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Пленум обкому
Компартії

ЗО жовтня відбувся пле
нум обкому Компартії Ук
раїни.

Пленум обговорив питан
ня: «Про завдання партій
них організацій області по 
прискоренню перебудови 
роботи, зміцненню дисциплі
ни і організованості, підви
щенню відповідальності кад
рів у світлі постанови ЦК 
КПРС «Про незадовільне 
виконання рішень ЦК КПРС 

/Ж» о викорененню окозамнлю- 
твапня і приписок ЦК Ком

партії Молдавії. Кіровоград
ським обкомом Компартії 
України. Міністерством ав
томобільної промисловості 
СРСР».

З доповіддю у цьому пи
танні виступив перший сек
ретар обкому партії М. Г. 
Самілик.

В обговоренні доповіді 
взяли участь: Г. Т. Костро- 
мін — перший секретар Кі
ровоградського міськкому 
партії, В. Л. Вишня — пер
ший секретар Голованів- 
ського райкому партії. М. К. 
Пашолок — перший секре
тар Компаніївського рай
кому партії, О. Г. Ладяєва 
— перший секретар Олек
сандрійського райкому пар
тії, С. Б. Ігцатьєв — водій

України
Новоукраїнського автопід- 
гіриємства 10041, В. 1. Же- 
ліба — голова виконкому 
обласної Ради народних де
путатів, Б. Г. Переверзев'— 
перший секретар Зпам'ян- 
ського міськкому партії, В. І. 
Будько — начальник управ
ління побутового обслугову
вання населення облвиконко
му, Г. С. Ружин—перший сек
ретар Маловпсківського рай
кому партії, М. П. Громо
вий — перший заступник го
лови облвиконкому, голова 
обласного агропромислово
го комітету, В. І. Отенко— 
електрослюсар виробничого 
об’єднання «Дніпроенерго- 
будпром» (м. Світловодськ), 
В. П. Івлєв — голо
ва обласної ради проф
спілок, О. В. Кушнір — ке
руючий трестом -«Кірово- 
градмашважбуд» комбіна
ту «Кіровоградважбуд». 
Г. О. Нікітіна — голова кол
госпу імені Шевченка Кіро
воградського району, Г. В. 
Бугрєєв — директор кіро
воградського заводу «Гід- 
роенла». М. Г. Баздір — 
бригадир тракторної брига
ди колгоспу імені Щорса 
Долянського району, В. 1. 
Легуй — прокурор області, 
М. П. Потапов — секретар 
парткому колгоспу ім. Шев
ченка Новгородківського

райоїіу, А. А. Коваленко — 
начальник обласного статис
тичного управління, М. В. 
Васильєв — генеральний ди
ректор об’єднання «Кірово- 
градбурякоцукроагропром», 
ї. 1. Марковський — на
чальник управління торгівлі 
облвиконкому.

Із заключним словом ви
ступив перший 
обкому Компартії України 
М. Г. Самілик.

В обговореному питанні 
пленум прийняв постанову.

Пленум розглянув органі
заційні питання.

Пленум увільнив В. О. Со- 
куренка від обов’язків кан
дидата в члени бюро обко
му Компартії України в 
зв’язку з поданою заявою.

Пленум перевів із канди
датів у члени обкому партії 
і обрав кандидатом у чле
ни бюро обкому Компартії 
України Г. Т. Костроміна— 
першого секретаря Кірово
градського міськкому партії.

Пленум 
Шевченка 
кандидата 
обкому Компартії України 
у зв'язку з виїздом па на
вчання до Академії суспіль
них наук при ЦК КПРС.

Пленум перевів із канди
датів у члени обкому партії 
і обрав кандидатом у чле
ни бюро обкому Компартії 
України П. Ф. Малого — 
першого секретаря обкому 
ЛКСМ України.

В роботі пленуму взяв 
участь інспектор ЦК Ком
партії України М. Є. Гон
чар.

Громадяни СРСР!

Беріть активну

участь у дальшій

і НАЗУСТРІЧ|1 З’ЇЗДУ^
секретар ~

Л демократизації на-

шого суспільства!

Будьте господаря

Збільшити випуск
Комсомольці і молодь 

Світловодського комбінату 
твердих сплавів і тугоплав
ких металів імені Леніна 
готують гідну зустріч XX 
з'їзду ВЛКСМ і XXV з’їз-

ду комсомолу України.
Комсомольці КМК брига

ди тонкого полірування 
цеху № 9 (керівник Л. М. 
Мусієнко) виступили з 
ініціативою підвищити нор
му виробітку на 10,2 про
цента, що дозволить збіль
шити випуск готової про
дукції. До дня відкриття 
з’їзду ВЛКСМ ця бригада 
виготовить додатково до 
планового завдання 2050 
фільєр (основної допоміж
ної продукції цеху). Це і 
буде їхнім трудовим да
рунком форуму комсомоль
ців країни.

Л. СТЕЦЕНКО.

ми країни!

увільнив І. О. 
від обов’язків 
в члени бюро

(Із Закликів ЦК КПРС 
до 69-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції).

Телеграма
в номер ?

ВІТАЄМО ХОРЕОГРАФІВ-є 
НИЙ АНСАМБЛЬ «ПР0Л1- < 
СОН» КІРОВОГРАДСЬКОГО 5 
ПАЛАЦУ ПІОНЕРІВ І ШК0-5 
ЛЯРІ8 ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА > 
З ПРИСУДЖЕННЯМ ПРЕМІЇ? 
ЛЕНІНСЬКОГО К0МС0М0-< 
ЛУ! <

Обком ЛКСМ України. > 
Редакція газети Ч 

«Молодий комунар». ?

Повним ходом іде оран
ка на зяб в колгоспі іме
ні Калініна. Не сьогодні- 
завтра всі площі будуть 
зорані. У ці дні-приклад 
самовідданої праці пока
зує тракторист - комсомо
лець Григорій Повниця. 
При нормі 3,9 своїм Т-74 
Григорій щодня обробляє 
4,5—5 гектарів. Усього ним 
зорано вже понад 70 гек
тарів. Добре трудяться й 
інші молоді трактористи— 
Володимир Соловей,
Олександр Карман, Вік
тор Папака.

В. МИЗІН.
Новоукраїнський район.

* * *
Висока якість робіт — 

це характерно для ком-

УРОЖАЙ-87

...І чорніє
масна земля
сомольця механізатора з 
радгоспу імені Свердлова 
Івана Ткаченка. В той же 
час І. Ткаченко не забу
ває, що не за горами — 
осіння негода, морози. То
му не бариться Іван, ви
конуючи щодня тракто
ром ДТ-75 норми на 130 
процентів.

Ю. ПРИСЯЖНИЙ.
Бобринецький район.

З ЧАСОМ ЗВІРЯТИ КРОК
днів ра- 

відзначать 
Великого 

свято на-

Через кілька 
дянські люди 
69-у річницю 
Жовтня. Світле 
родження Країни Рад за
традицією стало оглядом 
комуністичного творення. 
Самовіддана праця по 
успішному виконанню рі
шень XXVII з'їзду КПРС, 
завдань першого року 
XII п'ятирічки — найкра-

тиждень революційної сла
ви, який дає старт III ета
пу патріотичної акції «Ре
волюційний тримайте
крок!». Масові заходи 
тижня проходитимуть під 
девізом виконання рішень 
XXVII з’їзду КПРС.

Ми — за мир. Сьогодні 
в комсомольських органі
заціях, КМК проходять мі-_ 
тинги, збори, на яких юна-

ЩОДЕННИК 
ГРУПКОМСОРГА:

листопад

І

свідчення гарячого 
прагнення радянських лю
дей, тісно згуртованих 
навколо Комуністичної 
партії, втілити її накрес
лення в життя.

Комсомольці 
готують святу 
Жовтня трудові 
Успішно виконати завдан
ня першого року XII п’я
тирічки, внести свій ваго
мий внесок у прискорен
ня соціально-економічно
го розвитку країни — 
справа честі кожного ком
сомольця, молодого ви- 
ообничника, кожного ком
сомольсько - молодіжно
го колективу. Серед КМК 
че повинно бути відстаю
чих.

у- листопаді в комсо
мольських організаціях 
країни пройде Всесоюзний

І молодь 
Великого 
дарунки.

ки і дівчата області одно
стайно заявляють про 
підтримку зусиль нашої 
держави, спрямованих на 
гарантування безпеки на
родів, про рішимість са
мовідданою працею зміц
нювати мир.

Закінчилася звітне-ви- 
бе-рна кампанія у групах, 
цехових і первинних ком
сомольських організаціях. 
У ході звітів і виборів бу
ли обговорені питання 
практичної участі кожної 
первинної організації, 
кожного комсомольця у 
зміцненні стратегічного 
курсу партії на приско
рення соціально-економіч
ного розвитку країни, 
науково-технічного про
гресу, розвиток у молоді 
ініціативи, сміливого твор
чого пошуку. Комсомольці

на своїх головних зборах 
року проаналізували з 
чим, з якими успіхами 
йдуть комсомольські ор
ганізації до наступних XX 
з'їзду ВЛКСМ і XXV з'їз
ду ЛКСМ України. Ком
сорг, ще раз разом з ком
сомольськими активіста
ми уважно проаналізуйте, 
як ви перебудовуєте ро
боту в світлі вимог сьо
годення. Дайте чіткі від
повіді на питання: які жи
ві, конкретні справи єна 
рахунку комсомольської 
організації? Чи зріс її ав
торитет? Які нові форми і 
методи роботи ви засто
сували?

У листопаді—грудні від
будуться міські і районні 
звітно-виборні КОМСОМОЛЬ
СЬКІ конференції. Тож 
треба подбати, щоб вони 
пройшли організовано, 
ПО-ДІЛОЕОМу.

Триеає зимівля громад
ської худоби. Комсорг, 
треба зараз взяти під 
особливий контроль вико
ристання кормів, підго
товку їх до згодовування 
тваринам. Своє дійове 
слово в цьому мають ска
зати пости і штаби «Ком- 
сс/лольського прожекто
ра». Але головне — тур
бота про людей. Як орга
нізовано соціалістичне 
змагання? В яких умовах 
працюють тваринники? Як 
організоване їхнє дозвіл
ля? Ці та інші питання ро
боти і змістовного відпо
чинку працівників фер/л 
повинні бути в центрі ува
ги кожної комсомольської 
організації.

Статистика стверджує: 
щоденна їзда в громад
ському транспорті нега
тивно впливає на праце
здатність людей, настрій, 
самопочуття і навіть три
валість життя в цілому. 
Чому ж так? Адже ство
рений він для зручності, а 
виходить...

Свідком кількох «сцен» 
я була сама. До зупинки 
на Новомиколаївну (по 
маршруту № 2) тролей
бус підійшов напівпорож
ній. Та й на зупинці паса
жирів було небагато. Кіль

порупіеііпя елементарних 
правил безпеки пасажирів. 
І. мабуть, пожалів про тс. 
Двері водійської кабіни 
з гуркотом полетіли на 
нього і навздогін: «Іди звід
си...». Пасажири принишк
ли — жінка за кермом 
явно не в настрої. І неві
домо, то небезпечніше — 
вискочити з тролейбуса на 
ходу чи потрапити в неми
лість водія, ніс гляди зов
сім тролейбус зупинить і не 
поїде далі.

Нерви нервами, але ж 
ви, люба, на роботі, хоті-

РЕПЛІКА

на замовлення
ка молодих людей з_ до
рожніми сумками (їхали 
до аеропорту) жваво по
далися до дверей. Але 
тільки її встигли торкну
тися підніжки, як тро
лейбус рушив. Балансую
чи па ходу нелегким ба
гажем і допомагаючи один 
одному, вони все-таки 
опинились в тролейбусі. 
А голос з кабіни самовдо- 
і’юлоііо-іплпічно скоман
дував- «Швидше на по
саді!!»... Поспішає.

Молодість не підвела. А 
якби сідали в тролейбус 
не такі спритні? Та й ко
му треба — випасти на 
холу або потрапити під 
колеса машини. ризикува
ти життям і здоров’ям. Не 
з вертольота ж стрибаєш, 
у міському транспорті 
їдеш... Про це заговорили 
пасажири в салоні. А мо
лодий чоловік вирішив 
зробити цілком справедли
ве зауваження водію за

лося нагадати їй. Я по
просила водія назвати своє 
прізвище. У відповідь все 
так же хряпнули двері, 
понеслася лайка і до то
го ж погроза «викинутиз 
тролейбуса». Ну, що роби
ти, не міліціонера ж ви
кликати? Якби щось по
дібне трапилось на вулиці, 
цей справді б кваліфіку
валось як хуліганство, не
вміння поводити себе па 
людях. А як же бути тут?

Наступного дня я по
дзвонила в диспетчерську 
тролейбусного управлін
ня і дізналась, що за кер
мом тролейбуса № 155 о 15 
годині дня (з було цс 
7 жовтня) працювала О. І 
Ступай. Ніякої таємниці, 
як бачите. Але їхати до неї 
за вибаченнями не хоті
лось і вислуховувати при ■ * 
чини її поганого настрою— 
теж. Сподіваюсь, це зроб
лять начальник служби 
експлуатації та громадські

організації підприємства, 
і вияснять, чи місце пра
цювати з людьми, відпові
дати за їхню безпеку та
кій невитриманій особі. 
Про що й повідомлять ре
дакцію.

Півсотні пасажирів їдуть 
вранці на роботу, поспі
шають. А автобус па зу
пинці стоїть та й стоїть. 
Люди починають нервово 
поглядати па годинник — 
кожна хвилина па рахун
ку, а тут цілих десять про
стояли. Чого? Кондуктор 
у магазин пішла... (Номер 
автобуса 01-50. маршрут 
№ 74, і перевіряла па ви
тримку черви пасажирів 
бригада, що працювала 16 
жовтня).

І от про що мені поду
малось. Ніхто не знає, що 
за люди їхали тоді у тро
лейбусі, автобусі. Можливо, 
був лікар, до якого могла 
б прийти па прийом О. І. 
Ступак. Можливо, прода
вець. Можливо, касир на 
вокзалі. Працівник якоїсь 
установи, куди вона завтра 
може звернутися у спра
вах. І якщо її всюди зу
стрінуть так само люб’яз
но, я їй не заздрю. Вона 
не бачила розгубленості 
молодої жінки, чоловіка 
якої ні за що. ні про що 
вилаяла особа «прекрасної 
статі». Є відчуття, які важ
ко пояснити, передати сло
вами. І все ж... Пасажири 
тоді спробували заспокоїти 
одне одного: «Внутрішня 
культура — вона або є, 
або її немає...». Це справ
ді так. І мораль звідси 
значно серйозніша, ніж 
просто;-«Не плюй в крини
цю, доведеться воли на
питись...».

Л. ЯРМОЛЕНКО.
м. Кіровоград.
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ЗВЕРНЕННЯ
УЧАСНИКІВ ЗЛЬОТУ молодих 

УЧЕНИХ, СПЕЦІАЛІСТІВ, 
ВИНАХІДНИКІВ І РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ 

ДО РОБІТНИЧОЇ І УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ ОБЛАСТІ

Усім серцем ми сприй
маємо і Підтримуємо стра
тегічний курс партії на 
прискорення соціально- 
економічного розвитку
країни, тісно пов’язаного 
з науково-технічним про
гресом, покликаним пере
творити виробництво на 
новій сучасній основі.

Ми з гордістю називає
мо імена кращих молодих 
винахідників і раціоналі
заторів області і України, 
лауреатів премії ВТВР — 
І. Помазана, голову ради 
ВТВР заводу радіовиро- 
бів, В. Ковальчука, кан
дидата технічних наук, 
О. Климснка, аспіранта з 
КІСМу, О. Потапова, то
каря Новомиргородського 
районного агропромисло
вого об’єднання, О. Коло
сова, інженера Кірово
градського заводу радіо- 
виробів, А. Хасанова, стар
шого технолога Світло- 
водського заводу чистих 
металів, 10. Сапи, інже- 
нера-техполога виробни
чого об’єднання По сівал
ках «Червона зірка», 
Г, Брайловського, іижене- 
ра-коиструктора заводу 
«Гідроснла» та багатьох 
інших.

На нинішньому етапі, 

етапі прискорення, перед 
новаторами Кіровоград- 
щини стоять завдання ви
няткові за своїми масшта
бами — створити за XII 
п’ятирічку завдяки вико
ристанню винаходів і рац- 
пропозицій фонд еконо
мії у 253 мільйони карбо
ванців, що на 55,3 міль
йони карбованців більше, 
ніж у XI п’ятирічці. Зав
дання не просте, але ре
альне.

Закликаємо комсомоль
ців і молодь промислових 
підприємств агропрому, 
наукових і виробничих ор
ганізацій всемірно розви
вати соціалістичне змаган
ня за досягнення кращих 
показників у науково-тех
нічній творчості, добива
тися швидкого і широкого 
впровадження в народно
му господарстві найнові
ших досягнень науки і 
техніки, винаходів, розро
бок молодих новаторів і 
молодіжних творчих ко
лективів. Постійно удо
сконалювати свою квалі
фікацію і майстерність, 
активно вести пошук 
ефективних, передових і 
нестандартних вирішень 
наукових і технічних проб
лем у всіх сферах вироб-

ництва, створювати техні
ку нових поколінь, яка 
повинна бути не тільки на 
рівні світових зразків, 
й перевершувати їх.

Ми звертаємось із 
кликом до студентської і 
учнівської молоді щоден
но виробляти в собі по
чуття гордості і високої 
особистої відповідальнос
ті за рівень розвитку віт
чизняної науки і техніки, 
всебічно розвивати творчу 
ініціативу, наполегливо 
оволодівати навиками ви
нахідництва і раціоналіза
ції, розвивати інтерес до 
електронно - обчислюваль
ної техніки, потребу до 
оволодіння науково-техніч
ними знаннями, брати ак
тивну участь у русі: «Сьо
годні — відмінник навчан
ня, завтра — новатор».

Наш обов'язок — збіль
шення реального вкладу в 
прискорення науково-тех
нічного прогресу на осно
ві розвитку наукових роз
робок, винаходів і раціо
налізаторських пропози
цій, націлених на скоро
чення ручної праці, еконо
мію матеріальних і трудо
вих ресурсів, підвищення 
виробництва праці і якос
ті вироблюваної продук
ції.

Учасники зльоту моло
дих учених, спеціаліс
тів, винахідників і ра
ціоналізаторів Кіро
воградської області.

НАЗВАНО
ПЕРЕМОЖЦІВ

рево- 
від 

народження Лепін- 
комсомолу, яка

3 20 по 24 жовтня в Кі
ровограді демонструва
лась обласна виставка на
уково-технічної творчості 
молоді, присвячена 69-й 
річниці Великої Жовтне
вої соціалістичної 
люції і 68-й річниці 
дня 
ського 
проходила в рамках Все
союзного конкурсу твор
чих розробок молодих но
ваторів.

У виставці взяли участь 
22 підприємства і органі
зації області, які пред
ставили понад 180 дію
чих моделей, дослідних 
зразків, експонатів і стен
дів.

Активну участь у ви
ставці
ватори 
нання 
ля», 
вищого льотного училища 
цивільної авіації, спеці
ального конструкторсько
го бюро «Акустика», СКТБ 
Кіровоградського заводу 
радіовиробів. автотран
спортних підприємств

взяли молоді не
виробничого об’єд- 
«Олександріявугіл-

Кіровоградського

10011, 10012, швейно
го об’єднання «Україна», 
професійно - технічних 
училищ, обласної станції 
юних техніків.

Вперше на виставці бу

ли представлені експона
ти молодих новаторів за
водів «Червоний дзер
кальник» та Побузького 
нікелевого.

І ось підведено підсум
ки обласної виставки кра-

щих робіт молодих вина
хідників і раціоналізато
рів. Перше місце з випла
тою відповідної грошової 
премії присуджено вироб
ничому об’єднанню «Олек- 

сандріявугілля*, яке пред- 
ставило на виставці 22 
експонати, серед яких є 
13 молодіжних розробок. 
Друге місце — галузево
му спеціальному конструк
торсько • технологічному 
бюро «Акустика», яке 
представило 4 стенди і 
діючий експонат — ке
руючий електропрпвід. 
Друге місце також при
суджено Кіровоградськсу^Д 
му вищому льотному учи
лищу цивільної авіації, 
яке представило модель 
діючого стенда-макета си
стеми МСРП-12-96 для 
вивчення курсантами комп
лекта регістратора систе
ми МСРП-12-96, його ро

боти, правил 
експлуатації. 

Третє місце 
між собою по
ділили Олек
сандрі й с ь к е 
а в т о т р а н- 
спортне під- 
приєм с т в о 
№ 10011, Кі
ровоградський 
завод «Гідро- 
сила», СКТБ 
Кіровогр а д- 
ського заво
ду радіовиро
бів. Решта 
учасників від
значена гро
шовими пре
міями та на
городжена По- 

грамотами об-чеснимн
кому ЛКСМУ, облрадн 
ВТВР та НТТ.

Т. ПАНЧЕНКО.
■ - ні:-------.-г- тгп— 1

ПІСНЯ - 
ТЕЖ ЗБРОЯ
У КИЄВІ ТРИВАЄ І МІЖНАРОДНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ПІСНЯ У БОРОТЬБІ ЗА МИР»

Культурним центром фес
тивалю, його серцем став 
інтерклуб, який працює в 
готелі «Мир». Кожен його 
вечір — це велике свято 
дружби. Вчора, наприклад, 
гостей інтерклубу чекала 
приємна несподіванка — 

Поппі Нокве з Південно- 
Африканської Республіки 
і член штабу інтерклубу 
Олег Некреч разом з нови
ми друзями відсвяткували 
день свого народження. Ін
терклуб запропонував різ
номанітну програму. Співав 
цього вечора Вітаутас Баб- 
равичюс з Литви. А малієць 
Муса Майса з властивим 
йому темпераментом пока
зав популярні серед моло
ді танці фанкі і брейк.

А напередодні журналіс

ти буквально атакували по
пулярного англійського спі
вака Біллі Брегга. До речі, 
Біллі сам і пише свої пісні.

— Я виступав у багатьох 
країнах світу, — сказав Біл
лі, — і помітив, що мої піс
ні зацікавили багатьох. То
му, мабуть, що вони несуть 
благородні ідеї, стають 
зброєю у боротьбі за мир і 
роззброєння. Звичайно, піс
ня сама не здатна змінити 
світ, але ми, молодь пла
нети, підхопивши цю піс
ню, озброївшись її ідеєю, 
можемо зробити дуже ба
гато для розрядки міжна
родної напруженості, ут
вердження світлих ідеалів.

Сказане журналістам Біл
лі Брегг підтвердив своїм 
пристрасним концертом у

Київському виробничому 
об’єднанні імені Корольо- 
ва.

А в культурному центрі 
видавництва ЦК ЛКСМУ 
«Молодь» учасники фести
валю зустрілися з членами 
міського клубу творчої мо
лоді. Клуб об’єднує ком
позиторів, художників, ак
торів, поетів, співаків. Во
ни поділилися творчими 
планами, показали гостям 
свої роботи, обговорили 
проблеми міжнародного 
молодіжного життя.

Тільки закінчилася ця зу
стріч, а внизу уже чекали 
автобуси: учасники фести
валю роз’їхалися на кон
церти. Цього дня їх зустрі
чали на «Арсеналі», Київ
ському виробничому три

котажному об'єднанні іме
ні Рози Люксембург, вироб
ничому об’єднанні «Елек- 
тронмаш», в університеті, 
торгово-економічному ін
ституті, інституті народно
го господарства.

Але фестиваль — це не 
лише пісня чи слово. Це і 
конкретна практична спра
ва. Таку справу комітет 
комсомолу виробничого 
об'єднання «Київський ра
діозавод» визначив для 
учнів підшефних шкіл — 
запропонував їм підготува
ти дитячі іграшки для яр
марку солідарності.

У ці дні у прес-центр 
фестивалю надходять теле
грами про конкретні спра
ви молоді, її вклад у бо
ротьбу за мир. Скажімо, 

президент клубу інтернаціо
нальної дружби імені Вік
тора Хари міста Львова 
Руслан Бедрій повідомив, 
що такою участю для трьох
сот членів клубу стали яр
марки солідарності, кон
курси політичної пісні і 
плаката, перерахування 
коштів від збору макула
тури і металолому у Фонд 
миру. У дні фестивалю про
ведемо мітинг «Приєднаємо 
свій голос до всепланетно
го антивоєнного руху», — 
закінчує Руслан. Інша-теле- 
грама повідомляє про те, 
що комсомольці Вороши- 
ловградської обласної фі
лармонії кошти від органі
зованих ними концертів 
творчої молоді перераху 

ють у Фонд миру.

«А «дублер

і не думав

діяти»
У критичній корее^ш- 

денції під такою назвою, 
надрукованій в номері 
«Молодого комунара» за 
23 серпня ц. р., йшлося 
про недоліки й проблеми в 
організації Олександрій
ським райкомом ЛКСМ 
України лекційної пропа
ганди серед молоді ра
йону;

Ось що повідомив, від
повідаючи на критику, 
перший секретар Олек
сандрійського райкому 
комсомолу Г. Недобитків:

«Газетний матеріал об
говорено на бюро райкому 
комсомолу. Критику ви
знано правильною і своє
часною. За недоліки в ро
боті другого секретаря 
райкому комсомолу, керів
ника лекторської групи 
А. Івахнюк поперёт^хно. 
її зобов'язано перегляну
ти роботу школи молодих І 
лекторів при Олександрій-В 
ському радгоспі-технікумі. ® 
Визнано необхідним про
рецензувати лекції, залу
чивши до цього досвідче
них лекторів та методис
тів товариства «Знання» з 
тим, щоб включити потім І 
лекції членів лекторської І 
групи радгоспу-технікуму І 
до плану-графіка читання 9 
лекцій серед молоді ра
йону.

Райком висловлює впев-1 
неність, ЩО надалі А. Івах-1 
шок здійснюватиме копт-1 
роль за діяльністю лекто- в 
рів райкому комсомолу, І 
дбатиме про забезпечення | 
запитів молодіжних ауди-1 
торій. в

.__ .__1



«Молодий комунар»

України,

Центрального 
лекторію.

Лекторська група об
кому ЛКСМ

1 листопада 1986 року -

культури..

ЛЮБІ ДРУЗІ!
Усіх, хто бажає взяти 

участь в обговоренні проб
лем розвитку соціально- 
культурної сфери в Кіро
вограді і області в цілому 
в роки XII п’ятирічки, за
прошуємо на зустріч за 
«круглим столом», котра 
відбудеться 3 листопада 
о^ 18 годині в приміщенні 

> міського

З стор.

ПРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ

(Продовження. Поч. у №№ 118, 121, 123, 125, 128 
за 2, 9, 11, 14, 18, 25 жовтня ц. р.).

ЗА ОДНОГО
П_В АМАГАЮЧИСЬ 

що не д 
утвердження 
впади на 
азні націоналісти зверну
лись по допомогу до кай
зерівської Німеччини. 18 
лютого 1918 року австро- 
німецькі війська почали 
наступ на Радянську Ук
раїну. Знову піднімала го
лову контрреволюція.

У березні окупанти за
хопили Єлисаветград. Тут, 
як і по всій Україні, німець
кі загарбники намагалися 
встановити «порядки» аф
риканських колоній. Про
водилися масові арешти, 
катування, страти, обшуки, 
реквізиції і грабежі. Ли
ше за два місяці — про
тягом квітня 
Єлисаветграда було від
правлено в 
251 286 пудів 
червня 1918 року всі зер
носклади міста і повіту 
було спустошено. Лютував 
воєнно-польовий суд.

«За кожного забитого 
або пораненого німецько
го солдата будуть негайно 
розстріляні перші, що по
падуться, десять російських 
солдатів або жителів» — 
писали окупанти в своїх 
наказах.

Та пролетарі не схили
ли своїх голів перед чу
жоземцями. Народний гнів 
наростав з кожним днем. 
Протестуючи проти старої 
адміністрації підприємств, 
що повернулася, робітни- 
кЧ^'міста кілька разів у 
19ї8 році страйкували. Во
ни не хотіли визнавати 
пронімецького уряду Ско
ропадського. На вимогу 
уповноваженого гетьман
ського уряду, що прибув 
до Єлисаветграда, зняти 
Червоний прапор з міської 
думи і вивісити націона
лістичний, робітники заво
ду Ельворті відповіли:

«Ми, робітники, що 
тяжкою боротьбою, страж
данням і кров'ю добилися 
визнання прапора, палко 
протестуємо проти таких 
замахів і заявляємо, що 
всіма наявними у нас си
лами і засобами будемо 
захищати свій святий сим
вол праці і свободи — 
наш Червоний прапор».

У травні—червні на Єли- 
сазетградщині прокотила
ся я народних повстань 
прогА австро-німецького 
гніту. Керівництво 
нізацію мас для 
би /3 окупантами 
Єлисаветградський 
пільний ревком, 
ний більшовиками 
ні 1918 року, 
участь у діяльності 
саветградського 
брали комуністи Данилов 
О. І., Поліщук Т, 8., Ра- 
діонов І. М", а також мо
лоді робітники Маслен- 
ковський, Мощинський, 
Миколаївський, Остроз- 
ський та інші.

В листопаді 1918 року 
трудящі України вигнали 
німецьких окупантів, але 
новоспечений український 
буржуазно - націоналістич
ний уряд Петлюри, так 
звана Директорія, чинив 
опЙІГ відновленню Радян
ські влади. Петлюрівщ,

“■> будь- 
допустити 

Радянської 
Україні, буржу-

і травня з

Німеччину 
хліба. До

і орга- 
бороть- 
очолив 

під- 
створе- 
у трав- 

Активну 
Єли- 

ревкому

як і їхні попередники 
німецькі окупанти, грабу
вали місто. Вони намага
лися провести в Єлисавет- 
граді мобілізацію чоловіків 
для боротьби проти Радян
ської влади. Та трудящі 
категорично вимагали від
новлення в місті влади 
Рад і «відмови від ідеї ук
раїнського націоналістич
ного самостійництва».

У збройній боротьбі мі
ських робітників, очолю
ваних більшовицьким рев- 
комом, петлюрівські вій
ська були розбиті і 5 лю
того 1919 року над Єли- 
саветградом знову зама
йорів Червоний прапор 
Радянської влади.

Розпочалася напруже
на боротьба трудящих по 
зміцненню органів Ра
дянської влади, відбудові

березня 1919 року в чи
тальному залі Централь
ної міської бібліотеки 
(вона містилась на розі 
нинішніх вулиць Леніна і 
Декабристів) відбулися 
перші організаційні збори 
єлисаветградських ком
сомольців.

Обраний комітет комсо
молу мав лише два відді
ли: по проведенню політ- 
масової роботи і по охоро
ні праці. В організації ро
боти комсомолу комітетни
ки зіткнулися з великими 
труднощами. Адже позна
йомитись і використати 
досвід роботи комсомолу 
інших міст в умовах гро
мадянської війни не було 
можливості. Налагодити 
зв’язок з центром також 
не вдавалося. Комсомолу 
міста довелося самостійно 
шукати

ДЕКРВТЬ О ЗЕМЛ%| 
ІАШІМ-ЯМи .1« Митій*

промисловості і створен
ню нормальних умов для 
життя в місті. На великих 
підприємствах було ство
рено комуністичні осе
редки.

«ПАРТІЯ
МОЛОДИХ

О ЕЛИКУ роботу по орга- 
—* нізації набору до лав
Червоної Армії 
єлисаветградські 
мольці, організація 
була 
1919 
свою 
цію 
міста 
після 
окупантів, у кінці 1918 
року. Активні учасники 
боротьби з чужинцями мо- 
лоді робітники Маслен- 
ковський, Мошинський, 
Миколаївський, Остров- 
ський та інші звернулися 
до міської більшовицької 
організації допомогти їм 
створити «партію молодих 
комуністів». У партійному 
комітеті 
існування 
великих 
центрах і 
ініціаторам створити Єли- 
лисаветградську Комуніс
тичну Спілку Молоді. 16

провели 
комсо- 

I яких 
створена навесні 

року. Бажання мати 
молодіжну організа- 
робітнича молодь 
висловила одразу 

вигнання німецьких 
у кінці 

Активні

уже знали про 
комсомолу у 

промислових 
запропонували

вірного шляху.
Незабаром 

ікомітет ком
сомолу роз
містився в бу
динку на розі 
вулиць Пет- 
ровської та Ін- 
гульської (ни
ні — вулиці 
Шевченка та 
Калініна). Ко
мітет працю
вав у святко
ві й вихідні 
дні з 9 до 21 
години, а в 
будні дні — 
в післяробо- 
чий час, бо всі 
його члени 
працювали на 
виробництві... 
Вже чере? 
сяць після 
снування 
лодіжної 
ганізації 
зборах було 
прийнято 
шення: напра
вити в Чер

вону Армію ЗО процентів 
членів комсомолу. 27 квіт
ня комсомольці міста ви
рядили на фронт 50 кра
щих своїх товаришів. Але 
це не послабило органі
зації — вона швидко по
повнювалась за рахунок 
кращої робітничої моло

ді. Ті комсомольці, що 
залишилися в місті, вели 
боротьбу з білобандита
ми. Для цього всі вони 
вже до 27 квітня вступили 
в Червоні бойові загони і 
разом з комуністами у 
вільний від роботи час 
вивчали військову справу. 
Водночас міський комсо
мол провів значну робо
ту по збору харчових 
продуктів для голодуючих 
дітей північних районів 
Радянської Росії. Спеці
альна хлібна комісія єли- 
саветградської 
мольської 
звернулася до 
з відозвою, в 
нила 
могти і організувати для 
цього - •"—! :---- -
вони 
тиждень».

Комсомольський «хліб
ний тиждень» проходив 
успішно.

П. БЕЗТАКА, 
завідуючий кафедрою 
історії КПРС Кірово
градського державно
го педагогічного 
ституту імені О. 
Пушкіна, доцент.

Ім’я Г. М. Перебийноса 
добре відоме у Малій Вис- 
ці. Заслужений учитель 
УРСР дав путівку в життя 
сотням юнаків і дівчат. А 
з 1982 року, коли Г. М. Пе- 
рсбиіініс пішов на заслу
жений Відпочинок, він очо
лив місцевий музей. Крає
знавці зібрали експонати 
для двох залів.

Перший зал — це ілю
страція життя району у 
дореволюційний період, 
причому він не окресле
ний одним—двома десяти
річчями. Тут можна поба
чити посуд трипільської 
культури, скіфський меч...

Другий зал присвячений 
життю району після Вели
кої Жовтневої соціалістич
ної революції. Портрети 
героїв громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн, 
героїв праці... Ось фото
графії латиських стріль
ців, які брали участь у 
встановленні Радянської 
влади в районі.

Окремий стенд присвя
чений одному з піонерів 
ракетної техніки Юрію Ва
сильовичу Кондратюку, 
який у 1921 — 1925 роках 
жив у Малій ВисцІ.

Багато у музеї експона
тів, присвячених Великій 
Вітчизняній війні. Тут фо
тографії,' речі воїнів-зем- 
Ляків та визволителів ра
йону. . , ■

• До музею приходять не 
лише маловисківці. Свід
чення цього — численні 
подарунки музею, по яких 
можна вивчати географію 
нашої країни.

Г. ХАРИТОНОВ.
м. Мала Виска.

рі-

Чекає
вка

Сьогодні на зава- 
дівській трасі на око
лиці Кіровограда бу
де дано старт респуб
ліканському велокро
сові на приз «Моло
дого комунара», при
свяченому 69-й річни
ці Великого
та XX з'їзду ВЛКСМ

У програмі 
індивідуальні

Жовтня

комсо- 
організації 
населення 

якій пояс- 
необхідність допо-

в місті і повіті, як 
назвали, «хлібний

ІН- 
С.

змагань: 
гонки 

на 24 (чоловіки), 18 
(юніори), 12 (юнаки) 
кілометрів, 
на гонка.

Команда - 
жець нагороджується 
перехідним кубком і 
дипломом облспорт- 
комітету та редакції. 
Спортсменам, котрі 
відзначаться на окре
мих дистанціях, буде 
вручено пам'ятні при
зи, дипломи..

Отже, завадісська 
траса чекає вас, ша
новні любителі вело
спорту. 1-го листопа
да старт об 11 годи
ні, 2-го — о 10 годи
ні ранку.

естафет-

перемо-

Може. Цікаво було за прикметами відновлювати 
портрет незнайомця. Так називали його химерно — 
фоторобот. Але коли закінчили роботу, то портрет 
був дуже схожий. І все ж чогось не вистачало. Так 
і не добились абсолютної схожості... Не вдавалося 
підібрати вираз очей. В уяві вони були живі, на фо
тографії — мертві, невиразні, чогось їм не виста
чало...

Максим Михайлович приходив часто. З ним час 
минав непомітно, швидко. І ось настав день, коли 
при обході лікар задоволено сказав:

— Так, козаче. Через тиждень-два будемо іебе ви
писувати. Готуйся танцювати. Здається, все минулось 
благополучно...

Якщо для Степанка Митлюка час тягнувся довго, 
то для капітана Карого і його помічників — навпаки. 
Усі сили кинули на розшуки таємничого Дмитра Нес
теровича, та він зник, немов його й не було. Стар
ший лейтенант Істоменко якось таки не витримав і 
запитав:

— Слухай, Максиме, а ти впевнений, що він іс
нує? — Та нашховхнувшись на колючий погляд това
риша, відразу замахав руками: — Все, все. Мовчу... 
Я пожартував!

— Ми тут жартуємо, а він десь нову неприємність 
готує... Максим присів біля столу, дістав з кишені 
фоторобота «Дмитра Нестеровича», поклав перед 
собою. Стороженко також нічим не може пораду
вати: інформація з області продовжує надходити — 
радіостанція «Німецька хвиля» надзвичайно опера
тивно останнім часом нею користується. Ось і вчора 
передали якусь дурницю, котру могли знати лише 
люди, які живуть в області й слухають обласну ра- 
діоперекличку.

Карий уявив собі невеселе обличчя Стороженка. 
Йому теж дістається, а вони поки що ніяк не можуть 
допомогти чекістам. Він уже цього «Дмитра Несте
ровича» з фоторобота по пам’яті намалювати може, 
але що з того?

— Ти на цю фотокартку особливих сподівань не 
покладай, — сказав Істоменку. — Може бути, що до 
лікарні цей тип з’являвся загримований. Цей портре
тик нам знадобиться, коли піймаємо його...

Ці розмови згадалися Максимові по дорозі до ка
бінету Завагіна. Майор слухав Карого й одночасно 
щось писав у зошит. Потім підвів на підлеглого при
мружені очі:

— Це вже для нас зачіпка... Слабенька, однак кра
ще, ніж нічого... В тебе є якісь пропозиції?

— Коли почув про перекличку, так само подумав. 
І вже навів деякі довідки... Тема переклички — під
готовка грунту під озимі. Запрошувалися керівники 
середньої ланки, секретарі партійних, профспілко
вих та комсомольських організацій — шефів колгос
пів та радгоспів...

Завагін засміявся:
— І ти серед них пропонуєш шукати джерело ви

току інформації?
Максим схопився на ноги.
— Даремно кепкуєте, товаришу майор. Ніхто на

ших активістів не підозрює, народ це перевірений... 
Йдеться про інше. /Ложна встановити, де була мож
ливість зробити магнітофонний запис переклички... 
Я не думаю, що робилось це відкрито...

— А що... — Завагін вийшов з-за столу й присів 
біля полиці з книгами, неквапно почав щось розшу
кувати. — Мені подобається хід твоїх думок. Тут, як 
кажуть, щось таки є... Займіться з Істоменком цим, 
якщо кращої версії немає.

Майор нарешті знайшов те, що шукав — тонесень
ку брошуру в червоній обкладинці, й повернувся за 
стіл:

— Хочу тобі доручити одну профспілкову справу. 
Ти не забув, що обирав мене головою профкому? — 
Карий здивовано подивився на Завагіна. Майор про
стягнув йому брошуру... — Почитай на дозвіллі, по
тім поговоримо...

«Статут клубу «Юні друзі міліції» — прочитав Мак
сим на обкладинці. Звів очі на майора.

— Почитай, почитай’. Потім поговоримо... Це для 
розрядки. Тепер ось що... Я думав над тим, ким мо
же бути «Дмитро Нестерович». Навіть з куцих да
них, які а нас є, можна робити деякі висновки. Раз 
він постачає переважно технічну інформацію, то, 
вочевидь, має якесь відношення до заводів або ж 
науки... Живе, мабуть, в обласному центрі... Дуже 
важливо встановити .канал його зв'язку... Може, ра
діолюбитель? Ясно одне -- розшук треба вести десь 
у цьому напрямку... І кваптеся... Кваптеся, бо будемо 
биті начальством та ще й боляче... Я вже в кабінет 
до начальника намагаюся пишній раз не заходити, 
ні з чим... Такого в нас ще не було... Словом, пра
цюйте!

(Далі буде).
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ

Дівчата, що мали НАДРУКОВАНОГО

відношення до«Райфла»
дружити з іншою й не хо
тіла, щоб та спілкувалася 
з третьою. Непослух, об
раза, бажання помсти. В 
дитсадках і початкових 
класах такі пристрасті ду
же популярні. Наші по
други, схоже, ніяк не хо
тіли розлучитися з до
шкільними емоціями, але 
їхні 15—16 років владно 
заявили про себе цілком 
дорослою розправою за 
«віроломство». Мабуть, 
притягнутий до справи як 
засіб кари хлопець із 
джинсовою кличкою у де
яких відношеннях «Супер- 
Райфл», якщо згадка про 
нього викликала таку ін-

Дівчина прислала до ре
дакції листа. Закохалася. 
Він такий, такий... Весь із 
себе фірмовий, жив за 
кордоном, навіть псевдо
нім, тобто кличка, в нього 
не наша. І на нашу Олену, 
чи тобто в іншому абзаці 
Анжелу — уваги ніякої. А 
вона переживає. І не десь 
у куточку, - - -
де пляшка, 
ке слівце 
вжитку, а і 
ментуючи 
(«МК» за ЗО серпня, 
мітка «Ральф -|- Анжела, 
або Почуття з ярликом»), 
ми ні сном ні духом не пе
редбачали подій, що за 
цим розгорнулися.

— Я не Олена, я Анже
ла! — постала невдовзі на 
порозі редакції обурена 
дівчина. З-за її плеча ви
зирала інша, котра ретель
но підтверджувала все 
сказане супутницею. А та 
продовжувала: — І він ні
який не Ральф, а Райфл! 
І сто років він мені снив
ся, щоб я про нього лис
ти писала. Це моя колиш
ня подруга, з якою ми 
посварилися в кінці року, 
все набрехала. Мені одно
класниця розказала, вони 
разом писали...

Згідно з письмовим про
ханням дев'ятикласниці 
Анжели Ільницької дове
лося виходити на першо
курсницю медучилища 
Юлію Ровинську. Автор 
газетного коментаря до 
листа про загадкового 
Раль... Райф.., — ну, сло
вом, про того фірмового 
хлопця — пробувала уяви
ти дівчину, що писала. 
Справжня Анжела вияви-

а в компанії, 
цигарка і гид- 
не просто у 
в пошані. Ко- 
лист у газеті 

за-

лася на словесний порт
рет зовсім не схожою, а 
справжня авторка листа, 
тобто Юлія, — дуже по
дібною. Невисока, зі 
стрижкою, з тоненькою 
фігуркою... Однак від вра
ження тендітності й неза
хищеності дуже скоро не 
лишилося й сліду. Юля по
турбувалася про надійну 
броню. Її ескорт запов- 
низ увесь редакційний ка
бінет, ще й у коридорі 
кілька дівчат лишилося. 
Супутниці солідаризува
лися з подругою в харак
теристиці 
кий-такий.
Кому він

Райфла: «Ся- 
Фарцовщик! 

потрібен».

тенсивну діяльність дівча
чих делегацій...

Заключне слово Ю. Ро- 
винської прозвучало вже 
знову на рівні молодшо
го шкільного віку:

— Звідки Анжела про 
все дізналася? Від Ната- 
ші? Ну... За такі речі по 
голові треба даватиі

За які «такі» речі? За 
зраду, гадає Юлія. Ната
ша її, бачте, продала, во
на погана. А писати під 
диктовку листи від чужого 
імені — це добре? І що 
повинна зробити так зва
ним подругам Анжела за 
подібні речі? Може, й те, 
про що говорила Юлія, 
Тільки в переносному ро
зумінні! Бо в буквально
му, застерігаємо, «давати 
по голові» — хуліганство, 
справа підсудна.

Як і наклепи та підбу
рювання до них.

Н. ДАНИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

СТОРІНКА ВИХІДНОГО дня

кивками су-схвальними 
проводжували її пояснен
ня:

— Наташа Пластун по
просила мене написати 
листа від імені Ільниць- 
кої, що я й зробила під 
диктовку. Потім я посва
рилася з Наташею, і вона 
все звалила на мене. А я 
ж говорила, що листа не 
треба відправляти, але 
вона послала...

Одна дівчина хотіла

З доспіхів лицарівУ наш час помітно зро
стає інтерес до геральди
ки. Це й зрозуміло. Адже 
герби держав, міст, ди
настій являють собою їх 
символічне «обличчя», 
сконцентроване відобра
ження історії, традицій.

Саме цій науці й при
свячена нова книга док
тора історичних наук На
дії Олександрівни Собо
левої «Старовинні герби 
російських міст», випуще
на видас/іицтвом «Наука», 
у серії «Сторінки історії 
нашої Батьківщини».

На відміну від ряду ав
торів, які теж займаються 
історією геральдики, Н. О. 
Соболева змістовно і на
уково розкрила історію 
походження гербів 
невід’ємної частини 
царських турнірів. У
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зі висловлена цікава дум
ка, що до створення ге
ральдичних відзнак і сим-

волів спонукала непись
менність народних мас за 
часів феодального гноб
лення і соціальної нерів
ності. Герб у ті часи слу
жив для кращої військо
вої організації г,ід час 
бойових дій, бо для прос
тих неписьменних воїнів 
прапор із гербом феода
ла був зрозумілим орієн
тиром.

Згодом з прапорів та 
доспіхів лицарів герби 
перейшли на ворота зам
ків і міст. Міста почали 
отримувати герби разом 
із своїм новим статусом. 
А згодо/и виникла й на
ука складання і тлумачен
ня гербів. їх створення і

ДУМКИ, ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

використання поширилось 
на всі країни Європи.

Не стала винятком і Ро
сія, де перші військові 
гербовники з’явилися у 
XVII столітті, а самі сим
воли почали виникати у 
ряді міст та земель ще за 
часів Київської Русі.

Н. О. Соболева підій
має цілі пласти нових ар
хівних джерел, що харак
теризують діяльність Ге- 
ральдмейстерської кон
тори, ряду спеціалістів з 
вітчизняної геральдики — 
Ф. Санті, В. Є, Адодурова, 
М. М. Щербатова та ін
ших.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ 
ПІСНЮ

В доме моём
друзей.
музыки дотемна, 
смеха и много 

долгих дней, 
я совсем одна.

A. АВДЄЄВ,
B. ГРИШИН.

МЕ-ХА НМНОГО ДОЛ-ГИК ДНЕЙ КОГ-ДА Я СОВ СЕЛІ ОД- НА

ВДОМЕ МО-ЕМ МНО-ГОДРУ-ЗЕИ ЗВУКИ МУЗЫКИ ДОТЕМ-НА МНО-ГО

Кросворд
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 3. Тран

зисторний радіоприймач. 
5. Супутник Юпітера. 
9. Озеро в Угорщині. 10. Ра
дянський носмонавт. 13. Ве
летенський скат. 14. Сто
лиця держави в Латин
ській Америці. 16. Роман 
Ж. Санд. 19. Виконавець 
ролей у театрі, кіно. 20. Ри
ба. 22. Порт на морі Лап- 
тєвих. 23. Доісторична тва
рина, 
слона. 28. Опера С. Рахма- 
нінова. 29. Норм північно
го оленя. ЗО. Невелике суд
но. 31. Екзотична тварина. 
32. Радянський кіноактор. 
35. Місто-герой. 38. При
стрій для тралення мін. 
39. Видатний радянський 
письменник. 40. Киргизь
кий епос. 41. Марна лег
кового автомобіля.

ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Нот-

пращур сучасного

ний знак. 2. Гірський ко
зел. 4. Роман А. Шинна. 
6. Річка у Франції. 7. Му
зично-вокальний твір. 8. Га
рячий вітер Північної Аф
рики. 11. Український ху
дожник. 12. Давньогрець
кий математик і астроном. 
15. Північне сузір’я. 17. Ду
ховий музичний інстру
мент. 18. Розділ механіки. 
20. Час складання іспитів 
у вузах. 21. Стиль плаван
ня. 24. Напій. 25. Водоплав
ний птах. 26. Велика спор
тивна споруда. 27. Зерно
ва нультура, 33. Діючий 
вулнан на Камчатці. 34. Хі
мічний елемент, метал. 
36. Міра ваги дорогоцінних 
каменів. 37. Незалежна дер
жава у Полінезії.
Склав С. МАРУТОВСЬКИЙ. 
м. Кіровоград.

Когда
В доме моём
Всем хватит углов.
Хватит воздуха и тепла, 
Хватит добрых минут

и ласковых слов, 
Не хватает лишь тебя.

ПРИПЕВ:

Без тебя дом моіі пуст. 
Как в снегу розовый 

куст.
Я молчу, не ропщу, 
Приходи, я все грощу.
В доме моём 
Много имен, 
Знаменитых и простых 
А сегодня мне 

приснился сон, 
Что ты рядом 
И нет других. 
Выпадет снег. 
Перейдет в дождь. 
Будет лето. 
Будет зима.
Я понять не могу. 
Чего ты ждешь. 
Ну хочешь, приду сама?

ПРИПЕВ.

* № МО-ЕМВСЕМ ХВД-ТИТ УГ-ЛОВ штпт ВОЗДУХА

ЛИШЬ ТЕБЯ БЕЗ ТЕБЯ ДОММОЙШ, MX ВЛЕСУ

ВСЕ ПРО- ЩУ

XBfl-IHT ДОБ-РЫ’Х МК-НУТ И ЛАСКОВЫХ СЛОВ НЕ Х6А'

РО ЗО ВЫЙ КУСТ. Я мол чу

ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Рит

мічна гімнастика. 9.10 -Д 
Документальний телефільм. 
9.20 — Тираж «Спортлото».
9.30 — Будильник. 10.00
Служу Радянському Союзу! 
11.00 — Ранкова пошта.
11.30 — Клуб мандрівників.
12.30 — Музичний кіоск. 
13.00 — Сільська Акдина. 
14.00 — Здоров'я.
Дитячий гумористичний кі
ножурнал «Єралаїи». 14.55—•’ 
Колб читання. 15.40 — «Наш 
дім». Тележурнал. 16.10 — 
Новини. 16.15 — В гостях у 
казки. Фільм «Попелюшка». 
18.00 — Міжнародна пано
рама. 18.45 — Одноактний 
балет «Павана Мавра». 19.10
— Новини. 19.20 — Мульт
фільм. 19.30 — Зустрічі у 
Концертній студії Останкіно 
з учителем математики 
В. Шаталовим. 21.00—«Час».
21.45 — Заключний концерт 
лауреатів VI Всеросійського 
конкурсу виконавців ра
дянської пісні <Сочі-86>. 
23.15 — футбольний огляд.
А П

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— «Народні таланти». 11.20
— Науково-популярний ні- 
ноальманах для дітей. «Зі
рочка». 12.15 — А. Сорокін. 
«Дзвін вічного бою». Виста
ва. Під час перерви
— Новини. 14.25
ній фільм «Хліб. :• 
гал». 15.30 — 
ци>. 16.00 — « 
датська». 17.00 
коло». 17.35 - ____ ___
Московський камерний' ба
лет. 18.25 — Днвосвіт. 19.00
— Актуальна камера. 19.35
— «Пісня в боротьбі за мир». 
Концерт Міжнародного мо
лодіжного фестивалю полі
тичної пісні в м. Києві.
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.45 — Ху
дожній фільм «Плата за іс
тину». 23.05 — Новини.

і - 13.10 
Худож- 
то. иа- 
[ 1 лю- 
’ сол- 
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