
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р. @ Вівторок, 2 грудня 1986 року № 144 (3807).
 - s

© Ціна 2 коп.

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ЗАВЕРШИЛА РОБОТУ
28 листопада четверта се

сія Верховної Ради Україн
ської РСР одинадцятого 
скликання продовжувала 
роботу. Було розглянуто 
третє питання порядку ден
ного.

З доповіддю «Про зав
дання Рад народних депута
тів Української РСР по ви
конанню Постанови ЦК 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи щодо 
дальшого підвищення ролі 
і посилення відповідальнос- 
В Рад народних депутатів 

прискорення соціально- 
економічного розвитку у 
світлі рішень XXVII з їзду 
КПРС» виступила член По- 
літбюро ЦК Компартії Ук
раїни, Голова Президії Вер
ховної Ради Української 
РСР депутат В. С. Шевченко.

— Ця Постанова, як і По
станова ЦК КПРС «Про даль
ше вдосконалення партій
ного керівництва Радами 
народних депутатів», — під
креслила доповідач, — має 
виняткове значення. Кон
кретизуючи положення з'їз
ду партії, ці документи ма
ють на меті посилити вплив 
Рад на соціально-економіч
ний розвиток, піднести їх 
координуючу роль з тим, 
щоб вони могли, за слова

ми В. І, Леніна, «розгорну
ти повністю свої задатки І 
здібності...». Дальший роз
виток соціалістичної демо
кратії зобов’язує Ради по
глиблювати демократичні 
засади в своїй діяльності, 
ширше спиратись на маси 
трудящих, діяти більш ак
тивно, цілеспрямовано, ре
зультативно.

Доповідач і промовці від
значали, що в республіці 
Ради під керівництвом пар
тійних органів докладають 
чимало зусиль для створен
ня в трудових колективах 
атмосфери високої взаєм
ної вимогливості, гласності, 
нетерпимості до недоліків. 
І це позитивно позначається 
на всіх сторонах суспільно
го життя І перш за все в 
основній сфері нашої діяль
ності — економіці. Зокре
ма, в Києві, Дніпропетров
ській, Львівській областях 
Ради активно впливають на 
розроблення і здійснення 
планів комплексного соці
ально-економічного розвит
ку, в Запорізькій — на ор
ганізацію виробництва на 
кооперативних засадах за
собів механізації та автома
тизації для скорочення руч
ної праці. В багатьох тру
дових колективах депутати 

очолили змагання за вико
нання планів двох років 
п'ятирічки до 70-річчя Ве
ликого Жовтня, а п’ятиріч
ки — до 120-річчя з дня 
народження В. І. Леніна.

Разом з тим, говорилось 
на сесії, позитивні зміни 
відбуваються далеко не 
скрізь і не в усьому. Пере
будова в деяких галузях ве
деться повільно, ще не охо
пила всі трудові колективи. 
Бэгато підприємств респуб
ліки не виконали планів де
сяти місяців по реалізації 
продукції, продуктивності 
праці, поставках за догово
рами. Не виконують дер
жавних планів чимало буді
вельних організацій, кол
госпів і радгоспів. Значною 
мірою це результат того, 
що багато радянських і 
господарських керівників 
поверхово і некритично 
аналізують причини, які 
стримують перебудову, ще 
не навчились економічно 
мислити, грамотно вести 
справу, враховувати кон
кретні умови і перспективу.

Ради повинні використо
вувати всі економічні, ор
ганізаційні, правові можли- 
вості для забезпечення 
комплексного розвитку еко
номіки і соціально-куль
турної сфери, координува

ти і об’єднувати зусилля 
всіх підприємств і організа
цій по розвитку будівни
цтва, природоохоронної ді
яльності, землекористуван
ня, соціальної і виробничої 
інфраструктури, по вирі
шенню інших питань.

Турбота про зростання 
народного добробуту, за
значали доповідач і про
мовці, — кровна справа 
Рад. І розв’язувати її треба 
шляхом активного залучен
ня матеріальних і фінансо
вих ресурсів, широкої учас
ті всього населення в бу
дівництві об’єктів соцкульт
побуту, благоустрої міст і 
сіл.

Пильну увагу було при
ділено найбільш гострій 
соціальній проблемі — 
житловій. Говорилось про 
необхідність грунтовної 
розробки і внесення у 
Дсржплан республіки про
позицій щодо нарощуван
ня потужностей домобудів
них комбінатів, заводів за
лізобетонних конструкцій. 
Слід постійно дбати про 
якнайповніше використан
ня коштів на будівництво 
житла, розвиток коопера
тивів, індивідуального жит
лового будівництва.

Було проаналізовано стан 

справ у сфері обслугову
вання. Зазначалось, що ще 
мало надається побутових 
послуг, а також послуг за
кладів фізкультури і спор
ту, туризму, культури. Це 
свідчить про те, що Мінпо- 
бут, Держкомспорт, Голов- 
інтурист, Мінкультури рес
публіки по-справжньому не 
взялись за цю важливу 
справу. Нові можливості в 
цьому надає прийнятий 
шостою сесією Верховної 
Ради СРСР Закон про інди
відуальну трудову діяль
ність. .їх треба використати 
з усією повнотою.

Сьогодні, говорилось на 
сесії, не можна вести мову 
про якісні зрушення в со
ціальній сфері без викоре
нення таких негативних 
явиш,, як байдужість, гру
бощі, штучне створення де
фіциту товарів, побори, об
рахування. На боротьбу з 
цим злом необхідно мобі
лізувати депутатів, всю гро
мадськість, використовува
ти всю силу наших законів.

Нові завдання вимагають 
новЬго підходу до органі
заційно-масової роботи 
Рад. На сесії підкреслюва
лось, що це передусім сто
сується дальшого розвитку 
в їх діяльності демокра

тичних засад, критичного 
осмислення зробленого, 
оперативного вирішення 
поставлених питань.

З розглянутого питання 
Верховна Рада одноголосно 
прийняла Постанову.

З доповіддю про затверд
ження Указів Президії Вер
ховної Ради Української 
РСР, прийнятих у період 
між сесіями, виступив сек
ретар Президії Верховної 
Ради УРСР депутат М. Г, 
Хоменко.

Депутати прийняли зако
ни і постанови про затверд
ження Указів Президії 
Верховної Ради УРСР.

Було розглянуто також 
питання про деякі зміни у 
складі постійних комісій 
Верховної Ради УРСР.

В роботі сесії взяли 
участь член Політбюро ЦК 
КПРС, Перший секретар 
ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький, члени і 
кандидати в • члени Політ
бюро ЦК Компартії України 
Є. В. Качаловськмй, Б. В. 
Качура, О. П. Ляшко, І. О. 
Моэговий, В. О. Сологуб, 
О. А. Титаренко, В. С. Шев
ченко, Ю. П. Коломієць, 
В. А. Масол, Я. П. Погреб
няк.

(РАТАУ).

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ВИКОНАННЯ СОЦЗОБОВ'ЯЗАНЬ

рвання зобов’язує
Дивитися, як працюють 

ці дівчата — любо-мило. 
Що не кажіть, а є тут на
стільки дрібні деталі, що 
їх варто було б, як на го
динниковому заводі, через 
лупу роздивлятися. Та ні
— молодого зору вистачає.

Мовиться про дільницю 
складання привідних ва
желів складального ви
робництва об'єднання 
«Друкмаш». З одинадця
ти деталей складається на
званий вузол, який тут на-- 
зивають комплектом, до 
якого входить 46 важелів
— по числу знаків, які 
містить друкарська машин-
ка «Ятрань».

У передз'їздівському со
ціалістичному змаганні се
ред 24-х комсомольсько- 
молодіжних колективів 
ой^іания саме ця брига- 
да удостоєна почесно
го звання — «Колектив іме
ні XXVII з'їзду КПРС».

Перемога значна, та хіба 
справжній комсомольсько- 
молодіжний колектив до
зволить собі «спочивати на 
лаврах»? Далебі, ні. Отож 
1 цікавлюсь, як сьогодні 
тут ідуть справи.

Ніна Зубар — завідуюча 
сектором обліку комітету 
комсомолу об'єднання, хоч 
і працює на цій посаді не
давно. своє господарство 
знає добре.

• В комсомольській гру
пі цієї бригади 22 чолові
ка. — каже вона. — І всі — 
передовики виробництва.

А всього в бригаді зараз 
І 54 працівники. Так що 

вплив членів ВЛКСМ на 
І життя й діяльність колек- 
I тиру вагомий.

— На зборах комсомоли, 
ської групи. — це вже 
розповідає групкомсорг 
Нахаша Шамрай. — ми 
.лЯКлядаємо передусім пи- 
о-бйя виробництва, соціа
лістичного змагання й ди
сципліни. Не без того, щоб 
не говорили про дозвілля 
й побут молодих. Але го
ловне — Продукція, ЩО ми 
її повинні давати.

Ци.м і зайняті повсякден
но спілчани — складачі, 
комплектувальники, вер
статники Людмила Велич
ко. її тезка Личак, Світла
на Янковська. Таня Вол
ченко, Надя Бережна, інші 
дівчата.

Якщо заглянути в до
кументи. що відображають 
трудову діяльність брига
ди. її виробничі показники, 
то картина на сьогодні бу
де така: продуктивність 
праці вище планової в се
редньому на 26 процентів, 
відділу технічного конт
ролю здають з першого 
подання 97 — 98 процентів 
продукції. номенклатура 
виробів — 100 процентів.

Показники відмінні, бо 
грунтуються на самовідда
ній праці.

На фото: комплектувальниця комсомолка Людмила Величко І майстер діль
ниці складання привідних важелів Г. М. Таланова.

Фото Є. ЯРОШЕВСЬКОГО.

— Легко добре діло не 
дасться, — ділиться дум
ками керівник бригади 
Володимир Зінов'єв. — Нам 
дуже допомагає й те. що 
колектив стабільний, друж
ний. що майже всі воло
діють двома-трьома суміж
ними професіями, що ми 
постійно враховуємо осо
бисті якості кожного ро
бітника. тобто використо
вуємо його на тій опера
ції. яка йому найкраще 
дається.

Це і є складові успіху. 
Вміле застосування їх 
створює тоіі виробничий 
фон. на якому народжує
ться успіх у роботі.

Справді, любо-мило ди
виться. як тут'працюють. 
Частина складальників оба-

«•V.

біч конвейєра, інші — бі
ля верстатів... Спритні ру
ки, вдумливі обличчя, спо
кійна обстановка. І вини
кають з деталей комплек
ти привідного важеля. Як 
зміна, так і поставляють 
їх на дільницю складання 
друкуючого механізму 500 
— 550 комплектів. — стіль
ки. скільки потрібно для 
ритмічної роботи суміж
ників.

Молоді не підводять!

А. КУБАНСЬКИЙ.

Відбувся черговий тур районних комсо- й 
мольських конференцій. Сьогодні друкує- к 
мо нотатки наших кореспондентів з Компа- > 
ніївської, Новомиргородської та Олександ- / 
рійської звітно-виборних конференцій. Є

(2 стор.) £

Кавалери 
першого

> Херсонський обласний 
’ штаб Всесоюзного похо- 
: ду комсомольців і моло- 
I ді по місцях революцій- 
’ ної, бойової та трудової
> слави Комуністичної пар- 
[ тії й радянського наро-
> ду розпочав пошук ма- 
I теріалів про людей, чия
> біографія героїчно по- 
! в’язана з історією мо- 
; лодої Радянської держа

ви.
Головна мета пошуку — 

відомості про героїв, які 
нагороджені першим ра
дянським революційним 
знаком бойової доблесті 
орденом Червоного Пра
пора за подвиги, здійсне
ні при розгромі Врангеля.

В 1920 році тисячі ком
сомольців воювали в час
тинах Південного фронту, 
якими командував Михай
ло Васильович Фрунзе. 
Каховка, Сиваш, Перекоп, 
Чонгар — ці назви увій
шли до літопису слави 
всього радянського наро
ду. Орденами Червоного 
Прапора було нагородже
но 5103 комсомольці, ба
гато з яких уродженці Ук
раїни. Наймолодший ка
валер бойової нагороди— 
Микола Закатов був удо-

МАРШРУТАМИ
- ВСЕСОЮЗНОГО 

ПОХОДУ 

ордена

стосний її в шістнадцять 
років.

Херсонський обласний 
штаб Всесоюзного походу 
запрошує краєзнавців, чер
воних слідопитів, усіх жи
телів Кіровоградської об
ласті взяти участь у пошу
ку.

Інформацію про му
зейні експонати, фотогра
фії, газетні та- інші друко
вані матеріали, листи над
силайте на адресу: 
325025, м. Херс.он-25, або
нементна скринька № 70, 
«Пошук».

А. ЦИТРОН, 
член Херсонського об
ласного штабу Всесо
юзного походу номер-' 
мольців і молоді по 
місцях революційної, 
бойової та трудової 
слави Комуністичної 
партії і радянського 
народу.



2 стор «Молодий

1 г ■ 1я
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ПРО «НЕПРЕСТИЖНА ПРОФЕСІЮ
Два роки тому на ми

нулій обласній звітно - ви
борній комсомольській кон
ференції Новом нргородсь- 
хий райком комсомолу під 
давали критиці за слабку 
роботу по направленню 
молоді у тваринництво. Чи 
зроблено що в цьому на
прямі за період від кон
ференції до конференції? 
Це пнтаня хоч і не стояло 
так прямо і так категорич
но, але торкнулись “х— 
багато делегатів у 
виступах. Виходить, 
ліло воно серйозно.

Ось лише кілька 
із «Пам'ятки 
XXXIV Новомиргородської 
звітно - виборної- комсо
мольської конференції: у 
1981 році на фермах райо
ну трудились 186 комсо
мольців, у 1984 — 163, у 
нинішньому — 106. Тобто, 
за п’ятирічку кількість 
спілкової молоді на тва
ринницьких фермах скоро
тилась майже вдвоє. А в 
звітній доповіді конферен
ції мовиться: «Слід від
значити, що за останній 
час питанням виробництва 
тваринницької продукції у 
нашому районі прпділяєть-

ного 
своїх 
пабо-

цифр 
делегату

ся особлива увага і є вже 
відчутні результати». Яі 
треба розуміти ці слова: 
що в районі відчутні ре
зультати, але комсомол до 
цих успіхів не має ніяко
го відношення? Спробує
мо відповісти на це запи
тання словами й думками 
делегатів конференції.

В чому успіхи молодих 
повомиргородських ком
сомольців? За звітний пе
ріод 1\МК у районі 
на

них 
ні 
їх

стало 
п'ять більше. Один із 

створено у колгоспі іме- 
XXII партз’їзду. Тепер 
дев’ять.

За два роки три моло
ді доярки Новомиргород- 
щини нагороджені знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодому 
передовику тваринництва»: 
Галина Сиплива із колгос
пу «Комуніст», Тетяна Сер- 
дюченко із колгоспу імені 
Компанійця і Тетяна Дон
ченко з колгоспу імені Лит
винова.

Надамо слово учасникам 
конференції.

Доярка колгоспу «Кому
ніст» Галина Сиплива:

— Проблема кадрів ) 
тваринництві у нашому 
колгоспі до кінця не вю

рішена. Це при тому, що 
в останні роки правління, 
партком колгоспу чимало 

» . • поліп-
пра-

зробили для
шення умов
ці на фермах. На одному 
з пленумів райкому ком- 

- сомолу було вирішено роз
горнути шефство над під
вищенням культури праці 
на фермах, однак зрушень 
поки що не зроблено.

Отже, про поліпшення 
умов прані па фермах 
дбали правління колгоспу 
і партком. А комітет ком
сомолу? Знову стояв (і 
стоїть) осторонь?

Заступник голови колгос
пу по роботі З МОЛОДДЮ 
колгоспу «Жовтень» 
лентина Ворона:

— Не вистачає кадрів у 
пас у тваринництві. І по- 
моєму, одна з причин, що 
після десятирічки учні не 
залишаються ' в колгоспі, 
ось яка: школа в нас вось
мирічна, закінчують деся
тин клас наші учні в Но- 
вомнргороді. А в Тншків-

Ва-

ці ж є добра база для де
сятирічки!

Учениця Новомиргород- 
ського зооветеринарного 
технікуму Віра Усатенко:

— Наш навчальний зак
лад готує спеціалістів для 
тваринницьких ферм райо
ну, але яка у нас навчаль
на база? Приміщення ста
рі, про механізацію гово
рити смішно — вила й 
сапи... Що може. взяти 
учень технікуму звідси? 
Тому й не дивно, що ви
пускники часто шукають 
роботу не в колгоспах. А 
комітет комсомолу, до 
того ж і не знає, де пра
цюють після закінчення 
технікуму паші учні, нія
кого контролю не ведеться.

Учениця Новомиргород
ської середньої школи № І 
Ірина Михейчик:

— Нарешті у нас ство
рено навчально - виробни
чу бригаду. Учні з любов’ю 
трудяться біля тварин. У 
школі є своя кролеферма 
— тільки цього року

-1по
на

здали 300 кілограмів кро
лятини. Здали також два 
центнери свинини.

Але чи всюди так? Па 
жаль, ні. Доводиться кон
статувати факт, що -тільки 
в половині шкіл району 

■ створені загони юних тва
ринників. Ось і виховання 
любові до тварин, до сіль
ської роботи!

Секретар партійної орга
нізації колгоспу імені Ле
ніна Л. М. Стогон:

— Торік роботу комсо
мольської організації на
шого колгоспу було визна
но незадовільною. Факт 
вражаючий. Велику допо
могу нам надав райком 
комсомолу. Але хочеться, 
щоб і на ферми та поля 
вони навідувались...

Ось така серйозна пре
тензія до працівників Но- 
вомиргородського райкому 
комсомолу. Та вони й не 
заперечують свого кабі
нетного стилю роботи. У 
звітній доповіді 
секретар райкому 
України Валерій 
сказав: «Комсо.мольському 
активу необхідно частіше 
бувати безпосередньо на 
'молочнотоварних фермах, 
цікавитись умовами прані 
й побуту тваринників, ак
тивно залучати до цієї 
роботи комсомольських до
зорців».

Саме тому й доводиться 
щороку звітувати райко

перший
ЛКСМ
Буряк

мові: конкретні рубежі 
направленню молоді 
тваринницькі ферми 
ком со мольськнми путіи гі
мн не виконано. Сьогодні 
у тваринництві району мо
лоді навіть не становлять 
п’ятої частини тва; 
КІР.

Ось далеко не всі 
леми й факти закріплення 
молоді в тваринництві, що 
прозвучали з трибуни ком
сомольської конференції.

В роботі 
взяли участь заступник за
відуючого відділом' орга
нізаційно - партійної ро
боти обкому Компартії Ук
раїни О. В. Мартишок та 
референт респуб.іікайсько- 
го бюро міжнародного мо
лодіжного туризму «Су
путник» С. Дудко.

На конференції виступи
ли другий секретар Ново- 
миргородського райкому 
партії А. ГІ. Скляренко 
другий секретар обкому 
ЛКСМ Уі.о.іЇіі'.і Володимир 
Іванов.

конфсреннії. 
конференції

* * *
Відбувся організаційний 

пленум новообраного Ново- 
миргородського райкому 
ЛКСМУ. Першим секрета
рем райкому комсомолу об
рано В. Буряка, другим— 
В. Давидснка, секретарем- 
завідуючим відділом уч
нівської молоді — А. Сто
ян?..

2. БОНДАР.

задумалось.
В. Чорнуха

АБО ЧОМУ НЕ 
НА РАЙОННІЙ

раз 
Б>за- 
про- 
зуст-

комсо- 
конференції 

самокритично 
недоліки і про-

молодий 
В. Чорнуха. 

інженером по 
помічником 
тракторної 

вакантною бу- 
головного ін-

усвідо/ллення мо- 
важливості перебу- 
комсомолі свідчив

ПОГОДЖЕНО 
З КОЖНИМ

Про 
лоддю 
ДОБИ В 
критичний тон доповідача
і виступаючих. На XXXI 
звітно - виборній Компа- 
ніївській районній 
мольській 
критично і 

визнавались
рахунки.

Ну, от скажімо. Район 
має постійно дбати про 
сільськогосподарські кадри, 
про молоде поповнення се
ла. А в деяких комітетах 
комсомолу це питання не 
стоїть головним на поряд
ку денному комсомольської 
роботи. Б колгоспах іме
ні Чапаева, імені Леніна, 
імені Свердлова найгірша 
в районі забезпеченість ме
ханізаторами, найбільша 
плинність серед молодих 
механізаторських кадрів. У 
названих, а також у кол
госпах «Комуніст», імені 
Фрунзе в жнивах, як пра
вило, бере участь не біль
ше одного молодіжного екі
пажу, комсомольське шеф
ство над вирощуванням 
кукурудзи та буряків здій
снюється лише на папері. 
За це найчастіше критиці 
з боку райкому піддається 
комсомольська організація 
імені Фрунзе. Але ж про
тягом звітного періоду її 
очолював головний агро
ном В. Головецьний. Вироб
ничі завдання і громадсь
ке доручення повністю 
співпадали, але про ре
зультат поки що говорити 
нічого.

Існуючі кадрові та інші 
проблеми у тваринництві 
змусили бюро Компаніїв
ського РК ЛКСМУ оголо
сити шефство кожної пер
винної організації колгос
пів над однією з відстаю
чих ферм. Це- знайшло 
своє відображення в пла
нах, заходах, протоколах. 
Далі ця робота, звелась 
до того, що комсомоль
ські . секретарі вправно 
Щомісяця аналізували хід 
виконання планів підшеф
ними фермами і переда
вали показники в райком.

перетво- 
о лозунги

сомольської організації 
над колгоспом імені Ком
сомолу України. Адже 
саме з ініціативи райко
му колгосп одержав таке 
ім’я і справа честі комсо
мольців району не до
пустити, щоб це госпо
дарство плелося у хвості. 
Зрушення на краще в 
економіці колгоспу за ос
танні роки є. По розна
рядці обкому комсомолу 
колгосп одержав за два 
роки 15 одиниць техніки, 
серед яких така гостроди- 
фіцитна, як автокран, си
лосозбиральний комбайн 
КСК-100, пилорама та ін
ші.

Однак, як відзначалось 
на конференції, перебу
дова в підшефному гос
подарстві йде іще повіль
но. Часті- в господарстві 
невиправдані кадрові пе
рестановки. Такий прик
лад: два роки тому в кол
госп прибув 
спеціаліст 
Працював 
доставці, 
бригадира 
бригади, а 
ла посада
женера. Коли цю ж поса
ду Вікторові запропону
вали у колгоспі «Україна» 
і той подав заяву — ке
рівництво 
Але сьогодні
працює головним інжене
ром колгоспу «Україна» 
(характеризується пози
тивно!), а в колгоспі іме
ні Комсомолу України цю 
посаду займає спеціаліст 
без вищої освіти. Зрозу
міло, що і такі питання 
має тримати в полі 
райком комсомолу.

Таким же діловим, 
літичним був настрій 
легатів XXXI Компаніїв- 
ської районної звітно-ви
борної комсомольської 
конференції. Що їх хви
лює сьогодні?

О. КОЛЄСНІКОВ, секре
тар комсомольської орга
нізації колгоспу імені 
Дзержинського: — По
трібно створити комсо
мольські 
робничих 
колгоспу, 
ні роки 
прийшов 
ник школи... Чого ж варта 
тоді наша профорієнта
ційна робота?

І

Хороша справа 
рилася по суті 
і тріскотню. А на діл! ком
сомольські організації не 
брали участі в підготовці 
тваринницьких приміщень 
до зимівлі, обладнанні 
кімнат тваринників, на ба
гатьох підшефних фермах 
уже зараз відчувається 
недостача кормів. Однак 
і сьогодні ці питання не 
вирішені.

«Молодий комунар» не 
так давно писав про 
шефство районної ком-

зору

ана- 
і де-

групи на всіх ви- 
підрозділах 

Але за остан- 
в колгосп не 
жоден випуск-

С. КУЧЕРЕгіцО, секре
тар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Кі
рова: — Групкомсорги і 
секретарі цехових ком
сомольських організацій 
зустрічаються з апаратом 
райкому комсомолу 
на рік на семінарі, 
жаю, і навчання має 
водитись частіше, і 
річатися більше треба не 
на засіданнях, а у вироб
ничій обстановці.

В. САВЕНКО, водій обл- 
племоб’єднання: — Помі
тив у своєму Роздоллі, 
що пошукова робота мо
лоді стала пасивнішою. 
Чому? Як радянський во
їн, що виконував свій ін
тернаціональний обов’я
зок в Афганістані, скажу: 
підготовка молоді до 
служби в армії — це 
сплав фізичної підготовки 
і військово-патріотичного 
виховання.

К. РЯБЕНКО, відпові
дальний секретар райга- 
зети: — Влітку через га
зету до комсомольців і 
молоді селища звернувся 
ветеран війни і праці із 
закликом врятувати ста
вок у райцентрі — його 
треба почистити, відре
монтувати водоспуск. Ком
сомол відмовчався. Нев
же це не для нас, комсо
мольців справа — благо
устрій і прикраса містеч
ка, в якому живемо?

Отже, не критика зара
ди критики, а 
поле діяльності 
комсомольці 
ського району.

У роботі конференції 
взяли участь завідуючий 
загальним відділом обко
му Компартії України П. І. 
КОВАЛЕНКО, інструктор 
ЦК ЛКСМУ О. КОНОНЕН
КО.

На конференції виступи
ли перший секретар рай
кому Компартії України 
М. К. ПАШОЛОК, секре
тар обкому комсомолу 
Н. АНГЕЛУЦА.

Ж Ж
Відбувся перший орга

нізаційний пленум ново
обраного Компаніївського 
райкому комсомолу. Пер
шим секретарем обрано 
В. Нарівного, другим — 
М. Жученка, секретарем- 
завідуючою відділом уч
нівської молоді — 
Л. Бондаренко.

Л. ЯРМОЛЕНКО.

Слово «перебудова» 
звучало досить часто з 
трибуни і в доповіді пер
шого секретаря райкому 
комсомолу Г. Недобиткі- 
на, і у виступах делегатів 
конференції. Добре, коли 
первинні комсомольські ор
ганізації перебудовуючись 
на виробництві, в навчан
ні, в організації змістов-

торної бригади № 1 кол
госпу імені Калініна. Тут 
Г. Недобитків ставить 
завдання перед комітетом 
комсомолу господарства: 
необхідно, щоб бригада 
постійно поповнювалася 
молодими м ех а н із а тор а ми, 
бо інакше вона втратить 
права КМК. А що ж ро
бить чи зробив ранком по 
зміцненню цього колекти-

Михайло Козленко, сек-0 
ретар цехової комсомоль
ської організації цукроза
воду:

— Мене, як і Віру, теж 
перший рік обрано секре
тарем комсомольської. — 
Але відразу лякає пасив- 0 
вість спілчан. їм аби від- п 
робити визначені години іа 
швиденько по домівках. У 
На кого діти маленькі че-1 
кають, а кому «просто тре- В

конкретне 
намітили 

Ко/лпаніїв-

ПЕРЕБУДОВИ... НА
ВИЙШЛА РОЗМОВА НАЧИСТОТУ 
КОНФЕРЕНЦІЇ

іншихного дозвілля, 
сферах життя, стають ви
могливішими, діловитіши
ми, серйознішими. Це ха
рактерно для спілчан 
ПМК-14, райоб'єднанпя 
«Сільгоспхімія», радгоспу 
«ІІІарівський», цукрового 
заводу. Прикладом добро
совіснішого ставлення до 
праці, своїх громадських 
обов’язків стали автоскре- 
перист ПМК-14 Володи
мир Леуський, тракторист 
колгоспу «Україна» Михай
ло Юрків, доярка колгос
пу «Червоний прапор» 
Світлана Фп.’шп, токар ре
монтно - транспортного 
підприємства Сергій Слив
ка. Відмінно трудиться 
механізатор колгоспу іме
ні Ульяпова Михайло Баш- 
няк, який на 240-гсктарній 
ділянці влітку цього ро
ку вирощував кукурудзу 
і-зібрав з кожного гекта
ра по 42,7 центнера. Мо
лоді доярки району рів
няються у праці на свою 
ровесницю з радгоспу 
«Олександрійський» Любов 
Конончук. Подібних прик
ладів можна навести не
мало. Але якщо у раді 
первинних комсомольсь
ких організацій перебудо
вують свою роботу в світ
лі вимог сьогодення, то 
Олександрійський райком 
ЛКСМ України живе за 
старими мірками. Мало 
того, через байдужість 
працівників райкому пу
щено па самоплив роботу 
комсомольсько • молодіж
ного колективу по відго
дівлі великої рогатої ху
доби в колгоспі «Заповіт 
Леніна». Прикрий резуль
тат — КМК розпався. 
Зменшується кількість мо
лоді і в комсомольсько-мо
лодіжному колективі трак-

ву? Відповіді на це питан
ня не було, як в принципі 
і па багато інших у діяль
ності районної комсомоль
ської.

Як сказано у доповіді, 
райком ЛКСМУ почав біль
ше уваги приділяти орга
нізації і проведенню кон
курсів профмайстерності, 
котрі дають можливість 
узагальнити передовий до
свід, зробити його надбан
ням кожного. Проте за під
сумками минулого конкур
су профмайстерності із 73 
його учасників — всього 
15 молодих виробничників. 
Не брали в ньому участь 
молоді ковалі І слюсарі, 
мало було тонарів, елект
розварників... «Хотілося б, 
щоб подібні конкурси були 
справді масовими огляда
ми молодих умільців, — 
тан відрезюмовано в допо
віді. Знову ж таки: а хто 
і що заважало проводити 
таку хорошу, потрібну, ці
каву справу як належить? 
Чиєї допомоги чекали пра
цівники райкому?

Дві точки зору на одну 
проблему

Віра Ємириова, секретар 
комітету комсомолу колгос
пу імені Ульяпова:

— Молоді в нашому гос
подарстві немало — лише 
на обліку стоїть 33 чоло
віки. Я не скажу, що ком
сомольська робота у нас 
зараз в ідеальному поряд
ку. Я «иовоспеченпй» ком
сомольський ватажок і не 
все ще в мене виходить. 
Але про своїх хлопців і 
дівчат скажу: вони ак
тивні, добре зарекоменду
вали себе на робочих міс
цях. Це помітили правлін
ня, партійна організація 
колгоспу. Молодим сім'ям 
частіше почали виділяти 
благоустроєне житло, но
ву техніку. І, знаєте, ста
ла помітною тенденція 
повернення молоді в Недо
гарку. Щодо дозвілля, тс 
тут повністю тон залають 
молоді.

СЛОВАХ,
ба». Буває, хтось іше й 
заявить: «Мені більше всіх 
треба чи що?» Як на ме
не, таке самоусунення 
громадської роботи п’ 
роджує у молоді замкну
тість, споживацтво. ;

Далеко не все гаразд у 
комсомолі! району з внут
ріспілковою роботою. До
повідач відзначив, що в 
колгоспах «Росія», «Про
грес» комсомольські збо
ри проходять нерегулярно, 
при низькій явці спілчан. 
Проблематично їх провести 
на тваринницьких фермах 
і тракторних бригадах 
колгоспів «'Червоний пра
пор», «Прапор комунізму».^ 
Г. Недобитків та і висту
паючі не проаналізували 
самокритично і той факт, 
що звітно - виборні збори 
у багатьох організаціях | 
безпідставно зривалися або. 
переносилися.

А як розглядати тс, що 
комсомольські внески у 
колгоспах імені Калі-Ж* 
радгоспі «Більшовик», Зю 
кінзаводі № 174 здавали
ся в ощадкасу за 3 — 6 
місяців зразу!

У роботі районної звіт
но-виборної 
ції взяв 
повід альннії
ЦК ЛКСМ України В. Се- 
нюк.

На конференції виступи
ли перший секретар Олек
сандрійського райкому. 
Компартії України 10. Г. 
Целнх та секретар обкому 
комсомолу О. Котов.

конфереи- 
участь від- 

організатор

Відбувся перший органі
заційний пленум новообра
ного райкому ЛКСМУ. 
Першим секретарем обра
но Ю. Шапраиа, другим— 
А. Івахиюк, секретаре? гШ 
завідуючою відділом 
нівської молоді — Н. Дей
негу.

Т. КУДРЯ.



2 грудня 1986 року «Молодий комунари З стор.--------—

;.і. С. Го-йСачов у своему недавньому інтерв’ю індійським журналістам сказав: 
«У радянських людей до Індії особливе ставлення. Ми в Індійському народі Сачи
мо свого старого друга, надійного партнера». Справді, від взаєморозуміння д’йрх 
наших народів залежить багато в долях світу. І кожне свідчення нашого суспіль
ного прагнення до дружби її співробітництва — цс ще одна підстава для оптиміс
тичного погляду в завтра планети.

На знімку: зацікавлена розмова журналістів молодіжних газет республі
ки з молодим індійцем, учасником І Міжнародного фестивалю «Пісня в боротьбі 
□а мир.» у Ниєві Рао Канне Бойїна Срінівасом.

Фото спецкора «Молодого комунара» В. ГРИБА.

ПРАКТИКУМ 
ДЛЯ

ВОКАЛіСТШ
У Кіровограді відбув

ся обласний семінар '— 
практикум керівників та 
методистів районних бу
динків культури з во
кально - хорового жанру.

Близько п’ятдесяти 
чоловік протягом п’яти 
днів підвищували свою 
професійну майстер
ність, знайомились з но
вими творами радянсь
ких авторів.

Перед слухачами семі
нару виступили виклада
чі музично - педагогіч
ного факультету Кірово
градського педагогічно
го інституту імені О. С. 
Пушкіна В. І. Вол овеч
ко, А. С. Прасол. Л. А. 
Прасол, Л. А. Повороз
ко, керівник народного 
самодіяльного хору «Вес
на» А. А. Берсай. інші 
фахівці.

Н. УСАНОВА, 
методист обласного 
науково - методичного 
центру.

ПРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ
(Продовження. Поч. у №№ 118, 121-123, 125, 128, 

131, 132, 134, 138 за 2, 9, 11, 14, 18, 25 жовтня, 
1, 4, 7, 18 листопада ц. р.]

ШКІЛЬНІ коридори Злин- 
СЬКОЇ СШ № 1 ВАЛИТЬ 
дзвінка на перерву 

заповнилися дитячим гамо
ром. Нічого дивного: діти 
залишаються дітьми і заста
вити їх ходити навшпинь
ках із закритими ротами 
неможливо та й непотріб
но. Часто серед учнівсько
го гурту зустрічаєш учите
лів — іще зовсім молодих, 
не на багато старших за 
віком від своїх вихованців. 
Ось піонери тісним кіль

МОЛОДИЙ ПЕДАГОГ НА СЕЛІ

В учительській—
це/л оточили молоду вчи
тельку, яка їм щось розпо
відає особливо ціказе. 
Дітвора засипає її запитан
нями. Чуються жарти, сміх, 
Весело всім — і педагогу, і 
її вихованцям.

— Таке трапляється у нас 
час^«— розповідає дирек- 
тор’и^-оли О. А. Шевчен
ко. — Та і помітили, напев
но, що педколектив маємо 
в основному молодіжний. З 
ним цікаво працювати. Ко
ли щось і підкажеш по ро
боті, а коли й сам чогось 
біля них повчишся. Як-не-як 
вони недавно від студент
ської лави. З усіма новин
ками стосовно фаху знайо
мі. У нашій же сільській 
книгарні свіжої літератури 
й по педагогіці і художньої 
довгенько доводиться че
кати.

Здавалося б, у такій шко
лі, де й справді панує атмо
сфера доброзичливості, щи
рості, простоти у стосун
ках, де старші за досвідом 
без будь-якої попередже- 
ності завжди прийдуть на 
допомогу молодим, де з 
учительській однаково зруч
но г.ч^нають себе абсолют
но колеги, проблеми
кадрів не існує.

— Але при всьому цьому, 
як не диено, нам постійно 
не вистачає 2—3 спеціаліс
тів, — продовжує Ольга Ан
дріївна. — Не хочуть їхати 
у нашу школу працювати 
по одній причині: ніде жи
ти.

Правда, десятирічка має 
Одну квартиру — спеціаль
но для новоприбулих. Але 
мало того, що вона знахо
диться на околиці села. 
Гірше те, що а ній немає 
ніяких зручностей. Наноси
ти води, приготувати пали
во, розтопити плиту, яка 
для багатьох міських жи
тельок мало не музейний 
експонат без інструкції на 
користування ним. А якщо 
до^Ч^ого додати ще й не
абияке навантаження на 
роботі молодих педагогів, 
коли більшу частину доби 
вони проводять у школі, 
бажання на самостійне ха

зяйнування пропадає враз. 
Ось тоді незамінні, як по
вітря, стають «тітки Даші, 
бабусі Маші, просто чиїсь 
сусіди і сусіди тих сусі
дів»... Без їхніх теплих за
тишних кімнаток ну ніяк не 
обійтися. Л. С. Амельохіна 
і Л. Г. Гнойова кілька міся
ців тому закінчили Кіро
воградський державний 
педінститут імені О. С. 
Пушкіна. Відразу включи
лися у шкільні будні. Прак
тично цілі дні на роботі,

новачок
0 Увага: поруч молодий спеціаліст

© «Бабусю, візьміть
на квартиру...»

О Школа на «семи вітрах»

часу на домашні справи не 
залишається, тому і вигід
ніше їм користуватися по
слугами місцевих кварти- 
роздавальників.

Аналогічна ситуація і в 
Злинській СШ № 2. Для 
новоприбулих учителів теж 
є одна квартира, теж без 
зручностей. І, звичайно ж, 
молодь з більшим ентузіаз
мом йде в «прийми» до чу
жих людей, де часто добрі 
хазяйки крім теплої кімна
ти, нерідко ще й запропо
нують тарілку гарячого су
пу. А як це багато значить 
для «свіжоспечених» спе
ціалістів. І вакансії у цій де
сятирічці теж є. З року в 
рік тут чекають викладачів 
хімії, початкової військової 
підготовки, виробничого на
вчання, музики. Буває, що 
приїдуть молоді спеціалісти, 
попрацюють від сили обо
в’язкові три роки і далі 
майнуть. А причина в чо
му? Та в тих же квадрат
них метрах житлової пло
щі, яких обом школам ніде 
взяти. Тут би підтримати їх 
місцевим колгоспам, сіль
ським Радам народних де
путатів.

— Пройшов якось по се
лу слух, — розповідає ди
ректор другої школи В. О. 
Малахатько, — ніби буди
нок для вчителів будувати
муть. Восьмиквартирний 
Та, відверто кажучи, на
стільки довго про це три
вають розмови, що вже й 
не віриться у перетворення 
слів на діло.

Заступник же голови 
Злинської сільради І. П. 
Яковлев впевнено заявив:

— Наступного року почне
ться будівництво восьми
квартирного житлового бу
динку для вчителів за ра
хунок держкапіталовкла- 
деиь.

Що ж, залишається на
братися чергового терпіння 
і витримки. Хоча поміркує
мо: хто ж приїжджає на 
роботу у сільські школи 
взагалі, і в Злинку, зокрема.

Так, частина іногородніх. 
Ну, а куди ж діваються ко
лишні вихованці злинських 
шкіл, які зараз вчаться у 
педагогічних навчальних за
кладах? Приміром, Людми
ла Бугайсва, Ірина Гара- 
щєнко, Валя Яриш, Олена 
Каплунова, Олександр Ве- 
лігін та ще немало хлопців 
і дівчат скоро теж одер
жать педагогічну освіту. 
Ось тільки біда: скільки їх 
повернеться у рідні краї? 
Школи, звичайно, зацікав
лені у «своїх кадрах» навіть 
тому, що знатимуть: не 
«перелітна», тимчасова 
«птаха» до них залетіла. Тут 
залишається лише створити 
молодому спеціалістові доб
рі умови. Тоді не йтиме 
мова і про плинність кадрів, 
а звідси — стабільність, 
згуртованість колективу,

Про стабільність ми не
дарма завели мову, бо те, 
що побачили в Олександрів- 
ській восьмирічній школі, 
зовсім протилежне вище
сказаному.

...Було вже за чотирнад
цяту годину. Час, коли уро
ки закінчилися, а вчителі 
разом зі своїми підопічни
ми пішли на тік місцевого 
колгоспу «Мир» чистити ку
курудзу. На хазяйстві, як 
кажуть, лишилася вчителька 
Л. І. Костенко. Людмила 
Іванівна (вона ж голова 
профкому школи) добре 
обізнана в усіх цікільних 
питаннях. І скоро членам 
рейдової стало ясно: вось
мирічка, точніше її педкд- 

лектив, практично приїжд
жий. Тільки четверо із де
в’ятнадцяти викладачів по
стійно живуть в Олександ- 
рівці. Інші ж щодня «ка
таються». І що іще цікаві
ше: із ближніх сіл — Хме
льового, Злинки... Зрозумі
ло, про яку якісну поза- 
урочну роботу може йти 
моза, коли вчитель не за
лишається на зайву годин
ку після уроків з дітьми. 
Дорога додому хоч і не 
зовсім далека, але ж за
темна «голосувати» на тра
сі не дуже хочеться. Ну, а 
як же гурткова робота, клуб 
вихідного дня, іще багато 
того, без чого немислимі 
шкільні будні? З розповіді 
Людмили Іванівни вчителі |] 
не хочуть «отаборятися» в а 
Олександрівці не тільки че- а 
рез невирішене квартирне й 
питання. Правління кол- Я 
госпу «Мир» (як і злинських й 
господарств) згадує про :,і 
школу лише тоді, коли тре- н 
ба допомога на полі чи на й 
току. В свою ж чергу для г 
своїх підшефних і пальцем П 
не поворухне. Єдине, ЩО І 
мають олександрівські вчи- ц 
телі, то це талони на хар- Й 
чування в колгоспній їдаль-н 
ні.

Члени рейдової бригади■ | 
завершували свою роботу д 
у кабінеті завідуючого 9 
райвно В. Д. Барановського.; 
До побаченого і почутого Н 
раніше він додав і таке, Ц 
Більшість педагогів СШ і П 
восьмирічок району забез- й 
печені житлом. Зокрема, в п 
Кіровській, Якимівській, Ко-й 
панській десятирічках, Хме- і 
лівській восьмирічній та де- 1 
яких інших школах. Саме Я 
там, де школи і господар- і 
ства підтримують справжні 
дружні зв’язки. Повідомив 
Валерій Дмитрович і про 
те, що щороку у район при
бувають немало молодих 
спеціалістів, на яких так че
кають у сільських школах. 
От і нині їх більше ЗО по
чали свої трудові біографії. 
Скільки ж з них виберуть 
Маловисківський район на 
постійне місце проживання, 
важко пророкувати. Певно, 
Що не все залежить виключ
но від наявності даху над 
головою. Але так хотілося б, 
щоб заяв на звільнення че
рез незадовільне квартирне 
питання було якомога мен
ше.

Рейдова бригада «МИ»: 
Е. ГАЛИЦЬКА — стар
ший інспектор по кад
рах обласного відділу 
народної освіти, В. Т1ТА- 
РЕНКО — методист рай
вно, Т. БОЛДИРЄВА — 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської мо
лоді райкому комсо
молу, Т. КУДРЯ — спец
кор «Молодого кому
нара».

Маловисківський район.

ШИФРОВКА
Після відвідин того хлопчака, який залишився жи

вим після аварії, він довго картав себе за необач
ність. Скільки років був обережним, а тут не витри
мав, подався перевіряти: чи не впізнав його .цей 
хлопчисько?.. Схоже, не впізнав. А як притворився? 
Звичайно,,як завжди в таких випадках, наклав грим. 
Точно такий, в якому був того вихідного дня, коли 
їхав за автомобілем Митлюка... Та все ж професіона
лам і цієї його з’яви в лікарні буде досить, аби вче
питися в слід. Правда, час для відвідин він вибрав 
начебто непоганий. Того дня до хлопчиська прихо
дило кілька відвідувачів, напередодні, та й наступ
ного. Чого б то йому, власне, запам'ятовувати його? 
І все ж відчував неспокій.

Вечорами,- усамітнившись в кімнаті (з дружиною, 
вже другою в його житті, давно не мали спільних 
інтересів), одягав навушники й слухав, як добре жи
веться там, на Заході. Останніми роками йому 
нестримно хотілося втекти світ за очі з цього міста, 
з країни, де він остерігався кожного перехожого й 
не міг спокійно спати, де щоночі мучили сни-кош- 
мари.

Років десять тому, він «раптом» захопився радіо
технікою. Довелося поновлювати набуті колись у 
спецшколі знання. Придбав -короткохвильову радіо
станцію, став часто бувати у міському радіоклубі. 
Такий одержав наказ звідти, від своїх колишніх гос
подарів...

Завдання спочатку видавалися йому дріб’язкови
ми. Збирав районні газети, багатотиражки, відносив 
у тайник... Куди вони потім дівалися, не цікавився. 
Так два роки. Потім, коли опанував добре радіолю- 
бительськи/л кодом й вільно почував сббе в ефірі, 
йому передали шифр.

Чергової звістки від господарів цього разу чекав з 
нетерпінням. Раніше повідомив, що має підозру: за 
ним стежать, можуть напасти на слід. Просив дозво
лу залишити країну. Адже за ці роки, якщо його не 
одурено, на його рахунок в швейцарському банку 
вже зібралась певна сума, цілком достатня, щоб 
дожити роки, які йому ще відміряла доля. Що ж на
кажуть на цей раз господарі?.

Ефір шумів багатоголоссям, потріскував грозови
ми розрядами, озивався найрізноманітнішими позив
ними. Відшукавши потрібну »частоту, став чекати. 
Цього разу в ефір виходити не буде. Тільки прослу
хає, запише і все. Новин у нього ніяких, після того, 
як залишив у тайникові магнітофонну плівку з запи
сом радіопереклички, більше не ризикузав, не зай
мався нічим. Він, власне, й дотепер нічим, як він га
дав, серйозним не займався. Хіба що за останні ро
ки перефотографував у свого нового знайомого, 
теж радіолюбителя, інженера з бюро раціоналіза
торських та винахідницьких проектів кілька, цікавих 
на його погляд, пропозицій, і буквально торгуючись, 
передав їх господарям, проявивши таким чином іні
ціативу сам. Бо йому було категорично наказано: 
нічим, окрім збирання багатотиражних газет, район
ної періодики, брошур, бажано розмножуваних на 
ротаторах науково-дослідними інститутами, не зай
матися.

Та ось нарешті озвалася очікувана радіостанція. 
Провівши кілька коротких діалогів з колегами-ко- 
роткохвильовиками, оператор залишив ефір.

Через двадцять хвилин Зінець прочитав розшиф
ровану коротку радіограму:

— Дійте на свій розсуд.
Схоже, господарів не дуже тривожила доля Ста

рого агента. І він це зрозумів.

РОЗШУКИ
Прикмета, яку згадав Степанко Митлюк, полегшу

вала розшуки невідомого. Не в кожного ж золота 
фікса. Хлопчик же твердив — коли незнайомий від
відувач широко посміхається, ліворуч оголюється 
жовтогаряча коронка. При розмові вона непомітна. 
Класична прикмета, Карий аж не повірив спочатку в 
неї. Однак хлопчик наполягав.

— Чому ж ти відразу нам про це не сказав?
Степанко ніяково опустив додолу погляд. Він і сам 

не міг це пояснити. Вилетіло з пам’яті. Його тоді 
найбільше схвилював погляд, а все інше забулося 
Тепер знайти таємничого відвідува^а буде простіше.

Робота карному розшукові полегшувалась. І не
вдовзі старший групи, Істоменко. мав перші резуль
тати. Підозрілих, котрі мали згадану прикмету й за 
родом своєї роботи мали доступ до радіоапаратури 
чи до залів, де проводилася перекличка, виявилось 
вісім.

Був теплий осінній день. За вікном розносило па* 
вутиння бабине літо.

Істоменко якусь мить вивчав списом перед собою.

(Продовження ча 4 стор.І
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ПРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ
(Продовження. Поч. на 3-й стор.)

—- Кожен з восьми може бути. Доведеться пере
віряти всіх. Це треба буде з собою клоуна брати, смі
шити їх, тоді, може, вдасться знімок зробити такий, 
що в хлопчика сумніви зникнуть і він упізнає.

— Не перебільшуй, досить звичайних знімків. Ду
маю, він упізнає відвідувача й так. У нас всі вісім 
знімків?

— Де тамі Тільки половина, — старший лейтенант 
дістав з дипломата папку. — Хіба я тобі ще не по
казував? — простягнув фотографії капітанові. — По- 
любуйсяі А тепер порівняй ось з цією. — Він дістав 
з кишені фоторобота, складеного з участю Степанка 
Митлюка.

Максим і так пам’ятав обличчя на фотороботі до 
дрібниць. Спільного було мало.

— А ти кажеш, що легше буде його розшука
ти, — спохмурнів Істоменко.

— Як справи з фотографіями інших?
— Розшукуємо. Завтра на ранок всі матимемо. Ти 

хочеш їх показати Степанкові?
— Не тільки... Треба придивитися до кожного. Мо

же, ця версія теж не виправдає себе? Як тоді ви
плутуватися?

— У мене передчуття, що ми на правильному 
шляху.

— Хто з цих чотирьох, про кого ми трохи знаємо, 
заслуговує на увагу? — помовчавши, запитав Карий.

Істоменко розклав фотографії перед собою, дістав 
з кишені записника й почав характеризувати кожно
го з підозрілих.

ф

Червоний квиток, 
Як вогник живий, 
Біля серги у мене.ПАРТІЙНИЙ КВИТОК

Зображення Леніна...
Ніби вогонь, 
Червона обкладинка. 
Графи,
Печатка...
Лежить партквиток біля серця мого — 
Найкращих діянь моїх світлий початок. 
Це він, партквиток, мене кличе зеежди 
Невтомно іти у комунівські весни, 
Вирощувать хліб і ростити сади, 
І жити у світі правдиво і чесно. 
Ненавидіть кривду, боротись за мир, 
Туди, де найважче, самому ставати, 
Щоб людям хорошим у сяєві зір 
Приходило щастя до дому, до хати... 
Твердіший стає у дорозі мій крок. 
Творити, боротися, жити, як Ленін... 
Партійний квиток,

СПОВІДЬ ВЕТЕРАНА
Які величні зведено мости 
Над хвилями широких рік Вкраїни! 
Як справжній витвір сили й красоти, 
Вони стоять і на могутні спини 
Приймають важелезні вантажі. 
Який ритмічний тут вагонів цокіт!.. 
Задумаюся — і в моїй душі 
Чомусь відлунюють буремні рони. 
Мабуть, тому, що тут в бої ходив, 
Що рвавсь туди, вперед, на берег прав 
Закрию очі — і нема мостів: 
Наводимо понтонні переправи...

Н. ДОБРІН, 
лауреат обласної журналістської премії імені 
Юрія Яиовського.

НА РОЗДОРІЖЖІ
Після такої байдужої радіограми своїх господарів 

Зінець запанікував. Нарешті зрозумів, що там, на 
Заході, він, скоріше всього не потрібний. І використо
вували його практично всліпу тільки тому, аби він, 
коли попадеться, нікого не міг видати.

І справді, хто, крім нього, постраждає, коли на 
слід нападуть чекісти? Ніхто... Здобиччю їхньою ста
не старий дідуган, який збирав газети, викрадав 
технічні й технологічні новинки невідомо для кого. 
На кого він працював оці довгі останні десять ро
ків? На німців? Американців? І чи справді оте п’яти
значне число, яке йому назвали — шифр для швей
царського банку? Все це може видатися таким нере
альним... От гроші він отримував з тайника цілком 
реальні, та про це чекістам розповідати не слід...

Якби ж то знаття — натрапили вони на його слід, 
чи це в нього вже починається старече? Недобре пе
редчуття весь час гнітить...

Видати він нікого не може... Шифр йому підкину
ли через кватирку, так же він отримував кілька разів 
інструкції. Поки не перейшли на радіомову... Стри
вай! Виходить, таки хтось у Полтаві є? Не святий же 
дух приносив і кидав у вікно конверти...

Холодний піт виступив у Зінця на чолі. Як сидів у 
кріслі, так і завмер від раптової думки. А що як во
ни за ним теж постійно стежать? Чи може він зовсім 
даремно панікує?

Часу минуло багато відтоді, як взяв він у розби
тому автомобілі конструктора Митлюка той злощас
ний діагностик. Але саме після цього стало переслі
дувати його передчуття провалу.

Проте ж не міг він тоді не скористатися таким 
випадком! Помилки допустився згодом. Йому здало
ся, що хлопчина ще живий... І стало жаль дитини. 
Тому й зателефонував одразу в міліцію й швидку 
допомогу. Тепер у них напевне є фонограма його 
голосу. Старий пень! Сам себе допомагає знайти... 
Це була перша серйозна помилка. Друга теж без
глузда: чого було пертися в лікарню? Словом, тіль
ки чудо зможе тепер порятувати його від уваги мі
ліції й чекістів. А все так було добре...

Пригадав, як під виглядом кореспондента облас
ної газети приходив на завод, розмовляв з моло
деньким дівчам-інженером з бюро раціоналізації і 
винахідництва. Ніхто й разу посвідчення не запитав. 
Посвідчення, правда, Зінець мав. Зовсім випадково 
підібрав кілька років тому на пляжі. Загорав на 
березі Ворскли разом з трьома молодиками, які 
раптом заквапились і залишили після себе на піску 
червоненьку книжечку... Тоді й прийшла в голову 
авантюристична думка.

Розрахував правильно: нині люди стали довірливи
ми, про розвідку читають лише в книжках. З посвід
ченням у кишені побував Зінець на кількох заводах, 
мав доступ до цікавої документації. А головне — 
отримав солідну винагороду в карбованцях з тай
ника, куди вкладав мікроплівку. За діагностика одер
жав 700 карбованців. Ризикувати було за що...

(Далі буде)

А ЦТ (І програма)

8.00 — Час. 8.40 — Теле
фільм «Джен Ейр». 1 і 2 се
рії. 10.40 — Новини. 14.30 — 
Новини. 14.45 — Докумен
тальні фільми телестудій 
країни. 15.35 — Л Бетховен. 
Симфонія № 1. 10.15 — Но
вини. 16.20 — «Чого і чому». 
Передача для дітей. 16.50 — 
«Республіка на Меконгу». 
Кіноварне про історію 1 сьо
годнішній день Лаосу. 17.15
— Карпатські акварелі. 17.35 
—’ Наука 1 життя. 18.20 — 
Науково . популярний фільм. 
«Я не вмію байдуже жити». 
Про творчість М? Тихонова. 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Проблеми — пошуки 
—' рішення. Демократія І за
конність. 21.00 —’ Час. 21.40
— «Маршал Жуков. Сторін
ки біографії». Документаль
ний фільм. 23.05 — Сьогод
ні у світі.

внни. 14:50 — «Союз науки 
і праці». Науково . популяр
ні фільми. 15.30 — Фільм 
«Петерс». 17.05 — Новини. 
17.10 — Розповідають наші 
кореспонденти. 17.40 —
Мультфільм. 18.00 — ПісиЯ 
далека й близька. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Держприймання: боротьба
за якість. Досвід роботи на 
Московському заводі «Фре
зер». 20.00 — Телефільм 
«Джен Ейр». З серія. 21.00— 
Час. 21.40 — Контрольна для

балету Молдавської РСР. 
15.55 — Новини. 16.00 — Ша. 
хова школа. 16.30 — «Роз
гром німецько - фашистсь. 
них військ під Москвою». 
Документальний фільм. 17.30
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 18.15 — «За словом — 
діло». Колективне рішення
— колективна відповідаль
ність. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Співає М. Па- 
хоменко. 19.30 — Новини. 
19.35 — Держприймання: бо
ротьба за якість. Про робо-

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛК СМ Украины.

На украинском языке.

3 2 по 5
грудня
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А УТ
10.00 — Новини. 10.25 

Новини кіноекрана. 11.40 
Шкільний екран. 10 кл. Ук 
раїнська література. 12,10— 
Камерний концерт. 12.40 — 
Телефільм «Щоб пізнати 1с 
тину». 12.55 — -«Доброго вам 
здоров’я». Тверезість — 
норма життя. 13.25 — Нови 
ни. 16.00 — Новини. 16.10— 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Для школярів. «На старт, 
архімедн!» 17.15 — Науко
во - популярний фільм «Раз 
слівце, два слівце». 17.30 — 
«Державне приймання про
дукції: курс — якість». Ре
портаж з Ворошиловградеь- 
кого трубного заводу ім. Яку- 
бовського. 18.00 — Докумен
тальний фільм. 18.30 — Со
нячне коло. 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 —’
«Агропром: економічний ек
сперимент». Виїзна редакція 
Українського телебачення 
на Кубані. Передача 2. 20.00
— «Молоді голоси». Концерт. 

'20.35 — Вечірня гімнастика.
20.45 —’ На добраніч, діти! 
21.00 — Час. 21.40 — Зуст- 
оіч письменників і митців 
України з трудівниками 
м. Кам’янця - Подільського 
Хмельницької області. 23.10
— Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний Фільм. 8.35 
9.35 — Природознавство.
2 кл. 8.55 — Науково - по
пулярний фільм. 9.05. 13.05
— Французька мова. 9.55 — 
«Кристали». Науково-попу
лярний Фільм. 10.05 — Уч
ням СПТУ. А. Чехов. «Виш
невий сад». 10.35, 11.35 — 
Основи інформатики і обчне

.’повальної техніки. 9 кл. 11.05
— Шахова школа. 12.05 — 
В. Жуковський. 13.35 — Іс
торія. 6 кл. 14.05 — Б. Кус- 
тодієв. За листами і спога
дами. 14.35 —' Знай і вмій. 
15.05 — Новини. 18.00 
Новини. 18.15 — Музичний: 
кіоск. 18.45 — «...До шіст
надцяти і старші». 19.30 —' 
Ритмічна гімнастика. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 —
Здоров’я. 21.00 — Час. 21.40
— Чемпіонат СРСР зі спор
тивної гімнастики. 22.25 — 
Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — Час. 8.40 — Теле
фільм «Джен Ейр». З серія.
9.40 — Клуб мандрівників.
10.40 — Новини. 14.30 — ІІо-

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,
X Х м- Кіровоград,

< . ХІ вул. Луначарського, 36.

БК 01657. Обсяг 0,5 друк. арк.

дорослих. 22.40 — Сьогодні у 
світі. 22.55 — Світ 1 молодь.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Художній фільм «Ніна». 
.1І.40 — Шкільний екран. 
’9 кл. Історія. 12.10 — На
родні таланти. 12.40 —
«Темп». Телерадіопереклик з 
проблем науково - техніч
ного прогресу. 13.40 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10 
— Срібний дзвіночок. 16.30 
—' Кінопрограма «Кроки п’я- 
тирічки». 17.10 — А. Пет
ров. Концерт для скрипки з 
оркестром. 17.30 — Старти 
надій. 18.00 — Співає І. За- 
харко. 18.30 — Актуальна 
камера. 19.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Динамо» 
(Київ) — «Шахтар». У пе
рерві — Вечірня гімнастика. 
20.45 —■ на добраніч, діти! 
21.00 — Час. 21.40 — Му
зичні зустрічі. 22.40 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
8.00 —' Гімнастика. 8.15— 

«Гудаствірі». Телефільм. 8.35,
9.35 — Суспільствознавство. 
10 кл. 9.05, 13.55 — Німець
ка ?,іова. 10.05 — «Учитель». 
Теленарис про народного 
учителя СРСР Л. Парфено. 
ву. 10.35, 11.35 — Загальна 
біологія. 9 кл. 11.05 — Лю
дина. Земля. Всесвіт. 12.05
— Екран — учителю. Ос
нови інформатики і обчис
лювальної техніки. 10 кл.
12.35 — Сільська година. 
14.05 — Документальний те
лефільм. 14.25 — Сторінки 
історії. «Останні залпи вій
ни». 15.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — «Спів
дружність». Тележурнал. 
18.45 — Мультфільм. 19.45
— Вечірня казка. 20.45 —
Документальний фільм «За
питання майстру». 21.00 — 
Час. 21.40 — Фільм «При
ходь вільним». 23.10 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
8.00 —’ Час. 8.40 — Теле 

фільм «Джен Ейр». З і 4 
серії. 10.30 — Очевидне — 
неймовірне. 11.30 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 —
«Наш сучасник». Докумен
тальні телефільми. 15.25 — 
Грає симфонічний оркестр 
Державного театру опери та

Індекс 61103.

ту швейного об'єднання 
«Москва». 20.05 — Телефільм 
«Джен Ейр». 4 серія. 21.00— 
Час. 21.40 — Контрольна
для дорослих. 22,45 — Сьо
годні у світі.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —' 
«Естрадна мозаїка». 10.35— 
Шкільний екран. 10 кл. 
11.05 — Танцювальні ритми. 
11.35 — Фільм «Я вас доче
каюся». 12.40 — Для дітей. 
Вистава «38 папуг», 13.30 —‘ 
Новини. 13.45 — Російські 
мелодії. 16.00 — Новини.
16.10 — Срібний дзвіночок. 
16.30 — Республіканська фі
зико - математична школа. 
Математична телеолімпіада. 
17.00 — Вперед. . орлята! 
17.25 Грає заслужений 
симфонічний оркестр Укра
їнського телебачення і ра
діо. 18.00 ‘— Документальний 
фільм «Звинувачується сіо
нізм». 18.30 — Вокальні ду
ети. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Агропром: 
економічний експеримент». 
Виїзна редакція Українсько
го телебачення на Кубані. 
Передача 3. 20.00 — Моло
діжна студія «Гарт». 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
Час. 21.40 — Телефільм
«Овід». 1 серія. 22.50 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35. 
9.35 — Природознавство.
4 кл. 8. 55 — «АСУ і чіно». 
Науково - популярний фільм. 
9.05. 13.05 — Іспанська мо
ва. 9.55 — Учням СПТУ.
О. Твардовський «За даллю 
даль». 10.40. 11.35 — Етика 
і психологія сімейного жит
тя. 9 кл. 11.10 — Диво тем
ряви. 12.05 — Контрольна 
для дорослих. 13.35 — Фільм 
«Суворе чоловіче життя». 
15.05 — Новини. 18.00 —
Новини. 18.15 — Мультфільм. 
18 25 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. 
Ф. Шопен. «Полонез - фан
тазія». Етюд до дієз мінор; 
Скерцо сі бемоль мінор. 
19.00 —' Баскетбол. Кубок 
європейських чемпіонів. 
«Жальгіріс» — «Реал» (Іс
панія). У перерві — 19.40 —' 
Вечірня казка. 20.30 — Ви
ступ концертного оркестру 
електромузичних інстру
ментів. 21.00 -- Час. 21.40 —' 
Телефільм «Запобіжні захо
ди». 23.00 — Новини.
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А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — Теле

фільм «Джен Ейр». 4 1 Б 
серії. 10.45 — Світ і молодь. 
11.20 — Новини. 14.30 —.
Новини. 14.45 — Людина ! 
природа. Документальні те-, 
лефільми. 15.15 — Російсь
ка мова. 15.45 - Концерт 
Державного ансамблю пісні 
і танцю «Наргіс» (Афганіс- 
тан). 16.10 — Новини. 1НЖ.
— «Спор - клуб». 17.15
Герої М. Носова на екрані. 
Мультфільм «Незнайко в 
Сонячному місті». 18.05 —: 
Науково - популярний фільм 
про шкідливість пияцтва. 
18.15 — «Співдружність».
Тележурнал. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — «Клоун 3 
осінню у серці». Л. Єнгіба- 
роп. Естрадно . циркова ви
става. 19.50 — Телефільм 
«Джен Ейр». 5 серія. 21.00
— Час. 21.40 —Концерт А. Пу- 
гачової в Чорнобилі. 22.35
— Сьогодні у світі. 22.50 —: 
Міжнародні змагання з фі
гурного катання на приз га
зети «Московские новости». 
Парне катання. Довільна 
програма.

▲ УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. ]0.3(1
— Естрадні ритми. 10.50 -*р 
Телефільм «Овод». 1 серія. 
11.55 — Молодіжна студія 
«Гарт». 12.40 — Звучить ор
ганна музика. 13.15 — Нови
ни. 16.10 — Срібний дзвіно
чок. 16.30 — Виступає за
служений Закарпатський 
народний хор. 17.30 — «Дер
жавне приймання продукції 
курс — якість». Репортаж з 
виробничого об'єМй^ня 
«Дніпропетровський ^Ком
байновий завод їм. К. поро- 
шялова». 18.00 — Докумен
тальний телефільм. 18.30 —7 
И. Гайдн. Концерт для віо
лончелі з оркестром. 19.00-7 
Актуальна камера. 19.30 
Сеанс документального І 
науково . популярного кіно. 
20.30 — Вечірня гімнастика. 
20.40 — ’ На добраніч, цітиі 
21.00 — Час. 21.40 — Теле
фільм «Овод». 2 серія. 22.45
— Новини. 23.10 — «Світ
поезії». У. Уїтмен.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 ^3 

Кіножурнал «Сільське гос-' 
подарство». 8.35. 9.35 — Му
зика. З кл. 9.05. 12.45 — Ан
глійська мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Загальна біологія. 
10.35. 11.35 — Історія. 7 кл. 
11.05 — Наш сад. 12.05 -? 
Екран -— учителю. Ознайом
лення з навколишнім світом.- 
1 кл. 12.25 — Прнродознавст« 
во. З кл. 13.15 — Контроль
на для дорослих. 14.15 —
Зарубіжне обізазотворче мис
тецтво. П. Рубенс. 15.00 — 
Новини. 18 00 — iflfcvHH. 
18.20 — ДокументгЖнин
фільм «За владу Рал...» П1.30
— Чемпіонат СРСР з ков
занярського спорту. Жінки. 
19 00 — Для всіх і для кож
ного. 19.30 — Міжнародні 
змагання з фігурного катан
ня на приз газети «Москов
ские новости». Оригінальний 
танень 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — «У двох кроках 
від Полюсу». Науково - по
пулярний фільм.’ 20.35 
Чемпіонат світу з гандболу. 
Жінки. 21.00 — Час. 21.40 — 
На екрані — кінокомедія 
«Повітряний візник». 22 50
— Новини
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