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На сесії Верховної іМолодь області ділом відповідає на Звернення

Ради СРСР В

НАЗУСТРІЧ 1
з’їзду!

представників усіх КОМСОМОЛЬСЬКИХ ПОКОЛІНЬ 
до юнаків і дівчат республіки

—
МОСКВА. (ТАРС). 17 лис

топада у Великому Крем
лівському Палаці 
роботу шоста сесія Верхов
ної Ради СРСР одинадця
того скликання. О 10 годині 
ранку відкрилося спільне 
засідання Ради Союзу і Ра
ди Національностей.

Оплесками зустріли депу
тати і гості товаришів 
Горбачова М. С., Алієва 
Г. А., Воротникова В. І., Гро- 
мико А. А., Зайкова Л. М., 
Кунаева Д. А., Лигачоза 
Є. К„ Рижкова М. І., Соло- 
менцева М. С., Чебрикова 
В. М„ Шеварднадзе Е. А., 
Щербицького В. В., Деміче- 
ва П. Н., Долгих В. І., Єль
цина Б. М., Слюнькова М. М., 
Соколова С. Л., Соловйова 
Ю. П., Тализіна М. В., Бірю- 
кову О. П., Добриніна А. Ф., 
Медведева В. А., Никонова 
В. П., Разумовського Г. П.( 
Капітонова І. В.

На порядку денному се
сії — питання про Дерхсав- 
нин план економічного і со
ціального розвитку СРСР на 
1987 рік і про хід виконан
ня плану в 1986 році; про 
Державний бюджет країни 
на 1987 рік і про виконання 
бюджету за 1985 рік; про 
діяльність Комітету народ
ного контролю СРСР; 
проект
індивідуальну трудову 
яльність; затвердження Ука- 
зіп Поезидії Верховної Ради

З доповіддю в першому 
питанні порядку денного 
виступив перший заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР, 
Голова Держплану 
депутат М. В. Тализін.

Сесія Верховної 
підкреслив доповідач, 
ходить у знаменний
Процес всебічної перебудо
ви нашого суспільства, по
чатий на основі рішень квіт
невого (1985 р.) Пленуму 
ЦК КПРС, програмних на
станов XXVII з'їзду КПРС, 
набирає сили, набуває
далі ширшого розмаху 
глибини. Вироблений 
тією курс на 
соціально 
розвитку, на
житті радянських людей 
схвалює і підтримує наш 
народ. Нарощування темпів 
)^.'Г вперед здійснюється 
іДгтхом максимальної мо
білізації резервів, кращого 
використання виробничого 
потенціалу, підвищення іні
ціативи і творчості 
зміцнення дисципліни 
рядку.

Підсумки виконання 
ну за 10 місяців 1986
показують, що в результа
ті трудових зусиль радян
ських людей, великої орга
нізаторської роботи партії 
прискорення соціально-еко
номічного розвитку дістає 
своє втілення. Досягнуто 
високих темпів практично в 
усіх галузях народного гос
подарства. Одержано най
вищий у 80-і роки приріст 
національного доходу і про
мислового виробництва. 
Прироблений національний 
дс^од збільшився на 4,3 
процента, обсяг промисло
вого виробництва — на 5,1
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процента. Збільшилося ви
робництво зерна, інших 
продуктів сільського госпо
дарства. Економіка країни у 
найважливіших напрямах ви- 
ходить на рівень середньо-? 
річних завдань п’ятирічного> 
плану. $ ■ ,

Говорячи про особливое-/ 
ті плану на 1987 рік, депу-5 
тат відзначив, що наступний? 
рік матиме надзвичайно/ 
важливе значення в розвит-? 
ку народного господарства,? 
виконанні п’ятирічного пла-? 
ну в цілому. Це рік широ-2 
кого застосування нових? 
методів соціалістичного гос-? 
подарювання. 5

Доповідач дав загально-/ 
економічну характеристику? 
плану, підкресливши, що? 
намічені на рік найважли-? 
віші показники відповіде-^ 
ють завданням п’ятирічного і 
плану ї виводять економіку і 
на закладені в ньому се- ? 
редньорічні темпи зростай- $ 
ня. Передбачаються заходи ? 
щодо підтримання на необ- / 
хідному рівні обороноздат- З 
ності країни. ?

Вироблений національний ? 
доход збільшиться на 4,1 > 
процента проти 3,9 процен- ? 
та за планом на 1986 рік, > 
продукція промисловості— ? 
на 4,4 процента проти 4,2 
процента. Розвиток еконо-? 
міки базуватиметься і 
більш повному використай-? 
ні інтенсивних факторів. $ 
Продуктивність суспільної ч 
праці збільшиться на 4 про-? 
центи. ч

З наступного року доко-? 
рінно змінюються ВИМОГИ/ 
до контролю якості, зепро-? 
ваджується державне прий-5 
мання продукції. Питання? 
поставлено принципово: не-? 
якісна продукція народ-Ч 
йому господарству не по-? 
трібна і прийматися не буде.?

Передбачається значне? 
посилення соціальної спря-? 
мозаності плану. На підви-ч 
щення народного добробу-/ 
ту направляється приблиз-? 
но три чверті приросту £ 
національного доходу. Пе-ч 
редбачено здійснити комп-? 
лекс заходів, які охоплю-Ч 
вали б усі сторони життя? 
радянських людей, приско-Ч 
рити порівняно із завдай-? 
нями п'ятирічки розв'язан-? 
ня важливих соціальних пи-с 
тань. Намічається споруди-? 
ти жилі будинки загальною? 
площею 126,2 мільйона? 
квадратних метрів. ч

Важливо гармонійно по-? 
єднувати територіальні й га-5 
лузеві начала 
економіки, 
вклад республік, країв і об
ластей у зміцнення єдино
го народногосподарського 
комплексу країни. В плані 
передбачаються конкретні 
завдання щодо розвитку 
кожної республіки.

Депутати заслухали допо
відь Міністра фінансів СРСРі 
депутата Б. І. Гостева. На 
розгляд Верхозної Ради 
СРСР Державний бюджет 
СРСР подається по доходах 
у сумі 435,5 мільярда кар
бованців, по видатках — 
435,3 мільярда карбованців.

Потім на роздільних засі
даннях палат почались де
бати.

Байдужості

Ознайомившись Із Звер
ненням представників всіх 
комсомольських поколінь 
до юнаків та дівчат респуб
ліки, хочемо висловити 1 
свою думку з цього приво
ду. Перебудова, яка відбу
вається в країні, стосується 
кожного з нас. В нашій пер
винній всього дванадцятеро 
хлопців та дівчат. Однак 
молодь наша вміє працюва
ти — це видно по резуль
татах роботи. Комсомольці 
М. Писенко, Г. Хлапаченко, 
О. Гриза, О. Пегін — це ті, 
хто З готовністю включили
ся у перебудову.

Активно діє комсомоль
сько-молодіжний колектив, 
який складає основу спіл
чанської організації. Він по
стійно серед кращих у зма
ганні КМК району. І нині 
маємо непогані результа
ти, — зокрема, протягом 

4,3$ Р°ку виробили понад тися- 
.> чу тонн цільної молочної 

на ч продукції, 260 тонн казеїну, 
що значно вище зобов’я
зань.

На заводі успішно про

довжується реконструкція. 
Незабаром стане до ладу 
цех фасованої продукції. 
Важливо, що до цієї справи 
комсомольці теж доклали 
РУК.

Я і мої товариші зробимо 
все від нас залежне, щоб 
своїм новаторством і пошу
ком, самовідданою працею 
зміцнювати могутність Бать
ківщини, як до того закли
кають автори Звернення. 
Нині першочерговим для 
молоді заводу є завдання 
дальшого підвищення про
дуктивності праці і якості 
продукції. Дечого вже 
міли досягти. Зокрема, 
дуктивність протягом 
нішнього року зросла 
же на 10 процентів.

О. конєвд, 
секретар комсомоль
ської організації Боб- 
ринецького маслоза
воду.
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Я з хвилюванням прочи
тав у пресі Звернення пред
ставників усіх комсомоль
ських поколінь до юнаків

та дівчат республіки у зв’яз
ку з 68-ю річницею Ленін
ського комсомолу, підготов
кою до XX з’їзду ВЛКСМ, 
XXV з’їзду ЛКСМ України. 
Його підписали знатні люди 
республіки, що принесли їй 
славу у різні часи. Сивий 
ветеран, мудрий від самого 
життя наставник і зовсім ще 
молодий Герой Радянського 
Союзу — усі вони бачать 
запоруку могутності дер
жави у нерозривному єд
нанні поколінь, тісному 
зв’язку історії і сьогодення. 
(До речі, надзвичайну гор
дість викликає те, що Звер
нення підписали два 
земляки — Герой 
ського
Гринчак І лауреат Республі
канської
премії імені М. Островсько- 
го вчитель Віталій Завіна).

У дні наших радянських 
свят в кожному робітничо
му колективі проводяться 
урочисті збори, вшановують 
Еетеранів і передовиків 
праці. Це природно — на 
них ми рівняємось, у них 
вчимося. От, скажімо, у нас 
в Помічній. Сьогоднішнє 
покоління рівняє крок на 
наших славних орденонос
ців, нагороджених орденом 
Леніна — О. О. Мартинюка, 
О. Ю. Чіркова, В. Т. Крох- 
маля; нагороджених орде
ном Трудового Червоного 
Прапора — І. Г. Бсрезов-

ва ш і
Радян-

Союз/ Валерій

комсомольської

ського, А. А. Віколу, С. П. 
Мокряна, В. П. Тягаєнка, 
В. П. Цюпу, Л. Ф. Кузьмен- 
ка. І дуже правильно, що 
до активізації виконання 
завдань соціально-економіч
ного прискорення, планів 
XII п’ятирічки закликають 
представники усіх комсо
мольських поколінь. Крім 
усього, це ще й прекрасний 
виховний момент.

І ось про що подума
лось. Ми йдемо назустріч 
70-річчю Великого Жовтня. 
Кожний виробничий колек
тив, і молодіжні зокрема, 
узяв підвищені соціалістич
ні зобов’язання. А праців
ники культури все ще не 
можуть знайти своєї точки 
прикладання. В перебудові 

----- •---- - ---- ПрО
пар- 
своє 
клу- 
мою 

повинні

ідеологічної роботи, 
що наголошувалося в 
тійних доку/лентах, 
слово повинні сказати 
би і бібліотеки. На 
думку, саме вони 
організувати живий діалог 
між представниками різних 
поколінь, між героями пра
ці і тими, хто Б XII 
річці розпочав свою 
дову біографію.

Разом ми, батьки, 
внуки, крокуватимемо в но
гу з п’ятирічкою, щоб вико
нати і перевиконати її.

О. КОРНІЦЬКИЙ, 
ветеран сійни і праці.

Добровеличківський Р'ЙОН.

п яти- 
тру-

сини 1

Фото М. СЛПОЕАЛД.

щ'омолі.ського бюро, майстра цеху Лз 4 
Кіровоградського заводу «Гідросила» Олександра 
ХАРЧЕНКА занесено на заводську Дошку пошани.

НТП: ЗНАННЯ, УМІННЯ, ТВОРЧІСТЬ

Дещо Гф© форму 
ё конкретну справу

Підвищити творчу ак
тивність молоді — один з 
основних напрямів роботи 
комітетів комсомолу, який 
визначатиме конкретний 
внесок комсомолу у вирі
шенні грандіозних зав
дань. що стоять сьогодні 
перед країною.

Для виконання їх Кіро
воградський міськком ком
сомолу розробив комп
лексну програму залучен
ня комсомольців і молоді 
обласного центру до бо
ротьби за прискорення на
уково-технічного прогре
су, яка охоплює поле ді
яльності комітетів комсо
молу, Рад молодих спеціа
лістів, НТТ і ВТВР.

Одним із шляхів підви
щення творчої активності 
молоді є, перш за псе, умі
ло організоване сопіаліс 
тичпс змагання.

На кіровоградському за 
воді «Гідросила», напри
клад, у всіх цехах і під
розділах е вповноважені, 
що нарівні з керівниками 
виробничих підрозділів 
відповідають за раціоналі
зацію, ведуть чіткий облік 
рацпропозиції“!, забезпе
чують їх своєчасне впро
вадження, 
набагато простіше 
цю в а ти і 
бюро, які підтримують 
ними тісний зв'язок, слід-

За таких умов 
пра- 

комсомольським 
з

кують за строком проход
жень рацпропозиції! мо
лодих новаторів усіх не
обхідних інстанцій. У ви
падку якогось порушення 
чи зволікання штаб «КП> 
направляє тривожний сиг
нал на адресу заводської 
ради ВТВР і того керів
ника, який затримує впро
вадження рацпропозиції;

Окремо хотілося б зупи
нитися на організації ро
боти школи молодого ра
ціоналізатора. Для того, 
щоб молодий новатор від-, 
чував необхідність і потре-, 
бу в ній, треба відпові- 
дальніше планувати її ро
боту, яка повинна бути 
тісно прив'язана до умов 
виробництва; знати всі 
■■вузькі місця» на підпри
ємстві. Однією з цікавих 
форм роботи є проведен
ня науково практичних 
конференцій з молодими 
спеціалістами, де всі пи
тання вирішуються коле
гіально. Оскільки такий 
підхід до справи прино
сить дієву практичну ко
ристь. він і стає тією кон
кретною справою комсо
молу, про яку ми зараз 
гак багато говоримо.

М. ЦИГУЛЬСЬКИЙ, 
другий секретар Кі
ровоградського міськ
кому ЛКСМУ.
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В ОБЛАСТІ ПОЧАЛИСЯ ЗВІТНО-ВИБОРНІ МІСЬКІ І 
КОМСОМОЛЬСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ

РАЙОННІ

>
Обов’язок кожного комсомольця, кожної комсо

мольської організації — визначивши своє місце у пе
ребудові, конкретними справами підтримати лінію 
партії на прискорення соціально-економічного про
гресу. Про це говорив у звітній доповіді на XXVII 
міській звітно-виборній конференції перший -секре
тар Знам’янського міського комітету комсомолу 
М. Давидов. І він, і виступаючі в обговоренні допо
віді оцінювали зроблене за звітний період критично 
і самокритично, не минаючи увагою і позитивного 
досвіду діяльності комітетів комсомолу, який поки 
що не став надбанням

день конференції Па- 
культури залізничників 

особливо святковий

У 
дац 
Мав 
Вигляд. Окрасою просторо
го холу, де відбулася реє
страція делегатів (а їх, як і 
передбачалося, прибуло 728 
чоловік), стали виставки 
продукції підприємств міста 
та району, робіт юних уміль
ців, фотогазети, які розпо
відали про виробничі, спор
тивні досягнення молодих 
робітників і колгоспників.

На конференцію прибули 
найактивніші з комсомоль
ців району, ті, хто, як ска
зав на початку своєї допо
віді М. Давидов, під час

усіх.

віді М. Давидов, під 
звітно-виборних зборів у 
первинних організаціях рі
шуче виступали проти недо
ліків, вносили ділові про
позиції, які ще належить 
втілити в комсомольській 
роботі на місцях, здійснюю
чи перебудову у комсомолі.

За звітний період міська 
комсомольська організація 
зросла па 00 чоловік. А от 
що мбцена сказати про якіс
ні зрушення в роботі? Як 
зазначив і доповідач, і ви
ступаючі, вони відбуваються 
ще повільно. Взяти хоч би й 
досягнення сотень молодих 
передовиків. Називаючи їх
ні імена з трибун різних 
молодіжних форумів, кози
ряючи їхніми досягненнями, 
комсомольські ватажки міс
та й району далеко не зав
жди намагаються вникнути 
в проблеми виробництва, до
помогти молодим майстрам 
у їх вирішенні. Інколи вони 
виправдовуються тим, що 
комітети комсомолу не ма
ють достатньої ваги, щоб 
разом з адміністрацією ви
рішувати виробничі питан
ня...

Забігаючи наперед,

значимо: вже тут, на кон
ференції, таким нерішучим 
комсомольським працівни
кам і ’ активістам прозвуча
ла недвозначна порада: не 
чекайте, доки адміністрація 
першою зробить крок вам 
назустріч.
З виступу Петра БІЛОУСА, 
машиніста локомотивного 
депо:

Дбаючи про зростання ав
торитету своєї комсомоль
ської організації, ми взяли
ся за організацію посвячень 
у молоді машиністи кращих 
помічників машиністів — 
членів ВЛКСМ. Передаємо 
їм право на водіння елек
тровоза в урочистій обста
новці; документ про це що
разу вручає молодому за
лізничникові машиніст-на
ставник.

Комітет комсомолу по
ставив перед керівником де
по питання про те, щоб ста
жування молодих машиніс
тів проводилося за умови, 
коли їх рекомендує й пози
тивно характеризує і ком
сомольський комітет.

Треба сказати, що це не 
єдиний приклад участі спіл
чан в управлінні виробни
цтвом. Так, в колгоспі «За
повіт 
ський 
право голосу при розподілі 
нової техніки, але й здійс
нює контроль за її береж
ливим, ефективним вико
ристанням, суворо питаючи 
з тих молодих людей, ЯКІ 
не по-хазяйському ставля
ться до неї.

Отже, позитивний досвід 
є. Але на звітно-виборній 
конференції значно більше 
уваги було приділено недо
лікам. Адже формалізм, 
який сьогодні присутній в 
роботі цілого ряду спілчан-

Леніна» комсомола- 
комітет не лише має

техніки, але й здійс-

ських комітетів міста й ра
йону, в першу чергу нега
тивно позначається на інте
ресі рядових комсомольців 
до колективних справ. При
міром, саме такий вплив на 
молодь мав формальний 
підхід до організації КМК 
в колгоспах імені Ульянова, 
імені Леніна, «Путь Ілліча», 
де комсомольці навіть не 
здогадувались про їх існу
вання. З наявних на папері 
одинадцяти комсомольсько- 
молодіжних ланок по виро
щуванню кукурудзи насправ
ді таких діяло в районі тіль
ки сім.

РЯДКИ З ДОПОВІДІ: 
«Грішать формалізмом у 
створенні КМК й органі
зації соціалістичного зма
гання в комсомольських 
організаціях колгоспів іме
ні Шевченка, «Україна», 
міськпобуткомбінату, ПМК- 
133. Безпринципну позицію 
в цьому питанні займав до 
недавнього часу й відділ 
комсомольських організацій 
міськкому комсомолу...».

Про формалізм і пов’яза
ну з ним недобросовісність у 
роботі говорила й передова 
доярка з колгоспу «Союз» 
Марія Коваленко, яка роз
повіла про ряд недоробок, 
залишених на новозбудова- 
ііій вулиці Молодіжній в се
лі Казарпя будівельниками 
районної міжгосподарської 
будівельної організації. А 
механізатор колгоспу імені 
Кірова Іван Голованов .на
голосив па тому, що комсо
мол повинен виховувати у 
кожного спілчанина почут
тя відповідальності за зроб
лене.

В унісон загальному то
нові розмови на конферен
ції прозвучали слова, виго
лошені з комсомольським за
взяттям присутнім па кон
ференції ветераном комсо
молу Героєм Соціалістичної 
Праці І. Г. Ткаченком:

«Ленін підкреслював, що 
не можна навчитися кому
нізму тільки з книг, не мож
на виховати відповідаль
ність, не доручивши відпо
відальних справ... Вдумай
тесь у ці слова Ілліча!..».

Нині, — і про цс недво
значно говорили на міській

звітно-виборній конферен- \ 
ції доповідач і виступаю-? 
чі, — головним завданням ? 
є пробудити у всіх комсо-? 
мольців прагнення працю-? 
вати творчо, ініціативно,? 
спрямовуючи свої зусилля 
на живі, потрібні суспіль-' 
ству справи. Констатації, 
що так працюють поки що 
не всі, па сьогодні явно не' 
досить.

РЯДКИ З ДОПОВІДІ: 
«Ми не можемо сказати, що 
дали вихід творчим можли
востям молоді. За 10 міся
ців нинішнього року впро
ваджено 128 рацпропозицій 
з економічним ефектом 48 
тисяч карбованців, що знач
но менше, ніж _за_ відповід-( 
ний період 
тично відійшли від цієї 
роботи комітети комсомолу 
Сабліно-Знам’янського цук- 
рокомбінату, вагонного де
по, колійної машинної стан
ції № 63...».

Отже, адреси, де потрібно 
оживляти комсомольську 
ініціативу, пробуджувати 
творчий підхід до колек
тивних справ, відомі. Нема
ло було сказано й стосовно 
причин недоліків і недоро
бок. Усуваючи їх, важливо 
(про це говорили учасники х 
конференції) не спасувати ? 
Перед труднощами, розви- ? 
пути справжній комсомоли-? 
ський наступ на всіх па-? 
прямках, всіма силами мі- \ 
ської спілчанської органі- ? 
зації. 1

У роботі XXVII Знам’ян-' 
ської міської звітно-вибор-' 
ІІОЇ комсомольської конфе
ренції взяли участь заві
дуючий відділом організа
ційно-партійної роботи об-1 
кому Компартії України 
В. Д. Бабій, інструктор-кон-1 
тролер республіканського1 
штабу студентських буді
вельних загонів ЛІ. А. Вер- 
гелес.

На конференції виступили' 
перший секретар Знам’ян-^ 
ського міськкому партії ? 
Б. Г. Переверзєв та перший § 
секретар обкому ЛКЄЛ1? 
України П. Малий. і

$ ❖ # Ь
Відбувся перший органі-§ 

заційний пленум новообра-5 
ного Знам’янського місько-, 
го комітету ЛКСМ України, і 
Першим секретарем обрано 
Миколу Давидова, другим— 
Віктора Пономаренка, сек
ретарем — завідуючою від
ділом учнівської молоді — 
Ольгу Затсчну.

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

----------- 18 листопада 1986 року
у

З поглядом

1985. Прак-
— цієї

у завтра
Деян Дяков, перший 

секретар Толбухінського 
окружкому ДКСМ у стат
ті під назвою «З поглядом 
у завтра» наголошує: «Під 

„ безпосереднім 
твом партійних комітетів 
комсомольські організації 
Добруджі активно втілю
ють у життя, в практичні 
справи настанови XIV 
з’їзду болгарської комсо-. 
молії. В реалізації напря
му «Науково-технічний 
прогрес і передовий дос
від — територія дерзання 
молоді» діяльну участь бе
руть 159 молодіжних тру
дових колективів. З них у 
промисловості — 81, на 
будівельних майданчиках 
— 24, на підприємствах 
транспорту — 23, у сфері 
торгівлі та побутового об
слуговування населення — 
31. Можна гордитися тим, 
що 24 колективи вже ви
бороли почесне право іме- 

' нуватися еталонними. Еко- 
' помічний ефект від впро

вадження розробок чле
нів клубів науково-техніч
ної творчості молоді ста
новить понад чотири міль
йони левів за період між 
XII і XIII окружними ог
лядами нттм».

Далі автор статті вка
зує па необхідність і далі 
поліпшувати стиль і мето
ди роботи первинних орга- 

) нізацій і общинськйх ко- 
) мітетів ДКСМ з метою 
) повнішого розв’язання не 
) тільки поточних, але й 
І перспективних завдань'.

керівниц-

щомісяця надавати моло
дим можливість виконува
ти самостійно обов’язки 
бригадира, начальника це
ху, начальників провідних 
відділів заводоуправління 
—- виробничого, технічно
го, технічного контролю, 
а також головного енер
гетика і заступника дирек
тора підприємства.

Цей експеримент прово
диться не вперше. Дубле-, 
рн, як показала практика, 
непогано справляються з 
новими для себе обов’яз
ками, а, повернувшись на 
свої постійні робочі місця, 
з більшою відповідальніс
тю підходять до виконай-, 
ня технологічних 
цій, вболівають за 
результати роботи 
ди, цеху, заводу в 
У кореспонденції 
лістки Райни Ташевої під 
назвою «Керівник на один 
день» порушено актуальні 
питання підготовки надій
ного резерву керівників 
різних ділянок виробни
цтва з числа молодих спе
ціалістів.

опера« 
кінцеві 
брига« 

цілому, 
журна-

пропозиції,в

Дублери
Газета «Добруджанска 

трибуна» називає адресу 
досвіду по залученню ро
бітничої молоді до управ
ління виробництвом, до 
опанування вершинами 
майстерності: Толбухін-
ський взуттєвий завод 
«Добрич». Дирекція та 
партійний комітет підтри
мали ініціативу комсо
мольської організації під
приємства. суть якої поля
гає в тому, щоб один день

При вході 
краєзнавчого 
ровеличківці

Успіхам в роооті и зміц
ненню трудової дисципліни 
на Кіровоградському АТП 
№ 10021 в певній мірі сприя
ють викривальні матеріали, 
які регулярно щотижня 
з’являються □ «Комсомоль
ському прожекторі». Позна 
гласність, не приховувати ні 
найменших промахів чи не
доліків — такий девіз бойо
вої стіннівки.

На знімку (зліва на
право): комсомолець Юрій 
НАСТАУЛА, секретар комсо
мольської організації авто
колони № 5 Олександр МА- 
САНСЬКИЙ, групкомсорг 
КМК міського автобусного 
маршруту № 7 Леонід ЛЕО
НОВ готують черговий ви
пуск «Комсомольського про
жектора».

Фото В. РУДЕНКА.

ОЦІНКИ,.»
З таким 

звернулася 
редколегія 
видання газети «Добруд
жанска трибуна» для мо
лоді «Пламчк». Відповіді 
допоможуть розширити та 
поглибити коло питань, 
зміст та ідейний рівень 
публікацій видання у. но
вому, 1987 році — році 
70-літнього ювілею Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної революції та бол
гарського національного 
молодіжного форуму — 
XV з’їзду ДКСМ."

У зверненні до читачів 
редколегія, зокрема, про
сить висловитися з таких 
питань: «Якою має бути 
головна передз’їздівська 
молодіжна ініціатива? Ва
ше ставлення до заплано
ваної рубрики «Коли б я 
був делегатом з'їзду 
ДКСМ»? Матеріали на які 
теми ви хотіли б прочг.тз^ 
ти у виданні «Пламчк» пі/* 
рубрикою «Молодь і рево
люція»?».

Добірку за матеріала
ми толбухінської ок
ружної газети «Доб
руджанска трибуна» 
підготував Н. ДОБРІН.

запитанням 
до читачів 
щомісячного

ІМЕНЕМ

«ЗНАК БРАКОРОБА ПРИСВОЄНО...»
Пір таким заголовком у 

нашій газеті 2 жовтня ц. р. 
був опублікований критич
ний матеріал, в якому під
давалися критиці госпо
дарства окремих районів 
за кричущі фанти пору
шення зберігання міне
ральних добрив.

У відповіді голови Ново- 
українського районного 
агропромислового об’єд
нання М. В. ПАПАТЕННА 
говориться, що 
матеріал став 
для перевірки зберігання 
мінеральних

газетний 
приводом

добрив у

колгоспі імені Леніна.
Фанти підтвердились: 5 
тонн добрив «зберігались» 
під відкритим небом. Во
ни були завезені для вне
сення під посів ярих 
культур І вчасно не вико
ристані.

Станом на 20 жовтня ці 
добрива зібрані і внесені 
під оранку.

Головного агронома кол
госпу імені Леніна Г. Г. Ва
рана та агротехніка від
ділка Мс 4 В. П. Заволоку 
попереджено про недо
пустимість повторення по
дібних випадків.

Голова Вільшансьного 
РАПО М. I. СНОРУБСЬНИЙ 
повідомив, що факти без-

господарського ставлення 
до зберігання міндобрив у 
колгоспі «За комунізм» 
мали місце. Критина ви
знана справедливою. Го
лові колгоспу В. Ф. Пилип- 
чук та головному агроно
му В. С. Лівандовському 
вказано. У зберіганні цін
ного компоненту для під
вищення врожайності на
ведено порядок. Нині в 
колгоспі закінчується бу
дівництво складу для збе
рігання мінеральних доб
рив.

Голова Голованівського 
агропромислового об'єд
нання і. Т. САВАРЕНЮК 
повідомив, що критичний 
матеріал «Знак бракоро-

ба присвоєно» був обгово
рений на засіданні техніч
ної Ради РАПО в присут
ності головних агрономів 
господарств району. Були 
заслухані звіти спеціаліс
тів, підданих критиці в га
зетному матеріалі.

Головних агрономів кол
госпів Імені Леніна, імені 
Суворова, Імені Карпа 
Маркса, імені Шевченка за 
безгосподарне ставлення 
до збереження мінераль
них добрив суворо попе
реджено.

Після проведеної пере
вірки виконання рішення 
технічної Ради РАПО з 
питань поліпшення збере
ження мінеральних доб
рив виявлено, що в усіх 
без винятку складах міне
ральних добрив наведено 
порядок.

до районного 
музею у Доб- 

встанозлена 
меморіальна дошка, на 
зазначено, що перший 
мендант Кремля Яків 
дрійович Стрижак — 
земляк.

Таке підтвердження 
ходимо і в матеріалі «Наш 
земляк — поруч Леніна», 
надрукованому в газеті 
ровоградська празда» 
22 січня 1961 року.

...Кому не знайомий 
шкільних підручників, 
фільмів знімок під час тор
жества на честь відкриття 
пам’ятника К. Марксу й 
Ф. Енгельсу та першої річ
ниці Великого Жовтня. Тут 
же присутні В. І. Ленін та 
Я. М. Свердлов з групою 
делегатів VI Всеросійського 
надзвичайного з’їзду Рад. 
Попереду, не відриваючись, 
дивиться на пам’ятник ви
сокий юнак у шкірянці. Це 
і є наш земляк Я. А. Стри
жак, в недавньому минуло- 

і му солдат-кавалерист.
Після Лютневої револю

ції він став членом викон
кому солдатської секції 
Петроградської Ради, Це

якій
ко- 
Ан- 
наш

зна-

«Кі-
ВІД

зі 
кіно-

йому доручив Я. М. Сверд
лов охорону делегатів 
Всеросійського

Член КПРС із 
ку, дослідник 
фотодоку/лентів 
Петрович Єрьомін знайшов 
документ, виданий комен
дантові радянських б у дів« 
ників ВЦВК тов. Стриж^В* 
Я. А. про призначення йога 
комендантом Всеросійсько
го надзвичайного з’їзду 
Рад, доручення йому охоро
ни з'їзду. Підписаний Я. М, 
Свердловим у 1918 році...

Ось чому Стрижак поряд 
з Леніним на фото.

Дослідник також засвід
чив, що брат Стрижака жив 
у Добровеличківці, дружи
на залишилась із дочкою у 
Москві...

«Ми ще мало знаємо про 
нашого славного земляка. 
Немає сумніву в тому, що 
відомості про життя і ді
яльність я.- А. Стрижака бу
дуть набагато розширені».

Автор не помилився. Ці 
слова стали закликом до 
дії для учнів Нозолуть 
ської восьмирічної шко. 
Вони й почали пошук.

VI 
з’їзду Рад. 
1919-го ро- у 
ленінських 

Михайло

*



-—— 18 листопада 1986 року «Молодий комунар» З стер.

ТВЕРЕЗІСТЬ — НА КОЖЕН ДЕНЬ МИ ШУКАЄМО ТАЛАНТИ
«ВІН І ЗАРАЗ
ІНОДІ 
ЛАГІДНИЙ...»

В.<^р&кс€єв не нале
жить до відвертих поруш
ників закону. Після закін
чення СПТУ № 4 він пра
цює. Правда, місце робо
ти змінює досить часто. 
Коли я запитала, чому, 
Валерій відповів, що йому 
не подобається довго за
тримуватись на одному 
місці, нудно, мовляв. Пра'- 
цював на «Червоній зір
ці», ТЕЦ, заводі «Гідро- 
енла», торговельно-заку
почній базі. В останній час 
працює за договором на 
будівництві і ремонті сіль
ськогосподарських споруд. 
Нині Валерій Алексєєв не 
тільки часто змінює місце 
роботи, а в періоди між 
своїми «зальотами» по
довгу не працює, пиячить, 
на обліку у наркологічно
му диспансері знаходиться, 
З дружиною розлучився. 
Такі звинувачення па ад
ресу цієї 
висловив ... .......
-■■■■зЛїі М. І. Кривоболоць- 
киТ

молодої людини 
мені дільничнії

Валерія боляче 
комусь

Матері 
ВІД необхідності 
виказувати своє горе. Але 
найбільше її турбує доля 
сина. Говорить вона схви
льовано:

— Я не знаю, коли це 
почалося. В дитинстві 
Валерій був лагідним і 
щирим. Та він і зараз та
кий... Іноді.

Через хворобу пішов 
у школу пізніше, навчан
ня давалося важко. Швид
ко став об’єктом насмішок 
товаришів, а тому в шко
лу ходити 
старших класах 
почали нарікати: 
безініціативний, 
вчиться. І коли Валерій 
пішов у СИТУ, певно, по
легшено зітхнули.

— І все-таки, — втру
тився в розмову батько 
Валерія, — у всьому вин
на міліція! Вчасно не «по- 
прав-^К-і хлопця.

І вс^Гакп чому ми зав
жди намагаємось шукати 
винуватців на стороні? Хто 
винен, що Валерій став 
пити, хто винен у його 
невлаштованому сімейно
му житті? Втім, щодо сто-

не любив. В 
вчителі 
млявий, 
погано

сунків із колишньою дру
жиною, Валерій рішуче го
ворить: «Тут я в усьому 
винен».

— Я був поганим чоло-, 
віком, — говорить Вале
рій. — Пив, дружки...

Але Люда у розмові зі 
мною заперечила: «Коли 
ми жили разом, Валерій не 
зловживав спиртними на
поями». І взагалі він мо
же говорити про себе ба
гато поганого, насправді ж 
він не такий поганий. Роз
лучення? Просто у Валерія 
не було ніякої відпові
дальності ні за неї, ні за 
сина, і після народження 
Сашка вони розлучилися. 
І знову я почула про дру
зів, які збивали Валерія з 
правильної дороги. Хто 
вони, ці друзі, так і зали- 
шилось невідомим. Гово
рити про них Валерій не 
захотів. Думаю, що ніякі 
це не друзі, просто «спів- 
бутильникп», які виручать 
у «важку хвилину», колії 
заманеться випити. У Ва
лерія такі ситуації трап
лялися часто.

— Чому ти п’єш? — за
питала я у Валерія.

— Щоб швидше минав 
час. А що робити?

— Невже тебе нічогр в 
житті не цікавить? Тб’атр, 
наприклад.

— Ще б чого! Ну, люб
лю читати книжки.

— А що прочитав 
нім часом?

— Не пам’ятаю, 
таннім часом це 
Зранку до вечора ми гіра*. 
цюємо. Сезон!

Думки В. Алексеева пе
реконали мене, що органі
зувати себе, свій час він 
не здатен. Та, певно, це 
біда не лише Валерія. Так, 
він нічим не відрізняється 
від інших ровесників. Зов
ні принаймні. Але за зов
нішніми ознаками стоїть 
внутрішній зміст людини. 
Мене цікавить зараз на
віть не те, коли і чому Ва
лерій став пити, влашто
вувати для себе якісь «по
легшені» норми існуван
ня: хочу—працюю, хочу — 
гуляю. Питання в іншому: 
коли він перестав бути 
мужчиною, а вірніше, чому 
не став ним? Адже справж
ній мужчина — це 
відповідальність і 
У Валерія росте 
впевнена, батько 
не вчитиме його 
вчинкам. А хорошим?

В. ЛЕВОЧКО.
м. Кіровоград.

У львівській спеціаль
ній музичній школі-інтер- 
паті імені Соломії Кру- 
шельннцької на уроці 
сольфеджіо прозвучала піс
ня про рідне закарпатське 
село у виконанні автора— 

другокласниці Дарини Дар- 
чинець. Обдаровану дев’я
тирічну дівчинку прийняли 
відразу в другий клас без 
екзаменів за рекоменда
цією учасників експедиції, 
яка пройшла минулого лі
та під девізом «Ми шукає
мо таланти».

Здійснювані з ініціативи 
комітету комсомолу школи 
поїздки викладачів і стар

шокласників по селах і 
містах західних областей 
України стали традиційни
ми: в ході їх знаходять і 
запрошують на навчання 
найбільш здібних дітей. 
Учасники таких експедицій 
відвідують дитячі садки, 
музичні школи, будинки 
піонерів, присутні па му
зичних заняттях. Вони по
стійно зустрічаються з пе
реможцями дитячої худож
ньої самодіяльності. Бать
кам педагоги радять, як 
розвивати нахили дітей, 
навчати їх музикальної 
грамоти.

(РАТАУ).

остан-

Я ос- 
читав,

завждп 
вчинок! 
син. Я 

ніколи 
поганим

СТРИЖАКА
...Невдоволення царським 

урядом наростало з кож
ним днем. То в одному, то 
іншому кінці Росії спалаху
вали повстання. Тюрми були 
переповнені. Разом з гру
пою чергових арештантів, 
які організували повстання, 
липневого дня 1916 року до 
Петропае Ляської фортеці 
потрапляє, ї наш земляк. 
(Тільки події, які передували 
почати^ Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, 
дали змогу Стрижаку вийти 
на волю. У січні 1917 року 
його призначено в новго
родський гвардійський полк, 
а у лютому цього ж року 
він стає членом полкового 
комітету і предстазником 
ВІД дивізійного комітету до 
Ради Солдатських і Робітни
чих депутатів.

Кмітливого і відданого 
борця за нову владу помі
чають відразу. Тож у липні 
1917 року Стрижака при
значають ад'ютантом ко
менданта ВЦВК у Петрогра
ді, а в березні 1918 року — 
комендантом, згодом — ко
мендант^^ Московського 
Кремля.

Яків Андрійович встигав

Понад 70 молодих швачок працюють у швейному від
діленні цеху хутряних виробів допоміжного комплексу 
колгоспу імені Петровського Устинівського району. 23 з 
них — комсомолки. Здружені працею й спільними гро
мадськими й особистими інтересами, вони згуртувалися 
в монолітний комсомольсьно-молодіжний нолектив.

З місцевої сировини дівчата виготовляють дублянки, 
хутряні жилети, рукавиці та інші модні й практичні ре
чі. На сім тисяч нарбованців цієї продукції випускають 

вони щомісяця, значно перевиконуючи планові завдання.
На знімку (зліва направо): передовики вироб

ництва — групкомсорг КМК Тетяна ЗАЄЦЬ і комсомолка 
Галина ПОПЕЛЮК — недавні випускниці Кіровоградського 
СПТУ № 14.

Фото В. РУДЕНКА.

Юрій

ПРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ

НАШІ СЛАВНІ ЗЕМЛЯКИ

усюди. Крім свого основно
го, виконував ще обов’язки 
й коменданта 1-го та 2-го 
Будинків Рад, а згодом — 
усіх Будинків Рад.

Ось як згадує ці події у 
своїй книзі «Записки комен
данта Кремля» П. Мальков 
(видання третє: в-во ЦК 
ВЛКСМ «Молодая гвардия», 
1967 р.):

«...Я почав приймати спра
ви. Обійшли ми разом з ним 
(Стрижаком, тобто — авт.) 
всі пости, познайомив він 
мене з організацією охоро
ни, з порядком видачі пе
репусток у Кремль, передав 
нескладну канцелярію ко
мендатури, і я приступив до 
обов'язків коменданта ААос- 
коаського Кремля. Стрижак 
був призначений комендан
том одного із Будинків 
Рад, у які були перетворені 
готелі «Національ» і «Метро
поль» приміщення на Садо
во-Каретній, на розі Мохо
вої і Воздвиженки та Ше- 

реметьєвському провулку...».
Почалася громадянська 

війна. У травні 1919 року 
Стрижак відправляється на 
Південний фронт. Його при
значають комендантом шта

бу експедиційних військ 
8-ї та 9-ї армій, а потім — 
комендантом м. Богучара.

Із жовтня цього ж року 
наш зеЛляк стає комендан
том штабу Південного фрон
ту, а з лютого 1920-го одно
часно виконує ще й обов’яз
ки начальника гарнізону 
м. Харкова, у жовтні працює 
начальником гарнізону
м. Курська.

Після громадянської вій
ни у січні 1921 року Стри
жака переводять до штабу 
Київського військового ок
ругу і призначають началь
ником адміністративно-гос
подарського управління.

Та як глибокого знавця 
комендантської роботи йо
го направляють до Петро
града. У травні 1921-го він і 
стає комендантом міста ре
волюції.

У серпні Стрижак — на
чальник і військком адмі
ністративно - господарсько
го відділу штабу Москов
ського військового округу, 
а у вересні 1922-го — у роз
порядженні ВЦВК.

33-річним пішов із життя 
наш зем’ляк. Було воно в 
нього світлим і бурхливим.

Пам’ять про Стрижака жи
ве у його ділах, відданих 
справі Жовтня.

Господарство села, де на
родився Я. А. Стрижак, 
зветься колгоспом імені 
Жовтневої революції, учас- 
ником якої був і він...

У Новолутківській ВОСЬМИ- І 
річній школі піонерський 
загін названий іменем Стри
жака, тут створено музей
ний куточок, який незаба
ром перетвориться у кімна- 
ту-музей. Для цієї мсти в 
школі збираються експона
ти та матеріали.

Волику допомогу у пошу
ку та збиранні експонатів 
надають новолутківським 
піонерам директор район
ного краєзнавчого музею 
В. Я. Нога, відповідальний 
секретар президії район
ної організації товариства 
охорони пам’яток історії та 
культури Д. Д. Проскачен- 
ко. Вони спрямовують свою 
роботу і зусилля на те, щоб 
жодна пам’ятка минулого 
не забувалася, а навчала і 
виховувала трудящих, під
ростаюче покоління.

В. ВІЄВСЬКА, 
член президії районної 
організації товариства 
охорони пам’яток істо
рії та культури.

Добровсличківський 
район.

(Продовження. Поч. у №№ 118, 121-123, 125, 128, 131, 
132, 134 за 2, 9, 11, 14, 18, 25 жовтня,

1, 4, 7 листопада ц. р.).

Мати, затуркана стара селянка (скільки пам’ятав їі 
Панас, все ходила в благенькому сірому піджачку, 
закутана чорною, в давно вицвілих квітках, хусткою), 
мовчки поставила на стіл дві тарілки з борщем, кар
топлю та пляшку сивої самогонки. Так само мовчки 
зникла в сусідній кімнаті. Вона давно вже виконува
ла в цьому домі скоріше обов’язки служниці, ніж 
господині. Навіть голосу матері Панас і дотепер не 
міг пригадати...

За столом, заставленим тарілками з борщем, сма
женою картоплею й пляшкою сивої самогонки, бать
ко налив півстакана й синові:

— Віддаю тебе, Панасе, в сильні руки... — Облесли
во зазирав гостеві у маленькі, налиті кров’ю круглі 
очиці. — Зробить Федько Гнатович з тебе людину.., 
Вчися там у школі. Та не так, як при совітах учив
ся! — зірвався раптом на крик. — Це тобі нова 
власть довір’я оказує... Вип’ємо, Федь Гнатович, за 
те, щоб з мого горобця орел вийшов. Ви там за ним 
придивляйтесь. А я вже в боргу не зостанусь...

Гість кривив губи в посмішці:
— Не турбуйся. Чи вперше добрим людям пособ

лять?.. Ось тільки порядки у нас суворі. Три місяці 
кавчання — ніяких побачень. Потім тиждень від
пустки і... буде синок мати гарні зарплату й місце.,, 
Усе буде, як кажуть, абгемахт...

Так потрапив Панас у абверівську школу, де готу
вали агентів на майбутнє... Генерал Гелен уже тоді, 
в 1942 році, зрозумів: легкої перемоги не буде, а 
тому почав готуватися до війни затяжної. Хитрий ге
нерал бачив дальше багатьох. Він твердо знав — 
агентура з чужій країні буде потрібна завжди. Тому, 
коли один з молодих абверівціо, капітан Фендинберг 
запропонував створити в підкорених слов’янських 
країнах кілька розвідшкіл, в яких готували агентів 
на майбутнє, Гслен відразу зрозумів перспективність 
цієї ідеї.

Одну з таких шкіл відкрили в Полтаві. Очолйз її 
майор Айц, розвідник-професіонал, спеціаліст по 
Україні. Кандидатури «учнів» добирав сам. Вдалося 
набрати лише одну групу — 27 підлітків. Був серед 
них і Панас Зінець. Про школу згадувати не любив: 
«навчання» було важким. За неуспіх жорстоко кара
ли. Двох «школярів» інструктор Федь убив прямо на 
плацу ударом кулака: хизуючись силою, показував 
прийоми оборони і «не розрахував сили».

Панас Зінець старався. Федь ставився до нього 
поблажливо: мабуть, батько знайшов з ним спільну 
мову. А одного разу закликав до себе в кімнату, на
лив по стаканові горілки:

— Сьогодні від вечірніх занять тебе звільняю... 
Випий! Вчора батька твого партизани повісили. Так 
що дорога твоя тепер в один бік. Іди й подумай —■ 
як будеш розраховуватись із більшовичками...

За батьком Панас не побивався. Не любив його, 
та все ж стало не по собі. А що коли і його так? А 
помирати не хотілося. Вижити, будь-що вижити в цій 
війні!

По закінченні «курсу» всім видали нові докумен
ти, справжні, на чужі прізвища. Тільки ось «роботи» 
випускники не дістали, не встигли. Спочатку прямим 
попаданням розбомбило школу, потім не встигли 
перебратися, як довелося евакуюватися геть. Влас
не, евакуювалися тільки вихователі-інструктори. Ви
пускники ж одержали завдання: залишитись на тери
торії області, де їх ніхто не знає, якщо пощастить — 
піти добровольцем у Червону Армію, служити та/л 
вірою і правдою... 1 чекати, чекати — скільки б не 
довелося. Та ще не забути пароль, бо прийде час і 
їх покличуть. Таке завдання цілком влаштовувало мо
лодого, рослого Зінця. Він, приписавши собі рік, 
стаз червоноармійцем... Дійшов з наступаючою ар
мією до Німеччини, так і не побувавши в жодному 
бою. Зате привіз до Лубен, де вирішив жити, повну 
скриньку трофейних годинників і золоту фіксу на 
здоровому зубі: добрий попався йому лікар-німець— 
ось уже сорок років майже минуло, а фікса три
мається незрушної

Служити влаштувався писарем о штаб дивізії. Мав 
гарний почерк. Там же собі й документи підправив, 
дописав у кілька списків на нагороди. Не втримався 
таки. Згодо/л картав себе за ту безглузду необе
режність, та пронесло.

Найбільше боявся зустріти когось із братів. Зітхнув 
з полегшенням, як дізнався,— обоє загинули. Мати 
не витримала двох похоронок — злягла й теж по
мерла ще в сорок четвертому. В Лубнах, одружив
шись, закінчив бухгалтерські курси, потім торговель
ний технікум.

Поступово забувався 1943 рік, здавалось, все ми
нулось, Та раптом почув по радіо знайомий сигнал, 
Відступати було нікуди... Про нього пам’ятали..,

(Далі буде). J.
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«Мені страшно малювати маму»
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Маленька, чорна, мов 
галченя, постать на снігу 
перед брамою. Це перші 
кадри документальної кі
нострічки, назву якої ви
несено в заголовок цього 
відгуку. Вони мені в очах 
і зараз — до щему, до бо
лю вразливі кадри.

Десять хвилин триває 
фільм, а врізається в па
м'ять, у серця, мабуть, на
завжди. Чим же він так 
хвилює? Немає тут гучних 
слів, палких звинувачень 
на адресу тих, хто позба
вив дітей найдорожчого— 
тепла материнської любо

ві, затишку батьківського 
дому. На екрані — самі 
діти. їхні обличчя й очі. 
їхні слова.

— Що я пам’ятаю про 
дитинство? Спочатку ди
тяча кімната міліції, по
тім лікарня, дитячий буди
нок і тепер — інтернат.

А ось, захлинаючись, 
мов після стрімкого бігу, 
хлопчик переконує:

— Моя мама була сані
таркою, і її вбили фашис
ти, а тато був партиза
ном, потім став розвідни
ком, і в нього влучила фа
шистська куля.

— Ми не готували дітей 
до зйомок, — скаже вкінці 
фільму режисер Ольга Са- 
молевська. — Просто про
сили розповісти про себе. 
Слухати ці розповіді було 
боляче і страшно. Деякі 
навіть не включили до 
фільму, бо нам самим важ
ко було повірити, що все 
не говорять діти без жод
ної підказки.

Дванадцятирічний хлоп
чина, рішучий, зосередже
ний, схожий на бійця пе
ред боєм, сказав:

— Дорослі тьоті і дяді, 
котрі зараз слухають ме
не! Ніколи не кидайте сво

їх дітей, тому, що коли 
ви станете старенькими, 
вас нікому буде догляну
ти.

Дитячі малюнки також 
боляче вражають: пляшка 
з горілкою на столі — 
жінка, мати, під столом. 
Що може бути несумісні
шим, ніж дитинство і го
ре, дитинство і горілка!

У фільмі є кілька «ге
роїв» дорослих, тих, хто 
добровільно й свідомо 
проміняв щастя материн
ства. батьківства на пляш
ку. Які порожні обличчя, 
які жалюгідні слова!

— Дочкам чотири і шість 

років. Ні — три і п’ять, 
ні...

Він не знає, скільки ро
ків його дітям!

Діти ростуть у інтернаті, 
вони не голодні, доглянуті, 
вони вчаться, співають про 
дзвіночки і кумедного по
ні, а ще:

Все нагадує про тебе, 
А тебе нема. 
Лишився світ, 

що бачив нас
В останній раз...

Автори писали пісню 
про закоханих, а діти 
вклали в неї свою тугу за 
матір’ю. 

Материнську любов не 
можна замінити ніяким

піклуванням. Тому і не 
можна простити злочину 
пияцтва.

Я показувала б цей фільм 
молодим — як своєрідне 
щеплення проти алкого; 
лізму, показувала б у лі
кувально-трудових профі
лакторіях не тільки для 
того, щоб збудити совість, 
а й щоб нагадати: 
чекають. Адже й закш^И- 
ться стрічка так само, як 
і починалася: маленьке, 
чорне, мов галченя, на сні
гу, дівчатко перед бра
мою.

— Кого ти виглядаєш?
— Маму.

В. ШУНДРІНА, 
студентка факультету 
журналістики Київсько
го держуніверситету 
імені Т. Г. Шевченка.

'А ЦТ (І програма)
8.00 —• «Час». 8.40 — Те

лефільм «Михайло Ломоио- 
сов». Фільм 2. «Брата вче
ності». 1 серія. 9.45 — Від
гукніться, сурмачі! 10.15 — 
Очевидне—неймовірне. 11.15
— Новини. 14.30 — Новини.
14,50 — Сільські горизон
ти. Документальні фільми.
15.30 — Б. Кустодієв. За 
листами 1 спогадами. Пере
дача 1. 16.15 — Новини.
16.20 — Виступ хору Пала
цу культури селища Дальнє- 
горськ. 16.45 — «Чого і чо
му». Передача для дітей.
17.15 — Фортепіанні мініа
тюри С. Рахманінова. 17.35
— «У країні пальм і снігу». 
Кінопрограма про Індію. 
18.05 — Наука 1 життя. 18.35
— Говорять депутати Вер
ховної Ради СРСР. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — До
кументальний фільм. 19.45
— Новини. 19.50 — Теле
фільм «Михайло Ломоносов». 
Фільм 2. «Брата вченості». 
1 серія. 21.00 — «Час». 21.45

Концерт майстрів мис
тецтв. 23.00 — Сьогодні у 
світі.

А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ліричні мелодії. 10.35 —
Шкільний екран. 5 клас. 
«Музика і література». 11.05 
■— Концерт Закарпатського 
заслуженого народного хо
ру. 11.40 — Шкільний ек
ран. 6 клас. Російська літе
ратура. «Твір за картиною».
12.10 — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 — _ Срібний 
дзвіночок. 16.30 — Факти 
свідчать. «Хто вони, «тихі 
сусіди»?». 17.30—Фільм-кон- 
церт «Золото осені». 18.00—’ 
Телефільм «Джерела». 18.30 
— Сонячне коло. 19.00 —
Актуальна камера. 19.30 —' 
А. Макайонок. «Вірочка». 
Вистава. 20.30 — День за 
днем, (Кіровоград). 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.45 — Продовження 
вистави «Вірочка». 22.30 — 
Новини.

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

Документальний фільм. 8.35,
9.30 — Фізика. 7 клас. 9.00,
13.10 — Французька мова. 
9.55 — «На Уральській Пів
ночі». Науково-популярний 
фільм. 10.05 — Учням СИТУ. 
Естетичне виховання. 10.35,
11.40 — Географія. 6 клас. 
11.05 _— Шахова школа.
12.10 —’ Контрольна для до
рослих. 13.40 — «Педагогіч
на спадщина». І. М. Ульяпов.
14.20 — Діалог з комп’юте
ром. 14.50 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Волей
бол. Міжнародний турнір. 
Чоловіки. 18.50 — «До шіст
надцяти і старші». 19.35 — 
Міжнародний турнір з міні- 
футболу. Збірна Бразілії — 
збірна Італії. 2-й тайм. 20.00
— Вечірня казка. 20.15 — 
Реклама. 20.20 — Здоров'я. 
21.00 —' «Час». 21.45 — Те
лефільм «Любочка». 22.55— Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 —? «Час». 8.40 — Те
лефільм «Михайло Ломоно-

сов». Фільм 2. «Брата вче
ності». 1 і 2 серії. 11.00 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — «Перевірено прак
тикою». Документальні філь
ми. 15.40 — Б. Кустодієв. За 
листами 1 спогадами. Пере
дача 2. 16.10 — Новини.
16.15 — Розповідають наші 
кореспонденти. 16.45 — За 
безпеку руху. 16.50 — Кон
церт ансамблю Радянської

Армії «Красная звезда».
17.30 — «...До шістнадцяти 
і старші». 18.15 — Екологіч
ний щоденник. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00—Мульт
фільм. 19.10 — День ракет
них військ і артилерії. Ви
ступ Головнокомандуючого 

Близько тридцяти робіт представлено на персональній виставці самодіяльного 
художника з села Трепівки Зиам’янського району Василя Івановича ПАЦЮКА, що 
діє в Кіровоградському Палаці культури імені Компанійця.

Основна тематика творів аматора — рідна земля, люди, які на ній працюють. 
М яний, ліричний почерк художника допомагає глядачу відчути красу рідного 
краю у роботах «Станція Трспівка», «Знам’янський ліс». «Рідне село». З ніжністю 
малює В. І. Пацюк рідних, знайомих людей. Вирішений у світлих тонах портрет 
матері допомагає нам побачити Жінку, відчути її людське тепло.

Василю Івановичу Пацюку, як і всім радянським людям, хочеться, щоб не було 
війни. Це прагнення знайшло своє втілення у роботах самодіяльного художника. 
Це роботи «1941 рік», «Біля обеліска» та інші.

Фото Л. МАКСИМОВА.

ракетними військами страте
гічного призначення, за
ступника міністра оборони 
СРСР, Героя Радянського 
Союзу генерала армії ІО. ГІ. 
Максимова. 10.25 — Народ
ні мелодії. 19.40 — Новини.
19.45 — Телефільм «Михай
ло Ломоносов». Фільм 2. 
«Брата вченості». 2 серія. 
21.00 — «Час». 21.40 — Тан- 

С. Раджхупаті. (Індія).
22.10 — В гостях у пись
менника В. Распутіна. 23.00 

— Відбірковий матч чемпіо
нату Європи з футболу. 
Збірна НДР — збірна Фран
ції. 2-й тайм. 23.45 — Сьо
годні у світі.

Д УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Концерт. 10.50 — Для дітей. 
Вистава. «Етюд для кварте-
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ту». 11.40 — Шкільний ек
ран. 9 клас. Історія. Ленін
ська газета «Искра» на Ук
раїні. 12.10 — Художній те
лефільм «Матрос Железняк». 
1 і 2 серії. 14.30 — Новини.
14.40 — «Доброго вам здо
ров’я». Профілактика і бо

ротьба з наркоманією. 15.25 
— «Старти надій». 16.00 — 
Новини. 16.10 — Срібний
дзвіночок. 16.30 — Камер
ний концерт. 16.55 — На 
допомогу школі. Музика. 
Творчість С. П. Людкевича.
17.30 — «Зима спитає суво
ро». Проблеми донецьких 
коксохіміків. 18.00 — Доку
ментальний телефільм. «У 
ногу з часом». 18.30 — «Са
ша.' Наташа і красуня-царів- 
на». Вільшанський естетич

ний центр виховання школя
рів. (Кіровоград). 19.00 —'
Актуальна камера. 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з хокею. 
«Сокіл» (Київ) — ЦСКА. 2 1 
З періоди. Під час перерви
— День за днем. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч, 
діти!. 21.00 — «Час». 21.40
— Сьогодні — День ракет
них військ і артилерії. Ху
дожній фільм «Твоє мирне 
небо». 22.55 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Географія. 7 клас. 
9.05, 14.00 — Німецька мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ. 
Астрономія. 10.35. 11.40 —
Загальна біологія. 9 клас. 
11.05 — Лірика С. Єсеніпа.
12.10 — Екран — учителю. 
Природознавство, з клас.
12.30 — Суспільствознавство. 
10 клас. 13.00 —- І. Бунін. 
Сторінки життя і творчості.
14.30 — Школярам — про
фізіологію і гігієну. 15.00 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — «Зупинися, мить». 
Про фотографа Олександра 
Родчепка. 18.50 — «Далекий 
Схід». Кіножурнал. 19.00 — 
Ритмічна гімнастика. 19.45 
— Вечірня казка. 20.00 —

9-а студія. 21.00 — «Час».
21.40 — Фільм «Розлуки».
23.20 — Новини.

А ЦТ (І програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Те
лефільм «Михайло Ломоно
сов». Фільм 2. «Врата вче

ності». 2 і 3 серії. 11.10 — 
Новини. 14.30 — Новини.
14.45 — Документальні філь
ми телестудій країни. 15 55 
— Шахова школа. 16.25 — 
Новини. 16.30 — Білоруські 
картинки. 17.00 — «Роби з 
нами, роби, як ми, роби 
краще за нас». 18.00 — 
«Поезія». Михайло Дудім.
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — За словом — діло. 
«Колективне рішення — ко
лективна відповідальність».
19.30 — Новини. 19.40 — Те
лефільм «Михайло Ломоно
сов». Фільм 2. «Врата вче
ності». З серія. 21.00 —«Час».
21.40 — Контрольна для до
рослих. 23.05 -• Сьогодні у 
світі. 23.20 — Світ і молодь.

А УТ
10.00 —' Новини. 10.20 — 

«Ваші улюблені мелодії».
10.35 — Шкільний екран. 10 
клас. Фізика. «Звукові та 
ультразвукові коливання і 
їх використання. 11.05 —
«Народна творчість». 11.40
— Шкільний екран. 9 клас. 
Російська література. «М. О. 
Некрасов про призначення 
поета і поезії». 12.15 — Ху
дожній фільм «Твоє мирне 
небо». 13.30 — Новини. 13.45
— Вперед, орлята. 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». В гостях у вихо
ванців дитсадка «Колобок» 
с. Суботців Зиам'янського 
району. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення).
16.30 — Республіканська фі- 
знко-математична школа. 
«Як розв’язувати контрольні 
задачі з математики?». 17.00 
—«Тверезість — норма жит
тя». Документальний Фільм 
«Зцілення». 17.20 — Любите
лям класичної музики. 17.45
— Екран пошани Україн
ського телебачення. 18.00—■’ 
Сонячне коло. Виступають 
художні колективи Кірово
градської середньої школи 
№ 9. (Кіровоград). 18.25 — 
День за днем. (Кіровоград).
18.40 — Мультфільм. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — Концерт
естрадно-симфонічного ор
кестру і солістів Українсько
го телебачення і радіо. 20.00
— Телепресклуб -Зворотний 
зв’язок». Боротьба з нетру
довими доходами в області. 
Передача друга. (Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 - Ху
дожній телефільм «Лінія 
життя». 1 серія. 22.45 — Но
вини.

А ЦТ (II програма)
3.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Кіножурнал «Сільське гос
подарство». 8.35 — Драма
тургія і театр. М. Гоголь. 
«Ревізор». 9.20. 13.20 — Іс
панська мова. 9.50 — «При
боркання лавини». Науково- 
популярний фільм. 10.05 — 
Учням СПТУ. Суспільство
знавство. 10.35. 11.35 — Зоо
логія. 7 клас. 11.00 — Науки 
і життя. 12 00 — Екран — 
учителю. Природознавство. 
4 клас.. 12.20 — Російське 
мистецтво XVIII століття. 
Живопис. 12.50 —' Сторінки 
історії. «Клятва на Ельбі». 
Про зустріч радянських і 
американських солдатів па 
Ельбі у квітні 1945 року.
13.50 — Фільм «Семеро сол
датиків». 15.00 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.10 — Для 
всіх і для кожного. 18.40 — 
Із скарбниці світової музич
ної культури. Ф. Шопен. 24 
прелюдії. 19.30 — Ритмічна 
гімнастика. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Кубок євро
пейських чемпіонів з хокею 
з м'ячем. «Єнісей» — • Вет- 

ланда» (Швеція). 2-й тайм. 
21.00 — «Час». 21.40- Фільм 
«Дядечків сон». 23.00—Між-, 
народний турнір з міні-фут
болу. Фінал. 23.25 —- Нови
ни.

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

лефільм «Михайло Ломоно
сов». Фільм 2. «Вря-.-т’^зче- 
пості». З серія. 10.00 »йзіт 
1 молодь. 10.35 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальний телефільм,
15.40 — Концерт ансамблю
танцю «Самоцвіти» Палацу 
культури і техніки Челябін
ського тракторного заводу; 
16.05 — Російська мова?
16.35 — Новини. 16.40 -а 
Мультфильм. 17.55 — Доку
ментальний фільм. 18.15 —1 
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Зустріч із заслуч 
женим майстром спорту 
Ю. Власовим у концертній 
студії Останкино. 20.30 —І 
Народні пісні різних обласч 
тей Росії у виконанні ака
демічного хору російської 
пісні ЦТ і ВР. 21.00 — «Час».
21.40 — Контрольна для до
рослих-. 22.55 — Сьогодні у 
світі. 23.10 — Концерт ан
самблю «Ріккі є повері», 
(Італія'.

А УТ
10.00 — Новини. 10.25 — 

Виробнича гімнастика. 10.35 
— Художній телефільм «Лі« 
нія життя». 1 серія. 11.40-Ф 
Шкільний екран. 9 клас. Іс
торія. «Ульяновы на Украї* 
НІ». 12.10 - «Мр.’ІйХ ГОЛО
СИ». Концерт, 12..ЯГ-- Но
вини. 12 55 — Молодіжна
студія -Гаот». 145.00 — Но
вини. 16.10 — Соібний дзві
ночок. 16.30 — Культура ро
сійської мови. 17,00 — На
родні таланти. 17.15 —’ «За
кон і ми». «Нетрудовим до
ходам — заслін». 18.00 — 
Співає соліст Українського 
телебачення і радіо В. Бі- 
лоножко. 18.30 — Актуаль
на камеоа. 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футбе.чу; «Дина
мо» (Київ) — «Зеніт» (Ленін, 
град). Під час. перерви —. 
«День за пнем». (Кіровоград).
20.45 — На добраніч, діти! 
21.00 — «Час» 21.40 - Ху
дожній телефільм «ЛІНІЯ 
життя». 2 сепія 22.45 —-Но
вини. 23.10 — «Світ поезії». 
Наталя З"'’: —

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8 І5-Ч 

«В об'єктиві — тварини. 
Вовчата». Взуково-популяр» 
ний фільм. 8.35. 9.35 - Му
зика. З клас. 9.05, 13.35 —1 
Англійська мова. 10.05 -Ч 
Учням СПТУ З.шгьна біо
логія 10.35. 1 І.-ТсЯГ Історія. 
7 клас. 11.05 — наш сад-
12.10 — Контрольна для до
рослих. 14.05 — І. кабель,- 
По сторінках творів. 15,00-?. 
Новини. 18 00 — Новини.
18.15 — Світ рослин. 19.00—? 
Чемпіонат СРСР з футболу; 
«Динамо» (Київ' — «Зеніт»; 
«Спартак» — «Нефтчі». Під 
час переспи — 19.45 — Ве
чірня казка. 21.00 — «Час».
21,40 — Фільм «Будні кар
ного РОЗШУК'-'» 23.1П — Но
вини.
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