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Центральний Комітет Компартії України
гаряче вітає делегатів XXIV з'їзду Ленінсь
кої Комуністичної Спілки Молоді України,
всіх комсомольців, юнаків і дівчат респу
бліки — активних будівників комунізму.
Тричі орденоносний комсомол України,
який об'єднує в своїх рядах понад 6,7 міль
йона молодих робітників, колгоспників, спе* ціалістів народного господарства, вчених,
працівників культури, студентів і учнів, при
йшов до свого з'їзду політично і організа
ційно зміцнілим, тісно згуртованим навко
ло рідної Комуністичної партії.
Активною участю в здійсненні історичних
рішень XXVI з'їзду КПРС молодь республі
ки демонструє гарячу підтримку і схвален
ня внутрішньої і зовнішньої політики нашої
партії, плодотворної діяльності Централь;
кого Комітету КПРС, його Політбюро на
чолі з полум'яним борцем за справу миру
в комунізму, мудрим наставником молоді
Генеральним секретарем ЦК КПРС, Голо-
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XXIV з’їздові Ленінської Комуністичної
Спілки Молоді України
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вою Президії Верховної Ради СРСР товари
шем Л. І. Брежнєвим.
Примножуючи славні традиції старших
поколінь, юнаки і дівчата творчо, з великим
ентузіазмом працюють на всіх ділянках
господарського і культурного будівництва,
успішно оволодівають знаннями, досвідом
управління державними і громадськими
справами, готуються гідно зустріти знамен
ний ювілей — 60-річчя утворення СРСР.
Центральний Комітет Компартії України
високо оцінює конкретний вклад комсо
мольців, молоді республіки в розвиток еко
номіки, науки і культури.
Здійснення масштабних завдань одинад
цятої п'ятирічки, висунутих XXVI з'їздом
КПРС, листопадовим (1981 р.) Пленумом
ЦК КПРС, відкриває широке поле діяльнос
ті для комсомольських організацій. їх обо
в'язок — неухильно поліпшувати політичну
і організаторську роботу серед молоді, ут
верджувати в свідомості підростаючого по
коління глибоку ідейну переконаність, беззавітну відданість справі Комуністичної пар
тії, любов до соціалістичної Батьківщини.
Необхідно повніше використовувати всі
можливості для всебічного, гармонійного
розвитку юнацтва, наполегливо добиватися,
щоб кожен комсомолець був активним по
літичним бійцем, патріотом, інтернаціона
лістом, людиною високої культури і мо
ральної чистоти.
Найважливішим завданням комітетів ком
сомолу є формування у юнаків і дівчат ко
муністичного ставлення до праці і соціаліс
тичної власності. Слід всіляко розширюва
ти участь молоді в патріотичному русі
«Одинадцятій п'ятирічці — ударну працю,
знання, ініціативу і творчість молодих», по
шуку нових резервів підвищення ефектив
ності суспільного виробництва, прискорен
ня науково-технічного прогресу, економії
матеріальних, сировинних, паливно-енерге
тичних і трудових ресурсів. Ширше залуча
ти молодих учених і спеціалістів, раціонапі-Заторів і винахідників до створення і впро-

вадженяя нової техніки і технології, механізації і автоматизації виробництва, здійснення заходів, спрямованих на скорочення
ручної праці.
Більш предметним і дійовим має стати
шефство комсомолу республіки над розвит
ком вугільної і металургійної промисловос
ті, будівництвом атомних електростанцій,
розробкою і впровадженням засобів малої
механізації в усіх галузях народного господарства.
ЦК Компартії України закликає комсомольців, усіх юнаків і дівчат активніше
включитись у боротьбу за здійснення про
довольчої програми. Впровадження про
гресивних технологій вирощування кукуруд
зи, цукрових буряків, інших сільськогоспо
дарських культур, дальший розвиток тва
ринництва, соціально-культурне будівницт
во на селі — саме на цих ударних ділян
ках слід зосередити сили комсомолу, СІЛЬ
СЬКОЇ МОЛОДІ.

Предметом постійної турботи КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій і надалі має бути
підвищення загальноосвітнього рівня і про
фесійної майстерності працюючої молоді,
вдосконалення навчання і виховання учнів
і студентів — майбутніх спеціалістів народ
ного господарства. Виконуючи доручення
партії — бути вожатим піонерії — комсо
мол покликаний ще вище піднести рівень
роботи піонерських організацій, виховува
ти у юних ленінців працьовитість, глибокий
інтерес до знань.
Комітети комсомолу спільно з радянсь
кими, профспілковими і господарськими
органами повинні послідовно і наполегливо
здійснювати заходи по поліпшенню умов
праці, побуту і відпочинку молоді, викорис
танню культурно-освітніх закладів, спортив
них споруд для залучення юнаків і дівчат
до занять художньою і технічною творчіс
тю, фізкультурою і спортом.

В умовах зрослої агресивності імперія-*
лізму, загострення ідеологічної боротьби
на міжнародній арені комсомольські орга
нізації зобов'язані посилювати класове за«
гартування, поліпшувати військово-патрїо*
тичне виховання молоді, підвищувати її по
літичну пильність, готовність до захист^
Батьківщини, завоювань соціалізму, вихоау«
вати непримиренність, уміння давати рішу*
чу відсіч будь-яким проявам ворожої іде
ології, антиподам комуністичної моралі.
Здійснення відповідальних завдань, які
стоть перед комсомолом, вимагає дальшо
го
організаційно-політичного зміцнення
первинних комсомольських
організацій,
удосконалення стилю і методів роботи ко
мітетів комсомолу, послідовного виконання
настанови XXVI з'їзду КПРС про те, що в
кожній комсомольській організації має бу
ти створена жива, творча атмосфера.
Комсомолові довірено почесну місію —бути вірним помічником і резервом партії,
готувати нові покоління молодих комуніс
тів.
Самовіддано боротися за справу Леніна,
справу Великого Жовтня, завжди й у всьо
му бути прикладом, гідно нести високе
звання члена ВЛКСМ — у цьому полягає
найвищий громадянський обов'язок кожно
го комсомольця.
Центральний Комітет Компартії України
висловлює тверду впевненість у тому, що
комсомольці, всі юнаки і дівчата Радянсь^
кої України примножать свої зусилля в бо
ротьбі за втілення в життя накреслень
XXVI з'їзду КПРС, впишуть нові яскраві
сторінки в героїчний літопис будівництва
комунізму.
Хай живе Всесоюзна Ленінська Комуніст
тичка Спілка Молоді і її бойовий загін •—
комсомол України!
Хай живе наша велика багатонаціональ
на Батьківщина — Союз Радянських Соціа
лістичних Республік!
Під прапором марксизму-ленінізму, під
керівництвом Комуністичної партії — впе
ред, до перемоги комунізму!
, .
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У роки творення і в пері
од грізних ВОЄННИХ ВИГіробувіінь, у мирній і ратній пра
ці бойовим загоном ВЛКСМ
зарекомендувала себе Ле
нінська Комуністична Спілка
ААолоді України. Орденами
Леніна, Жовтневої Резолю
ції і Червоного прапора від
значено її славний шлях. І
нині, втілюючи в життя на
креслення
XXV!
з'їзду
КГІРС, готуючи гідну зустріч
еО-річчю
утворення СРСР,
XIX з’їздові ВЛКСМ, комсо
мол республіки трудовими
зпрршеннями,
успіхами в
нЛчанні, ідейному загарту
ванні юнаків і дівчат демон

струє рішимість бути на пе
редньому краї боротьби за
комунізм,
високо
нести
звання авангарду молоді,
надійного помічника партії.
Кращих -з кращих послаз
він на свій черговий з'їзд,
який проходить у Палаці
культури «Україна».
Десята
година
ранку.
Перший секретар ЦК ЛКСМ
України А. І. Корніснко ого
лошує XXIV з’їзд Ленінсь
кої
Комуністичної Спілки
Молоді України відкритим.
Звучать Державні
Гімн і
СРСР і УРСР.
Одноголосно обирається
президія з’їзду. Під оплєс-

ки присутніх місця в Прези
дії
займають
товариші
В. В.
Щербицький, О. Ф.
Ватченко, Г. І. Ващенко, І. О.
Герасимов,
Б. В. Качура,
О. П. Ляшко, І. О. Мозгозий,
І. 3. Соколов,
В. О. Соло
губ, О. А. Титаренко, В. В.
Федорчук,
В. Ф. Добрию
Ю. Н. Єльченко, О. С. Капто, Є. В. Качаловський, Ю. П.
Колсмієць, Я. П. Погребняк,
перший
секретар
ЦК
БЛКСМ
Б. М.
Пастухов,
л.ьотчик-космонавт, двічі Ге
рой
Радянського
Союзу
П. Р. Попович, почесні гос
ті, кращі представники ком
сомоли республіки.

Під звуки маршу в зал
вносяться прапор тричі ор
деноносної республікансь
кої комсомольської органі
зації пам’ятні прапори ЦК
Компартії
України,
ЦК
ВЛКСМ.
Бурхливою
озацісю зу
стрічають делегати пропози
цію обрати почесну прези
дію з’їзду в складі Полігбюро ЦК КПРС на чолі з
Генеральним
секретарем
ЦК КПРС, Головою Прези
дії Верховної Ради СРСР то
варишем Л. І. Брежнєвим.
Звучать здравиці на честь
Комуністичної партії, її Ле

нінського Центрального Ко
мітету.
Обираються
секретарі
ат, редакційна
і мандатна
комісії з’їзду.
Затверджується такий по
рядок денний:
1. Звіт про роботу Цент
рального
Комітету ЛКСМ
України і завдання комсо
мольських організацій рес
публіки по виконанню рі
шень XXVI з’їзду КПРС і
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни.
2. Звіт ревізійної комісії
ЛКСМ України.
3. Вибори:

Центрального
комітету
ЛКСМ України.
Ревізійної комісії ЛКСМ
України.
Слово надасться
члену
Політбюро ЦК КПРС, пер
шому секретареві ЦК Ком
партії України товаришеві
В. В. Щербицькому,

тепло

зустрінутому присутніми.
Кожен з'їзд
комсомолу,
говорить
товариш
В. В.
Щербицький, — це хвилю
юча,
незабутня
подія,
справжній
огляд бойових
рядів молодих
будівників
комунізму. Нинішній з’їзд
проходить у дні, коли мину-

(Захінчення на 2-й єтор )«
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(Закінчення.
Поч; па 1-й стор.).
/>а перша річниця історично
го XXVI з їзду КПРС, у дні
всенародної підготовки до
знаменного ювілею — 60річчя утворення Союзу Ра
дянських
Соціалістичних
Республік.
Зростаюча
політична
і
трудова
активність, широ
кий розмах соціалістичногозмагання за успішне вико
нання поставлених з їздом
завдань — усе це перекон
ливі
свідчення
гарячого
схвалення
радянським на
родом
внутрішньої і зов
нішньої політики нашої пар
тії, одностайної підтримки
цілеспрямованої
і плодо
творної діяльності її Цент
рального
Комітету, Політбюро
ЦК КПРС на чолі з
вірним ленінцем товаришем
Л. І. Брежнєвим.
Ми по праву
пишаємось
тим, що наша
Батьківщина
впевненою
ходою йде по
шляху комуністичного тво
рення, неухильно зростає її
міжнародний авторитет.
У виступі було підкресле
но нерозривний зв язок ге
роїчних справ Ленінського
комсомолу з історією нашоі
соціалістичної держави. Чу
дові традиції
комсомо ту
примножуються
у справах
тих, хто сьогодні
зміцнює
економічну та оборонну мо
гутність нашої Батьківщини.
У ці дні
минає 50 років з
дня
опублікування в жур
налі. «Молодая
гвардия»
перших розділів книги Ми
коли Островського «Як гар
тувалася сталь», на якій ви
ховані цілі покоління радян
ських людей, і 25 років з ча
су завершення швидкісного
будівництва
комсомольсь
ких шахт
у Донбасі.
До
свого
чергового,
XXIV з'їзду відзначив това
риш В. В. Щербицький, ком
сомол України
— один з
найбільших загонів Всесо
юзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки
Молоді —
прийшов ще більш згурто
ваним, організаційно зміцні
лим, готовим до виконання
нових відповідальних, мас
штабних^ завдань. ГІонад 0
мільйонів 700 тисяч юнакіз
і дівчат об’єднує він сьо
годні у своїх рядах.
У привітанні ЦК Компар
тії України
XXIV з’їздові
ЛКСМУ дано високу оцінку
діяльності комсомолу, кон
кретного
вкладу
комсо
мольців усієї молоді рес
публіки в розвиток еконо
міки, науки
і культури, в
розв’язання
завдань, пос
тавлених XXV і XXVI з'їзда
ми
КПРС. Це заслужена
оцінка.
Партія пишається
ділами комсомолу.
Із зростанням освіченості
молоді зростає її громадсь
ко-політична
активність,
ідейна
зрілість.
Нинішні
комсомольці, так само як їх
батьки і діди, беззвітно від
дані справі
партії, справі
Великого Жовтня, полум’яні
радянські патріоти, переко
нані інтернаціоналісти. Це —
один з найважливіших під
сумків багатогранної діяль
ності нашої
партії, роботи
комсомолу.
XXVI з’їзд КПРС, ск.паз
В. В. Щербицький, поставна
перед комсомолом завдан
ня— ще активніше сприяти
формуванню покоління лю
дей політично активних, які
знають
справу,
люблять
працю і вміють працювати,
завжди готові до
захисту
<аоєї Батьківщини.
Однак не в усіх ще ком
сомольських
організаціях
це завдання
розв'язується
так, як того вимагають нові
завдання, що випливають з
рішень XXVI з'їзду
КПРС
сучасної міжнародної
об
становки. Нас не можуть не
турбувати навіто поодинокі
випадки недисциплінованос
ті окремих молодих людей,
а тим більше — прояви спо
живацького
ставлення до
ЖИТТЯ.. Необхідно посилити
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ідейно-виховну робоїу, на
дати їй ще
ширшого ро
маху, наступальності й висо
кої
результативності. Під
креслювалась
особлива
важливість ідейно-г.оліти іного, класового загартуван
ня молоді,
формування у
всіх юнаків і дівчат глибо
ких, твердих комуністичних
переконань, озброєння їх
теорією марксизму-ленінізм/.
В
' ідейно-політичному,
класовому вихованні неоці
ненною є роль героїчних
революційних, бойових
і
трудових традицій,
на які
така багата
історія нашої
Батьківщини, історія Ленін
ського комсомолу. Подви' и
героїв Великої Вітчизняної
— це чудовий приклад беззавітної мужності, револю
ційної стійкості, незламної
солі до перемоги, невгаси
мої любові до Батьківщини,
вірності
інтернаціонально
му обов'язку.
Велике місце у своїй про
мові товариш
В В
Щер
бицький
приділив
участі
комсомольців і молоді
у
здійсненні накреслених пар
тією планів комуністично:- а
будівництва. Партія висуває
на перший план завдання
якнайшвидшого завершення
переведення нашої еконо
міки на переважно інтенсив
ний шлях розвитку, всемір
ного підвищення
її ефек
тивності і якості всієї робо
ти. І тут є де
докласти зу
силь комсомолові, виявити
свою ініціативу. Серед най
важливіших завдань, у ротс язанні яких необхідна ак
тивна участь комсомольсь
ких організацій, було назва
но роботу по прискоренню
науково-технічного прогре
су, яку нзпогано веде, зоі рама, ко/исомол Києва, За
порізької. Дніпропетровсь
кої, Донецької, Львівської,
Харківської областей. Ком
сомольці покликані очоли
ти масовий похід молоді за
економію та бережливість,
за високу, якість продукції,
повести рішучу боротьбу з
втратами і браком, марно
тратством
у використанні
г.злива, енергії, сировини,
матеріалів. Комсомол рес
публіки повинен ще актив
ніше здійснювати шефство
над спорудженням найваж
ливіших народногосподар
ських еб'ехтіз, подавати по
стійну допомогу в розвитку
базових галузей промисло
вості — насамперед вугіль
ної і металургійної. Особли
ву узагу було приділено не
обхідності
постійно підви
щувати роль комсомолу в
організації праці
і побуту
молодих трудівників, підви
щенні ефективності соціа
лістичного змагання.
Більш предметною, про
довжував
далі
товариш
В. В. Щербицький, повинна
стати також
участь комсо
мольських
організацій
у
здійсненні
продовольчої
програми. Тут головні точ
ки прикладання сил комсо
мольців і молоді — це роз
виток тваринництва, механі
заторський всеобуч, шефст
во над впровадженням ін
дустріальних технологій ви
рощування кукурудзи, цук
рових буряків та інших куль
тур.
Участь молоді в розв’я
занні найважливіших народ
ногосподарських
завдань,
говорилося у виступі, є,чу
довою школою
виховання
свідомого, творчого, справ
ді комуністичного ставлен
ня до праці. Перший секре
тар ЦК Компартії України
називає імена героїв праці,
якими по праву
пишається
комсомол республіки.
Товариш В. В. Щербиць
кий звернув узагу на важ
ливість
удосконалення мо
рального виховання молоді,
постійної
турботи про ду
ховне зростання
юнаків і
дівчат, розвиток у них ви
соких естетичних
смаків,
про фізичне
загартуванні.

раціональне
використанн.і
молодими людьми вільно:о
часу, розумну
організацію
дозвілля. Для цьої о є вели
чезні можливості — клуби
та будинки культури, стадіоии, спортзали Комсомол ра
зом з спортивними,
проф
спілковими
організаціями,
ДТСААФ, органами народ
ної освіти зобов'язаним та
кож подбати
щоб до фіз
культури,
спорту туризму
залучити
всіх без винятсу
юнаків і дівчат,
Значне місце в промові
Б. В. Щербицького було
приділене, питанням срга.і.заціино-політичного
зміц
нення первинних
комсо
мольських організацій, під
вищення рівня
їх внутрі
спілкової,
ідейно-виховної
роботи,
особливої ролі з
цьому райкомів, міськкомів,
обкомів, ЦК ЛКСМУ. І реба
більш наполегливо вдоско
налювати стиль і методи
роботи районних, міських,
обласних комітетів комсо
молу, до кінця
зжити з їх
практики формалізм, галас,
більше працювати не з па
перами, а з людьми. Вихо
вання ініціативних, енергій
них, здібних організаторів,
людей із загостреним по
чуттям нового, відповідаль
ності за доручену
справу,
принципових і нег:ри/иире:іни’х до недоліків — важли
ва соціальна функція ком
сомолу.
Роботу з молоддю,
в.д.’начив перший секретар ЦК
Компартії
України, партія
вважає нпдззичайно важли
вим обов'язком комуністів.
Тепер 223 тисячі молодих
членів і кандидатів у чл9ни партії
працюють у ви
борних комсомольських ор
ганах. Це почесне і відпові
дальне партійне доручення.
Партійні організації повин
ні підвищувати вимогливість
до комуністів,
які працю
ють у комсомолі, допомага
ти їм бути
справжніми втгажками молоді.
Наприкінці товариш В. ІЗ.
Щербицький сказав:
Для нас священним є ле
нінський
заповіт
«...Діяти
так, щоб молодь робітни
чого класу виховувалася в
дусі соціалізму і в усвідом
ленні братерства народі т».
Тепер, коли наша Батьків
щина йде назустріч 60-річчю утворення
СРСР, ми з
повним
правом можемо
сказати: ми були, є і буде
мо завжди вірні цьом/ з.ігювітогі
нашого великого
вождя, грапоро-зі соціаліз
му, братерській дружбі на
родів Радянського Союзу,
пролетарському інтернам,іоналізмові. У вірності лені
нізмові, у керівництві Ко
муністичної партії — запо
рука
плодотворної діяль
ності комсомолу.
Товариш В. В. Щербиць
кий побажав успіху в робо
ті з'їзду і висловив тверду
впевненість у тому, що ком
сомольці, всі юнаки і дів
чата Радянської
України і
далі йтимуть у перших ря
дах моїутньої армії будів
ників
комунізму в нашій
країні.
З ДОПОВІДДЮ
«Звіт про
роботу Центрального Комі
тету ЛКСМ України і зав
дання комсомольських ор
ганізацій республіки по ви
конанню рішень XXVI з'їз
ду КПРС і XXVI з’їзду Ком
партії
України»
виступив
перший секретар ЦК ЛКСМ
України А. І. Корніснко.
Кожен з нас, говорить до
повідач, переживає надзви
чайно радісні хвилини. Усі
думки й почутті
звернуті
до великої ленінської пар
тії, яка, розв’язуючи істо
ричні завдання комуністич
ного будівництва, безустан
но
дбає про підростаюче
покоління. В мобілізуючих
ємких
рядках
привітання
Центрального
Комітету
Компартії України з’їздові,
яскравій,
надихаючій про
мові члена Політбюро ЦК

КПРС,
першого секретаря
ЦК Компартії України това
риша Володимира Васильо
вича
Щербицького
дано
високу оцінку конкреіного
вкладу комсомольців і мо
лоді в розвиток економіки,
науки і культури, міститься
всебічний, вимогливий ана
ліз діяльності республікан
ської комсомольсько: орі ■
нізації.
Творча сила рішень пар
тійного з'їзду,
підкреслив
А. І Корнієнко,
яскраво
проявляється в могутньо
му припливі енергії та ен
тузіазму молодих трудівни
ків, яким позначені початок
одинадцятої
п ятирічки,
ударна трудоза вахта, прис
вячена 60-оіччю утворення
СРСР, XIX з'їздові Ленінсь
кого комсомолу.
Юнаки і дівчата республі
ки, як і все радянська мслодь, гаряче схвалює внут
рішню
і
зовнішнню поКомуністичлїтику рідної
плодотворної
партії,
Центральну
діяльність
його
нсго Комітету КПРС,
Політбюро на чолі з вірним
г.родозжузачем великої ле
нінської справи, Генераль
ним секретарем ЦК КПРС,
і олооою Президії Серхозної Ради СРСР товаришем
Л. І. Брежнєвим.
У
своїх
позсякденних
справах, відзначив допові
дач, комсомол республіки
відчуває постійну підтримку
й допомогу
ЦК Компартії
України,
його Політб-оро,
партійних комітетів і органі
зацій.
Нині
комсомол України
— це понад 6 мільйонів 700
тисяч
членів
ЗЛКСМ. За
звітний
період
у
ряди
ЕЛКС/А вступило 3 мільйо
ни 300 тисяч юнаків і дів
чат. 352 тисячі кращих вихозанщв
комсомолу Суло
рекомендовано з ряди Ле
нінської партії.
Свідчення
величезного довір’я партії
до комсомолу і молоді —
дедалі зростаюча їх [ооль з
управлінні
справами
сус
пільства.
Від імені делегатів з'їзд/,
всіх комсомольців, юнакіз і
дшчзт республіки А. !. Корніснко
сердечно
дякує
Центральному
Комітетові
КПРС. ЦК Компартії Украї
ни за батьківську
турботу
про комсомол, допомогу в
поліпшенні
роботи з мо
лоддю.
Характеризуючи
діяль
ність комсомолу України за
звітний період,
доповідач
підкреслює, що,
виходячи
з вимог партії, рішень XVI і І
з’їзду ВЛКСМ і ХХПП з'їзду
ЛКСМУ, комітети комсомо
лу
республіки
прагнули
вдосконалювати роботу по
комуністичному вихованню
молоді, формуванню класо
вої самосвідомості,
актив
ної життєвої позиції, якос
тей
патріога-інтернаціоналіста,
високої політичної
культури. Основні зусилля
комсомольських
організа
цій спрямовувались на гли
боке
вивчення юнаками і
дівчатами марксистсько-ле
нінської теорії,
матеріалів
партійних з’їздів, виховання
юнацтва на прикладі життя
і діяльності В. І. Леніна, ге
роїчних
традиціях партії і
народу. Понад 5 мільйонів
слухачів за звітний період
поповнили знання в галузі
марксистсько-ленінської те
орії в гуртках, школах і се
мінарах. Заняттями в них
охоплений практично кожен
другий комсомолець з чис
ла працюючої молоді.
Важливе завдання комсо
мольських організацій, під
креслює промовець, — ви
ховувати у юнаків і дівчат
високу класову свідомість,
політичну пильність, дбати
про перетворення політич
них знань у глибокі
пере
конання,
вміння
активно
відстоювати їх,
давати рі
шучу відсіч будь-яким про
явам ворожої ідеології.
Доповідач говорить про
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Пролегровській І ВорОЩ’.і.
велику роль середніх ШКІЛ,
профтехучилищ, технікумів г.овгрсіДСокій — по органі
І вузів в ідейно-політично- зації дозвілля юнаків і
молоді, чат, Черкаській і Тернопіль
му
загартуванні
про необхідність повсюдно ській — по підаищенню
сала і розвину
практику культури
впроваджувати в
навчання, художнньої самодіяльності
активні
форми
тісніше поз язувати матері в Запорізькій і Харківській
ал, який вивчається, з жит областях — по органів^
тям, проблемами сьогод змістовної робог-і в моло
нішнього дня, конкретною діжних гуртожитках, за міс
ідеологічною обстановкою. цем проживання підлітків (
Значне місце в доповіді молодших школярів. Дба
про моральне вихо
зайняли
питання героїкз- ючи
иатріотичного
виховання вання юнаків і д:вчат, комі
молоді, підготовки її до за тетам комсомолу необхідно
хисту Батьківщини. Кровною особливу увагу приділити
справою комсомолу було і молодим сім’ям. Конкрьє виховання у юнаків і д е- ною справою комсомольських
організацій
позичу
чат глибокого чуття єдиної
шефство над оу^\
родини, братерської друж стати
би, інтернаціональної солі ництзом дитячих закладів,
гуртожитків для молодок.здарності.
Потім доповідач охарак ніа.
теризував діяльність комсо
’ Збагачувати
духовний
мольських
організацій по світ юнацтва,
підвищувати
вихованню у молоді свідо його
моральну культур/,
мого
ставлення до праці, сказав доповідач, поклика
прилучанню її до активної
на молода художня інтелі
участі у здійсненні завдань
генція, чию творчість мають
одинадцятої
п'ятирічки. відзначати ьисока грома
Він називає імена молодих дянськість, глибина проник
виробничників, які відкрит нення в явища сучаснос і,
тя з’їзду відзначають удар вірність життєвій правді.
ною працею, новими рекор
Велике місце у ЗВІТНІЙ до
дами і досягненнями. В хо
повіді зайняли питання орді вахти,
присвяченої XIX ганізації
змістовного доз
з’їздові
ВЛКСМ
і
XXIV
вілля молоді, розвитку фі
з'їздові комсомолу Украї зичної культури і спорту
ни, понад 700 комсомольсь відповідно
до
постанови
ко-молодіжних
колектизіз,
ЦК КПРС і Раді<і Міністрів
15 тисяч молодих виробнич СґС:' «Про дальше підне
ників рапортували про висення
масовості фізі-іної
конання
завдань двох рокультури і спорту».
ків п'ятирічки.
Звітний період, відзнача
Як і рекомендував
лось у доповіді,
став дня
Компартії України, предме
колчеомолу Укрзіни важли
том особливої турботи ком
вим етапом дальшого орга
сомолу була і залишається
нізаційно-політичного зміц
участь у розвитку паливно
нення первинних організа
енергетичного
комплексу.
цій, підвищення їх бойоеиГіродозжуючи славні тради
гості й авторитету, збагачен
ції республіканської орга
ня їх новим досвідом. Сьо
нізації, XXIII з їзд комсо
годні в складі ЛКСМУ —72
молу оголосив ударне шеф
тисячі первинних організмі
ство над вугільною промис
цій. Більшість з них — це
ловістю.
згуртовані, авторитетні ко
Разом з тим багато комі
лективи, які вміють мобілі
тетів комсомолу ще не зу
зувати молодь, забезпечити
міли
знайти
ефективних
високу Трудову І ГрОМЗДЄіформ
розвитку
трудової
ис-г.олітичну активність члеактивності /холоді, слабо ви
нв ВЛКСМ.
користовують
можливості
Потім з'їзд заслухав звіт
соціалістичного
змагання.
Слід подбати про те, щоб ну доповідь ревізійної ко
кожен
комсомольсько-мо місії ЛКСМ України, з кко.о
голова А. Д.
лодіжний
колектив
був виступив її
зразком умілої організації Капустін.
праці.
Починається
обговорен
Доповідач говорить про ня доповідей. Делегати го
участь молоді республіки у ворять
про
багатогранну
здійсненні
продовольчої роботу
комсомольських
програми,
про
завдання
організацій по втіленню в
півмільйонного загону ком
життя рішень XXVI з’їзду
сомольців, усіх юнаків і дів
КПРС і XXVI з'їзду Комчат республіки, зайнятих у партії України, лисгспадосільському господарстві.
вого (1981 р.) Пленуму ЦК
Велике значення має при- КПРС, про рішимість юна
лу тення молоді до науко ків і дівчат новими усліхаво-технічної творчості, під
ми у праці і навчанні зуг
вищення ролі молодих уче стріти XIX з'їзд ВЛКСМ і
них і спеціалістів, шефство 60-річчя утворення СРС3.
над розробкою і впровад Від
Імені
КОМСОМОЛЬЦІВ,
женням засобів, які полег усієї молоді промовці за
шують працю.
являють про гаряче схва
У доповіді йшлося про лення мудрої
внутрішньої
важливість зміцнення дис
і зовнішньої політики пар’
ципліни праці, рішучої бо тії,
плодотворної, творчо;
ротьби з безгосподарністю,
діяльності
Центрально‘0
марнотратством,
суворої Комітету КПРС, його Пол'.-вимогливості до тих,
хто бюро на чолі з товариш
допускає брак у роботі.
Л. І. Брежнєвим. Іде ши
Промовець докладно го рокий, діловий обмін
ворить
про
роль комсо
ЄВІДОМ, всебічно І КрИП-Ч’іО
мольських
організацій
у
аналізуються
підсумки Ді
боротьбі за глибокі знання яльності
республіканської
учнів і студентів, підготов комсомольської
організа
ку їх до самостійного жит ції, обговорюються шляхи
тя і праці. Він підкреслює, дальшого
вдосконалення
що комітети
комсомолу стилю і методів роботи КО
покликані вміло спрямову мітетів комсомолу, поліп
вати
роботу
піонерських шення
ідойно-політичного,
дружин і загонів, посилити трудового і морального ви
пошук форм і методів піо ховання молодого ПОКОЛІН
нерського
самоврядуван НЯ,
організаційно полігич"
ня,
предметно
вникати в ного
КОМСО*
зміцнення
життя кожного піонерсько мольських рядів, підвиїценго
колективу,
активніше ня
кераин*
бойо.витості
впроваджувати досвід кра них організацій.
щих.
З'їзд заслухав і згиазрГоворячи
про
необхід
див
доповідь мандлтної
ність підвищення ролі ком комісії,
з якою виступив
сомолу в моральному вихо голова Б. В. Солдатенкованні юнацтва, А. І. КорніНа вечірньому засіданні
єнко відзначив набутий до XXIV
з'їзд
ЛКСМ аі-али
свід цієї роботи: в Києві і піонери і школярі.
Щл
Львівській області — по ес
З’їзд продовжує сваю.дОтетичному вихованню учнів
боту.
і студентської молоді, Дні(РАТАУІ
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«Молодий комунар»

З стор
■ ПЭМ

ЗА РЯДКОМ РІШЕНЬ
XXVI З'ЇЗДУ КПРС

„вмшг
мільйонів

юнармійців

цього року —

свято. Всесо

У

юзній комсомольській війсь

ково-спортивній грі

«Орлят

ко» минає 10 років.
Подія ця не
залишилась
непоміченою
у
філателії.
Пошта сгсг1 випустила спе
ціальний художн.и маркова
ним
конверт, присвячений
пам'ятній даті. На його ма
люнку — нолона юнармійців
під прапором і емолема гри.
Це так вона
зветься —
гра. Але зовсім не граються
школярі, коли
шефствують
Нйд ветеранами и інеалідамч
^.іііинн, стежать за порядком
біля пам’ятників та
обеліс
ків героям, коли стоять у
почесній варті оіля священнкх меморіалів.

має

і

Про те як втілюються и
життя накреслення XXVI
з'їзду КПРС па
Кірозоградському
меблевому
комбінаті, наш кореспон
дент попросив розповісти
директора комошагу Вік
тора
Сергійовича
РО
МАНИ ЕНКА;

«Орлятко» стало ефектив
ною формою оборонно-ма
сової
і спортивної роооти
серед молоді,
підготовки Іі
до
захисту
Ьагькізщинн.
Єеесою?на
вахта
пам'яті,
уроки мужності, походи по
МІСЦЯХ
иоиової і трудової
сл.тви, огляди військово-гехн-.чної підготовки,
нарешті,
марш-пзради в свято пере
моги У іравня — все цз —
«Орлятко».
А як праі н/гь
юнарміиці зробити свій за
гін кращим, добитися права
брати у асть у Всесоюзному
фіналі гри! А як
прагнуть
вони з цьому фіналі
пере

могти!

У 1977 році, коли «Орлят
ку» минуло з років, ьи ішоа
перший
поштовик сувенір,
присвячений
грі. Це
був
кп.чверг з оригінальною мар
ною. У
багатьох
«Орлят»
він і тепер
зберігається як
пам'ять. Мабуть, у майбут
ньому з’являться Й ІНШІ. АДнса «Орлятко» вічно молоде,
і його
невеликі пеки
Щ,1
юзілеї — зайві донази цього.

В. Р.: До цього року ми
випускали добре відомій
кіровоградцям
меблевій
набір «Нарцис». На д^ний
час він застарів. З точні
зору і архітектурних
ви
мог, і художнього оформ
лення. З січня .1982 року
в
торговельну
мережу

підприємство
поставляє
нозий гарнітур корпусних
меблів «Онега», призначе
ний для сучасних тилових
квартир. Всесоюзний ,,роектчо-конструкторськии і
технологічний
інститут
меблів розробив дану мо
дель з урахуванням су
часних і перспективних ар
хітектурно - планувальних
рішень жилих приміш.е 1Ь.
Набір має
різноманітні
корпусні вироби для збе
рігання одягу, книг, посу
ду, білизни, радіоапарату
ри ющо.
КО?.: Вікторе

Сергійо

вичу, що можна

сказати

про якість виробів!

В, ?.: Зовсім недавно, З

«Розширювати

й оновлювати асортимент, під- ->

лнщузати якість товарів, збільшувати

продаж но- ‘

зих, модних, а також

недооогик добротних това

рів, які користуються

попитом. Дктизяо впливати

на формування розумних пограб і естетичних сма

ків населення».

(З матеріалів XXVI з'їзду КІ1РС).
»■иагіту-’пі.т..-

березня, працізчики ком
бінату святкували трудо
ву перемогу — наборові
«Онега» присвоєно дер
жавний- Знак якості. Але
не тільки це говорить про
добротність наших виро
бів. Найкращу оцінку да:
покупець: «Онегу» розку
повують
дуже швидко.
Якщо на стару
модель
часто надходили реклама
ції і меблі за гриму залиСо
у магазинах, то нову, оп
лативши її вартість у ма
газині, спогкивач отримує
буквально з платформи.

якій за величиною кімнаті.
Вироби оздоблені
деко
ром що надає їм особли
во привабливого вигляду.
Гіозерхня нелакозана, під
старовину.
А це також
єідпоьідвє сучасній .МОДІ.
З іншого боку — знач
ної зміни зазнав виробни
чий процес. Застосовуєть
ся нове імпортне
облад
нання, вперше на Україні
складання робиться на ку
ючії стяжці
(це зручно,
надійно, значно п,двищуєгься при цьому продук
тивність праці). Для обли
цювання ребра дошки р інпио застосовувалась де
ревина, тепер — пластик,
смолу для склеюзення за
мічено розплавленим кле
ем ТКіМ.

КСР.: Зи сказали, що
при розробці дзної моде
лі враховувалися сьогод
нішні і перспективні архі
тектурно-планувальні
рі
шення
житлозих при/ліщень. Що ж саме вказує
КОР.: Мабуть, багатьом
на її сусчасмість! Чим зо нашим
читачам
цікаво
на приваблює!
знати: скільки
ж коштує
В ?.: Гарнітур має шість гарнії ур!
варіантів
компонування,
В. Р.: Є два варіанти об
отож меблі можна гарно і лицювання задньої стінки
зручно розмістити у будь- вінілісшкірою і синтетич-

НИМ ШПОНОМ. У першим І
варіанті
гарнігур коштує
982
карбованці
другий
дешевший — 974.
КСР.: Вікторе Сергійо
вичу, .ми говорили про за
ходи, яких зживають пра
цівники комбінату для по
ліпшання побутових умов
населення. На якому рів
ні, якщо можна так зисловитись, виробничий побут
самих працюючих на вз
шому підприємстві!
В. Р.: Не можна сказати,
ЩО МИ Зробили 3 ЦЬО/Ду
напрямі все можливе, але
успіхів досяїли. І арно об
ладнано кімнату для відпо
чинку з цеху № з, до Пер
шого травня думаємо об
ладнати
подібну в цеху
№ 2. Намічається рекон
струкція їдальні. У пер
спективі створення на під
приємстві
кімнати
для
психологічного розванта
ження. Тут
можна буде
послухати гарну
музику,
випити коктейлю з киснем,
тобто зняти з себе психо
логічну напругу, відпочи
ти душею. Комсомольці
вирішили взяти шефство
над озелененням терито
рії комбінату...
х
КОР.: Над чим працюзатймете у майбутньому!
В. Р.: На сьогодні насе
ленню продано 1465 набо
рів. На 1982 рік заплано
вано 67С0. Колектив під
приємства
працюватиме
над збільшенням
обсягу
продукції, над поліпшен
ням її якості. Думаємо тад
тим. як замінити дорогі й
важкі матеріали — дере
вину, метал
на дешев: і
легкі
—
різноманітні
пластмаси.
Розмову зів
В. АФАНДСІЄНКО.

(Кор. ТАРС).

Е БУЛО шість років
тому.
Літній
день
дзвенів сріблястим листям
осокорів
і кидає у вікна
золоті оберемки СОНЯЧНОГО
проміння. Віч
зазирав у
очі вчорашній виї’ускчіщі
Кіровоградського
медич
ного училища, невеличкій
на зріст і тендітній Гані
Виходець. Так весело, що
навіть плакати на сгінах
інфарктного
відділення
міської четвертої лікарні,
де почалася Ганина трудо
ва біографія, здавалися не.
такими строгими...
На першому в її житті
чергуванні в реанімаційну
доставили тяжко хворого.
На її очах настала клініч
на смерть.
«... Чоловік хлипав ротом, як риба, викинута па
берег. Я ніяк не могла ві
від його
дірвані погляду
стражденного й безпомічного обличчя...»
— Таїно, готуйте шприц,
— почула вона ніби крізь
сон голос завідуючого від
діленням Івана Петровича
Іванця.
— Я зараз... негайно, —
з а ме туш і іл ас я
дівчина,
тремтячими
пальцям і
оправляючи голку в скля
ний циліндр.
— Не
метушіться, —
почула рівний голос Івана
Петровича. — спокійніше.
Візьміть себе в руки...
«... А я все не могла відірв іги очей від обличчя
хворого. І тут рантом із
жахом збагнула, іцо воно
мені дуже нагадало лице
мого батька у тон час, ко
ли я ще була тринадцятирічним дівчам...»

Ц

цю думку, як за рятівний
круг, — тоді вивчусь на лі
каря і свого
татка вилі
кую».
Але батько не дочекав
ся. В такий же літній день.

стоїть поруч досвідченого
лікаря і жадібно ловить
кожен рух його рук. Ма
саж сгрця...
Іваї: Петрович з силою
натискує на грудну кл’іт/

магався передати своїм
мо.іо.чіім
колегам
не
тільки секрети
фахової
майстерності, а н навчити
їх переконувати хворих у
тому,, що недугу можна і

Серпе на долоні
ЗАВТРА-ВСЕСВІТНІМ ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я

коли сонце в зелених кро
нах дерев дзвеніло золоти
ми променями, він. лежач.і
па ліжку, тихо покликав:
— Доню, підійди ближ
че. Поклади мені руку на
серце... чуєш?
— 2 —
— Чую.
— Мені вже легше ста
ОЛОДИЙ
фронтовик
” Олексій Виходець при ло.
Це були останні слова,
ніс із війни ранню сивішу,
болючі спомини і осколок які почула ві і батька три
під серцем. Коли він ТИХО надцятирічна Тонн Вихо
стогнав, міцно стискуючи дець...
зуб л. Ганн вся перейм і ід
— З —
ея ного болем.
у біно
ОСЬ ТЕПЕР,
«Хоч би скоріше вирос
му халатику хі иакроmv
думала
ти, — гарячково
вопа
вона, наївно хапаючись зч хм.гісиій шапочці.

І

ку хворого, піднімаючи і
опускаючи руки. Зараз під
його долонями — живе
людське серце. Він приму
шує його битися, боротися
з підступною смертю,
«... Я дивилася на цей
поєдинок
і подумки по
вторювала: «Ну запульсуй,
забийся. тільки не зупи
няйся. Серце, я дуже тебе
прошу. Вийся. Не здавай
ся». Незчулася, як усе це
почала говорити
вголос.
Милий наш. дорогий Іван
Петрович, він зробив виг
ляд, що не почув моїх
слів. »
I. II. Іваиець завжди іі-і-

треба перемогти.. Він під
готував собі чудову зміну:
молодих лікарів комуніста
1. 3. Ка.тнничеика, комсо
мольця О. Б. Вавінського
та інших. Власне, в ньо
му вельми відповідально
му і важкому
відділенні
працює в основному мо
лодь. 1 осі» уже шостії і рік
щодня
переступає поріг
інфарктного старша медич
на сестра комсомолка Гаїщ ВИЧОДСЦЬ.

— 4 —

ло під його долонею, як
пташеня, зігріте щедрим
■людським теплом.
А скільки добра зроби
ли мудрі руки МОЛОДИХ
лікарів відділення І. 1<ілиііііченка (піп зараз заві
дує відділом), О. Вавінсь
кого, Л. Чичкапа, 11. Чере
ваня, М. Судимії! До ре
чі, останньому
лише 25
років.
Десятки
схвильованих
відгуків «безнадійно» хво
рих, які з цього відділен
ня повернулись до повно
кровного життя, на адресу
медичних працівників —
це найбільш об'єктивна
оцінка їхньої благородної
праці. 1 в пій є скромна
частка Тетяни Виходець.
Вибачте, Тетяни Олексіїв
ни. Саме так шанобливо
величають у відділенні цю
молодесеньку миловидну
медсестру.
Вона
у відділенні —
своєрідний контролер, ор
ганізатор
і
диспетчер,
який пі на хвилину не ви
пускає з уваги усіх меш
канців палат інфарктного,
дослухаючись до їхнього
дихання, до тривожного
биття їхніх сердець. Тетя
на Олексіївна строго пиль
нує за режимом
хворих,
чіткою організацією робо
ти медсестер, веде реєстр
історій хвороб тощо. Сло
вом, вона нагадує оту не
помітну деталь у склад
ному механізмі колективу,
без якої б робота його не
м'іта такого чіткого ритму.
Кожного дня
старша
медсестра четвертої місь
кої лікарні заступає
на
вахту
охорони здоров’я
людей. Вахту, на якій кож
ного дня доводиться всту
пати в бій з підступною і
нагальною хворобою. Але
в цьому її покликання. її
, право. її високий обов’я
зок радянського медпра
цівника.
В. ВАСИЛЕНКО.

прОДІ ІВАН Петровій
На знімку: старша мед
* «оживив» завмираю
че серце. І воно за їріііоті- сестра Т. ВИХОДЕЦЬ.

ФУТБОЛ
AWKSIOHaa

(ІІОЛТАВА)-

«ЗІРКА»-0:1
нозаичора капітана
двадцяти
чотирьох
команд
у дванадцяти
милах республіки підня ні прапора сирої; п'я
того чемпіонату країни
з футоо.іу серед клуоїв
др\ гої ліги шостої укра
їнської зони.
«Зірка**
с гартовий матч провела
в Полтаві з «Колосом».

Після невеликої роз
відки ініціативою заво
лоділи’ гості.
Вже на
чаї вертій ХВИЛа.Н зої-.-і
повели в рахунку. Ма.»анло Калита зрооав
чудовий простріл м'я
ча, і Сергій і-’алючеш-.о
спрямував його в сіїьу
воріт господарів стадіо
ну*. Після пропущеного і
гола полтавчани нама
гаються будь-що зміни
ти хід матчу. Та добре
і рають
захисні лінії
кіровоградців, . голкіпер
Валерії! Музнчук, який
виявився на висоті, ко- і
ли з ким сам
на сам
опинився
л.шад-.ночий ;!
<. .іолоса».
г
Не змінився перебіг і;
подій і після відпочин
ку. Наші земляки ата
кували гостріше і часті- •
кіс, але мокре поле за-.
ва жало
проведенню
комбінацій. Не можна
сказати, що футболіста
«Колоса» не намагали
ся організувати контр
атаки, щоб уникнути'
к іразкн.
Але иіровоградці надійно перекри
ли шляхи до воріт, вмі
ло контролювали м'яч.

Суддя р ес 11 у бл і:. а не ької
категорії киянин
Олександр Палакін зу
пинив стрілку секундо
міра, коли па табло бу
ло 1:0 на користь на
ших земляків. Сезон-82
ДОВГОГО

марафону
ремоги.

футбол ЬКОГо

почато з пе

«Зірка» виступала у
такому складі: Валерій
Музичук,
Володимир
Димов, Олександр Смиченко, Ігор Черненко,
Сергій Іїучеренко, Фе
дір Студньов (Михайло
Сайка), Михайло Кали
та, Юрії"! Сердюк, Юрій
Касьопкін,
Прослав
Еобиляк (Сергій Деіиіс'енко),
Серг'пі Валю
чсііко (Олександр Алекссєв).

Другш'і тур у четвер.
8 квітня «Зірка» в цей
день в Черкасах зустрі
неться з «Дніпром *.
11а своєму стадіоні
каші земляки 13 квітня
прііймат''.муть «Прикар
паття» з Івано-Фран
ківська.
В. ШАБАЛІН.

«СІВАЧ»
ЗАПРОШУЄ
' 7 квітня в приміщенні
Будинку культури імені
Компанійця (и.ч. 6. М.
Кірова) відбудеться черіове засідання
міської
молодіжної літера гурноі
студії «Сівач». Запрошу
ють усіх любителів крас
ної о слова.
Початок — о 18-й го
дині.

4 стор

«Мслсдий комунар»
новлення особистості під
літка.

Кіноекран квітня
Квітневий репертуар за
традицією
відкривається
фільмами кіноленініани.
Про події 1917
року
на сибірській каторзі роз
повідає нова стрічка кіно
студії «Мосфільм» «Лют
невий вітер». Після жор
стокого придушення бун
ту політичних в’язнів Арчинської тюрми в засні
женій
тайзі
опинилися
змучений
катуваннями
молодий революціонер та
його конвоїр — озлобле
ний тюремний наглядач...
Народний
артист
СРСР
Михайло
Ульянов,
який
виконує роль останнього,
з надзвичайною психоло
гічною достовірністю по
казує трагічний шлях сво
го героя до прозріння. У
фільмі також знімалися
Ігор Ліванов, Андрій По
пов, Сергій Яковлєв. По
ставив
фільм кінорежи
сер В. Досталь.
Радянській міліції при
свячено
новий пригод
ницький фільм «Шостий».
У ньому йдеться про ге
роїзм і мужність перших
вартових
правопорядку.
Вони до кінця були відда
ні світлим ідеалам проле
тарської революції й за
хищали її завоювання не
тому, що сподівалися на

Вівторок
цт — «Час». 8.45
ГА ;.С<)

— Клуб
кіноподорожей. 9.40 — Теле
фільм «Циган». 1 сері ї. По
: акчічешіі - Новини. 14.30
Новини. 11.50 —: До Вс«*
євітпього дня здоров’я Док.
ііїльми. 15.30
- На прав
клубу «Золота шайба». 16 15
- До національного в іта
Ефіопії — Дня перемоги Ви
сі уп національного аисамбено. пі'.'чі й танцю С<и'і.ч.н->_
тичної Ефіопії. 16.45 — Ад
реск молодих.
17.45 — «З
чого починається Космос».
Фільм 1 з
багатосерійного
телециклу • Космічний ВІК».
11145
- - Сьогодні у езіті.
а 9.оо —
Людина і закон.
19.30 — Фільм-концерт «Ніс
ні" па вірші М Добропраь’о
г.і». 19.40
Телефільм.''Ци
гань. 2 серія 21.00 — - Час-,
21.35 — Чемпіонат СРСР з
Футболу • Спартак» —ЦСЧ.А
По закінченні — Сьогодні у
світі.

А 10.00
УТ

Інформаційна
програма. 10.35
- <3 піс
нею в серці».
11.40 —
♦ Шкільний екран». 6 клас.
Розвиток мови. 12.10 — Ху
дожні й
телеф! л ьм < М ужмість». 2 і З серії. 11.20 —
Телеогляд
«Точка
зору».
16.00 — Новини.
10.10 —
-Срібний дзвіночок». 16.31)—
Музичний фільм «Заі.арпаг
тя моє». 17.00 — На XXIV
з’їзді ЛКСМ України. 16.00
— К. т. «День за днем». (Кі
ревоград). 18.20 — «Гарячі
точки весняного поля» Ре
портаж
з Го.тованівсьісого
раиойу (Кіровоград) 18.30
—Виступає
Київський на
меринй хор 19.00 — « Актуі•льііа камера». 19 30 — Те
лежурнал • Старт» 20.15 —
♦ Місто моє — мій дім». (Кі
ровоград). 20 40 —
Оголомістити (Кіровоград). 20.45 —
<І1а добрапч. діти’» 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
.дефільм . ■ Мужність». 4 <е
р*я. По закінченні
— По
мини.
ЦТ (IV програма)
19.30
Спорт за тиждень.
20.00 - 'Вечірня кчткі».
20.15 — - Міжнародна паї: >
рама». 21 00 — «Час». 21 35
— Художній фільм «СорокаЗЛ’ОДІМ
.

А

Середа
А 8.00
ЦТ — «Час»

8.45 — У
світі твдрин 9.45 — Народ.*!
мелодії. 10.00 — Телефільм
♦ Циган -. 2 серія По закін’• сині— Повний 14.30 —Нови
ми 1-1.50 —
-Комуністи
80-х» Док телефіьми.’ 16.03
— Мелодії землі молдавсь-

винагороду, а тому, що
інакше не уявляли свого
життя.
...Перші
роки Радян
ської
влади. Невеличке
місто на півдні Росії. Тут
з явився шостий началь
ник міліції. Шостий тому,
що п ятьох його поперед
ників, як і багатьох інших
активістів, було по-звіря
чому вбито ворогами. У
відділенні міліції шостого
начальника зустрів лише
один міліціонер, який за
лишився в живих — моло
дий
хлопчина Аристарх
Лушков...
Цей фільм на кіностудії
імені М. Горького поста
вив режисер Самвел Гас
паров за сценарієм дра
матурга Раміза Фаталієва.
До цього
С. Гаспаров
створив картини «Нена
висть», «Забудьте слово
«смерть», «Хліб,
золото,
наган».
5 квітня в області від
будеться прем’єра фільму
«Ніч коротка», який ство
рено на кіностудії імені
О. Довженка кінорежисе
ром Миколою Бєліковим
за сценарієм, написаним
ним разом із Володими
ром Меньшовнм.
Це
історія покоління,
дитинство якого пов'язане

кої. Концерт народної музи
ки. 10.25 - О. Яшин По сто
рінках; творів. 17.15 — !3іді упніться. сурмачі! 17.45 —
-Космічна весна» Фільм 2
з телециклу «Космічний вік».
18.45 —
Сьогодні у світі.
19.00 — Весна в Москві. Кіпозамальовка. 19.05 — - Гази
без кольору і запаху». Про
підготовку США до хімічної
шини Автор — політичний
оглядам Г. Зубков. 19.25 —
Кубок володарів
кубків з
; футболу 'і, фіналу. «Дим і
мо» (Тбілісі) — «Стандаод»
(Бельгія).
21.00 — «Час».
21 35 — Міжнародний тур
нір з хокею
Матч за 1 —2
Місця, 2 і 3 періоди. Но за
кінченні — Сьогодні у світі.

з війною. У центрі сюже
ту — розповідь про ди
тинство і юність Івана Го
лубенка,

котрий

хлопчи

ком втратиє маїір і бать

ка.

Точно

атмосферу

відтворюючи

того часу, ав

тори
фільму
показують
процес формування і ста

У
фільмі
знімалися
Сергій Каніщев, Един Со
болев,
Тетяна
Каплун,
Оленка Середа, Ігор Охлупін, Михайло Голубович
та інші.
... Хитромудра
пастка
іноземної розвідки без
жально спрацювала, і мо
ряк радянського торго
вельного флоту Фастов —
герой
детективу
«Пер
стень
із
Амстердама»

1 а». 10.35 — -Слово за ва
ми». Слідами виступів гро
мадської ради Українсь.: >:о телебачення. -Сільськії-:
вістей». • Робітничої газети»
по впровадженню передоюто досвіду. 11.05 — «Вперед,
орлята!» 11.35 — Фотоетюд
'-Весняні
квіти». 11.-10 —
«Шкільний екран». 6 клас...
Фізика 12.10
— Художній
телефільм «Мужність», -і се
рія 13.15 — Назустріч XIX
а’ї; ДУ ВЛКСМ. -Країна ком
сомолія». 16.00 -Повніш.
16.10 — «Срібний
дзвіпо
і Оіо 16.45 — Для школяр! з
« Зелений вогник». 17.15 —
Концерт за участю народно
і о артиста СРСР Ю. Гуляєва.
18 00
— К т. Телефільм
(Кіровоірад)
18.15 —- К. т.
-День за днем». (Кірово
і рад) 18.30 — К т - Музич
ний салон». Концерт оркест
ру
старовинної і сучасної
музики Кіровоградської ди
тячої музичної школи № 2.
(Кіровоград) 19 00 — - Акту
альна камера»
19.30’ —
-Сьогодні — Всесвітній день
здоров’я».
20.20 — Фільм
концерт 20.15 — «На добра
ніч діти!» 21.00
—■ «Час».
21.35 — Художній телефільм
■ Мужність». 5 серія 22.40 —
і’. Майборода. Концерт для
скрипки з оркестром. По за
кінченні — Новини
А ЦТ (IV програма)
19.00 — «Сільська годи
ка». 20.00 — « Вечірня кал
на». 20.15 — «На самзгі зі
слово.'і».
21.00 — «Что.
21.35 — Художній телефільм
«Чоловік у домі».

Четвер
А 8,09
НТ — - Час». 8. 15

— - Ро

;іом з дитинства» О Толстойи

-Дитинство Микити>. 9.30 —
Фільм-концерт «Балада про
пісню». 10.50 — Док філь
ми. Но закінченні — Но ш
ви. 11.30 — Новини. 14.50 —
До рійниці підписання Дого
вору про дружбу, співробіт

зрозумів, що його завер
бували. Болісним було йо
го повернення на Батьків
щину. Зрада дружині, не
законна валютна спекуля
ція — все обернулося
трагедією.
Про сміливу
операцію, розроблену і
здійснену
радянськими

контррозвідниками з до
помогою самого Фастова,
розповідає фільм режисе
ра Володимира Чеботарьова, створений на кіно
студії «Мосфільм». Разом

з акторами Олександром
ЗбруєЕим, Михайлом Болковим, Геннадісм Корольковим, Паулом Буткевичем
в картині знялися
команди кораблів Прибал
тійського і Далекосхідно
го морських пароплавств.
Музику написав відомий
композитор Раймонд Паулс.
Серед зарубіжних філь
мів
викликають інтерес
«Гірка сіль землі» (ісюрична кінодрама. Режисер
•— М. Мурешан, Румунія),
«Тридцять дев’ять сходи
нок» (політичний детектив,
дія якого відбувається в
Лондоні в 1914 році. Ре
жисер Д. Шорп. Вироб
ництво «Ренк фільм», Анг
лія), «Тиждень відпустки»
(французький фільм-роздум про покликання, про
долю підростаючого по
коління).
Фантастичну кінострічку
«Ангар-18» поставив аме
риканський
режисер
Дж. Л. Конвей. Картина
викриває
мілітаристську
політику США, розповідає
про події, які відбувають
ся після приземлення Б
Америці
інопланетного
космічного корабля.
С. 1ЛЛЯШЕНКО,
редантор обласного
управління кінофіка
ції.

На знімку: кадр із
фільму «Ніч коротка».

ннцтво і взаємну допомогу
ііж СРСР і Фінляндією. Кінопрограма «По Фінляндії».
15.10 — Концерт лауреата
міжнародних нопкурсів Демнденка (фортепіано). 16.10
— Російська мова. 16.40 —
Салют, піонері'.:! Виступ ди
тячих художніх колективів
Тагілі нського палацу піоче
рів. 17.30 — Економіка поВИНИВ бути економною. Про
досвід роботи солі камських
шахтарів. 17.45 — Шахові
школа. 18.15 — Ленінський

хору російської пісні ЦТ і
УР. 9.55 — Телефільм «Ци
іан». З серія. ІІо закінченні
-- Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — До Дня Військ про
типовітряної оборони краї
ни Док. телефільм. 15.40 —
Концерт ансамблю скрнпаг.ін «Кантилена» Буднику
культури
Ризького заводу
ВЕФ 16.Із — Діла московсь
кого комеомо.ту. 16 45 — В
і остях .указки. 17.45 —
- Перинні загін . Фільм 3 ч
телециклу «Космічний вік».

А 10.00 — «Актуальна каме-

«Молодой коммунар» —

угічерситст мільйонів. 18.45
— Сьогодні у світі. 10,00. —
Життя науки. 19.35 — Теле
фільм - Циган» 3 серія. 21.00
— «Час». 21 35 — Концерт
Академічного оркестру ро
сійських народних інстру
ментів ЦГ і ВР.
Но закін
ченні — Сьогодні у світі.

18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Тележурнал < Спів
дружність», і 9.35
— Теле
фільм «Циган». 4 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Молодіж
ний вечір в Озтанкіно. Зуст
річ учасників педагогічних
:.агоніг з лауреатами XI Все< вітнього фестивалю молоді
й
студентів
у
Газніі
і .С. Нікітіннмн. 22.35 —
1(1.00 — Новини.
16.10 — ТСьогодні
у світі. 22.50 — Ви
• Срібний дзвіночок». 16.30 ступ артистів
балету.
— «Республіканська фізикоматематична школа» 17.00
— «Рішення
XXVI з’їзду
10.00 — «.Актуальна каме
КПРС і дії» 17.30 — Музич ра». 10.35 — Для старшо
ний фільм - Веселка». 187.10 класіїнків «Орієнтир». 11.15
— «Закон і ми».
18.30 — — «Червоні сівачі». Телевис«Народні таланти». 19.00 — ті ва. 12.20 —
«Діалоги».
«Аістуа.іьпа
камера-. 19.30 12.55 — Художній гелефІльм
—. К. т. «Джерела» (Кірово -.Мужність». 5 і 6 серії. 16.00
і рад) 20.15 — К. г -День за — Новини. 16.10 — «Срібний
днем». (Кіровоград) ,20.40 — дзвіночок». 16.30 — На доно
•На добраніч діти’» 21.00 — могу школі. «А. Малишко —
«Час». 21.35
— Художній поет-гіісияр». 17.00 — «У нас
телефільм »Мужність». 6 се в колективі». Одеський мор
рія. 22.40 — П Ганди Сим ський порт. 17.30 — Для ді
фонія .V» 100.
Виконує за тей, «Олімпійці у нашому
служений симфонічний ор дво)>і». і 8.00 — «Транспорт:
кестр Українського телеба здобутки і проблеми». (Кі
чення і радіо. По закінченні ровоград).
18.25 —
К. т
— Новини.
♦ .Місто моє — мій дім». (Кі
ровоград). 18.40 — К. "Г. Те
ЦТ (IV програна)
(Кіровоград). 19.00
20.00 — -Вечірня казка». лефільм.
«Актуальна камера». 19.30
20.15 — «Бесіди про алкого —
—
До
бОфіччя
лізм». 20.15 -- «Грає засну- СРСР. Творчий звітутворення
жспиіі артист РРФСР Кор мистецтв і художніхмайстрів
колек
жаков». 21 00 — «Час» 21.35
— Художній фільм
<• Куту тивів Тернопільської області.
В перерві - На добраніч, ді
зов».
ти!» По закінченні — ху
дожній телефільм.
ЦТ (IV програма)
19.00 — -іКлуб кіноподорожей». 20.00 — «Вечірня
казна».
20.15 — «Гречка,
просо. квасоля та інші...»
ОАД* —— *
Мультфільм. «Акаїро». 0.051 20.30 — Чемпіонат СРСР з
—
Концерт Академічних баскетболу. 21.00 — «Час».
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А

21.3.5 — Художній телефііьм
«Прощай, красуне!»

Субота

А 10.00
УТ

— «Актуальна каме
ра». 10.35 — Фільм-концерг
«Маленькі зірки». 11.10 «Доброго
вам
здоров'я».
11,40 — Художній телефі.іьм
« Мужність». 7 серія. 12.45 —
Міжнародна студія УТ. 13.15
— Концертний зал «Друж
ба». 14.00 — «Атеїстичні діа
логи». 14.30
— .Музичний
фільм «Джерело». 15.00 —
-Сатиричний
об’єктив».
15.30 — Фільм-концерт <Со.•іов'їнші романс» . 16.00 —
«Зустріч з театром ♦. 17.33 —
«Скарби музеїв України».
17.45 — Телетуркір ♦Сонячні
кларнети». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.30 — Про
доження
те.тетурніру «Со
нячні кларнети».
20.45 —
«Па добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». ■ 21.35 — Художній
фільм -Впізнай
мене». По
закінчогші — Новини.
А ЦТ (IV програма)
8.00 — Ранкова гімнасти
ка. 8.15 — -Якщо хочеш бу
ти здоровим». 8.2Э — Теле
фільм «Прощай, красуне!»
9.25 — Документальні фільми. 14.35 — Концерт. 15.09 —
Міжпародпніі огляд. 15.15 —
-Музичний кіоск». 15.45 —
0. Ьстровськнй. «Не від сві
ту цього». Фільм-вистапа.
1’7.50
— Документальний
фільм. 18.10 — Москва. Ве
линий вал
консерваторії.
20.00 —
< Вечірня казка».
20.15 — -Здоров’я». 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній
фільм
-Циклон почнеться
вночі».

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального секрета
ря — 2-46-37: відділу комсомольського
шиття — 2-46-57; відділу пропаганди —
2-45-36; відділу учнівської молоді —
2-45-35; відділу військово патріотичного
виховання та спорту — 2-45-35; відділу
оголошень — 2-56-65: фотолабораторії —
2-45-35; коректорської — 3-61-83; нічної
редакції - 3-03-53.

Обсяг 0,5 друк. ари.

А цт

А ЦТ
8.00 — «Час».
8.45 —
Фільм-концерт
«Грає ан
самбль альтиетіп» . 8.55 —
Дітям про звірят. 9.25 — Для
вас, батьки 9.55 — Те.іе.фільм
-.Циган». 4- серія.
11.20 —■ Більше хороших то
варів. 11.50 — 15-й тираж
«Снорт.тото».
11.55 — Рух
без небезпеки. 12.25 — Архі
лектура. Курорти і здравни
ці СРСР. 12.55
— Народна
творчість. Гелеогляд. 13.45 —
Це ви мож'сіг. Конкурс, вина
хідників.
14.30 — Новини
14.45 — Док. телефільм «<1>іісркосмос». Фільм 4. 15.45 —
Фільм — дітям. «Дзвонять,
гідчиняйте двері». 17.00 —
Завтра — День Військ поотиновітрявої оборони. 17.15
Концерт,
присвячений
Дню Військ протиповітряної
Оборони
країни. 18.10 —
Бесіда політичного оглядача
10. Летуиова.
18.40
—
О. Фельцман - Іспанські сю
жети« Виконує Л. Серебрен
ников. 19.00 —
Спортивна
програма.
21.00- — «Час».
21.35 — Заспіваймо. друзі.
По закінченні — Новини.
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8.00 — «Час». 8.45 — И іуково-популярний
фільм
♦ Єднншґ ВИХІД». Про політ
космічного екіпажу 10. Ро
мансика і Г. Гречка на ко
раблі «Союз-26». 9.05 -- До
зірок. Концерт
радянської
гієні. 9.30
— Буди.іш: нг.
16.00 — Служу Рад).нсыб-.м.у
Союзу! 11.00 — «Здор > > :і:'.
11.-15 —’ Програма «Раш.ея’а
пошта». 12.15 — Радянський у
Союз очима зарубіжних гос
тей 12.30 — Сільська годи
на. 13.30 — Музичний і:Н -іг.
14.00 — Док телефільм • і)п'г
біти миру й дружби- ФІЛІ-М
5-й з б ігатосерійногп цак іу
«Космічний вік». 15.00 — З
чого починається Баты-ш!
щина. Фільм-копцерг :> учас
тю
народного
артп'Р’а
РРФСР
0. Покровсі.кого.
16.10 — Клуб
КІНОНОДІрОжеіі. 17.10 — Мультфільми
-Журавлині пір’я». ‘Лівша».
18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.50 — Телефільм - По
милка Топі Вепдіса». І і 2
серії. 21.00 — - Час» 21.35 4.
Футбольний огляд. 22 05 -4
Концерт.
.і

А 10.00
УТ

*

— «Актуальна ка
мера»
10.35 — Циркові
програма. 11.15 — «Село і
люди». 11.45 — Любите чя?.,
хорового співу. 12.30 — Д ія
старшокласників.
«Това
риш». 13.05 — Мультфільми
для дітей. 13.55 — Сьогодні
— День .військ протиповітря
ної оборони країни. 14.55 -Л
Музичний фільм ’< Весняні
співзвуччя».
16.20
Т. Хренников. «Багато гала
су даремно». Балетна писгльа. і 7.50 —
Телеклуб кия
нок «Щедрість».
18.50 —
Фільм-концерт для дітей
«Весе,те містечко». 19.00 -4
«Актуальна камера». 19.39-^
Документальний телефільм
«Париж». Чому
Маякове:»- х_
кий?» 20.40 — - На добраніч’,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній телефільм.
ЦТ (IV програма)
8.09 — Ранкова іімпастика. 8. 20
Художній фільм
-Кутузов». 10.05 — Концерт’.
10.35 —
-У світі твари.ч’Л
11.35 — Міжнародні змаган
ня є художньої гімнастики.
18.50 — «Отар Тактакпшвілі».
Сторінки
творчості.
20.00 —
«Вечірня казка»'.
20.15 — Міжнародні змаган
ня з художньої гімнастики.
21.00
— «Час». 21.35
—■
«Трин-ідцять доручень». Те
лефільм.
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