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про V пленум обласного комітету ЛКСМ України

в Hi
nns*

X

28 нвїтня 1931 року 
ровограді відбувся V
нум обкому ЛКСМ України, 
яким розглянув такі питан
ня:

1. Про підсумки XXVI 
з’їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу і зав
дання комсомольських ор
ганізацій області по вико
нанню його рішень, наста
нов і положень, висунутих 
товаришем Л. І. Брежнєвим 
у Звітній доповіді ЦК 
НПРС.

2. Організаційне питання.
. З доповіддю «Про під- 

- сумки XXVI з’їзду Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу і завдання комсо
мольських організацій об
ласті по виконанню його рі
шень, настанов і положень, 
висунутих товаришем Л. І. 
Ережнсвнм у Звітній допові
ді ЦК КПРС» виступив пер
ший секретар 
ЛКСМ України
СКІЧКО.

В обговоренні 
взяли участь: Михайло СІ
РИК — перший секретар Кі
ровоградського міськкому 
ЛКСМ України; Микола 
СКАЛОЗУБ — гірничий ро
бітник очисного вибою шах
ти «Світлопільська»; Воло
димир ІВАНОВ — перший 
секретар Світповодського 
міськкому ЛКСМ України; 
Надія КОРОВІНА — пер- 

<■ ший секретар Олександріз- 
сікого райкому ЛКСМ Ук
раїни; \ Надія ГРИШАЙ — 
секретар комітету комсомо-

обколку 
Олексій

доповіді

лу Олександрійського СПТУ 
Н2 3; Валентин ДУДНИК — 
секретар комітету комсомо
лу Кірсвоградського заво
ду тракторних гідроагрега
тів; Наталя МИРОНЕНКО — 
учениця Долинськоі серед
ньої школи; Андрій 
РЯЧЕНКО — перший 
тар Голованівського 
му ЛКСМ України; 
ТАБОРАНСЬКИЙ — зоотех
нік радгоспу «Ташлицький» 
Маловискісського району; 
Володимир ВАСИЛЕНКО — 
помічник /лашиніста елек
тровоза станції Знам’янка; 
Олексій КОЗЛОВСЬКИЙ — 
перший секретар Новоукра- 
їнського райкому ЛКСМ Ук
раїни.

З промовою на пленумі 
виступив перший секретар 
обкому Компартії України 
М. М. КОБИЛЬЧАК.

із заключним словом на 
пленумі виступив перший 
секретар обкому ЛКСМ Ук
раїни Олексій СКІЧКО.

Пленум обкому ЛКСМ Ук
раїни прийняв постанову, в 
якій від і/аєні комсомольців, 
усіх юнаків і дівчат Кірово
градщини гаряче схвалив 
рішення XXVI з’їзду Кому
ністичної партії Радянсько
го Союзу, 
зовнішню 
вив безмежну 
рідній партії, 
Центральному 
КПРС, Політбюро ЦК на чо
пі з видатним політичним і 
державним діяче/л сучас
ності, полум’яним борцем

КУД- 
секре- 
райко- 
Петро

її внутрішню й 
політику, вислс- 

відданість 
ленінському 

Комітетові

за мир і комунізм товари
шем Л. І. Брежнєвим.

Комсомол Кіровоградщи- 
ни приймає до неухильного 
виконання положення і зав
дання, висунуті товаришем 
Л. І. БрежнсвитА у Звітній 
доповіді ЦК КПРС, рішен
ня історичного XXVI з'їзду 
партії, розглядає їх як бойо
ву програму 
наголосив на 
посилення 
ного, трудового й мораль
ного виховання молоді, 
формування, як говорилося 
на XXVI з'їзді КПРС, людей 
політично активних, які 
знають свою справу, люб
лять працю і вміють 
кати, завжди готові 
хисту Батьківщини.

Пленум обкому 
України запевнив Централь
ний Коміют і обком Ком
партії Укрвїни, ЦК ВЛКСМ і 
Центральний Комітет ком
сомолу республіки в тому, 
що комсомольці, всі юнаки 
і дівчата Кіровоградщини 
ще тісніше згуртують свої 
ряди навколо рідної пар
тії, з честю виправдувати
муть високе довір’я кому
ністів, ударною працею 
зміцнюватимуть економічну 
та оборонну могутність со
ціалістичної Вітчизни, відда
дуть усі сили, знання і 
енергію боротьбі за втілен
ня в життя історичних рі
шень XXVI з’їзду КПРС.

Пленум розглянув орга
нізаційне питання.

У зв’язну із затверджен-

дій. Пленум 
необхідності 

ідейно-політич-

працю- 
до за-

лксм

ОКРИЛЯЮСЬ В ЛЮДСЬКОМУ _______  ВИРІ я.Я НАДІЮСЯ, ПРАГНУ, ЛЕЧУ.У МОЄ ПОКОЛІННЯ ВІРЮ яГАК, ЯК ВІРИМО
ІЛЛІЧУ!

ням Миколи УСПАЛЕНКА 
власним кореспондентом 
республіканської газети 
«Комсомольское знамя», 
який до цього був редакто
ром газети «Молодий кому
нар», пленум увільним його 
від обов'язків члена бюро 
обкому комсомолу.

Пленум затвердив редак
тором обласної газети «Мо
лодий комунар» Володими
ра СТУПАКА та обрав його 
членом бюро обкому ЛКСМ 
України.

Пленум затвердив завіду
ючим відділом пропаганди і 
культурно-масової роботи 
обкому 
Олексія 
увільнивши його від обо
в'язків заступника завідую
чого відділом пропаганди і 
культурно-масової роботи 
обкому комсомолу.

У роботі V пленуму об
кому ЛКСМ України взяли 
участь секретар обкому 
Компартії України А. І. 
ПОГРЕБНЯК, завідуючий 
відділом організаційно-пар
тійної роботи обкому Ком
партії України В. Д. БАБІЙ, 
завідуюча відділом шкільної 
молоді га піонерів ЦК 
ЛКСМ України Валентина 
ЄРЕМЕНКО, а також відпо
відальні працівники 
Компартії України, 
ЛКСМ України, обласних ор
ганізацій, перші 
райкомів і 
ЛКСМ України, 
сьиі активісти, 
преси, телебачення і радіо.

ЛКСМ України
КОРЕПАНОВА,

ЦК 
ЦК

секретарі 
міськкомів 

комсомоль- 
працівнияи

Зустріч в обкомі
Компартії України
З комсомольським 
активом області

27 квітня члени бюро 
обкому Компартії України 
зустрілися з комсомоль
ським активом області — 
членами бюро обкому та 
першими 
міськкомів 
комсомолу, 
були також завідуючі від- 1 
ділами обласного комітету ’ 
партії, керівники ряду об ( 
ласних організацій, заві
дуючі організаційними від 
ділами міських і районних 
комітетів партії.

Відбулася ділова розмо
ва про головні напрями 
роботи комсомольських 
комітетів області по вико
нанню рішень XXVI з’їзду 
КПРС, положень і наста
нов, висунутих товаришем 
Л. І. Брежнєвим у Звітнім 
доповіді ЦІЇ КПРС.

В ході зустрічі відзна
чалася велика турбогз 
Комуністичної партії про 
молодь, її фізичний і ду
ховний розвиток. Юнаки і 
дівчата, комсомольці н 
комсомолки Кіровоград- 
іцинп відповідають на цю 
батьківську турботу удар
ною працею, успіхами в 
навчанні. Комітети комсо
молу набули певного досві
ду в організації молоді на 
виконання господарських 
завдань, у вихованні юної 
зміни в дусі беззавітної 
вірності справі комунізму, 
радянського патріотизму і

сскретаряпш 
} райкомів 
На зустрічі

пролетарського інтерна
ціоналізму.

Учасники зустрічі — 
— перший секретар об
кому комсомолу О. Скіч- 
ко, перший секретер Кіро
воградського міськкому 
комсомолу М. Сірик, пер
ший секретар Олександ
рійського міськкому ком
сомолу Г. Штетя, перший 
секретар Олександрійсь
кого райкому комсомолу 
II. Коровіна та інші. — 
розповівши про участь 
молоді у виконанні зав
дань одинадцятої п’яти
річки, поділилися думка
ми про назрілі проблеми, 
над якими працюють ком
сомольські організації.

Перший секретар обко
му Компартії України 
М. М. Кобильчак, наголо
сив, зокрема ва необхід
ності всім комітетам ком
сомолу області яолівшува- 
тн внутріспілкову роботу, 
від якої передусім зале
жить бойовьтість комсо
мольських організацій, 
дбати яро виховання юна
ків І дівчат, приділяючи 
особливу увагу учнівській 
і студентській молоді. 
Треба рішуче вдосконалю
вати стиль роботи комсо
мольських комітетів, аід- 

і креслив тов. Кобильчак, 
; добір кадрів комсомольсь

ких працівників, давати 
належну опінку випадкам 
байдужого ставлення до 
вотр б і запитів молоді.

П’ятирічці—ударну працю, знання, 
ініціативу і творчість молодих!

XXVI з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
почав свою доповідь перший 
секретар обкому ЛКСМ Ук
раїни Олексій Скічко, став 
подією всесвітньо-історич
ного значення, втіленням і 
розвитком великого вчення 
марксизму-лсвівізму, над
звичайно важливою подією 
в житті партії, радянсько
го народу, всього прогре
сивного людства.

Чудовим прпкла д о м 
справді ленінського підходу 
до вирішення найважливі
ших проблем сучасності, па- 
іолосші доповідач, е Звітна 
доповідь ЦК КПРС, з якою 
виступив па з’їзді Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
товариш «Л І. Брежнєв.

XXVI з’їзд партії дав ви
соку і разом з тим вимог
ливу оцінку участі молоді в 
комуністичному будівництві. 
Найвищий форум комуніс
тів країни висунув лові ви

моги щодо поліпшення всієї 
справи виховання підро
стаючого покоління.

Конкретні шляхи вико
нання рішень з’їзду ком
сомольцями ' і молоддю, 
форми роботи з юнаками і 
дівчатами було визначено 
па зустрічі члрнів Політ
бюро ЦК Компартії Украї
ні] з комсомольськими пра
цівниками республіки, па 
VIII пленумі 1.1К ВЛКСМ і 
X пленумі ЦК ЛКСМ Ук
раїни.

Комсомольці, всі юнаки і 
дівчата Кіровоградщини 
палко схвалюють і підтри
мують внутрішню й зовніш
ню політику Центрального 
Комітету КПРС. Політбюро 
1.1К па чолі з Генеральним 
секретарем 11К партії това
ришем Л. І Брежнєвим. 
Підтвердженням нього є 
натхненна праця юнаків і 
дівчат. Багато цінних ініціа
тив, спрямованих на до-

строковс виконання народ- 
вргосподарських планів, на
родилося в ході Всесоюзних 
комсомольських зборів «Рі
шення XXVI з’їзду КПРС— 
виконаємо!», в яких узяло 
участь понад I GO тисяч чо
ловік. Справді масовим в 
області став патріотичний 
рух «Одинадцятій п’ятиріч
ні — ударну працю, знання 
ініціативу і творчість мо
лодих!»

Доповідач детально спи
нився па розроблених бюро 
обкому комсомолу організа
ційно-політичних заходах 
по виконанню рішені, XXVI 
з’їзду КПРС, проект яких 
винесено па обговорення 
пленуму Причому па перше 
місце, підкреслив О. Скіч
ко, висунуто питання ідей
но-виховної роботи, класо
вого, інтернаціонального за
гартування молоді.

Справді, комсомол Кіро- 
воградшпии має у своєму

розпорядженні зпачішв ар
сенал форм і засобів ідейно- 
морального впливу на мо
лодь. виховання V неї висо
кої політичної пильності, 
культури, активної життєвої 
позиції Але використовую
ться ВОШІ неефеКТіІВНО. Осі» 
чому у деяких молодих лю
дей, як було сказано па 
XXVI з’їзді КПРС, освіче
ність і поінформованість 
часто уживаються з полі
тичною наївністю А пе. а 
свою чергу, призводить до 
правопорушень серед моло
ді. формалізму з роботі, па
сивності, відсутності полі
тичної пильності Необхідно 
рішуче ПОЛІПНІНТИ ідейно- 
політичну загартованість 
молоді, особливо юнаків і 
дівчат, які навчаються в 
школах, вузах. системі 
врофтехосвітії.

Серйозні зауваження у 
зв’язку з ним доповідач ви
словив Повомнргородсько-

му, Петрівському, Новю- 
родківському, Голованів 
ському райкомам ЛКСМ 
України.

Відділам студентської, 
шкільної молоді і піонерів 
обкому райкомів і міськко
мів комсомолу треба глибо
ко проаналізувати ні піна» 
ня, вжити всіх заходів для 
посилення впливу ШКІЛЬНОГО 
комсомолу на навчально ви
ховний процес.

Далі доповідач сказав: 
найчастіше наша робота 
'терпить від формалізму і 
слабкої індивідуальної ро
боти з молодими людьми 
Ось чому в області ше ви
соким лишається процент 
участі юнаків і дівчат у ре
лігійних святах та обрядах, 
оеь чому у нас е серйозні 
прорахунку в боротьбі з 
релігією.

Хоча останнім часом зро
сла кількість комсомоль
ських оперативних загонів,

дето активізували свою ро
боту коміїсги комсомолу, 
одначе кількість порушень 
правопорядку і злочинів з 
г-оку підлітків поки що не 
зменшилась

виходячи з цього, бюро 
обласного комітету ЛКСМ 
України вважає необхідним 
переглянути організацію ро
боти комсомольських опе
ративних загонів. їхній 
склад, розширити мережу 
педагогічних загонів, з та
кож установит» постійний 
дійовий контроль за робо
тою по профідакінні право
порушень, боротьбі З ПИЯЦТ
ВОМ І Я ‘.'СІЄЮ ІЗНМОГЛЯВІСТЮ 

питати за цю роботу кон
кретних її ВИКОВЯВЯІВ.

Силановою частиною мо
рального виховання сказав 
далі доповідач, і-, турбота 
про молоді сім'ї 1 спільне 
(Закінчення на 2—3 стер).
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ятирічці
ініціативу

ударну працю, знання, 
і творчість молодих!

п ff/мг итт пінт» ї mr rrt ’гігпяп.--- ----------

(Закінчення. 
ГІоч. на 1-й стор.).

завдання комітетів комсо
молу, органів охорони здо
ров'я, юстиції, культури, на
родної освіти, організацій 
товариства «Знання» — 
більше уваги приділяти під
готовці "юнаків і дівчат до 
сімейного життя, серйозно 
займатися питаннями стате
вого виховання, прищеплю
вати молоді високу куль
туру почуттів, глибоку пова
гу до жіики-матері, відпо
відальність за виховання ді
тей — має викопуватися 
щодень і з найбільшою від
дачею сил, оскільки статис
тика шлюбних розлучень 
дуже невтішна.

ІІе витримує критики 
культурно-масова робота, і 
особливо на селі. Маючи до
статній арсенал культосвіт
ніх закладів, міськкоми і 
райкоми комсомолу ще ду
же часто виявляються без
порадними в залученні до 
них і закріпленні культпра
цівників.

Повного мірою цс стосує
ться й розвитку фізкультури 
ї спорту.

У посиленні виховання 
молоді, сказав доповідач, 
важливу роль відіграє по
зитивний приклад. Тому, 
виявляючи недоліки в ді
яльності комітетів комсомо
лу, детальніше вникаючи у 
прболеми і специфіку робо
ти з молоддю, газеті «Мо
лодий комунар», молодіж
ним редакціям радіо і те
лебачення треба глибше 
розкривати образ нашого 
сучасника, ударника 
надпитої п’ятирічки.

Втілення в життя 
ричшіх рішень XXVI з’їзду 
КПРС — першочергове зав
дання комсомолі! області, 
всіх юнаків і дівчат. Зав
дання комітетів комсомолу 
полягає в тому, щоб під
тримати трудову наснагу 
молоді, виховувати у неї 
відповідальність за доруче
ну ділянку роботи, за вико
нання планів і зобов’язань, 
дисципліну праці, залучив
ши юнаків і дівчат до учас
ті у Всесоюзному соціаліс
тичному змаганні.

У розв’язанні цих 
дань особливу роль 
грають комсомольсько-мо
лодіжні колективи. За ми
нуле п’ятиріччя їх збільши
лось майже па 300 і нині 
налічується 1101. Більшість 
із них стала справжньою 
школою трудового і грома
дянського загартування мо
лоді. Проте через фор
мальне ставлення до І\МК 
з боку деяких комітетів 
комсомолу молодіжні ко
лективи розпадаються, не 
завжди викопують планові 
завдання. На цс необхідно 
звернути увагу Долипевно
го, Вільшанського, Опуфрі- 
ївсьйого, 
та інших

Велику 
приділив 
грамі, її

оди-

істо-

зав- 
іиді-

Компапіївського 
райкомів.
увагу доповідач 

продовольчій про- 
основі — дальшо

му розвиткові сільськогос
подарського виробництва. 
Однією з особливостей ни
нішнього року, сказав він. є 
повсюдний перехід до виро
щування багатьох культур 
за індустріальною техно
логією. 152 комсомольсько- 
молодіжні ланки взяли шеф
ство над майже кожним 
третім гектаром кукурудзи, 
101 молодіжний колектив 
механізаторів доглядат пме 
близько 20 тисяч гектарів 
цукрових буряків.

'Ударним фронтом на селі 
е тваринництво. Однак у 
багатьох районах області 
робота по закріпленню мо
лоді на селі ведеться надто 
песфвктнвіїо. Жодного ком
сомольсько ’ молодіжного 
колективу тваринників не
має в Кіровоградському,

Комнаніївському, І Іовоар- 
капгельському, Онуфріїв- 
ському, Вільшапському. 
Ульяновському районах. То
му комітетам комсомолу 
слід уже перейти від лозун
гів, які закликають працю
вати у тваринництві, до 
конкретної і повсякденної 
роботи по механізації пра
ці, реконструкції старих 
ферм, створенню нормаль
них умов побуту і відпочин
ку молоді, котра працює па 
фермах. Велику допомогу 
тут. можуть подати комсо
мольські організації міст 
Кіровограда і Олександрії, 
визначивши своє конкретне 
місце в механізації та ре
конструкції ферм, у заго
тівлі кормів для громад
ської худоби.

Конкретною справою ком
сомольських організацій, і 
особливо шкільних, повніше 
стати кролівництво. Треба 
повсюдно поширити іні
ціативу учасників обласно
го зльоту трудових об’єд
нань старшокласників і вже 
нинішнього року виростиш 
500 тисяч кролів.

Значний внесок у розви
ток сільського господарства, 
продовжував О. Скіпко, по
кликані зробити трудові 
об’єднання студентів і 
школярів. Обов’язок комі
тетів комсомолу — визначи
ти їхні конкретні ділянки 
роботи. Не треба направля
ти ці загоїш туди, де тіль
ки обіцяють широкий 
фронт робіт, а фактично 
студенти і школярі можуть 
лише згаяти, як цс часто 
буває, дорогоцінний час.

Говорячи про участь ком
сомольців і молоді в роз
витку найважливіших галу
зей народного господарства, 
треба пам’ятати, що успіх 
тут залежить і від умілого, 
ефективного використання 
матеріальних, енергетичних 
ресурсів, наголосив допові
дач. Важливу роль у вирі
шенні цього питання повин
ні відіграти штаби 
«Комсомольського 
тора». Необхідно 
добитися, щоб у 
комсомольській організації, 
в кожному комсомольсько- 
молодіжному колективі бу
ло намічено конкретні зав
дання по економії сирови
ни, матеріалів, енергії.

Переходячи до проблеми 
внутріспілкового життя, 
перший секретар обкому 
комсомолу сказав, що 
необхідність дальшої 
активізації особливо 
дотував па нещодавній зу
стрічі з комсомольським 
активом республіки това
риш В. В. Щербицький.

Виконуючи рішення лис
топадового (1977 р.) Плену
му ЦІ\ Компартії України, 
постанову бюро обкому вар
тії (листопад 1979 року), 
комітети комсомолі' облас
ті, завдяки повсякденній 
турботі партійних комігс- 

зробили для 
бойовптості та 
комсомольських

і пости 
прожек

та кож 
кожній

про 
його 

наго-

тів, немало 
підвищення 
авторитету 
організацій.

Проте, незважаючи па 
успіхи, тут іще чимало не
доліків. Слабко 
внутріспілкова 
комсомольських 
ціях колгоспу «Ленінським 
шляхом» Олександрійсько
го, радгоспі' «Олексіїв- 
ськіп'і» Бобрипецького райо
нів, шахти «Новомиргород- 
ська», Кіровоградського ін
ституту сільгоспмашинобу
дування та ряді інших.

Такий стан справ виникає 
в результаті незадовільного 
керівництва з боку райко
мів і міськкомів комсомолу, 
поганої роботи з кадрами, а 
також через слабку органі
зацію планування. Допові
дач указав на низький рі
вень роботи з кадрами ком
сомольського активу пра
цівників Устииівського, До

ведеться 
робота в 

оргапіза-

/пінського райкомів комсо
молу.

На закінчення доповідач 
сказав:

— Комсомол гордиться 
високим призначенцям бути 
резервом Комуністичної 
партії. Для нас життя і 
справа комуністів — най
яскравіший приклад ідейної 
стійкості, працелюбства, ге
роїзму і мужності, найяскра
віший приклад служіння на
шій соціалістичній. Вітчизні.

Ми ще раз переконалися 
в тому, що матеріали XXVI 
з’їзду КГ1РС — цс глибоке 
джерело ідей, думок, з яко
го ми будемо черпати і на
тхнення, і знання, і досвід 
для розв’язання найсерйоз
ніших, найвідповідальніших 
завдань, поставлених з’їз
дом.

Почалося обговорення до
повіді. Промовці заявляли, 
що комсомольці і молодь 
районів, які вони представ
ляють на пленумі, приймаю
чи як чіткий дороговказ, як 
конкретну програму дій рі
шення XXVI з’їзду КПРС, 
положення і настанови, ви
сунуті товаришем Л. І. 
Брежнєвим у Звітній допо
віді ЦК КГ1РС, докладуть 
усіх зусиль для втілення в 
життя величних накрес
лень партії.

Промовці наголошували, 
що активізація діяльності 
комсомолу Кіровоградщи- 
1П1, його вилив на всіх юна
ків і дівчат області зале
жить насамперед від підви
щення рівня внутріспілко
вої роботи, від значної пе
ребудови ідейно-виховної 
роботи у всіх верствах мо
лоді.’

Справою державної ваги 
є інші турбота про підго
товку робітничих кадрів, 
сказав у своєму виступі пер
ший секретар Кіровоградсь
кого міськкому ЛКСМ Ук
раїни М. Сірик. Разом з тим 
у шефстві над профтехучи
лищами є ще багато нероз
в’язаних проблем. Слабкими 
лишаються зв’язки трудо
вих колективів і ПТУ. Ці 
зв’язки, і зокрема виробни
ча практика учнів ПТУ, по
вніші сприяти пе тільки по
ліпшенню їхніх професій
них навиків, а ії вихованню 
активної життєвої позиції 
учнів, сказала, доповнюючи 
М. Сірика, секретар коміте
ту комсомолу Олександрій
ського СПТУ № З Н. Гри
шам. Але деякі комітети ком
сомолу колгоспів і радгос
пів навіть пе знають про 
те, що в гсспддарстві нині 
перебувають на практиці 
учні профтехучилищ.

Питання профорієнтації в 
загальноосвітній школі, за
кріплення молоді па селі 
порушувались у виступах 
учениці Долннської серед-

’ иьої школи Н. Мироненко, 
першого секретаря Олск- 
сандрівського райкому 
ЛКСМ України II. Корові- 
ної, зоотехніка радгоспу 
«Ташлпцький» Маловисків- 
ського району П. Табораи- 
ського та інших учасників

' пленуму.
і Про проблеми оргапізаці' 
) дійового
. змагання в молодіжних ко
і лектпвах,

ток руху новаторів і раціо- 
. налізаторів виробництва, 
. шефства комсомолу над роз- 
. робкою і впровадженнями 
. засобів малої механізації, а 
. також бережливого ставлен

ня до матеріальних, та спер-
■ готичних ресурсів ішлося у 
' виступах секретаря коміте- 
. ту комсомолу Кіровоградсь- 
, кого заводу тракторних гід- 
і роагрегатів В. Дудника, гір-
■ пичого робітника очисного
• вибою шахти «Світлопіль-
• ська» М. Скалозуба, поміч-
• пика машиніста електрово-
• за станції Знам’янка В. Ва-
■ силенка та інших.

• —, сказав з 
пленуму перший
Повоукраїпського 
ЛКСМ України 

що сфск- 
Тішпи.»»’ ••г-—- _--- ь /
якість їхньої роботи иероз - 

’ * і з дисцпплі-
иоюї Ось чому нам треба 
ще раз повернутися лицем 
до постанови ЦК МИ 
і Ірсзидн Верховної І 
СРСР Ради Міністрів 
СРСР 1 ВЦРПС (1980 р.) 
«Про дальше зміцнення тру-

Добрс відомо, 
трибуни 
секретар 
райкому 
О. Козловськии, 
тивпість праці ^молодих

ємно пов’язані 
пою. Ось чому

ії
соціалістичного

дальший розвті

дової дисципліни і скоро
чення плинності кадрів у 
народному господарстві», 
всемірно підвищувати роль 
комсомольських організацій 
у налагодженні справжньої 
дисципліни праці.

Про значення масово-по
літичної, ідейно-виховної 
роботи в успішному вико
нанні завдань 1981 року та 
одинадцятої п’ятирічки в ці
лому, а також про потребу 
докорінної перебудови ро
боти комітетів комсомолу по

культурному вихованню мо- 
лоді та організації дозвілля 
юнаків і дівчат говорили на 
пленумі перший секретар 
Головапіиського — 
ЛКСМ України 
ченко і перший 
Світловодського 
комсомолу В. Іванов.

Тепло зустрінутий присут
німи, па пленумі виступив 
перший секретар обкому 
Компартії України М. М. 
Кобильчак.

райкому
А. Кудря-

секретар 
міськкому

Виступ першого секретаря обкому 
Компартії України М. М. Кобильчака

Шановні товариші!
Майже два місяці мину

ло після закінчення роботи 
XXVI з’їзду КПРС, який 
став подією міжнародного 
значення. З’їзд переконли
во засвідчив, що партія Ле
ніна впевнено несе прапор 
комунізму, прапор миру і 
праці, що генеральний курс 
КПРС — це курс на зміц
нення економічної могутно
сті країни, неухильне зро
стання добробуту і культу
ри радянського народу, за
безпечення мирних умов 
для його творчої праці, ут
вердження найпершого пра
ва кожної людини — пра
ва на життя.

Обговорюючи поставлені 
з’їздом завдання, комуніс
ти, всі трудящі Кіровоград- 
ЩИНИ висловлюють глибоке 
задоволення підсу/лками 
роботи XXVI з’їзду КПРС, 
палко підтримують і схва
люють внутрішню і зовніш
ню політику партії, багато
гранну діяльність Централь
ного Комітету КПРС, По- 
літбюро ЦК на чолі з видат
ним політичним і держав
ним діячем сучасності, вір
ним продовжувачем справи 
великого Леніна товаришем 
Л. І. Брежнєвим.

Творчо розвиваючи ле
нінські принципи соціаліс
тичного змагання, з’їзд 
ссрормулюааз актуальні на
родногосподарські завдан
ня не тільки на одинадцяту 
п’ятирічку, а й на тривалі
шу перспективу. Суть їхня 
полягає у глибоко,му пово
роті галузей народного гос
подарства до вирішення пи
тань, пов’язаних з підвищен
ням добробуту народу, по
слідовним підвищенням 
ефективності суспільного 
виробництва і поліпшенням 
якості всієї роботи.

Нові перспективи зростан
ня економіки і культури на
мічено і в нашій області. 
За п ять років обсяг про
мислового виробництва має 
збільшитись на 40 процен
тів, на 20—22 проценти зро
сте продуктивність праці, 
Високими темпами розвива
тимуться електротехнічна, 
радіоелектронна промисло
вість, кольорова мегалур- 
пя, сільськогосподарське 
машинобудування, харчова 
та інші галузі народного 
господарства.

Тепер у нашій області, як 
* в усій країні, повсюдно 
широко розгорнулося соціа
лістичне змагання за ус- 

8иконання планів 
1 Ь1 року. Трудящі Кірово- 
'радщини зобов’язалися до
строково, до 28 грудня, в'и- 
конати план по обсягу реа
лізації продукції і додагко- 
^Л!1Р°6^ТИ '' на 12-2 м'ль- 

одержа- 
125 тисяч 
мільйони 

бу
тони на- 

тонн овочів 1 «У ти '""3 тисяч 
м’яса айп ' 53 ™СЯЧ( тонн 

яса' 6ВО тисяч тонн МОЛО-

ИОН£> карбованців,
3 мільйони

З
тонн

ТИ

тонн
610 
ряків,. г   і гчк. лч р

СІННЯ соняшнику, 100 
ТОНН овочів, 153 тиСЯІ 
м яса, 680 тисяч тонн

зерна, 
тисяч 
256 тисяч

ка. Багато трудових колек- : 
тивів, новаторів виробницт
ва виступили з новими пат
ріотичними починаннями. | 
Повсюдно шириться масове і 
соціалістичне змагання за 
виконання планів 1981 року 
до свята Великого Жовтня, і 
а завдань одинадцятої п’я
тирічки — до 115-ї річниці з 
дня народження В. І. Лені
на. 1

Про те, що трудящі об^ 
ласті взяли непоганий старт 
у розв’язанні поставлених 
завдань, свідчать підсумки 
першого кварталу ниніш
нього року. Виконано план 
заготівлі продуктів тварин
ництва, вироблено на 8,2 
мільйона карбованців про
мислової продукції понад 
план, дедалі ширше розгор
таються весняно-польові ро
боти.

Приємно відзначити, що 
вагомий вклад у досягнен
ня трудівників промисло
вості, сільського господар
ства, інших галузей вносить 
наша молодь, і насамперед 
комсомольці. Вони беруть 
активну участь у всіх спра
вах, виявляють багато но
ваторства і корисної ініціа
тиви. Це дуже важливо. Ад
же рішення партійного з’їз
ду відкривають перед ком
сомолом, перед усією на
шою молоддю нові пер
спективи, широкий простір 
для ентузіазму і творчості.

З матеріалів з’їзду пар
тії ви знаєте, відзначив 
М. М. Кобильчак, що голов
ні завдання одинадцятої 
п’ятирічки полягає в забез
печенні дальшого зростання 
добробуту радянського на
роду на основі стійкого по
ступального розвитку на
родного господарства, при
скорення науково-технічно
го прогресу і переведення 
економіки на інтенсивний 
шлях розвитку, більш ра
ціонального використання 
виробничого потенціалу 
країни, всебічної економії 
всіх видів ресурсів і по
ліпшення якості рсбсти.

На зустрічі керівників 
Компартії України та уряду 
республіки з членами, кан
дидатами в члени бюро ЦІ< 
ЛКСМ і першими секрета
рями обкомів комсомолу, 
ЩО відбулася нещодавно, у 
врступі члена Політбюро 
ЦК КПРС, першого секрета
ря ИК Компартії України 
товариша В. В Щербицько- 
го на пленумі ЦК комсомо
лу республіки чітко сфор
мульовано завдання комсо
мольських організацій по 
втіленню 8 життя рішень 
Х*УІ 3 ЇЗАУ КПРС і XXVI 
3 їзду Компартії України.

Одне з найважливіших із 
Них — залучення молоді до 
пошуку нових резервів під
вищення ефективності ви
робництва і продуктивності 
праці на кожному робочо
му місці, до розробки і 
впровадження нової техніки, 
прогресивної технології, 
розгортання масового руху

За високу якість продукції.
Зокрема, надзвичайно ак

туальним завданням є ско
рочення обсягу ручної пра
ці. Наміченими в області 
заходами передбачається 
перевести в цій п'ятирічці з 
ручної на механізовану й 
автоматизовану працю
близько 29 тисяч чоловік.

Велике поле діяльності 
перед комсомольськими ор
ганізаціями вугільної про
мисловості, сільськогоспо
дарського машинобудуван
ня, транспорту, будівництва, 
харчової промисловості, 
селери обслуговування. Від 
їхньої роботи залежить роз
виток багатьох інших галу
зей, настрій і працездат
ність жителів області.

Важливо, щоб свою ро
боту комітети комсомолу 
виконували творчо, вміло, 
чітко визначивши конкретну 
участь у трудовому вихо
ванні юнаків і дівчат, вчас
но помічаючи і поширюючи 
хороші ініціативи і почини, 
використовуючи весь арсе
нал засобів морального н 
матеріального стимулюван
ня кращих молодих вироб
ничників. ,

Усі ми знаємо, сказав да
лі М. М. Кобильчак, якою 
хорошою школою профе
сійного й морального за
гартування молоді стали 
комсомольсько- молодіжні 
колективи. Та використову
ємо їхні можливості ще да
леко не кращим чином. 8 
області діють одиниці шкіл 
передового досвіду брига
дирів і групкомсоргів КМК. 
А в результаті — цінні зер
на передового досвіду пра
ці, виховної роботи зоста
ються здобутком лише не
багатьох.

Говорячи про молодіжні 
колективи, не можна не 
сказати про їхню роль у 

( формуванні гідної зміни 
, старшому поколінню. Саме 
• тут, у КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО

ДІЖНИХ, юнаки і дівчата, 
котрі вперше прийшли на 
завод, будівельний майдан
чик, у колгоспи чи радгоспи, 
ЕІдчувають вимогливе, заці
кавлене ставлення до себе. 
Саме тут вони потрапляють 
у добрі, дбайливі руки ро
весників. А тому слід праг
нути до того, щоб нова ки 
починали свою трудову біо
графію, як правило, саме з 
ко/лсомольсько - молодіж
них колективах. Це насам
перед стосується випускни
ків професійно-технічних
училищ, 7,5 тисячі яких що
року поповнюють трудозі 
колективи області.

Та чи всі вони лишаються 
на виробництві, чи всі ста
ють кваліфікованими спе
ціалістами? На жаль, н1. 
Частина випускників (а ІН 
коли й значна) після закін 
чення училищ не потрапля 
на місця розподілу а 
невдовзі залишає їх. 

(Закінчення на 3-й стор>)*



ЗО жаітвх 1Я81 року ,,Молодлй ко лагу нар**

Закінчення виступу першого секретаря обкому
Компартії України М. М. Кобильчака насичено 

активніс- 
їхньою

Це, товариші, результат і 
формального ставлення ок- , 
ремих комітетів комсомолу, 
комсомольських ватажків 
до такого важливого пар
тійного доручення, як шеф
ство над системою проф- 
техосвіти, над підготовкою 
гідної зміни робітничого 
класу і колгоспного се
лянства.

Говорячи про професійну 
підготовку молодих кадрів, 
необхідно згадати і про 
трудову дисципліну. Сьо
годні, товариші, як ніколи, 
зросла ціна робочої хвили
ни. Проте ми не можемо 
сказати, що в молодіжних 
колективах завжди і скрізь 
ставляться до неї бережли
во. Аналіз показує, що біль
ше половини прогульни
ків — молоді люди, а до 
суворої .комсомольської 

4 відповідальності за прогули 
притягнуто лише кожного 
двадцятого члена ВЛКСМ. 
Як зазначив на пленумі ЦК 
ЛКСМ України товариш В. В. 
Щербицький, тут ще немає 
потрібного політичного під
ходу з боку комітетів ком
сомолу. А справу треба на
лагодити таким чином, щоб 
комсомольські організації 
не залишали без уваги жод
ного випадку порушення 
трудової і громадської ди
сципліни.

Сьогодні на пленумі, про
довжував М. М. Кобильчак, 
багато говорилося про кон
кретні завдання, які коміте- 

д_ ти комсомолу визначили на 
Одинадцяту 
сільському
Шефство над впроваджен
ням індустріальної техноло
гії вирощування кукурудзи, 
змагання комсомольсько- 
молодіжних колективів за 
високі врожаї цукрових бу
ряків, робота комсомоль
ських організацій у тварин
ництві, яке Леонід Ілліч 
Брежнєв назвав * 
фронтом на селі, — 
безсумнівно, стане 
внеском молоді в 
зання завдань, що 
перед областю.

Хотілося б тільки 
ти увагу на те, що в 
занні цих завдань важливо 
повсюдно забезпечити кон
кретний, діловий підхід, 
акцент у всій роботі зроби
ти^ на організації справи. 
Про це доводиться говори- 

- ти тому, що в попередні 
роки, скажімо, щодо шеф
ської роботи у тваринництві 
комітетами комсомолу бу
ло прийнято немало рі
шень, затверджено різного 
роду заходів. К все ж кіль
кість комсомольсько-моло
діжних колективів, що пра
цює в цій галузі, зменши
лась, деякі з них не вико
нують своїх зобов’язань.

Нинішнього року в систе
мі профтехосвіти вперше

п’ятирічку в 
господарстві.

ударним 
- усе це, 

гідним 
і розв’я- 

стоять

зверну- 
розв’я-

мають почати роботу три
місячні курси, які готувати
муть майстрів машинного 
Доїння. Хотілося б, аби ко
мітети комсомолу підтри
мали цей почин і направили 
на навчання за комсомоль
ськими путівками бойовий 
загін юнаків і дівчат.

Особливої вашої уваги, 
товариші, потребує пробле
ма закріплення в сільсько
му господарстві 
кіз шкіл. Адже 
районах області 
закріплюється, 
що наказом не 
залишитися 
есе настійніше висуває зав
дання всебічної індустріалі
зації сільськогосподарської 
праці, а в області не зна
йшло розвитку шефство 
комсомолу над будівниц
твом і комплексною меха
нізацією тваринницьких 
об’єктів, жоден із них не 
оголошено ударною комсо
мольською будовою. Ство
рення хороших умов для 

' праці і життя на селі, вихо
вання поваги до праці хлі
бороба і тваринника, любові 
до рідної природи, вміння і 
бажання докласти рук до 
землі — ось наш метод за
лучення підростаючого по
коління до роботи на полях 
і фермах. Активно вико
ристовувати цей метод у 
повсякденній роботі — обо
в’язок комсомольського 
активу. І кожна комсомоль
ська організація повинна 
тут намітити для себе кон
кретну справу,

Стрижнем економічної 
політики, сказав М. М. Ко- 
бильчак, стає тепер, як під
креслювалось на XXVI з’їз
ді КПРС, повне й найбільш 
раціональне використання 
всього того, що здобуто 
працею народу. Справа, 
здавалося б, проста і навіть 
буденна. Але героїзм бу
денної роботи, вказував Во
лодимир Ілліч Ленін, не 
менш важливий і вимагає 
не меншої мужності, ніж 
героїзм окремого пориву. 
Це повинна добре розуміти 
наша молодь.

Обов'язок комсомоль
ських організацій — вихо
вувати у молодих людей 
творче «ставлення до праці, 
непримиренність до недолі
ків, по-бойовому 
вувати похід за 
та бережливість, 
якість продукції.

Товариші!
XXVI з'їзд КПРС особли

во вказав на необхідність 
посилювати трудове, мо
ральне, ідейно-полії ичне 
виховання молоді, вдоско
налювати всю роботу по 
формуванню покоління лю
дей політично активних, які 
знають справу, люблять 
працю і вміють працювати,

оипускни- 
в багатьох 

молодь не 
Зрозуміло, 
примусиш

в селі. Життя

організо- 
ркономію 
за високу

за-

заз-

мо- 
назіть 

непра- 
аполі-

поруш- 
почас- 
терпи- 

вважати 
непра- 

окремих
не обгово- 

комсомольських

які завжди готові до 
хисту Батьківщини.

Як відомо, одним з важ
ливих, невідкладних 
дань, поставлених з’їздом,
є перебудова багатьох ді
лянок ідеологічної, політи- 
ко-виховної роботи. При 
цьому треба повніше врахо
вувати зрослий рівень осві
ченості, інформованості, 
широке коло духовних по
треб радянських людей, і 
насамперед молоді. Це, 
звичайно, ставить високі 
8ИМОГИ як до змісту, так і 
до форми виховних заходів.

Ми не можемо ні на хви
лину забувати і про те, що 
в ідеологічному протибор
стві наш класовий против
ник особливу ставку робить 
на ідейне роззброєння мо
лоді. А тому нас не 
жуть не хвилювати 
поодинокі факти 
вильної поведінки,
тичності молодих людей.

Учора на зустрічі в обко
мі Компартії України з чле
нами бюро ЛКСМ України і 
першими секретарями мі
ськкомів та райкомів ком
сомолу багато уваги приді
лялося питанням морально
го виховання молоді. Гово
рилося про необхідність рі
шуче викорінювати проязи 
міщанства, споживацького 
підходу до життя, різного 
роду порушення норм мо
ралі і правопорядку, що їх 
допускають молоді люди.

На жаль, комсомольські 
організації обласного цент
ру, Олександрійського, 
Добровеличківського, Голс- 
ванівського та інших райо
нів ставляться до 
ників нашої моралі 
ти з незрозумілою 
містю. Хіба можна 
нормальним, коли 
вильна поведінка 
комсомольців 
рюється в
організаціях?

У доповіді О. О. Скічка, 
сказав далі М. М. Кобиль- 
чак, уже говорилося, що в 
розпорядженні юнаків і дів
чат Кіровоградщини 142 на
родних музеї, 950 клубів і 
палаців культури, 818 біб
ліотек, а також 415 спорт
залів, 746 футбольних по
лів, більше двох тисяч во
лейбольних майданчиків та 
інших спортивних споруд, 
де трудиться великий штат 
звільнених працівників. Але 
не завжди цю могутню ма
теріальну базу використо
вують належним чином. Як 
змагання ентузіастів-одино- 
чок проходять іноді облас
ні, міські й районні змаган
ня з багатоборства ГПО на 
призи «Комсомольской 
правды». Всього кілька ра
йонів області можуть ви
ставляти свої команди з 
основних видів спорту.

Подібна картина і в до-

звіллі. Зверніть увагу: скіль
ки прекрасних колективів 
художньої самодіяльності 
розпалося протягом остан
ніх років і скільки скарг у 
той час можна почути аід 
молодих людей, яким нуд
но живеться!

Говорячи про виховну 
роботу, слід наголосити на 
тому, що вона повинна про
вадитися з урахуванням 
особливостей, специфіки 
різних категорій молоді. 
Вимога ця не нова, але на 
практиці не завжди врахо
вується, зокрема в роботі 
серед студентів, школярів, 
учнів профтехучилищ.

Недавно обком . партії 
провів вечір політичного 

інформування для студентів 
наших вузів. Характер і 
кількість запитань, що на
дійшли з аудиторії, гово
рять про те, що навіть та
кому освіченому загонові 
молоді, як студенти, бра
кує інформації, і насампе
ред інформації з молодіж
них проблем. Очевидно, 
обкомозі, міськкомам і 
райкомам комсомолу треба 
врахувати це, подумати і 
запровадити певну форму 
інформування студентів, 
школярів та учнів профтех
училищ.

Ми з вами, 
продовжував М. М. 
чак, напередодні 
дати — тридцять 
річниці Перемоги 
ського народу у 
Вітчизняній війні. Спрямува
ти підготовку до неї на 
активізацію всієї роботи по 
військово 
вихованню 
ливе завдання 
ських організацій, 
посилити шефство 
мольців, піонерів і 
різ над ветеранами 
сім’ями загиблих 
Правильним було б, аби 
щорічно в дні проведення 
Вахти пам’яті кожен ком
сомолець, кожен піонер 
посадив дерево пам’яті, 
аби на місцях минулих битз 
були посаджені парки і 
сквери.

Треба зміцнювати шеф
ські зв'язки з військовими 
частинами, більше залучати 
до військово-патріотичного 
виховання воїнів, звільне
них у запас із лав Збройних 
Сил СРСР, допомагаючи 
тим самим краще підготу
ватися юнакам до виконан
ня священного обов'язку 
захисників Батьківщини.

Товариші!
Хотілося б також підтри

мати висловлені сьогодні на 
пленумі пропозиції і дум
ки про необхідністз значно 
поліпшити організацію
внуїріспілкозої роботи а 
комсомолі. Слід відверто

товариші,
Кобиль- 
славної 
шостої 
радян- 

Великій

патріотичному 
молоді — важ- 

комсомоль- 
Треба 

комсо- 
школя- 

війни, 
воїнів.

сказати, що обком, міськ
коми, райкоми ЛКСМ Ук
раїни ще не добилися го- 
го, щоб повсякденне життя 
кожної комсомольської ор
ганізації було 
справді високою 
•ЧО комсомольців,
ініціативою, вимогливістю, 
принциповістю.

Причина цього явища в 
тому, наголосив М. М. Ко
бильчак, що стиль і методи 
роботи багатьох комітетів 
комсомолу не відповідають 
сучасним вимогам. Велику 
частину часу їхні працівни
ки витрачають 
різноманітних 
формацій, на 
проектів і численних поста
нов. Учора під час зустріч* 
ь обкомі Компартії України 
я згадував ось про такий 
фант. Торік Кіровоградсь
кий міськком комсомолу от
римав 540 різноманітних до
кументів, які вимагали від
повідної дії. Коли ж бувати 
його працівникам 
приємегзах 
майданчиках, 
них аудиторіях 
ках, у нічних 
молодіжних вечорах? Гадаю, 
тут є над чим поміркувати.

Комітети комсомолу, ком
сомольські бюро в розв’я
занні повсякденних завдано 
повинні діяти сміливіше, 
виявляти більше ініціативи, 
не чекати вказівок «згори». 
Вимога сьогодні стоїть така: 
забезпечити активну учасго 
усіх членів ВЛКСМ, я під
креслюю — всіх, у діяль
ності комсомольських орга
нізацій. Кожна міська, ра
йонна й первинна комсо
мольська організація повин
на мати своє обличчя, виз
начити сузлові проблеми і 
коло учасників їх розв'язан
ня, вибрати найбільш дійо
ві шляхи і засоби поліпшен
ня комуністичного 
ня молоді.

Слід ЕИХСДИТИ з 
комсомольський 
зсання члена ЗЛКСМ не да
ється раз і назавжди. Праю 
на це треба щодня, щого
дини випраздувати, підкріп
лювати ділами. Необхідно 
підзищити відповідальність, 
роль і авторитеї комсо
мольця. Саме на це орієн
тують нас 
з'їзду КПРС 
Компартії 
спрямована 
бюро обкому партії про по
ліпшення роботи комсо
мольських організацій і 
зміцнення їх кадрами, прий
нята наприкінці минулого 
року.

Розв'язання -завдань ко- 
/иуністичното виховання мо
лоді багато в чому 
жить В'д добору 
новки кадрів, від 
хорошого його 
Очевидно, тільки 
ність у доборі, недоліки в 
роботі з резервом призвели 
до великої плинності пра
цівників міськкомів, райко
мів комсомолу, звільнених 
секретарів первинних орга
нізацій. Все це порушує 
спадкоємність у комсомол*.-

на писання 
довідок, ін- 
підготозку

на під- 
та будіоельиих 

у студентсь- 
і гургожит- 
змінах і на

вихован-

того, що 
квиток,

рішення XXVI 
і XXVI з'їзду 

України. На це 
й посіанова

зале- 
і розста- 
наявності 
резерву, 
поспіш

Т8ІЙ НАСТАВНИК
Нещодавно комітет комсомолу За- 

валлівського графітного комбінату при 
підтримці партійної та профспілкової 
організації проеів у себе на підприєм
стві анкетування серед наставників. Од
ним із запитань анкети було: яким би 
ви хотіли бачити свого учня? Серед 
якостей, котрі зони прагнуть виховува
ти у своїх підопічних, наставники, по
ряд з технічною компетентністю, про
фесійною вправністю, назвали такі, як 
висока особиста культура, вміння жити 
ь колективі повнокровним життям, гро
мадська активність.

А яким с він, твій наставник — лю
дина, з якої береш приклад ти, його 
учень?

Ось одна з відповідей на це запитан
ня _ лист зі Знам’янки від секретаря 
комсомольської організації колектиау- 
переможця соціалістичного змагання 
на честь XXVI з’їзду |{ПРС — комсо
мольсько-молодіжної вантажно-електро
зварювальної колони імені 60-річчч 
ЛКСМУ Володимира Литвинова, в якому 
він розповідає про В. А. Шелеста — 
людину, що для багатьох молодих за
лізничників довгі роки була добрим на- 
вчителем, що дала їм путівку в життя.

образити людину неува
гою, щоб усе було но 
справедливості...

Таке ж саме ставлення и 
до кожного хлопця, який 
щоі'шо прш'ішон у колочу. 
Тоді наш маипшіст-ін- 
структор обов’язково зби-

УРОКИ МАЙСТЕРНОСТІ
V ОЧЕТЬСЯ почати з то- 

го. що зробили паші 
хлопці. А горлятися є чим. 
Близько 500 великоваго
вих поїздів проведи вон і 
залізницею в нинішньому 
році, перевезли сотні- тлея І 
тонн народногосподарсь
ких вантажів, зекономили 
десятки тисяч кіловат-го- 
Д’ш електроенергії- За 
всім тим — неабияка май-

стерпість молодих. А ІЦС 
копітка робота наших на
ставників, тих, чий досвід 
став рушієм 
майстерності.

А був же час,
ніі починали... 
лег.т прийшов у

зростання

коли Гі яо- 
В. А. Шс- 

.•іг«.і іц/іш.и»« J залізпл і 
не депо 15 років тому. Чо
тири роки працював по
мічником машиніста.

Приходить Володимир

Апатолііїович до комітету 
комсомолу — порадитись. 
Хоч і мас- повне прано ви
рішувати сам, кому з по
мічників машиніста пора 
«'Обкатуватись» на керівни
ка залізничної бригади. 
Але цс вже така у люди
ни риса характеру — 
обов’язково зважува пі 
кожен свій крок, щоб не 
помилитися випадково, не.

ще раз навчав хлопця, 
як краще, повніше викори
стовувати інерційні сили 
при русі поїзда на підйо
мах та спусках, як раціо
нальніше управляти галь
мівною системою. А то 
ще па деяких перегонах 
молодий машиніст розга
няв поїзд до більшої 
швидкості, аніж слід. 
Отож до наступної етапнії 
прибув па 2—3 хвилини 
раніше, змушений був зу
пинятися, а потім витрача
ти електроенергію на роз
гін. Урахували все цс, ви
робили разом оптималь
ний режим руху..

Нині Юрій Могильний 
— один із кращих моло
дих машиністів колони.

Багатьох навчив Шелест. 
Сам навчався Заочно за
кінчив Дніпропетровський 
інститут інженерів заліз
ничного транспорту.

і

рає раду громадських ма- 
шніїістів-іиструкторів ко
лективу. запросить і комі
тетників, відрекомендуй 
хлопчину всім, порадить
ся, до кого ного краще 0 
поставити помічником.

ДО ВСЬОГО цього, ма
буть, найкраще підхо

дить ота назва — «школа 
професійного зростання >.

Був час. коли у нашого 
молодого машиніста Юрка 
Могильного після кожної 
поїздки виявлявся пере
пал електроенергії. і оді 
Володимир Анатолійович 
разом з ним довго вивчав 
стрічки записів швидкосте- . ,
мірів. Під час контрольно-П/І ЛІН до всього справу 
інспекторських поїздок ще таке життєва крало

зале-
і під-

------5 опор.------------ - 
ській роботі, знижує її 
ефективність.

Не можна не сказати і 
г.ро такий от хороший дос
від у цій справі, як вибори 
секретарів комсомольських 
організацій колгоспів за
ступниками голів правлінь 
по роботі з молоддю. Прак
тика показує: там, де це 
зроблено, комсомольські 
організації стали працюва
ти краще, зросла трудова' 
активність юнаків і дівчат. 
Але такі посади запровад
жено лише в 68 господарст
вах області. Жодного за
ступника голови колгоспу 
по роботі з молоддю немає 
в господарствах Петрівсь- 
кого, Голованівського, Гай- 
оороьського і Світловодсь- 
кого районів. А міські, ра
йонні та й обласний комі
тети комсомолу боязко, без 
належної наполегливості та 
ініціативи порушують цю 
проблему перед партійними 
органами.

Наприкінці М. М. Кобиль- 
чак сказав: ні у кого немає 
наміру перекласти на ком-» 
осмол усю відповідальність 
за виховання молоді. Всі ми 
розуміємо, що успіх в ро
боті комсомольських органі
зацій багато в чому 
жить аід допомоги
тримки партійних організа
цій. На жаль, іще є партій
ні організації, які ( система
тично й цілеспрямовано з 
комсомольцями не працю
ють. І’ому обком Компартії 
України рішуче вимагатиме 
від партійних 
первинних 
підвищувати 
ність за 
ділянках 
роботи.

Нині 
цює і,5 
муністів 
на цю силу й треба спира
тися партійним і комсо
мольським комітетам в ор- 
. анізатсрській і виховній 
роооті серед молоді. І са
ме ВІД цих молодих кому
ністів вимагати конкретної 
роботи.

нинішнього року відбуду
ться звітно-виборні комсо
мольські конференції, по
чнеться підготовка до XIК 
з'їзду ВЛКиМ і XXIV з’їзду 
комсомолу України. Цей пе
ріод треба використати для 
організаційного зміцнення 
комсомольських організа
цій, підвищений їхньої бойо- 
витості, вдосконалення
стилю, форм і методів ро
боти, поліпшення добору і 
виховання комсомольських 
кедрів і активу. Час є. І з 
молодечою енергією можна 
зробити багато.

ДоЗВОГЛТЄ ВИСЛОВИТИ'

впевненість у тім, ЩО КОМ
СОМОЛЬЦІ, юнаки і дівчата 
Кіровоградщини самовід
даною працею, відмінним 
навчанням активною гро
мадською роботою примно
жуватимуть славні традиції 
Ленінського комсомолу, ра
зом з комуністами, всіма 
трудящими зроблять усе 
для успішного втілення а 
життя історичних рішень 
XXVI з’їзду нашої партії.

комітетів, 
парторганізацій 

відповідаль- 
стан справ на всіх 

комсомольської

в комсомолі пра- 
ТИСЯЧІ молодих ко- 
сбласті. Тоне са/ле

їхніми іп- . 
заняттями у 

роботи час. 
не байдужі

у нашого ііасійілиіка. Вій 
не байдужнії до того, як 
комсомольці платять внес
ки, цікавиться 
тсресами, 
вільний від 
Воші йому
просто як люди.

... А кілька пїжіііи тому 
ми прощалися з Володи
миром Анатолійовичем. 
Він йшов на іншу роботу 
(тут же, па залізниці) — 
підвищили по службі. Па 
прощання сказав нам:

— Цс прошения зовсім 
не означає, що ми розлу
чаємось. Я нриходитиму 
до вас, хлопці, пз забуду 
дороги й до комітету ком
сомолу. Іак що ви вже не 
ІІІДВСДІТ ь...

І тоді відповіли йому, • 
запевнили:

— Не хвилюйтесь. Ana- ' 
толійопичу, не підведемо... :

В. ЛИТВИНОВ, : 
такс життєве кредо машиніст електровоза.

.і
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СЛОВОМ ПРИСТРАСНИМ
Відбулися звітно-виборні 

вбори літераторів області. З 
доповіддю «Робота обласно
го літоб'єднання по втіленню 
в життя постанови ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшення 
ідеологічної, політико-вихов
ної роботи» і завдання літе
раторів. що випливають з 
рішень XXVI з’їзду КІІРС, 
настанов 1 вказівок товари
ша Л. І. Брежнєва» на збо
рах виступив голова літ
об'єднання В. О. Погрібний.

Творчий колектив облас
ного літературного об’єднан
ня, сказав доповідач, вірний 
комуністичним ідеалам, ви
користовуючи надбання ме
тоду соціалістичного реаліз
му, в обс тановці партійного 
довір'я і підтримки громад
ськості протягом звітного 
періоду прагнув працювати 
плодотворно іі натхненно, не 
один літератор порадував 
читача сповненими високого 
громадянського пафосу, оп
тимізму. -цікавими художні
ми творами.

Федір Непомешго. Володи
мир Базилевський, Тамара

Журба, Валерій Гончаренко, 
Віктор Ганоцький, Євген 
Железияксв. Юрій Камін- 
ський, Борис Чаділій, Ап 
тоніна Корінь та інші ви
дали нові книги, зробили по
мітні публікації, які свідчать 
про дальше поглиблення 
ідейного змісту, зростання 
їхньої художньої майстер
ності.

Зміцніли зв’язки літоб’єд
нання з трудовими колекти
вами, про що свідчать чис
ленні виступи літераторів у 
робітничих аудиторіях, се
ред сільських трудівників. 
Укладено договір на творчу 
співдружність обласного 
літературного об'єднання і 
колективу ордені« Жовтне
вої Революції і Трудового 
Червоного Прапора заиоцу 
«Червона зірка». Посилен
ню громадської активності 
літераторів служить прове
дення обласного Дня поезії, 
який з кожним роком стає 
популярнішим, стає справж
нім святом художнього сло
ва.

Але митці слова ні на

мить не забувають про зрос
лі завдання. Сьогодні особ
ливо слід пам'ятати партійні 
настанови про те, що в су
часних умовах священний 
соов язок кожною літерато
ра — ще активніше утверд-

—---- „..і ідеали,
завпеди, що с.'іо- 

•-і образ — це 
зброя.

літературне 
ще недостатньо 
ідейне іі творче 
тих, хто тримає 
рунах художнє

жувати наші високі 
нам ятати з- 
1,0. художній 
теж гостра

Обласне 
об'єднання 
дбало про 
зростання 
сьогодні в г.^._ „ л,иии.и»
неро. Про літературні" талан
ти треба дбати предметніше 
и епстемніше. Цю роботу на
лежить починати вже в 
школі. Літературному об'єд
нанню необхідно тримати 
ширші зв'язки з шкільними 
колективами, разом вияв гі- 
ти юні таланти, творчу змі
ну.

Відчутнішою могла б бути 
допомога з боку обласного 
літоб єднання групам і сту
діям, які- працюють у райо
нах. Плодотворну роботу 
протягом зиітного періоду

провадили новомиргородсьие, 
літературно об’єднання
«Вись», долпнська літгрупа 
«Джерела». Олександрійська 
і Світлонодська літературні 
групи. Однак їхній досвід 
слабо узагальнювався і по
ширювався.

Виступаючи в обговоренні 
доповіді. В. Шульга. В. Ко- 
лесняков, В. Гончаренко. 
В. Базилевський, А. Ко
рінь. А. Загравеньо, В. Мар
ко, Г. Терентьєв, учи
телька української мови та 
літератури середньої школи 
.V» 19 м. Кіровограда Л. М. 
Жарська наголосили на по
требі дальшого поліпшення 
організаторської роботи об
ласного літоб’єднання, літ- 
груи і студій, літературного 
навчання, розширенні їх 
зв’язків з школою, творчими 
спілками.

На зборах виступив заві
дуючий' Будником політосві
ти обкому Компартії Украї
ни М. Є- Сірик.

В обговореному питанні 
збори прийняли постанову.

Обрано новий склад бюро 
літоб'єднання. Головою бю
ро обрано В. 0. Погрібного, 
заступником — В. П. Марка, 
відповідальним секретарем 
— В. 0. Базилсвського.

А ВОЛЕЙБОЛ. Чотири дні 
в будинку фізкультури 'за
воду «Червона зірка» прохо
дили фінальні змагання з 
волейболу за програмою 
спартакіади сі центральної 
ради товариства «Авангард» 
між колективами середніх 
спеціальних навчальних зак
ладів. За звання сильніших 
вели боротьбу дванадцять 
команд — шість жіночих 1 
шість чоловічих — перемож
ці зональних поєдинків.

На високому спортивно-

технічному рівні провели Їх 
учні Кіровоградського бупЯ • 
вольного технікуму. ВошіГ 
набрали п ять очок з п'яти 
можливих і разом з дівчата
ми з міста Миколаєва за
воювали вищі титули.

А ДЗЮ-ДО. Мотчова зуст
річ між молодіжними збіо- 
ними Білоруської РСР І об
ласної ради ДС’Г «Динамо» 
відбулася в Кіровограді.

Переможцями у своїх ва
гових категоріях стали кі- 
ровоградці b-ор Макеїчов 
Ьалерій Тихонов, Юрій Да- 
впденко. Юрій Кулєшков та 
їїор Власов. І в командному 
заліку спльиішими були на
ші земляні. Бонн виграли з 
рахунком 5:2.

П’ятниця

—. Лауреати Державної пре-
• ми УРСР 1981 р. в галузі 

промисловості. 17.30 — «Со
нячне коло». 18.30 — «Ак
туальна камера». 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу; 
«Динамо» (Київ) — «Тоопе- 
до» Москва). 20.45 — «На 
добраніч. діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Гойдалка». 22.40 
— Музичний фільм. По за
кінченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

НАШ НАРОД
ЗНАЄ. ВСЕ, ЩО ВІН 
МАЄ, СТВОРЕНО ЙО
ГО ВЛАСНОЮ ПРА
ЦЕЮ, ЗАХИЩЕНО 
ЙОГО ВЛАСНОЮ 
КРОВ’Ю. І МИ ОПТИ
МІСТИ ТОМУ, що 
ВІРИМО У СИЛУ 
ПРАЦІ. ТОМУ, що 
ВІРИМО в свою 
КРАЇНУ, В СВІЙ НА
ГОД.

Л. І. БРЕЖНЄВ.
(Із Звіту ЦК КПРС

XXVI з’їздові партії).

дівчат. Мало -хто з них по
вернувся. А в сільраду 
вже прийшло 578 похоро
нок.

— Що ж це робити нам, 
люди? — плаче зажурена 
Ольга Дзюба, вдоеа, яка 
зосталась без чоловіка, з 
чотирма дітьми.

Василь нараз замислю
ється. Потім підводиться.

— Думаю, треба нам, 
мої дорогенькі, братися 
за роботу. Будемо чекати 
тих, хто ще має поверну
тись. Та й будемо орати, 
сіяти, будуватись і сади
ти новий сад.

Голос учорашнього
фронтовика все дужчав і

сиджував у лабораторії: 
ЯКИЙ грунт, СКІЛЬКИ І ЧО'О 

йому треба, щоб виросло 
на гектарі не менше 350 
пудів пшениці?

А це вже, дивись, лан
ка Бродового береться 
встановити рекорд на бу
ряковому полі. Василь На
зарович переконаний: на 
кожному зі 180 гектарів 
буде понад 500 центнерів. 
Витримали весь агротех
нічний мінімум — земля 
взяла все: на гектар внес
ли 48 тонн перегною, 16 
центнерів туків, курячий 
послід. Тепер надія на ме
ханізми, на мудрість ме
ханізаторів.

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

«Подвиги в праці— 

мир на землі!»

ШУМ ІЗ UA4 ДОБРОТИ
В. Н. Тарасенко:

ВІН НЕ ВПІЗНАВ свого 
рідного села: на бе- 

лебні, де раніше стояла 
хата дядька Гриші, еисочі- 
ли лише димар та обго
ріла піч. Далі — ще зга
рища, руїни. То тут, то 
там світилися латами вдо
вині солом’янки... -

Василь аж сахнувся, ко
ли поруч заляскав босими 
ноженята/ли чубатенький 
хлопчика і тихцем спитав:

— У вас хлібчика немає 
часом, дядечку?

Солдат спішно розв’я
зав речовий мішок:

— На ось, бери. Бери 
бублики і цукерки. Ще 
мамі можеш передати, та
тові.

— У мене немає тата — 
спалив дядько в залізній 
шапці з рогами. І мамку 
кудись поділи. А сестрич
ку завезли на роботу д-з- 
леко-далеко...

Василь сів на високу 
призьбу старенької хати і 
зітхнув:

— Та що ж це воно та
ке? Де ж це край нашому 
горю?

Збиралися біля нього 
діди, жінки, роздивлялися 
його лице, руки, ноги.

— Рани, рани... Болять і 
болітимуть іще довго. Хоч 
інвалід, зате живий, — 
наче заздрили йому.

Та й розповідали, як 
фашисти катували родини 
Куликів, Лісничих, як ви
везли з Рівного на каторгу 
більше п’ятисот хлопців і

«Прошу перерахувати мої відпускні до Фонду миру».
ьа сьогодні. Оце тільки--ю 
надумав його, роздивив
шись оцих солов’ят.

дужчав. Остання фраза з 
його уст прозвучала вже 
зовсім упевнено:

— Ми обов’язково ссга- 
немо на ноги. І поверне
мо собі і нашим дітям 
усе, що мали. Аби тільки 
був день миру...

Він працював бригади
ром, агрономом, був го
ловою колгоспу. Не хотів 
спочинку ні влітку, ні 
взимку. Як і в останньому 
бою під Бреслау. Тоді ку
леметник Василь Тарасен
ко взявся командувати 
взводом, бо лейтенант за
мінив убитого комадира 
роти. День палав квартал, 
не змовкали кулемети. 
Ще цілу ніч і ще день па
лахкотіла вулиця. Падали 
солдати. Замовкли три ку
лемети. Тарасенко сам під
носив ящики з патронами 
1 знову вів прицільний во
гонь. Сам проти зграї фа
шистів...

Опам’яіався в госпіталі.
— Міна зачепила тебе, 

осколками подряпало здо
рово, — сказала поті/л 
медсестра.
Ц ОМУ пропонують:
“— Ось вам путівка, 
їдьте до моря...

А він, інвалід другої 
групи, своє:

— У мене сесія. Б інсти
тут треба

І їхав в Умань. Щоб ста
ти вченим агрономом. Він 
міряв поле, а ночами про-

Обсіялись. Настала чер
га і йому, агрономові-тех- 
нопогові, йти у відпустку. 
Бо пот:м, як зазеленіє лан, 
знову ніколи буде.

Василь Назарович про
стує сільською вулицею. 
Назустріч йому та сама 
солдатська вдова, яку він 
зустрів у травні 1945-го. 
Довго вона тоді бідкалась, 
чекаючи свого Гаврила 
Хомича з війни. Не при
йшов солдат.

— То як там, Ольго Ки- 
рилівно? — запитує Ва
силь Назарович.

— Та роки трохи прига
сили горе. Сашко, Ліда, 
ВіТЯ, ГрИШд —кожен моє 
для себе ДІЛО. І добре їм 
_ усе є. Якби Гаврило 
мій побачив, задоволеним 
був би.

Підійшли вони обоє до 
обеліска. Згадали Гаврила 
Хомича, кращого емтеесів
ського тракториста. По
стояли, помовчали. Аж 
раптом радісні голоси —- 
діти біжать до них.

— Добрий день!
— Здрастуйте!
У руках у них лопати, 

сапи, віники. Взялися ко
пати, замітати. Сіяли й са
дили квіти.

Постояв Василь Назаро
вич із солдатською вдо
вою ще трохи, порозмов
ляв зі школярами. На 
прощання сказав:

_ їо я піду вже, Кири- 
лівно. Маю ще одне діло

І поспішив до колгосп
ної контори.

— Ось що, — сказав 
він, як завжди, впевненим 
голосом — У відпустку 
мені час. Заяву я напи
сав. А це ще одна.

На аркуші — оівні ряд
ки таких простих і таких 
закличних слів: «Прошу 
мої відпускні перерахува
ти до Фонду миру».

Вийшов з контори. Зра
діло подивився у висо
чінь: так багато блакиті і 
сонця. А навколо оживає, 
зустрічаючи травень, мо
лодий колгоспний сад. І 
діти сміються — он, на 
оновленій вулиці, де посе
лились одні молодята.

Поспішив він до дітей. 
Кожному хлопчикові і дів
чинці дав по цукерці. Ска
зав:

— Приходьте до мене, 
як зачервоніють яблука. 
Для всіх вистачить.

— І у нас будуть чер
воні.

— Мої солодші...
Солодші. Бо з щедрих 

і теплих рук. І від щиро
го серця.

М. ШЕВЧУК.
С. Рівне
Новоукраїнського 

району.

А УТ
9.45 — «Слава Першотрав

ню!» Передача, присвячена 
Дню міжнародної солідар
ності трудящих. Трансляція 
з площі ім. Жовтневої рево
люції м. Києва. (Із включен
ням Кіровограда); 12.25 — 
«Сонячне коло». Виступає 
танцювальний ансамбль 
< Пролісок» Кіровоградсько- 
і о Палацу піонерів 12.55 — 
«Травнева балада». ЛІтеоа- 
турно-му зична композиція.
13.15 — Концерт радянської
Музики. 13.45 — М. Погодін. 
«Кремлівські куранти».
Вистава. 16.05 — Докумен
тальний телефільм. 16.35 — 
«І любов, і шана». 18.05 — 
«Таланти твої. Україно». 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19.25 — Художній
фільм «Коли я стану велет
нем». 20.50 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — Репортаж про 
святкування Дня міжнарод
ної солідарності трудящих 
1 Травня. 22.00 — Художній 
телефільм «Обов'язок». 23.20
— К. т. «Кіровоградщнна 
Псршотравпева». (Кірово
град).
А ЦТ (IV програма)

3.00 — «Час». 8.40 — До- 
кументальнмй телефільм. 
9.45 — Москва. Красна пло
ща. Передача, присвячена 

« Дню міжнародної солідарно
сті тоудящпх 1 Травня. 16 45
— «Знай і вмій». 17.30 — 
Науково-популярний фільм. 
18.20 — «Москвичка». Тело- 
клуб. 19.50 — Кінозамальов- 
ка. 20.00 — «Вечірня казка».
20.15 — Репортаж про свят
кування Дня міжнародної 
солідарності трудящих 1 
Травня. 22.00 — Художній
телефільм «Обов'язок».

А ЦТ
8.00 — Повиті.’ 8.20 — 

Гімнастика. 8.45 — Виставка 
Буратіно. 9.15 — Муз. теле
фільм «Ой, ти. батечко Ти
хий Дон». 10.15 — Теле
фільм «Мужність». 7 серія. 
11.20 — 13-й тираж «Спорт
лото». .11.30 — Док. теле
фільм «. В країну ГОД11ИНИ- 
иів». 11.50 — Веселі нотки.
12.50 — У світі тварин. 13.50
— Мультфільми «Наймен
ший гном», «Кошеня на 
ймення Гаь». «Петьков) трю
ки». 14.30 — Новини. 14.45 
Телефільм «Школа». 2 серія.
15.50 — Бесіда політичного 
оглядача В. Бекетова. 16.20
— Романси у викопай іі 
Т. Сйиявсьної. 17.00 — Чем
піонат СРСР з футболу: 
«Спартак» (Москва) — «Ди
намо» (Москва). 18.45 — На 
арені цирку. 19.30 — Музич
на тсевистава «Еспапьііо- 
ла». 21.00 — «Час». 21.35 — 
Навколо сміху. Вечір гумору 
в Концертній студії Останкі- 
но. 23.10 — Танцювальний 
зал. По закінченні — Нови
ни.

А УТ
10.00 — «Актуальна каме

ра». 10 35 — «Мода-81».
11.25 — Р. Щедріп. «Горбо
коник». Балетна вистава. 
14.00 — «Інтер.глуб». 14.55
— «Село і люди». 15.55 — 
«Слово —- пісня». 16.30 — 
Музичний телефільм. 17.03

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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8.00 — Новини. 8.20 — 
Лісні про молодь. 8.50 — 
«Російська мова». 9.20 _
♦ Цей фантастичний світ». 
14.15 — Виступ молодих ар- А- 
листів балету. 14.35 — ‘
>гі. Леонов. «Золота карета»« 
Фільм-вистава. 16.45  ■
Пошта програми «Здоров’я». 
17.30 — «Музичний кіоск». 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Київ)— 
«Торпедо». В перерві (19.45) 
— «Вечірня казка». 20.45 — 
Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.35 — Ху
дожній телефільм «Гойдал
ка».

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 — Концерт ес
традно-симфонічного оркест
ру ЦТ і ВР. 9.30 — Будиль
ник. 1,0.00 — Служу Радяп- 
сысому СоюяуІ 11.00 — «Здо
ров’я». 11.45 — «Ранкова
пошта». 12.20 — Наука і
техніка.' 12.30 — Сільська
година. 13.30 — Музичний 
кіоск. 14.00 — Клуб ківоі-'о- 
дорожей. 15.00 — Телефільм 
«Школа». З серія. 16.10 — 
Зарубіжні гості Москви. 
16.30 —»Чемпіонат Європи з 
спортивної гімнастики. 17.30
— Творчість народів світу. 
18.00 — Міжі анодна панора
ма. 18.45 — Телефільм «11а 
льодовій арені» 19.15 
Фільм «Неймовірні пригоди 
італійців у Росії». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Футбольний 
огляд. 22.05 — Ширше коло. 
Естрадна програма. По за
кінченні — Повний.
А УТ

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — Художній
Фільм «Дзвонять, відчиніть 
двері». 11.50 — Музичний
фільм. 12.00 — «Катруснн
кінозал». 13.00 — Чемпіонат 
СРСР з хокею; -Сокіл» — 
«Динамо» (Москва). 15 10 — 
Документальний телефільм. 'А-
15.25 — «Слава солдатська».
16.25 — Лауреати Пепжав-
пої премії УРСР 19.31 р. в 
галузі сільського господар
ства. 16.55 — Течетурпір
«Сонячні кларнети». Ху- 
дож'ня самотій явність Черні
вецької та Закарпатської об
ластей. 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — В. Губа-
ренко. " Моноопера. «Листи 
кохання» 20.10 — Теле
фільм. 20.40 — «Па добра
ніч діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — «П'ять хвилин па 
роздуми». Молодіжна розва
жальна передача. По закін
ченні — Новини.
А ПТ (IV програма)

8.00 — «Час». 8.40 — Піс
ні рсволюпії і громадянсь
кої війни. 9.00 — «Очевидне
— неймовірне». 10.00 —
«Поезія». 10.30 — «Народні 
мелодії» 10.45 — Т. Мінутно. 
«Я. ти 1 інші» Вистава. 12.00
— Документальний тече-
Фільм. 13.00 — Чемпіонат ’
СРСР з хокею -Спартак.»
— «Трактор >>. 15.15 — «Шс-
ия-81». 16.05 — «Будинок-
над Окою». 18.30 — Чемпіо
нат СРСР з хокею: «Сокіл»
— «Динамо» (Моснпа). В пе
рерві (19.5.5) — «Вечірня
казка». 21.00 — «Час». 21 35
— Художній телефільм «МІЙ 
добрий тато».

Редактор В. СТУПАК.
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