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УЧОРА В 1394 КОМСОМОЛЬСЬ
КИХ ПОЛІТГУРТКАХ НАШОЇ ОБ
ЛАСТІ ВІДБУЛИСЯ ПІДСУМКОВІ ЗА
НЯТТЯ. МАЙЖЕ ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ ти
сяч ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ЗВІТУВАЛИ 
ПЕРЕД СВОЇМИ ТОВАРИШАМИ ПРО 
ТЕ, ЯК ОВОЛОДІЛИ МАРКСИСТСЬ
КО-ЛЕНІНСЬКОЮ ТЕОРІЄЮ,, ЯК ВИ
ВЧАЮТЬ І ВТІЛЮЮТЬ У ЖИТТЯ РІ
ШЕННЯ ПАРТІЇ ТА УРЯДУ. ЯК ДІЛОМ 
ПІДТРИМУЮТЬ ЗОВНІШНЮ І ВНУТ
РІШНЮ ПОЛІТИКУ КПРС.

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
. до

1. Хай живе 1 Травня — День міжна
родної солідарності трудящих у бороть
бі проти імперіалізму, за мир, демокра
тію і соціалізм!

2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся?
3. Хай жисе марксизм-ленінізм — віч

но живе революційне інтернаціональне 
вчення?

4. Хай живе ленінська Комуністична 
партія Радянського Союзу — керівна і 
спрямовуюча сила радянського су
спільства!

Хай живе велика непорушна сдність 
партії і народу!

5. Хай живе у віках ім’я і справа Воло-» 
дймира Ілліча Леніна!

6. Громадяни Радянського Союзу! 
Вчіться жити, працювати і боротись по-

< ленінському, по-комуністичному?
* 7. Слава великому радянському наро

дові — будівникові комунізму, послі
довному борцеві за мир в усьому світі? -

8. Хай живе героїчний робітничий 
клас Країни Рад!

9. Хай живе славне колгоспне селян
ство!

10. Хай живе радянська народна інте
лігенція!

11. Хай живе непорушний союз робіт
ничого класу, колгоспного селянства і 
народної інтелігенції!

12. Хай живе братерська дружба і не
похитна сдність усіх націй і народностей 
Радянського Союзу!

13. Хай живе Конституція СРСР — Ос
новний Закон першої в світі соціалістич
ної загальнонародної держави! Хай жи
ве соціалістична демократія!

14. Хай живуть Ради народних депута
тів!

Хай шириться участь трудящих в уп
равлінні справами держави і суспіль
ства!

15. Трудящі Радянського Союзу! Бо-
- рїться за виконання історичних рішень 

ХХУ з'їзду КПРС!
Повніше реалізуйте можливості роз

винутого соціалізму!
16. Комуністи! Будьте в авангарді все

народної боротьби за підвищення ефек
тивності і якості роботи?

17. Хай живуть радянські профспілки 
— школа комунізму, впливова сипа на
шого суспільства?

18. Юнаки І дівчата! Наполегливо ово
лодівайте знаннями, культурою, профе
сійною майстерністю! Будьте активними 
борцями за комунізм!

-Хай живе Ленінський комсомол — на
дійний помічник і бойовий резерв Ко
муністичної партії!

19. Хай живуть радянські жінки — ак
тивні будівники комунізму! Слава жінці- 
матєрі!

Мир і щастя дітям усієї землі!
20. Радянські воїни! Вдосконалюйте

бойову і політичну підготовку, пильно і 
надійно охороняйте мирну працю радян
ського народу, великі завоювання соціа
лізму! _ .

Хай живуть доблесні Збройні Сипи 
СРСР!

21. Хай живе у віках безприкладний 
Л подвиг радянського народу у Великій

Вітчизняній війні!
Вічна слава героям, які полягли в бо

ротьбі за честь, свободу і незалежність 
«нашої Батьківщини!

22. Трудящі Радянського Союзу! Під
вищуйте продуктивність, ефективність І 
яність праці на кожному робочому міс
ці!

Усі сили на успішне завершення деся
тої п'ятирічки!

23. Слава червонопрапорним колекти
вам, ударникам п’ятирічки, які йдуть в 
авангарді комуністичного будівництва!

1 ТРАВНЯ
24. Працівники промисловості! Зміц

нюйте індустріальну могутність нашої 
Батьківщини!

Швидше освоюйте і ефективно вико
ристовуйте виробничі потужності!

Впроваджуйте нову техніку, прогре
сивну технологію, передовий досвід?

25. Трудящі Радянського Союзу! При
скорюйте розвиток продуктивний сил 
Сибіру і Далекого Сходу?

Вище темпи будівництва Еайкалс- 
Амурської магістралі!

26. Працівники важкої пролАисловості! 
Підвищуйте технічний рівень виробниц
тва!

Певніше забезпечуйте потреби народ
ного господарства в паливі, енергії, ме
талі, сировині!

27. Радянські машинобудівники! Ство
рюйте високопродуктивні, економічні і 
надійні машини, прилади, засоби меха
нізації і автоматизації!

Ессмірно сприяйте прискоренню нау
ково-технічного прогресу!

28. Працівники хімічної промисловості! 
Впроваджуйте високоефективну техно
логію, повніше забезпечуйте потреби 
народного господарства в хімічних про
дуктах і матеріалах!

29. Працівники промисловості! Збіль
шуйте виробництво, розширюйте асор
тимент, поліпшуйте якість товарів народ
ного споживання!

30. Будівельники і монтажники! Своє
часно вводьте в дію виробничі потуж
ності і об'єкти, підвищуйте ефективність 
капітальних вкладень!

Будуйте добротно, економічно, на су
часній технічній основі!

31. Працівники транспорту І зв'язну! 
Поліпшуйте обслуговування народного 
господарства, повніше задовольняйте 
залити радянських людей!

32. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за всебічний і динамічний розви
ток сільського господарства! Присис- 
рюйте темпи його Індустріалізації і хі
мізації, меліорації земель, розвивайте 
спеціалізацію і концентрацію виробниц
тва!

Активніше здійснюйте комплексну 
програму перетворення Нечорноземної 
зони РРФСР!

33. Працівники сільського господар
ства! Підвищуйте ефективність вироб
ництва!

Краще використовуйте землю, техніку, 
добрива!

34. Колгоспники І працівники радгос
пів! Збільшуйте виробництво і продаж 
державі зерна, бавовни, цукрових бу
ряків, картоплі і овочів?

Зразково проведемо весняні польові 
роботи!

Порадуємо Батьківщину вис сним уро
жаєм!

35. Трудівники сільського господар
ства! Зміцнюйте кормову базу тварин
ництва!

Нарощуйте виробництво і продаж 
державі м’яса, молока, ясць, еоени та 
іншої продукції!

36. Працівники сільського господарст
ва, заготівельних, транспортних, пере
робних і торговельних підприємств! Не 
допускайте втрат сільськогосподарської 
продукції!

Усе, що вироблено, повинно бути ви
користане на благо народу!

37. Працівники торгівлі, громадського 
харчування, служби побуту і житлово- 
комунального господарства! Підвищуй
те якість роботи, культуру обслугову
вання радянських людей!

Центральний Комітет

38. Трудящі Радянського Союзу! 
Зміцнюйте дисципліну, бережіть Н0Ж-у 
робочу хвилину!

Економно й ефективно Еинористовуй- 
те метал, сировину, паливно-енергетичні 
ресурси!

39. Громадяни Радянського Союзу! Бе
режіть і примножуйте соціалістичну 
власність!

Раціонально, по-хазяйськсму викорис
товуйте багатства країни, охороняйте 
рідну природу!

40. Спеціалісти народного господар
ства! Винахідники і раціоналізатори! 
Едосксналюйте техніку, технологію, уп
равління виробництвом!

Боріться за прискорення науково-тех
нічного прогресу)

41. Радянські ечєні! Підвищуйте ефек
тивність досліджень, зміцнюйте зв’язок 
науки з виробництвом!

Слава радянській науці!
42. Працівники ідеологічного фронту? 

Підвищуйте науковий рівень і якість ви
ховної інформаційної пропагандистської 
роботи!

Комуністичну ідейність, активну жит
тєву позицію — кожній радянській лю
дині!

43. Діячі літератури і мистецтва, пра
цівники культури! Створюйте твори, гід
ні нашої великої Батьківщини! Високо 
несіть прапор партійності і народності 
радянського мистецтва!

44. Працівники народної освіти! Під
вищуйте якість навчання? Виховуйте під
ростаюче покоління б дусі комунізму, 
свідомого ставлення до навчання і пра
ці!

45. Працівники вузів і технікумів! По
ліпшуйте ідейний гарт і професійну під
готовку спеціалістів, розвивайте науку, 
примножуйте вклад у комуністичне бу
дівництво!

46. Ветерани революції, війни і праці! 
Наставники молоді! Беріть активну 
участь у вихованні молодого покоління 
на революційних, бойових і трудових 
традиціях Комуністичної партії і радян
ського народу!

47 , Піонери і школярі, учні професій
но-технічних училищ! Гаряче любіть Ра
дянську Батьківщину! Наполегливо ово
лодівайте знаннями і трудовими навич
ками!

Готуйтеся стати активними борцями зз 
справу Леніна, за комунізм! ,

48. Працівники охорони здоров я! Під
вищуйте яність і культуру медичного 
обслуговування! Краще використовуйте 
досягнення науки і практики!

49. Фізкультурники і спортсмени! При
множуйте славу радянського спорту, на
полегливо готуйтеся до Московської 
Спімпіади-80!

Фізичну культуру — а повсякденне 
життя радянських людей!

50. Братерський привіт комуністичним 
і робітничим партіям!

Хай міцніє сдність і згуртованість ко
муністів усього світу на основ» марк- 
сизму-ленінізму, пролетарського інтер
націоналізму!

51. Хай живе пролетарський інтерна
ціоналізм — випробувана І могутня 
зброя міжнародного робітничого класу. 
52. Братерський привіт народам соціа
лістичних нраїн! Хай роззувається і міц
ніє світова система соціалізму!

Хай живе єдність і згуртованість брат
ніх партій і народів країн соціалістичної 
співдружності!

53. Братерський привіт героїчному 
в'єтнамському народові!

54. Братерський привіт мужньому ла
оському народові!

55. Братерський привіт иампучійсько-
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му народові, який будує незалежну, 
вільну, народну Кампучію!

56. Братерський привіт афганському 
народові, який мужньо захищає завою
вання квітневої революції!

57. Гадячий привіт іранському народо
ві, який рішуче виступає проти імперіа
лістичного втручання!

58. Братерський привіт робітничому 
класові капіталістичних країн — само
відданому борцеві проти експлуатації 8 
гноблення монополій, за права трудя
щих, за мир. демократію і соціальний 
прогрес!

59. Братерський привіт народам, які 
добилися визволення від колоніального 
ярма і ведуть мужню боротьбу за зміц
нення національної незалежності і соці
альний прогрес!

68. Гарячий привіт народам Африки, 
які борються проти імперіалізму, за пов
не визволення континенту від колоніа
лізму і расизму, за свободу, незалеж
ність і соціальний прогрес!

61. Гарячий привіт народові Зімбабве, 
який заЕоював незалежність!

62. Гарячий привіт народам Латинсь
кої Америки, які борються проти реак
ції і фашизму, за демократичний роз
виток своїх країн!

63. Гарячий привіт героїчному нікара- 
гуанському народові!

64. Братерський привіт робітничому 
класові, всім трудящим і демократам 
Чілі, які єедуть самовіддану боротьбу 
проти фашистської реакції!

65. Братерський привіт знемагаючим 
у тюомах і фашистських катівнях муж
нім борцям за свободу народів, демо
кратію і соціалізм!

Свободу в'язням імперіалізму ї реак
ції?

66. Хай міцніє НЄЗДОЛ8МИИЙ союз 
трьох основних революційних сил сучас
ності — світового соціалізму, міжнарод
ного пролетаріату І національно-виз
вольного руху!

67. Гарячий привіт арабським наро
дам, які ведуть боротьбу проти ізраїль
ської агресії і диктату Імперіалізму!

Хай міцніє радянсько-арабська друж
ба!

68. Народи європейських країн. Бо
ріться проти розміщення в Західній Єв
ропі нової американської ракетно-ядер
ної зброї, за мир, безпеку і співробіт
ництво!

69. Гарячий привіт великому індійсь
кому народові! Хай розвивається І міц
ніє дружба і співробітництво між Ра
дянським Союзом і Індією!

70. Народи азіатських країн! Боріться 
за зміцнення миру, співробітництво І) 
добросусідські відносини, за гаранту
вання безпеки в Азії!

71. Народи світу! Посилюйте бороть
бу проти загрози нової світової війни, 
за скорочення озброєнь, за зміцнення 
розрядки!

Давайте відсіч агресивним підступам 
імперіалізму І гегемонізму, мілітаризму 
і реваншизму!

72. Народи світу! Послідовно висту
пайте за заборону ядерної та всіх інших 
видів зброї масового знищення!

Рішуче «ні!» — новому туру гонки оз
броєнь!

73. Хай живе миролюбна ленінська 
зовнішня політика Радянського Союзу!

74. Хай живе каша велика Батьківщина 
— Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік!

75. Під прапором марксизму-пенініз- 
му, під керівництвом Комуністичної пар
ті» — вперед, до перемоги комунізму!

Комуністичної партії Радянського Союзу
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Майбутні господарі землі
Є и Новгородці варте уваги містечко — корпуси 

сільського професійно-технічного училища № б. Уже 
сама назва його ев’дчить про те, що в учбовому зак
ладі готують кадри механізаторів широкого профілю. 
Нині тут навчається 400 майбутніх господарів землі, 
які прибули сюди з різних районів області. Євген 
Дрібниця (на знімну — внизу справа) — з відомого 
на всю Нірсвоградщину колгоспу імені Леніна Долин- 
ського району.

Щорічно зі стін училища виходить 300 спеціалістів. 
Та не про кількість випускників дбають в СПТУ, а 
про якість навчання. До послуг юних — нласи, кабі
нети, лаборатгрії до виготовлення устаткування яких 
причетні учні (фотсоб’єнтив зафіксував Михайла 
Шеве.'ьоеа, Миколу Цюпала і Миколу Лисенка під час 
заняття в класі електрообладнання] на знімку — вни
зу зліва). Ну й, звичайно не обійтися хлопцям без 
своїх учителіс — пераднинів, наставників (на знімну 
вгорі справа — винладач П. С. Різниченно з вихо
ванцями в лабораторному норпусі). Адже саме вони 
вчать Сути справжніми господарями землі, озброюють 
не тільни теоретичними, а й міцними практичними 
знаннями. До цьсго спонукає відома постанова «Про 
проведення. Всесоюзного огляду техн.чної підготовки 
сільсьної молоді». Обговоривши на комсомольських 
зборах та вивчивши цей документ, учні Новгородків- 
ськсго СПТУ-б дали слоео опанувати науну так, щоб 

І зробити сагсмий інесок у втілення в життя лозунга 
і «Живеш на селі — знай техніку!»

ПЕРЕВІРКА НА ЗРІЛІСТЬ

^Молодий комул&р11 III------------------

’ Сьогодні 
сомольська 
звітує про 
про успіхи ___7____  _
праці, про свій вклад у ве
лику справу будівництва 
комунізму, — так почала 
свою доповідь Наталка 
Кукілевська, секретар ко
мітету комсомолу Олекеі- 
ївської середньої школи 
Бобринецького району.

Після минулих звітно- 
виборних зборів збіг рік. 
Багато важливого й ціка
вого зробили комсомольці 
школи. Так, чітко налагод
жено роботу політмасово- 
го сектора, за який відпо
відає Ольга Осипенко. 
Добре зарекомендував се
бе шкільний політклуб, ку
ди входять політінформа- 
тори, лектори, екскурсово
ди ленінської кімнати. 
Щопонеділка в кожному

1 класі проходять змістовні 
політінформації. їх теми

ТО ЖЕ після зборів я по- 
просиз у директора 

класні журнали старшок- 
! ласників. Цікавило знайо

ме прізвище, котре кілька 
І хвилин тому фігурувало 

чи не в кожному виступі. 
Відверто: строгі колонки 
оцінок не приголомшува
ли четвірками і п'ятірка
ми. Поруч усюдисущого 
«н» скромно рясніли від
знаки значно нижчого 
рангу. Українська, росій
ська мова, біологія, хімія... 
Де ж Гуржій? Ага, ось. 
Звичайно, не ерудит, але 
й сусідство не набагато 
краще. З-за графи «За
III чверть» уже то там, то 
там відверто визирали 
двійки.

Секретар комітету і 
| сомолу Василь Нєгін 

небагатослівним.
_— Перше півріччя 

нішнього навчального 
ку комсомольська 
ганізація нашої школи 
кінчила з невеликими , > 
піхами в навчанні та пове
дінці. ’

Чого так? Недопрацю
вав комітет. Слабо вели 
роботи з правопорушни
ками. І загонові вожаті 

теж, виявляється, недо
працювали (це, мабуть, 
улюблене слово Василя __

^^«недопрацювали» — ко-

= СТОРІНКА КОМСОМОЛЬСЬКОГО ЖИТТЯ

ЖИВЕШ НА СЕЛІ — ЗНАЙ ТЕХНІКУ!

_________ 15 квішвя 1980 року ------- .

НА ГОР ОДИ МОЛ ОД и м

— ■— *

ЗВІТИ І ВИБОРИ В ШКІЛЬНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

наша ком- 
організація 

свою роботу, 
в навчанні і

ком- 
був

ни- 
ро- 
ор- 
за- 
ус-

найрізноманітніші: «Однії
день по Радянському Сою
зу.), «Життя молоді за ру
бежем*. «Зовнішня політи
ка СРСР>... У жвавій роз
мові беруть участь не 
кіль'ка чоловік, а всі учні 
класу. Цим і цінні такі бе
сіди.

Вісім комсомольців налі
чує шкільна лекторська 
група. Особливо зросло її 
значення тепер, у період 
підготовки до 110-ї річниці 
з дня народження В. І. Ле
ніна. Теми лекцій — важ
ливі н актуальні. Це і оз
найомлення з революцій
ними, бойовими й трудови
ми традиціями .Комуніс
тичної партії та радянсь
кого народу, і вивчення 
основних етапів історії 
Ленінського комсомолу, і 
ознайомлення з економіч
ною політикою нашої кра
їни.

Без глибоких, МІЦНИХ 

ротно і ясно. Чи ясно?). 
Заступник секретаря Лю
да Мірошниченко назвала 
кількох порушників дис
ципліни і трієчників — Та- 
’ню Войтович, Марію Гон- 
таренко, Івана Гуржія, 
Павла Лемешова, Миколу 
Харченка, Сергія Грощен- 
ка. Відмінників лише двоє

ХТО ПРОТИ?
із 144

обій- 
фраза-

— Тамара Упиренко і Ва
ля Кириченко (це 
комсомольців!).

Інші промовці 
шлися загальними 
ми. їх ніхто не перебивав, 
ніхто нічого не питав. За 
годину чотири питання по
рядку денного було роз
глянуто. Лишилося ос
таннє — вибори складу 
нового комітету.

... Пізніше ми спробува
ли все-таки з'ясувати, що 
ж крилося за тим «недо
працювали». Почали з нав
чання. Ще десь на почат
ку року комітетники влаш
тували рейд - перевірку 
виконання домашніх зав
дань. Улаштували й жахну
лися — не виконують 

старшокласники домашніх 
завдань. Списують. Отут 
би й ударити на сполох, і

знань немислима сучасна 
молода людина, людей ви
сококваліфікований спе
ціаліст. Про це якраз і го
ворили комсомольці па 
своїх зборах. Називали 
Імена кращих учнів. Се
ред них — Люда Кукілсв- 
ська^Ліда Гура. дві Люди 

і ГІустова. 
Валя Гка- 

Давиборщ. 
колективу, 
трійки па

ІІагорно- 
Світлаїш

комсо- 
(коленого

кий» довірила своїм юшім 
помічникам важливу ді
лянку роботи — прополо
ти від бур’янів чималу 
площу кукурудзи і гарбу
зів.

— Коли ’нам показали 
ділянку. - згадують На
талка Сірпк, Галя Кобце
ва та Ірина Вербова. — 
ми засумнівалися: чи ж 
справимося? Та. взявшись 
за діло, самі собі довели: 
можемо!

Особливо пам’ятним бу
ло літо у десятикласників 
Віктора Педченка. Василя 
Луньова, Віктора Мороза, 
Миколи Черня, ського. 
Хлопці працювали поміч
никами комбайнерів у міс
цевому радгоспі та рад
госпі Імені Рози Люксем
бург. Ось де їм знадобили
ся знання, набуті на уро
ках виробничого навчанні 
(в школі старшокласники 
вивчають тракторну спра
ву).

— Проценко 
Ірина Вербова, 
тенко, Женя 
Вони — лідери 
Але двійки і 
жаль, іще досить часто по
являються в зошитах і що
денниках Сергія 
го. Віктора Жука. 
Давидович.

Якщо спитати 
мольців школи 
зокрема), що їм запам’ята
лося останнім часом най
більше, відповіді будуть 
майже однакові. Звичайно 
ж, табір праці і відпочин
ку. Адміністрація місцево
го радгоспу « Олекс іївсь-

Т. БОРИСОВА.
Бобринецький район.

в «Комсомольський про
жектор» декого б. Але... 
Посоромили легенько і 
відпустили. Де ж ви, мов
ляв, бачили, щоб випуск
ників — у «Прожектор»? 
Натомість створили пост 
швидкої* 1 допомоги. Але 
він швидко розпався. Не
солідно, товариші, десяти
класника (майже дорослу

людину!) підтягувати в 
навчанні.

Солідно, не солідно, а 
відомий уже нам Гуржій 
за третю чверть має двій
ку. (До речі, ніхто так і не 

ався в цьому. Ка- 
Іван до восьмого 
добре вчився...) 

— близький до 
Коли в минулому

розібр 
жуть, 
класу 
Дехто 
цього, 
році школа мала 5 меда
лістів, то «... в цьому, ма
буть, жодного не Г 
(директор).

Якось сталася в і 
надзвичайна подія, 
із комсомольців 
участь у крадіжці в 
Комітет обмежився 
мовою з ним. «Здається, 
зрозумів» (В. Нєіін). 
Якщо «здається» то, ймо
вірніше, не зрозумів. А 
«КП» знову мовчав. (На
чальник штабу «КП» Юра

буде»

школі
Один 
брав 

і селі.
роз-

— це 
не як

Про 
не

Чопенко після зборів 
просто втік, і поговорити 
з ним не вдалося).

А що ж із вожатими? 
До сьомого - восьмого 
класу дівчата ще бувають 
у малюків, пізніше 
сприймається мало 
особиста образа, 
хлопців-вожатих навіть 
згадують.

Словом, подумати є над 
чим. Але, повторюю, все 
це не стало предметом 
обговорення на зборах 
Розмови відвертої не від
булося.

Не працював комітет? 
Ну що ж. Наступного року 
виправиться, вирішили 
збори. Хтось запропону
вав новий склад. Моно
тонно називали прізвища, 
комсомольці піднімали 
квитки.

— Хто це? — спитала 
сусідка праворуч у по
други, коли проголосува
ли за чергового кандидата 
в члени нового комітету,

— А тобі не все одно? 
Швиденько дійшли до 

останнього.
— Хто проти? 
Таких не було... .

Д. БОНДАР, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Глодоська середня 
школа.
Новоукраїнського 

району.

За ударну драцю, по
шук і тзорчість близько 
600 молодих робітників, 
колгоспників, учених і 
спеціалістів, представників 
народної інтелігенції ста
ли лауреатами премій Ле
нінського комсомолу 197? 
року.

11 квітня з ЦК ВЛКСМ 
відбулося вручення най
вищих комсомольських 
нагород у галузі науки і

Яка роль заступника голови правління колгоспу по 
роботі з молоддю! Чи завжди мають у господарств 
віддачу, призначивши на цю посаду молоду люди
ну! Ось питання, які розглядає Олександр Зергун з 
колгоспу «Мир» Новоукраїнського району.Помічникголо

Перш за все: чому став 
потрібним заступник голови 
правління колгоспу по ро
боті з молоддю? Та тому, 
що чимало секретарів ком
сомольських організацій не 
були звільненими. Через це 
більшість своєї енергії вони 
■віддавали основній роботі, 
вважаючи, що комсомольці 
і неслілкова молодь — то 
не основне у сфері їхньої 
діяльності. Тож і спостері
галися значні недоробки у 
важливій справі.

І дуже добре, що в на
шому районі запровадили 
штатну посаду заступника 
голови правління колгоспу 
по роботі з молоддю. Мені 
запропонували бути таким 
у колгоспі «Мир». Я знав 
це господарство і те, що 
воно чи не найвідсталіше в 
районі. Отже, необхідно бу
ло розв язати велике коло 
питань. Головним із них на 
той час було поліпшення 
роботи комсомольської ор
ганізації. Почав зі складан
ня списків молоді сіл По
мічної, Новопавлівки і Чер- 
зоного Роздолу (вони вхо
дять до складу колгоспу 
«Мир»), Потім із цих списків 
вибрав прізвища тих юнаків 
і дівчат, які працюють без
посередньо в господарстві, 
їх було чимало. На обліку 
ж перебувало лише 67 ком
сомольців. Після відповід
ної роботи організація 
зросла майже вдвоє. Зви
чайно, не штучно, бо допу
стив прорахунки у взятті на 
облік попередник. Про це 
свідчив хоча б той факт, 
що навіть документально 
комсомольської 
в колгоспі не існувало, 
поставали нові 
тання. Це — активізація ро
боти комітету комсомолу, 
організація соціалістичного 
змагання серед 
створення КМК, 
«Комсомольського прожек
тора», виховна робота... А 
головне (так я вважав і вва
жаю нині) — контакт зі 
спеціалістами середньої 
ланки, залучення їх до 

спільної роботи, до допо
моги нам. Були, звичайно, й 
казусні ситуації. Ось прик
лад. На засіданні правління 
я запропонував затвердити 
таке рішення: < правлінню 
не приймати на роботу і не 
звільняти з роботи юнаків і 
дівчат без відома заступни
ка голови по роботі з мо
лоддю. Пропозицію схвали- 

організації
І

й нові пи-

молоді, 
робота

Зустріч із кращими
Нещодавно Онуфріївськни ранком комсомолу про

вів зустріч із кращими комсомольсько-молодіжними 
колективами району.

Учасники зустрічі говорили про успіхи, яких доби
лися К.МК протягом минулого року, про підготовку 
до ленінського ювілею. Зокрема відзначали ударну 
працю комсомольсько-молодіжного колективу трак
торної бригади з колгоспу «і країна» автомобілістів 
з колгоспу імені Комінтерну.

І\раіці_ виробничники дали слово бутп прикладом 
для всієї молоді району в боротьбі за підвищення 
продуктивності праці, поліпшення ЯКОСТІ Продукції, 
у вдосконаленні майстерності.

прикладом

техніки. Вітаючи лауреатів, 
перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Гіастухоз 
відзначив, що молодь бе
ре активну участь у роз
робці магістральних нап
рямів розвитку науки і 
техніки, в боротьбі за під
вищення ефективності 
промисловості і сільсько
господарського виробниц
тва та якості роботи.

(Кор. ТАРС).

Одначе де- 
середньої 

таку поста- 
недовірою. 
собі госпо-

ли і затвердили, 
які спеціалісти 
ланки зустріли 
новку питання з 
Мовляв, ми самі 
дарі, то й будемо вирішува
ти долю молодого вироб
ничника, як і раніше. Треба 
— звільнимо чи приймемо 
на роботу. Навіть уповали 
на свою безкарність.

Якось виникла потреба 
поговорити з людьми, що 
сіяли ячмінь. І на полі я за
став таку картину: біля по
ламаного агрегату скупчив- 
ся обслуговуючий персонал. 
Та не було жодного ре
монтника, не кажучи вже 
про бригадира тракторної, 
присутність якого саме в 
цей момент була конче по
трібна. «Де ж він?» — ви
никло запитання. Виявля
ється, о 17-й годині спокій
нісінько пішов додому. Про 
таке бригадирове ставлен
ня до роботи повідомили 
правління. Його попереди
ли, а потім звільнили з ро
боти, бо такі випадки трап
лялися й раніше. Тцж у ко
ло турбот заступника голо
ви правління входять не 
тільки суто молодіжні спра
ви, а взагалі всі, що стосу
ються всього виробництва, 
шефства над місцевою шко
лою. Ми, наприклад, маємо 
вожатих - виробничників у 
кожному класі. На засідан
ня комітету комсомолу кол
госпу, як правило, запро
шуємо представників ком
сомольської організації
школи.

Коло обов’язків заступ
ника голови колгоспу по 
роботі з молоддю — широ
ке. Для вмілого виконання 
цих обов’язків потрібна лю
дина, яка могла б не тільки 
справно писати папери. По
трібна людина, яка може 
організувати колектив, бути 
порадником, помічником. І, 
якщо треба, — захисником 
юнака чи дівчини. Це по
винні добре розуміти ке
рівники, адже у декого з 
них на передньому плані 
лише молоко, м’ясо. Але ж 
виробляє цю продукцію в 
основному молодь. На неї 
сьогодні і завтра — ставка. 
Отже, на ефективність ро
боти з молоддю — також.

О. ВЕРГУН, 
заступник голови прав
ління колгоспу «Мир» 
Новоукраїнського райо
ну по роботі з МОЛОД
ДЮ.
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РЕЗОНАНС

'ЛЮДЯНІСТЬ
Після надрукування в > 

нашій газеті за 11 березня ] 
цього року статті «Вар- , 
варство» до редакції на- , 
дійшло чимало схвильова
них відгуків зовсім юних і 
і вже літніх людей. їхні 
листи — вияв високої лю
дяності читачів, які не ли
шилися осторонь чужої 
біди.

Одним із перших на 
згадану публікацію відгук
нувся восьмикласник Із 
Бобринця Л. Кравченко. 
Він пише: «Прочитав за
мітку «Варварство». Чи
тав і плакав. Я дуже люб
лю тварин, але ’тоді самі 
дорослі показують прик
лад варварства.

Якось ми з хлопцями 
грали у футбол і раптом 
побачили стару жінку, яка 
прив’язала до стовпа со
йку і почала бити його. 
Ми були приголомшені. /\ 
коли спитали жінку, за 
іцо вона б’є, то почули 
неймовірну відповідь: «Я 
його жену від хати_а він 
повертаємся назад. Отож 
і вирішила його добре 
провчити». Значить, била 
за те, що собака був вір
ний господарці? 1 це роби
ла стара жінка...»

Другокласниця С. Арсі- 
єнко з Уствнівського ра
йону у своєму листі до ре
дакції признається: «Я ду
же люблю чотириногих 
друзів. У мене є двоє со
бак — Чапа і Жучка. Я з 
ними дружу. І мені дуже 
жалко тих собак, яких 

і розбивали хлопці. Навіщо 
вони їх повбивали?»

Це ж болісне запитання 
задають майстер «Золоті 
руки», відмінник профтех- 
освітн СРСР. ветеран вій
ни і праці П. П. Левиць- 
ким з Кіровограда, колиш
ній прикордонник, апарат
ник, член КПРС М. В. 
Оладенко з Малої Виски, 
група четвертокласників 
з Компаніївського району 
та багато інших.

Деякі наші адресанти 
надто вже категоричні у 
своїх судженнях. Скажі-

мо, восьмикласники 3 
Плстсноташлпцької серед
ньої школи (всього 35 
підписів) пишуть до ре
дакції: «Ми не уявляємо 
собі, як могли свідомі ЛЮ
ДИ вчинити такий злочин. 
Цю статтю ми обговорю
вали в класі: одні спере
чалися, інші щось дово
дили, дехто навіть плакав 
за вбитими тваринами, але 
всі ми дійшли єдиного 
висновку: таким людям, як 
хлопці із статті «Варвар
ство», йе місце в нашому 
суспільстві. На них не 
можна покластися, довіри
тись їм у скрутну хвили
ну».

Звичайно, жорстокість 
трьох підлітків щодо со
бак настільки обурлива й 
неймовірна, що виправда
ти її нічим не можна. І 
все ж мені здається, що у 
формуванні світогляду 
людніш велике значення 
має й те середовище, де 
вона виховується. Прига
даймо, що двоє неповно
літніх — комсомольці. І 
росли вони в чесних, тру
долюбивих сім’ях. Як же, 
справді, могло так трапи
тись, шо ці хлопці скоїли 
такий бузувірський вчи- 

• иок?
Будемо відвертими 

ред фактами. Є тут вина і 
батьків (і. мабуть, чи не 
найбільша), і педагогічно
го колективу школи, де ці 

1 хлопці навчались і, безу
мовно ж. комсомольської 
організації, де вони пере
бувають па обліку. Всі ці 
недогляди у вихованні 
підлітків вилились у комп
лекс неповноцінності ■■■' 
нього духовного 
примітивне й 
уявлення про 
утвердження 
зверхності над 
та беззахисними 
(адже собаки 
ланцюгах).

Читачі запитують: якої 
Кари зазнали «герої» стат
ті ^Варварство»? Редакція 
отримала офіційні відпо
віді від директора Голова-

пс-

IX- 
світу. У 

спрощене 
«героїзм», 

вчасної 
безсилими 

істотами 
були на

нівського СПТУ-8 Г. П. 
Рибака і заступника голо
ви виконкому Вільшан- 
ської районної Ради на
родних депутатів II. І. 
Осаулспка, де говориться, 
шо в селі Бузннкуватому 
відбулося виїзне засідання 
районної комісії у справах 
неповнолітніх' на якому 
батьки і їхні спіні В. Мо
скаленко, С. Климов та 
ІО. Шаповалов звернули
ся з вибаченням за скоє
ний вчинок до всієї гро
мадськості села, хлопці 
запевнили комісію та сво
їх односельців, що успіш
ним навчанням в СИТУ і 
добросовісною працею 
хлібороба виправдають 
довір’я односельців і не
гідних вчинків у своєму 
житті не повторять.

Батьків згаданих підліт
ків оштрафовано кожного 
на тридцять карбованців. 
За неповнолітніми ІО. Ша- 
поваловпм, В. Москален
ком та С. Каймовим за
кріплено громадських ви
хователів.

Увесь колектив Голова- 
нівського СПТУ-8 різко 
осудив негідну поведінку 
учнів С. Климова і В. Мо
скаленка. 12 березня ц. р. 
в училищі відбулася спе
ціальна сходка з цього 
приводу, па якій виступив 
начальник Голованівсько- 

; го районного відділу внут
рішніх справ т. Іванов.

Такий фінал сумної 
жорстокої історії, розка 

. запої у «Варварстві». Ві- 
риться, що вона послу- 

. жить добрим уроком для 

. всіх трьох підлітків, які 
і тільки починають свій са- 
. мостійнин життєвий шлях, 
і 1 ми сподіваємося, що 
. людяність, продиктована 

гуманним радянським за
конодавством, у рідиошен- 
ні до С. Климова, В. Мо
скаленка та ІО. Шапова
лова, глибоко западе в 
їхні душі відбірним зер
ном доброти, чесності і 
справедливості. Адже без 
цих рис наш молодий су
часник немислимий, як не
мислимі’ морозостійкі вру
на без теплоти і лагідної 
турботи ЛЮДСЬКИХ рук. 
Рук, які покликані твори
ти на землі добро.

В. ГОНЧАРЕНКО.

і

„ЕСТАФЕТА НАД ПЛАНЕТОЮ“
Тематичний вечір під та

кою назвою, присвячений 
Дню космонавтики і по
льоту екіпажу космічного 
корабля «Союз-35» у 
складі командира підпол
ковника Л. І. Попова і

НА ТВОЮ КНИЖКОВУ полицю

Нові видання
До книгарні № 10 наді

йшли такі нові видання 
художньої літератури:

ГУРІНЄНКО Петро. Днів 
твоїх небагато. Роман. К., 
«Дніпро», 1979. 417 стор.
(Серія «Романи й повісті*).

Події нового роману ві
домого українського проза
їка відбуваються в березні 
— квітні 1945 року на під
ступах до Берліна. Роз- 
гро.мленіїй Радянською Ар
мією гітлеризм вдавався 
до иечувапої жорстокості.

Перемога над фашизмом 
була висе зовсім близько, 
та не всім судилося її по
бачити

КОПТЄЛОЗ П. Л. Точка 
опори. Роман. Книга II 
Перекл. з російської К.. 
«Дніпро-. 1980. 313 стор.

Панас Коптєлов — ав- 

бортінженера 8. 8. Рюмі- 
на, відбувся минулої субо
ти в Олександрії.

Присутні на вечорі теп
ло вітали Т. О. Попову — 
матір космонавта Л. І. По
лоза, його рідних, бажали

тор кількох книг, присвя
чених життю й діяльності 
В. І. Леніна. В романі 
«Точка опори- зображено 
пристрасну, непримиренну 
боротьбу Володимира Іллі
ча за створення марксист
ської партії в Росії та її 
бойового органу — газети 
«Искра». Друга книга 
продовжує розповідь про 
Леніна, про підготовку і 
проведення Другого з'їзду 
РСДРП.

МАРТИЧ Юхим. ...1 
стежка до криниці. Біогра
фічні розповіді К., «Дніп
ро >. 1980. 303 стор.

У книжці — біографічні 
розповіді про видатних 
майстрів української літе
ратури: Максима Рильсь
кого. Івана Кочергу. Юрія 
Яновського, Остапа Виш
ню.
МЄИГЕШ Ю. 3. Верховнн- 

своєму землякові, його 
космічному братові ус
пішної роботи на орбі
тальному комплексі, м’я
кого приземлення.

У тематичному вечорі 
взяли участь секретар об
кому партії А. І. Погреб- 
няк і перший секретар об
кому комсомолу О. О. 
Скічко.

ці. Кам’яний ідол. Романи. 
К.. «Дніпра», 1979. 551 стор.

У романах відтворено 
бурхливі події в закарпат
ському селі напередодні 
Великої Вітчизняної війни 
1 в перші післявоєнні ро
ки. Нелегкі випробування 
випали на долю головного 
героя дилогії Ілька Семе
нюка. Зокрема, боротьба з 
куркулями, з попами та ін
шими гнобителями, які 
щосили чинять опір ново
му.

САВЧУК О. І. Високі хви
лі. Повість. К. «Дніпро*. 
1980. 310 стор. ’

У творі розповідається 
про боротьбу Володимира 
Ілліча Леніна за створення 
нелегальної загальпоросій- 
ської політичної газети 
«Искра». за об’єднання 
революційних сил Росії 
в єдину марксистську пар
тію.

Л. БЕЛЯЕВА, 
завідуюча магазином.

ft-

ТРИ БРАТИ — КИЙ, 
ЩЕК, ХОРИВ і СЕСТРА 
ЇХНЯ ЛИБІДЬ

И створиша градъ во 
имя брата своего ста- 
ръйшаго, и нарекоша 
имя ему Киевь.

Поляни жили окремо й 
володіли своїми родами. І 
до того вони жили рода
ми, кожен на своїх місцях. 
І були три брати: одному 
ім’я Кий, другому — Щек, 
а третьому — Хорив, а 
сестра в них була Ли< 
бідь').

Сидів Кий на горі, де 
тепер узсіз Боричів. А 
Щек сидів на горі, яка 
зветься зараз Щекавицею. 
А Хорив на третій горі, від 
нього вона прозвалася Хо- 
ревицею. І збудували во
ни місто в ім’я старшого 
брата свого і назвали йо
го Київ. Був круг міста ліс 
і бір великий, і ловився 
там всякий звір, і були 
мужі мудрі і'тямущі, а 
називалися вони поляна
ми зід них поляни і дони
ні в Києзі.

Дехто, не знаючи, го
ворить, що Кий був пере
візником. Коло Києва, мов
ляв, був перевіз з того бо
ку Дніпра; тим-то й гово
рили. «На перевіз до Ки
єва». Але якби Кий був 
перевізником, то не хо
див би він до Царгорода. 
А Кий князював у своєму

1) Либідь — ця назва збереглася за річкою, яка 
впадає в Дніпро Боричів узвіз —крута дорога, що ве
ла із Староі иївської горії (а пізніше з Верхнього міс
та) вниз на Поділ.

2) Вперш" прийшли — мається на увазі перший на- 1 пад печенні і па Київ. Внуки княгині Ольги — спий І Святослава: Ярополк. Олег, Володимир; останній — ж майбутній великим князь Київський Володимир Свя-
тославич, явнії увів християнство на Русі.

'і

г

роду і ходив до царя гре
цького, і той цар, перека
зують, зустрічаз його з 
великою шанобою й по
честями. Коли ж він по
вертався, Кий, то прийшов 
на Дунай, возлюбиз одне 
місце, і поставиз там незе-

-взиеаадіипгіи иіі» ви

наї. І заперлась 
Києві з внуками 
І обступили печеніги місто 
великою силою: безліч їх 
стояло навкіл міста. І не 
можна було ні вийти з 
Києва; ні звістку послати, 
ні коня напоїти — стояли

Ольга в 
своїми2.

не підступлять вони на ра
нок до міста і не допомо- 
жуь нам, здамось печені
гам.

І сказав один отрок:
— «Я перепливу.
І відповіли йому:
— Йди.
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лися за ним, стріляли з 
нього з луків, та нічого не 
могли зробити.

На тому березі 
ли його, випливли 
чозном, забрали

часом?
поміги- 
напроги 
його І

привезли до дружини.
І сказаз їм отрок:

Печенізький'
знов запитаз:

— А ти не князь
Претич відповів:
— Я воїн його і прийшоз 
сторожі, в першому за- 

вій-

ликий городок, і хотіз бу
ло сісти в ньому своїл 
родом, та не дали йому 
навколишні племена; так 
і донині називають приду- 
найці те городище — Киє- 
вець. Кий же, повернув
шись у своє місто Київ, 
тут і помер. І брати його, 
Щек і Хорив і сестра їхня 
Либідь тут же поховані.

ОТРОК-КИЯНИН і ВОЄ
ВОДА ПРЕТИЧ РЯТУЮТЬ 
МІСТО ВІД ПЕЧЕНІГІВ

«Ты княже, чюжея 
земли ищеши и блюде- 
ши, а своея ся оха- 
бивъ, малы бо насъ не - 
взяша печенъзи, и ма
терь твою и дьти 
твои».

В літо 968. Вперше при
йшли печеніги на Руську 
землю, а Святослав буз 
тоді в Переяславці на Ду-

Наш земляк, відомий український письменник Вік
тор БЛИЗНЕЦЬ, закінчив переклад на сучасну мову 
перлини нашої культури та історії «Повість минулих 
літ». Це — східнослов’янський лершолітопис, основ
не джерело знань з історії Київської Русі (від засну
вання Києва до Володимира Мономаха).

Це — видатний художній твір, який має зелиье 
патріотично-виховне значення: він учить любити, бе
регти рідну землю, відстояну в кровопролитних бит
вах з ордами ворогів.

«Повість» буде надруковано о журналі «Вітчизна». 
До речі, це перший переклад на українську мову.

Передмову написав Павло ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ.
Сьогодні ми друкуємо два фрагменти з «Повісті », 

які надіслав з Києва до нашої газети Віктор Близ- 
нець.

печеніги на річці Либеді. 
Знемагали люди без їжі і 
без води.

І зібралися люди тієї 
сторони Дніпра на човнах 
і стояли на тому березі. 

1 не можна було їм ні про
братися в Київ, ні з Києва 
до них. І стали тужити лю
ди в місті і_ питали:

— Чинема кого, хто б 
міг переплизти на той бік 
Дніпра і сказати їм: якщо

Він же вибрався з міста 
і побіг з гнуздечкою в 
руках через стійбище пе
ченігів, питаючи їх:

— Не бачив хто мо'о 
коня?

Він умів говорити по-пе- 
ченізькому, і його визнали 
за свого. І коли він про
скочив до річки, то швид
ко зняв одежину, кинувся 
у Дніпро і поплив. Поба
чивши це, печеніги метну-

— Якщо завтра ле пі
дійдете до міста, то люди 
здадуться печенігам.

Промовив же воевода 
їхній, іменем Претич:

— Підійдемо завтра на 
човнах, заберемо княгиню 
і княжичіз і помчимо на 
цю сторону. Якщо не вря
туємо їх, ганьбою покри
ємо себе, і Сзятослаз усіх 
нас вигубить.

Ранком, як тільки почало 
світати, сіли вони з човни 
і голосно затрубили. ‘А на 
горах весь Київ озвався 
гуками. Печенігам же зда
лося, що то прийшов сам 
князь, і вони побігли від 
міста хто куди.

I вийшла Ольга з онука
ми до людей у човнах. 
Печенізький нее князь, по
бачивши її, 
один і спитаз у воєводи 
Претича:

— Хто це прийшоз?
Претич відказав йому:
— Люди з того боку 

Дніпра.

У 
гоні, а за мною йде 
сько із самим князем: без 
числа і ліку воїнів.

Так він сказав, щоб при
грозити їм. Князь же пе
ченізький ззернувся до 
Претича:

— Будь мені другом.
Той відповів:
— Так і зроблю.
І потисли вони руки 

один одному, і дав пече
нізький князь Претичу ко
ня, шаблю і стріли. 8ін же 
дав йому кольчугу, щит і 
меч.

І відступили печеніги від 
Києва, і стали на Либеді, і 
не можна було, як і рані
ше, коня вивести напоїти.

Послали кияни до Свя
тослава зі словами:

— Ти, князю, шукаєш 
чужої землі і про неї тур
буєшся, а свою занехаяв, 
а нас мало не взяли пече
ніги, і матір твою і дітей 
твоїх. Якщо не прийдеш і 
не оборониш нас, то нас 
таки візьмуть. Невже тобі 
не жаль вітчизни своєї, ані 
матері старої, 
своїх?

Почувши те, 
швидко сіз на 

повернувся мчав у Київ із

ані дітей

Святослав
коня і по- і

дружиною І 
своєю. Поцілував він матір Л
свою і дітей, і пожурився 
з того,що натерпілись бо- | 
ни від печенігів. І зібрав 
воїнів, і прогнав печенігів ■ 
у Поле, і настав мир.



4 слпор. „Молодий комунара 15 квітня 1980 року

ПОЗАШТАТНИЙ ПОСТ ДАІ

ВІКТОРИНА
ЗЕЛЕНИХ ВОГНИК“ТІ

На друге завдання вік
торини для знавців пра
вил дорожнього руху ре 
дакція одержала чимало 
цікавих листів. У них учас
ники не тільки дають від
повіді на запитання, а й 
розповідають, які цікаві 
заходи з правил дорож 
нього руху здійснюються 
у них у школі, класі. Так. 
учень 7«А» класу серед
ньої школи № 1 Поміч
ної Добровеличківського 
району Ігор Ільницький 
повідомляє, що кожного 
третього понеділка на ви
ховній годині в класі пра
цює клуб юного пішохода.

Не перше запитання

А ось на трете запитання 
другого туру вікторини ба
гато учасвпків відповіли 
неправильно або не зовсім 
точно Не слід плутати тер
мін «гальмівний шлях» із 
«зупинннм ШЛЯХОМ», який 
залежить ще й від реакції 
водія Правильна відповідь’ 
«Гальмівним називається 
шлях, іцо його проходить 
транспорт від ночать-у 
гальмування і до повної 
його зупинки. Він зале
жить від швидкості руху 
коефіцієнта зчеплення 
шия із дорожнім покрит
тям і ваги транспорту. 
Гальмівний шлях вантаж
ного автомобіля, вага яко
го не перевищує 8 тонн, 
при швидкості ЗО кіломет
рів на годину становить 
близько 9,5 метра. Якщо 
дозволена максимальна ва
га його понад 8 тонн -- II 
метрів».

Вівторок, 15 квітня

г
г ^«0

V-

г
І

ж

Перша програма
8.00 —■ «Час». 8.40 —

Іімпастика. 9.05 — Улюб
лені вірнії. 9.35 - Теле
фільм «Ходіння по мукаа». 
10 серія. «Північ» 16.50 — 
И.-С Бах Концерт № 6 для 
Фортепіано і двох флейт з 
оркестром. По закінченні 
--Позиви 14.30 — Повнілі. 
14.»0 — Док. фільм «Все 
краще в тобі». 15.35 — Вс- 
лина грена юного спорт
смена 16.05 — Фільм-кин- 
і’.срт «Джерело». 16.35 •— 
Всесоюзні змагання з феч- 
тувапня. Рапіра. 17.05 — 
Спор-клуб. 18.15 — Село
— діла і проблеми. 18.45 
( 301 одні у СВІТІ. 19.00 — 
Ганцює Кеті Клавіхо (Іспа- 
нія). 19.20 — Бесіди лікаря. 
19.50 — Телефільм -Ходін
ня по муках». 11 серія 
«Чекання». 21.00 — «Час». 
21.35 — Майстри мистецтв. 
Породна артистка РРФСР 
-1. Сухаревська. По закін
ченні — 22.55 — Сьогодні 
у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.20 — 

<-Джерела». 11.05 — «у сві
ті музики». 11.40 
«Шкільний екран». 10 
клас. Українська літерату
ра. 16.00 — Повніш. 16.15
— Для малят. «Срібний
дзвіночок». 16.40 — Доку
ментальний фільм «У дні 
Жовтня». З циклу «Ленін
ський альбом». 17.25 — 
«Олімпійці в нашому дво
рі». 18.00 — К. т. «День
за днем». (Кіровоград). 
18.15 — К т. «Працею ут
вердимо мир». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — К. т.
«Екран запрошує». (Кіро
воград). 20.00 — «Актори і 
ролі». 20.50 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Часі». 
21.35 — Музичний фільм. 
«Нам час до опери». 22.35

Тележурнал « Старт». Но 
зль-Іпчспні — Повний.

ках». 12 серія. «Заграва». 
10.50— Концерт молодих со
лістів 
СРСР. _____  .
вини 14.30—Новини 14.50 
Науково-популярний фільм 
«11а вогненній вахті». 15.20 
— Шахова школа. 15.50 — 
— Концерт’ вокально ін
струментальних ансамблі» 
«Зорі Алтаю» 1 «Пульсари». 
16.05 — Горизонт. 17.05 — 
С. Прокоф'єв. Балетна сюї 
та для диох фортепіано 
17.30 — «Куточок землі 
рідної». 18.00 —- Ленінсь
кий університет мільйонів. 
«РЕВ: проблеми транс
порту». 18.30 — Мульт
фільм. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 Людина і за
кон. 19 30 — Концерт ра 
дяїіської пісні. 19.45 — Те
лефільм 
ках» 13 
ранок». ____ ___ _
21 35 — До 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Лені
на. Концерт в Горках-Ле- 
піпськнх. 22.00 — Сьогодні 
у світі. 22.15 — Три дві 
гімнастики. Про змагання 
на приз газети «Москау 
ньюс».

Друга програма
Ю.00 — Новини. 16.10 — 

Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Народні 
таланти». 17.00 — К. т.
«Шахтарські горизонти». 
(Кіровоград на Республі
канське телебачення).

1 17.30 — «Обережно: алко
голізм!» 18.00 — К. т. «Со
нячне коло». (Кіровоград 
на Республіканське теле
бачення). 18.30 — «Акту
альна камера». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футбо
лу; «Торпедо» — «Динамо»

. (Київ). У перерві — К. т.
1 - День за днем» (Кірово

град). 20.45 — »На добра-
’ ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
1 21.35 — До 35-річчя Вели-
• кої Перемоги. Звітний кои- 
1 церт ансамблю пісні і тан

цю Червовопрапорного 
Прикарпатського військо
вого округу. В перерві —

• Новини

Великого театру 
По закінченні —Но-

«Ходіння по му- 
серія. «Похмурий 
21.00 — «Час».

Перша програма
8.00 — «Час». 8.40 —

Гімнастика. 9.05 — «Куто
чок землі рідної». 9.35 — 
Телефільм «Ходіння по му
ках».' 1.3 серія -Похмурий 
ранок». 10.50 — Концерт 
ансамблю пісні н танцю 
металургів. По закінченні 
— Повніш 14.30 — Нони
ни. 14.50 — Док. телефільм 
«Кубинські портрети».

— Музичний абонемент. 
Камерна творчість Ф ліс- 
12ПЧ1,35Т~ РаДН 1 ’«»ГТЛ. 
І-Оо —Тираж «Спортло- 
то». 1„.2О — Образ Леніна 
и> ° у£аа£1т,,°очому мистецт
ві. і-.4о — Щоденник су- 
ботника. 12.55 - Пародію 
творчість. 13 40 — Путівка 
'> ипггтя. 14.30 - Новини. 

~ ФІЛ,’М ДЛЯ дітей «Дим у лісі». 15.35 — Що. 
денник суботвика. 15 45 — 
У світі тварин. 16.45 — За 
вашими листами. Муз. про
грама до Дня радянської 
науки. 17.30 — Виступ по- 
літпчвого оглядача Л Воз- 
песспського. 18.00 —
Мультфільм. 18.10 — 9-а 
студія Ведучий — політич
ніш оглядач В. Зорів. 19.10 

уД°:і,'ині Фільм «Ленін 
■У ’ роцЬ- 21.00—«Час».

— «Ми — люди ле- 
віиського століття». Кон
церт майстрів мистецтв, 
присвячений Всесоюзному 
комуністичному су ботвину 
По закінченні —’ 23 20 — 
Новини.

Друга програма
10.00 — Повніш. 10.15 -- 

Українські пісні. 10.40 -- 
«Доброго вам здоров'я!» 
И.Ю —- «Позивні «черво
ної суботи», у металургів 
Дніпропетровська. 11.25 — 
Художній телефільм «Ти- 
мур і його команда». 1 се- 
рія. 12.30 — «Поливні «чер
воної суботи», у одеських 
транспортників. 12.45 —
Конверт Радянської пісні. 
18.15 — «Позивні «нерпо
вої суботи». «Красивішагп 
кримським вулицям». 13.30
— Документальний теле
фільм «Зима і весна 1945 
року». З серія. 14.30 —
Мультфільм. 14.40 — «По. 
липні -червоної суботи». 
Па ланах Львівщини- 14.55
— «З Леніним у серці»
Концепт-спектакль. 17,00— 
«Голубий Петончі». Лялько
ва вистава. 17.50 — «По
зивні «червоної суботи". У 
київських портовиків. 18.05
— Музичні вітання учас
никам Всесоюзного 
ИІСТЦЧПОГО 
18.50 
па ».
СРСР 
тики __  ,__
піч. піти!» 21.00 — «Час». 
21.35 — «П'ять хвилин на 
роздуми». Молодіжна роз
важальна передача. По за
кінченні — «Свято кому- 
ліістичної праці». Спеціаль
ний інформаційний • і,и-

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
КООПЕРАТИВНЕ « 
ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ

оголошує

33-

кому- 
суботника. 

Актуальна ка.-.с- 
19.30 — Чемпіонат
лі спортивної гімнас- 
20.45 — «Па добра-

малюнками прислали 
СсЛЇй із Знам'янки

правильно відповіли май
же всі учасники. Перший 
радянський автомобіль на
зивався АМО-Ф-15. Його' 
випустили в Москві 1924 
року Цей рік і с початком 
радянського автомобіле
будування.

На друге запитання ці
каві й змістовні відповіді 
з
І.
Б. Поліщук, Ю. Яненськмм, 
М. Потоін, С. Білих, 
О. Сипяниченко з облас
ного центру, В. Кулаков з 
Новоукраїнки, Л. Ковтуно- 
ва із с. Першотравневого 
Долинського району, 
Ю. Литвинюк із с. Семи- 
дубів Голованівського ра
йону, С. Козовіт із с. Сол- 
гутового Гайворонського 
району та багато інших.

Для регулювання 
пішоходів 
світлофори 
сигналізації, 
угорі червоний, 
зелений сигнал, у вигляді 
силуетів 
написів 
«Йдіть!»). У місцях, 
встановлено такі світлофо
ри, пішоходам дозволя
ється переходити проїжд
жу частину тільки-при зе
леному сигналі світлофо
ра. Мигання зеленого сиг
налу попереджає, що ско
ро буде ввімкнуто черво
ний.

руху 
застосовують 

двоколірної 
що маюіь 

а внизу

пішоходів (або 
«Стійте!«,, 

де

! на четверте запитання 
правильне відпоеідь таке: 
«Підождемо, поки автомо
біль проїде».

Пропонуємо запитання 
третього туру:

1. Чому в нашій країні 
прийнято рух тільки пра
вою стороною? В лиих кра
їнах існує лівосторонній 
рух і чому?

2. З якого року дозволя
ється їздити дорогами на 
велосипеді 
двигуном? Який ___
поеинен мати при собі во
дій велосипеда?

3. Яку максимальну 
швидкість руху встановле
но для транспортних засо
бів у містах та інших на
селених пунктах? Яку від
стань проходить автомо
біль за осну секунду при 
швидкості руху 50 кіло
метрів на годину?

4. Чи можна перевозити 
пасажирів на велосипеді? 
Якщо так то кого і за 
ЯН'«Х УМОВ?

5. По шосе поза населе
ним пунктом, де немає уз
біччя, безпечно йти (вибе
ріть правильну відпоеідь):

а) по якій завгодно зі 
сторін проїжджої частини;

б) тільки по правій;
в) тільки по лівій.
6. Який знак забороняє 

рух пішоходів? (дивіться 
малюнок).

Чекаємо відповідей на 
адресу: 3!6050 м. Кірово
град. вуя Лупачарського. 
36. редакція газети «Моло
дий комунар». На віктори
ну «Зелений вопцік».

Тих, хто ще тільки хоче 
стати учасниками- нашої 
вікторини, повідомляємо, 
що ще не все втрачено, 
адже попереду ще дєа 
тури. Тож бажаємо успіху!

дорогами на 
з підвісним 

документ

Середа, 16 квітня
Перша програма

8 00 -• «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Мульт
фільми. 9.25 — Телефільм 
«Ходіння по муках». 11 се
рія. «Чекання». 10.35 —
Клуб кіпоподорожей. По 
закінченні — Новини.
14.30 — Пошти. 14.50 — 
Док. фільм -СРСР -— Сірія. 
Шляхи економічного спів
робітництва» 15.10 — Ро
сійська мова. 15.40 — Г. Сі- 
ніеало. Сюїта з музики до 
балету «.Сампо».
Тележурнал
16.30 ’ ~
ІІЯ з 
17.00 
мачі! 
ниці _ . .....  — „
В. 1. Леніна. «Ленін — жур
наліст і редактор». 18.30-- 
Веселі нотки 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Жит
тя науки. 19.30 — Прапо
роносці трудової, слави. 
19.15 — Телефільм «Ходіп- 
пп по муках». 12 серія. 
«Заграва». 21.00 — «Час».
21.25 — Продовжуємо роз
мову про музику. По закін
ченні — 22.55 — Сьогодні 
у світі.

Друга програмаmir ~ шузичнии шільм «гори ;Л° V пп ‘ Карпатн». 17.00 - «Ленін

10.00 — 
«Наставник». 

-- Всесоюзні змагап- 
фехтування. Рапіра. 
— Відгукніться, сур- 
17.30 яг- До 110-і річ- 
з дня народження

«Мупйка і живопис». 11.00
— «Співає Верііліуе Ііо-
рейка». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 6 клас Фізика. 
16.00 — Новини. 16.10 — 
Для малят. «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Ленін іде 
по планеті». Літературний 
концерт. Передача 1. 17.20
— «Адреса досвіду: вироб
ництво молока в господар
ствах Криму». '" пл 
Реклама, 
ропоград). 18.30 
альна камера». 
Чемпіонат СРСР 
лу: «Спартак» 
тар». У перерві 
«День за днем».
і рад). 20.45 ИІи «»*«*»»»!•к 
21.35 «Вечірні 
ви». По закінченні 
вини.

Четвер, 17 квітня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 —- Від
гукніться сурмачі! 9.35 — 
Телефільм «Ходіння по му-

18.00 — 
оголошення. (К1- 

~ - «Акту-
19.00 — 
з футбо- 
- НІІах- 
— К. т. 

(Кірово-
__ «На_  

діти!:». 21.00 — «Час».
добра-
розмо-
— Но-

«Кубинські портрети».
15.50 — Москва і москвичі. 
16.20 — Грає російський 
народний оркестр ім. 
В. Андрєєва Ленінградсько
го телебачення І радіо. 
17.00 — Зустріч юнкорів 
телестудії «Орля» з двічі 
Героєм Радянського Союзу 
генерал-полковником авіз • 
ції М. Один новим 18^00 — 
В. Маякове ький.
«Володимир
18.45 — Сьогодні ____
19.00 — «Американський 
капкан». Про загрозу За
хіднії! Європі. Ведучий — 
політичний оглядач А. По- 
тапоп. 19.45 — Телефільм
«Осіпін Серафими». 21.00
— «Час». 21.35 — Кубок
Швеції з хокею: збірна 
Швеції — збірна СРСР. В 
перерві — 22.10 — Сьогод
ні у світі.

Друга програма
10.00 — Новини. 10.15

Молодіжна програма «Три
кутник». «Секрети гостин
ності». 11.20 — Камерна
музика. 11.40 — «Шкіль
ний екран». 9 клас. Фізика. 
12.10 — «Комсомольський 
автограф». 16.00 — Кони
ни. 16.10 — Для малят.
<Срібний дзвіночок». 16.30 
,71 Музичний фільм «Горн 
іде по планеті». Літератур
ний концепт. Передача 2. 
18.00 — К. т. «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15
— К. т. «Квіти Іллічу». Кі-
нозаписопка. (Кіровоград). 
18.25 — К. т. Оголошення. 
(Кіровоград). 18.30 — Кон
цепт фортепіанної музики. 
18.45 — «Завтра — Всесо
юзний комуністичний су
ботня«». 19.00 — «Актуаль
на камера». 19.30 — Чем
піонат СРСР зі спортивної 
гімнастики. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній
телефільм «Шведський 
сірник». 22.30 — Новини. 
22. 45 — Чемпіонат СРСР з 
фігурного катання.

Субота, 19 квітня
Перша програма

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика 9.05 — Дітям
про звірят. 9.35 — Для
нас. батьки. «Сім'я Улья- 
нових». Передача 2. 10.05
— Рух без небезпеки. «До
роги Олімпіади-80». 10.35

___ Поема 
Ілліч Ленін», 

у світі.

Неділя, 20
Перша програло

8.00 — «Час». 8.40 — 
Гімнастика. 9 05 — В.-А.
Моцарт. Симфонія № 35. 
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Радянському Сою
зу! 11.00 — «Здоров'я».
11.45 — Муз. програма
«Ранкова пошта». 12.15 — 
«Наука і техніка». 12.30 — 
Сільська година. 13.30 — 
Музичний кіоск. 14.00 — 
До 35-річчя Перемоги. Те
лефільм «Па все життя, шо 
залишилось». З серія. 15.05
— Сьогодні — День радян
ської науки. 16.00 — Клуб 
кінопрдорожей. 17.00 —
телефільм «До Леніна у 
Кремль». Зустріч 3-я. «Тре
ба мріяти.». 18.00 — Між
народна панорама. 18.45
— Від усієї душі. Зустріч з 
колективом Ленінградсько
го виробничого об'єднання 
«Кіровський завод». 21.00
— «Час». 21.35 — Показові
виступи учасників чемпіо
нату СРСР з фігурного ка
тання. 22.20 — Концерт
лауреата Ленінської пре
мії. народної артистки 
СРСР І. Архипової. народ
ного артиста РРФСР В. Пи
явка та академічного ор
кестру російських народ
них інструментів Цент
рального телебачення і 
Всесоюзного паиіо. По за
кінченні — 23.10 — Нови
ни.

КВІТНЯ

Друга програма
10.00 — Новини 10.15 — 

«Сьогодні — День радянсь
кої науки». 11.35 — «Село 
і люди». 12.20 — Художній 
телефільм «Тимур і його 
команда», 2 серія. 13.25 — 
«Кіномеридіанш. 14.20 — 
«Слава солдатська». 15.20
— «Пісня скликає друзів». 
16.15 — До 110-ї річниці з 
дня народження В. І. Лені
на. «Комсомольська тради
ція». 17.30 — «Пю музику 
любив Ілліч». 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР зі спор
тивної гімнастики. 20.45— 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Художній 
фільм «Атн-бати. йшли 
солдати...». По закінченні 
—Новини.

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

Па украинском языке.
БК 00213. Обсяг 0.5 друк. ари.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер
І суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград, 

еул. Луначарсьного, 36.

Індекс 61197,

відділ листів | масової роботи, відділ 
пропаганди - 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46*87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово патріотичного вихо- 
вання та спорту - 2-45-35; фотолабо- 
3 03°53П ~ 2 56 65: НІЧНа реАа»Ц'я —

Зам. № 196.

прийом учнів на 1980— 
1981 навчальний рік

на такі спеціальності: 
заготівельний широкого 

профілю,
продавець промисловик 

товарів,
продавець продоволь

чих товарів з умінням 
торгувати промисловими 
товарами,

контролер - касир про
мислових товарів,

пекар четвертого роз- 
ряду,

кондитер четвертого 
розряду,

кулінар четвертого 
розряду.

Строк Иоочанкя: на кон
дитера та кулінара — 2 
роки, на інших спеціаліс
тів — 1 рік.

До училища приймаю?^ 
юнаків і дівчат, які мають 
середню освіту і вік не 
менше 17 років, без 
вступних екзаменів, у по
рядку конкурсу атестатів.

Вступники подають
яву на ім’я директора із 
зазначенням спеціальнос
ті, атестат про середню 
освіту, характеристику, 
копію свідоцтва псо на
родження, медичну до
відку (форма N° 286), 4
фотокартки розміром ЗХ 
4 см, направлення Із спо
живчого товариства чи 
райспоживспілки.

Заяви приймають по 15 
серпня відділами кадрів 
районних споживчих това
риств І райспоживспілсф 
а також училище.

Зараховані на заготі
вельне й пекарське відді
лення одержують стипен
дію в розмірі заробітної 
плати першого робітни
чого розряду, а иа інші 
відділення — 32 крб.

Випускникам училища 
надають роботу за спе
ціальністю иа кращих під
приємствах облепожив- 
спілки.

Випускникам. які на 
«відмінно» закінчили учи
лище, віддають перевагу 
при зарахуванні в 
ративний технікум 
ститут.

Адреса училища:
м. Кіровоград, вул. УФім- 
ська. 22-а. їхати автобуса- 
ми-№№ 63. 20. 5 і тро
лейбусами 2, 41, б дек 
зупинки кінотеатр «Хронік 
иа».

коопе- 
чи ік-

3H0D2,

Зам. 298.
Дирекція.

ДО ВІДОМА ПАСАЖИ
РІВ ПОВІТРЯНОГО 
ТРАНСПОРТУ

Нагадуємо,
то з І квітня 1980 року 

змінився розклад руху лі
таків.

Відкрито новий рейс на 
Запоріжжя. Виліт о 7 
гол. 55 хв. щодня.

Квитки па літаки мож
на придбати в м. Кірово
граді — агентство Аеро
флоту (вул. Карла Марк
са, 12, тел. 2-42-23). ае
ропорт (їхати автобусом 
№ 5, тролейбусами №№ 2, 
4, б),

готель «Київ»,
завод радіовиробів, 
інститут сільськогоспо

дарського 
вання:

в аеропортах області.
Агентство повітря
них сполучень.

Зам. 282.

СІЛЬСЬКОГОСПО-’
машннобуду- *
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