ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Боротися й шукати
Вже десять років пра
цюю я в деревообробному
цеху виробничого об’єд
нання по сівалках «Чер
вона зірка» на дільниці
складання виробів із де
ревини. За цей час набу
ла певного досвіду. Пра
цюю так, щоб не соромно
було дивитись в очі своїм
д р уз я м - ко мсомол ьцям
і
майстрам-наставникам, які
мене вчили.
Розумію, що перебудо
ва і прискорення соціаль
но-економічного
розвит
ку країни — це завдання
і наше, комсомольців. Са
ме про це говорили ми,
делегати XXVII звітно-ви
борної
комсомольської

’конференції
об'єднання,
якраз напередодні Дня
народження
Ленінського
комсомолу. А через кіль-,
ка днів я з хвилюванням
прочитала рядки Звернен
ня представників всіх ком
сомольських поколінь до
юнаків та дівчат респуб
ліки у зв'язку з 68-ю річ
ницею Ленінського КОМСО
МОЛУ, підготовкою до XX
з’їзду ВЛКСМ, XXV з'їз
ду ЛКСМ України. Своєю
актуальністю, своїм ком
сомольським запалом і бо
йовим настроєм вони від
повідають і моєму настрою,
і настрою багатьох моїх
ровесників.
Кіровоградська молодь
повинна відчути особливу

гордість і відповідальність
за свої справи, тому, що
серед тих, чиї підписи
стоять під Зверненням, е
три прізвища наших зем
ляків: В. Гринчака, Л. Забілястої та В. Завіни.
Примножуючи славні ре
волюційні, бойові і трудо
ві традиції кіровоград
ського комсомолу, червонозорівська молодь докла
дає всіх зусиль, щоб до
строково і продуктивно
завершити стартовий рік
12-ї п’ятирічки. На моєму
трудовому календарі вже
квітень 87-го. І такі по
казники не тільки в мене.
Мені дуже близькі ряд
ки Звернення, де говори
ться, що кожен член на
шої
багатомільйонної
Спілки повинен бути полі
тичним бійцем за справу

партії, вести юнаків та
дівчат країни на нові
звершення.
Збагачуючи
свої знання у1 школі ком
сомольської
політосвіти
«Прискорення соціальноекономічного
розвитку
країни—стратегічний курс
КПРС», я потім ділюсь
ними як агітатор на своїй
дільниці. Таким чином ми,
комсомольці . виробнични
ки, своєю активною пра
цею і творчим навчанням
втілюємо новаторські пла
ни в енергію рішучих і
конкретних дій, практич
них і реальних результа
тів, зміцнюємо мир."
Н. БАЛИК,
робітниця деревооб
робного цеху вироб
ничого об’єднання по
сівалках «Червона зір
ка».

МИ — ЗА
22 — 23 ЛИСТОПАДА З ІНІЦІАТИВИ «КОМСОМОЛЬ
СКОЙ ПРАВДЫ» ПО ВСІЙ КРАЇНІ ПРОХОДИВ РЕФЕ
РЕНДУМ «ЧАС — ДІЯТИ!». МОЛОДЬ ОБЛАСТІ ВЗЯЛА
В НЬОМУ АКТИВНУ УЧАСТЬ.

ВІД ІМЕНІ

тдвиєочдн
У селі Підеисокому, де
1941 року точилися запек
лі бої з фашистами, не ли
ше свято бережуть пам’ять
про полеглих радянських
г воїнів, але й добре дба
! ють про те, щоб страхіття
війни ніколи більше не по
вторилися. Це ще раз під
твердили
підготовка та
проведення
і! референдумуантивоєнного
«Час — дія
ти!», який проходив по
.. всій країні 22—23 листолада.
Вважаючи за свій обо’язок зробити якомога
і1 вбільший
внесок у справу
і*
збереження миру, підвисочани вирішили до дня
проведення
референду
му довести суму перераху
вань у Радянський фонд
миру до 1000 карбованців.
До цього доклали рук
І комсомольці Віра Делікат
на — одна з кращих мо
лодих доярок району, ме
1 ханізатори Дмитро Хаще□атський, Іван Горбатюк,
Валерій Бондаренко та ба
гато інших молодих тру
дівників колгоспу «Друж
ба». І завдання було ви
конано.
Намагаючись не відстати
від своїх шефів, комсо
мольці Підвисоцької се
редньої школи імені Т. Г.
.Левченка теж вирішили
Додатково
попрацювати
для Фонду миру. І ось ре
зультат: на день референ
думу сума перерахувань
до Радянського фонду ми
ру склала по школі 563
карбованці.
Про ці свої конкретні
здобутки, про сеоє вели
чезне прагнення зберегти
мир на планеті говорили
і дорослі, й школярі, зі
бравшись 22 листопада бі
ля монумента Слави в
центрі села. Тут відбувся
мітинг з нагоди прове
дення антивоєнного ре
ферендуму «Час — діяти!».
Учасники мітингу підпи
салися під резолюцією, у
якій висловили свою рі
шимість зробити все від
.міф, залежне, аби відверзагрозу ядерної вій
ни Резолюцію направле-

но на адресу редакції
«Комсомольской правды».
Т. СИВОЛАП,
секретар учительської
комсомольської орга
нізації
Підвисоцької
середньої школи Новоарха.чгельського ра
йону.

ЮНІСТЬ
Щодня я, як і мої това
риші по назчанню, слухає
мо радіо, дивимося теле
візійні передачі і з триво
гою відзначаємо: міліта
ристські кола не розумі
ють простих істин: будьякий вид озброєнь рано
чи пізно може закінчитися
всесвітньою катастрофою.
Радянська молодь, всі
прогресивні люди світу,
не повинні допустити стра
хітливої всезнищувальноі
війни. І це не тільки сло
ва. Насамперед, наш пря
мий учнівський внесок у
боротьбу за мир — це
відмінне і добре навчан
ня. А ще праця, що при
носить нам фізичне і мо
ральне задоволення. Взяти хоча б наш відомий в
усьому місті та області $
спортивно-трудовий табір
«Старт». Йому вже вісім-1
надцять
років. Щоліта1
більшість
старшокласни- 1 '
ків виїжджають у Дмитрів-1
ну Знам’янського району 1
(там дислокується табір),
щоб, як кажуть, від душі1
потрудитися на полях міс- 1
цевого колгоспу. Частину 1
зароблених
коштів,
як1
правило,
перераховуємо1
до Радянського фонду ми- 1 (
ру. Цього ж року ця сума 1
становить 150 карбованців. ’
В країні проводився ан- \
тивеєнний
референдум \
«Час — діяти!», в котрому \
взяли участь всі комсо- 5
мольські організації.
ВК
нашій школі відбувся мі- ъ
тинг «Я голосую за мир», ?
де багато моїх ровесників >
твердо заявили: «Ні — >
ядерному
безумству!».
«Ми за планету Земля, над X
якою буде завжди тільки 1
мирне блакитне небо».
X
1. ГАВРИШ, }
дев’ятикласниця СШ І
№ 5.
>
м. Кіровоград.
а

ЗУСТРІЧ РАДЯНСЬКИХ ДІТЕЙ
З АМЕРИКАНСЬКИМИ
ПРИХИЛЬНИКАМИ МИРУ
НЬЮ-ЙОРК, 20 листопа
да. Кор. ТАРС Максим
КНЯЗЬКОВ передає: «Ми
подолаємо!» — ця відома
пісня американських при
хильників
миру
довго
не стихала в приміщенні
школи
при
постійному
представництві СРСР при
ООН, де відбулася зустріч
радянських дітей з пред
ставниками американської
миролюбної громадськос
ті.
Гості представили ра
дянським школярам панно
миру. Створене американ
ськими і радянськими жін
ками, воно покликане сим
волізувати об'єднання всіх
миролюбних людей пла
нети в спільній боротьбі
за
приборкання
гонки
озброєнь, за щасливе мир
не дитинство. Ідея його
створення зародилась у
прихильників миру з міста
Бойсе (штат Айдахо) на
початку 1985 року. Тоді ж
вони звернулися в Комітет
радянських жінок, де їх
ініціатива дістала
повну
підтримку. В Москві ро
бітниці однієї з ткацьких
фабрик зробили кумачеві
краї панно, на яких росій
ською й англійською мо
вами вишито золотом —
«За /лирне і щасливе май
бутнє для всіх дітей». Во
ни ж вишили і централь
ний елемент полотна —
портрет дівчинки з черво
ною квіткою у волоссі. А

З
‘“ЛЄгІДлОлмапРІ^иК ЧСТС0рТОГО розряду комсомолець Мнкола СУХОМЛИН повернувся працювати на Олександрій
ський авторемонтний завод після служби в армії три
рони тому. На виготовленні підйомників для ремонту
автомобілів ГАЗ І ЗІЛ він виконує змінні завдання на
115 — 120 процентів. За успіхи в прані I раціоналізатор
ську роботу його нагороджено знаком ЦК ВЛКСМ II стуІХгмМм°дии гвардієць 11-ї П’ятирічки», значком ЦК
ВЛКСМ «Маистер-умілець».
л
Фото М. ПАЛЬЧИКА.
м. Олександрія.

Минулої суботи
відбувся тур звітновиборних
комсо
мольських конфе
ренцій. Сьогодні ми
друкуємо нотатки
наших
кореспон
дентів
з Кірово
градської та Долинської
районних і
Олександрійсь к о ї
міської конферен
цій.
|2 стор.).

У наступному но
мері ми познайоми
мо вас із матеріала
ми про роботу Еільшанської, Новоукраїнської та Устинівської районних
комсомольс ь к и х
конференцій.

виходом

В Кіровограді відбувся
семінар організаторів ком
сомольської політоствіти,
у якому взяли участь дру
гі секретарі міськкомів та
райкомів ЛКСМ України
і члени районних та місь
ких методичних рад з ком
сомольської
політосвіти.
Учасники семінару відві-

АКТИВНІ
ПРОПАГАНДИСТИ
КНИГИ
В Головаиівському ра
йоні відбувся обласний се
мінар працівників і акти
вістів добровільного това
риства любителів книги з
питань дальшого удоско
налення пропаганди вій
ськово-патріотичної книги
в світлі рішень XXVII
з’їзду КПРС і XXVII з'їз
ду Компартії
України.
Голованівський район для
проведення обласного се
мінару вибраний не випад
ково. Тут проводиться ве
лика робота по пропаган
ді військово-патріотичної
книги.
Постійно діють
лекторії, клуби любителів
киш и, проводяться читаць
кі конференції, вечори ТО
ЩО. Первинні організації
підтримують тісні контак
ти з бібліотеками, закла
дами культури.

Центром військово-пат
ріотичного виховання став
музей «Спартак», що діє
в с. Краспогірці. Учасники
семінару побували в му
зеї. Про його роботу роз
повів директор музею Г. В.
Кулик. Тут же відбулося
засідання «круглого сто
лу» «Книга і військовопатріотичне виховання мо
лоді». У засіданні взяла
участь секретар Голованівського
райкому партії
В. М. Новосад.
Учасники семінару обмі
нялися досвідом роботи,
визначили завдання по
удосконаленню пропаган
ди книги в світлі рішень
XXVII з'їзду партії. На
семінарі
виступили за
ступник голови обласної
організації книголюбів Н .А.
Григорова, голова
мето
дичної ради обласної ор

навколо
розташувалися
портрети 20 радянських і
20 американських д’вчаток
і хлопчиків, відтворених
американськими активіст
ками руху за мир з надіс
ланих у Бойсе фотографій.
«Ми вже показували на
ше панно учасникам ра
дянсько - американських
переговорів щодо ядер
них і космічних озброєнь
у Женеві, в різних амери
канських містах. І скрізь
закладена в ньому ідея
зустрічала повну підтрим
ку, — заявила, виступаю
чи на зустрічі, Джо Фрок,
одна з керівників громад
ської організації «Матері
за мир», яка також брала
участь у створенні пан
но. — Якщо нам вдалося
створити це полотно, то
не сумніваюсь, ми здатні
спільно
розв’язувати
і
значно складніші пробле
ми — разом боротися за
мир, світле майбутнє для
наших дітей».
«Такі дві великі країни,
як СРСР і США, неодмін
но повинні торгувати, спів
робітничати в галузі науки,
культури, — сказав у роз
мові з кореспондентом
ТАРС американський фер
мер Пітер Хагерті, який
брав участь у зустрічі.—В
цьому, як я вважаю, —
ключ до зміцнення довір’я
і взаєморозуміння між ра
дянським і американським
народами».

на

проблеми

дали показові політзаияття на заводі «Гідросила»
та у виробничому об’єд
нанні по сівалках «Черво
на зірка», взяли участь у
«круглому столі» «Моло
дого комунара» з проблем
комсомольської політосві
ти.
(Наш кор.].

ганізації товариства кни
голюбів, кандидат філоло
гічних наук, доцент С. Г.
Барабаш, відповідальний
секретар обласної органі
зації В. С. Запорожець.
В області є немало но
вих цікавих форм роботи
добровільних організацій
книголюбів. Одна з них—
цс клуби любителів книги
і мистецтва. Саме такий
клуб, який називається
«Сплав», вже кілька років
діє па Побузькому нікеле
вому заводі імені 60-річчя
СРСР. Скільки любителів
книги об’єднує цей клуб.
Його учасниками стали і
робітники і інженери, і
вчителі, і лікарі. «Паш
клуб — сімейний», — ка
жуть побузьпі. І справді,
сюди люблять приходити
сім'ями. Гостями клубу
стали письменники, пости.
Очолює раду клубу кон
структор заводу Л. І. Ар
хипенко.
Учасники семінару взя
ли участь у засіданні клу
бу «Сплав» па тему «Ми—
захисники нашого часу і
бійці його, і співці».
(Наш кор.|.

г

На XXIX звітно-вибор
ній Кіровоградській ра
йонній
комсомольській
конференції Із звітною
доповіддю виступила пер
ший
секретар райкому
комсомолу В.
Грабова.
Коротко говорилося про
успіхи, яких вдалося доувага
сягти. Основна ж
і в доповіді, і у виступах
зосереджувалася <на
не
доліках і проблемах. Як
що
відштовхнутися від
вислову секретаря комсо
мольської
організації
райспожиаспілки
Олени
Го лева нової, що «пробле
ми існують для того, щоб
їх вирішувати», то мож
на з певністю сказати, що
саме пошукові шляхів ви
рішення цих проблем і
було присвячено конфе
ренцію.
Виступали різні
за фахом люди, кожен
говорив про своє наболі
ле,
ділився
досвідом,
пропонував.. Ллє якщо
розглянути критику і прогл зиціі всіх виступаючих
а цілому, то простежує
ться досить чітко окрес
лений висновок: багато
недоліків у роботі район
ної комсомольської орга
нізації мають місце тому,
що
порушений зв'язок
між рядовими спілчана-

25 листопада 1986 року

«Молодий комунар»

--------- 2 стор.

ми І райкомом комсомолу. Зеажте, щоб загерілампочка, повинні
лася
струму,
бути джерело
провідник і сама лампоч
ка. В даному випадку від
сутній
провідник,
під
яким розуміється комсо-

КРИТИЧНЕ
ЗАУВАЖЕННЯ

3.1 рік у комсомоль
ській організації лише
двічі побували працівни
ки райкому.
В. САЛОВА,
медсестра, секретар
комітету комсомолу
санаторію
«Лісова
галявина».

мольський активіст, Ось
хто, у найповнішій мірі
весь
може .впливати на
загал. Тож райком має
дбати про створення своактиву,
відсутність
го
в
якого простежується
усьому.
В організації соцзмагання колгоспів імені Чапаеза та імені Петровського ще не позбулися
формалізму, немає плано
вості в роботі комсомоль
ських осередків,
погано
вивчається і розповсюд-

жується передовий до
свід, не порівнюються ре
зультати,
звичайнісіньке
виконання
виробничих
планів розцінюється як
досягнення, трудова доб
лесть.
Первинні
комсомольські організації погано
інформовані про щоквар
тальне підбиття підсумків,
більша
частина комсо
мольських нагород вру
чається із
запізненням
або не аручається взага
лі.
Упущено також питан
ня морального стимулю
вання трудівників за еко
номію і бережливість, пи
таннями
науково-техніч
ної творчості займається
лише комітет комсомолу
рудника вогнетривкої гли
ни. Однак і тут не все
гаразд. У своєму виступі
водій рудника Володи
мир Кучеренко зазначив,
що на даний час у них зі
бралося близько десятка
рацпропозиція, які у ви
робництво з різних при
чин не впроваджуються.
Доповідач наголосила,

що обстановка вимагає
підвищення
авторитету
комітетів комсомолу.
Цікаву думку зислсзила Олена Голованова. До
роботи на машині чи вер
статі
допускається той,
хто володіє прийомами
роботи, а для керівництва
молоддю часто обираю
ться люди, котрі мають
дуже
приблизну уяву
про свої функції. Це в
першу чергу стосується
виборних органів.
А от ученицю Аджам
ської СШ Людмилу Фо
менко дивує, що її як
члена райкому дуже рід
ко викликають на пленум.
Отже, нехтують її дум
кою, позбавляють права
пс-зною мірою виконува
ти своє доручення. Інші
слева цієї учениці я на
звав би лейтмотивом кон
ференції. Вона загострила
увагу на тому, що у нас
не прийнято гудити лю
дей,котрі працюють доб
ре, але мають усі можли
вості працювати відмін
но. Адже не секрет, що
піднявшись вище, зони
звільнили б сходинку для
інших, підтягнули б їх.
Так, оце і є той пасивний
актив, ніби й хороший,
але, в той же

бавлений
можливості
приймати на себе енер
гію і передавати її іншим.
На підтвердження мож
на навести ще один факт.
Інспекція у спразах не
повно лі т н і х
райвідділу
внутрішніх справ спільно
з райкомом вирішили за
кріпити «важких» підліт
ків за кращими комсо-

КОНКРЕТНА
ПРОПОЗИЦІЯ

У випускному класі
школи вести прийом у
комсомол у першому пів
річчі. Встановити міні
мальний стаж для видачі
комсомольської
харак
теристики — 6 місяців.

Л. ФОМЕНКО,
учениця Аджамської
СШ.
мольцями
району,
На
противагу підліткам,
які
хвилювалися перед засіданням
бюро райкому
комсомолу, кращі комсо
мольці ні з Аджамки, ні з
Бережинки, ні з Обсзнізки, ні з Володимирівни,
ні з Назарівни на нього не
Залишились
з'явилися.
підлітки без шефів.
Отож, до того часу, по
ки відмінник не підтягува
тиме товариша, пеки хо
рошист
на прагнутиме
піднятись вище

стаючі вийти «а середній
рівень, поки не замкне
ться коло занепокоєно::.
станом справ, в питанні
виховання молоді району
матимуть місце
прерахунки і невдачі.
У роботі конференції
взяли участь завідуючий
оіділом пропаганди і агі
тації обкому Компартії
України І. П. Оліфіранко
та-референт республікан
ського бюро міжнародно
го молодіжного туризму
«Супутник» С. Дудка.
На конференції висту
пили другий секретар рай
кому партії Е.
В. К. С:
Силіве—'-стрса та секретер іобкому ЛКСМУ О. Котсв.
*
*
*

оргенізаційВідбузся
ний пленум нсвообраного райкому комсомолу.
Першим секретарем Кіро
воградського
райкому
ЛКСМУ обрано В. Грабо
ву, другим — С. Герасимо
ва,
секретарем-завідуючим відділом
учнівської
молоді О. Куроп'ятника.
*
*
*
Після закінчення робо
ти конференції на адресу
«Комсомольской правды»
було інапразлено телегра
му про мітинг та ярмарок
солідарності, що відбули
ся тут © рамках -референ
думу «Час — діяти!»
В. АФАНАСІЄНКО.

ЗВІТИ

І ВИБОРИ
В КОМСОМОЛІ

У Долинському районі
працюють 13 комсомоль
сько-молодіжних лапок по
вирощуванню кукурудзи
за індустріальною техно
логією; члени КМК. мо
лочнотоварної ферми № З
колгоспу
імені Леніна
(групкомсорг В. Поклад)
надоїли від кожної коро
ви 3387 кілограмів моло
ка; в 50 КМК району тру
диться більше 550 чоло
вік; перевиконують соцзобов’язання
комсомольці
механізатори О. Ривкій з
колгоспу «Дружба», В. По
лісько з колгоспу імені
Щорса, водії ремонтнопідприємтранспортного
ства В. Копаниця і С. Муд
рак, фрезерувальник цьо
го ж підприємства В. Ма
зур, помічники машиністів
локомотивного депо стан
ції Долииська О. Моргун і
В. Зозуля..-. — оце прак
тично й усе, чим знайшов
за необхідне похвалитися
перший секретар Долинського РК ЛКСМУ С. ІваЩенко в звітній доповіді
на 41-й районній звітновиборній
конференції.
Решта сказаного ним про
звучало в проблемно-кри
тичному самокритичному
ключі.
Взяти ті ж самі моло
діжні ланки по вирощу
ванню кукурудзи. Згідно
зі звітами з первинних
організацій, вони оброб
ляють кожен третій гек
тар цієї культури; є від
повідні паспорти. Фактич
но ж працювали тільки
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НІ ланки в колгоспі «Шлях
до комунізму» й радгоспі
імені К. Маркса. А в кол
госпах імені Шевченка,
імені Леніна, «Дружба»
молодь навіть і не підоз
рювала, ЩО числиться в
подібних _ ланках!
Зриви
і
перенесення
комсомольських
зборів,
неявка на них, безладдя в
обліку комсомольців, фор
малізм при прийомі в ря
ди ВЛКСМ — здається,
жодну з сьогоднішніх ти
пових бід комсомолі! ра
йону не обійшов С. Іва-

щепко. Про наболіле гово
рили н виступаючі.
В. СВІЧКАРЬОВ, машиніст депо станції Долинська, член вузлового
штабу «КП»:
— На зборах сидять 50—
60 процентів комсомоль
ців, інші «відсутні З поважних причин», А що з
ними трапилось — ніхто
не цікавиться.
Л. ДЕРКАЧ, оператор
свинокомплексу колгоспу
імені Леніна:
— На фермах у нас хороші умови і робочі, і по
бутові — спеціальні кімна
ти відпочинку, телевізор
тощо. Але молоді ще мало
йде сюди працювати. Ду
маю, що ще й тому, що
.райком комсомолу направ
ляє сюди людей за путів
ками, а далі їх долею зов
сім не цікавиться.
Т. ГУСАК, старша піонервожата Долйиської СШ
№ 1:
— Три роки хочу ство
рити педзагін. Зверталася
за допомогою в колгосп
«Дружба», в сільгосптехні
ку. Так їхні комсорги або
обіцяли прийти й не при
ходили, або ховалися від
мене.
Кожне з цих зауважень
— сигнал до негайних дій
новообраному
райкому
комсомолу. Дивно, прав
да, що оратори практич
но нічого не говорили про
такі негативні явища в мо
лодіжному середовищі, як
культ речей, пияцтво, ху
ліганство. В районі з цим
не все гаразд.
Критика критикою, та
трибуна форуму районної
комсомолі! — це її місце,
де говорять і про досвід,
висловлюють ідеї, пропо
зиції, що відповідали б ду
хові перебудови роботи в
комсомолі. Приміром, сек
ретар шкільної комсомоль
ської організації Братолюбівської СШ ' К. Москалець розказав про цікавий
досвід набору у табір пра
ці й відпочинку «Колос» у
їхній школі. Учнів за кіль
ка місяців до літа опиту
ють, де б воші хотіли пра-

щовати, тож згодом у лан
ки тваринників, овочівни
ків вони йдуть, так би мо
вити, за покликанням,
не для відбуття черги.
Були й конкретні о
цянки. Секретар комсо
мольської організації кол
госпу імені Петровського
В. Мушик сказав, що ком
сомольці їхнього господар
ства обладнають спорт
комплекс (разом із школя
рами) і реконструюють
бокси гаража; секретар
комітету комсомолу цук
розаводу А. Корнєв пові
домив, що їхня молодь
збирається обладнати ба
сейн для малят, «стежку
здоров’я», а вожатий із
числа заводчан поведе в
школі гурток «Умілі руки».
І-Іа конференції виступи
ли перший секретар ~Долинського райкому партії
Л. О. Дейнека та заступ
ник голови комітету моло
діжних організацій Украї
ни О. Чиж.
У роботі конференції
взяла участь секретар Кі
ровоградського
обкому
комсомолу Н. Ангелуца.
З вітальним словом до
учасників
конференції
звернулися
представник
Спілки вільної німецької
молоді на будівництві гірничозбагачувальиого ком
бінату Р. Дітце та заступ
ник голови загальпобудовного комітету Соціалістич
ної спілки молоді ЧССР
М. Пономаренкова. Вони
залишили долинськпм ком
сомольцям пам'ятні суве
ніри.
Учасники
конференції
своїми підписами підтри
мали оголошений «Комсомольской правдой» ре
ферендум «Час — діяти!».
* * *

Відбувся
оргапізаційний пленум новообрано
го Долипського райкому
ЛКСМУ, на якому пер
шим секретарем райкому
комсомолу було обрано
С. Іващепка, другим —
С. Ссмеиия, секретаремзавідуючою відділом уч
нівської молоді — Г. Бой
ко.
Н. ДАНИЛЕНКО,

І

комітету комсомолу Ана хоч і діють клуои за інте
толій Юнак говорив про ресами, але вони малочисельні.
здобутки комсомольських
Делегати були стурбо
осередків,
необхідність вані невизначеністю бага
тьох комсомольських ак
тивістів.
Колишній воїн-інтернаціоналіст Сергій СЛ1ПЧЕНКО:
— Треба знаходити нові
форми роботи з допризов
ною молоддю, яну ми має
мо виховувати не лише
ідейно, а й допомагати їй
здобути високий фізичний
гарт.
І називались фанти фор
малізму в підготовці до
нових підходів, нестан складання заліку з фізич
ної та військово-технічної
дартних форм і методів у підготовки.
Наявні спортив.
подальшій роботі. Голов ні споруди пустують на
віть
у
вихідні
дні.
ний вимір зміцнення авто
Працівник міського від
ритету — ударна праця. ділу внутрішніх справ БоСаме в цьому визначи рис МАЗУРЕННО:
— В боротьбі з поруш
лись більше двох тисяч никами
громадського по
комсомольців міста.
рядку ми не матимемо ус^_
Нині НМК
прохідників піху без вашої комсомолі»
підготовчої дільниці № 2 сьної допомоги. А вона ніт
шахти імені
Ленінсько ні не завжди відчутна.
го комсомолу (керівник Комсомольський оператив.
О. Колесник, групкомсорг ний загін, який колись був
Ю. Пархомчук) до дня від кращим в республіці, сьо
криття XX з’їзду ВЛКСМ годні не має чіткого орієн
дає слово мати на своєму тиру, втратив свою боє
рахунку 100 погонних мет здатність.
рів
гірничих
виробом,
Делегати говорили про
пройдених понад завдання. явища незрілості переко
Нині в колективах на нань, соціальну й політич
роджуються нові ініціати ну інфантильність, неба
ви, вишукуються нові фор жання деяких молодих
ми і методи роботи. Йде людей працювати чесно й
перебудова. Тож на кон сумлінно, про те, що з мо
ференції тривала принци лодіжного середовища рі
пова розмова про доко шуче не викорінюється мі
рінні зміни в підході до щанство, рвацтво. Тож ста
справи. Звідси й критика, вилась вимога добитись
самокритика. Було, ска докорінної
перебудови
жімо, названо, цифру, яка стилю роботи комітетів
характеризує активізацію комсомолу, конференція
технічної творчості — за зажадала від коллеомоль9 місяців року юнаками ського активу вдоскона
та дівчатами було подано лення трудового ідейно254 рацпропозиції, еконо морального виховання мо
мічний ефект від яких лоді, підняття відповідаль
оапь 
складає 198 тисяч карбо ності юнаків та дівч;Ж-ю
ванців. Та ці цифри були б високе
звання
чл
ілйнв
значно вищими, якби ра ВЛКСМ.
ціоналізаторство
набуло
У роботі конференції
масовості — ним поки що взяв участь другий секре
охоплено лише п'ять про- тер обкому Компартії Ук
центів молодих виробнич- раїни Л. Ф. Кібець.
ників.
На конференції виступи
Розбіжність з словом і ли перший секретар Олек
у
напрямі
ділом була й
сандрійського міськкому
активізації роботи по ор
ганізації дозвілля молоді. партії О. О. Скічко, дру
гий
секретар
обкому
Планувалось, скажімо, від
крити 5 молодіжних клу ЛКСМУ В. Іванов.
* * *
бів, побудувати 14 спорт

СЕКРЕТ ПРОСТИЙ
У НЕСПОКОЇ

...Біля прапора стояло
двоє — ветеран Великої
Вітчизняної війни А. Т,
Криуленко і молодий по
мічник машиніста екска
ватора з комсомольської
будови вуглерозрізу «Костянтинівський» Ігор Гузовський. Люди різного
віку. Та в єдності їх погля
дів, переконань, високих
устремлінь вони зріднені
— надійно служити одній
великій справі. Тут, на XXV
міській
звітно-виборній
комсомольській
конфе
ренції в Олександрії ве
терани комсомолу, ко
лишні фронтовики — не
просто гості, яких запроси
ли на свято. Вони йшли до
мети разом — сьогоднішні
спілчани І їхні наставники.
Тож тепер знову радяться,
як знову зробити новий
крок вперед. Разом! Ви
ступаючи від імені 400 ве
теранів, які ведуть вихов
ну роботу серед молоді
міста, Антоніна Тимофіїв
ка так і сказала: «Секрет
усіх наших успіхів прос
тий — від неспокою. Ми
йдемо до вас, своїх синів
і внуків, щоб передати
все, що маємо і знаємо,
всі наші найдорожчі ре
ре-
ліквії. А ви маєте їх примножити і віддати суспіль
ству, народові».
Так, запорука могутності
Радянської
держави
у
нерозривному єднанні по
колінь. Про це заклично
сказано в Зверненні до
юнаків і дівчат республі
ки, з яким виступили пред
ставники всіх комсомоль
ських поколінь у зв'язку з майданчиків, 4 тири. Од
68-ю річницею Ленінсько нак лише у виробничому
го комсомолу, підготовкою об'єднанні «Олександріядо XX з’їзду ВЛКСМ, XXV вугілля» є конкретна від
з'їзду ЛКСМ України.
дача — відкрито молодіж
Активна життєва пози ний центр «Фестиваль»,
ція — в конкретності на обладнано спортивне міс
ших дій, в єднанні слова і течко. А ось в одній з най
діла. Наголошуючи про це більших комсомольських
на конференції, доповідач організацій міста, на елек
перший секретар міського тромеханічному
заводі,

Відбувся перший орга
нізаційний пленум новооб
раного міськкому ЛКСМУ.
Першим секретарем Олек
сандрійського міськкому
комсомолу обрано А. Юна
ка, другим — Ю. Коржа,
секретарем - завідуючою
ВІДДІЛОАА учнівської
ді — В. Барановську.-Ж
М. ШЕВЧУК.

25 листопада 1986 року

«Молодий комунар»

З стор.

Школярі, працюючи над
макетами, вчаться любити
свою Батьківщину, бути її
патріотами і майбутніми
її захисниками. Бо «той,
хто не любить своєї краї
ни, не може любити ні чого», сказав колись Бапроп.
Коротко про принцип
роботи гуртка. Перший ‘
момент — організаційний,
вибір того об’єкта, який

ЗА РЯДКОМ РЕФОРМИ класннки вже займаються

ДЕРЕВ’ЯНЕ ЗОДЧЕСТВО
В ШКОЛІ

програмуванням на ком
п'ютерах БЗ-34.
Добре розв'язують впра
ви з допомогою мікро
калькуляторів з фізики,
Для успішного вивчення ханіко-математичного фа- математики, хімії Едуард
курсу «Основи інформати культету Київського дер- Тютюнник, Віктор Чибі- >
Непоганий досвід істоки та обчислювальної тех жавного університету іме сов,
Олена Ковальчук, > рико-краєзпавчої
роботи
ніки» необхідна відповід ні Т. Г. Шевченка С. І. Вікторія Сараварова, Оле > нагромаджений в Онуфріна матеріальна база і доб Чепурна.
на Прядко та інші вихо > ївській середній школі.
Для школярів обладна ванці Світлани Іванівни.
ре
підготовлені кадри,
> Тут досягнутий своєрідПро це заздалегідь подба но за всіма сучасними ви
Другий рік С. І. Чепур ? ний симбіоз школи й істола дирекція
Світловод- могами кабінет, оснаще на веде гурток юних лю- . ? рико-краєзнавчого музею,
ської середньої школи № 2. ний комп’ютерною техні бптелів комп'ютерної тех ’ існує прямий вихід музею
З 1985 року курс «Осно кою. Вивчивши у дев'ято ніки.
> на дітей і широке їх залуви інформатики та обчис му класі роботу мікрокаль
5 чення до роботи цього
лювальної техніки» веде у кулятора в інженерному
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ.
> закладу. За домовленістю,
десятирічці випускниця ме- режимі, нинішні десятпм. Світловодськ.
> досягнутою між адмініст5 рацією школи та керівни/'V - '
' '/VХЛ/1/\ЛЛ/\,‘\/\А/\/\/\/\ЛЛЛЛЛЛА/ХЛ/\Л/Х/\ЛЛАЛЛЛЛЛЛ7\Л/\Л/\ЛЛ/ Х/Л/ХЛЛРиААЛААЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛ«
5 цтвом Онуфріївського іс| торико-краєзнавчого
му5 зею, при ньому вже рік
£ працює історико-краєзнав> чий гурток, яким керує
5 працівник Будинку піоне5 рів В. І. Сурмило. Гурток
| відвідують
старшоклас> пики Онуфріївської СШ.
|
Цікавий напрям роботи
< гуртка. Він займається вн$ вченням рідного краю,
5 хронологією
історичних
> подій, які мали місце на
? території сучасного Онуф> ріївського району, вивчен> ням його культурних та
> історичних пам’яток. Го> ловле ж його завдання—
> відтворення архітектурних
> пам'яток старовини району
> у вигляді макетів, у кіль> ка десятків разів змен> шених точних копій різно5 манітннх споруд. Чи має
5 це якесь практичне зпа5 чення? — можете ви запи| тати. Має, і досить велиГаля ПОЛТОРАК (на знімку ліворуч) щойно закінчила Чемерпільську восьми | ке; залишимо в стороні
річну школу і відразу прийшла на молочнотоварну ферму місцевого колгоспу | чисто естетичну функцію
імені Куйбишева, Тепер трудиться разом зі своєю подругою Ганною МАЛЯ- £ експонування макетів у
'г музеї. Ясно і так, що зіРЕНКО.
Фото в. ЗЕМНОРІЯ.
| брані в одному музеї істоГайворонський район,
? рнчні пам'ятники архітск-

ДРУГ УЧНІВ - КОМП’ЮТЕР

тури району у вигляді їх
мініатюрних об'ємних ко-_
пій дають більший ефект
наочності і краще розу
міння, ніж їх двомірні зо-,
браження у вигляді ма
люнків і фотографій. Як
не прикро говорити, бага
тьом пам’ятникам старо
вини приділяється ще зов
сім мало уваги. Багато з
них перебувають у досить

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

запущеному стані. Зараз,
наприклад, гуртківці по
чали роботу над макетом
пам'ятника
архітектури
кінця XIX —• початку XX
століття — дерев’яною
церквою, яка знаходиться
на території села Деріївка Онуфріївського району.
В якому жахливому вигля
ді перебуває зараз ця ці
кава споруда, така незвич
на для старого архітектур
ного ансамблю нашого ра
йону та і всієї області
своєю належністю до де
рев'яного типу зодчества,
характерного для північної
Росії! Чого тільки не пе
ребувало в ній і чим вона
тільки не служила в ос
танні роки! І, незважаючи
на те, що ця церква нарешті взята під охорону
держави, досі не почалася
реконструкція
споруди,
яка розвалюється прямо
на очах...

буде моделюватись. Все
це робиться на загальній
раді всіх членів гуртка
принципом
голосування.
Коли більшість голосів
подається за якийсь пев
ний об’єкт, робота вступає
у практичну фазу. До ви
браної споруди направ
ляється невеличка експе
диція, озброєна фотоапа
ратами та різноманітними
вимірювальними • прила
дами. Вона складає де
тальний план та схему
споруди. Наголос робить
ся на дотримання правиль
них пропорцій будівлі і
повторення дрібних дета
лей її архітектурного ви
рішення. /Мета’ — досяг
нення якнайбільшої прав
доподібності того, що ви
готовляється.
Матеріал?
Звичайно
використовує
ться дерево та жерсть
при виготовленні дахів.
Якихось особливих інстру.
ментів немає: звичайні но
жі, напилки, клей БФ.
Зараз у активі гуртківців вже є кілька макетів
дерев’яних вітряків з те
риторії Онуфріївського ра
йону, макет садиби укра
їнського селянина кінця
XIX — початку XX століт
тя. Останній цікавий тим,
що при виготовленні стін
будинків, передачі рельєфу
землі були використані
нові матеріали — піно
пласт, гіпс та інші. Цей
макет розміром 70x70см
дає об’ємне зображення
подвір’я наших прадідів, і
біля нього більше і довше,
ніж коло всіх інших, за
тримуються екскурсанти.

1

О. КОВАЛЕНКО,

смт Онуфріївна.
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Хто
...У підвалі багатоквар
тирного будинку № 3 по
вулиці Привокзальній ме
тушились хлопчаки. Рили
землю та все виносили
глину, Ьиту цеглу, щебінь,
шматки арматури.
— Клуб тут у нас буде.
Для спортсменів, — го
ворить високий хлопчина
років п’ятнадцяти. Він з
незалежним виглядом під
ходить до хитких дверей
і набирає код на замку...
За кілька хвилин я вже
бачу симпатичну усмішку
Славка. З гордістю пока
зує він турнік, який «ста
вили у/еї
ді.-•їазом»,
разом», демонзалізних
струє ■^Ьдяість
■■■,
віджимаючись
жердин,
від них. І поки до підвала
один за одним сходяться
«всі друзі», Славко всти
гає розповісти «що вони
тут застали», скільки
~ ...........ві'
дер землі й сміття витягли...
Дозволяю собі висло
вити деяке розчарування.
Мовляв, для справжнього
клубу тут-таки тіснувато.
Та й стеля низька — під
логу б ще розкопати. І то
ді хлопці починають го
ворити навперебій.
Рус
лан за те, що «дійсно,
можна б було». Віктор і
Володя — «наробилися
вже по саму «зав’язку»,
досить». Дмитро, Василь,
Сашко
цій справі тримаютьсР*золотої середи
ни. Нарешті всі доходять

команда.
Підбиралися
хлопці спочатку випадко
во. Бувало, побачить Юрій,
що на лавочці нудьгують,
підійде. Людина він, як
мовиться,
контактна.
Швидко знаходить спільні
інтереси і з тими, кому
сьогодні 14—16. Тут голозне з перших слів у
«яблучко» попасти, не під
строюватися під них, Бо
відразу ж відчують «якийсь
шкільний
інтерес»,
Не
вийде
в такому
разі
дружби.
Юрій з хлопцями був
такою, хоч і по-хлопчачо самим собою. Знав, що
му невигадливою та пра кожен з них у душі
вильною характеристикою завзятий спортсмен. А в
Юрія Довженка, бо знаю нього ж 3-й розряд з бокпочаток цієї історії...
Тоді, в один з останніх
днів літа, до кабінету на
чальника домоуправління
№ 8 В. М. Солдунова за
йшов незвичайний відві
дувач. Віталій Михайло
вич, заклопотаний перед су, досвід занять легкою
осінніми
ремонтами, атлетикою. Руслан Рябов
скаргами квартинонайма- теж «марить» боксом. З
чів на труби і крани, що ним вони підібрали хлоп
все протікають і прорива ців для першого походу
ють, не відразу второпав, на озеро біля Алеївки.
чого цей хлопець від ньо Всім так сподобалося, по
го хоче. Про якийсь під долали б ще кілька ціка
вал говорить, про спор вих маршрутів. Так почи
тивний підлітковий клуб... налася їхня дружба і згур
Та зрозумівши, довго тис товувалася команда. І на
Юрієві руку.
спорудження спортивного
— Починайте, — сказав клубу хлопці вже самі
ентузіастові Віталій
Ми приводили своїх знайомих.
Бсрдар
хайлович. — А ми і допо Пізніше Віктор
можемо, і... Словом, від привів сюди і Славка Момови ні в чому не буде... лозовенка, і Володю Сит
— Так. Добре все по ника. За ними потяглися
чиналося, — із сумом зга десятикласники Роман Го
ловненко, Сашко Безнодує ті дні Юрій.
Він вірив в успіх спра сюк, учні ПТУ Вася Швець,
ви. У нього вже була своя Володя Стоян... Кожному

висновку: «Треба, справді,
порадитися. Ось прийде
Юра...».
— Це наш керівник —
пояснюють мені хлопці.—
Вія знаєте який!..
— Який же?
— Такий! Не занудь
гуєш з ним! Рішучий.
Подумки погоджуюся з

долає

шлях

тут знайшлася справа не
дитяча, не «для галочки»,
була б їхня команда сьо
годні набагато більшою,
якби не...
— НІ електродроту,
вапна, ні інструментів,
перелічує Довженко.
То, видно, лише з вели
кої радості В. М. Солдуноз так багато наобіцяв.
Уся допомога поки що
обмежилася 50 кілогра
мами цементу та візитом
двох
електриків,
котрі
походили, подивилися і
пішли собі. Купа сміття
перед входом у підвал,
через що хлопці ловлять
на собі недобрі погляди
сусідів, — це теж своє
рідний пам'ятник обіцянка?л-цяцянкам
начальни
ка домоуправління. Гово
рив же: мовляв, виносьте
скільки треба, надішлю
людей, техніку — все ви
веземо.
— Хоч би вапно і пісок
нам привезли, — обу
рюються хлопці, — самі б
обштукатурили стіни. Са
мі ж з битої цегли пере-

нього і «чорна п’ятниця».
Того дня він 5 разів че
рез усе місто їздив у до
моуправління, двічі — до
шефів у локомотивне де
по. Все марно. А треба
було «вибити» (влучнішо
го слова і не добереш)
давно вже обіцяний шмат
брезенту. Під вечір таки
добився свого.
Та ця «допомога» —
лише крихти. Того ж таки
брезенту, щоб зробити
мати для боротьби, ринг
для боксу, потрібно втри
чі більше. Не вирішується
справа і з інзентарем. Хто
допоможе хлопцям? Роз
в’язати б ці заплутані вуз
лики працівникам міськкому комсомолу, спілчанам з ближніх підприємств. Адже ж не кожен
день у місті народжується
молодіжний
спортивний
клуб, де, об’єднані корис
ною метою, підлітки ста
ють активнішими,
само
стійнішими, якими їх і хо
чемо бачити. Кінець кін
цем, у цьому ж таки під
валі можна було б одно-

до вершини...
стінок виклали, самі ж
спортивне знаряддя мон
тували! І услід за Юрієм
підлітки приносять з домівок хто — цвяхи, хто—
ручки для дверей, хто—
інструменти різні.
Бачать хлопці як не соїхньому
лодко сьогодні
керівнику. Була вже в

часно розмістити і полігон
автомодельного
гуртка
підліткового клубу «Юний
локомотивець», про
що
вже давно мріють вихо
ванці педагога Анатолія
Ковальова.
Але
комсомольський
актив міста поки що збе
рігає незворушний спокій.

Давно не чути про шеф
ство комсомольських ор
ганізацій над підлітками,
не видно намагань комі
тетників привернути нефор/лальні об’єднання мо
лоді до корисної діяль
ності.
Невже й надалі секре
тарі комітетів комсомолу
спокійно
спостерігати
муть, як у тенетах малих
і великих проблем бор
сається ентузіаст, знаходя
чи підтримку
лише у
вдячних поглядах своїх
юних друзів? А тим часом
у Привокзальному
мік
рорайоні на 1720 дітей і
підлітків лише один дію
чий клуб.
...П'ять днів разом з но
вими друзями порядкував
у підвалі Радик Галєєв. А
потім махнув рукою: ні
коли з цього смітника
клуба не зробиш. Пішли й
інші, хто не витримав не
звичної роботи, хто роз
чарувався у «примітив
них» спортивних знаряд
дях, розчарувався, не від
чуваючи обіцяної підтрим
ки. А Дмитро Винник за
лишився, і Володя, і Вік
тор, і Славко, Василь,
Сашко.., Бо вірять, що
клуб буде, — місце їхньої
дружби, світ їхніх захоп
лень.
— Назвемо клуб «Едель
вейсом», — пропонує Рус
лан. — Це — наш символ.
Цю квітку може зірвати
лише той, хто долає важ
кий шлях до вершини...
В. НУЖНИЙ.

м. Знам'янка.

і

1

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 0.40 —' Те
лефільм «Михайло Ломоно
сов». Фільм 3 — «На славу
Вітчизни». 2 і 3 серії. 11.20
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Документальні філь
ми телестудій країни. 15.40
— «Уроки історії». Тележур
нал. 10.25 — Новини. 10.30
Фільм
«ДуОровськнй».
17.45 — Наука і життя. «Но
ватори
і консерватори».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Тверезість — нор
ма життя. За листами теле
глядачів. 19.30 —- Новини.
19.35 — Телефільм «Михай
ло Ломоносов». Фільм 3. «На
славу Вітчизни». З серія.
21.00 — «Час». 21.45 —
Контрольна для дорослих.
22.40 — Сьогодні у світі.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Ліричні мелодії. 10.35 —
Шкільний екран. 5 клас.
«Музика 1 живопис». 11.00—
«Доброго вам здоров’я». За
активне довголіття. 11.25 —
Документальний фільм «До
ле моя — хліб». 11.40 —
Шкільний екран. 6 клас.
Російська література. Г. М.
Троепольський. «Білий Бім
Чорне вухо». 12.15 — Ху
дожній' фільм із субтитра
ми. «Свій серед чужих, чу
жий серед своїх». 13.50 —
Новини. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — «Агропром: пробле
ми 1 пошуки». Відновлення
сільськогосподарської тех
ніки. 17.00 — Грає квінтет
духових інструментів. 17.20
— Кіножарт «За кермом ав
тобуса». 17.30 — Народний
депутат. 18.00 — Від мело
дії до мелодії. 18.30 - Ак
туальна камера. 19.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу.
«Зеніт» — «Динамо» (Київ).
ГІІД час перерви — День за
днем. (Кіровоград). 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час».
21.45 — Художній
фільм «Крах». 2 серія. 23.15
— - Новини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Фізика. 7 кл. Зміна
агрегатних станів речовини.
9.00 — Французька мова.
10.00 — Учням СПТУ. А. Че
хов. «Вишневий сад». 10.30
— Населенню — про пожеж
ну безпеку. «Так просто?».
Науково-популярний фільм.
10.40, 11.40 — Географія.
6 кл. 11.10 — Шахова шко
ла. 12.10. 13.10 — Фізика. 10
кл. 12.40 — Екран — учите
лю. Історія. 7 кл. 13.40 —
Контрольна для дорослих.
14.55 — Новини. 18.00 — Но
віші:. 18.20 — Документаль
ний фільм. 18.30 — «...До
шістнадцяти 1 старші». 19.15
— Ритмічна
гімнастика.
19.45 — Вечірня казка. 20.45
— Документальний фільм.
21.00 — «Час». 21.45 — Чем
піонат СРСР з хокею. ЦСКА
— «Динамо» (Рига). 2 1 З
періоди. 22.55 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Те
лефільм «Михайло Ломоно
сов». Фільм 3. «На славу
Вітчизни». З серія. 10.05 —
Клуб мандрівників. 11.05 —
Новини.
14.30 — Новини.
14.45 — «Людина і природа».
Документальні фільми. 15.25
— Дітям про звірят. 15.55 —
Розповідають наші
корес
понденти. 16.25 — Новини.
16.30 — Концерт майстрів
мистецтв Монголії. 17.05 —
«Автограф».
Літературна
пікторшга
для школярів.
18.30 — Документальний
фільм. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Фстбол. Ку
бок- УЕФА.
1/8
фіналу.
«Спартак» (Москва) — «ФК
Тіроль» (Австрія). 21,00 —
«Час». 21.45 — Концерт
Оренбурзького російського
народного хору. 22.15 —
Сьогодні у світі. 22.30 —
Світ і молодь.
А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Для дітей. «Тро : поросят».
Лялькова вистава. 10.55 —
Художній фільм «Крах». 1 і
2^ серії. 13.45 — Новини.
16.10 — Срібшій дзвіночок.
16.45 — Віночок українських
пісень. 17.10 — «Агроном...
і агропром». 17.30 — Парод,
пий депутат. 13.00 — «У
майстерні художника». Твор
чий портрет заслуженого
художника УРСР А. л. Жда
новой (Кіровоград). 18.30 —
День за днем. (Кіпозогпад)
18.45 — Телефільм. (Кірово
град).
19.00 - Актуальна
камера. 19.30 — «Міфи І
дійсність».
20.00 — «Ше
деври віків -. Репортаж з ви
ставки картин із зібрання
Арманда Хаммера. 20.40 —

25 листопада 1936 року

«Молодий комунар»

4 сі&р.
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час».'21.45 -- Сеанс доку
ментального 1 науково-по
пулярного кіно. 23.00 — Но
вини.
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Суспільствознав
ство. 10 кл. 9.05. 13.30 —
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Астрономія. 10.35.
11.35 — Загальна біологія.
9 кл. 11.05 - Батьківський
день — субота. 12.05 — Ек
ран — учителю. Музика.
1 кл. 12.35 - Контрольна
для дорослих. 14.00 — «По
дорож крізь віки:-. Науковопопулярний фільм. 14.10 —
«Винти перемой.-цим и з бою

СРСР з хокею. «Крила Рад»
— «Спартак». 2 1 3 періоди.
В перерві — 19.50 — Вечір
ня казка. 20.45 — Якщо хо
чеш бути здоровим. 21.00 —
«Час». 21.45 — Фільм «Па
рашутисти». 23.15 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Ді
тям про звірят. 9.10
Ук
раїнські народні пісні у ви
конанні народного артиста
СРСР А. Солов’янеіпса. 9.40
-- Світ і молодь. 10.15

З 25 по 30
листопада

року
злого...». 14.55 — Новини.
18.00 — Новини. 18.20 —
Сільська година. 19.20 —
Рух без небезпеки. 19.50 —
Наука і техніка. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Доку
ментальний фільм. 20.30 —
Музичний кіоск. 21.00 —
«Час». 21.45 — Фільм «По
ки не жонатий-. 22.50 —
Новини.

д ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Кон
церт ансамблю внутрішніх
військ МВС СРСР. 9.Ю - У
світі тварин. 10.10 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.45—
Документальні фільми. 15.25
— Шахова школа. 15.55 —
Фортепіанні твори Ф. Шопе
на виконує С. Бунін. 16.25 —
Новини. 16.30 — «...До шіст
надцяти і старші». 17.15 —
Пісні 1 танці Раджастхану.
17.45 — За словом — діло.
Бід експерименту — до
практики. 18.15 — Пані сад.
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Всі люблять цирк.
19.25 — «Держприймання:
проблема якості». На при
кладі мптііщііпського заводу
«Будпластмас».
19.55
—
40-річчю ЮНЕСКО присвя
чується. Концерт зірок сві
тового балету у Великому
театрі Союзу РСР. 21.00 —
«Час». 21.45 — Продовжен
ня концерту з Великого те
атру Союзу РСР. По закін
ченій — Сьогодні у світі.
А УТ
10.25 — Сеанс докумен
тального 1 науково-популяр
ного кіно. 11.40 — Шкіль
ний екран. 8 клас. Україн
ська література.
Матеріал
для письмової роботи про
екскурсію до літературного
музею. 12.10 — Тслепост на
Баглійському
коксохіміч
ному заводі. 12.30 — «Укра
їнські візерунки». 13.20 —
Новини.
16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Республіканська фізпко-математіічна
школа.
17.00 — Сонячне коло. 17.30
— «Народний депутат». 18.00
— Кінопрограма «Мальов
нича Україна». 18.30
Фільм-копцерт «Сюїта». 19.00
— Актуальна камера. ІІа се
сії Верховної Ради УРСР.
19.45 — Співає народна ар
тистка СРСР Діана Петри
ченко. 20.00 — Молодіжна
студія «Гарт». 20.45 — На
добраніч. діти! 21.00 —
«Час». 21.45 — Художній те
лефільм «Особисте життя
директора». 1 серія. 22.50—
Новини. Говорять депутати
Верховної Ради УРСР. 23.50
— «Старт».
А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний фільм. 8.35.
9.35 — Природознавство. 4
кл. 8.55 — «Автоматизація
суднопропуску в шлюзах».
Науково-популярний фільм.
9.05. 13.05 — Іспанська мо
ва. 9.55 — «Лазери». Науко
во популярний Фільм. 10.05
— Учням СИТУ. Суспільство
знавство. 10.35, 11.35 — Лі
рика М. Некрасова. 9 кл.
11.05 — «Дев’ятий пал». На
уково-популярний
фільм.
12.05 Екран — учителю.
Загальна біологія. 9 клас.
12.35 -- Культура Стародав
ньої Індії. 13.35 — Фільм
•На вас чека." громадянка
Никанорова >. 14.55 — Нови
ни. 18.00 — Новини. 18.15—
■ Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Ритмічна гім
настика. 19 15 — Чемпіонат

Повніш. 14.30 — Новішії.
14.50 — «Спадкоємці тради
цій». Документальні фільми.
15.40 — Російська мова.
16.10 — Документальний
фільм. 16.40 — Новини.
16.45 — Фільм-концерт «Ан
самбль
Псйар». (Таллін).
17.15 — Документальний
фільм. 17.45 — Російський
музей. Портретний живопис
першої половини XIX ст.
18.15 — «Співдружність».
Тележурнал. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19,00 — II Все
союзний
фестиваль
на
родної творчості. Позивні
Фестивалю. 19.20 — Новини.
19.25 — Зустріч на ваніе
прохання. Грає камерний
оркестр «Віртуози Москви».
21.00 — «Час». 21.45
—
«Що? Де? Коли?». Телевікторина. По закінченні — Сьо
годні у світі.

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 —
Виробнича гімнастика. 10.35
— Шкільний екран. 7 клас.
Музика. Українські мотиви
в творчості Римського-Корсакова. 11.05 — Концерт ди
тячої художньої самодіяль
ності.
11.40 — Шкільний
екран. 10 клас. Російська лі
тература. В. ІЗ. Маяковоькніі.
Поема
«Володимир
Ілліч
Ленін». 12.10 — Художній
телефільм «Особисте життя
директора». 1 серія. 13.15 —
Новини. 13.30 — У майстер
ні художника. 16.00 — Но
вини.
Говорять депутати
Верховної Ради УРСР. 16.10

При Кіровоградському автотранспортному
підприємстві 10021 (автобусний парк)
ПРАЦЮЮТЬ

І

У період навчання на курсах виплачу
ють стипендію.
Одиноким падають місця в гуртстжг«
ку.
Звертатися на адресу: м. Кіровоград,,
вул. Аерофлотська, 15, відділ кадрів.
Тел. 6-40-77.
їхати автобусом № 24 до зупинки
«Хлібозавод».

ДЕРЖАВНА ВНУТРІШНЯ ВИГРАШНА ПОЗИ
КА 1982 РОКУ ВИПУЩЕНА СТРОКОМ НА 20 РО
КІВ — ДО 1 СІЧНЯ 2002 РОКУ.

Облігації позики вільно продаються й купуються
ощадиимА касами. Вони випущені вартістю в 100, 50
і 25 карбованців. Облігація вартістю в 100 карбо
ванців складається з двох облігацій вартістю по 50
карбованців однієї серії з двома номерами. Облігація
вартістю в 25 карбованців є половиною облігації
вартістю в 50 карбованців. За облігаціями позики
прибуток виплачується в формі виграшів.
Виграші встановлені в розмірі 10000, 5000, 2500.
1000, 500, 250 і 100 крб. на облігацію вартістю в. 50
крб., включаючи її номінальну вартість (за обліга
ціями вартістю в 25 крб. виплачується половина виг
рашу).
Власник виграшу в 10000 крб. має право па поза
чергове придбання автомобіля «Волга» або легко
вого автомобіля аналогічного класу, а виграшу в
5000 крб. — автомобіля іншої марки класом нижче
(«Жигулі»). Різниця між вартістю автомобіля і су
мою виграшу вноситься власником облігації, яка виг
рала.

орган Кировоградского

316050. МПС.
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.
Обсяг 0.5 друк. арк.

Протягом двадцятирічного строку позики буде
проведено 160 тиражів виграшів, щороку « по 8 ти
ражів, у такі строки: 15 лютого, ЗО березня, 15
травня, ЗО червня, 15 серпня, ЗО вересня, 15 листо
пада, ЗО грудня.
Власникам облігації державної З-процецікії внут
рішньої виграшної позики надається право
1 лип
ня 1987 року обміняти облігації цієї позики на облі
гації державної внутрішньої виграшної позики 1982
року на пільгових умовах, тобто без уплатн курсової
вартості.
Облігації державної 3-процентної виграшної пози
ки 1966 року, які виграли, а також облігації цієї по
зики, що підлягають викупу за номінальною вартіс
тю. можуть бути пред’явлені до оплати до 1 липня
1988 року.
Облігації Державної внутрішньої виграшної пози
ки 1982 року є зручною і вигідною формою збері
гання грошових заощаджень населення.

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільської молоді — 2-53-94: про
паганди, листів і масової роботи —
2-59-82; учнівської молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

Па украинском языке.
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ГРА БЕЗ ПРОГРАШУ

НАША АДРЕСА:

ЛКСМ Украины.

МІСЯЧНІ КУРСИ

перепідготовки водіїв категорії «ВС» і
«С» на категорію «Д» з відривом від ви
робництва.

«Молодой коммунар» —
областного комитета

— Срібний дзвіночок. 16.30 рядки. Фільм «Волочаївські 9.20 — Тиране «Спортлото»«
— Культура російської мо дні». 17.45 — «Дзеркало сце 9.30 — Будильник. 10.00 —!
ви. 17.00 — Колектив і п'я ни». Театральний
огляд, Служу Радянському Союзу],
поштар
тирічка. 17.30 — «Кроки 19.00 — Чемпіонат СРСР з 11.00 — «Ранкова
шкільної реформи».
С11ТУ футболу. «Динамо» (Москва) 11.30 — Клуб мандрівників-:
№ 9. (Кіровограді. 18.00 — — «Динамо» (Київ). 2-й тайм. 12.30 — Музичний кіоск;
година«
«Державне приймаїш:! про 19.45 — Мультфільм. 20.00— 13.00 — Сільська
дукції: курс — якість». Ре Новини. 20.05 — Телефільм 14.00 — Здороз'я. 14.45 —!
гумористичний
портаж з Київського завод'’ «Ягуар»-1936>. 21.00 —«Час». Дитячий
«Точелектроприлад».
18.30 21.40 — В суботу ввечері. журнал «Єралаш». 14.55 —!
«Музичний
ринг».
Компози

Зустріч
в
Концертній
студії
— День за днем. (Кірово.
град). 18.45 — Телефільм. тор О. Морозов і група «Фо Остаикіно з членом-корес»
поограма. пондентом АПН СРСР док
(Кіровоград). 18.55 — Оголо рм"». Естрадна
— тором психологічних наук
шення. (Кіровоград). 19.00 — 22.50 — Новини. 22.55
Актуальна камера. Па сесії Кубок європейських чемпіо Ш. Амонашвілі. 16.30 -- Но
Верховної Ради УРСР. 19У5 нів з водйого поло. «Дина вини. 16.35 — В гостях у
«Темп». 20.45 — На доб мо» (Москві)-- ■ Шпандау-04> казки. Мультфільми. 18.00—'
Міжнародна пакормИй- 18.45
ріш?:, діти! 21.00 — «Час». (Західний Берлін). Фіш:.:.
— Романси М. Мот/Яра спі
21.45 — Художній телефільм А УТ
ває народний артист РРФСР.
^.Особисте життя директо
К. Плужников. 19.00 — «-Наш
10.00 — Новини. 10.20 ра». 2 серія. 22.55
Нови
Ритмічна гімнастика. 10.50 дім». Тележурнал. 19.30 —!
ни. 23.15 — «Світ поезії».
- - Художній телефільм «Осо Кінопанорама. 21,00-—«Час».
А ЦТ (II програма)
бисте життя
директора». 21.45 — Грай, гармонь. 23.10
2 серія. 12.00 — «На хвилі — Супутник- телеглядача.
8.00 - Гімнастика. 8.15 — дружби». 12.50 — Новини. 23.40 — Футбольний огляд,
Документальний телефільм. 13.05 — «Доброго вам здо 0.10 — Новини.
8.35. 9.35 — Музика. З кл. ров'я». «Тверезість — нор
9.05, 13.30 — Англійська мо ма життя». 13.35 — «Неза А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
ва. 10.05 — Учням СПТУ. бутні». І. Франко. 15.00 —
Загальна
біологія.
10,35, «Ви нам писали». Музична Ритмічна гімнастика. 10.50
11.35 — Географія. 5 кл, передача за листами теле — Р. Болт. «Людина на всі
11.05 — Мамина школа. глядачів. 15.45 — Сатирич часи». Вистава. Під час пе
12.05 -- Російське мистец ний об’єктив. 16.15 — Літе рерви — Новини. 13.35 —'
тво XVIII ст. Архітектура. ратурна субота. 17.00 — Для дітей — художній теле
12.35 — Сторінки історії. Мультфільм на замовлення. фільм «Крапля меду». 14.45
«Операція «Термінал». Про 18,00 — Чемпіонат СРСР з — «Комп'ютер». 15.30 — «Се
Берлінську
(Потсдамську) Футболу. «Динамо» (М). — ло і люди». 16.00 — Слава
17.00 — Теле
конференцію. 14.00 — На • Дишімо» (Київ). 2-й тайм — солдатська.
« Браво-браву піки».
уково-популярний
фільм. о 19.00 по 1-й програмі ЦТ. фільм
14.15 — Фрідріх Енгельс.
18.45 — «Скарби музеїв Ук 17.30 — Програма «Братер
19.00 — Актуальна
Сторінки життя. 15.00 — раїни». 19.00 — Актуальна ство».
Новини.
18.00 — Новини. камера.
19.30 — «Прямий камера. 19.30 — Художній
13.20 — Документальний те зв'язок». Зароблена плата. фільм «Ніна». 20.50 — На
лефільм. 18.30 — Із скарб 20.45 — На добраніч, діти! добраніч, діти! 21.00—«Час».
ниці світової музичної куль 21.00 — «Час». 21.40 — Но 21.45 — До 700-рІччя М. Чер
тури. Ф. Шопен. Балада № З вини кіноекрана. 22.55 — кас. «І любов, і шана». 23.30
— Новини.
ля бемоль мажор. Балада Новини.
№ 4 фа мажор. 19.00 —Клуб
А ЦТ (II програма)
мандрівників. 20.00 — Ве А ЦТ (II програма)
чірня казка. 20.15 — За без
8.00 — На зарядку ставай!
8.00
—
Гімнастика.
8-20
—
пеку руху. 20.20 — Для всіх Документальний фільм «Поет 8.15 — Науково популярний
і для кожного. Як відремон і гітара». 8.30 — Ритмічна фільм « До таємниць життя».
тувати квартиру. 20.50 — гімнастика. 9.15 — Ранкова 8.35 — Мамина школа. 9.05
Документальний фільм. 21.00 пошта. 9.45 — Програма те — Концерт творчої молоді.
— «Час». 21.45 — На екра
Вірменської РСР. 9.40 — Російська мова.
ні — кінокомедія. «Тимча лебачення
11.05
—
Світова
художня 10.10 — Грає оркеедвя на
сова робота».
(Югославія). культура. М. Мусоргськ.чй.
родних інструментів Лв.Прб.'і
23.10 — Новини.
10.35 — Програ
11.50 — Телефільм «Право коп'євська.
телебачення Таджицької
вирішувати». 1 і 2 серії. ма
РСР.
11.35
— Із скарбниці
14.00 — Зустріч з академі світової музичної
культури.
ком Д. Лнхачовнм в Кон О. Скрябін. Третя симфонія.
цертній студії Остаикіно. 12.25 — Світ і молодь. 13.00
15.30 — Спортивна програ
Мультфільм. 13.15 — Роз-ма: чемпіонат СРСР з гире —
наші
кореспон
Д ЦТ (І програма)
вого спорту. Знайомтесь — повідають
13.45 — Телефільм
8.00 — «Час». 8.40 — До- бейсбол. 16.10 — Москва. Ве денти.
революцією^;
консерваторії. «Народжена
ккментальніїй
телефільм. ликий зал
3 — «У вогні». 15.05
9.00 — АБВГДеііка. 9.30 — Концерт заслуженого ар Фільм
— До-:
Шляхи до прекрасного. Ан тиста РРФСР Ю. Башмета — Реклама. 15.10
телефільмі
тичні міста Причорномор’я. (альт). 18.45 — «Для вас. кумсптальний
16.05
—
«Чарівний
стрК
10.00 — Для всіх і для кож добрі люди». Концерт. 20.00
Романтична опе<
ного. Чому зняли Знак якос — Вечірня казка. 20.15 — лёць».
Вистава Дрез-:
ті у холодильника
«Дон Народні мелодії. 20.30 — ра К. Вебера.
театру «Бампер«
басе»? Про житлове будів Вільний час — справа спіль донського
опера». 19.00 — У світі тваг;
ництво в Кіровограді. 10.30 на. 21.00 — «Час». 21.40 —' ркн.
— Вечірня казка;
— Людина. Земля. Всесвіт. Фільм «Особисто відомий». 20.20 20.00
— Чемпіонат СРСР в
11.00 — Батьківський день 23.20 — Новини.
баскетболу. Чоловіки. «Бу
— субота. 12.30 — «Країна
дівельник» — «Жальгіріс?«
на -Балканах». Зустріч з
21.00 — «Час». 21.45 — КОН?
Югославією. 13.30 — «Роз
церт фестивалю радянської
мова по суті». Про соціальні
музики «Московська осіньу»
проблеми «двозмінки» на
прикладі підприємств м. Хар
кова. 14.30 — Новини. 14.45 А ЦТ (І програма)
— Очевидне' — неймовірне.
8.00 — «Час». 8.40 — Рит
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