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З Пленуму ЦК ЛКСМ України

Було розгляну- 
організаційні пи-

Пленум увіль-
5. Мироненка 

першого
В.

секрета- 
У країни

В. М. Мі- 
який працю- 

сєкретарем 
обкому ком-

У Києві 2 серпня від
бувся Пленум ЦК ЛКСМ 
України.
тс 
тання. 
нив 
від сбов язків 
секретаря і члена бюро 
ЦК ЛКСМ України у 
зв'язку з обранням його 
тершим секретарем ЦК 
Цї'ЧСМ. Першим секрета
рем ЦК ЛКСМ України 
обраний В. І. Цибух, який 
працював доугим секре
тарем ЦК ЛКСМУ. Членом 
бюро і другим 
рем ЦК ЛКСМ 
пленум обрав 
Ервшниченна, 
ВоВ першим 
Харківського 
сомолу.

На Пленумі обговорено 
завдання комсомольських 
організацій республіки по 
виконанню рішень черв
невого (1986 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, мобілізації ком
сомольців і молоді на ак
тивну участь у всенарод
ному соціалістичному
змаганні за виконання і 
перевиконання планів два
надцятої п'ятирічки. У до
повіді першого секретаря 
ЦК ЛКСМУ В. І. Цибуха і 
виступах відзначалось, що 
молодь республіки кон
кретними справами відпо- 
відаь на рішення XXVII 

КПРС, прагне вне
сти свій вклад у здійснен
ня курсу партії на приско
рення соціально - еконо
мічного розвитку країни. 
Багато комсомольсько-мо
лодіжних колективів взя
ли підвищені зобов язан- 
ЯЯ — достроково, до 70-ї 
річниці Великого Жовтня 
виконати план двох років 
(п'ятирічки.

У той же час 
лось-, що деякі 
мольські організації 
слабо спрямовують 
СИЯЛЯ молоді ‘ ~ 
звання ключових народно
господарських 
Більш активною 
бути ’ 
чат У реконструкції 
іробництва, 
Ьпосеадженні 
техніки, Прогресивних ме- 

раці. Слід повсюд- 
>ати про впровад- 
в КОМСОМОЛЬСЬКО- 

колективах 
підряду, госп- 

Комітети 
комсомолу позкнні пода
ти допомогу В налагод
женні ефективної роботи 
комсомольським організа
ціям Держагропрому рес
публіки. Про необхідність 
значно збільшити вклад 
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ТОДПЛПР' 
но 
зиення і 
МОЛОДІЖНИХ 
бригадного 
розрахунку.

комсомольців і молоді 
здійснення завдань п’г 
річки говорили — 
очисного .вибою 
Імені в. І. Леніна 
нимого об єднання 
рошиловградву гілля» 
^0 /4. Волков, сталевар 
дніпровського металургій
ного комбінату імені Ф. Е. 
лзержинського (м. Дні- 
лрЖр^инськ) о. А. По- 
еожіИс' трактористка кол
госпу імені Котовського 
Березіаськсго району
Одеської області М. Г. Го-

А.

секретар 
обкому 
Хоптян

назрілі 
про- 

майстерності 
за- 

Пле- 
не- 

все, 
шкіл,

проти 
до- 

порушень 
законності

на-

мера, перший 
Хмельницького 
комсомолу В. 
та інші.

Обговорюючи 
питання підвищення 
фесійної 
молоді, її трудового 
гартування, учасники 
нуму підкреслювали 
обхідність зробити 
щоб випускники 
профтехучилищ, технікумів 
і вузів, які ввіллються в 
трудові колективи, зуміли 
з перших днів самостій
ної роботи застосувати на 
практиці здобуті знання і 
навички.

Серйозний докір було 
висловлено на адресу 
комсомольських організа
цій, які не розгорнули на
лежної боротьби 
пияцтва, нетрудових 
ходів, інших 
соціалістичної 
і моралі в молодіжному 
середовищі. Зазначалось, 
що бюро, секретаріат ЦК 
ЛКСМУ ще не зайняли 
тут по-справжньому 
ступальної позиції.

Велику увагу було при
ділено питанням удоско
налення політичного ви
ховання молоді, її ідейно- 
морального загартування. 
Злободенні проблеми по
рушували у своїх виступах 
секретар Київського обко
му комсомолу Т. П. Кири
ченко, секретар комітету 
комсомолу СПТУ № 4 
м. Тернополя С. М. Мад- 
зей та інші. Підкреслюва
лось, що великої шкоди 
тут завдають формалізм, 
«валовий» підхід, недо
оцінка індивідуальної ро
боти з юнаками і дівчатами. 
Критикувався Вінницький 
обком комсомолу за те, 
що частина комсомольсь
ких працівників області, 
як і раніше, рідко зуст
річається з молоддю в 
трудових колективах.

У доповіді і виступах 
перших секретарів Доне
цького обкому комсомо
лу М. А. Кравченка, Хар
ківського міськкому ком
сомолу С. О. Ведення, 
секретаря комсомольської 
організації, завідуючої 
фермою колгоспу «Украї
на» Куйбишівського райо
ну Запорізької області 

В. Г. Клеваник зазначалось, 
що комсомольські органі
зації, комітети ЛКСМУ 
повинні вимогливіше під
ходити до змісту своєї 
роботи, наполегливо
вдосконалювати її стиль і 
методи. Тим часом у ба
гатьох з них перебудова 
ведеться повільно. Від
значалось, наприклад, що 
в Миколаївському обко/лі 
часто йдуть розмови про 
докорінне поліпшення ді
яльності його апарату, в 
той же час тут, як і рані
ше, захоплюються паперо- 
творчістю, працівники ма
ло бувають у низових 
комсомольських ланках. 
За схильність до кабінет
ного стилю роботи крити
кувались також секретарі 

(Закінчення на 2-й стор.)

Л. Є. Куженко, опе
ратору машинного доїн
ня колгоспу «Союз» 
Знам’янського ранову 
присуджено Республікан
ську комсомольську пре
мію імені Миколи Ост- 
ровського за велику ро
боту по впровадженню у 
виробництво досягнень 
науки, техніки передово
го досвіду й видатні тру
дові успіхи в соціаліс
тичному змаганні.

ДОРОГА одразу за сусід
ським обійстям повер

тає на греблю, а далі — під 
гору, до тогобічної частини 
села, де і школа, і магазин, 
і клуб. Стіїьки ходжено - 
переходжено тією недале
кою дорогою з малих літ —• 
кожна билинка, здається, 
кожен камінчик знайомі. 
Скільки пазів прибігала 
сюди із радістю чи 3 с.’іьо- 
зами на очах — дівчаче 
дитинство скоре на сльози... 
І щоразу, коли мама втіша
ла її, пригортаючи до себе, 
вона якось особливо гостро 
відчувала, що вона вдома, 
де все добре, любе, миле...

Милова Балка — так на
зивається. їхнє невелике 
село. А найдавніша його 
частина, заселена спокон
віку, знаходиться якраз на 
цьому боці, де стоїть і ма
теринська хата. Од неї по
логим схилом збігають до 
ставу вишеньки, високі ку
курудзи та соннеголові со
няшники шелестять листям 
по один бік стежки через 
город, а по другій — куче
рявляться картоплі. Прой
деш тією стежкою —- і од
разу втрапиш у світ висо
кої бережини, замилуєшся 
широким чистим плесом 
ставка, зарослями очерету й 
татарського зілля па тому 
березі, кучерявим гаєм на 
узвишші (а вшце нього — 
вже саме лише небо). ГІ 
одразу пригадаєш шевчен- 
кове: «Село! І серце одпо
чине...» Може, саме такого, 
як оце. літнього доброго 
дня. роззирнувшись по те
щиному обійстю, й вирішив 
і Микола Куженко — зав
зятий мисливець і люби
тель. перебратися назавжди 
із сім’єю у Милову Балку 
із Богданівни.

Однак, певно, та сільська 
ідилія не могла заступити 
пі для Миколи, ні для Лі
дії Куженко. його дружини, 
й проблем, таких характер
них для маленьких, відда
лених від великих центрів 
та сучасних трас. Врешті, 
жилося їм у Богданівні, ве
ликому благоустроєному 
селі, непогано. Микола пра
цював електриком па меб
левій фзбпиці. І працював 
неабияк. Ліда — там же в 
цеху, а як народився V них 
старший. Сашко, — нянею 
у фабричному дитсадку. 
Але тут. V Миловій Балці, 
у них була ще й старенька 
мати яка. хоча й не дуже 
настійливо (хіба захочуть 
тепер молоді жити в глуши
ні. хай і коло батьків?), але 
кликала їх до себе. Наталі 
Олександрівні з часом усе 
важче було вести своє не
хитре господарство, дава
лися взнаки роки. 1 ось мо
лоді переїхали у Мнлову 
Балку.

— Я прямо як на світ 
народилася. — говорила 
мені бабуня Наталка. — 
відколи молоді живуть ко
ло мене. І їм самим тут по
добається, бо не збира-

НА ДОЛОНІ ПРАВІЧНОГО СТЕПУ
ються нікуди. Та й те: до
рога є, як куди поїхати — 
рейсовий автобус ходить, а 
дітей до школи колгоспний 
возить. А які у нас ставки, 
яке повітря чисте та за
пашне... Молоді у нас в се
лі останнім часом трохи 
побільшало. Он і на фермі, 
де Лідія Куженко дояркою, 
добра половина молодих. І 
серед механізаторів — а 
Микола наш тепер теж ко

ло землі став робити, здав 
на права механізатора...

Того дня комсомолка Лі
дія Куженко була черговою 
по фермі. Справа несклад
на, з роками стала й зов
сім буденною. Підмела про
хід у «своєму» корівнику, 
пройшла порожнім врвмі- 
щепііям —- корови саме на 
пасовищі — до червоного 
куточка. Рангом задзвонив 
телефон. Головний зоотех
нік колгоспу М. М. /Кабо- 
крицький. Нічого особли
вого, звичайний дзвінок, а 
якось одразу нагадало, що 
зайнята туг справою, важ
ливою не тільки для неї са
мої. але й для цілого 
спецгоспу — їхня бо ферма 
одна з кращих серед п’яні 
МТФ колгоспу <Союз». По
гляд зупинився па дошиі 
показників соціалістичного 
змагання. За б місяців їхній 
колектив, при зобов’язанні 
2050 кілограмів молока на 
корову, надоїв по 2209. Від
шукала у списку доярок і 
своє прізвище — проти ньо
го значилося: 3311. Це 
трохи менше, як у досвід
ченої доярки М. П. Кова
ленко з першої ферми, — 
та одержала від корови по 
3406 кілограмів. Але нічо
го, зараз вона, .Ліда. у цю 

літию пору доїть від кож
ної з закріплених корів по 
19 кілограмів — найбільше 
по колгоспу. І потроху на
здоганяє суперницю ло зма
ганню.

Тим часом день уже хи
лився до обіду. Скоро вже 
корів мають пригнати з па
совища. Треба б ііа вули
цю, подивитися. ... Вона 
вийшла з корівника — і на 
мить зупинилася — каро

ока, чепурна, вродлива, 
прикривши очі рукою, за- 
усміхалася, — яскраве 
липневе сонце радувало й 
засліплювало.

— А ось і моя мама! — 
гукнув чотирирічний Анд
рійко, вибираючись із ма
шини і підбігши до Лідії, 
ухопив її за руку: — Ма, 
давай я тобі із Сашком 
що-нсбудь поможу!

— Помічник ти мій- — 
Лідія підхопила малого на 
руки. — Ти б он краще ба
буню слухався, клопоту їй 
не завдавав, то й була б із 
того поміч.

Нараз їй пригадався той 
час, коли Андрійко був ще 
немовляв. Вона щоразу, 
вертаючись додому з робо 
ти, думкою летіла до ньо
го. Ті кілька сот метрів 
що відділяють ферму від 
дому, здавалися довгими 
предовгими... Нелегко їй 
було па перших порах. Все- 
таки роздоїти групу пеівлів 
— тут треба вміння та 
вміння, а нона хоча й до
помагала ще школяркою 
матері, та забулося те — 
до того ж. якщо по правді, 
не збиралася бути дояр
кою, однак тепер ні кра. 
пельки не жалкує, що скла

лося у її житті саме там, 
не інакше. Не одразу прий
шло цс почуття остаточ- 
пості, правильності, завер
шеності вибору.

— А мені, як тільки*по
працювала Ліда з місяць 
поруч мене, — розказує 
старша подруга по роботі 
Марія ІІиводшіча, — од
разу стало ясно: не можна 
так, як вона, зможе. Ліда 
ж не просто старанна — у 

неї все ніби горить в рука». 
Дуже совісна в роботі.

Що ж, вийшло так, як 1 
передбачала Марія. За 
підсумкам:) 1985 року ком» 
сомолка Л. Куженко впер
ше подолала шеститисячний 
рубіж по надоях па одну 
корову і завоювала пере
хідний приз Знам’янського 
міськкому Компартії Укра
їни «Кращій доярці райо
ну». а весь колектив фер
ми — перехідний Червоний 
прапор міськкому «Кращій 
фермі району». Стала Ліда 
і переможцем обласного 
змагання молодих дояров. 
А по труду як кажуть, і 
честь. Вже не перший річ 
Ліда є членом ради ферми. 
Торік земляки обрали її де
путатом Зпам’япської ра
йонної Ради народних де
путатів. Так піп її громад
ське зростання не відстає 
од професійчпго. Цього ро
ку Л. Куж<*ико доїть біль
ше, ніж горік. — по всьому 
видно, перрцнконає своє й 
без того високе соціаліс
тичне зобов'язання: одер
жати но 6100 кілограмі» 
молока під норови. І ти«

(Закінчення па 2-й стор.)
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Волинського, Кіровоград
ського, Тернопільського 
обкомів комсомолу. Було 
висловлено ряд критич
них зауважень і на адре
су відділів ЦК ЛКСМУ.

На Пленумі йшлося про 
конкретні завдання ком
сомольських організацій у 
зв’язку з наступними зві
тами і виборами, підго
товкою до XX з’їзду 
ВЛКСМ і XXV з’їзду 
ЛКСМ України. Підкрес
лювалось, що підготовка 
до з'їздів повинна вес
тись в атмосфері ділови
тості, иимоглнпого аналі
зу роботи по виконанню 
рішень XXVII з’їзду 
КПРС.

На Пленумі виступив 
член Політбюро, другий 
секретар ЦК Компартії 
України О. А. Титаренко. 
Пленум, підкреслив він, 
обговорює питання винят
кової ваги — як забезпе
чити активну участь мо
лоді республіки у здійс
ненні рішень червневого 
(1936 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, збільшити її вклад 
у виконання завдань два
надцятої п’ятирічки.

Ви/лога партії — як
найбільше питати за ви
конання наміченого — 
цілком стосується і ком
сомолу. ЦК, обкоми,

міськкоми, райкоми ком
сомолу повинні приско
рити перебудову своєї ро
боти, круто повернути її 
до молоді, до виконання 
корінних народногоспо
дарських і виховних зав
дань.

Надзвичайно важлива 
справа комсомолу, від
значалось у виступі, — 
підняти молодь на боро
тьбу за підзищення про
дуктивності праці, поліп
шення якості продукції, 
економію ресурсів, зміц
нення дисципліни. Це ро
зуміють багато комсо
мольських’ організацій. 
Молодь ряду підприємств 
Харкова, Києва активно 
вирішує питання, пов’яза
ні з переходом на дзо- і 
тризмінну роботу. Є чи
мало корисного на рахун
ку молодих шхтаріз До
нецька, металургів Дні
пропетровська, будівни
ків ударних об'єктів п’я
тирічки, тваринників Чер
каської області. Однак ще 
далеко не всі комсомоль
ські організації працю
ють творчо, ініціативно, 
добиваються добрих ре
зультатів. Часом спосте
рігається розрив між сло
вом і ділом. Багато фор
малізму, неконкретності 
допускається в організа
ції шефства комсомолу 
республіки над тварин-

ініціативі©,
ництвом.

О. А. Титаренко вказав 
на серйозні недоліки в 
роботі комітетів комсомо
лу по організації соціа
лістичного змагання. Тре
ба рішуче виключати фор
малізм з цієї живої спра
ви, підкреслив він, дбати 
про досягнення високих 
кінцевих результатів, роз
виток у молоді творчого 
стазлення до праці, вихо
вання у неї почуття пов
ноправного господаря ви
робництва.

Переднім краєм для 
комсомолу, молоді сьо
годні є науково - техніч
ний прогрес. Треба, щоб 
комсомольці академічних 
і галузевих інститутіз, ву
зів республіки, МОЛОДІ 
спеціалісти, зайняті в на
родному господарстві, 
знайшли точки докладан
ня своїх сил у цій вели
кій і важливій роботі, 
задали їй більш високий 
ритм.

Комсомольські органі
зації повинні брати актив
нішу участь у здійсненні 

. соціальної програми п’я
тирічки, в проведенні в 
життя шкільної реформи, 
перебудові вищої й се
редньої спеціальної осві
ти, вихозанні в учнівсь
кої і студентської молоді 
високих громадянських і 
моральних якостей.

Відповідальним заздан- 
ням комсомолу, відзна
чив другий секретар ЦК 
Компартії України, є по
силення ідейного, класо
вого загартування комсо
мольців і молоді. Слід у 
всій повноті використову
вати ідейне багатство до
кументів XXVII з'їзду 
партії для політичного ви- 
хозання юнаків і дізчат, 
підвищення їх трудової і 
соціальної актизності. 
Комсомольські організації 
повинні посилити бороть
бу проти пияцтва, нетру
дових доходів, інших не- 
гатизних явищ.

Значно місце у виступі 
зайняли питання вдоско
налення стилю і методів 
комсомольської роботи. 
Підкреслювалось, що час 
вимагає нових підходів, 
нових вирішень. Однак у 
багатьох комсомольських 
організаціях продовжують 
жити по-старому. Розмов 
про перебудову вистачає, 
але конкретних кроків 
робиться мело. В роботі 
допускаються поверхо
вість, благодушність, не
самокритична оцінка ста
ну спраз.

Особливу увагу необ
хідно приділяти добору, 
розстановці і вихованню 
кадрів. Тут нетерпимі 
безпринципність, невимог
ливість, легковажний під-

хід. Ком .омольськими ор
ганізаціями лозинні ке
рувати люди енергійні, 
наполегливі, здатні захо
пити особистим прикла
дом, позести справу так, 
як сьогодні вимагає жит
тя.

тТепер, у період ПІДГО
ТОВКИ до XX з’їзду ВЛКСМ 
і XXV з’їзду ЛКСМУ, ска
зав наприкінці О. А. Тита
ренко, вся комсомольсь
ка робота повинна бути 
пронизана нозаторськими 
ідеями і настановами пар
тії, викликати у молоді 
активну заінтересова
ність у справах трудових 
колективів, житті комсо
мольських організацій, ут
верджувати непримирен
ність до недоліків, праг
нення досягти високих по
казників у праці і навчан
ні.

В обговорюваному пи
танні прийнято постанову.

Пленум прийняв рішен
ня скликати чергозий ' 
XXV з’їзд ЛКСМ України І! 
5 березня 1937 року в І 
Києві, визначиз порядок ' 
його роботи, норми пред- і 
ставництза на з’їзд і по- і 
рядок обрання делегатів.

У роботі Пленуму взя- | 
ли участь завідуючий від
ділом організаційно-пар
тійної роботи ЦК Ком
партії України І. А. Ля- і 
хоз, відповідальні праців
ники ЦК Компартії Украї
ни, ЦК ВЛКСМ, керівники 
ряду міністерств і ві
домств республіки.

(РАТЛУ).

ХОЧ ЛИСТА Й НЕ БУЛО НАДРУКОВАНО

НА ДОЛОНІ
ПРАВІЧНОГО
СТЕПУ

(Закінчення.
Поч. на і стор.)

більш знаменно, що знач
ний успіх в роботі за під
сумками півріччя збігся з 
іще однією радісною поді
єю у житті комсомолки: їй 
присуджено Республікан
ську комсомольську премію 
імені Миколи Островського.

Над милою її серцю Мп- 
ловою Балкою, високо в 
небі хитнув, ніби вітаючись 
до неї, срібнокрилий літак, 
аж ген на обрії промчав 
такий маленький здалеку 
вантажний поїзд. Все це їй 
теж давно звичне й любе. 
На жнивних полях працю
ють могутні машини. То 
теж ознаки часу, сили, тех
нічної моці країни. А тут 
біля ферми, у цей передо
бідній час низько шугають 
ластівки, чути переспів 
жайворів та цвірчання сте
пових коників. І широко, 
привільно розкинулися пл 
обидва боки балки, яка-чф* 
дала назву селу колгоспні' 
поля — як широкі щедрі 
долоні цієї землі, цього 
степу... Ось уже почали 
сходитися на роботу дояр
ки. А ген далеко, середи
ною балки, вертається з па
совища колгоспна череда.

Не тільки цінапо, а н корисно проводять школярі свої літні канікули, прилучив
шись до хліборобської праці. Провіяно і просушене зерно озимих і ярих надходить 
на зберігання. І в тому, що воно має високу посівну кондицію є вагома частка пра
ці восьмикласників Тетяни Турко, Валентина Кочетова, Василя Тимофеева, семиклас
ників Миколи Щенявського, Миколи Сільмана, Петра Чабана та шестикласника Ми
коли Ланемо. Всі вони під час літніх нанікул працюють в колгоспі імені Горького 
Долинського району.

На знімку: Тетяна Турко та Валентин Кочетов на колгоспному току.
М. САВЕНКО.

Долннсьний район.

Мешканці Кірозського 
району обласного центру 
написали у листі до ре
дакції про безвідповідаль
не ставлення деяких ко- 
мунальникіз до природи, 
зокрема, до дерев, які 
ростуть коло дитсадка 
№ 58 на Новомиколаївці. 
Направизши лист на роз
слідування і вжиття захо
дів, редакція одержала 
від голови Кірозського 
райвиконкому В. Є. Алек
сандровича відпозідь та
кого змісту:

«Виконком Кірозської 
районної Ради народних 
депутатів повідомляє, що 
за скаргою на місце ви
їжджали представники ін
спекції охорони природи. 
Факти порушень приро
доохоронного законодав
ства підтвердились. Скла
дено протокол про псу
вання дерев, яке відбуло
ся через безконтрольність 
з боку майстра кірово
градського об'єднання 
«Теплокомуненерго» ГТ. Г. 
Запорожченка. Документ

напрззлено з адмінкомі- 
сію райвиконкому для 
розгляду та вжиття захо
дів адміністративного 
впливу».

Секретар Кірозського І 
райвиконкому Л. М. Пи
липенко у езоєму листі І 
з приводу тієї ж екзрги || 
додатково повідомила:

«На майстра об’єднай- II 
ня «Теплокомуненерго» II 
П. Г. Запорожченка на- 
кладено штраф у розмірі 
15 карбованціз, 3 нього 
взято зобов’язання поса
дити молоді дереза за
мість тих, що загинули, 
восени ц. р.

Зі скаргою познайоми- ; 
лися, разом із представ
никами обласної інспекції 
охорони природи та об’
єднання «Теплокомуненер
го», й працівник РБУ зе
леного господарства.
Складено акт про збитки 
для зеленого господарст
ва обласного центру. Рі
шення комісії доведено 
до відома колективу дит
садка № 58». її

Завтра, думає далі Ліда, 
вихідний, поїду в Знам’ян
ку, треба буде школяреві 
своєму на осінь того-сього 
купити. І ще одне — про 
це вже із завідуючою фер
мою М О. Удод та подру
гою по роботі Світланою 
Потопаиьською, а дома —з 
чоловіком, братом та сест
рами порадилася (воші ж 
усі за винятком середуль
шої Галини, недалеко, в 
рідному колгоспі працю
ють), а тепер ще треба по
балакати з секретарем 
парткому. Про тс, що...

Нараз вона почула шум 
автомобільного двигуна і 
швидко оглянулася, ■^»е- 
тар парткому колгоспу 
Г. О. Ііцеико вже йшов до 
неї.

— Ну що ж, лауреате, 
дозволь привітати...

■— Григорію Олександро
вичу, — сказала Лідія й 
зашарілася. — Ви знаєте.. 
Твердо вирішила: хочу по
дати заяву в партію.КЛЮЧ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ТАЛАНТІВ

Як знайти ключик до 
людських душ? Вони 
справді мають бути на при
цілі, звичайно, у хорошому 
розумінні. Якщо нехтува
ти цим. недалеко до того 
плачевного моменту у сто
сунках між людьми. На 
жаль, базую цс на цілком 
реальних фактах і спосте
реженнях.

Непогану розмову про
вели комсомольські пра

цівники й активісти в Олек
сандрівні, яка була потім 
надрукована у «Молодо
му комунарі» за 5 червня 
цього року. Були там дум
ки і про більшу довіру до 
низових первинних. Спра
ва лиш за переходом до 
конкретних діл. Цікаво 
було б побачити, як їм 
вдається па практиці вть 
лювати свої плани і пропо
зиції.

У себе у районі ми та
кож прагнемо тримати 
внутріспілкові питання на 
постійному контролі. Але 
ще багато иевирішеного. 
Спробую у вигляді заочної

розмови (вона іноді, мож
ливо, скидатиметься на 
полеміку) порівняти поло
ження, висловлені учасни
ками виїзної редакції, у 
застосуванні до практич
ного стилю роботи нашого 
міськкому комсомолу.

Скажімо, організація 
робочого дня комсомольсь
кого працівника. Усюди 
чути — «заїдає» текучка, 
якось свідомо планувати 
свій розпорядок роботи не
має ніякої можливості то
що. На жаль, не до кінця
подолали що хибну піак- 

ок темі 
на

тику й ми. /Але є 
спроби. 1 теоретично, 
практиці можна побудува
ти свій робочий день так, 
щоб навіть у відведені то
бі вісім годин встигнути 
зробити все задумане. Не
реально, заперечить мені 
хтось. Цілком реальної 
Варто лиш добряче проду
мувати хід цієї роботи, 
допускаючи обов’язково, 
що іноді (чи іі частіше) 
можуть траплятися якісь 
непередбачені обставини,

Розкласти свій на
ступний робочий день мож
на буквально за півгодини 
до початку роботи. Годи
ни до одинадцятої варто, 
не відволікаючись на інші 
питання, зайнятися внут
рішніми справами тими, 
які стоять у даний день 
на контролі. Потім до го
дини третьої — четвертої 
пополудні — робота в пер
винній організації. Згодом 
знову у міському комітеті 
комсомолу: саме в цей час 
у переважної більшості 
секретарів первинних — 
кінець робочого дня, тому 
кожен бажаючий з них 
може завітати до свого 
вищого органу і вияснити 
все необхідне. Звичайно, 
як кажуть у таких випад
ках, мало що піддається 
схемі, якщо мова про ро
боту з живими людьми, — 
але принаймні прагнути до 
упорядкування свого часу 
варто. Та й робочий день 
комсомольського працівни
ка не регламентується. Від
чутно менше стало різного

роду паперів з вищих орга
нів. Хоча питання контро
лю мусить принаймні у 
реальному майбутньому, 
залишатися. І самі прагне
мо замість набридлого цир
куляра зайвий раз висло
вити те ж побажання чи 
прохання очно. Хоча й тут 
є перекручення: поки що 
такі усні розпорядження 
не піддаються контролю з 
боку тих же вищих орга
нів. Як бути тут? Все ж 
боротися з формалізмом 
слід, парто-таки справу 
зробити, а вже опісля тур
буватися, як прозвітувати 
про виконання...

Природно в цьому ж 
питанні сказати і про кон
кретні рубежі. Ми також 
за них, це, тим паче, вони 
допомагають бачити своє 
ближче і віддалене май
бутнє. Ввели сітьо
ві графіки для кожного 
працівника міськкому, а 
також рекомендували по
дібну форму самоконтролю 
і контролю запровадити у 
первинних комсомольських

організаціях. Що це на ді
лі? Конкретні дати і від
повідальні за проведення 
певного заходу, причини 
невиконання того чи іншо
го тощо. Зрив виконання 
розцінюється як конфлікт, 
адже ті рубежі реальні.

У зв’язку із цим скажу 
кілька слів про підбір ком
сомольських кадрів. Так, 
ідеальні анкетні дані — це 
ще лиш півділа, головне — 
робота. Ось був випадок у 
нас: не повважалн на не
відповідність окремих да
них, схвалили, обрали ва
тажком у колгоспі імені 
Леніна Григорія Вищипа
на. І вже перші кроки де й 
вивітрили голий ентузіазм 
— пішли зриви. Коли пе
реобраний ватажок став 
працювати за фахом, ста
ло видно, що саме тут його 
місце. Ніші про нього як 
про виробничника хороші 
відгуки. Такий і подібні 
прикрі приклади ще раз 
засвідчують нагальну по
требу обов’язкової індиві
дуальної роботи з активом.

А він. справжній актив, 
народжується непросто. 
Люди міняються на своїх 
посадах, та й, іноді зали
шаючись па них, міпяють-

П. СЕЛЕЦЬХИЙ.

ся самі в гірший бік. і то
му роботи тут, у пошуку 
нових помічників, завжди 
вистачає. Такі секретарі 
комітетів КОМСОМОЛУ, як з 
АТП -10003 Олексаидр. Му- 
сієнко, скажімо, мають бу
ти для того, щоб своїм 
прикладом доводити про 
обов’язковість СЛІЗ у пер
шу чергу по відношенню 
до себе. Образно кажучи, 
хороший комсорг і є тим 
ключником, у якого своє 
місце кожному відмикану 
прихованих здібностей і 
талантів.

ю. кожуЯ^а 
перший секретар Світ- 

яоводського міськкому 
ЛКСМ України.



- 5 серпня 1986 рік «Молодий комунар» З стер.

Бабусина казка
— Б?,5уню!
— Що, дитино?
— Розкажи мені казку про гусей-ле- 

бедів
— Та вкотре вже? Хіба не набридло? 
Бабуся побурчить для годиться, а по

тім сяде на маленький стільчик, зніме з 
голови хустинку, причеше гребінцем си
ве волосся і скаже: «Ну, то слухай,..», 

вже напам'ять знає цю назку, 
але ч(к?-нй слухати її ще і ще. Тільки 
б було асе ось так, як зараз: чистенька 
бабусина світлиця, вона сама на стіль
чику і він поруч на яскравій домоткан- 
ній ряднинці сидить, підібгавши під се
бе ноги. Потім бабуся погладить його по 
голові, розправить комірець на сорочці 
і обов’язково застебне верхній гудзик. 
Руки в неї маленькі І такі теплі-теплі...

Потім, коли закінчаться канікули і зін 
повернеться в свою школу-інтернат, ча
сто буде згадувати все це: світлицю з 
вишитими подушками на високому ліж
ку, ледачого кота Маркіза, якого весь 
час треба звідти зганяти і трьох гусей- 
лебедів, що живуть у бабусі, пасуться 
за двором і хлюпочуться у калюжі. Ці 
спогади найдорожчі, бо то все його дім. 
А ще буде розказузати всім, які смачні 
млинці пече бабуся, змазує кожен виш
невим варенням, скручує в трубочки і 
говорить: «Це тобі, а це мені, це тобі, 
а це мені». Андрій сміється, бо точні
сінько, як у казці.

Перше знайомство
з Андрієм було короткочасним. Він сам 
запитав: «А як вас ззуть?» Це було ще 
в травні. Тоді учні Кіровоградської се
редньої школи № 3 приїхали до них у 
гс^ри Зібрали подарунки: книжки, іг
рашки, солодощі і привезли. Той день 
для дітей школи-інтернату, що в селі 
Ленінському Маловисківського району, 
був величезною і приємною несподі
ванкою. До них ще ніколи не приїзди
ли в гості їхні ровесники. Тому були ра
ді і здивовані, тримали в руках іграш
ки, які їм подарували, і якось ніяково 
почували себе, ніби це вони були в гос
тях. Алз асе ж найсміливіші почали 
знайомитись. І видно було, що їм хоті
лося не тільки розпитати, але й розпо
вісти про себе. Адже це звичайна люд
ська потреба — відчувати інтерес до 
своєї особи. Особливо це притаманно 
дітям, і відсутність його зони пережи
вають гостріше, ніж дорослі.

«А що, ви й вишневе варення при
везли?» — несподівано запитаз Андрій. 
Тоді й розповів про бабусю. Як тільки 
приїде додому, відразу ж побіжить до 
неї. Мама не пече таких смачних млин
ців.

Верхній гудзик на його сорочці був 
розстебнутий, вірніше, його не було 
зовсім, як і на манжетах. Тетяна Дмит
рівна Мельник, директор школи-інтер
нату, збентежена і схвильована, виба

чалася за благенький одяг вихованців. 
Вибачалася так, ніби це її особиста ви
на: «Шкільна форма в них чиста й но
ва, а ось повсякденного вбрання ще ні
як не закупимо. Вса йде на ремонт за
раз, он вже на осінь...» Вибачалася, але 
жодного слова докору. Хоч І хотілося 
сказати, ні — закричати, що майже у 
всіх «її» дітей є батьки й матері.

Проблеми і сподівання 
директора

Тетяна Дмитрівна стала директором 
недавно, ще й трьох років немає. Але 
якщо знати, що тут з директорами «не

щастило», то це вже строк немалий. 
Можливо, аби не була вона жінкою, ма
тір’ю трьох дітей, яких зихозує сама, — 
то хтозна, чи не поповнила б список 
тих, з якими «не пощастило».

Тепер вона із острахом згадує ті дзі 
зими, які дозелося їм тут усім пере
жити. У житлозому корпусі вийшла з 
ладу опалювальна і водоканалізаційна 
системи. Вчилися і спали з навчальному. 
Тоді на плечі і руки зчителів та техніч
ного персоналу ззалилося немало кло
потів. А працюють тут в переважній 
більшості жінки і пенсіонери. Всім щод
ня доводилося носити зоду до кухні. А 
банні дні? Щоб помити 80 дітей, скільки 
відер води потрібно? Люди не витриму
вали, кидали роботу. З тих пір Тетяна 
Дмитрівна стала відчувати, що руки її 
погано слухають, назіть ручку тяжко 
тримати. Відра для води брала великі і 
води набирала повно, щоб побільше за 
один раз принести.

Ходила, їздила, оббивала пороги, пла- 
кала в кабінетах, аж пони якось на на
раді не зустрілася з інспектором облвно 
В. Л. Постолатієм. З тих пір, яі: гово
рить директор, ніби лавина зрушила з 
місця. Він багато допоміг, а головне, до
мовився з бригадою, яна й зробила весь 
ремонт. Хлопці їздили сюди з Кіровогра
да, хоч і не зовсім зручно це для них 
було. Ало зробили на совість. Ще й з 
матеріалами допомагали, адже на ремонт 

опалювальної й водонаналізацінної си
стем пішло більш як 40 тонн труб ) 12: 
секцій батарей. Та й шефи з колгоспу 
імені Шевченка не стояли осторонь.

Тепер у спальному корпусі буде хо
лодна й гаряча вода і на кухні, і в ду
шових. І штат техпрацівників швидно 
набрався: в таких умовах можна пра
цювати — це не те, що було.

.Ца все тепер. Навіть жителі села Ле
нінське говорять: «Тепер біля цієї шко
ли-інтернату «забігали», а раніше, ніби 
й не було її».

Була вона й раніше. Стояла тут зі 
своїми проблемами, і знали про них і в 
райкомі партії, і в райвиконкомі, і в 
районному відділі народної осщти, і з 
райкомі комсомолу. Розуміюче зітхали, 
«входили» в положоння. А чому б не 
переглянути питання хоча б із шофст-

вом. Адже колгосп імені Шевченка, 
скажемо прямо, не з передових, до 
того ж шефствує ще над однією шко
лою — десятирічкою. Враховуючи все 
це, постає питання: хіба може це гос
подарство в значній мірі допомагати 
школі-інтернату матеріально? Дивно ще 
одне: невже в усьому Л\аловисківсько- 
му районі не знайшлося спеціалістів, 
які б зробили ремонт? Не віриться. А 
майданчик для ігор? Просто незвично: 
біля дитячого закладу жодної гойдалки 
чи хоча б пісочниці. І це вже скільки 
рокіз! Дизна позиція райкому комсо
молу. Адже згадаймо історію. Хіба не 
комсомол з перших же рокіз радянсь
кої влади взяв на себе турботи про ді
тей, що залишилися без батьківської 
опіки? Чому хоча б рзз у рік не про
водити суботники по благоустрою тери
торії школи - інтернату, щоб у них бра
ли участь комсо?лольці підприємств міс
та, старшокласники. Безсумнізно, аби 
вони тут побували один раз, то приїха
ли б і вдруге і втретє.

Тож вийшло так, що районні органі
зації, які б в першу чергу повинні до
помогти новому директорові, швидше 
влаштували «випробування» для неї. А 
Тетяна Дмитрівна витримала. І вже ні 
за що не покине своїх дітей а, навпаки, 

будує плани на майбутнє. В наступному 
році планують закладати дзанадцяти- 
кзартирний будинок для молодих спе
ціалістів. Це допоможе вирішити ще 
одну проблему — адже вчителів на 
вистачає, до того ж свіжі молоді сили 
просто необхідні. «Розгорнемо соціа
лістичне змагання, гурткозу роботу, як 
в усіх школах, поставимо все це на нау
кову основу». Та й на території самої 
школи-інтернату Тетяна Дмитрівна пла
нує зміни. Просити колгосп, щоб віддав 
їм у розпорядження поле і ставок, що 
поряд (колись це все належало тодіш
ньому дитячому будинку). «Будемо ха
зяйнувати, як вдома, і підсобне госпо
дарство заведемо"

До другого дому
Приїде Андрій восени і здивується: 

скільки змін, порядок, чистота, все ви- 
фарбуване, вимите. Кажуть, що діти 
будь-які зміни на краще сприймають як 
належне, не надають їм особливої ува
ги. Це узагальнення стосується дітей, 
що зихозуються у сім'ї. Адже одна 
справа, коли в дитини багато іграшок, і 
їй дарують ще одну — і зовсім інша, 
коли дарують єдину іграшку. Це образ
но, хоч і дуже близько до істини.

Андрій говорив, що там, вдома, у ньо- 
го є старий велосипед, гумовий м'яч і 
невеличкий червоний автомат, а тут вдо
ма у нього своїх іграшок немає, бо вони 
«усіхні» — ними граються всі Діти по 
черзі. Тепер буде. Цін відніс те, що но
му подарували, і поклав до себе на ліж
ко. Дуже спішив повернутися, але все ж 
встиг подивитися, що там, У коробці. 
Якісь різноколірні кубики, фішки. Він 
ще не знає, що воно, але знає — то 
тепер його особисте.

Тут, у школі-інтернан, вони живуть 
єдиною сім’єю, усе спільне, «усіхне». 
Педагоги твердять, що це позитивно 
впливає на виховання. Безперечно. Але, 
як і дорослим, дітям обов'язково по
трібне щось особисте, індивідуальне, 
щоб вирізнитись, бути не схожим на ін
ших. І в цьому особливу потребу від
чувають ось ЦІ ДІТИ, з яких схожий 
одяг, які їдять однаковий сніданок, 
обід, в яких однакові ліжечка, тумбоч
ки. Ніхто з них не вибіжить після ве
чері у двір чи на вулицю і не похва
литься: «А я їв тільки що смачні млинці 
з варенням», «А мені ма/Аз торт купи
ла», «А ми з татом □ парк ідемо». Що, 
мовляз, у кого краще, — це ж гака 
звична тема для дитячих перепалок.

Андрійко буде радіти новій обставці, 
новим друзям (тепер в шнолі-інтернаті 
вже буде вчитись не 80 дітей, з 120). Але 
пройде час — і знову, мабуть, заскучає 
за бабусиними млинцями. І коли над 
ставком закелехкають журавлі, він ска
же: «Он гуси-лебеді полетіли». Хіба не 
все-одно, що то не вони. Головне, є чу
дова казка про рідний дім, куди повер
таються гуси-лебеді з Івасиком-1елеси- 
ком. А як зробити рідним йому ОСЬ цеп 
дім у Ленінському? Це нелегко.

3. КУЦЕНКО.
Малозисківський район.

ПАМ’ЯТАВ 
ДЕРЕЇВНА

Дереївка, Тут, на Дніп
ровському плацдармі, со
рок три роки тому точи
лися запеклі бої. Визво
ляючи село від німецько- 
фашистських загарбників, 
смертю хоробрих загину
ло більше 570 радянських 
воїнів. Серед них — Герої 
Радянського Союзу І. І. 
Бахарев, Ф. Д. Глухов. 
В. П. Скоринін.

Гвардії старший сер
жант Бахарев родом з 
села Донгузі Саратовської 
області. Брас участь в 
Сталінградській і Кур
ській битвах. 29 вересня 

він очолив групу 
розл5*іиків, яка першою 
захопила невеликий плац
дарм біля Дереївки і ут
римувала його до підходу 
великих підрозділів, що 
форсували Дніпро. По
чався запеклий бій — 
фашисти намагались по
вернути захоплений ра
дянськими воїнами плац
дарм. У тому бою і заги
нув гвардії старший сер
жант Іван Бахарев.

Гвардії сержант Федір 
Глухов з села Олександ
рів Гай Саратовської об
ласті був кулеметником. 
Він відзначився під час 
бою за висоту 122,7 — 
знищив бронемашину і 
три ворожих кулемети. 
Утримуючи захоплену вн
есок гвардієць загинув 
В Щмвній сутичці з воро
гом б жовтня 1943-го.

Командир взводу гвар
дії лейтенант Володимир

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ — НІЩО НЕ ЗАБУТО

Скоринін родом з селища 
Косья Свердловської об
ласті. Він був смертельно 
поранений в бою за хутір 
Крутоярівку. Бойові 
друзі лейтенанта поховали 
свого командира в Дере 
ївці.

Про соїнів-визволнтелів 
у ДереївськІЙ десятирічці 

тепер є ціла музейна екс
позиція. їх імена викар
бував! на плитах обеліска 
Слави. На їх честь посад
жені дерева Пам’яті.

На знімку: пам’ятник 
героям - визволителям в 
селі Дереївці Онуфріїв- 
ського району.

Фото В. ГРИБА.

Ви, певно, знаєте при
казку, котру люблять по. 
вторювати англійці: «Ми 
не настільки багаті, щоб 
купувати дешеві речі». 
У тому, що вислів не по
збавлений здорового глуз
ду, кожен мав змогу пе
реконатися на власному 
досвіді. А от піп, виявляє
ться, не знав цього висло
ву, та й власний досвід 
прийшов до нього із запіз
ненням. Це ж треба — 
зробити одного разу дур
ницю, потім цілісінький 
рік перелякано чухати то 
лоб, то потилицю, і, зреш
тою, отримати таких три 
щиглі...

Ви, мабуть, здогадали
ся, що мова йде про пуш- 
кінську «Казку про попа 
та ного робітника Балду». 
Недавно в обласному те
атрі ляльок відбулася 
прем’єра однойменного 
спектаклю. Перед гляда
чем розкинулися великі 
базари. Крутилися на ка
руселях бублики, порося
та, півні, йшла жвава 
торгівля. Пісні, жарти, 
приказки. Що було, що 
буде, що... Власне, що бу
ло ви й самі знаєте. А от 
як було?..

Постановку здійснив ре
жисер А. Шуба. Варто 
зазначити, що він знайшов 
досить-таки цікаве вирі
шення. Веселі скоморохи 
(Ірина Бпрська га Вікто
рія Ставріапілі-Стогодюк), 
які розпочинають дію з 
середини глядацького за
лу, створюють атмосферу 
присутності: він відбуває
ться не десь там, на сце
ні, а ми, ніби, є її безпо
середніми учасниками.

думки, відгуки, рецензії

А ТРИ ЩИГЛІ ~
Художник - постановник 
заслужений працівник 
культури УРСР В. Оста
пенко.

Однією з причин успіху 
є вдало підібраний мате
ріал. Казка О. С. Пушкіна, 
де висміюється ненажер
ливість експлуататора, не 
менш актуальна й сьо
годні. Наше суспільство 
веде рішучу боротьбу з 
людьми, котрі користую
ться всякого роду нетру
довими доходами. Хоча, 
можливо, це трохи й сміш
но, але піп отримав свої 
три щиглі саме за нетру
дові доходи. Для тих гля
дачів, на яких розрахова
ний спектакль, це найкра
щий спосіб засвоєння іс
тини: кожна людина зо
бов’язана пожинати пло
ди лише своєї праці. Ма
ленький штришок, але він 
покликаний накласти свій 
відбиток па виховання 
справжньої людини.

Досить органічно у дію 
вплітається музика (му 
зичне оформления II. «Вос
кової). Веселі російські 
народні мотиви досить 
чітко вказують на те, де 
саме відбувається дія, 
підкреслюють широчінь 
душі простого народу, 
його самобутність.

Безперечно, один з най
кращих образів створила 
Тетяна Самойленко. її 
вміння водити ляльку ви
кликає захоплення. Кіль
ка реплік попа, здійняті 
до небес руки, важкі 
зітхання, жести досить 

точно передають харак
тер героя, його духовний 
світ.

Т. Самойленко виконує 
роль ще двох героїв — 
попівни та чортеняти. 1 до
сить-таки непогано.

Головного героя, Бал- 
ду, «зіграв» Гсннадій Сто. 
годюк. Загалом роль вда
лася, але є ще деякі не
точності. Балда — це ж 
«парень да-уда-уда-уда. 
лой», у Генна дія він ви
йшов таким собі мовчу
ном, який ніби автоматич
но, без особливого бажан
ня викопує свою роботу. 
Мабуть, тут дається взна
ки відсутність у нашому 
ляльковому театрі акто- 
рів-чоловіків. Тому-то зму
шений через два тижні 
після повернення з армії 
вийти на сцену Г. Стого- 
дюк, тому-то у чудово зі
гранії! ролі попа є один 
суттєвий недолік, якого 
не можна приписати Т. Са
мойленко, — різко контра
стує з роллю попа жіно
чий голос.

Гарні ляльки, декора
цію, бутафорію виготови
ли К. Язловецька, Т. Ца
рюй, В. Давиденко та 
А. Плаксієнко.

Костюми для ляльок та 
скоморохів пошила В. Ір- 
ха.

Завідуючий художньо- 
постановочною частішою 
ГІ. Смирнов.

Загалом спектакль вдав
ся. Наш маленький глядач 
має чудовий спектакль.

В. АФАНАСІЄНКО.
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'А ЦТ (1 програма)

8.ио — Час. 8.40 — Дітям 
про звірят. 9.10 — Докумен
тальний телефільм. 9.30 — 
Фільм - Палет «Спщітак». 
11.00 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — «Наш сучас
ник». Документальні теле
фільми. 15.50 — Грає Б. Фе
октистов (балалайка). 16.1->
— Новини. 16.20 — Докумен
тальний фільм. 16.50 — *80 
днів навколо світу». Мульт
фільм (Австалія). 1 і 2 серії.
17.35 — Спорт і особистість. 
Володимир Сальников. 18.05
— Концерт народного артис
та СРСР Ю. Гуляєва. 18.45— 
Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат світу з шахів. 
Матч-реванш 1.9.05 — Вирі
шується на місці. Передача 
1. «Реконструкція». 19.50 — 
Новини. 19.55 — Телефільм 
«Спрут». 4 серія. 21.00 —
Час 21.40 — Концерт Воро
незького російського народ
ного хору.
22 55 — Сьогодні у світі.

▲ Уі

10.00 — Повніш. 10.20 — 
«Доброго вам здоров’я». Тве
резість — норма шиття. 10.50
— Естрадні мініатюри. 
11.05 — «Грай крупним 
планом». 12.00 — Грай бала
лайко. 12.45 — Новіти. 13.00
— JI. Альдані. «Накази ' не
обговорюються». ТелснойеЛ- 
ла. 16.00 — Ношпш. 16.10 — 
Для дітей. ‘Гидке каченя». 
Лялькова вистава. 17.10 — 
Камерний концерт. 17.30 — 
«Комуністи 80-х*. 18.00 —
«Екран запрошує». (Кірово
град). 18.30 — Кубок СРСР 
з футболу «Динамо» (Став
рополь) — «Динамо» (Київ). 
20.15 — Актуальна камера. 
(Кіровоград). 20.45 — На до
браніч, діти! 21.00. — Час.
21.40 — Художній телефільм 
«Три роки». 1 серія. 22:45 — 
Новини

’А ЦТ (II програма)
8 00 -- Гімнастика. 8.20 — 

Документальний телефільм. 
8.45 — Народні мелодії. 9.00
— Шахова школа. 9.30 —’
Будильник. 10.00 — Доку
ментальний телефільм. 10.15
— Програма Куйбпшевської
студії телебачення. 11.15 — 
Французька мова. 11.45 — 
Фільм «Три хвилини льоту». 
1 і 2 серії, 14.00 — Новини. 
18.00 -- Новини. 18.20 — До
ку ментальний телефільм.
18.30 — «...До шістнадцяти і 
старші.- 19.15 — Ритмічна 
гімнастика. 19.45 — Вечірня 
казка 20.00 — Кубок СРСР 
в футболу ■/<. фіналу. «Тор
педо» (Москва) — «Динамо» 
(Тбілісі). 2 тайм. 20.45 —
Міжнародні змагання з 
стендової стрільби «Великий 
приз Москви». 21.00 — Час.
21.40 — Фільм «Полин — 
трава гірка». 23.10 — Нови
ни.

ГА ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — Мульт

фільми. 9.00 — Клуб манд
рівників. 10.00 — «Грай,
гармонь». 11.20 — Новини.
1.4.30 — Новіти. 14.50 — До
кументальні фільми теле
студій країни. 15.40 — Гру
зинські народні пісні вико
пує ансамбль сім'ї Лбесад- 
ве. 15.55 — Розповідають
■паші -кореспонденти. 16.25
— Новини. 16.30 — «80 днів 
навколо світу». Мультфільм, 
■З. 4,- 5 серії. 17.35 — Фільм- 
І<оїіцерт «Свято натхнення». 
18.05 — Документальний те
лефільм. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Мультфільм. 
19 15 — Світ І молодь. 19.50
— Новини. 19.55 — Теле
фільм «Спрут». 5 сепія. 21.00
— Час. 21.40 — <3 фондів
телебачення». Зустрічі з 
письменником Федором Аб- 
рамовим. 22.40 — Сьогодні у 
світі. 22.55 — Чемпіонат світу 3 Шахів М..... г-< .

А. У?

10.00 — Ііоі ііііп 10 20 ■- 
Художній телефільм ■•Три 
роки-. 1 сепія 11.25 — Те 
лефільм «Беру на себе».
11.55 — Майстри гумору»
12.55 — Дисципліна поста
вок: міра відповідальності І 
честь підприємства. 13.50— 
■1W Рощнв «Вся надія» Ви
става. — В перерві 1-1.15 — 
Новини. 16.00 — Повний. 
16 10 — Для дітей. ‘Зелений 
вогник». 16 40 — Народні 
таланти 17 10 — Докумен
тальний телефільм «Тринад
цять — число щасливе»

«• Аг)“ п | юм: пробле
ні.05 — В’п- 

1 тільки 
19.00 — Актуальна

• «День 
"(Кіровоград). 20.15 

«Народні таланти». Кон
церт нарис при ансамбль

(Кіровоградського 
; (Кіровоград).

На добраніч, дітиі 
Час 21.40 — Ху- 

і ро- 
Нопиви.

17.30
ми і пошуки».
кой і ми. 18.30 — «1
камера' ‘ 1 9.30. — <Міжнарод
на студія УТ». 20.00 — '--У"* 1; 
■за днем».

рік по спеціальностях:

Під час виробничої прак
тики виплачується стипен
дія і 50 процентів від .за
робленої суми. Час навчан
ня в училищі зараховуєть
ся до загального трудово
го стажу.

Учні, які закінчать учи
лище з відзнакою і пра
цюватимуть г.а підприєм
стві, користуватимуться 
пільгами- при вступі до 
вищих та середніх навчаль
них закладів.

Початок'занять — 1 ве
ресня.

До заяви на ім’я дирек
тора училища треба дода
ти такі документи:

яро освіту (оригіїїяЛ, 
свідоцтво про нарї^ен-

ня або паспорт,
характеристику зі школи 

або місця роботи,
медичну довідку (фор

ма № 086 (у).
Довідку про медичні щеп

лення (форма № 63).
шість фотокарток 3X4 

см.
Звертатись на адресу: 

м. Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26. Телефони: 
2-50-20, 4-04-34.

радянської пісні 
настрій».
СИТУ № 14. <
20.45 
2100 дожній телефільм < 1 ри 
їси». 2 серія. 22.55 — Неї
д ЦТ (II програма)

8 00 — Гімнастика 820— 
Документальний телефільм. 
8 35 — Фільм «Полив — тра
ва гірка». 10 05 - Птахи і 
звірі ПІД одним дахом. 10 За
— Телефільм «Два дні з жит
тя Віктора Ківгісеппа». 1 се
пія. 11.40 Німецька мова. 
12 10 — Мультфільм. 3 2.29
— ■ Нас здружив «Артек».
12 35 — «Прості складні Іс
тини». Тележурнал для бать- 
кін. 13.05 — Романси на вір
ші М. Цветаевой 13.30 —
Міжнародні змагання з ав
тоспорту «Кубок дружби со
ціалістичних країн». 14.UU— 
Новини. 18.00 - Новини.
18 20 — Сільська година. 
19.20 — Музичний кіоск.19 50 — Документальний те
лефільм. 2000 - Вечірня 
казка. 20.15 — Новини. 20.20
— «Наука і техніка». 20.30
— Міжнародні змагання з 
стендової стрільби ‘Великин

Москви». 21.00 — Іас. 
— Фільм «Побачення». 
— Новини.

— іУііжіісір’w* ..і..»*....................стендової стрільби ‘Великин 
приз
21.40
22.55

А ЦТ (I програма)
8 00 — Час. 8.40 — Умілі 

руки. 9.05 — У світі тварин. 
Ю05 — Всеволод Іванов. 
Спогади і зустрічі. 10.50 — 
«Зліт». Фільм-коицерт. 11.
— Новини. 14.30 — Новини. 
14 50 — Документа.1! ь и и и 
фільм. 15.20 — А. Хачатурян. 
Симфонія № 2 мі мінор. 16.20
— Повніш. 16.25 — «80
днів навколо світу». Мульт
фільм. 6, 7 і 8 серії. 1/.J0
— «...До шістнадцяти і стар
ші». 18.15 — Наш сад. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 — 
Чемпіонат світу з шахів.
Матч-реванш 19.05 — Мульт
фільм 19.15 — Наука і жит
тя. 19.45 — Новини. 19.50— 
Телефільм «Спрут»: 6 серія. 
21.00 — Час. 21.40 — Ян
Френкель. «Про розлуки і 
зустрічі». 22.35 — Сьогодні 
у’ світі.

А. У?
10.00 — Новини. 10.20 — 

«Музичні барви». Концерт. 
11.20 — Художній телефільм 
«Три роки». 2 серія. 12.35 — 
На арені цирку. 13.25 — Но
вини. 13.35 — Концерт лау
реатів IV Республіканського 
фестивалю артистів естра
ди. 15.05 — Солдатські лис
ти. 16.00 — Повніш. 16.10— 
«Літо піонерське». ВІДПОЧИ
НОК Київських школярів па 
Буковині. 16.40 — «Літера
турні зустрічі». 17.40 — Те
лефільм «Етика водія». 17.45 
— Екран пошани Українсь
кого і<'д.:б;'.ч< шія. Головний 
зоотехнік Олександрійського 
кінного заводу Кіровоград
ської області Г. В. ІІедопьо- 
кіп (Кіровоград на Республі
канське телебачення). 18.00 
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Хоровод дружби. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.30 — 
Концерт. 20.00 — Молодіжна 
студія «Гарт». 20.45 — На до
браніч, діти! 21.00 — Час.
21.40 — «Телеміст Київ — 
Братислава». 23.45 — Нови
ни.

д ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика 8.20 — 
Документальний телефільм.
8.40 — Фільм «Побачення».
9.55 — Шкільна реформа: 
через два роки, 10.25 — Те
лефільм «Два дні з життя 
Віктора Кіпгісеппа». 2 серія.
11.30 — Іспанська мова. 12,00 
— Родом з дитинства Р По- 
годіп «Розповіді про Кеш- 
ку». 12.45 — Фільм «Дами 
запрошують кавалерів» 
14 00 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18 15 — Із скарбниці 
світової музичної культури. 
.П Бетховеи Симфонія № 9.
19.35 — Міжнародні змаган
ня з стендової стрільби «Ве
ликий приз Москви» 20()0 
— Вечірня казка 20 15 — 
Новини 20.20 — Ритмічна 
гімнастика. 20.50 — Доку
ментальний те.че <]> і л ь м. 
21.00 — Час 21 40 - «Екран 
історичного ф'льму». «Гінці 
спішать» 23 00 — Новини

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — До Дня 

будівельника. Документаль
ні телефільми. 9.20 — Світ і 
молодь. 9.55 — Фільм «На- 
хябепя». 10,50 — Повніш. 
14.-30 — Новини. 14.50 —
«Сільські горизонти» Доку
ментальні телефільми. 15.40 
— Російська мова. 16.10 — 
Новини. 16.15 — Співає на
родна артистка УРСР Г Мур-

Лісове озеро.
Фотоетюд В. ГРИБА.

зяй. 16.45 — За безпеку ру
ху. 16.50 — *80 днів навколо 
світу». Мультфільм 9. 10 і 
11 серії. 17.55 — Докумен
тальний телефільм. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Аг. 
ропром сьогодні і завтра.
19.30 — Повіти. 19.40—Опе
рета. оперета... 21.00 — Час.
21.40 — Фільм «Екіпаж». 1 і 
2 серії. У перерві — 23.00— 
Сьогодні у світі, по закіп- 
чеппі чемпіонат світу з ша
хів. Матч-)іевапш.
А

10.00 — Новини. 10.20 — 
Виробнича гімнастика. 10.30 
— «.Сезон концертів». Му
зичний фільм. 10.50 — Ху
дожній телефільм «Фальши
ва Ізобела». 12.05 — Моло
діжна студія «Гарт». 12.50— 
П. І. Чайііовськпй. Струнна 
серенада. 13 25 — Повиті. 
16.00 — Повіти. 16.10 — Не
спокійні серця. 16.55 — Со
нячне коло. 17.25 — Люби
телям фортепіанної музики. 
18.05 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.20 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.25 — Ча
рівні мелодії українського 
романсу Передача перша. 
(Кіровопкід) 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Час 
вирішувати» 20.40 — На до
браніч. діти! 21.00 — Час.
21.40 — К. Губаревнч «Якщо 
можеш, прости». Вистава.
22.35 — В перерві — Нови
ни

А. ЦТ (II програма)
8 00 — Гімнастика. 8 20 — 

Фільм «Гінці спішать». 9.40 
— Документальний теле-

фільм. 10.05 — Грає секстет російських цародннх інстру
ментів м. Тюмені. 10 25 —
Наш сад. 10.55 — Англійсь
ка мова. 11.25 — Фільм — 
дітям. «Вальчииі вітрила». 
12.35 — Коло читання. 13.15
— ■ ...До шістнадцяти і стар
ші». 14.00 — 'Новини. 18.00
— Новини. 18.15 — Грає 
А. Катц (фортепіано). 18.50
— Чемпіонат світу з баскет
болу. Жінки. Збірна СРСР— 
збірна Бразілії. 19.30 -- Ети
ка і психологія сімейного 
життя. 20.00 — Вечірня каз
ка. 20.15 — Для всіх і для 
кожного. 20.45 — Докумен
тальний телефільм. 21.00 —

З 5 по ЇО 
серпня 

року

Час. 21.40 — Чемпіонат сві
ту з баскетболу. Жінки. Збір
на КНР — збірна ЧССР. 
22.00 — Новини.

А. ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8.40 — Пісні 

народів світу. 9.00 — «Дім у 
квартирі». Передача 1. 9.40
— Грає духовий оркестр. 
10.00 — Здоров'я. 10.45 — 
Музика для арфи і флейти. 
11.05 — «Для всіх 1 для пояс
ного». два обличчя новосіл
ля. Про якість житлового 
будівництва у містах Біла 
Церква і Кіровоград. 11.35— 
Фільм «Наш спільний друг».
13.30 — Про час і про себе. 
13.50 — Показові виступи 
майстрів акробатики, ху
дожньої і спортивної гімнас
тики. 14.30 — Новини 14.45
— «Моя музика — моє жит
тя». 15.30 — Очевидне — 
неймовірне. 16.30 — Повніш. 
16 35 — Телефільм «Фотогра
фія на пам'ять». 17.45 .—
Народні мелодії. 18.00 —
Чемпіонат СРСР з Футболу. 
«Спартак» — «Торпедо» 
(Москва). У перерві — Чем
піонат світу з шахів. Матч- 
реванш. Повніш. 19.50 —
Мультфільм. 20.00 — Доку
ментальний телефільм. 21.00
— Час 21.40 — У суботу 
ввечері. «Я жив на землі, в 
цьому сила моя...» Про твор
чість французького актора 
Жерара Філіпа. 22.45 — Кон
церт вокально-інструмен-

/тальиего ансамблю «А рієль» 
23.20 — Новини.
А УТ

16.00 — Ноьпии. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50 — 
М. Римський-Корсаков. Сим
фонічна сюїта «Шсхереза- 
д.і». 11.40 — «Наука і час». 
12.10 — Сьогодні -- День 
фізкультурника «Спортивні 
ритми республіки'. 13.00 — 
М. Гоголь «Одруження». Ви
става. — В перерві — 14.00 
— Новини. 15.05 — «Дитя
чий кінотеатр». - Зустріч 
школярів з режисером Л. Не- 
чаєвим і перегляд художньо
го фільму «Руднії, чесний, 
закоханий». 16.50 — < Від
вертість». Письменницькі ді
алоги. 17.45 — «Автограф». 
Поет-пісняр М. Ткач. 18.45 — 
«Скарби музеїв України». 
19.01) — Актуальна камера. 
19.30 — П. Маскаиьї «Сільсь
ка честь». Вистава. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 —
Час. 21.40 — Художній фільм 
із субтитрами. «Батьків не 
вибирають». 23.15 — Повн
ий.

А ЦТ (П програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20— 

Документальний фільм. 8.30
— Ритмічна гімнастика. 9.15
— Ранкова пошта. 9.45 —

Фільм — дітям. «Білий слон».
11.05 — Вибрані сторінки 
світової культури. В. Мая- 
ковський. Поема «Володи
мир Ілліч Ленін». 11.35 —
Програма Донецької студії 
телебачення. 12,35 — «Ану, 
дівчата!». 14.25 — Світ рос
лий. 15.10 — Мультфільм. 
15.30 — Народна творчість. 
16.15 — Документальний те. 
лефільм. 17.00 — Зарубіжні 
гості про VIII з'їзд письмен
ників СРСР 17.40 — Клуб 
мандрівників. 18.40 .— Фес
тивалі. конкурси, концерти. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Д. Шостакович. 7 симфо
нія. «Сторінки музики». До
кументи. Спогади». 21.00 — 
Час. 21.40 — Чемпіонат сві
ту з баскетболу. Жінки. 
Збірна. США — збірна ЧССР. 
22.00 — Телефільм «Сват».

’ 22.30 — Чемпіонат світу з 
баскетболу. Жінки. Збірна 
СРСР — збірна Куби. 23.10
— Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Час. 8 40 — Рит

мічна гімнастика. 9.10 —
«Сибір на екрані». Кіножур
нал. 9.20 — 32-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Радян
ському Союзу! 11.00 — Ран
кова пошта. 1130 — Клуб 
мандрівників. 12.30 — Му
зичний кіоск. 13.00 — Сіль
ська година. 14.00 — Дже
рела. 14.30 — Документаль
ний телефільм «Життя на 
землі». (Англія). 8 серія. 15.25 
— Цей фантастичний світ.

16.40 — Новин». 16.45 — Зу
стрічі на радянській землі.
37 00 — «Знайомтесь: «Нус- 
но Пуебло». Виступ самодй 
яльного еквадорського ан
самблю 17.25 -- За безпеку 
руху. 17.30 — Мультфільми. •
38 00 — Міжнародна папо- 
рама 18.45 — Свято музики 
і віспі. 19.30 — Повніш. 19.40 
< Навколо сміху». Вечір гу
мору в Концертній студії 
Останкино. 21.00 — Час. 21.45
— Футбольний огляд. 22 15
— Концерт лауреатів ЧІП
Міжнародного конкурсу ім. 
П. Чайкрвцького 23.15 
Новини. ІЦф

А УТ
10.00 — Новішії. 10.20 — 

Ритмічна гімнастика. 10.50
— Художнії' фільм із суб
титрами «Батьків не виби
рають; 12.25 - Інтерклуб. 
13.25 — «Доброго вам здо: 
ров’я». 13.50 - Новини. 14.05
— Телефільм «На верхньо
му Дону-. 14.15 - «Вас за
прошує Софія Ротару». Му
зичний відеофі.іьм. 15.30 —* 
Село ! люди. 16.00 — Слава 
солдатська. 17.00 — «По
глядом чесних людей».
17.40 — Мультфільм на
замовлення. 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 
1 Франко «Ой піду я е Бо- 
риславку». Телсвнстава. 20.50 
'— На добраніч, діти! 21.90— 
Час. 2! 45 — «Друз! хороші 
мої» Концертна програма.
22.30 — Новини. 22.50 —
«Світ поезії Д. Кедрін.

ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ста

вай! 8.20 — Документальний 
телефільм. 8.45 — Грає ду
ховні: оркестр. 9.10 — Ма
мина школа. 9.40 —
Р. Штраус. «Шиття героя». 
Симфонічна поема Твір 40.
10.30 — Російська м< 
11.00 — Фільм «Залишив 
слід». 12.20 — Світ і мо
лодь. 12.55 — Кінопанора- 
ма. 14.35 — Програма Сверд- 
ловської студії телебачення.
15.45 — Роповідають наші 
кореспонденти. 16.15 — Спі
ває Н. Козлова. 16.35 —
«Слідство ведуть знатоки». 
«Ваше справжнє ім'я». Те- 
левистава. 18.00 — Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. П. Чайковськнй. Фраг
менти з балету </Іускунчик». 
18.35 — Московський між
народний марафон миру. 
18.55 — Реклама. 19.00 — У 
світі тварин. 20.00 — Вечір
ня казка. 20.15 — Кінний
спорт. «Великий ростовський 
стіпльчез». 21.00 — Час. 21.45
— Телефільмі; «Загальна
стіна». «Флейта». 22.20 —
Чемпіонат світу з баскетбо
лу. Жінки. Збірна СРСР —' 
збірна Болгарії: збірна СІНА
— збірна Угорщини.
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