
ПРИСКОРИТИ ПЕРЕБУДОВУ, 
ПОКАЗУВАТИ ПРИКЛАД ДІЛОВИТОСТІ

З ПЛЕНУМУ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ
26 квітня відбувся Пле

нум ЦК ЛКСМ України, який 
обговорив завдання ком
сомольських організацій 
республіки по виконанню 
рішень XXVII з'їзду КПРС 
і XXVII з'їзду Компартії Ук
раїни. На Пленумі йшла ді
лова, вимоглива розмова 
про збільшення вкладу ком
сомольських. організацій, 
усісї молоді республіки у 
^конання планів нинішньо- 
ЧЙроку і дванадцятої п’я
тирічки, про виховання по
коління, здатного гідно про
довжувати справу комуніс
тичного творення в нашій 
країні.

У доповіді першого сек
ретаря ЦК ЛКСМУ В. І. Ми- 
роненка і виступах відзна
чалось, що молодь Радян
ської України гаряче схва
лює рішення з’їзду КПРС, 
підтримує стратегічний курс 
партії на прискорення со
ціально-економічного роз
витку країни, зміцнення ми
ру на планеті. Сьогодні най
перше і несідкладне зав
дання комсомолу полягає в 
тому, щоб новаторські ідеї 
форуму радянських кому
ністів швидше матеріалізо- 
вувались у конкретні діла.

Здійснюючи першочерго
ві заходи по виконанню іс
торичних рішень з’їзду, ко- 
^І^ети ЛКСМУ організували 
зустрічі молоді з його де
легатами, направили на 
місця агітаційно-пропаган
дистські групи. Відбулися 
заняття в системі комсо
мольського політичного на
вчання. Для роз’яснення ма
теріалів з'їзду широко ви
користовуються активні 
форми пропаганди — полі
тичні клуби, дискусії, вечо
ри запитань і відповідей.

Однак, зазначалось на 
Пленумі, це лише початок 
великої роботи по оволо
дінню величезним ідейним 
багатством, що його містять 
документи з'їзду, його 
практичними настановами.

У комсомольських орга
нізаціях, говорилось на Пле
нумі, визначаються конкрет
ні завдання молоді у здійс

ненні програми прискорен- 
темпів економічного 

зростання, всемірної інтен
сифікації виробництва. Про 
збільшення трудового вкла

ду у виконання виробничих 
завдань розповіли вибійник 
Горлівської шахти імені Ка- 
лініна об’єднання «Артемву- 
гілля» С. В. Шаршаков, май
стер машинного доїння рад
госпу Матусівського цукро
вого комбінату Черкаської 
області Л. М. Іванчук, інші 
промовці. Відзначалось, що 
ряд комсомольсько-моло
діжних колективів, багато 
юнаків і дівчат, підтримав
ши схвалену ЦК Компартії 
України ініціативу передо
вих підприємств республіки, 
взяли підвищені зобов'я
зання — достроково, до 
70-ї річниці Жовтня, викона
ти план двох років п'ятиріч
ки. Тисячі молодих вироб
ничників у день Ленінсько
го комуністичного суботни- 
ка рапортували про вико
нання плану чотирьох міся
ців, працювали на зеконом
лених сировині і матеріа
лах.

У той же час, підкреслю
вали промовці, є ще сер
йозні недоліки в діяльності 
молодіжних колективів; 
гострі проблеми в трудово
му вихованні молоді, упу
щення в організації соціа
лістичного змагання, де не 
зжиті заорганізованість, пс- 
чиноманія. Зазначалось, на
приклад, що комсомольські 
рахунки економії і береж
ливості часто-густо зводя
ться до складення звітів і 
дутих цифр, як це мало міс
це в молодіжних колекти
вах Житомирської, Львів
ської, Сумської та ряду ін
ших областей.

На Пленумі велика увага 
приділялась участі комсо
мольських організацій у 
технічному переозброєнні 
виробництва. Старший на
уковий співробітник Оде
ського відділення інституту 
економіки АН УРСР О. Б. 
Альохін, слюсар-інструмен- 
тальник Львівського авто
бусного заводу С. В. Сако- 
вич, інші промовці говори
ли про необхідність актив
ніше залучати молодь до 
реалізації завдань приско
рення науково-технічного 
прогресу. Відзначалось, що 
в республіці скоротилась 
кількість молодих учених, 
слабо впроваджуються роз
робки, запропоновані твор

чими молодіжними колек
тивами. Адже мета цілком 
конкретна: перетворити їх в 
ударні загони науково-тех
нічного прогресу. Не вико
нує тут своїх функцій коор
динатора відділ наукової 
молоді ЦК ЛКСМУ.

Бригадир плиточників БУ-5 
тресту «Ворошиловградмі- 
ськбуд» Н. І. Бригадіна, го
лова колгоспу «Родина» Хар
ківської області О. Ф. Гар
ний серед першочергових 
завдань назвали будівництво 
житла для молоді, дитячих 
дошкільних закладів, шкіл, 
спортивних об’єктів. І на
самперед — в ноеих містах 
і районах, у сільській місце
вості. Підкреслювалось, що 
треба більше будувати мо
лодіжних комплексів і ко
оперативів, будинків для 
малосімейних, краще вико
ристовувати наявний у цій 
справі досвід.

На Пленумі йшла принци
пова розмова про невід
кладні завдання комсомоль
ських організацій шкіл, 
профтехучилищ, технікумів 
і вузів. Критиці були піддані 
деякі комітети комсомолу 
за відсутність конкретної 
допомоги первинним ком
сомольським організаціям. 
Про це, зокрема, говорила 
перший секретар Сумського 
обкому комсомолу О. М. 
Радченко. Захоплення /гасо
вими заходами, численними 
формами «охоплення», від
значали секретар комітету 
комсомолу Київського уні
верситету В. С. Метьолкін, 
командир республікансько
го студентського загону 
В. М. Кравець, відсуває на 
другий план головні питан
ня — зміцнення внутрісо- 
юзної дисципліни, вихован
ня ініціативи, навиків само
врядування. А звідси — па
сивність деякої частини уч
нів і студентів.

Обговорюючи назрілі пи
тання перебудови стилю й 
методів комсомольської ро
боти, перший секретар Дні
пропетровського обкому 
комсомолу О. С. Федосєєв, 
перший секретар Крама
торського міськкому ЛКСМУ 
В. І. Бутко, директор Бо- 
гуславськсго середнього 
МПТУ № 7 Київської облас
ті І. В. Ликарчук та інші під

креслювали, що головне 
тут — забезпечити нероз
ривний живий зв’язок з пер
винними організаціями, гли
боке знання стану справ на 
місцях, настроїв, запитів і 
сподівань молоді. Говори
лося також про необхідність 
неухильного додержання 
норм внутрісоюзного жит
тя, розвитку критики і само
критики, підвищення ролі 
комсомольських зборів і 
доручень як однієї з основ
них форм зв’язку членів 
ВЛКСМ з своєю організа
цією. Важлива ділянка ро
боти з комсомольськими 
кадрами — їх переатеста
ція.

На Пленумі виступив член 
Політбюро, другий секре
тар ЦК Компартії України 
О. А. Титаренко. Він відзна
чив, що сьогодні найбільш 
невідкладне завдання, як 
поставили вимогу квітневий 
(1985 р.) Пленум ЦК КПРС, 
XXVII з’їзд партії, — глибо
ко, докорінно перебудувати 
всю комсомольську роботу, 
надати їй динамізму, кон
кретності, швидше усунути 
недоліки. І починати пере
будову треба з керівних 
комсомольських кадрів, під
вищити вимогливість до них 
за доручену ділянку, стан 
усієї роботи з молоддю. 
Тон тут повинен задавати 
ЦК комсомолу, комсомоль
ський актив. У виступі гово
рилось, зокрема, про сер
йозні упущення в стилі ро
боти Арбузинського райко
му ЛКСМУ Миколаївської 
області, з поля зору якого 
випало багато важливих пи
тань життя молоді, про від
сутність дійової, ділової до
помоги з боку обкому ком
сомолу.

О. А. Титаренко підкрес
лив, що в роботі комсомо
лу на першому плані м.ають 
бути питання участі молоді 
в здійсненні планів госпо
дарського і культурного бу
дівництва. Більшість юнаків 
і дівчат трудиться сумлінно, 
успішно справляється з ви
робничими завданнями і со
ціалістичними зобов’язан
нями. ЦК Компартії України 
високо цінить вклад моло
дих трудівників у розвиток 
економіки. Але того, що 
зроблено і робиться ком

сомольськими організація
ми в цьому напрямі, не до
сить. Деякі комітети комсо
молу розпочаті добрі діла 
не доводять до кінця. На
лежну принциповість не 
завжди виявляють тут і ЦК 
ЛКСМУ, його секретарі. По
декуди тому впав престиж 
ударних комсомольських 
будов.

Важливо, підкреслив О. А. 
Титаренко, щоб кожний ко
мітет комсомолу мав цілко
виту ясність, що й коли бу
де зроблено для приско
рення науково-технічного 
прогресу, впровадження но
вої техніки, прогресивних 
технологій. ЦК комсомолу 
слід енергійніше підтриму
вати всі корисні починання, 
такі, наприклад, як ство
рення творчих молодіжних 
колективів з числа студен
тів, інженерно-технічних 
працівників, учених, допо
магати їм включитися в ро
боту на пріоритетних напря
мах. Значно більшого ми че
каємо від комсомолу в 
справі докорінного поліп
шення якості продукції. 
Сеого часу комсомол вису
вав чимало ініціатив у цій 
справі. Були і наскрізні 
бригади, і бригади відмінної 
якості, і боротьба за право 
працювати з особистим 
клеймом. Ці цінні починан
ня треба відродити і розви
нути.

Комсомольським органі
заціям на селі слід активні
ше братися за впроваджен
ня інтенсивних технологій, 
дальший розвиток громад
ського тваринництва, зміц
нення кормової бази, пере
хід на колективний підряді 
госпрозрахунок, соціально- 
культурну перебудову села.

Аналізуючи роботу ком
сомольських організацій се
ред учнівської і студент
ської молоді, другий сек
ретар ЦК Компартії України 
вказав на те, що в цій спра
ві ще чимало надмірної опі
ки, формалізму, заорганізо
ваності. Часто сплив ком
сомольських організацій на 
учнівську і студентську мо
лодь кінчається за порогом 
навчального закладу.

Значне місце у виступі 
зайняли питання підготовки 
гідної робітничої зміни. 
Відзначалось, що предмет
на розмова в цьому питанні 
йшла на спільному Плену/лі 
ЦК комсомолу і Укрпроф- 
ради, було намічено непо
гані заходи, а помітних 
практичних результатів поки 
що не видно. Серйозній 
критиці за великі недоліки 
в цій роботі було піддано 
Донецький обком комсо
молу.

У виступі порушувались 

питання організації змістов
ного дозвілля молоді.
’ Особливу увагу комсо
мольські організації повин
ні приділити підвищенню 
рівня ідеологічної роботи. 
Зазначалось, що тепер, як 
ніколи, необхідні політична 
пильність, нетерпимість до 
чужих нам поглядів. Треба 
піднести роль комсомоль
ської політичної освіти, по
ліпшити атеїстичне вихован
ня молодих людей. Комсо
мольські організації мають 
повести також рішучу бо
ротьбу з правопорушення
ми, дармоїдством, пияцтвом, 
користолюбством, іншими 
негативними проявами. Під
креслювалось, що ідейнс- 
політичне, моральне вихо
вання молоді — ділянка 
складна. Тут ЦК ЛКСМУ, 
його секретарям треба пра
цювати конкретно, органі
зовувати справу І сповна 
нести відповідальність за 
доручену ділянку.

У роботі з молоддю необ
хідні серйозні якісні зміни, 
сказав наприкінці О. А. Ти
таренко. В основу необхід
но покласти насамперед 
конкретність, новаторський 
підхід, послідовність, єд
ність слова і діла. Це по
винно стати суттю всієї ро
боти комітетів ЛКСМУ по 
виконанню рішень XXVII 
з’їзду партії. В цьому ком
сомол повністю може роз
раховувати на допомогу ї 
підтримку партійних1 орга
нізацій республіки.

В обговореному питанні 
Пленум прийняв постанову.

Затверджено заходи ЦК 
ЛКСМУ по виконанню рі
шень XXVII з’їзду КПРС і 
XXVII з’їзду Компартії Ук
раїни.

Секретар ЦК ВЛКСМ, Го
лова Центральної ради Все
союзної піонерської орга
нізації імені В. І. Леніна І. М. 
Нікітін вручив республікан
ській комсомольській орга
нізації Червоний прапор 
ЦК ВЛКСМ «За успіхи в ко
муністичному вихованні мо
лоді», яким вона нагород
жена за підсумками всесо
юзного огляду роботи по 
виконанню рішень XXVI 
з’їзду КПРС.

У роботі Пленуму взяли 
участь міністр освіти УРСР 
М. В. Фоменко, міністр 
культури УРСР Ю. О. Оле- 
ненко, Голова Держпроф- 
освіти УРСР Є. /А. Кадаць- 
кий, секретар Укрпрофради 
С. С. Євтушенко, заступник 
міністра внутрішніх справ 
УРСР Ю. А. Вошкін, відпо
відальні працівники ЦК 
Компартії України, відпові
дальні працівники ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ.

(РАТАУ).

Ланковий 
Степан 
Галушка

Досвіду у Степана Га
лушки, молодого комуніста 
з колгоспу «Комінтерн», ще 
не так багато, як у його 
товаришів по роботі. Але 
він уже — ланковий меха
нізованої ланки по виро- 

Ш^шунанніо кукурудзи, до 
складу якої входять тіль
ки досвідчені механізато
ри. Степан своїм тракто
ром Т-70 в агрегаті з сі
валкою СУПН-8 вже за
сіяв 183 гектарі). Щоденні 
норми С. Галушка вико
нує на 135—140 процентів.

урожай

11а сівбі кукурудзи на 
зелений корм в колгоспі 

• Родина» високопродуктив
ною і якісною працею від
значається комсомолець 
Іван Шуликовський. Він 
засіває щодня по ЗО гекта
рів кукурудзи при нормі 
18,0.

Г. ПАЛЬОК, 
заступник заворга РК 
ЛКСМ України по сіль
ському господарству.

Бобринєцький район.

Кандидат у член» 
КПРС швачка Кірово
градського ранпобутком- 
бінату Катерина ЛОГ
ВИНОВА особисте зав
дання виконує на 120-— 
130 процентів, Причому, 
не тільки перевиконує 
норми, але й працює вп- 
сокоякісно. Не можна 
інакше — вона ж член 
поста «Контроль якості»« 
Фото В. РЕШЕТНИКОВА.
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ПЕРЕБУДОВА: ТВОЯ ПРОПОЗИЦІЯ

КРАЩЕ МЕНШЕ,

«Майбутнє великою мірою 
визначається тим, яку мо
лодь ми виховуємо сьо
годні», — відзначалось на 
XXVII з'їзді КПРС. Велика 
відповідальність у вихован
ні підростаючого покоління 
покладена на комсомол — 
авангард молоді, який по
винен активізувати і мобілі
зувати її на нові трудові 
звершення, на виконання 
завдань 12-ої п’ятирічки. 
Комсомол повинен трима
тись на таких, як наші акти
вісти О. Фуращов, В. Шар- 
пар, Ю. Гончаренко, Б. Єди- 
нак, Ю. Мокатьора, С. Же- 
вагін, О. Осауленко та ін
ші. Проте не всі ще сьо
годні усвідомлюють глиби
ну тих змін, що відбуваю
ться. І одними закликами 
«Будьте активними!» справі 
не зарадиш.

Я вважаю, комсомоль
ським організаціям сьогод
ні треба повести рішучу бо
ротьбу за чистку своїх ря
дів. Приймати тільки до
стойних, активних і незаспо- 
коєних. Від усіх, хто лише 
перебуває на комсомоль
ському обліку, і тим самим 
вважає себе причетним до 
комсомолу, сьогодні треба

«Молоді, у нас працьовита, готова до подвигу і са
мопожертви, віддана соціалізмові. Але такий уже 
обов'язок старших поколінь — робити все можливе, 
щоб зміна була ще розумнішою, більш здібною, 
більш освіченою, щоб вона гідно несла в майбутнє 
естафету ідеалів справедливості й свободи, які запо
вів Великий Жовтень».

(М. С. ГОРБАЧОВ. Політична доповідь Цент
рального Комітету КПРС XXVII з’їздові Кому
ністичної партії Радянського Союзу).

Готуючись виступити на 
уроці мужності чи на вечо
рі бойозої слави, я щоразу 
перегортаю в пам'яті най
більш яскразі сторінки своєї 
бойової біографії. Згадую 
бої за Москву, безприклад
ний подзиг свого команди
ра капітана Маміна, який 
скерував палаючий літак на 
ворожий аеродром. Згадую 
госпіталь, куди я потрапив, 
коли мене поранило. По- 
кидаючи його після довгих 
місяціз лікування, на одно
му з будинків прочитав на
пис: «Ось за цю руську 
землю, на якій я зараз 
стою, ми умремо, та не від
дамо її нікому». То — сло
ва легендарного Сергія 
Лазо. їх мені потім не раз 
доводилось повторювати, 
коли ми формували свіжи
ми силами авіаполк. Ми ви
літали а рідне небо на су
тички з ворогом, щоб за
хистити нашу землю, визво
лити її.

Розповідаю нині про це 
комсомольцям 80-х років і 
замислююсь: чи зможу
сповна допомогти їм ступи
ти на поріг мужності, від
крити справжнє джерело 
патріотизму? Переконуюсь— 
вони, ці шістнадцятирічні 
хлопці, котрим невдовзі до
ведеться одягти солдатські 
шинелі, розуміють мене. 
Байдужих серед тих, хто 
слухав мене, не було. От
же, недаремно прийшов до 
них. І я що раз перекону
вався у вагомості настано
ви М. І. Калініна: «Вихован
ня патріотизму починається 
з поглибленого пізнання 
своєї Батьківщини». Тож ду. 
же правильно роблять кра
щі комсомольські комітети, 
активізувавши свою роботу 
по військово-патріотичному 
вихованню молоді на ма
гістральному напрямі — п 
поході юнаків та дівчат 
«Шляхами слави батьків» 
Помиляються ті, хто обме
жується лише організацією 
подорожей місцями боїв у 
роки минулої війни. Мета 
походу—в комплексі об'єд
нати всі форми ідейного 
•пливу на молодь. 

рішуче позбавлятися. Не
хай нас краще буде менше. 
Зате — справжнії

О. ГОРІЦЬКИЙ, 
секретар комітету ком
сомолу шахти «Ново- 
миргородська».

Новомиргородський район.

БІЛЬШЕ ДІЛА
Скільки паперів на столі, 

у папках працівників райко
мів! А скільки щодня треба 
переслати, передати, запов
нити. Туди — звіт, сюди — 
інформацію. Про сівбу, про 
надої, про внески, ...про 
смертність і народжуваність. 
Я не жартую. Навіть і такі 
дані доводиться інколи зби
рати райкомівцям. Допус
каю, що вони потрібні. Але 
хіба не простіше їх узяти в 
об лстату прав ліпні?

Давайте звільнимо одне 
одного від зайвої паперо- 
тзорчості. Більше діла, мен
ше звітів.

Я. МЕНДУСЬ, 
перший секретар Онуф- 
ріївського РК ЛКСМУ.

НА ПОРІГ
МУЖНОСТІ
Ось повчальний приклад. 

Учні Сзітловодської шко- 
ли-інтернату № 2 вируша
ють у далекі і близькі 
мандрівки не лише напере
додні знаменних дат. Мають 
свої маршрути на кожен 
місяць року. Учні десяти
річки беруть участь у полі
тичних читаннях на теми 
«В. І. Ленін про захист со
ціалістичної Вітчизни»,
«КПРС — натхненник і орга
нізатор героїчної боротьби 
радянського народу в роки 
Великої Вітчизняної війни». 
Потім—зустрічі з Героєм Ра
дянського Союзу Л. Н. Туй- 
гунозим, офіцерами запасу 
Ю. П. Шамлієм, В. В. Єздо- 
кимозим.

Вирушали школярі в по
хід — місцями боїв 230-і 
стрілецької Донецько-Бер
лінської дивізії, зустрічали
ся з фронтовиками, збира
ли спогади, фотографії, які 
поповнять експозицію шкіль
ного музею.

Цікаву форму роботи по 
військово • патріотичному 
вихованню вибрали дтсаафів- 
ські і комсомольські пра
цівники Гайзорона. Нещо
давно вони провели вій- 
ськозо-спортивну гру «Ві
раж», в програмі якої було 
фігурне водіння мотоцик
лів, кульова стрільба, силові 
вправи, розбирання і скла-

Приклад самовідданої ударної праці на весняно-по
льових роботах подає групкомсорг тракторної брига
ди Мі 1 колгоспу імені Кірова Олександр НАГОРНИИ, 
якого ви бачите на знімку нашого фотокореспондента 
Василя ГРИВА.
Олександрівський район.

дання автомата, конкурс пі
сень періоду Великої Віт
чизняної. Переміг в цій грі 
секретар комітету комсомо
лу підвідділу залізниці Вік
тор Васильчук, якого премі
йовано туристичною путів
кою в НРБ.

Непогано під час гри ви
ступали вихованці машино

будівного технікуму Олек
сандр Баранюк, Юрій Рябо- 
волик. Про первинну орга
нізацію цього навчального 
закладу хочеться сказати 
детальніше. Очолює її офі
цер запасу М. О. Ванденко. 
В технікумі значно активізу
валась робота з військово- 
технічної підготовки юна
ків. Наприклад, комсомо
лець Віктор Чернієнко, який 
виконував інтернаціональ
ний обов’язок о Афганіста
ні, тепер часто підкреслює, 
виступаючи перед учнями 
технікуму:

— Я стаз відмінником бо
йової і політичної підго
товки, бо ще тут, в нашому 
колективі, займався вій
ськово-технічними видами 
спорту, гартував себе фі
зично.

Виходять учні технікуму 
на старти ГГЮ. А з ними і 
вчорашні воїни Олександр 
Вишнеєський, Петро Коль
цов, Володимир Колісни- 
ченко, Оле Кравець Бони 
показують приклад своїм 
молодшим друзям, як тре
ба правильно розподілити 
сили на кросовій дистанції, 
вчать юнаків влучно стріля
ти, вправно метати гранати.

Однак, хочу зауважити, 
що в деяких школах області 
ще на низькому рівні по
чаткова військова підготов
ка. На мою думку, до цієї

— Знаєте, — сказала 
1L — за кілька останніх 
років мене досить часто 
кликали на .хрестини, а от 
па зоринах, повірите, не 
довелося бути ні разу...

— Тобто, ви хочете ска
зати, що хрестини у Ма
лій Впсці — не така вже 
й рідкість? — перепитав я. 
і — Я хочу сказати, що 
вони у нас далеко не рід
кість...

— Невже у райцентрі 
так багато віруючих?

— Та ні, які там віруючі! 
Просто так, на всяк випа
док хрестять. Як правило, 
з намови дідів та бабів...

— А якщо я вам не по
вірю?

— А ви хоч у кого спи
тайте — вам кожен скаже!

Після цієї розмови з ма- 
ловигцаихоїо, яка побажа
ла залишитися невідомою, 
мені не лишалось нічого 
іншого, як звернутися до 
місцевих атеїстів із район
ної організації товариства 
«Знання» — воші то, по- 
думалось, уже повинні 
щось знати напевне. І ось 
ми розмовляємо з головою 
організації В. Д. Баранов- 
ським.

— Всього п'ять місяців 
тому, — каже він, — я очо
лив що ділянку. Скажу 
відверто, ЩО ДО ВСЬОГО ще 
руки не дійшли. Стараємо
ся братися за справи пер
шорядної ваги. А атеїзм... 
Недавно ми вияснили стан 
релігійності серед школя
рів району. Серед восьми 
тисяч учнів віруючих не 
знайшли. У пас велику 
атеїстичну роботу прово
дить учитель 10. 1. 111 вер- 
неико, який живе у Злинці 
(там аж дві церкви), а в 
райцентрі обстановка в 
цьому плані ніби нормаль
на.

Далі паша розмова пе
рейшла на труднощі ве
дення лекційної атеїстич
ної пропаганди на селі — 
проблеми з організацією 
аудиторії, підготовка лек
торів тощо... Але мене 
весь час не полишала дум
ка: як же так — із неві
руючих учнів виростають 
батьки, які засвідчують 
свою релігійність уже хоч 
би тим, що хрестять влас
них дітей?

Запитав про це й II. 0. 
Кудрю — завідуючу рай
відділом ЗАГСу, секрета
ря районної комісії по ра
дянських традиціях, свя- 
тах і обрядах.

— Не можна сказати 
зауважила Надія Олек
сандрівна, — що наші об
ряди. які проводимо в 
ЗАГСІ, не користуються 
популярністю серед меш
канців райцентру —- про 
це свідчать і записи в кин
зі відгуків. Але ніде прав
ди діти, доводиться інко
ли бачити, як, здійснивши 
обряд у пас, сім'я рушає 
до церкви, що знаходиться 
па цьому ж кінці міста. Не 
скажу, щоб цс пояснюва
лось особливою релігій
ністю батьків. Скоріше, 
вплив традиції і відсут
ність у молодих (серед них 
є й комсомольці) чіткої 
позиції.

Вивчаючи характер релі
гійної обрядності у Малій 
Впсці, я звернув увагу іі 
на те, що тут, приміром, 
зовсім відсутні вінчання у 
церкві, основна кількість 
обрядів припадає па хрес
тини. Та сама 11., про яку 
йшлося на початку мате
ріалу, пояснила цс дуже 
просто:

— Молода маги завжди 
дуже переживає за своє 
дитя. І нікому її підтри
мати іі навчити, крім до
машніх. Молода мати ли
шається осторонь од звич
ної обстановки, страх за

справи треба сміливіше за
лучати саме вчорашніх вої
нів, сержантів і старшин, а 
не відставних офіцерів, 
котрі вже не мають досить 
фізичних сил вести копітку 
роботу з допризовниками. | 
Так, їх настанови дуже ко
рисні, але я вважаю, що 
молодий сержант, котрий 
недавно командував відді
ленням у військовому під
розділі, працюватиме з біль
шою ефективністю. Вчораш
ніх сержантів треба направ
ляти на спеціальні курси, 
посилати з педінститути з 
тим, щоб потім зони стали 
керівниками початкової вій
ськової підготовки.

Про уроки мужності. Біль
шість колишніх фронтови
ків проводять їх уміло, зміс
товно, знаючи, що їхня роз
повідь про подвиг однопол
чанина, одну миттєвість вій
ни більш захопить юнаків і 
дівчат, аніж довга лекція 
про те, як починалась вій
на і чим вона закінчилась. 
Про це вони, школярі, зна
ють з підручників. А їм по
трібен живий портрет зви
тяжця, якому б по-доброму 
позаздрили.

Найбільше хвилює, мене 
ге, що ще не всюди постав
лено заслін байдужості, ко
ли йдеться про фізпідготов- 
ку майбутнього воїна. При
ємно було бачити на облас
них змаганнях з багатобор
ства ГПО сільських призов
ників з Гайзоронського, 
Ульяновського, Маловисків- 
ського районів. Наприклад, 
комсомолець Микола Кри- 
ворученко з Ульяновської 
автошгсоли ДТСААФ вико
нав розрядний норматив з 
кульової стрільби, комсо
молець з Малої Виски Олег І 
Вовченко підтягнувся на пе
рекладині 27 разів. Але ж 
були такі, що ледве склада
ли залік, дуже важко було 
їм на кросовій дистанції. 
Тож вважаю, що перед учи. 
телями фізкультури, спорт- 
інструкторами треба поста
вити підвищені ви/логи. Та й 
самі допризовники повин
ні пройнятися відповідаль
ністю, усвідомити, що тіль
ки загартований морально і 
фізично зможе витримати 
випробування, які його че- ' 
катать.

В. ВЕРХОЛАНЦЕВ, 
голова обласного шта
бу Всесоюзного походу 
комсомольців і молоді 
«Шляхами слави бать
ків», Герой Радянського 
Союзу.

СТАВИМО ПРОБЛЕМУ

КОЛИ ВІДСУТНЯ 
ЧІТКА ПОЗИЦІЯ

дитя в ній переважає всі 
інші почуття, оживляє у її 
свідомості забобони. А тут 
ще й бабусі з їхніми напу
чуваннями.

Так, справді, молода ма
ти стає зручним об’єктом 
для релігійного впливу. 1 
тут би проявити особливу 
пильність і увагу до неї 
комсомольців-атеїстів та 
обрядовців: скажімо, вру
чити при зоринах атеїстич
ну пам'ятку, не забувати 
про індивідуальну атеїс
тичну роботу, просто не 
обминати увагою молоду 
жінку. Тоді б не було у 
районі прикрих випадків, 
коли комсомольці, посту- 
паючись своїми принципа
ми, хрестили дітей.

— Вести роботу із тими, 
хто здійснив релігійні об
ряди, — каже з цього при
воду другий секретар Ма- 
ловнсківського райкому 
ЛКСМ України О. Воро
шок, — у нас нема мож
ливості. Бо як накажете 
виявляти спілчан, які хрес
тили дітей у церкві — во
ни ж самі про це не при
знаються...

Що й говорити, дивна 
позиція. 1 невною мірою 
зручна — для того, хто 
не хоче нічого робити. А 
в даному разі якраз по
трібно не розводити рука
ми, а повести копітку, по
стійну й цілеспрямовану 
роботу по подолаіішо за
бобонів.

— Ми її пробували по
вести гаку роботу па рівні 
сім'ї, — каже В. Воро
шок, — але на засіданні 
клубу молодої сім'ї появи
лося якихось п'ять нар і;; 
тридцяти запрошенії?;...

Що ж, об'єктивні труд
нощі завжди можуть бути 
в будь-якій справі. Але їх 
райкомівцям слід би було 
намагатися подолати, а не 
відступати при першій же 
невдачі.

1 от доки в райкомі ком
сомолу розводять руками, 
не знаючи, з якого боку 
підступптяся до справи, 
церковники роблять свою 
справу. В усіх трьох пра
вославних церквах району 
здійснюються обряди, у 
яких беруть участь і ком
сомольці. Та не тільки в 
церквах. Скажімо, в селі 
Олександрівні злииський 
батюшка М. В. Фіринсць 
похрестив двох дітей до
шкільного віку удома, без 
реєстрації в церковній 
кинзі, взявши за це неза
конно 00 карбованців. Все 
це — всупереч радян
ському законодавству. І 
хоча порушення було ви
явлено, а батюшку покара
но згідно закону, але чи 
зробили хоч із цього які 
висновки ' маловнсківські 
атеїсти? Адже, скажімо, 
молодий шофер Микола 
Болілий, який власним ав
томобілем привіз батюшку 
до хати свого «кума», теж 
себе не вважає віруючим. 
А от «імунітету» до релігії 
не має. Хто ж подбає тоді
про виховання у нього та 
йому подібних твердих 
переконань?

Ні, таки не слід нам 
вважати на сьогодні пи
тання атеїстичного вихо
вання молоді другорядним. 
Воно — з числа першоряд
них — з огляду зростання 
ролі людського фактора у 
житті радянського суспіль
ства. про що наголошува
лося на XXVII з'їзді 
КПРС, з огляду па те. що 
без нього неможливе фор
мування повноцінного сві
тогляду людніш нового, 
КОМ у IIІС1:": і І ого с успіл ь- 
ства.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Мала Виска.
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Дорожинськнн СІЛЬСЬКИЙ 
клуб — красива, сучас
на споруда, розрахова
на на 400 глядацькнх 
МІСЦЬ. В основному відві
дують клуб працівники 
відділку № І колгоспу іме
ні Леніна, а також робіт
ники і службовці, що пра
цюють у Дорожннці та в 
сусідній Йосипівні. При
їжджі із райцентру чи із 
міст бувають тут порівня
но. ЗДКО-

ж застають відві
дувачі в клубі? Протягом 
останньої зими він зовсім 
не опалювався. Так іцо мі
нусові температури все
редині приміщення тут не 
були дивиною. Чому ж так 
сталосЯ? Керівники місце
вого колгоспу пояснюють 
це дефіцитом рідкого па
лива, а для того, щоб ко
тельня працювала на твер
дому паливі, її треба пе
реобладнувати. Цього не 
зроблено. А тому завозити 
вугілля до котельні в ми
нулому році було геть

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ

Кращий у районі
недоцільно. Одним словом, 
котельня зовсім не працю
вала.

Але, можливо, цеп істот
ний недолік буде усунуто 
в нинішньому році, і ко
тельня працюватиме. Ад
же, окрім клубу, вона об
слуговує ще й сільську біб
ліотеку, комплексний прий
мальний пункт, повинна 
буде обслуговувати іюво- 
збудоваїшй фельдшерсько- 
акушерський пункт, який 
ще не вступив в експлуата
цію.

Незважаючи на пробле
ми і труднощі, клуб все ж 
не тільки на папері, а п па 
діді виконує свої функції 
по організації цікавого, 
розумного і корисного до
звілля людей, зокрема, мо
лодих.

...Колгоспний стипендіат 
комсомолець Сергій Фу- 
дар навчався в Олександ
рійському культосвітньому 
училищі. По закінченні на
вчання повернувся в рідне 
село, де спочатку працю
вав баяністом, а ось уже 
рік він завідуючий Доро-' 
жинським сільським клу
бом. Художній керівник 
Вікторія Корчевська теж 
член ВЛКСМ. Керівник 
драматичного гуртка — 
пенсіонер, колишній ди
ректор школи Іван Ники
форович Бар’ячнин уже 
десяток років очолює цей 
гурток, учасники якого 
постійно виборюють пер- І 
шість у районних оглядах, 
а частенько — і в кущо
вих. Дорожинськнн драм- 
колектив кілька разів бу

вав на обласних оглядах 
сільської драматургії у Кі
ровограді.

В активі дорожнії- 
ських драмгуртківців ви
стави «Колгоспні солов'ї.» 
Є. Кравченка, «Повернен
ня» В. Щоголіва, «Ніч пе
ред безсмертям» О. Арбу
зова, «Повчальний урок» 
О. Задорова та інші. Акто
ри — завідуючий клубом 
С. Є. Фудап, художній ке
рівник В. А. Корчевська, 
керівник драмгуртка 1. И. 
Бар’ячнин, а також учи
телька О. О. Васютписька, 
завідуюча бібліотекою О. Г, 
Лисак, дев'ятикласниці 
Н. Фудар і Л. Васіотнн- 
ська.

При клубі функціонують 
також агітбригада, гуртки 
художнього читання, хоро

вий, вокальний, танцю
вальний.

Лише в 1980 році культ
армійці Дорожники побу
вали зі своїми концертни
ми програмами у Заліз
ничному, Посипівці, Віль
шанці. Ну і, звичайно ж, у 
своєму клубі виступали 
неодноразово.

Культпрацівники Доро
жники—часті гості на фер
мах, тракторних бригадах, 
токах та польових станах 
свого і сусідніх відділків 
колгоспу імені Леніна, в 
оселях передовиків вироб
ництва, керівників і спеціа
лістів колгоспу,' інвалідів 
та учасників війни,, ветера
нів праці.

Недавно у клубі вста
новлено новий кіноекран. 
1 ще одна радісна подія: 
за рахунок колгоспу імені 
Леніна у Дорожпнському 
клубі проведено поточний 
ремонт.

Культпрацівники орга
нізовують безалкогольні 
«вогники» у місцевому ка

фе, концерти і зустрічі на 
виробничих ділянках, де 
випускають «бойові лист
ки», «блискавки», стінга
зети, «Перці»; допомага
ють учням місцевої школи 
змістовно проводити шкіль
ні тематичні заходи, а їх
нім педагогам —• готувати
ся до районних оглядів ху
дожньої самодіяльності 
вчительських колективів; 
вчащають у Йосипівну, де 
разом з колегами виступа
ють у будинку культури та 
музичній вітальні.

За підсумками 1985-го 
року Дорожинськнн клуб 
виборов першість у соц- 
змагапні сільських клубів 
району.

Таку ж саму мету по
ставили перед собою культ
армійці села і на нинішній 
рік.

В. ГОРЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

с. Дорожника, 
Вільшансьний район.

НАШ СУЧАСНИК

І РОЗРАДИТЬ, 
І ДОРАДИТЬ

Малюка зграйкою обсту
пили свою виховательку, 
кожний прагне звернути на 
себе її увагу. Вона відпо
відає їм: одного, заплака
ного, ласкаво погладить 
ііо голівці, розрадить, до 
другого доторкнеться теп
лою, доброзичливою ру
кою, третьому відповість 
підбадьорливим поглядом. 
І так щодня, і дуже при
ємні ці турботи молодій 
виховательці комсомолці 
Валентині Григорівні Ро- 
кочук, котра після закін
чення Олександрійського 
педагогічного училища по
чала працювати в дитячо
му садку колгоспу імені 
Мічуріпа. Разом зі своєю 
напарницею Антоиіною Ва
лентинівною Римар вона 
веде середню групу і вже 
дітей цього віку готує до 
маі^І^ьі'ього дорослого 
життя: навчає самостійно 
сервірувати стіл, показує, 
як правильно користува
тись ложкою, виделкою; 
не залишається поза ува
гою вихователів і те, як 
§ітя сидять, їдять. Всі на
станови й зауваження роб
ляться лагідно. Валя на
віть не уявляє, що зна
чить підвищити голос. Во
на має здібних маленьких 
помічників, які допомага
ють їй зацікавити інших 
малюків. Наприклад, в 
конструюванні найкраще 
проявляє себе Павлнк Ка- 
йіболоцький, в створенні 
мозаїк — Сашко Шкуров- 
ський, в ліпленні — Олег 
Каховський.

Більшу частину дня вн- 
ХО’Ш’елька прагне прово- 

дітьми на свіжому 
повітрі, організовує рух- 
ливі ігри, де сама актив
ний учасник. Особливо ді
ти люблять грати в «Гусп- 
лебеді», «Мишоловки». На 
ломі природи привчає ді
тей бути спостережливи
ми, слідкувати за змінами 
погоди, які відбуваються 
на їхніх очах, улітку зай
мається з вихованцями фі
зичною працею. Не забу
ває Валя і про естетичне 
виховання: вивчає з малю
ками вірші, пісні, танці. 
Завдяки старанням вихо
вательки гарно декламує 
вірші Саша Паламарчук, 
приємно слухати спів ма
ленької Галі Римар.

Вихователька підтримує 
зв’язок з батьками, 

в/^г'Чклався й актив: Віра 
Каніболоцька, Валентина 
Паламарчук. Вадим Ка- 
ньовський. Валя часто ра
диться з ними.

І. БЄЛІНСЬКИЙ.
£. Троянка, 
Голозанівський район.

...І знову доводиться декому нагадувати про те, що 
там, де погано налагоджена спортивно-масова робота 
за місцем проживання, діти і підлітки потрапляють 
у досить невтішні «історії».

випадок перший. 19 квітня на вулиці Волкова біля 
будинку № 12 зібралася юрба хлоп'ят. Сторонньому 
здалося, що їх хтось зібрав на цікаву гру. Насправді 
діти оточили хлопчика, якого збила автомашина. Ма
ленький пуст> не знаючи, нуди себе діти, стрибав 
через виярки тля будинку, вибіг на проїжджу части
ну вулиці і...

Випадок другий. 20 ивітня біля будинку № 4 на тій 
же вулиці ввечері зібралось більше двадцяти підліт
ків. До півночі галасували, «справляли іменини свого 
товариша». На райок двірник змітав біля під'їзду по
биті пляшки, розтовчений хліб...

НА МАЛОМУ СТАДІОНІ

ШУКАЮТЬ ПРИТУЛКУ
ЦЕ _ ТЕРИТОРІЯ, де гос

подарює житлово-екс
плуатаційна дільниця № 9 
обласного центру. Тут про
живає більше десяти ти
сяч кіровоградців (майже 
п'ята частина з них діти і 
підлітки).

Які ж умови створені, 
щоб в мікрорайоні регу
лярно влаштовували спор
тивні змагання, вести ро
боту спортивних секцій?

Педагог-організатор Ана
толій Костін, якого нам 
було розшукати дуже важ
ко, не міг розповісти про 
щось конкретне. Хіба що 
таке:

— В конторі жед мені 
виділили столик — таке 
моє робоче місце.

Але ж він має працюва
ти більшу частину свого 
робочого часу не за сто
лом, а на спортивних май
данчиках.

— Прошусь на спорт
комплекс дев’ятої школи. 
Збираю там юних футбо
лістів, — сумно розпові
дає про свої біди Костін.

Як саме він їх «збирає», 
в розмові з багатьма до
рослими, що живуть у бу
динках на вулицях Волко
ва та Беляева, ми так і не 
довідались. Не ходить же 
А. Костін по квартирах до 
підлітків і тих дітей, котрі 
бешкетують біля ровів, що 
подарували їм тут буді

На ЗавадівсьИій трасі минулої неділі відбувся традиційний мотокрос пам’яті С. М. Кірова. В командно
му заліну перемогу здобули ворошиловградці, дві збірні Кіровоградщини розділили між собою друге і третє 
місця. А ось переможці в окремих класах машин: 50 нуб. см. — О. Левко (Київ), 125 (хлопчини) — О. Кар- 
тишкін (Ворошиловград), 125 (юнаки) — Д. Снічко (Олександрія — особистий залік), 350 —• О. Костиря 

(Кіровоград-!). 500 — О. йердников (Молдавія).
Фото В. ГРИБА;

вельники, споруджуючи 
дитсадок. Не спортмай
данчик подарували, як пе
редбачалось, а ями і ка
м’яні валуни. Та ще й за
лізобетонні стовпці з ого
леною арматурою залиши
ли три роки тому, не за
бивши їх сповна під фун
дамент майбутнього бу
динку (Волкова, 6) — не 
одна дитина там порвала 
на собі одежу, поранила 
ноги і руки. І Костін з 
ранку до вечора бідкає
ться — куди подітись, де б 
зібрати дітей. Не за сто
лом же, де він складає 
плани на майбутнє, вірячи, 
що колись розпочинатиме 
свій робочий день на ігро
вому майданчику, в міс
течку ГПО.

— Обіцяли спочатку для 
дитячо-підліткового клу
бу приміщення, що в бу
динку біля нашої конто
ри, — згадує минуле.—Та 
міськвиконком виніс рі
шення: тут буде бібліоте
ка. І її справді відкрили. 
Гарна бібліотека — є кни
госховища, читальний зал, 
кабінети різні, коридор 
такий, що можна танці там 
влаштовувати. А для спор
ту знову немає прописки.

Працівники дільниці (на
чальник Л. М. Бурдейна), 
звичайно, не сиділи, склав
ши руки, поки Кіровський 
райвиконком, нарешті, під

шукає їм приміщення для 
дитячо-підліткового клубу 
і пошле будівельників, аби 
закопати стовпці не лише 
для сушіння білизни, а й 
для волейбольного май
данчика. Біля першого кор
пусу будинку № 10 по ву
лиці Волкова вирішили ро
бити невеличке спортивне 
містечко. Запросили ще 
торік сюди майстрів з 

шляхової дільниці, запла
тили дві тисячі карбован
ців, щоб вирізняли май
данчик, покрили його ас
фальтом. Механізатори 
кілька днів тому таки роз
чистили плац, розгорнули 
щебінь. І на цьому їх ро
бота закінчилась. Костін і 
цьому радий:

— Байдуже, що майдан
чик нерівний, якось при
стосуємось. Ось тільки ме
талеві палі, що колись тут 
забули будівельники, за
важають. Мов більмо на 
оці. Треба зрізати їх. Свої
ми силами не впораємось.

— А як же з підлітко
вим клубом? — запитуємо 
педагога-організатора.

— Обстежили всі під
вальні приміщення. Нема, 
підходящого. А міськви
конком обіцяє. Є тут одна 
організація, яка має зали
шити кілька кімнат. Че
каємо...

Чекаючи, А. Костін вже 
наперед пише оголошен
ня: «Сьогодні і щодня на 
спортмайданчику — трену
вання юних футболістів, 
тенісистів, гандболістів. 
Кожного вихідного — зма
гання спортивних сімей, 
турніри між командами 
будинків. У поєдинках мо
жуть взяти участь батьки і 
їх діти...».

Художники, звичайно, 
намалюють все це барвис

то, педагог-організатор ви
ставить оголошення на 
щит. Але куди саме покли
кати всіх бажаючих зай
матись спортом? На спорт
комплекс школи № 9? Ту
ди не кожен піде — кра
ще тут, у своєму дворі. Та 
там поки що- тільки пере
кладини для чистки кили
мів.

— От би перекладини 
біля кожного будинку для 
тих, хто любить спорт! — 
мрійливо говорить А. Кос
тін. — Колись та будуть 
вони.

...Його обступають хло
п'ята:

— Можна тенісний м'я
чик і сітку взяти?

— Аякже! Підемо зі 
мною в контору, дам чо- 
тирьом-шістьом.

Хлопчики зраділо поспі
шають за педагогом-орга- 
нізатором. Візьмуть «гос
тинець» житлово-експлуа
таційної дільниці і почнуть 
шукати стола, де б натяг
ти сітки.

Це — четверо-шестеро. 
Ще п’ятнадцять-двадцять 
підуть на шкільний спорт
комплекс, щоб побігати за 
футбольним м’ячем. А 
решта... Сто, двісті, тися
ча... Куди подітись тисячі 
дітей і підлітків?

Звісно, є куди... На квіт
ники, гарні клумби біля 
будинків. На дерева... їм, 
хлоп'ятам хочеться постри
бати, побігати, погратись... 
А їУнім старшим братикам 
і сестричкам уже не ли

шить пустувати, граючись у 
ховалки. Ті збираються бі
ля під’їздів з гітарами, 
транзисторами. До пізна з 
вікон балконів виглядають 
бабусі, ремствують:

— Шибеники! Де ви тіль
ки взялися на наше без
соння?.. Де міліція?.. Де 
патруль?..

Шибеники шукають при
тулку для того, щоб весе
ло провести вечір... А Кі
ровський райвиконком шу
кає (ой як довго шукає!), 
де б відкрити дитячо-під
літковий клуб...

М. ВІНЦЕВИЙ.

ФУТБОЛ

«Зірка»— 
«Спартак»-2:1
П'ять перших турів жито

мирські футболісти не мог
ли вразити ворота суперни
ків. І ось у позаминулому 
турі вони не тільки відкри
ли лік забитим м’лчам, а й 
здобули перемогу на виїзді. 
І матч з ніроооградцями 
спартанісці почали агресив
но. Уже в першій десятихви- 
линці матчу гості принаймні 
двічі могли віднрити раху
нок. Виручка голкіпер «Зір
ки».

Надалі гра вирівнялася. 
Спалах активності господа
рів на 32-й хвилині матчу 
призвів до гола у ворота 
гостей. Відзначився Михай
ло Калита. У середині дру
гого тайму житомирцям вда
лося зрівняти рахунок. Піс
ля цього суперники повели 
активну гру з обопільними 
можливостями вразити ціль. 
Повезло «Зірці». Багатоходо
ву комбінацію завершив за
лишений 'без нагляду з 
штрафному майданчику Вік
тор Шепітьно. Відмінна мож
ливість відзначитися була і 
в гостей. Наприкінці зустрі
чі арбітр матчу встановив 
м'яч на 11-метровій позначці 
біля воріт «Зірки». У цю хви
люючу мить чудово зіграв 
воротар господарів Юрій Ко- 
лаковський, який парирував 
м'яч. Перемога «Зірки» — 2:1, 

Дві останні зустрічі на 
своєму полі поповнили оч
ковий багаж наших футбо
лістів. Що ж стосується 
якості гри. то поки що рано 
робити категоричні виснов
ки. Ясно одне: ігровий по
тенціал «Зірки» значно ви-і 
щий. І болільники сподіваю
ться упевнитись у цьому вже 
в найблиікчих матчах нашої 
команди.

А. ШПАК.

Покликав 
«Гермєс»

Активно готувалися до 
Тижня спортивного орієптуч 
ванпл члени секції «Гермесь; 
Світловодського дитячо-підч 
літкового клубу «Олімпік»* 
створеного за місцем прОг 
жпвания. І їх сумління увік- 
чалр’сь успіхом. Вихованці 
педагога-організатора Олек
сандра Омельяпцева. який 
веде' заняття з юніорами, 
нещодавно повернулися з 
всесоюзних змагань, що про
ходили в мальовничих око-’ 
лицях столиці Молдавії.

Юніори Світловодська ви
йшли па трасу орієнтування 
разом з командами з Ленін-: 
гради, Клайпеди. Смолен
ська, Каунаса. Нового Тагіла, 
Хмельницького, Харкова. Кп- 
шипева та багатьох інших: 
міст країни — всього ЗО 
команд.

Вже в розт раті особистої 
першості. щ > проводилася 
за системою проходження 

•дистанції з відшуковування 
13 із 21 розміщених па міс
цевості контрольних пунктів 
за власним вибором, паші 
земляки виявилися в десятці 
сильніших.

Наступні дні — командні 
змагання. Взявши старт в 
заданому напрямі на ди
станції <1.5 кілометра, груші 
юніорів «Гермеса» фінішу
вала третьою.

Заключний день змііі.'інь— 
естафетний.

Спортивні трофеї (диплом 
II 1 ІСНЯ і вимпел призерів 
Всесоюзних змагань) попов
нили колекцію нагород сек
ції «Гермєс».

І. КАРДИТ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
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'а ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Спорт 

па. тиждень. 9.00 — Фільм 
♦ Успіх». 10.30 - У світі тва. 
рип. 11.30 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — «Люди
на і природа». Документаль. 
ні фільми. 15.20 — «Сни Віт
чизни». Про російського 
просвітителя В. Гатіщева, 
15.50 — Новини. 15.55 —
Фільм — дітям. «Вогники». 
17 15 — «Берлін. «Червоні 
пісні...». Про фестиваль по- 
літичпої пісні в Берліні. 
18.05 — Мультфільм. 18.15— 
Наука і життя. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Кон
церт артистів Державного 
театру опери та балету лат- 
пінської РСР. 19.30 — Пре
м’єра документального теле
фільму «На крутому перело
мі». Про ХХУІІ.з'їзд Кому
ністичної партії Радянсько
го Союзу. 21.00 — « Іас». 
21.40 — Естрадна вистава 
«Ширше коло». 23.20 — Сьо
годні у світі

'А УТ16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
'Для старшокласників. «То
вариш». 17.05 — Концерт з 
творів українських компо
зиторів. 17.35 — Вперед, ор- 
ллтаі 18.00 — Кінопрограма 
«У світі прекрасного». 18.30 
—Музична мозаїка. 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
Співає народна артистка 
УРСР П. Матвієпко. 19.55 — 
Неспокійні серця. (Кірово
град) 20.45 — Па добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Запрошує оперета. .22.30 — 
(Тележурнал «Старт- 23.Із
— Новини

■ творче мистецтво. 10.35, 
11.40 — Історія. 9 кл. 11.05
— «Прості складні істини».
Тележурнал для батьків. 
12.10 — Вірші і пісні В. Лс- 
бедєва-Кумача. 13.10 —
«Знання — сила». Тележур
нал. 13.40 — «Крокуй, Пер
шотравень!». Святкова пере
дача до 100-річчя Першо
травня. 15.10 — Повний.
18.00 — Новини. 18.20 —
Для всіх 1 для кожного. 18.50
— «Арктика. Фантазія для 
труби, оркестру і кінокамс-

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

церт радянської пісні. 9.15 
— «Сонячна стежка». Науко
во-популярний фільм. 9.35— 
«Веселі нотки», 
юних вокалістів 
Поезія. Є, Ісасв. 
Заключний концерт НІ Все
російського конкурсу вико-

Концерт
10.35 -
11.20 —

ГА Ц'І і И програма)
8.00 - Гімнастика. 8.15— 

«Конструктори променів». 
Науково-популярний Фільм. 
8 35, 9.35 — історія. 5 кл. 
9.05. 12.40 — Французька
мова. 10.05 — Учням СИТУ. 
Естетичне виховання. Уроки 
творчості. 10.35, 11.40 — Фі
зика. 7 кл. 11.05 — Шахова 
школа. 12.10 — Історія. «1 кл. 
Я — громадянин Радянсько
го Союзу. 13.10 — Знай 1 
умій. Науково-пізнавальна 
передача для школярів. 
13.40 — «Навчити і вихова
ли». Нарис. 14.10 — «Дем’яп 
Бєдіїий — співець револю
ції». 15.05 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Служу 
Радянському СоюзуІ 19.20— 
Архітектура Вірменії, 19.50
— Документальний теле
фільм. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Міжнародна па
норама. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Мільйони Фср- 
факса» 23.05 — Новини.

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

фільми. 9.00 — Фільм «Міль
йони Ферфакса». 10.25 — 
Клуб мандрівників. 11.25 — 
Новини. 14.30 — Попили. 
14.45 — «Особливий раху
нок». Документальний фільм 
про Радянський фонд миру. 
14.55 — «Покликання». Те
лежурнал. 15.55 — Новини. 
16.00 — Стадіон для всіх. 
16.30 — Розповідають наші 
кореспонденти. 17.00 —
«Звучать народні інструмен
ти». 17.30 — «...До шістнад
цяти і старші». 18.15 — Наш 
сад. 18.45 — Сьогодні у сві- 

'ті. 19.00 — Сучасний світ і 
робітничий рух. 19.30 —
Фільм «Магістраль». 21.00 — 
♦ Час». 21.40 — Супутник те
леглядача. 22.10 — Докумен
тальний телефільм «Сторін
ки радянського мистецтва. 
Література і театр». Фільм 
10. 23.20 — Сьогодні у світі

'А УТ
10.00 — Повніш. 10.20 — 

«Косівські візерунки». Кон
церт. 11.00 — Молодіжна
студія «Гарт». 11.45 — Пер
ші маївки в Росії. 12.15 —
Програма «Братерство». 
13.40 — Повний. 13.55 —
Танцює, ансамбль «Суцвіт
тя». 14.20 — Па допомогу 
школі. Українська літерату
ра. 16.00 — Повніш. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Кінопрограма «Люди землю 
прикрашають». 17.10 — В 
майстерні художника. 18.00
— Колектив і п’ятирічка. 
18.30 — Сонячне коло. 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— «Прямий зв’язок». Толе- 
переклик радянської молоді 
та молоді соціалістичних 
країн, учасників реалізації 
комплексної програми РЕВ. 
Включення міст: Кіровоград, 
Дніпропетровськ. Донецьк. 
Одеса. 20.45 — Па добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40 — 
Художній фільм «Людмила» 
23.00 — Повний

X Цт Ш програма)
8.00 — Гімнастика. 8 15— 

Документальний телефільм 
8.35. 0.35 — Географія. 7 кл.

12.40 ~ Німецька мола.
10.05 — Радянсько образо-

ЛКСМ Украины.

веселка». 14.20 — Лауреати 
Державних премій УРСР 
1986 року в галузі промис
ловості. 14.50 — Пісня — 
зброя. 15.50 — Крупним пла
ном. 16.40 — «Букет через 
кордон». Музична програма 
Закарпатській' і Кошицької 
(ЧССР) студій телебачення.

• Веселого вам на- 
3 циклу «Майстри 

19.00 — Актуальна 
19.30 — Співис на-

тецтво Б. Пророков. 13.50— 
Ритмічна гімнастика. 14.20— 
Співають Т. Рузавіна і
С. Тшошев. 15.00 — Мульт
фільми. 15.50 — Телефільм 
«Срібляста нитка». 1 і 2 се
рії. 18.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболу: ••Динамо» (Мінськ)
— «Спартан» 19.45 — «СхіД- 
нцй Сибір». Кіножурнал. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Письменник і життя. 21.00
— ■ «Чає». -21.40 — Фільм
*Дами запрошують кавале
рів». Новині:

навців па народних інстру
ментах. 12.35 — Телефільм 
для дітей. «Вище райдуги». 
1 і 2 серії. 15.00 — Кубок 
СРСР з футболу. Фінал. 
‘Торпедо» (Москва) — «Шах
та]». В перерві — 15.45 — 
Якщо хочеш бути здоровим 
17.20 — Мультфільм. 17.50— 
Зарубіжні гості Москви. 
18.10 — Кіноафіша. 19.15 — 
Грає оркестр духових ін
струментів Великого театру 
СРСР. 19.35 - Новини. 19.40
— Фільм «Карантин». 21.00
— «Час». 21.40 — «Моло
децькі ігри». Народне спор
тивне свято. 22.15 — Футбол. 
Кубок володарів кубків. Фі
нал. «Динамо» (Київ) — «Ат
летико» (Мадрід). В перерві 
-- 23.00 -- Новини
▲ УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
«БарЬистий хоровод». Му
зична програма. 11.05 —
«Село і люди». Лауреати 
Державних премій УРСР 
1986 року в галузі сільсько- 
го господарства. 11.35 —
«Спогади про Макара Ма- 
зал». Телевнстава. 13.00 — 
Новини. 13 15 — Для дітей 
Художній телефільм «Жива

17.45 — 
строю-».
гумору» 
камера, 
родна артистка УРСР Р. Ки
риченко. 20.00 — Футбол: 
«Металіст» — «Арарат». 2-й 
тайм. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.45— 
--1 любов, і шана». 23.30 — 
Повили.

А ЦТ (II програма)

А УТ

19 ЗО

Академічний 
драматичний

З 29 квітня

Побачення.

по 3 травня

риі>. Документальний фільм. 
19.00 — Сільська година. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
— Ритмічна гімнастика.
20.45 — Народні мелодії. 
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Чужий дзвінок».
22.45 — Новини.

ДЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ 
СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ 
А ЦТ (1 програма)

3.00 — «Час». 8.40 — Де 
кументальннй телефільм. 
9.20 — Пісні і танці народів 
СРСР. 9.50 — Москва. Крас
на площа. Передача, присвя
чена Дню міжнародної солі
дарності трудящих—1 Трав
ня. По закінченні — Святко
вий піонерський концерт. 
12.00 — «Мир. труд, мив». 
Поетична композиція. 12.30
— «Моя Москва». Докумен
тальний телефільм. 13.20 — 
Фільм — дітям. «Загубився 
слон». 1 1.35 — Документаль
ний фільм. 15.35 — Твор
чість народів світу. 16.35 — 
Мультфільм. 17.00 — П. Чай- 
ковський. Концерт для 
скрипки з оркестром. 17.40
— Світ і молодь. 18.15 —
Прем'єра фільму-коицерту 
«Що тако цирк?». 19.00 —
Мультфільми. 19.40 — Повн
ий. 19.50 — Фільм «Дуже 
важна персона». 21.00 — 
«Час». Репортаж про святку
вання Дня міжнародної со
лідарності трудящих 1 Трав
ня. 22.00 — ПершотравнсвиіІ 
святковий концерт. По 
кінченій — Новини.

А ут
9.00—Таланти твої, Украї

но! 9.50 —Київ. Площа Жовт
невої Революції. Передача, 
присвячена Дню міжнародної 
солідарності трудящих — 
1 Травня. По закінченні — 
святковий концерт. 12.00 — 
Документальний фільм «Мо
сква. як багато у цьому зву
ці». 12.20 — Співає народ
ний артист СРСР 10. Бога
тиков. 12.50 — Телефільм 
«Крила д.'ія Півночі». 13.40
— Сонячне коло. 14.10 —
«Пісня пісень революції». З 
історії Інтернаціоналу. 14.40
— Художній Фільм «Райок 
без оцінок». 15.45 — Студія 
«Золотий ключик». 16.30 — 
Кінопрограма «Вітчизно моя 
неозора». 17.20 — Телефільм 
«Цирк нашого дитинства». 
18.10- - Кіровоградщина пер- 
шотравиева. (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна камера. 
19.40 — Кіномозаїка. 20.45
— Па добраніч, діти! 21.00— 
«Час» Репортаж про святку
вання Дня міжнародної со
лідарності трудящих — 
1 Травня. 22.00 — Художній 
«Ій.іі >: • Ппелюділ ділі».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
О Бородіп. Квартет № 2. 
8.45 — В. МалковсБКИії. Вір
ші. 9.20 — Пісні і танці па
родій СРСР. 9.50 — Москва. 
Красна площа. Передача, 
присвячена Дню міжнародної 
солідарності трудящих — 
1 Травня. По закінченні — 
Святковий піонерський кон
церт 12.00 — ФІЛЬМ — ДІ
ТЯМ «Матрос Чижик». 13.20
— «Фестивалі, конкурси, 
концерти». 14.40 — Мульт
фільми. 15.05 — Веселі стар
ти. 15.50 — с. Марков. «При
зиваюсь весною». Телевиста. 
ва. 17.40 — Зустріч з ака
деміком Д Лихачоним в Кон
цертній студії Останкіно. 
10.10 — Концерт оркестру 
російських народних іпстпу- 
ГЮПТІВ ЦТ І ВР. 20.00 — Ве- 
чЧниі казка. 20.15 — «Людп- 
ші Земля. Всесвіт». 21.00 — 
• 'І.-'.’- Репортаж про свят
кування Дня міжнародної со- 
лід.іішості трудящих 1 Трав
ня. 22 00 — Телефільм «Пре
м’єра в СосновцІ». 23.15 — 
Новини.

/ . ■■ • ■. " •
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Яблучний, сливо
вий, виноградний... 
Всі аромати минулого 
літа у банках з різно
колірними рідинами 
— від золотаво-жов
тої до рубіново-чер
воної. і кожен сік, 
фруктовий чи овоче
вий, має свій непо
вторний смак; приєм
но освіжає і втамовує 
спрагу. Всі вони над
звичайно корисні, 
особливо навесні 
ли так 
нестача

, КО- 
відчувається 

вітамінів.

Натуральні соки, як 
правило, малокало
рійні, тому вони неза
мінні у раціоні тих, 
хто схильний до пов
ноти.

У меню кожної сім'ї

Па украинском языке.

орган Кировоградского 

областного комитета

«Молодой коммунар»

вул. Луначарськсго, 36

БН 00661.

м. Кіровоград,

НАША АДРЕСА:
ЗІ6050, МПС,

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Телефільм «Прем’єра в Соє- 
новці». 9.30 — Програма Ле
нінградської студії телеба
чення. 10.55'— Екранізація 
літературних творів. Трило
гія М. Горького «Дитинство 
Горького». 12.30 — «Фраг
менти однієї біографії». Ба
лет на музику аргентінських 
композиторів. 13.20 — Ра
дянське образотворче мис-

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40—А. НІ- 

колаєв. Тріо. 9.00 — «Прості 
складні істини». Тележурнал 
для батьків. 9.30 — «Чого і 
чому». Передача для дітей. 
10.00 — Образотворче мис
тецтво. Огляд. 10.45 — II Все
союзний фестиваль народ
ної творчості. 11.15 — Об’єк
тив. 11.50 — Для всіх і для 

. кожного. 12.20 — Мульт
фільм. 12.40 — Документаль
ний екран. 13.45 — Це ви 
можете. 14.30 — Новини.
14.45 _ про час і про себе. 
Поетична антологія. Олек
сандр ІІрокоф’єв. 15.00 — В 
гостях у казки. Фільм «Ка
м’яна квітка». 16.40 — Оче
видне — неймовірне. 17.40 — 
♦ Музичні історії». 
церт. 18.35 — Фільм 
сльозам не* вірить». 1 і 2 се
рії. 21.00 — «Час».

КіиоКон- 
< Москва

.............. 21.40 — 
«В суботу ввечері». У нас в 
гостях Академічний Е"’.г 
кий . .
ім. М. Горького під керуван
ням народного артиста СРСР 
Г. Товстоногова. 23.45 —
«Квіти і пісні Сан-Ремо в 
Москві».

Всли- 
театр

10 00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Співає, народний артист 
УРСР Василь ЗІйкевич. 11.25
— Компас туриста. 12.10 —
Інтерклуб. 13.10 — Новини. 
13.25 —-В майстерні худож
ника. 14.20 — Виступав дер
жавний у:~ .................
самбль пісні і танцю. 15.40
— Для дітей. Мультфільми.
16.15 — 
16.45 — 
церт. 17.20

гуцульський ан-

Естрадна мозаїка. 
Літературний кон- 

.'9—«Один за всіх». 
Кіножарт з участю М. Кара
ченцова. 18.00 — М.......
мо цирк. 19.00 — Актуальна 
камера. ...... .

Ми люби-
____Сонячні 
кларнети. 20.50 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час». 
21.40 — Кінокомедія «Зудов, 
Ви звільнені». 22.50 — Нови
ни. 23.15 — Мультфільми
для дорослих. 00.10 — Моло
діжна студія «Гарт».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

сік повинен бути що
дня, а іскристі, аро
матні коктейлі і напої 
з соків — окраса свят
кового столу.

Смак і аромат на
пою можна змінюва
ти за бажанням, ком
понуючи один сік з ін
шими соками, сиро
пами, компотами, мо
лочними продукта
ми, шоколадом, ме- 
дом.

Трохи фантазії 
з консервованих со- 
кіе можна приготува
ти смачні освіжаючі й 
багаті на вітаміни кок
тейлі, напої та желе, 
якими з насолодою 
ласують і дорослі, 
діти.

Різноманітні соки 
ви можете придбати 
у магазинах «Сіль- 
госппродукти», «Про
довольчі товари», ма
газини «Товари по
всякденного попиту» 
та усіх підприємствах 
громадського харчу
вання споживчої ко
операції.
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