМЕНКО.

У* м. Кіровоград.

ПРИГОДИ

(Закінчення. ГІоч. у №№ 119, 151 та 153 ц. р ).

Фото В. САВЧЕНКА.

Полюси «Пошуку»

; ИНА 1 У

* шефству 
"Ч * війни, н

• Всі учні 4—10 класів Кі
ровоградської СШ № 22 
беруть активну участь 
у Всесоюзному поході 
«Шляхами слави батьків». 
Тут створено 10 пошуко
вих груп, кожна з яких 

ує над ветеранами 
що живуть у місті 

і навколишніх селах. 67 
колишніх фронтовиків ве
дуть наставницьку робо
ту, підтримуючи дружні 
зв’язки з членами загону 
«Пошук».

У загоні є спеціальна 
картотека з анкетами ве
теранів Великої Вітчизня
ної. Розгортаємо гарно 
оформлений альбом «Герої 
поруч з нами». На його 
сторінках — фотографії 
воїнів-впзволптелів, які 
добували в своїх юних 
друзів. Це — І. О. Самчук, 
колишній начальник штабу 

г
І

32-го стрілецького корпу
су, почесний громадянин 
Кіровограда (нині живе в 
м'. Москві), Г. В. Бакла
нов, Герой Радянського 
Союзу, генерал-полковник, 
колишній командир 299-ї 
стрілецької дивізії, наші 
земляки С. К. Горюнов, Ге
рой Радянського Союзу ге
нерал-полковник М. І. Клі- 
мов, колишній командир 
122-го полку 41-ї дивізії, 4 
танкової армії. Часто бува
ють у школі В. Г. Рутксвнч

(голова ради ветеранів Ве
ликої Вітчизняної війни, 
що живуть у мікрорайоні), 
М. Ф. Целовальников, Г. 1. 
Репетило, М. Г. Лаухін, 
С. А. Гусаков, Я. Я. Гвап- 
ченко, М. С. Селівапов.

Велику роль в активіза
ції роботи пошукового за
гону мала зустріч з учас
ником битви на Курській 
дузі, форсування Дніпра 
і взяття м. Кенігсберга 
лейтенантом у відставці 
М. Ф. Цсловальннковнм. 
Па його прохання слідопи
ти з 9 групи загону зайня
лись пошуком його фрон
тового друга М. І. Кузне
цова. Були відправлені за
пити в різні населені пунк
ти країни, і ветеран від
гукнувся. З Кривого Рога 
школярі отримали пові- 

домленпя: «Дорогі діти! 
Я радий що ви допомогли 
мені знайти мого бойово
го побратима, з яким не 
бачився з часу форсуван
ня Дніпра. З 736-го про
титанкового дивізіоні' я 
був направлений в район 
м. Любліна, де разом з 
польськими воїнами бив 
фашистів до закінчення 
війни. Демобілізувався . в 
1946 році, пішов у від
ставку в званні капітана...

І зав’язалася тісна друж

ба М. 1. Кузнецова і чер
воних слідопитів:

Триває операція «Черво
на гвоздика» — школярі 
йдуть до інвалідів війни, 
допомагають їм у госпо
дарстві, вітають зі свята
ми.

Па адресу школи йдуть 
листи, бандеролі, посилки 
від ветеранів 13 і 409 гвар
дійських стрілецьких ди
візій. Все це — для май
бутнього музею бойової і 
трудової слави, який від
криється 9 травня 1985 
року.

Неодноразово активіс
ти брали участь у подоро
жах місцями бойової і - 
трудової слави радян
ського народу — виїжджа
ли до Києва, Мінська, Пол
тави, Кременчука, Хатині. 
А оце вже група пошуков- 
ців за рахунок спецкоштів

нагороджена
з в 

де школярі 
ветеранами 

вій-

школи була 
туристичною путівкою 
м. Черкаси, 
зустрілись з 
Великої Вітчизняної 
ни, з якими листуються.

Серед активістів коман
дир «Пошуку» Оксана Ма
ла, комсомольці Галина 
Соколова, Ольга Мірошни
ченко, Сергій Гончаренко. 
В пошуковій роботі . від
значилися також юні слі
допити піонерських заго
нів імені Сергія Тюлсніпа 
та імені Аркадія Гайдара. 
Багато допомагають шко
лярам керівник загону 
«Пошук» учитель україн
ської ’ мови і літератури, 
член БЛКСМ В. П. При
сяжнюк, викладач почат
кової військової підготов
ки Г. О. Марков і органі
затор позакласної і поза
шкільної виховної роботи 
Т. А. Казначеева. Постій
но цікавиться роботою 
слідопитів’ директор шко
ли, молодий комуніст Бо
рис Степанович Гіабока, 
який недавно відзначений 
Похвальною грамотою ЦК 
ЛКСМУ.

Завдяки цілеспрямованій 
роботі по військово-пат
ріотичному вихованню ко
лишні випускники десяти
річки в армії стають від
мінними воїнами. Вихо
ванці школи щороку всту
пають у військові учили
ща. Серед них — колишні 
відмінники початкової вій
ськової підготовки Стані
слав Піступов, Володимир 
Телехов, Сергій Саранчук 
і Олександр Забора, Юрій 
Коваленко. Всі вони від
мінники бойової і політич
ної підготовки. Якщо при
їздять у відпустку додому, 
неодмінно приходять до 
рідної школи. В лавах 
Збройних Сил нині прохо
дять службу колишні чер
воні, слідопити Едуард Ду- 
сенок, Олег Сорочая, Євген 
Парников, Андрій Рахма
нов, Валерій Дмптрієв, 
Олег Скіпа. Вони теж зра
зок для інших.

Р. ДДЙДАИУЛОВ, 
ветеран Великої Віт
чизняної війни.

м. Кіровоград. ,

На знімну: в кімна
ті бойової слави.

— Дев’ять, — слухняно повторив.
— От і все в порядку, — швидко одягаючись, про

довжив міліціонер. — Ти ще малий, але все одно 
мусиш знати, — кивнув на золоті монети, які щойно 
поклав поверх кашкета, — що це і є справжнісінький 
скарб. А Як думаєш, хто його замурував у стіні?

— Не знаю, — осмілів Михайлик.
— 1 я не знаю, — стенув плечима міліціонер. — 

Кого не питав, ніхто не знає. Отже, власник скарбу 
невідомий. А це значить, друже, що золоті монети 
належать державі і тільки державі. Причому з тою 
самого моменту належать державі, коли ви їх зна
йшли на звалищі. Зрозумів? Тепер сам подумай, що 
слід було негайно зробити, знайшовши ці монети?

— Віддати, — швидко відповів Михайлик, силкую
чись уявити собі державу, якій слід було віднести 
знайдений скарб.

— А кому віддати, ми з тобою зараз підемо й по
бачимо, — виручив міліціонер. — От лишень гукнемо 
людей, напишемо акта й підемо. Тут недалечко.

Згодом усі четверо — Михайлик, Віталій, Юрко і 
Василь — принишкло сиділи в кабінеті Тараса Івано
вича, голови сільради. Сухорлявий міліціонер, певно, 
найстарший з-поміж інших, так само зрозуміло, як і 
Михайликові, розповів хлопцям. іцо‘треба знати і що 
слід робити, знайшовши скарб. По тому, ледь при
мруживши очі, підвищив голос:

— Запам’ятайте, якби ви або ваші батьки добро
вільно здали в сільраду золоті монети, то одержали б 
у винагороду від держави стільки грошей, що їх 
кожному вистачило б па придбання справжнісінького 
мотоцикла, триколісного навіть...

...Всю ніч Михайликові снилися далекі нічні зорі. 
Блідо-жовтими цятками вони довго ясніли у мороці 
неба, та ось ударив грім, зорі сліпучими кометами 
посипались на землю. Горіли, але не згоряли на льоту 
до тла, по всьому їхньому подвір’ї вогніли малень
кими золотими клубочками. Михайлик підставно ру
ку, одна зірочка боляче обпекла долоню, зашипіла 
на ній. мов жарина на вітрі. Він скрикнув од болю і 
міцно зімкнув пальці. Зірочка запекла ще дужче, але 
пальців розімкнути йому ніяк не вдавалось. В ту ж 
мить він і прокинувся. Темно, аж лячно було в кім
наті. Страх стиснув серце, і хлопець заплакав...

£ й?
Гірким спомином залишилась ця історія в пам'яті 

дітей і дорослих. Правда, у селі й дотепер кажуть, 
що могла б вона і щасливіше закінчитись.

— Могла б, — підтверджує старшин оперативниіі 
уповноважений управління внутрішніх справ Кірово
градського облвиконкому А. П. Бродовий, — адже 
знайдені монети були виготовлені з золота високої 
проби (червоного) і оцінені державою в значну суму. 
Однак 25-процентної винагороди батьки і діти були 
позбавлені, оскільки добровільно не здали скарб ор
ганам влади.

У той день, коли золоті монети було вилучено у 
встановленому порядку, один лише завмаг зізнався, 
що знав, куди слід було віднести знайдені дітьми зо
лоті монети, але не встиг цього зробити — зайнятий, 
мовляв, був по шию. Інші ж батьки в один голос 
заявили, що не знали, як бути їм зі знайденим скар
бом, тому й переховували його,вдома. Не знали вони 
й того, що слідчим органам цього зізнання було до
сить, щоб притягнути їх до кримінальної відповідаль
ності. Адже незнання закону нікого з повнолітніх не 
звільняє від кримінальної відповідальності. Тим біль
ше, що кожен із причетних до цієї справи мав необ
межені можливості повідомити про скарб відповідні 
органи влади у той же день, коли його було знайде
но. Зрозумівши ці неспростовані доводи, батьки сліз
но розкаялись. А неповнолітні діти?

— За вчинки неповнолітніх дітей сповна несуть від
повідальність їхні батьки, які в даному випадку не 
виконали своїх громадянських обов’язків, — підсумо
вує нашу розмову прокурор Кіровоградської області 
В. І. Легуй. — Щоб не травмувати ще не сформовані 
характери дітей, ми обмежились вилученням золотих 
монет.

Що ж, зважимо й ми цю обставину: не назвемо 
справжніх імен батьків і дітей, а також назви села, 
де відбувалися події. Адже мораль цієї історії одна
ковою мірою стосується кожного громадянина..

М. УСПАЛЕНКО.
Кіровоградська область.

«ЯК СПРАВИ, 
НОВАТОРИ?»

Відповідь на проблем
ний матеріал під таким 
заголовком («ЛІК» за 23 
жовтня ц. р.). в якому, 
зокрема, йшлося про зво
лікання із впровадженням 
у виробництво рацпропо
зиція на деяких підпри

ємствах області, надіслала 
інженер по раціоналізації 
і винахідництву Знам’ян- 
ської меблевої фабрики 
Т. П. Ремез. Вона повідо
мила, що всі раціоналіза
торські пропозиції, які го
тувалися до впроваджен
ня, розглянуті на засідан
ні бюро раціоналізації і ви
нахідництва. Прийнято рі
шення відхилити пропози
ції, що технічко застаріли. 
Новаторські подання, які 
зможуть принести користь 
підприємству, найближ
чим часом вирішено впро
вадити. В цьому плані вже 
нині ведеться активна 
робота.

ВІД РЕДАКЦІЇ. «Відхи

лити», «впровадити», «ак

тивна робота»... Саме та

кими шаблонними словами 

вирішила обмежитись у 

відповіді на критику Т. П. 

Ремез; Ми ж чекаємо зміс

товної розповіді про те,

ЯКІ СЛЛ1Е пропозиції бу

дуть впроваджуватись, 

ЯКИЙ їх передбачуваний 

економічний ефект.

«НЕОБХІДНІ 
КОРЕКТИВИ»

Комітет комсомолу Олек
сандрійського електроме
ханічного заводу на своє
му засіданні обговорив 
виступ у «Молодому ко
мунарі» від 23 жовтня ц. р. 
фрезерувальника бригади 
по виробництву штампів 
інструментального вироб
ництва В. Захарченка під 
заголовком «Необхідні ко
рективи», в якому йшлося 
про недоліки в організації 
роботи підприємства, що 
стало працювати в умовах 
економічного сксперпмсн- 

іу. Критика визнана пра
вильною. Секретар комі
тету комсомолу підприєм
ства М, Чабан повідо
мив. що В. Захарченко, 
як і інші робітппкп-від- 
ряднпкп, отримує встанов
лену для них премію — 
ЗО процентів від відряд
ного заробітку. Додатко-, 
ву ж оплату за виконаний 
і перевиконаний план от
римують тільки висококва
ліфіковані робітники, і ті, 
що суміщають професії.

З .метою зменшення 
браку через помилки в тех
нічній документації у 
склад бригади введено 
технологів.

ВІДБУЛАСЯ 
ПРЕМ’ЄРА
в народному студентсько
му театрі «Резонанс» Кі
ровоградського педінсти
туту. Недавно колектив 
уперше виніс на суд гля
дачів постановку роман
тичної трагедії О. Штейна 
«Співучі піски», написаної 
за повістю Б. «Лавреньова 
«Сорок перший».

Поставив спектакль ре
жисер студентського теат
ру В. Депнскін. У виставі 
зайняті самодіяльні актори 
Микола Барабуля, Андрій 
Горбатий, Олена Федяніна.

Наш кор.



4 стор «Молодий комунар» П грудня 1984 року
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

«Рідний Миронич»
Уже кілька років члени 

клубу інтернаціональної 
дружби «Братерство», що 
діс при Кіровоградській 
СШ № 17, збирають мате
ріали про життя Сергія 
Мироновича Кірова.

Цікаві відомості про 
С. М. Кірова прислали 
учням працівники Кірова- 
бадського історико-крае- 
знавчого музею імені Ні,- 
аамі, що дозволило, кідів- 
цям провести заочну екс
курсію в Кіровабад — 
одне із найдавніших міст 
на території нашої країни, 
відоме в минулому під 
назвою Гянджа. Буклети, 
листівки, путівники пере- 

_ конують, що в Азербайд
жані свято шанують

ХОЧ ЛИСТА
Й НЕ БУЛО 

НАДРУКОВАНО

«ТА МОЛОДЬ 
В КОЛГОСПІ 
НІ ПРАЦЮЄ...»

Молодь села Новомико- 
лаївки Новоукраїнського 
району поскаржилася в 
листі до редакції, що хоч 
план проведення вечорів 
відпочинку у сільському 
будинку культури й перед
бачає організацію танців 
та дискотек, та насправді 
їх не буває. «Раніше у на
шому клубі не було ні 
електромузичних інстру
ментів, ні магнітофона, — 
сказано в листі. — Тепер 
у. це є, але... відпочиває 
під великим замком 8 ок
ремій кімнаті».

Відповіді на скаргу мо
лод, надіслали до редак
ції другий секретар Ново- 
українського РК ЛКСМУ 
С Бойпан та голова ви
ко жому сільської Ради 
М. Галушко.

«Сповбді. — повідомляє 
С Войлан, — у будинку 
культури села Новомико- 
лаївки нема дискотеки, бо 
о дсутні спеціалісти для її 
організації. Є інструменти 
дл ’ яоиально-інструмен- 
'аль->оіо ансамблю, але 
колективу не підібрано. 
Разом з тим у вихідні та 
салгкові дні вечори відпо
чинку для молоді села 
проводяться...».

Загальними фразами об
межився С- Войлан, пові
домляючи про заходи, 
вжиті райкомом ЛКСМУ:

«Районний комітет ком
сомолу спільно з район
ним відділом культури 
встановив контроль за ро
ботою клубу. Вживаються 
заходи щого поліпшення 
організації змістовного 
дозвілля молоді».

В обох листах — і С. Вой- 
пана, і М. Галушка—йдеться 
про те, що молодь, яка 
писала листа, не працює в 
господарстві, а приїжджає 
на село з міста лише у ви
хідні дні. Так що особис
то ніхто з цих молодих 
людей участі в культурно- 
освітній роботі не бере, а 
лише вимагає, щоб хтось 
організував для них ціка
ве дозвілля. Що ж, заува
ження справедливе. Але 
ж у селі є й колгоспна 
молодьі Чому б комітето
ві комсомолу не організу
вати з її допомогою ціка
ве дозвілля?

пам’ять про Сергія Ми
роновича. 5 років він пра
цював у Баку, очолюючи 
азербайджанських кому
ністів. Бакинські пролета
рі називали його своїм 
улюбленцем. Про це вони 
написали в листі, який ві
діслали в Ленінградську 
партійну організацію. «Рід
ним Мироничем» став Кі
ров і для трудящих міста 
Леніна. Про це написав 
учням секретар парткому 
«Кіровського заводу» 
П. Рудаков. Дев’ять років, 
із січня 1926 р. по грудень 
1.934 р., С. М. Кіров очо
лював Ленінградську пар
тійну організацію. П. Ру
даков, зокрема, пише: 
«Сергій Миронович брав 

-’.... внайактивнішу участь

До гастроному № 5, роз
ташованого ' в будинку 
№ 68 по вулиці Леніна, за
бігла зграйка хлопчиків та 
дівчаток.

— Порадьте, будь лас
ка, який торт краще пода
рувати нашій подрузі на 
день народження, — звер
нулися вони до продав
щиці.

— Ось щойно привезли 
свіжі бісквітні.

Обслуживши піонерів се
редньої школи № 4, Тетя
на Шульга відважила кі
лограм цукру похилого ві
ку жінці, продала мака-

і------------------------- СПОРТ 

На приз знатного сталевара
У манежі інституту фі

зичної культури в Дніпро
петровську відбулася пер
шість спортивного клубу 
«Сталь» з легкої атлетики 
на призи Героя Соціаліс
тичної Праці Івана Сидо
ровича Терсшенка.

Кандидат у майстри 
спорту Павло Армашов не 
мав собі рівнях на біговій 
доріжці 3000 метрів (8 
хвилин 32,2 секунди). На 
цій же дистанції першою

пересікла фін іншу стрічку 
кандидат у майстри спор
ту Тетяна Соломаха — 
10 хвилин 28 секунд. Світ
лана Чала з технікуму ра
дянської торгівлі з резуль
татом 5 метрів 62 санти
метри була пайспльнішою 
у стрибках в довжину. А 
учень машинобудівного 
технікуму Олександр Без
кровний одержав найви
щу нагороду за перемогу 
в бігу на 1000 метрів зча-

житті колективу нашого 
заводу, годі він називав
ся «Красный путиловец». 
У той час на заводі освою
вали трактори «Фордзон,- 
лутиловець», «Універсал- 
путиловець», парові тур
біни для комбайнових мо
торів... І в усьому цьому— 
розум і серце Сергія Ми
роновича». Матеріали, на
діслані з прославленого 
«Кіровського заводу», 
стали розділом виставки, 
яка в ці дні організована 
в школі.

Учні добре знають, що 
С. М. Кіров був палким 
прихильником мистецтва. 
Він глибоко знав росій
ську класичну літературу, 
захоплювався творами 
Т. Г. Шевченка, літерато

ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
комсомольсько - молодіж-рониі вироби ветерану вій

ни, груди якого прикраша
ють ордени та медалі. 1 всі 
відвідувачі, що побували 
в магазині, залишили його 
з гарним настроєм...

Успішно трудиться ком
сомольсько - молодіжний 
колектив гастроному, який 
очолює секретар комсо
мольської організації Те
тяна Шульга.

Молоді працівники при
лавка ввічливо, культур
но обслуговують покупців 
густонассленого Шевчен
ківського мікрорайону міс
та над рукотворним мо
рем.

Включившись у соціа
лістичне змагання за гід
ну зустріч 40-річчя Пере
моги радянського народу 
у Великій Вітчизняній вій
ні і XXVII з’їзду КПРС,

рів Осетії, Грузії, Азер
байджану.

Учні школи вдячні на
чальнику відділу науково- 
технічної інформації ви
робничого об’єднання 
«Апатит» імені С. М. Кіро
ва Т. Г. Барановій, яка роз
повіла про роль Сергія 
Мироновича в будівництві 
апетитного рудника. «Сер
гій Миронович, — згадує 
Т. Г. Баранова, — приїздив 
до Хібіногорська 1 січня 
1930 року, коли тільки по
чиналися роботи в селищі 
геологів, 16 червня, коли 
рудник було збудовано; 
пізніше його назвали Кі- 
ровським. Після смерті 
Сергія Мироновича місто 
Хі'іногорськ було пере
йменовано в Кіровськ».

Розповідають учні адре
сатам про те, як шанують 
пам’ять С. /А. Кірова в на
шому рідному місті. 1 груд

шш колектив про виконан
ня плану чотирьох років 
рапортував ще 24 листо
пада. Попереду в соціа
лістичному змаганні удар
ники комуністичної праці 
Тетяна Шульга, Лідія 
Дончнк, Ольга Крига, На
дія Кучірка.

Свій досвід роботи сек
ретар комсомольської ор
ганізації магазину пере
дає молодим працівникам 
прилавка, серед яких Люд
мила Мельничук, Олена 
Коваленко, інші випускни
ці торгових училищ.

Одинадцять років тру
диться Тетяна Шульга в 
гастрономі № 5. Редактор 
«Комсомольського прожек
тора», вона на сторінках 
газети піддає гострій кри-

СПОРТ---------------------

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

сом 2 хвилини 36,4 секун
ди. Учениця СШ № 22 об
ласного центру Олена 
Скляничеико з часом 1 хви
лина 42,4 секунди пере
могла в бігу на 600 метрів.

Наших земляків до цих 
змагань готували тренери 
Володимир Іванець і Лю
бов Савенко.

Нагороди переможцям 
вручав знатний сталевар 
Герой Соціалістичної Пра
ці І. С. Терещенко.

ня, б день, коли виповни
лося 50 років з того часу, 
як куля убивці скосила 
Сергія Мироновича на бо
йовому посту о Смольно
му, в клубі заводу радіо- 
аиробів відбувся вечір, 
який учні СШ № 17 при
святили світлій пам’яті 
Сергія Мироновича.

З ініціативи керівника 
клубу «Братерство» Л. Я. 
Машинської в ці дні учні 
школи відвідують кімнату- 
музей С. М. Кірова. На 
прикладі життя Сергія Ми
роновича вони вчаться 
любити Вітчизну, бути від
даними Комуністичній пар
тії. !

В. КАЮКОВ, 
організатор позаклас- 
ної та позашкільної 
виховної роботи се
редньої школи № 17.

м. Кіровоград.

тпці порушників правил 
торгівлі.

Дівчата спільно влашто
вують культпоходи в кіно, 
на концерти. Всі продав
щиці склали нормативи 
комплексу ГПО.

КМК за третій квартал 
одинадцятої п’ятирічки 
зайняв перше місце в со
ціалістичному змаганні се
ред магазинів Світловод- 
ського міського управління 
торгівлі. Гастрономові 
вручено перехідний Черво
ний прапор міського уп
равління торгівлі. А ком
сомольському ватажку — 
значок «Ударник одинад
цятої п’ятирічки». На ра
хунку Тетяни багато по
дяк, грамот Світловод- 
ського міського управлін
ня торгівлі.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

м. Світловодськ.

У розробці генерально
го плану розвитку столиці 
Афганістану найактивнішу 
участь беруть студенти 
Київського інженерно-бу
дівельного інституту. Тут 
підготовлено ряд проектів 
на замовлення муніципа
літету Кабула.

Вся робота будується 
строго на науковій основі, 
тому проекти містять не 
тільки оригінальні вирі
шення, а й передбачають 
підвищену КОЛАфорТНІСТЬ. 
Так, на пропозицію сту
дентів місто передбачено 
забудовувати не зовсім 
звично. У розрізі його 
квартали будуть схожі на 
величезні дюни. Таке ви
рішення прийшло до стар
шокурсника архітектурно
го факультету Сергія Сте
панова, який, спостерігаю
чи за рухом повітряних 
мас у пісках і степах, ді
йшов висновку: створені 
природою дюни найменше 
піддаються руйнуванням. 
Змакетоване за цим зраз
ком місто успішно про
йшло випробування на 
аеродинамічному «полі
гоні».

— Саме ця форма і дасть 
змогу врятуватися від га
рячих вітрів, смерчів, ба
гато іншого, що тепер 
«дарує» людині пустеля,— 
говорить колишній голов
ний архітектор Кабула, у 
минулому студент, а нині 
аспірант Київського інже
нерно-будівельного інсти
туту Халімі Мохаммад На- 
сім. — Вітри віятимуть ви
соко над містом, немов 
обходячи його, і поглина
тимуться тією ж пустелею.

Ло
но*

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.30 — 

кументальннП фільм «На . _ 
лі народу, разом з народом». 
9.30 — Будильник. 10.00.—* 
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Земля і люди, ре
портаж з художньої инстая* 
кп. 11.45 — Ранкова пошта. 
12,15 — «Москва». Кіноогляд.і.» годила, 

фантазія, 
художніх 
— Фільм 

1 серія. 
15.10 —.
самоїд». 

Розповіда-

12.30 — Сільська
13.30 — Зимова 
Концерт дитячих 
колективів. 14.00 
«Великий самоїд». 
15.05 — Новини. 
Фільм «Великий
2 серія. 10.20 — 
ють наші кореспонденти. 
Новорічний огляд. 17.05 —р 
Мультфільми. 17.25 — Театр 
Махмуда Есамбасва. 18.00 А 
Міжнародна панорама. 19.00
— Заключний концерт «Ліс- 
ня-84». 21.00 — «Час». 21.35
— Продовження заключного 
концерту «Пісня-84». 22.35—£ - 
Новини. 22.45 — Телефільм $ 
«Формула любові». (За повіс
тю О. Толстого «Граф Ка- 
ліостро»).
д ЦТ (II програма)

3.00 — Па зарядку. стайЯт 
8.15 — Концерт радянської 
пісні. 8.30 — А. Платонов. 
«На зорі туманної юності».
9.30 — Документальний теле
фільм. 10.00 — С. Дога. Сюїта
3 балету «Лучаферул». 10.50
— Документальний теле
фільм. 11.00 — Фільм — ді
тям. «Два друта*. 12.10 —.
У світі тварин. 13.10 — На- 
уково-популярнніі фІ.’ІЬМ 
«Мезень — заповідне сло
во*. 13.30 — Наука і життя.
1- 1.00 —• Видатні виконавці —
лауреати Ленінської премії. 
О. Образцова. 15.25 —Мульт
фільми. 18.05 — Грає ор
кестр народних інструментів 
м. Видное Московської об
ласті. 16.20 — Телефільм
«Ніжність до ревучого зві
ра». З серія. 17.25 — Світ і 
молодь. 18.00 — Про музику 
і музикантів. Д. Кабалев- 
ськпл. До 80-річчя з дня на- _л 
родження. 18.45 — Міжна- л 
роди І змагання з лижного 
двоборстна. Стрибки з трамп
ліна. 19.20 — «Подорож у 
Повнії рік». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Чемпіонат 
СРСР з хокею з м'ячем: «Ди
намо» (Москва) — «Зорины*.
2- й тайм. 21.00 —
21.35 — Телефільм «Сі’^в 
як сім’я». 22.45 — Науково^ 
популярний фільм «Грен
ландський тюлень».

НА СТУДЕНТСЬКИХ МЕРИДІАНАХ

київські
КВАРТАЛИ
КАБУЛА
Тепер в інституті присту
пили до детальної розроб
ки масивів. Цікаво вирі
шено громадсько-міський 
центр, житлові райони 
Калай-Заманхан і Дарла- 
ман. Дуже сміливо і вод
ночас з урахуванням на
ціональних містобудівних 
традицій запропоновано 
будувати палац з'їздів 
Афганістану.

Київський інститут не ви
падково обраний як ос
новний проектувальник. 
Розроблені е існуючому 
тут науковс-дослідно/ау 
центрі методи забудови 
таких міст, як Кабул, а та
кож курортних зон визна
но найбільш прогресивни
ми міжнародною експерт
ною комісією, до якої 
ввійшли архітектори Моск
ви, Лондона, Ліверпуля, 
Флоренції, інших міст. Він 
взятий за основу при спо
рудженні туристського 
комплексу Папая-Кая у 
Криму, курортів Нігерії, 
Гвінейського узбережжя.

В. ЧЕРНЙШУК. 
кор. РАТАУ.

В. о. редактора
В. АФАНАСІЄНКО-

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
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