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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ
ДОКУМЕНТІВ ДО XXVII З'ЇЗДУ КПРС

В ІМ’Я людини
Перечитую з подругами
по роботі проект Основних
напрямів економічного і со
ціального розвитку СРСР на
3986—1990 роки і на пе
ріод до 2000 року, і нас,
сільських трудівників, вра
жають величні перспективи,
які відкриваються перед на
родом. Головна мста — на
всемірне підвищення добро
буту і культурного рівня ра
дянських людей, поліпшен
ня умов їх праці і побуту.
Окремо хочеться сказати
■про ОДІН1 із розділів цього
документу, який винесений
на всенародне обговорен
ня, — «Розвиток агропро
мислового комплексу і реа
лізація Продовольчої про
грамна. Туг підкреслено:
«Всемірно розвивати кормо
виробництво». Йдеться про
Ф* , щоб ширше застосовува
ти прогресивні технології їх
впрошування, заготівлі та
зберігання кормів. Розв'я
завши повсюдно цю пробле
му, ми забезпечимо стале
виробництво продукції тва
ринництва.
Звичайно, рушійний ва
жіль у руках кожного з тих,
хто трудиться В КОЛГОСПІ ЧИ
радгоспі. Але ми чекаємо
багато й від наукової дум-

кн спеціалістів, котрі пра
цюють в цій галузі. Бідних
також залежить, як впро
ваджуватимуться інтенсив
ні методи і прогресивні по
токові технології виробни
цтва молока, м’яса. Чому,
скажімо, в нашому колгоспі
за останні роки різко підня
лась
продуктивність
на
МТФ? Бо керівники госпо
дарства, спеціалісти подба
ли про поновлення стада ко
рів, докорінно змінили ро
боту спеціального загону,
.який займається кормови
робництвом. Наслідки від
чутні — комуністка Г. С.
Животовська перекрила п'я
титисячний рубіж, разом з
нею ось-ось порівняються
О. Л. Морозова, Л. М. Оліхповнч. Відстаючих у нашому
колективі немає. Кожен ви
значив для себе реальну ви
соту, і впевнено йде до неї.
Відповідаючи па турботу
партії та уряду про наше
благополуччя і добробут,
ми працюватимемо ще сум
лінніше. Щоб те могутні
шою стала паша Батьків
щина.
К. ГРАБЧАК,
доярка колгоспу імені
Шевченка Ульяновсько
го району.

ПРЕСТИЖ
СУМЛІННО
ПРАЦІ
.

*

Великий інтерес у моло
ді нашого господарства
викликав опублікований у
пресі проект Основних папрямій економічного і содіяльного розвитку СРСР
па 1986—1990 роки і на
період до 2000 року.
Особливу увагу привер
нули слова: «Піднести су
спільний престиж сумлін
ної високоякісної праці,
професійної майстерності.
В міру зростання продук
тивності праці підвищува
ти оплату праці і вдоско
налювати форми винаго
роди за неї. Першорядну
увагу приділити- посилен
ню морального заохочення
трудових колективів і ок
ремих працівників. Актив
ніше виховувати у кож
ної людини усвідомлення
необхідності сумлінно працювати на загальне благо,
почуття особистої відпові
дальності перед суспіль
ством за результати пра
ці».
У нашому господарстві
цим питанням завжди на
дається першорядного зна
чення. Вже третій рік у
рослинництві діє колективлий підряд. За цією про
гресивною формою виро
щують у колгоспі зернову
кукурудзу, цукрові буряки
та соняшник. Звичайно,
досконалішою стала і фор
ма винагородн роботи за
колективним підрядом. Ко
жен трудівник одержує
зарплату за кінцевий результаг — врожай. А той,
хто досяг найвищих показ
ників, одержує премію.
Застосовуються у пас і мо-

Сьогодні попереду
Підбито підсумки соціа
лістичного змагання мо
лодих доярок області, при
свяченого гідній зустрічі
XXVII з’їзду КПРС. За
підсумками десяти міся
ців попереду йдуть дояр
ки:
Лідія КУЖЕНКО з кол
госпу «Союз» Знам’яиського району, яка надоїла

ровслнчківського району—
4069.
Надія ГОЛУБ з кол
госпу імені Ленін з Долинського району — 3975.
Лідія ШЕЛЕСТ з рад
госпу
«П’ятнхатський»
Петрівського району —
3888.

Ольга МАЛЯРЕНКО з
колгоспу імені Куйбишева
Гайворопського району —
3882.
Ніна КАРЕЛ І НА з кол
госпу <ІІервое мая» Маловисківського району —
3853.
Людмила ОЛНХНОВИЧ
з колгоспу імені Шевчен
ка Ульяновського району
— 3843.
Любов КРАСНОСІЛЬСЬКА з колгоспу імені
XXV з’їзду КПРС Оиуфріївського району — 3737.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ ЛКСМ УКРАЇНИ

ПІДВИЩУВАТИ БОЙОВИТІСТЬ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Відбувся пленум обкому ЛКСМУ, який розглянув
такі питання:
1) . «Про'завдання комсомольських організацій об
ласті но виконанню постанови ЦК Компартії України
«Про організаторську і політичну роботу Кіровоград
ського обкому партії по виконанню рішень квітневого
(1985 р.) Пленуму ЦК КПРС, підготовки до XXVII
з’їзду КПРС і XXVII з’їзду Компартії України».
2) . Інформацію про роботу міськкомів, райкомів
комсомолу області по виконанню постанови ЦК КПРС
«Про дальше поліпшення партійного керівництва ком
сомолом і підвищення його ролі в комуністичному
вихованні молоді».
З доповіддю по першому питанню виступив перший
секретар обкому ЛКСМ України 1. ШЕВЧЕНКО.
В обговоренні доповіді виступили: В. КУЛИК —
перший секретар Кіровоградського міськкому комсо
молу, Ю. ХОЛОХОЛЕПКО — слюсар Олександрій
ського авторемонтного заводу. Т. ПРУЖИНА — пер
ший секретар Новоукраїнського райкому ЛКСМУ.
С. ЛУЦІОК — заступник голови колгоспу імені Каліиніа НоБОмиргорпдського району. В. ІІАР1ВНИЙ —
перший секретар Компаніївського райкому комсомолу,
А. КЛЮЄНКО — інженер-конструктор виробничого
об’єднання «Червона зірка», Л. ДЕРКАЧ — свинарка
колгоспу імені Леніна Долмнського району, В. РЯБО
НІ НЬ — тракторист колгоспу імені Шевченка Улья
новського району.
З інформацією по другому питанню виступив дру
гий секретар обкому ЛКСМ України В. ІВАНОВ.
В обговоренні інформації виступили: М. ДАВИ
ДОВ — перший секретар Знам’янського міськкому
комсомолу, І. МАШНЯГУЦА — фрезерувальник за
воду «Гідросила», С. СТУПА1! ЕНКО — старша піовервожата Йосииівської середньої школи Вільшанського району.
На пленумі обкому ЛКСМ України виступив дру
гий секретар обкому Компартії України Л. Ф. КІБЕЦЬ.
З розглянутих питань пленум прийняв постанови.
У роботі пленуму обкому комсомолу взяли участь
заступник завідуючого відділом організаційно-пар
тійної роботи обкому партії Л. Г. МАРЧЕНКО, за
ступник керуючого справами ЦК ЛКСМ України
В. П. БАБИЧЕВ.

ральві стимули. Передови
кам соціалістичного зма
гання вручаються пере
хідні червоні вимисли, по
чесні грамоти, біля кон
тори колгоспу па їх честь
піднімається прапор тру
дової Слави. Але, як пра
вильно сказано у проекті
Основних
напрямів, ці
форми матеріального і мо
рального заохочення, тре
ба постійно вдосконалю
вати з тим, щоб значно
підвищити продуктивність
праці.
Молодь нашого колгоспу
вміє трудитись. Так, в
З доповіддю по першому
цьому році комсомольсько«Про
завдання
молодіжна лапка по виро питанню
щуванню зернової куку комсомольської організації
рудзи одержала по і 02 області по виконанню по
центнера зерна па кожно станови ЦК Компартії Ук
раїни «Про організаторську
му із 2-Ю гектарів.
Добре трудяться тва і політичну роботу Кірово
ринники колгоспу. Особли градського обкому партії
во хочеться відзначити за по виконанню рішень квіт
взяту пращо чабанів Пав невого (1985 р.) Пленуму ЦК
ла Квашв та Василя Ка КПРС, підготовці до XXVII
тана. ІІо-удариому працює з’їзду КПРС і XXVII з’їзду
>, молодий водій Петро Компартії України;) виступив
Бурковський, який нині перший секретар обкому
доставляє корми для гро ЛКСМ України І. Шевченко.
Нині комсомольці й мо
мадського тваринництва.
І Іортрст комсомольця за лодь області глибоко ви
несено на районну Дошку вчають проекти нової ре
пошани.
дакції Програми і Статуту
V ці дні кожен молодий КПРС, Основних напрямів
трудівник
господарства економічного і соціального
прагне працювати якнай розвитку СРСР на 1986 —
краще, щоб гідно зустріти 1990 роки і на період до
XXVII з‘ї.;л КПРС
2000 року. Кожен рядок цих
К. ГУДИМ,
молода
комуністка,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Фрунзе.
Кіровоградський район.

5009 кілограмів молока
від кожної корови.
Тетяна ЛАДЛНІОК з
колгоспу «Мир» Гайворонського району — 4470.
Катерина ГРАБЧЛК з
колгоспу імені Шевченка
Ульяновського району —
4167.
Любов НЕВІДОМСЬКА
з колгоспу «Росія» Доб-

*

важливих документів, схва
лених жовтневим (1985 р.)
Пленумом ЦК КПРС, Прой
нятий турботою про людей,
про збереження • зміцнен
ня миру.
Ленінську ■ внутрішню і

зовнішню політику
КПРС
комсомольці і молодь об
ласті підтримують і схвалю
ють. Про це свідчать актив
на участь юнаків і дівчат у
всенародній підготовці до
наступного з’їзду КПРС, но
ві трудові досягнення.
Як відомо,
27
вересня
відбувся
пленум обкому
партії, який обговорив зав
дання партійних організацій
області по виконанню по
станови ЦК Компартії
Ук
раїни «Про організаторську
й політичну роботу Кірово
градського обкому
партії
по виконанню рішень квіт
невого (1985 р.) Пленуму
ЦК КПРС, підготовці до
XXVI! з’їзду КПРС і XXVII

з’їзду Компартії України».
В ході відвертої і принци
пової розмови було вислов
лено ряд серйозних критич
них зауваткень на адресу
обкому, міськкомів райко
мів комсомолу
Доповідач зупинився
на
причинах тих нєдолйів і

упущень, які ще мають місце
в роботі комсомольських ор
ганізацій області. Зроблено
аналіз діяльності комітетів
комсомолу по
трудовому
вихованню. Відзначено, що
за підсумками десяти міся
ців нинішнього року 48 ком
сомольсько-молодіжних ко
лективів не справилися з до
веденими завданнями. Ще
не скрізь розгорнуто дійо
ве трудове суперництво се
ред молоді за право під
писати Рапорт Ленінського
комсомолу
XXVII з'їзду
КПРС. Міськкоми, райкоми,
комітети комсомолу ще сла
бо спрямовують і контро

ді 338 чоловік. Нині працює
менше половини. Напри
клад, в Голованієському ра
йоні чисельність молодих
тваринників за останні три
з половиною роки ке тіль
ки не зросла, а навіть ско
ротилась. А на ферми кол
госпів імені Енгельса, імені
Кірова за цей період не
прийшов трудитися жоден
випускник. Ще слабо пра
цюють в цьому напрям»
Добровеличківський, Новомиргородський
райкоми
КОМСОЛАОЛу.

Комітетам комсомолу тре
ба велику увагу приділяти
умовам праці і відпочинку
люють ХІД ПереДЗ ЇЗДІЕСЬКОЇ
молодих тваринників.
трудової вахти. Насамперед
Більше уваги слід приді
серйозно недопрацьовує в ляти трудовому еихованню
цьому Кіровоградський мі школярів.
Краще мають
ськком комсомолу. Зусил працювати шкільні вироб
ля працівників міськкому ничі бригади.
розпорошуються на вирі
Як відзначив
доповідач,
шенні поточних справ, а не багато ще необхідно зроби
зосереджуються на активі ти по залученню молоді до
зації діяльності
молодіж винахідницької і раціоналі
них формувань, скороченні заторської роботи.
Кіль
втрат від прогулів і браку з кість молоді, яка навчає
вини молоді. Такий
стиль ться в школах молодих ви
роботи передається і Кіров- нахідників, залишилась без
ському та Ленінському рай
змін. Операція
«Впровад
комам комсомолу м. Кіро ження» показала, що в об
вограда, які ще глибоко не ласті кожна четверта моло
вникають у діяльність пер діжна пропозиція залишає
винних комсомольських ор ться на папері або не роз
ганізацій.
Подекуди
зай глядається зсвсім. Чимало
маються
паперотворчістю. ще треба зробити по залу
Кіровський райком комсо ченню до науково-технічної
молу не раз критикувався творчості молодих трудів
на пленумах обкому за по ників села, де доля ручної
ганий стан справ в комсо
праці ще значна.
мольських організаціях бу
В області повільно йде
дівництва і особливо трес розвиток науково-технічне»
ту «Кіровоградмашважбуд». творчості
школярів
Не
Але, не дивлячись на запев створюються клуби
ЮНИХ
нення поправити стан справ, техніків
на
промислових
все залишається по-старому. підприємствах. Лише в кож
Ще не виконуються кон ному другому районі функ
кретні рубежі по створенню ціонують станції юних тех
нових КМК, переведенню їх
ніків, а гуртки, створені при
на прогресивні форми оп школах, часто не мають
лати
праці,
поліпшенню найелементарніших інстру
професійної
майстерності ментів і матеріалів.
юнаків і дівчат. Треба чима
У матеріалах жовтневе-о
ло попрацювати і для під (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС
вищення бойовитості ком підкреслено, що економія д
сомольських
організацій новій п’ятирічці повинна пе
торгівлі, громадського хар ретворитись у вирішальний
чування, побутового обслу фактор задоволення потреб
говування. В Олександрій народного господарства в
ському,
Світловодському додаткових
матеріальних
районах немає жодного ко
ресурсах. А це значить, шо
лективу зразкового обслу
вже зараз в кожній комсо
говування.
мольській організації
об
Чимало
варто зробити
ласті повинні чітко знати,
комсомольським організа
що економити і за рахунок
ціям і по збільшенню внес
чого. Але ще б багатьох
ку молоді в
реалізацію
комсомольських
організа
Продовольчої
програми. ціях відсутні особисті
ра
Слабо підвищується дієвість
хунки економії і бережли
шефства
комсомолу над вості. Наприклад, занедбана
громадським
тваринниц ця робота в Новоархангєгьтвом. Минулого року в цю
ськомї райкомі чомсс'/ел\
галузь було направлено за
[Закінчення иь 2-й стер.і.
гін випустниг’т
V -«га

«Молодий

2 стор

14 листопада 1985 року

комунар»

ПІДВИЩУВАТИ БОЙОВИТГСТЬ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.}.
Районного рахунку еконо
мії тут немає, які комсо
мольські організації в цьо
му плані кращі 8 райкомі
теж не знають. Проте в об
ком комсомолу регулярно
передають «дуті» цифри.
Дальшого розвитку вима
гає ініціатива учнів «Бе
режливість у малому — еко
номія у великому».
У доповіді на
пленумі
обкому комсомолу
було
підкреслено, що у відповід
ності з
Постановою ЦК
КПРС «Про дальше поліпшення
партійного кєрівництва комсомолом і ПІДвищення його ролі в комумістичному вихованні молоді» нині йде перебудова
лекційної пропаганди, кон
кретизація всієї пропаган
дистської роботи. Коміте
там комсомолу треба мак
симально
використовувати
силу «живого» слова в спра
ві доведення до широких
мас змісту партійно-дер
жавних рішень, спрямова
них на підвищення ефек
тивності виробництва, при
скорення
науково-техніч
ного прогресу,
зміцнення
трудової дисципліни. Але
поки що поставлені завдан
ня виконуються повільно.
Наприклад, у квітні 1981 ро
ку на пленумі обласного
комітету комсомолу серйоз
но критикувався за низьку
якість лекцій, які читаються
в молодіжних аудиторіях,
Бобринецький райком ком
сомолу.
Минуло
майже
п’ять років. Що ж змінило-

ся? Із 14 членів лекторської
групи 7 чоловік з цьому ро
ці ні разу не виступали пе
ред юнаками і дівчатами.
В лекціях відсутній аналіз
стану справ у трудових ко
лективах. Недопрацьовують
також на цій важливій ді
лянці пропагандистської ро
боти і Устинівський, Долинський райкоми комсомолу.
Необхідно створити
ат
мосферу відвертої розмови
з молоддю по
найбільш
гострих проблемах
нашої
дійсності, дати можливість
кожній молодій людині ви
словити своє ставлення до
існуючих проблем,
визна
чити місце в їх виконанні.
Значного поліпшення ви
магає організація роботи
по
виконанню Постанови
ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР «Про заходи по по
доланню пияцтва і алкого
лізму». В Кіровоградському,
Маловисківському районах
не розглянуто жодної пер
сональної
справи комсо
мольців, які
зловживають
спиртним.
Комсомольським органі
заціям треба організувати
змістовне дозвілля юнаків
і дівчат.
Нині в області кожна тре
тя клубна установа працює
в півсили. А в Новій Празі
Олександрійського, Кам'я
ній Криниці Ульяновського,
Долинівці
Гайворонського
районів
хороші
будинки
культури часто зачинені на
замок. А комсомольські ор
ганізації виступають в ролі
сторонніх спостерігачів.
Ще слабо вирішується і
кадрова проблема культ-

освітніх працівників. Комсо
мольські організації мало
направляють юнаків і дів
чат за комсомольськими пу
тівками в Олександрійське
культосвітнє училище.
Комітети комсомолу покликані бути головними застрільниками
роботи
в
профспілкових клубах і палацах культури, активно виступати проти вузьковідом
чого підходу в їх діяльнос
ті, розвивати художню твор
чість молоді.
Далі доповідач відзначив,
що обком, міськкоми і рай
коми комсомолу при допо
мозі і підтримці партійних
комітетів постійно працю
ють
над перебудовою і
вдосконаленням стилю ком
сомольської роботи.
Нині
обласна, міські,
районні і
більшість первинних
ком
сомольських організацій ви
значили для себе конкретні
рубежі
по
магістральних
напрямах, яких вони мають
добитися нинішнього року.
Разом з тим творчий пошук,
впровадження
того,
що
добре себе зарекоменду
вало на практиці, ще йде
повільно. Так,
в Устинівському райкомі ЛКСМУ ви
конання конкретних рубе
жів не контролюється. По
слаблено
внутріспілкову
роботу. Працівники райко
му мало бувають на міс
цях, недостатньо цікавля
ться молодіжними пробле
мами.
В центрі діяльності мі
ськкомів, райкомів ЛКСМУ
мають стати первинні ком
сомольські організації, їх

зміцнення, підвищення бойовитості.
Важливою ланкою діяль
ності комітетів комсомолу
залишається і
підготовка
кадрів. Тільки той, хто має
високі ідейно-моральні яко
сті, не боїться труднощів,
може особистим прикла
дом повести за собою мо
лодь, повинен рекоменду
ватися на комсомольську
роботу. Однак окремі міськ
коми і райкоми комсомолу
допускають формалізм у
роботі з кадрами, насампе
ред, це стосується Олек
сандрійського
міськкому,
Ленінського райкому міста
Кіровограда, Голованівського і Бобринецького райко
мів комсомолу.
*
Важливим організаційнополітичним заходом є звіти
і вибори в комсомолі. Ко
мітети комсомолу повинні
зробити все, щоб заверши
ти цю кампанію організо
вано.
Необхідно зосередити зу
силля на зміцнення первин
них комсомольських орга
нізацій, внутріспілкової ди
сципліни, поліпшити підбір
і виховання кадрів і активу.
Всього кілька місяців від
діляють нас від XXVII з’їз
ду КПРС. Ще менше часу
до завершення одинадця
тої п’ятирічки.
А зробити
треба ще чимало. Всю ро
боту комітетів
комсомолу
треба спрямувати на вирі
шення головного завдан
ня — широкої участі ком-;,
сомольців і молоді у при-'
скоренні економічного І СО-,
ціального розвитку країни.,

Кожна мить трудового життя нашої країни підпо
рядкована нині головному — гідній зустрічі XXVII
вела мову на заз’їзду
КПРС.
Саме про Це
нятті школи економічних знань пропагандист Катерина Бірзул з колгоспу імені Енгельса Устинівського
району. На прикладі роботи молодих механізаторів
свого господарства та інших господарств області вона
показала взаємозалежність між якістю праці, застосуванням прогресивних технологін в зерновиробЗанлття
школи .
ництоі і кінцевими результатами.
Заняття
-- -- - які мають.'
-------------- Ьи”
проходять при високій активності слухачів,
можливість на особистому досвіді роботи доповнюва
ти пропагандиста.

-а

На

відзначалося на засіданні
Політбюро
ЦІ< Компартії
України, обком комсомолу
не завжди конкретно зай
мається організацією передз іздівського
соціалістич
ного змагання, зміцненням
дисципліни, вихованням у
молоді свідомого ставлення
до праці, організації її зміс
товного дозвілля. Ще не всі
комсомольські
організації
області знайшли своє кон
кретне місце у виконанні
завдань прискорення на
уково-технічного прогресу,
реконструкції і технічного
переозброєння підприємств,
впровадження
передового
досвіду.
Насамперед, треба зосе
редити увагу на підвищенні
ефективності
соціалістич
ного змагання серед моло
дих виробничників. На жаль,
ще є комсомольсько-моло
діжні колективи, які навіть
змагання за право підписа
ти рапорт Ленінського ком
сомолу XXVII з’їзду КПРС
ведуть формально. Конкрет
ним завданням дня має
стати зразкова постановка
соціалістичного змагання в
усіх
комсомольсько-моло
діжних колективах. Коміте
ти комсомолу не
і
ПОВИННІ
миритися з тим,, що майже
50 КМК нині не справляються з планами і взятими
соціалістичними
зобов’язаннями. Відділу робітничої
і сільської молоді обкому
комсомолу, Кіровоградсько
му
і
Олександрійському
міськкомам комсомолу тре
ба оперативно і предметно
розібратися з кожним та
ким колективом,
надати,
якщо потрібно, допомогу.
Треба також відмовитись
від спрощеного підходу до
питань участі молоді в тех
нічній творчості, при якому
роль комітетів комсомолу
зводиться лише до вико
ристання статистичних да
них ради ВТВР при підго
товці доповідей і постанов.

пропагандист Катерина БІРЗУЛ.

Фото Н. САВЕНКО.

Устинівський район.
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З виступу другого секретаря
обкому Компартії України Л. Ф. КІБЦЯ
Новий
імпульс в нашій
роботі дають рішення жовт
невого (1985 р.) Пленуму ЦК
КПРС, завдання, поставлені
в доповіді на Пленумі Гене
ральним
секретарем ЦК
КПРС товаришем М. С. Гор
бачовим. Триває всенародне
обговорення проектів нової
редакції
Програми КПРС,
Статуту
КПРС, а
також
Основних напрямів економічного і соціального роз1986—1990
витку СРСР на
роки і на період до 2000 ро
ку. Обговорення цих важ
ливих документів послужить
дальшому розвитку творчої
ініціативи і активності тру
дящих у боротьбі за успіш
не завершення державних
планів і соціалістичних зо
бов'язань 1985 року і гідну
зустріч XXVII з’їзду КПРС.
Після виходу у світ Поста
нови ЦК КПРС «Про дальше
поліпшення партійного ке
рівництва комсомолом і під
вищення його ролі в кому
ністичному вихованні моло
ді» значно зросла увага
партійних комітетів, радян
ських, профспілкових і гос
подарських органів до ро
боти комсомольських орга
нізацій,
що,
безумовно,
сприяє підвищенню їх бойовитості, посиленню ролі в
господарському і культурно
му будівництві, вихованні
молоді. Сьогодні у складі
обласної
комсомольської
організації працюють біль
ше як 5,5 тисячі молодих
комуністів. В ході звітно-ви
борної
кампанії
члени
КПРС — секретарі комсо
мольських організацій ви
брані до складу партійних
комітетів і партбюро.
Нині важливе
завдання
комітетів комсомолу — до
битися, щоб кожна комсо
мольська організація, ко
жен комсомолець на ділі
були активними борцями за
перетворення в життя еко
номічної й соціальної полі
тики партії. Як справедливо

знімку:

А тим часом в раціоналіза
торській і винахідницькій ро
боті бере участь лише кож
ний 20-й молодий
трудів
ник. Поки що не проявля
ють ініціативи і обласна ра
да молодих вчених та спе
ціалістів. Обкому комсомо
лу, міськкомам і райкомам
комсомолу необхідно енер
гійніше і вимогливіше зай
матись питаннями науковотехнічної творчості молоді.
Точками прикладання сил
для комсомольських органі
зацій області повинні бути
у промисловості —1 активна
участь у підвищенні коефі
цієнта змінності устаткуван
ня,
широка
розробка' і
впровадження промислових
роботів,
словом, активна
участь у підвищенні продук
тивності праці; у капіталь
ному будівництві — це під
вищення ролі
комсомоль
ських організацій у брига
дах і вплив на такі-важливі
показники, як якість, про
дуктивність праці, економія
ресурсів; у сільському гос
подарстві — впровадження
індустріальних технологій у
вирощуванні культур, і, на
самперед,
кукурудзи
на
зерно, соняшнику, цукрових
буряків. Важливою справою
тут має стати і закріплення
молоді на селі.
Треба проявляти більше
активності, наступальності у
боротьбі з чужими нашому
суспільству проявами, фор
мувати у юнаків і дівчат
уміння самостійно, з класо
вих позицій оцінювати події
і факти дійсності, давати рі
шучий бій будь-яким про
явам буржуазної ідеології
і моралі. Давно пора обкому, комітетам комсомолу
на місцях від закликів і
розробки заходів по подо
ланню пияцтва і алкоголіз
му перейти до практичних
дій у справі поліпшення
змістовного дозвілля моло
ді. Тут не треба шукати, по-

ки хтось виділить спеціаль
ні приміщення для клубу,
збудує спортивний майдан
чик, направить організаторів. Для цього комсомолеські організації мають використовувати
все: базу
шкіл і ПТУ, майданчики і
парки. Не можна миритися
з т(ім, що в ряді місць не
діють районні будинки культури і клуби. Варто підтримати ініціативу комсомолеців Підмосков’я і Брянської
області
про
створення
культармійських загонів для
подання допомоги сільським
клубам у ремонті приміщень і налагодженні культосвітньої роботи.
Триває
звітно-виборна
кампанія в комсомолі. І вона показала, що в ряді первинних комсомольських організацій головні збори року проходять при низькій
явці та активності членів
ВЛКСМ. А члени виборних
органів не вникають у справи молоді, не дбають про
умови їхньої роботи і відпочинку. Ще є значна кількість комсомольців, ЯКІ не
стоять на обліку. Багато таких, насамперед, в Олександрійській районній комсомольській організації;1

Як показав пленум обкому
ЛКСМУ, комсомольські організації області мають все
необхідне для успішної
і
результативної роботи. І намічені на ньому заходи по
виконанню постанови ЦК
Компартії України «Про організаторську й політичну
роботу
Кіровоградського
обкому
_ _ _ , партії по виконанню
рішень квітневого (1985 р.)
"
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села, в гуртках художньої >
самодіяльності займається |
майже 200 колгоспників,?
їх дітей. Тільки для ама-^
торів будинку культури^
правління колгоспу імені £
Леніна виділило 7 тисяч ?
карбованців, щоб придба-?
ти костюми співакам, тан- >
Ірпває Всесоюзна патріо цюрнстам, музикантам. А?
тична акція «Революційний ще більше — на музичні?
інструменти, спортивний '<■
тримайте крок!». Ветерани інвентар.
?
війни та праці з села КіНаш кор.
рового, комсомольські ак
тивісти місцевого колгоспу
імені Леніна Долпнського
району на уроках муж
ності в десятирічці, на ве
чорі революційної, бойової
і трудової слави в будин
Два дні в Кіровограді?^
ку культури
розповіли перебувала І шкільна гвар-^у,
юнакам та дівчатам про дійська бригада морських?
перших комсомольців з піхотинців столиці нашої?
Новопетрівки, Баштиного, республіки. Юні кияни —5
Калину ватки, Цвіткового, учасники походу по міс-?
перших ударників сіль цях революційної, бойової;»
госпартілі
«Червоний й трудової слави Кому-?
плуг», свого односельця ністичкої партії України,?
Героя Радянського Союзу який проходить у рамках?
Всесоюзної акції Ленін-?
О. І. Галагана, подвиги ського комсомолу «Рево-;*
радянських воїнів, що ви люційний тримайте крок».»
зволяли район від німець
Більш як сто учасник^ <
ко-фашистських загарбни походу на чолі зі своїм?
ків.
керівником І. II. Ббриссн’-м
Директор
Кіровського ком знайомляться з па-£
будинку культури Н. Куб- м’ятними місцями рес- £
публіки, збирають мате-S
ракова та інші культар ріали про ветеранів nap-s
мійці, проводячи бесіди в тії, ведуть іншу пошукову *>
Колективах
тваринників, роботу. У Кіровограді гое-?
механізаторів,
наводили ті відвідали військово-ме->
яскраві цифри, що свід моріальне кладовище, по-м
чать про неабияке зро бували біля пам’ятникам
стання в соціальному і Невідомому солдатові. У;>
культурному розвитку се Центральному лекторії о(/,-м
ласпої організації топа-^
ла. Якщо в двадцяті роки риства «Знання» відбулф^
• в селі була одна хата-чп- ся зустріч учасників похо-м
тальня, то тепер до послуг ду із ветеранами війни та|
сільських трудівників ці праці В. С. Красовською,;»
лий культурно-спортивний Є. Г. Ветровою та Б. Д.м
комплекс — працюють бу Риловпм, чиї спогади го’ціі<
динок культури, бригадні з Києва записали для іст’о;^
клуби, бібліотечні філіали, рії. Зустріч організували ;і м
взяли в ній участь пред-?
побутма истерия, відділен ставники
міськкому ком-м
ня діггячо-юнацької сііор- сомолу. Коли
розмова за -м
тивиоі, музичної шкіл. На кінчилась, її
учасники<
спортивні майданчики, па- сфотографувались па на-<
прилад, регулярно ,вихо- м’ять.
?
о. котов.
ЛИТЬ більше ,100 жител!»
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Кожного з нас турбує те, що пустіють нок культури, на якому майже рік висів
села. Молодь не хоче залишатися в рід- ще кращий замок. Крім того, в Долин і вйому селі, прагне широких доріг. Ну що ці вже 10 років будується стадіон. Неза
ж, пошуки свого шляху — це типово для довільно працює комсомольська органі
молодого покоління. Типово в усі часи, зація села і т. ін. Нагадавши ще раз
Та, на жаль, дехто в містах, куди так Гайвороиському райвідділу культури про
скаргу молоді і про своє бажання знати,
тягнеться, шукає одних лише розваг.
У травні цього року «Молодий кому- що ж відбувається в Долииівці, редак
нар» у замітці під заголовком «Повер- ція почала чекати відповіді. Але й після
нешія в зиму» нагадував, що ще в люто- нагадування її не одержала. Промовчав
му переслав у Іцйворопське районне уп- Гайворонський райвідділ культури і що
рав.тіння культури скаргу молоді села до скарги молоді села Вікнино на погану
Долннівкн па незадовільну роботу клу- роботу клубу в своєму селі. Здивована
/бу з проханням розібратися, що там і такою впертою мовчанкою відповідних
’ до чого. В скарзі, між іншим, ішлося органів Гайворона, редакція послала ту
про те, що в Долииівці є чудовий буди- ди свого кореспондента.
Володимир
Антонович турботами, від’їжджав у •і ав. Більше того, тут же я
Олійник, завідуючий ра відрядження. Я «перехопи одержала всі необхідні ма
йонним відділом культури ла» його, як кажуть, в ос теріали, які В. А. Олійник
Гайворонського р а й ви кой- танню мить, Про скаргу збирався прислати редак
кому — людина, заклопо молоді сіл Долннівкн і ції. Зауважимо, довго зби
тана малими і великими Вікнино він добре пам’я- рався. Чому не переслав?

Виявляється, відразу ' ж
після першої скаргп/В. А.
Олійник сам виїхав у се
ло Доліїнівку. Факти, на
ведені в листі до редакції,
майже
підтвердилися.
«Майже» — тому, що «чу
довий будинок культури»
з серпня 1984 року по сі
чень 1985 року не працю
вав у зв’язку з ремонтом.
Але гуртки продовжували
діяти,
демонструвалися
фільми. Для цього було
залишено
танцювальний
зал. В скарзі молоді, прав
да, йшлося й про заборо
ну танцювати там. Як по
яснив голова виконкому
Долииівської сільської Ра
ди
народних депутатів
тов. Лісничук, таке розпо
рядження було дане на час
підготовки і проведення
виборів до місцевих Рад
народних депутатів. Озна
йомившись із доповідними
записками голови впконкому сільради, парторга кол-

госпу імені Шевченка, сек
ретаря комсомольської ор
ганізації (до речі, «з ме
тою
активізації роботи
комсомольської організа
ції» в Долииівці були про
ведені перевибори комсо
мольського секретаря), я
запитала, чому ж усе-таки
редакція
не
отримала
своєчасно
відповіді на
скаргу. Як пояснив В. А.
Олійник, зробити це він
передоручив іншій людині
і думав, що все гаразд.
Другий виступ газети був
для нього несподіваним.
Як ви пам'ятаєте, читачу,
після другого виступу га
зета пояснень теж не от
римала. Інструктор Гайвороиського будинку куль
тури Л. Горячківська пе
ревірила скаргу з с. Вікни
но. Виявляється, наведені
в ній факти, не підтверди
____Вікнинського
____
лися. ____
Робота
сільського будинку куль
тури ведеться на належ-

пому рівні. При будинку
культури постійно працю
ють гуртки, агітбригада,
своєчасно доставляються
і демонструються фільми.
Дискотека у Вікиннському
будинку культури справді
не працює, але для цього
немає відповідних умов,
як пояснили мені в Гайво
роні. В даному випадку
важко заперечувати, адже
дискотеки — непрості фор
ми роботи, можливо й
справді у Вікнино немає
кому їх проводити на ви
сокому рівні. Доповідна
Л. Горячківської задо
вольнила В. А. Олійника.
Можливо б, і редакція га
зети «Молодий комунар»
була задоволена при умо
ві, коли б доповідна не за
лишилась лежати «піл сук
ном».
В. ЛЕВОЧКО,
спецкор «Молодого
комунара».

Нова зустріч
з рсггйі-зйзжі
О ЕР ЇДКО серед фізкультурннх активістів чує
мо:
— У тому, ЩО учні -МО^т^рдших класів не вміють
узвати, винен учитель фіз
культури, илаврук піонер
ського табору.
.
З таким
твердженням
* можна згодитись. Та чому,
скажімо, батько восьмиріч
ного хлопчика не потурбує
ться, щоб ного спи був
спритним, міцним, витрива
лим, щоб вмів добре пла
вати, прудко бігати, далеко
стрибати?
Саме про це й повів роз
мову голова
Кіровоград
ського районного спортко
митету 11. І. Колісник, заві
тавши якось в Созопівку. А
інструктор по спорту колек
тиву фізкультури сільсько
господарської
дослідної
станції Володимир Заніздра
запропонував: > • < V* . \
— Треба влаштурдал зма
гання спортивний сімей. У
пас є їх кілька.' 'А потім покличемо па старти й інших.
...Складала
нормативи
ГГІО завідуюча дитячим
сектором булцігку культури
Єлизавета Копке. З ;иею на
спортивному' майданчику бі
гав її восьмирічний син
Олег. Потім мати показува
ла хлоіічіікові, як краще
кидати м’ячик, як стрибати
у довжину. А в іншому сек
торі робив розминку стар
ший науковий співробітник
дослідної станції Борис Гирнч. Біля нього підстрибу
вав п’ятирічний Серг-ійко:
— Татку, навчи-но мене
підтягуватись.
1 показав на переклади
ну, на якій робили вправи
допризовники.
— Там тобі ще рано. А
вдома я спеціально для те
бе зроблю подібну трубу.
Тільки не так високо почеп
лю. <
На стометрівці стартував
сам інструктор по спорту
Володимир Заніздра, а в ін
шому секторі на кросову ди
станцію виходила його дру
жина Галина (за професією
бухгалтер, яка привчила до
сиортйвпих занять і своїх ді
тей. Не батько, а матні). У
своїй віковій групі встано

вив рекорд дня у метанні
гранати шофер Борис Барильчепко і поспішив до
гурту дошкільнят, яких ма
ми привели на «Веселі стар
ти».
— От що, солдатики! —
мовив рекордсмен. — Завтра
в обідню пору кличте своїх
татів, підемо всі разом до
ставка. Вчитпмемось пла
вати...
Р ОЛОВА районного спорт* комітету спостерігав за
цими красивими людьми і
говорив Володимирові Заніздрі:
— Неодмінно вручи наго
роди найменшим. Всім! Зна
єш, як пишатимуться свої
ми маленькими чемпіонами
мами...
Грамоти і призм вручали
чоловікам і жінкам, стар
шокласникам і дошкільня
там. Через кілька днів на
вечорі спортивної слави Во
лодимир Заніздра ще раз
назвав імена тих, хто від
значився на святі «Тато, ма
ма і я — спортивна сім’я».
Передусім назвав кандида
та у майстри спорту В. А.
Нечипуренка, який допоміг
виконати розрядні нормати
ви еннозі і доньці. А потім—
про призера обласного фі
налу з багатоборства ГГІО
комсомольця
Володимира
Демешка, який не раз ви
ступав і па республікан
ських турнірах.
...Колись в Созопівці де
хто з літніх людей кепку
вав з тих, хто вранці бігав
берегами ставка, стежками
мальовничого скверу. Тепер
інше?
— Оце молодці!
...Недільний ранок. На бі
говій трасі кандидат у май
стри спорту В. А. Нечнпуренко, розрядники Володи
мир Заніздра, Володимир
Демешко. А з ними почат
ківці — батьки, мами, їх си
ни і дочки, які теж виріши
ли здобути високий фізич
ний гарт. Не заради чем
піонського титулу.
На старті — спортивні
сім’ї, число яких у селі
збільшується. їх уже за
тридцять...
М. ВІНЦЕВИЙ.

Новою театралізованою
кіновиставою «Завтра в до
розі», присвяченою XXVII
з’їзду
КПРС,
розпочали
свій творчий
звіт перед
трудящими Кіровоградщини митці кіностудії імені
О. П. Довженна.
З
цікавістю
зустріли
присутні на вечорі у кіно
театрі «Комсомолець» ви
ступи народної
артистни
УРСР Н. Наум, заслужений
артистів К. Крупенникової,
В. Талашиа, акторів М. Ігнатова, С. Підгорного та
інших.
З новою програмою крім
кірозоградців в найближчі
дні ознайомляться глядачі
Олександрії,
Знам’янки,
Малої Виски, Новоукраїнки.
На фото: актори кі
ностудії імені О. П. Дов
женна
Л.
КОЛЕСНИК
і
Н. ПАНЧИК.
Фото В. ГРИБА.

А ЦТ (II програма)

14 ЛИСТОПАДА

4 ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Умі
лі руки. 9.05 — Телефільм
«Протистояння».
4 серія.
10.10 — У світі тварин. 11,10
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Сільські горизон
ти». Документальні фільми.
15.50 — Концерт інструмен
тального ансамблю м. Бреж
нєва. 16.20 — Новими. 16.25
— Виставка творів москов
ських художників. 17.00 —
«Д. Шостакович.
Квартет
№ 11». Фідьм-концерт. 17.20
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 18.05 — Ленінський
університет мільйонів. «Ду
ховний світ людніш. Науко
во-технічний прогрес і осо
ба». 18.35 — Мультфільм.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Наш сад. 19.30—3
чим йдемо до з’їзду. 19.50—
Новини. 19.55 — Телефільм
«Протистояння».
5 серія.
21.00 — «Час». 21.35 — Зу
стріч з творчою групою ху
дожнього телефільму «Про
тистоянпя». 22.05 — «Зга
дуючи війну». Телеміст Мо
сква — Сан-Дієго. 23.30 —
Сьогодні у світі.

А УТ

ТУРНІРНЕ
А В Кіровограді закінчи
лись фінальні поєдинки з
боротьби самбо, що вхо
дять до заліку IX Спарта• ніади УРСР. У трійку призе
рів
командами
ввійшли
спортсмени Одеси, Києва та
Харкова.
Кіровограді на
п'ятому
місці.
Найкраще
серед них виступили С. Пет
ров (срібна нагорода). О. Сайфулін та В. Долгих (бронзо
ві нагороди). Всього в спар-

таніадну нопилку самбісти
дали 136 очок.
ß 3 Одеси в Кіровоград
повернулися майстри спор
тивної
гімнастики, котрі
брали участь в спартакіаді
освітян республіки. Жіноча
і чоловіча номанди Кірово
градського педінституту іме
ні О. С. Пушкіна завоювали
кубки за перші місця. На
рахунку наших студентів 26
медалей. 13 з них — золоті.
Найбільший внесок студен
тів факультету фізвихоєання, майстрів спорту Наталії
Азимової. Ірини Халіної та
Сергія Смолінова, які дали
команді 300 очок з усіх 975.
Готували гімнастів до цих
поєдинків
М.
Гасман. та
В. Шерета.

16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30 —
Республіканська
фізико
математична школа. 17.00 —
Для школярів. «Старти на
дій». 17.30 — «Людина і мо
рс». 18.00 — «Бережливість
— резерв зростання». 18.30
— Співає народна артистка
РРФСР В. Левка. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —
«П’ятирічки крок». Назустріч
XXVII з’їзду КПРС. Ровенсыта область. 20.20 — Дзвін
кі акорди. Фільм-копцерт.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21..45 — Кой
церт майстрів мистецтв і ху
дожніх колективів Ронеіі
оько'ї області. 22.30 — Иони
ки. 22.55 — Тележурнал
«Старт».

8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8,35. 9.35 — Фізика. 6 клас.
«Сила, що рухає світами».
9.05, 12.35 — Іспанська мова.
10.05 — Учням СИТУ. А. Че
хов. «Вишневий сад». 10.35,
11.40 — Фізика. 9 клас. 11.05
— Сім’я і школа. 12.10 —
Сторінки історії. Закон про
захист миру. 13.05 — II. Чайковський.
«Пори року».
14.00 — Фільм «Казка, роз
казана вночі». 15.15 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20
— А. Вівальді. «Глорія». Кан
тата для солістів, хору і ор
кестру. 19.00 — 9-а студія.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— «Така чоловіча робота».
Кіноварне. 20.30 — Ритміч
на гімнастика. 21.00—«Час».
21.35 — Фільм «Екіпа/Ж для
С1нга п у ра ». 23.00—Доку мен
тальний фільм. 23.20 — Но
вини-
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А ЦТ (І програма)

«У нас в колективі». 18.00 —
«Дивертисмент». Музичний
фільм.
18.30 — Актуальна
камера. 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Зеніт» (Ле
нінград) — «Динамо» (Київ).
Під час перерви — «День
за днем». (Кіровоград). 20.45
— На добраніч, дітиі 21.00—
«Час». 21.35 — Концерт во
кально - інструментального
ансамблю «Краяни». 22.45 —
Новини.

призери XI Всесоюзного фес
тивалю телевізійних фільмів
«Рудий, чесний, закоханий».
1 1 2 серії. В перерві — 17.40
— Новини. 19.00 — Світ рос
лин. 19.45 — Концерт май
стрів мистецтв. 21.00—«Час».
21.35 — Телефільм «На руї
нах кохання». 23.15 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний телефільм.
8.35 — Зарубіжне образо
творче мистецтво. У. Хогарт.
9.35, 13.00 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ.
Загальна
біологія. 10.35,
11.40 — Музика.
6 клас.
11.05 — Чуття сім'ї єдиної.
12.10 — Історія. 7 клас. 12.40
— Ботаніка. 5 клас. 13.30 —
Науково-популярний фільм.
13.50 — Сказання Півночі.
14.40 — Школярам — про
фізіологію і гігієну. Батьки
і діти. 15.20 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Шахова
школа. 18.50 — Співає мо
лодіжний хор «Ноорус» На
паду культури ім. Я. Томпа
м. Талліна. 19.00 — На чиїй
вулиці свято? 19.45 — Вечір
ня казка. 20.00 — Чемпіонат
СРСР а футболу: «Зеніт» —
«Динамо» (Київ). 2-й тайм.
«Спартак» — «Металіст». 2-й
тайм. Переклик. 21.00 —
«Час».
21.35 — Чемпіонат
СРСР з хокею. «Сокіл» —
ЦСКА. 2 і 3 періоди. 22.45—
Документальний фільм. 22.55
— Новини.

8.00 — «Час». 8.35 — Зу
стріч школярів з двічі Ге
роєм Соціалістичної Праці
головою колгоспу ім. Фрун
зе Бєлгородської
області
В. Я. Горіним. 9.20 — Теле
фільм «Протистояння». 5 се
рія. 10;25 — Документальні
фільми. 10.50 — Фільм-коп
церт про народного артиста
РРФСР В. Довейка і цирко
ву групу «Романтики». 11.25
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Союз науки і праці.
Документальні фільми 15.30
— Російська мова. 16.00 —
Сьогодні і завтра підмосков
ного села. 16.30 — Новини.
18.35 — «В гостях у казни».
Мультфільми. 18.05 — «Спів
16 ЛИСТОПАДА
дружність».
Тележурнал.
18.35 — «Веселі нотки».
18.45 — Сьогодні
у світі.
А ЦТ (І програма)
19.00 — Людина і закон.
19.30 — О. Глазунов. Кон
8.00 — «Час». 8.35 — Вії
церт для скрипки з ор ступ духового оркестру Па
кестром. 19.55 — Телефільм лашу культури Новочерка
«Собака на сіні». 1 серія
електровозобудівно
21.00 — «Час». 21.35 — Те ського
го заводу. 8.55 — Виставка
лефільм «Собака на сіні». 2 Буратіно.
9.25 — Товари, по
серія. 22.40 — Сьогодні у
світі. 22.55--Співають Т. Ру слуги. реклама. 9.55 — Джезаві на та С. Таюшен.
рела. 10.15 — Документаль
ний телефільм. 11.15 — Грас
▲ УТ
піаніст Є. Klein 11.50 —Сім’я
12.20 — «Місто
00.00 — Новини. 10,20 — і школа.
Виробнича гімнастика. 10.30 трьох століть». Про Ленін
град.
12.55
—
VI Міжнарод
— «Віночок». Фільм'концерт.
10.50 — Художній телефільм ний фестиваль телепрограм
1 Володчипе життя». 1 і 2 се про народну творчість «Ве
рії 13.00 — Повніш. 16.00 — селка». «Конкуре хорового
Новини.
16.10 — «Срібний співу». (США). 13.35 — Пись
дзвіночок». 16.40 — Па до менник і життя. 14.30 — Но
помогу школі. Музика. 17.Ю вини. 14.45 — Мультфільми.
— ; Концерт дитячої худож 15.15 — Очевидне — неймо
ньої самодіяльності. 17.30 — вірне. 16.20 — Фільми —

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Телефільм «Жива пам’ять
Таганрога». 11.05 — Концерт.
11.20 — Доброго вам здо
ров’я. 12.00 — «Призначає
ться побачення». 12.30 —
«Наука і час». 13.15 — Нови
ни. 13.25 — Літературна кар
та України. 14.15 — «Соняч
не коло». 14.55 — «Закон і
ми». 15.25 — Художній те
лефільм «Сказання про хо
роброго витязя Фет-Фрумоса». 1 серія. 16.30 — Моло
діжна студія «Гарт». 17.25 —
«Сонячні кларнети». 18.45—
Скарби музеїв України. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «З людьми і для людей».
Депутат
Верховної Ради
СРСР, народний учитель
СРСР О. Д. Захарченко. 20.15
— Звучать романси П. Чайковського. 20.45 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
21.35 — О. Кравцов. «Ново
сілля в старому домі». Ви
става. Під час перерви —
Новими.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Науково-популярні
фільми «Конструктори про
менів». «Момент інерції».
9.00 — Ранкова пошта. 9.30
— На землі, в небесах і на
морі. 10.00 — Програма Ір
кутської студії телебачення.
11.00 — Над Кубанню, над
рікою. 11.25 — «По країнах
і континентах». Докумен
тальний фільм «Поранена
планета». 11.55 — «Дебют».
Співає І. Газієв. 12.15 — Те
лефільм «Бачу цільї». 1 і 2
серії. 14.25 — Музична пе
редача для юнацтва. 16.20—
И. Гете. «Фауст». Сцени з
трагедії. 17.20 — Грас квін
тет духових Інструментів
«Серенада». 17.50 — Доку
ментальний телефільм. 18.40
— Музична мозаїка. 19.10 —
Новини. 19.20 — «Розповіді
про науку». Науково-попу
лярний фільм. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Здо
ров’я. 21.00 — «Час». 21.35—
Прем'єра
фільму-балету
«Ольга». Музика Є. Станковича. Виконують артисти ба
лету . Державного театру
опери та балету УРСР
ім. Т. Г. Шевченка. 23.05 —
Новини.

«Молодий комунар»

МОЛОТИ
йно накинулись на «Вітряті крила так. що й ие видно
крил — наче стоїть собі не «Вітряк» у полі, а курінь
безкрилий. Отакий вітрюган! Але підїйдіть-но трохи
ближче до «Вітряка». А прислухайтесь дужче — го
монить хтось. Це у «Вітряку» гомонять.
Є про що — врожаї за літо зібрані добірні. Отож
на раді завсідників йде жвава суперечка — що в пер
шу чергу до коша?
— Думаю, що ніхто не заперечить — наше мливо
мусить бути крім усього ще й актуальним, — висловив
свою пропозицію Мірошник Омелько.
— Підтримуємо, — виставився за всіх А. Шпак. —
Зараз у нас є мливо на антиалкогольну тематику.
— Пропозиція приймається — на жорна! — відпо-
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І Можуть

І вовки
завестися
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Добрий день, мірошни
ку Омелько!
Листа тобі пишемо, про
читавши про твої похо
деньки,
надруковані у
«Вітряку» 3 жовтня («Но
восілля»). Тобі пощасти
ло, що йшов ти до свого
кооперативу
на вулиці
маршала Конєва, 15 вдень.
А якби вночі (наприклад,
повертався з другої змі
їні)? Мабуть, ноги пола
мав би на тій дорозі. Су
цільні вибоїни. 1 немає
жодного ліхтаря.
Якщо не хочеш потрапи
ти до вовк. ів( а воин таки
тюжугь завестися
звестися у цій
темряві). і о їдь автобусом до магазину, Алс ж
не будеш ти тільки КОЛО
магазину сидіти. Мусиш
іти. А ніч непроглядна поколо буминається одразу
.
дпнку № 38 на вулиці Па
цаева: темно, хоч очі по
виколюй. Лиш дитячий са
док блимає кількома ліх
тарями. Орієнтуйся на міс
ці. Будинки розташували
ся кружка і піде жодного
ліхтаря, хоч стовпи давно
стоять, і лампочки па стов
пах висять. Ми навіть ба
чили, що одного разу ті
лампочки горіли вдень,
коли робили перевірку.
Добре, що знайшлися
добрі люди та повивішува
ли ліхтарі із своїх вікон.
Коли вселялись у будин
ки, то біля під'їздів лам
почки горіли. Горіли, ПОКИ
ЛЮДИ трохи звикли до сво
їх під'їзних дверей. Тепер
не всюди горять. А біля
39-го кооперативу жодно
го вогника.
Шановний Омельку! Ду
же Вас просимо: обороніть
нас від тих хижаків, які
чесне слово, можуть ’тут
об’явитися.
Юні мешканці вули
ці Пацаєва в Кірово
граді.

ЕІв за всіх Омелько, уздрівши зі оду в очах завсідний
кіе.
.
— Тут ось надійшов лист від юних ніровоградців.
Про вовків,
сказав головинії писар і завпоштою
«Вітряка».
— Це відгук па наше недавнє мливо? Пам’ятаю. Не
заперечуємо, — знов Омелько помітив: завсідники по
кивують головами.
— Про вовків пишуть недарма — мисливський се
зон в розпалі, — підвівся з лави мельвнк-карикатурист Володимир 1 ордійченко. — Ось і в мене є дещо
а полювання...
Пропозиції посипались, мов з рогу достатку. Та в
цьому й нема нічого дивного — про достаток справді
найбільше говорять восени. З багатим гумористичним
ужинком до «Вітряна» завітали Георгій Поздняк, Антоніна Корінь, Ернест Кулін, Віктор Власюк, Олег
Сеїн.
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ЛИСТ У «ВІТРЯК»

ф: Бережіть графоманів
— джерело макулатури!
ф Від крику моди іноді
хочеться вовком вити.
Олег СЕЇН.

ВИСІВКИ

Несподівані
ф Слово — срібло, на
друковане СЛОВО — золо
то.
ф У магазині музичних
інструментів продавці роз
мовляли з покупцями на
високих нотах.
ф Коли ліки від обли
сіння не допомагають, хо
четься рвати на собі во
лосся.
@ Образив людину, але
до чого культурно!

Тлумачник
фотоЗалицяльник
граф.
Показуха — жіниа-екснурсовод.
Римляни — поети.
Самум — розумна лю
дина.
Форсунка !— пихата жін
ка.
Вінтор БЛАСЮК.

стримати удару. Зал
заревів, але Чорнохлсб'
цього вже не чув.,
...Прокинувшись у лікар
няній палаті, бін приклав
руку до голови, що гула,
як дзвін. «Ух ти, яка!» —
жахнувся, намацавши гу
лю. Події останніх днів
повільно відновлювались у
його свідомості. «Мистец
тво,
звичайно, вимагає
жертв, але чи таких?» —
думав Чорнохлсб.
Він підвівся на ліктях і
з подивом оглянув палату.
Вся вона була заставлена
кошиками з квітами, буке
тами. Двері відчинились—
і санітарка занесла ще
два кошики. •
— Від са/лого ранку не
суть і несуть, — сказала
еонз. — Це ж треба — есє
місто вас знає!
— Ось воно — визнан
ня! — скрикнув вголос
Чорнохлсб і вмить відки
нув усі сумніви.
Він вирішив залишитись
вірним винайденому твор
чому методу.
Ернеєт КУЛІН.
естиг

З МІШКА ГУМОРЕСОК

ВИЗНАННЯ

її

п
ЖОРНА

«ДО ШАШЛИКА
ТІЛЬКИ ПИВО...»
Проїжджаючії по трасі
Кіровоград — Бобривець,
біля повороту на Компавіївку, вашу увагу неодмін
но приверне розташована
па узбіччі шашлична. 1
який водій не спокуситься
на гарячий запашний шаш
личок! Жалібно заскрипі
ли гальма і... через кілька
хвилин вн, міцно тримаю
чи в руках шампур, апе
титно розправляєтесь з де
лікатесом. А тепер запити
не завадило б... Прикро,
але тільки пиво. За кер
мом не можна! Ось якби
вода мінеральна була...
— Була, рідненький, бу
ла до обіду. Розібрали во
дичку. Бери пнвце... —
пропонує продавець.
Стоп! Поміркую... Зараз
три години дня. Година,
півтори — і прощавай робо
чий дсііь. Та н що буде
від пляшкн-другої пивця?
І пішло-поїхало...
— Роботу розпочинаємо
о дев’ятій ранку, — роз
повідає продавець В. 1.
Коптунець. — Усім дуже
подобається наш дорож
Запашного
ник сервіс.
м’ясця відвідати прямо в
дорозі — цс... Чим запива
ють, питаєте? Як прави
ло, водичкою. А пиво бе
руть з собою. Після робо
ти, кажуть, поп’ємо.
— І !11О, тут ніхто не п’є
пиво?
— Чого ніхто? Пасажи
ри. Буває, п’ють і водії.
Особливо один шофер із
Сасівки. я його вже добре
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зваго. «Крім пива в дорозі
нічого не п’ю», — жартує
завжди вів.
— Ні, пива в дорозі пи
ти не можна, — розправ
ляючись із шашликом,
втручається
в розмову
якийсь водій. — Я вже
примітив — тут після обі
ду — тільки пиво. Тому й
беру в дорогу молоко, за
пиваю.
Не псі їздять з моло
ком...
Якраз нагодилась дирек
тор Компашївського ком
бінату громадського хар
чування В. Ф. Дєдова.
— Про тс, що після обі
ду залишається тільки'пи
во, ми знаємо. А що поро
бимо? Скільки дають «мі
нералки» — і тим задово
лені...
Думається, до
мето
шашличної треба включа
ти рівно стільки мінераль
ної води або інших безал
когольних напоїв, скільки
її потрібно. А скільки по
трібно? Досвід роботи цієї
торговельної точки, ясна
річ, дозволить про це ді
знатися. В усякому разі,
штучно примушувати во
діїв боротися із спокусою
—• запивати шашлик пи
вом чи ні •— погодьтеся,
річ несерйозна. Не треба,
здається, пояснювати, до
яких наслідків може при
звести вживання водіями
автомашин спиртних на
поїв. Навіть пива...
Д. ШПАК.
Ко/лпаніївський район.

Артист міського драм- кликали
разів
десять,
театру Чорнохлсб е ролі —Шкандибаючи, він виходив
Гамлета випадково під- на авансцену. І чим біль
вернув ногу і після слів ше шкандибав, тим біль
«Та змовкни, серце, ску- ше йому аплодували.
тий мій язик!» упав Б орЧутка про мужність ак
КЄСТрОБу ЯМу.
тора пронеслась містом.
Марцел, Гораціо Бер- Бранці біля каси (о диво,
нардо, які саме вийшли на якого головний режисер
сцену, не виявивши там чекав стільки літ!) виши
Гамлета,
заметушилися, кувалась довжелезна чер
Глядачі
першого ряду га. Сьогодні мав грати
кинулись до оркестровки, Чорнохлсб.
але тривога була дарем
Увечері в театрі — ан
ною: актор уже вибрався шлаг. Коли бандит Звіренна сцену, де й був зустрі ко з гострссюжетної п’єси
нутий реплікою Гораціо: місцевого автора замах
«Привіт вам, принц!».
нувся на позитивного ге
і якщо досі публіка до роя Чорнохлєба стільцем,
сить холодно сприймала зал завмер. Хтось з бал
акторське мистецтво міс кону крикнув: «Ну!». Чорцевих служителів Мельпо- нохлєб зрозумів: публіка
мени, то після мужнього чекає подвигу. І він під
вчинку Чорнохлсба «Гам ставив голову під удар.
лет» йшов під шквальні ова
Такого ходу подій бан
ції залу. Чорнохлєба ви- дит не чекав і тому ие

Звірі міст проектували,
Пропозиції давали...
Сірий Засць проказав:
— Я б із хмизу будував.
Легше ж так, мені здасться,
Та й дешевше обійдеться...
— Ні! — Ведмідь тут заперечив
І повідав мудрі речіг
— Щоб споруда якомога
Простояла в світі довго, —

З дуба зводить слід будову!
— Я, колеги, маю слово! —
Тут Осел глибокодумний
«Мислю» висловив розумну:
— Перш, ніж всім за діло взятись,
Треба вирішить таки:
Як той міст нам будувати —
Вздовж чи впоперек ріки?..
Георгій ПОЗДНЯК.
м. Мала Виска.

Мисливсьні
усмішИн.

Мал. В. ГОРДІЙЧЕНКА.

ВІТРЯЧОК

П'ЯТИРІЧНІ
РОЗМОВИ
ШПАКІВНИЦЕ ДЕРЕВО
— Мамо, допоможи ме
ні зробити шпаківню.
— Але ж це чоловіча
справа, проси батька.
— Ну, добре, тоді я до
ручаю тобі жіночу — зна
йди для нас шпаківшіче
дерево.

ои, ЛЕТІЛИ
ИК! ГУСИ..

ПЛАСТИЛІНОВА
ВЕЧЕРЯ

чого. Так і пішов додому
з НІЧИМ.., •

— Сину, іди вечер’яти...
— Зараз, руки помию, а
то вечеря буде пластилі
нова.

УРОК

ПРИКРИЙ СПОГАД
— ІІу, сподобалось тобі
у Басі па іменинах?
— Пі. Було багато ді
тей, і псі йому веб дару
вали. А мені ■— піхто віЯЯ^ЯИИВ НВИЖ явв

ші без обмеження віку,
які працюють в системі
сільського господарства і
мають середню освіту. Ме
ханіки колгоспів і радгос
пів, бригадири тракторних
Строк навчання — 2 ро бригад і їх помічники
Технікум готує техніківприймаються поза конкур
механікін сільського гос ки 10 місяців.
подарства.
Приймаються громадя- сом.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1986 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ІЗ ЗАОЧНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ШСМ Украины.

вуп. Луначарсьиого, 36.

На украинском языке.

ЕН 02727.

Обсяг 0,5 друк. арк.

Вступники
складають
екзамени з української або
російської літератури і мо
ви (твір), математики (ус
но).
Відмінники навчання за
раховуються без екзаме
нів.
Прийом заяв до ЗО лис
топада.

До заяви слід додати
такі документи: атестат
про освіту (оригінал), чо
тири фотокартки 3X4 см,
виписку з трудової (кол
госпної) книжки, довідку
про стан здоров’я (форма
№ 086/у),
Паспорт пред’являється
особисто.

- ТЕЛЕФОНИ: редантора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-46-57; про
паганди, листів і масової роботи —
2-45-36; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-46-87; вій
ськово-патріотичного виховання та'спор
ту, фотолабораторії — 2-45-35; оголо
шень — 2-56-65; коректорської — 3-61-83.
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—Як ти не можеш зро
зуміти -г це ж дуже прос
то: ^сьогодні» вчора на
зивалось «завтра», а завт
ра «вчора» ставе «гіозавчором»...
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А. КОРІНЬ.
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Вступні екзамени — з 2
грудня.

Початок
2 січня.
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—
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