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Бути прикладом
* у праці і житті

З ПЛЕНУМУ ЦК ЛКСМУ

РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

Закличне слово ветерана
Свій патріотичний обов’я

зок комсомольці республіки 
вбачають у тому, щоб при
множувати вклад у зміц
нення могутності Батьківщи
ни, бути активними будівни
ками нового суспільства, 
гідними продовжувачами 
справи старших поколінь ра
дянського народу. Про це 
йшлося на Пленумі ЦК 
ЛКСМУ, який відбувся 31 бе
резня в Києві. Обговорено 
завдання комсомольських 
організацій республіки, що 
випливають з рішень лют
невого (1984 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, виступів Генерально
го секретаря ЦК КПРС това
риша К. У. Черненка на Пле
нумі і перед виборцями, рі
шень березневого (1984 р.) 
Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни, VII Пленуму ЦК 
ВЛКСМ.

.ш- У доповіді першого сек-
< ретаря ЦК ЛКСМУ В. І. Ми- 

роненка і виступах відзнача
лось, що головне завдання 
ідейно-виховної роботи ком
сомольських організацій — 
допомогти юнакам і дівча
там якнайповніше оволодіти

ЗУСТРІЧ
З ПЕРЕМОЖЦЯМИ
СОЦІАЛІСТИЧНОГО
ЗМАГАННЯ

Представники більш як 
50 комсомольсько-молодіж
них колективів — пере
можці обласного соціаліс
тичного змагання за 1983 
рік- — з’їхалвся минулої 
п’ятниці до Кіровограда 
на зустріч, організовану 
обласним комітетом ком
сомолу.

Серйозно і по-діловому 
говорили з трибуни керів
ник комсомольсько-моло- 

Ч діжпої бригади механічно
го обробітку шин перемі
щення кіровоградського 

..........виробничого , об’єднання 
і - .«Друкмаш» .Олександр Ме- 

ліхов, доярка групкомсорг 
КМК молочнотоварної 
ферми № 3 колгоспу імені 
Леніна Долпнського райо
ну Валентина Поклад, 
лауреат премії Ленінсько
го комсомолу, кавалер ор
денів «Знак Пошани» і 
Жовтневої Революції, бри
гадир КМК плавильників 
імені XIX з’їзду ВЛКСМ 
Світловодського заводу 
чистих металів Микола 
Петров, групкомсорг трак
торної бригади № 1 кол
госпу імені Комінтерну 
Онуфріївського району 
Василь Лисенко, групком- 

' сорт КМК гірпичо-очнево- 
>'«?- го вибою дільниці № 4 

шахти «Світлопільська» 
Олександрійського району 
Олександр Барановськвй, 
заступник бригадира трак
торної бригади № 4 кол
госпу «Зоря комунізму» 
Новоарха нільського ра
йону Володимир Васильєв 
та інші. Йшов жвавий об

революційним досвідом і 
традиціями старших поко
лінь, удосконалювати класо
ве загартування, ростити їх 
патріотами, інтернаціоналіс
тами. Йшлося про необхід
ність наполегливо удоскона
лювати політичну роботу 
серед молоді, поліпшувати 
її стиль, сміливіше вести 
пошук нових, більш ефек
тивних форм, активніше ви
користовувати можливості 
комсомольського політна- 
вчання та економічної ос
віти.

Важливе місце на Пленумі 
було відведено забезпечен
ню більш активної участі 
комсомольців і молоді у 
розв’язанні народногоспо
дарських завдань, удоскона
ленню форм і методів тру
дового виховання юнаків і 
дівчат, узагальненню досві
ду кращих молодіжних ко
лективів. Відзначалось, що 
молоді виробничники з ве
ликою відповідальністю 
сприйняли заклик партії 
зберегти цього року набра
ний темп, підвищити ділову
(Закінчення на 2—3 стор.|.

мін думками, висловлюва
лись пропозиції, як падалі 
працювати іцс ефективні
ше для виконання й пере
виконання завдань, по
ставлених партією на вирі
шальний рік п’ятирічки.

Секретар обкому Н. Аіі- 
гелуца вручила перемож
цям Почесні грамоти ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, об
кому комсомолу, Перехідні 
прапори ЦК ЛКСМУ, 
знаки ЦК ВЛКСМ «Моло
дші гвардієць п’ятиріч
ки» — нагороди, іцо їх по 
праву заслужили молоді 
звитяжці серцевинного ро
ку п’ятирічки.

Здавалося б, які особли
ві проблеми можуть хви
лювати передові колекти
ви? Міцна основа для не
впинного наступу вперед 
закладена. Тепер закріп
люй досягнуте, нарошуй 
темни і завжди будеш пра
вофланговим у соціалістич
ному змаганні. Але, як 
з'ясувалося під час зустрі
чі передовиків за «круг
лим столом», є на цьому 
шляху у декого серйозні 
проблеми. Є й резерви для 
поліпшення своїх трудо
вих показників. І немалі.

Учасники зустрічі одно
стайно схвалили звернення 
переможців соціалістично
го змагання 1983 року до 
молоді орденоносної Кіро- 
вограліципп.

(Детальний звіт про роз
мову представників кра
щих КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНИХ колектнвав «за 
круглим столом» читайте у 
наступному номері «Моло
дого комунара»).

Вже не раз учні Луполовської 
восьмирічки Ульяновського райо
ну слухали розповіді вчителів про 
подвиги радянських воїнів — під 
Москвою і на берегах Дніпра, під 
час визволення села від німецько- 
фашистських загарбників. Школя
рі перечитували нариси про діяль
ність підпільної комсомольської 
організації «Спартак». їм було ці
каво взнати, що одна з спартакі- 
вок — Олімпіада Ястремська — 
підтримувала зв’язки з патріотами 
Луполового. І юнаки та дівчата 
проймались почуттям гордості за 
своїх батьків і дідів, героїв-визво- 
лителів. Але чи не найбільше запа
ло в їхні серця напутнє слово го
лови місцевого колгоспу імені Кар
ла Маркса Героя Соціалістичної 
Праці Миколи Олександровича Ру- 
савського, який прийшов до них на 
урок мужності. На його грудях 
школярі побачили бойові нагоро
ди — то за подвиги на завершаль
ному етапі Великої Вітчизняної. 
Мало хто з восьмикласників тоді 
знав, що Микола Олександрович 
воював у одній дивізії з уроджен
цем сусіднього села Лозуватого 
Героєм Радянського Союзу Архи
пом Манітою, котрий у Берліні 
повторив подвиг Олександра Мат
росова. Невідомо було їм і те, що 
гвардії сержант Микола Русин
ський стояв у почесній варті в пе
редмісті Берліна Карлсхорсті, де 
підписувався акт про капітуляцію 
фашистської Німеччини. Ветеран 
згадав ті вікопомні миттєвості вій
ни. Згадав Маніту і своїх однопол
чан, яких викосив з поля бою, за
лишав їм свій хліб, а сам знову 
йшов у атаку.
— З почуттям високого патріотиз

му захищали ми свої священні 
кордони, — говорив фронтовик. — 
А якщо ти посадиш на рідній зем
лі яблуньку, засієш її дорідним 
пшеничним зерном — то теж за
лишиш пам'ять про себе. Бо ти 
дбав про красу землі, про зміц
нення могутності рідної Вітчизни...

Закличне, животрепетне слово 
ветерана. Воно дороговказ для 
юних. Ось чому в більшості ком
сомольських організацій до настав
ництва підключають саме їх, лю
дей, котрі вірою і правдою служи
ли і служать своєму народові. І во
ни тепер вважають своїм обов’яз
ком бути в повній мірі причетними 
до виховання молодої зміни. Знан
ня і досвід ветеранів -дуже необ
хідні саме тим, хто тільки робить 
перші кроки в житті. Бо сила осо
бистого прикладу лежить в основі 
виховного впливу па молодь.

Ось приїхали у відпустку вихо
ванці комсомольських і дтсаафів- 
ських організації Світловодська 
єфрейтор Михайло Воловик, 
сержант Віктор Ложченко, рядові 
Микола Фоменко та Віктор Білоус. 
Всі вони відмінники бойової і по
літичної підготовки. Зустрічаючись 
у школах, на підприємствах міста 
з комсомольцями і піонерами, мо
лоді воїни сказали вдячне слово 
про своїх перших наставників Ге
роя Радянського Союзу М. І. Єв- 
сєєва, полковника запасу 1. М. До- 
роніна. Вони, колишні фронтови
ки, передавали їм ідейний гарт на 
уроках мужності, вчили витрива
лості під час воєнізованої спортив
ної гри «Зірниця», були їхніми 
екзаменаторами і порадниками в 
лень складання заліку з фізичної 
та військово-технічної підготовки. 
І ось уже є конкретна віддача — 
вчорашні призовники виправдали 
надії своїх наставників, стали 
зразковими воїнами, класними спе
ціалістами, спортсменами-розряд- 
никами.

Зустрічі з ветеранами війни ма
ють бути нероздільними з усіма

Повний кавалер орденів Слави Яків 
Іванович ЧУПІН часто виступає на 
уроках мужності в школах Кірово
града, допомагає червоним слідопи
там вести пошукову роботу.

Офіцерів високої кваліфікації го
тує Челябінське вище танкове ко
мандне училище імені 50-річчя Вели
кого Жовтня.

На знімку: з першокурсника
ми веде бесіду полковник у відставці, 
ветеран партії і Великої Вітчизняної 
війни Прокл Федорович БОРИСЕН
КОВ.

Фото Б. КЛІП1НЩЕРА.

На місці боїв за Керч ветерани Ве
ликої Вітчизняної війни (на перед
ньому плані зліва направо): Сергій 
Йосипович ЧЕРКЕЗ, Михайло Івано
вич АКИМОВ, Омелян Омелянович 
ВОЛОСАТОВ і Олексій Васильович 
НОСОВ.

Фото К. ДУДЧЕНКА.

Кримська область. Яскравим ви
явом всенародної пам’яті про тих, 
хто віддав життя за Батьківщину, 
символом їх відваги І мужності став 
меморіал «Героям Аджимушкаю», 
споруджений на керченській землі.

На знімку: біля меморіалу. 
(Фотохроніка РАТАУ).

акціями по військово-патріотично
му вихованню молоді. І не тільки 
в дні всенародних свят ці сивочолі 
звитяжці хочуть бути разом з на
ми. Запросіть їх, коли робите в 
полі перший весняний засів, послу
хайте їхнє мудре слово, як стаєте 
на весільний рушник. І тоді, коли 
мати проводжає вас на армійську 
службу. Зайдіть до їхнього дому, 
коли збираєтеся зробити вибір у 
житті, і вони, ветерани, з великою 
добротою і щедрістю відкриють 
вам своє серце, повідають про за
повітне, те, що нас возвеличує і 5 
єднає в спільній меті. ;

Проходили в Новомиргороді кі- 
новечори за програмою «Солдати 
Вітчизни». Юнаки і дівчата пере- 1 
глядали фільми про перші дні Ве- 1 
ликої Вітчизняної, про Сталінград- 
ську битву і Берлінську наступаль
ну операцію. А коли демонструва
лась документальна кінострічка 
про військовий парад Перемоги в 
Москві, в кінотеатр прийшов його 
учасник Іван Денисович Качан. 
Виступ фронтовика був кульміна
ційним моментом у програмі кіно- 
вечора. його слово до комсомоль
ців і піонерів було покликом, який 
вселяв у їхні серця високе почут
тя відданості Вітчизні.

Під час відзначення 40-річчя 
визволення нашого степового краю 
від німецько-фашистських загарб
ників у багатьох школах, колгос
пах, на підприємствах влаштову
вались воєнізовані спортивні ігри, 
турніри на призи пам'яті героїв- 
земляків. А в Компаніївці провели 
змагання сільських спортсменів 
Кіровоградщини з багатоборства 
ГПО на приз імені Героя Радян
ського Союзу В. О. Верхоланцева, 
який очолює обласний штаб похо
ду комсомольців і молоді «Шляха
ми слави батьків». Організатори 
цих поєдинків знали: вручаючи 
нагороду, Валерій Олександрович 
неодмінно скаже своє напутнє сло
во — закличне, полум’яне, мудре. 
Як і на уроці мужності:

«Не повернулися з далеких 
фронтових доріг ваш дід чи бать
ко, брат чи сестра, не порадять во
ни вам, як жити, як переборювати 
труднощі. То станьте перед обе
лісками, що біля їх могил. При
слухайтесь до биття своїх сердець, 
коли дивитесь на їхні фронтові 
портрети. І вони, ваші рідні і неза
бутні, своєю вічною пам’яттю ска
жуть, якими вам треба бути».

Ось яке воно, слово Ветерана, 
людини з великої літери, яка по
вернулася з полум’я і передає ес
тафету своєї слави нам, молодим, 
тим, кому нести прапори Жовтня 
в наше сонячне завтра.

Перед комітетами комсомолу 
XIX з’їзд ВЛКСМ поставив зав
дання: посилювати героїко-патріо- 
тичне виховання молоді на слав
них традиціях старших поколінь, І 
формувати у неї глибоку повагу § 
до подвигу героїв революції, вій- |І 
ни і праці, розгорнути підготовку І 
до 40-річчя Великої Перемоги. В 
Вдосконалюючи і поглиблюючи 
зміст і форми роботи в цьому на
прямі, комсомольські активісти 
мають залучити найширші маси 
молоді до участі в поході «Шляха
ми слави батьків», експедиції «Лі
топис Великої Вітчизняної». І зно
ву будуть зустрічі з ветеранами— 
героями фронту і тилу. Вони до
поможуть молодій людині пра
вильно сформувати свої погляди, 
вибрати активну життєву позицію, 
щоб до кінця виконати свій <чвя- 
щенний обов’язок перед Батьків
щиною.



2—3 стор. ■ —------ — «Молодий комунар,,-----

Бути прикладом у праці і житті
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

настроєність. Понад 50 тисяч 
комсомольсько - молодіж
них колективів достроково 
виконали завдання першого 
кварталу, 2 тисячі юнаків і 
дівчат уже працюють за 
календарем дванадцятої 
п’ятирічки.

Близько 45 тисяч моло
діжних бригад, сотні тисяч 
юнаків і дівчат республіки 
підтримали почин комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів зварниць київсько
го виробничого об’єднання 
«Кристал» і гірників шахти 
імені О. Ф. Засядька вироб
ничого об’єднання «До- 
нецьквугілля» добитися над
планового зростання про
дуктивності праці і знижен
ня собівартості продукції.

Зростає вклад комсомоль
ців і молоді у розвиток на
родного господарства. З по
чатку року близько 5 тисяч 
молодих добровольців по 
комсомольських путівках по-

трудового ентузіазму моло
ді, її активності у справі 
підвищення ефективності 
суспільного виробництва, на 
прискорення науково-техніч
ного прогресу, посилення 
шефства над найважливіши
ми галузями народного гос
подарства, збільшення вкла
ду молодих у реалізацію 
продовольчої і енергетичної 
програм, у боротьбу за еко
номію та бережливість. Слід 
спрямовувати ініціативу і 
творчість юнаків та дівчат 
на реалізацію конкретних 
завдань, що стоять перед 
колективами, і насамперед 
на досягнення надпланового 
підвищення продуктивності 
праці, поліпшення якості і 
зниження собівартості про
дукції, зміцнення дисцип
ліни, виховання хазяйського 
ставлення до народного 
добра. Треба посилити ком
сомольське шефство над 
капітальним будівництвом, 
транспортом, сільським гос
подарством, розвитком сфе
ри послуг населенню.

їхали на найважливіші но
вобудови. У ці дні 1300 
комсомольців республіки у 
складі всесоюзного загону 
імені Ленінського комсо
молу виїжджають на спо
рудження об'єктів Далекого 
Сходу, Західного Сибіру і 
Нечорнозем’я. У проведеній 
недавно республікаській 
операції «Хронометр» взяло 
участь понад два мільйони 
комсомольців, 250 тисяч

Комітети комсомолу по
винні всіма засобами підні
мати авторитет доблесної 
праці. Серед молодих гвар
дійців п'ятирічки, які пока
зують приклад у праці, на 
Пленумі називався маши
ніст екскаватора з Київської 
області, лауреат премії Ле
нінського комсомолу в га
лузі виробництва за 1983 рік

цітабів і постів «Комсомоль
ського прожектора». Вона 
сприяла зміцненню порядку 
і організованості на вироб
ництві, повнішому викорис
танню його резервів, скоро
ченню непродуктивних 
втрат.

Організаторська і політич
на робота комітетів комсо
молу, зазначалось на Пле- 
н^мі, повинна бути спрямо
вана на дальший розвиток

Сергій Калмиков. Після за
кінчення профтехучилища 
прийшов він у бригаду до 
свого батька М. Ф. Калми- 
кова — Героя Соціалістич
ної Праці, учасника будів
ництва багатьох газо- і наф
топроводів на території рес
публіки. Тут, у трудовому 
колективі, Сергій опанував 
секрети професійної май
стерності, набув доброго 
гарту. Товариші виявили 
йому велике довір’я: обра
ли бригадиром комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву, а комсомольці управ

ління — членом комітету 
комсомолу. Бригада по- 
ударному працювала на 
спорудженні газопроводу 
Уренгой — Помари — Уж
город, внесла вагомий 
вклад у дострокову здачу 
його лінійної частини.

На Пленумі відзначалось, 
що велике патріотичне під
несення в молодіжних ко
лективах викликає підготов
ка до 60-річчя присвоєння 
комсомолу ім’я В. І. Леніна, 
40-річчя Перемоги, XII Все
світнього фестивалю молоді 
і студентів. Йдучи назустріч 
цим знаменним датам і по
діям, комсомольські органі
зації повинні посилити ро
боту по підвищенню трудо
вої і громадсько-політичної 
активності юнаків і дівчат.

Зростають вимоги до мо
лодіжних засобів масової 
інформації. Вони повинні 
яскравіше, переконливіше 
показувати трудові досяг
нення молодих передовиків 
виробництва, комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів, краще інформувати мо
лодь про життя комсомоль
ських організацій, сміливіше 
братися за розв’язання не- 
□ ирішених проблем. Друко
вані органи покликані ціле
спрямовано виховувати у 
молодого покоління непри
миренність до буржуазної 
ідеології, підвищувати діє
вість контрпропагандист- 
ської роботи, аргументова
но викривати реакційну 
суть імперіалізму.

Доповідач і промовці при
ділили багато уваги питан
ням удосконалення стилю і 
методів роботи комітетів 
комсомолу. Говорилось про 
те, що на першому плані 
має бути зміцнення первин
них комсомольських органі
зацій, посилення їх ролі в 
ідейно-моральному і трудо
вому вихованні молоді. Не
обхідно добиватися, щоб 
кожен комсомолець пока

зував гідний особистий при
клад в праці і громадсько
му житті.

В організаторській роботі 
необхідно зосередити увагу 
на бойозитості комітетів 
комсомолу, вдосконаленні їх 
стилю і методів роботи, 
творчому підході до справи, 
найважливіших питаннях 
кадрової політики. Переваж
на більшість понад 15-ти- 
сячного загону комсомоль
ських працівників республі
ки — це політично зрілі, 
віддані партії люди, достат
ньо підготовлені, енергійні, 
здатні повести з собою мо
лодь. Підкреслювалось, що 
на звітно-виборних зборах і 
конференціях необхідно 
проявляти принциповість, 
уважніше ставитись до за
уважень і пропозицій ком
сомольців.

Учасники Пленуму гово
рили про те, що комітетам 
комсомолу треба підвищи
ти вимогливість до кадрів, 
виховувати у них високу 
культуру, уміння масштаб
но мислити, помічати нове. 
На комсомольській роботі 
сьогодні потрібні не тихі, 
поступливі працівники, які 
з усім згоджуються, опуска
ють руки при першій же 
невдачі, а люди стійкі, не
примиренні до недоліків, 
наполегливі в боротьбі з ни
ми, у зідстоюванні інтересів 
молоді. А найголовніше — 
комсомольські працівники 
повинні бути глибоко відда
ними справі партії, працю
вати там, де важче і потріб
ніше сьогодні, уміти завою
вати довір’я молоді.

На Пленумі виступив за
відуючий відділом органі
заційно-партійної роботи 
ЦК Компартії України Г. К. 
Крючков.

В обговореному питанні 
Пленум прийняв відповідну 
постанову.

(РАТАУ).

Байдужих серед нас нема
Розглянувши підсумки 

республіканського огля
ду підготовки і шдви-

■ щення кваліфікації мо
лодих працівників тор
гівлі і громадського хар
чування в професійно- 
технічних училищах, під- 
приємствах-школах, на
вчально-курсових комбі-

■ патах, Секретаріат ЦК 
І ЛКСМ України, правлін

ня Укоопспілки і респуб
ліканського комітету 
профспілки працівників 
держторгівлі і споживчої 
кооперації постановили 
за високі показники в на
вчально-виховній роботі 
і за зайняте друге місце 
в цьому огляді нагоро
дити наше кооперативне 
професійно-технічне учи
лище Почесною грамо
тою ЦК ЛКСМУ і гро
шовою премією.

У цьому успіху є нема
ла заслуга і комсомоль
ської організації учили
ща, яка працює під деві
зом: «Сьогодні — відмін
ник навчання, завтра —- 
ударник комуністичної 
праці». 243 випускники 
нашого училища попов
нили в минулому році 
ряди кооператорів облас
ті, 36 комсомольців за
кінчили ПТУ з відзнакою 
і багато з них продов
жують своє навчання у 

1 вищих і середніх спеці
альних навчальних за
кладах.

Хлопці й дівчата доб-

ре розуміють, що голов
не завдання зараз — це 
успішне оволодіння об
раною спеціальністю. 1 
результати першого пів
річчя свідчать про їх 
прагнення і добре навча
тися, і не пасувати в гро
мадських справах. Пере
можцем соціалістичного 
змагання по праву стала 
четверта група, де на
вчаються майбутні про
давці (груикомсорг На
талія Шевченко). Тут не 
було жодного пропуску 
занять без поважних 
причин, а середній бал 
успішності становив 4,2. 
Кращі з кращих — Люд
мила Кукілевська, Кате
рина Карповець, Ольга 
Сергієнко, Ірина Столя
рова.

Добрим успіхам у на
вчанні сприяють активні 
заняття спортом. На мі
ських змаганнях з бага
тоборства ГПО ДСТ «Ко
лос», які відбулись у січ
ні, збірна нашого проф
техучилища посіла друге 
місце, а Сергій Пустовіт, 
Віктор Бражко і Олена 
Попова стали призерами 
в особистій першості.

Не менші успіхи і в ху
дожній самодіяльності. 
Агітбригада «Юність» 
була першою серед агіт
бригад середніх спеці
альних навчальних за
кладів, професійно-тех
нічних училищ і педінсти
туту Ленінського району

міста Кіровограда на 
огляді, який проходив 
під девізо»: «Усі профе
сії важливі, всі професії 
потрібні». Традиційними 
стали в училищі вечори- 
конкурси «Горжусь сво
єю професією», які до
зволяють перевірити МІЦ. 
ність одержаних учнями 
теоретичних знань і прак- 
тлЛйх навчків. ІЖ-юн- 
курЗІ завжди прйкдять 
дуже цікаво. Ми запро
шуємо на такі вечори 
всіх, хто бажає навча
тись у нашому ПТУ. 
Щоб молоді люди ба
чили, що вміють і знають 
хлопці й дівчата, і самі 
потроху знайомилися з 
кабінетами, аудиторія
ми, де невдовзі'їм дове
деться навчатися.

Всі учні профтехучили
ща добре розуміють, що 
немає зараз для кожної 
радянської людини зав- 
даивя білиш важливого, 
ніж зміцнення миру, і 
прагнуть внести свій 
вклад у цю справу. У пе
ріод осінніх сільськогос
подарських робіт вони 
заробили 1096 карбован
ців і на загальноучнлшц- 
них зборах вирішили пе
рерахувати їх у Радян
ський фонд миру.

А. МОРОЗЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Кіййво- 
грДіького косДкра- 
тивного професійно- 
технічного училища.

Його СЛУЖБА: ДНІ І НОЧІ

професії. Виразні, проникли
ві, добрі очі. Ось такий він 
з першого погляду. І лише 
коли попрацюєш з ним по
руч не один рік, для тебе 
відкривається велика сила

ником. Іноді навіть здава
лось, що ми тільки заважає
мо, відволікаємо його від 
справ.

їх вражало те, як на
ставник логічно мислить, які 
робить правильні висновки, 
вражала його інтуїція — 
завжди з кількох вибирав 
найправильнішу, найдосто
вірнішу версію.

Відтоді й усвідомив Ми-

дорога

Михайло Грабар — один 
із наіідосвідченішпх праців
ників відділу карного роз
шуку. Маючи глибоку теоре
тичну підготовку, він за де
в’ять років набув неабияко
го досвіду. На його рахун
ку не один десяток розкри
тих злочинів, Михайло зав
жди охоче допомагає мі
ським і районним відділам 
внутрішніх справ.

— Щоб працювати з та
ким успіхом, як наш стар
ший інспектор, треба по- 
справжпьому любити свою 
справу, віддаватись їй, не 
шкодуючи власного часу, — 
так сказав про Михайла ве
теран, за плечима якого 
більше двох десятків років 
служби у карному розшу
ку, заступник начальни
ка відділу карного розшуку 
управління внутрішніх справ 
Кіровоградського облвикон
кому П. С. Пархомепко.

Михайло Грабар — моло
дий. Зібраний, підтягнутий, 
як і годиться людям його

волі, мужність, сміливість 
молодого інспектора.

Народився і виріс Михай
ло у селі Тншківці Доброве- 
личківського району. Рідшій 
брат Михайла Олександр 
залишився в місцевому кол
госпі «Жовтень». У Михай
ла ж склалося по-іншому. 
Відслуживши на далекій за
ставі, прийшов у райвідділ 
внутрішніх справ з прохан
ням направити його в шко
лу міліції. Бо давно мріяв 
стати інспектором карного 
розшуку.

Щасливим і цікавим був 
час навчання у Львові. З 
приємністю згадує старший 
інспектор той час і нині. Бо 
таке не забувається. Особ
ливо перша практика.

— її ми, троє молодих 
першокурсників, проходили 
в Криму, в одному з курорт
них міст, — згадує Гра
бар. — Нас закріпили за 
досвідченим інспектором, 
якому ми повинні були до
помагати в роботі. І хоч як 
старалися (не хотілося ж 
підводи ги свого наставни
ка), але давалися взнаки і 
брак досвіду, і обмаль спе
ціальних знань. Аж якось 
незручно було перед керів-

хайло: треба вчитись і вчи
тись. У Львівській школі мі
ліції він був серед кращих 
учнів. Торік закінчив Київ
ську вищу школу. 1 сьо
годні постійно вдосконалює

хайло приймає і любить 
свою роботу такою, якою 
вона є.

— Був такий випадок, — 
починає неквапливу розпо
відь М. Грабар. — Одного 
березневого дня торік у 
Світловодську на квартиру 
самотньої літньої жінки, ко
ли її не було вдома, заліз 
злодій. Він не встиг погра
бувати, коли жінка повер
нулась. Злочинець накинув
ся не неї... Вбивці вдалось 
непомітно вислизнути з 
квартири, не залишивши на 
місці злочину майже ніяких 
слідів. Про трагедію стало 
відомо лише пізно ввечері. 
На ноги було піднято де
сятки людей: дільничні ін
спектори міліції, експерти- 
криміналісти. інспекторі) 
карного розшук.

одна з

ПРОБЛЕМА, про яку сьогодні пі
де мова, для тих, хто так чи 

інакше зв’язаний з ПТУ, не нова. 
Коротко її можна охарактеризува
ти так: нестача майстрів виробни
чого навчання. Не відкрию таєм
ниці, коли скажу, що це
найболючіших проблем у наших 
профтехучилищах. Цифри, 
керується сьогодні відділ 
обласного управління профтехос- 
віти, характеризуючи ькомпг.екто- 
ваність училищ кадрами, не вель
ми втішні. Проблема майстра ви
робничого навчання в ПТУ є на
слідком тих різних проблем, які 
постають перед самим майстром, 
коли він приходить працювати в 
професійно-технічне училище. В 
системі профтехосвіти існує не
стача майстрів, тому що останнім 
не дуже прийнятне те, що може 
запропонувати їм ПТУ, а, якщо 
майстра це не задовольняє, він 
шукає іншу роботу і ми знову в 
котрий раз говоримо про таку 
наболілу проблему. То ж давайте 
поглянемо на неї з обох боків.

ЯКИМИ 
кадрів

стер виробничого навчання (роб
лю наголос на останніх словах), 
це формулювання трохи неточне. 
Бо він не тільки вчить практичних 
навиків, — майстер повинен-'Зна
ти про кожного свого вихованця 
буквально все: і чому успішність 
погіршилась, і які стосунки вдома, 
і чим любить займатися у вільний 
від занять час. Все оце, разом узя
те, дає майстру повне уявлення 
про те, чим живе його підопічний.

стають 
но-техк 
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му ПТ5 
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про ф
свій професійний рівень, вчи
ться у старших. З великою 
вдячністю згадує Михайло 
своїх перших кіровоград
ських наставників — Геор
гія Васильовича Харпчкіна, 
Петра Спловича Пархомен- 
ка.

Досвід і майстерність, ав- 
торптет і нинішня висока 
оцінка його роботи при
йшли не одразу. Це резуль
тат напружених буднів.

Зараз Грабар може роз
казати про багато складних 
ситуацій, незримих і зрпмих, 
як мовиться у міліціонерів, 
поєдинків із злочинцями. 
Звичайно, в житті старшого 
інспектора карного розшуку 
комуніста Грабаря куди 
більше складностей, ніж ро
мантики захоплюючих де
тективних романів. Але Ми

есія
У такій ситуації не до 

пригод, не до романтики. 
Допускалась, відпрацьову
валась не одна версія. Пра
цівники міліції забули про 
спочинок, про соп: всі дум
ки були підпорядковані єди
ному. 1 через тиждень коло 
замкнулось, два напрями 
пошуку вказали на одну і 
ту ж особу.

...Нелегка професія у Ми
хайла Грабаря. Але потріб
на. Мабуть, через те дорога 
йому. Він сам вибирав собі 
дорогу. Тому так дорожить 
своєю професійною честю.

В. ПОСТОЛАТІЙ,
Інструктор ПОЯІТЕІДДІлу 
УВС Кіровоградського 
облвиконкому.

ПТУ
О К записано в «Положенні про 
■** майстра виробничого навчан
ня професійно-технічного навчаль
ного закладу», він (мається на 
увазі майстер — Ав-.) безпосеред
ньо відповідає за якість виробни
чого навчання, рівень професій
ної підготовки, охорону праці і 
вихозання навчальної групи, яка 
за ним закріплена. Він же формує 
в учнів професійні знання, вміння 
і навики відповідно до вимог ква
ліфікаційної характеристики по 
професії, навчає учнів раціональ
них прийомів і способів виконання 
навчально-виробничих робіт, на- 
укової організації праці, викори
стання прогресивної технології і 
передових прийомів праці.

Завдання, як бачите, непрості. 
Та це й не дивно, бо саме він, 
майстер, є центральною постаттю 
навчально-виховного процесу. По 
суті, це і вчитель, і вихователь. І 
хоча посада його називається май-

В училище приходять уже й не 
діти, але ще і не дорослі. В усіх 
майже однакові характеристики, 
але в кожного — свої здібності 
вподобання, звички. От і спробуй 
підбери ключик. А це ж період 
формування людської особистос
ті, становлення характеру. Минає клайст 
лише три роки, і вчс.^к/шні наївні І 
дівчатка, задерикуваті хлопці ста
ють професіоналами високої ква
ліфікації, людьми активної життє
вої позиції. Крім середньої осві
ти, вони опановують за цей час 
своєрідну систему соціальних орі
єнтирів. Адже, щоб стати соціаль
но активною, гармонійно розвине
ною особистістю, тобто сучасним 
робітником на сучасному вироб
ництві, замало лише досконалого 
володіння певним ремеслом. Без 
творчого ставлення до роботи, без 
високого комуністичного рівня 
взаємин у трудовому колективі, 
мабуть, не народилися 6. методи 
будівельника Миколи Злобіна чи 
шахтаря Івана Стрельченка.

Ми живемо у вік бурхливого 
розвитку науки і техніки. Стають 
до ладу нові промислові підпри
ємства, оснащені найсучаснішим 
устаткуванням, зводяться велети- 
електростанції, все впро
ваджується високопродуктивна 
техніка і технологія виробництва. 
Розвивається будівельна індустрія, 
модернізується транспорт, зростає 
рівень сільського господарства, 
невпинно поліпшується культурне 
і побутове обслуговування насе
лення. Все складніші завдання По-
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СТОРІНКА
ДЛЯ УЧНІВ
ПРОФЕСІЙНО- а 
ТЕХНІЧНИХ 
УЧИЛИЩ

ред нас нема
ІІЮТЬ, ЩО ГОЛОВ
НИЙ зараз — це 
оволодіння об- 
пеціальністю. 1 
ти першого пів- 
аідчать про їх 
я і добре навча- 
і' пасувати в гро- 
■; справах. Пере- 

соціа.тістнчного 
по праву стала 
група, де на- 

н майбутні про- 
рупкомсорг На- 
Іевченко). Тут не 
ЇДНОГО пропуску 

без поважних 
а середній бал 

:ті становив 4.2. 
кращих — Люд- 
'кілевеька, Кате- 
ірповець. Ольга 
о, Ірина Столя- 

м успіхам у на- 
прняють активні 
спортом. На мі- 
іаганнях з бага- 
і ГПО ДСТ <Ко- 
відбулись у січ- 

а нашого проф
іті посіла друге 
Сергій Пустовіт, 
їражко і Олена 
:талн призерами 
тій першості, 
ші успіхи і в ху- 
самодіяльності. 

зда «Юність» 
шою серед агіт- 
середніх спеці- 
навчальних за- 
професіі'шо-тех-

ІИЛЯЩ і педінсги- 
іінського району

міста Кіровограда на 
ОГЛЯДІ, який проходив 
під девізом: «Усі профе
сії важливі, всі професії 
потрібні». Традиційними 
стали в училищі вечорн- 
конкурсн «Горжусь сво
єю професією», які до
зволяють перевірити міц
ність одержаних учнями 
теоретичних знань і прак- 
ттАнх навиків. Цкжон- 
куч: , завжди про.*дять 
дуже цікаво. Ми запро
шуємо на такі вечори 
всіх, хто бажає навча
тись у нашому ПТУ. 
Щоб молоді люди ба
чили, що вміють і знають 
хлопці й дівчата, і самі 
потроху знайомилися з 
кабінетами, аудиторія
ми, де невдовзі їм дове
деться навчатися.

Всі учні профтехучили
ща добре розуміють, що 
немає зараз для кожної 
радянської людніш зав
дання більш важливого, 
ніж зміцнення миру, і 
прагнуть внести свій 
вклад у цю справу. У пе
ріод осінніх сільськогос
подарських робіт вони 
заробили 1096 карбован
ців і на загальноучилиіц- 
іінх зборах вирішили пе
рерахувати їх у Радян
ський фонд миру.

А. МОРОЗЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Кіоово- 
грЖГського коопера
тивного професійно- 
технічного училища.

У

У нашому профтехучилищі

є всі умови для того, щоб

озброїти учнів міцними

знаннями. Проте є пробле-

ми, які потрібно негайно

розв'язувати, бо цього ви-

маває саме життя.

Зміцнювати 
навчальну 
базу . ■ '

Я працюю в СИТУ пер
ший рік — викладаю ро
сійську мову ії літературу. 
Як фахівець схвалюю тези 
проекту про те, що потрібно 
вжити додаткових заходів 
щодо поліпшення умов для 
вивчення поряд із рідною 
мовою російської, добро
вільно прийнятої радян
ським народом як засіб

міжнаціонального спілку
вання. Вільне володіння 
нею повинне стати нормою 
для молоді, яка закінчує се
редні навчальні заклади.

Добитися бажаних ре
зультатів у цій справі мож
на тільки при вдумливій ор
ганізації навчально-вихов
ного процесу, чіткій системі 
позакласної роботи, забез
печеності наочними посібни
ками. У цьому напрямі в 
училищі робиться чимало. 
В нинішньому році обладна
но лінгафонний кабінет, що 
дасть змогу краще організо
вувати і проводити уроки. 
Але ми постійно відчуваємо 
нестачу методичної літера
тури, наочності. Ніде при
дбати навчальних кінофіль
мів, фотохрестоматію, таб
лиці тощо. Цс ускладнює 
навчально-виховний процес. 
Тому необхідно зміцнювати 
навчальну базу середніх 
профтехучилищ, забезпечу
вати їх наочними посібни
ками централізовано, а від
повідальність за це покласти 
на відповідні міністерства і 
відомства.

О. МІРОШНИЧЕНКО, 
викладач середнього 
СПТУ N° 2.

Бобринецький район.

Прискорює свій біг весна. Хлібороби вже господарюють на ланах. Разом із 
досвідченими механізаторами нині засівають хлібну ниву й учні Інгульського 
СПТУ № 4 Устннівсьного району. Багато юнаків проходять весняну практику 
в тих господарствах, які направили їх на навчання. Перші виходи в поле вже 
зробили Григорій Борка, Олег Мутнин, Іван Гаврилюн. яні працюють відповід
но у колгоспах імені Куйбишева, імені Кірова та Імені Карла Мариса.

Анатолій СТЕЛЯН (на передньому плані), Надія ІВАНЧЕНКО (у центрі) та 
Федір КАПАЦИНЕ свої практичні заняття проводять ще тільки на навчальному 
майданчику, але обов’язково настане та щаслива весна, коли й вони нарівні 
з дорослими вийдуть у поле. Фото М. САВЕНКД.

У КІЛЬКА РЯДКІВ

«Нумо, хлопці!»
Така гра недавно про

йшла в нашому училищі.
Хлопці змагалися в умін

ні швидко і безпомилково 
збирати і розбирати на
вчальну зброю, нрасиво і 
правильно пришивати ко
мірець до гімнастерки, по
чистити картоплю так, 
щоб шкірка була тоненька- 
тоненьна.

А ще вони показали 
свою неабияку спортивну 
майстерність, чим і довели 
що готові до служби в ар-

Переможцями «Нумо, 
хлопці!» стали юнаки гру
пи МХУ-5.

І. ШИГАНЬ, 
Т. МАЛЕНКО, 

учениці СПТУ № 3.
м. Олександрія.

Власними руками
У механічних майстернях 

Кіровоградського МПТУ 
№ 4 руками учнів виготов
ляється чимало різнома
нітних деталей, яні засто
совуються на виробництві. 
На кожний місяць доведе
но завдання. Недавно 
«блискавка», випущена ко
мітетом комсомолу учили
ща, повідомила, що квар
тальний план по виготов
ленню лещат оинонаний до 
15 березня. Особливо від
значились групи С-82-0, 
Т-82-Б, Т-83-А і Т-83-В
(групкомсорги Агіт Міра- 
шов, Михайло Наумкін, На
таля Залойно та Світлана 
Бут), о яких навчаються 
майбутні токарі та слюса- 
рі-інстру мента льнини.

М. ГОНЧАР.

стер виробничого навчання (роб
лю наголос на останніх словах), 
це формулювання трохи неточне. 
Бо він не тільки вчить практичних 
навиків, — майстер повинен -зна
ти про кожного свого вихованця 
буквально все: і чому успішність 
погіршилась, і які стосунки вдома, 
і чим любить займатися у вільний 
від занять час. Все оце, разомузя- 
те, дає майстру повне уявлення 
про те. чим живе його підопічний.

УЧИЛИЩУ ПОТРІБЕН МАЙСТЕР...
В училище приходять уже й-не 

діти, але ще і не дорослі. В усіх 
майже однакові характеристики, 

і але в кожного — свої здібності, 
вподобання, звички. От і спробуй 
підбери ключик. А це ж період 
формування людської особистос
ті, становлення характеру- Минає 
лише три роки, і вчорашні наївні 
дівчатка, задерикуваті хлопці ста
ють професіоналами високо: ква
ліфікації, людьми активної _життє
вої позиції. Крім середньої осві
ти, вони опановують за цей час 
своєрідну систему соціальних орі
єнтирів. Адже, щоб стати соціаль- 

с о активною, гармонійно розвкне- 
і- ною особистістю, тобто сучасним 
- робітником на сучасному вироб- 
а ництві, замало лише досконалого 
:- володіння певним ремеслом, оез 
і- творчого ставлення до роботи.без 
-.- високого комуністичного рівня 

і взаємин у трудовому колективі, 
:а мабуть, не народилися ц методи 
!є будівельника Миколи Злобіна чи 
ія шахтаря Івана Стрельченка.
8- Ми живемо у вік бурхливого 
ю розвитку науки і техніки., Стають 
ь- до ладу нові промислові підлри- 
ія ємства, оснащені найсучаснішим 
а- устаткуванням, зводяться велети- 
и- електростанції, все «лрше впро

ваджується високопродуктивна 
техніка і технологія виробництва, 

ті. Розвивається будівельна індустрія, 
н, модернізується транспорт, зростає 
ю рівень сільського господарства, 
ЇО невпинно поліпшується культурне 

І і побутове обслуговування насе- 
й- лення. Все складніші завдання по

стають перед системою професій
но-технічної освіти. Країні потрібні 
робітники високої кваліфікації, то
му ПТУ і готує працівників з при
цілом на майбутній рівень техніки 
й організації виробництва. А якщо 
в сьогоднішніх профтехучилищах 
готують завтрашній робітничий 
клас, дають учням великий багаж 
цікавих і нових знань, значить, 
майстер повинен бути на голову 
вище від сьогоднішнього кваліфі

кованого робітника, значить, до
ведеться йому не раз переучува
тися, освоювати різноманітні до
сягнення, вчитися, власне, все жит
тя. Майстер вчиться разом зі свої
ми учнями.

Майстри (маю на увазі хороших 
майстрів, звичайно), цілком усві
домлюють усю відповідальність, 
яка на них покладається. Але як 
часто їх праця не дає бажаних ре
зультатів. Не вистачає знань, педа
гогічної майстерності,, досвіду. Хто 
є майстер виробничого навчання 
в ПТУ? Як правило, людина, яка 
прийшла з виробництва і знайома 
з педагогікою і психологією під
літків у рамках життєвої мудрості. 
Але значна частина майстрів — 
люди молоді, які приходять пра
цювати в училище після закінчен
ня спеціальних навчальних закла
дів, і тільки незначний процент 
цих спеціалістів має диплом інду
стріально-педагогічного технікуму. 
Звичайно до молодого майстра 
відразу прикріплюється досвідче
ний наставник, який і підкаже, і за
стереже від неправильного кроку.

Для Сергія Чабановського з 
Бобринецького СПТУ № 2 таким 
старшим товаришем став заслуже- 
нІЯ. працівник системи профтехос- 
віти Леонід Васильович Мельник, 
який віддав своїй роботі більше 
тридцяти років. Чимало слушних 
порад дав своєму молодшому 
колезі Миколі Прядуну Петро Іва
нович Корольов із Кіровоградсько
го МПТУ № 4. Скільки їх, мудрих 
і сердечних наставників, хто праг

не поділитися нагромадженим 
досвідом, віддати новому поколін
ню все, що побачив, пізнав і пе
режив. Скільки майстрів, одер
жавши право на заслужений від
починок, не розлучилися з рідним 
училищем і залишились працюва
ти ще, поки вистачить сил.

Такими працівниками адміністра
ція ПТУ гордиться, їх ставлять у 
приклад, їх шанують. За них у 
директора голова не болить.

Але с ще й такі (переважно мо
лоді люди), хто не раз клав на ди
ректорський стіл заяву про звіль
нення. Причини були різними: і 
об’єктивними і не зовсім.

..Очима
майстра 
виробничого 
навчання

О училища після закінчення ін
дустріально - педагогічного 

технікуму приїхав молодий спе
ціаліст. Приїхав поки що один. 
Але у батьків залишились дружи
на і півторарічний син. Залиши
лись тимчасово, поки глава сім’ї 
влаштується на роботу і одержить 
житло.

— Що ви запропонуєте молодо
му майстру, куди влаштуєте? —• 
запитую директора Олександрій
ського СПТУ № 3 Федора Федо
ровича Мартинця.

Той скрушно розводить руками:
— Нічого. Нікуди у нас селити 

молодих спеціалістів. В училищі є 
учнівський гуртожиток, але при 
всьому бажанні ми не змогли б 
поселити туди всіх наших викла
дачів і майстрів. Значить, лишає
ться одне — приватна квартира.

А за квартиру, до речі, треба 

платити немалі гроші, тоді як за
робітна плата у майстра не така 
вже й велика. Та про це пізніше.

Із житлом в СПТУ № 3 справді 
складно. І не вина в цьому дирек
ції училища, бо своїх квартир ПТУ 
не має. їх виділяє райвиконком.

— За час, що я тут працюю, — 
додає старший майстер Віталій 
Іванович Турбаєвський (а працює 
він дванадцятий рік), — нам виді
лили одну квартиру.

Отже, можна тільки поспівчува
ти приїжджим спеціалістам, у яких 
уже на перших порах з’являється 

досить серйозна проблема. Не всім 
щастить її розв’язати, і тоді учи
лище втрачає ще одну потрібну 
виробничу одиницю. І страждає 
від цього знову ж таки училище, 
бо там, де потрібно два майстри 
виробничого навчання, лишається 
один, і як би він не старався, але 
все зробити не в змозі.

Було б неправильно думати, що 
тільки для приїжджих існує жит
лова проблема. Адже і місцевим, 
«своїм» спеціалістам теж треба 
десь жити. Коли один чи одна, то 
це питання стоїть не так гостро, о 
якщо сім’я?

— Тоді йдуть від нас на ті під
приємства чи установи, де надія 
одержати житло все-таки є, — го
ворить Ф. Ф. Мартинець. — На
приклад, працювали у нас май
страми хороші, знаючі люди, але 
пішли. Тепер вони — на фабриці 
діаграмних паперів, уже мають 
житло.

Ось і є одне з джерел плин
ності кадрів.

У Бобринецькому СПТУ № 2 
житлова проблема стоїть поки що 
не так гостро. У старих учнівських 
гуртожитках зробили капітальний 
ремонт і поселили туди всіх, хто 
потребував житла. Але наявні ре
сурси вже використані, і коли при- 
їде сюди на роботу нова людина, 
поселити її практично нікуди. Тоді 
можливе повторення олександрій
ського варіанту.

Якщо говорити про училища, 
розташовані в обласному центрі, 
то тут це питання * вирішується 
простіше. Кожне ПТУ має своє ба
зове підприємство чи організацію, 
які, в свою чергу, мають робітничі 
гуртожитки, де й можна поселити 
молодого спеціаліста. У районних 
центрах така можливість є не 
скрізь.

Інший бік проблеми — це неви
сока заробітна плата майстра ви-

ТОВАРИШ ПТУ

робничого навчання. Звичайно, ви
рішення цього питання не в ком
петенції ні адміністрації ПТУ, ні 
обласного управління профтехос- 
віти. Наскільки воно важливе, 
свідчить навіть той факт, що про 
нього говорилося в проекті ре
форми школи. У розділі VI, пункт 
33 так і вказується: «Підвищити 
заробітну плату... майстрам вироб
ничого навчання...».

Середня заробітна плата май
стра виробничого навчання (має
ться на увазі по всіх СПТУ, МПТУ 
і ТУ області) — 137 карбованців 
50 копійок. У робітника ця сума у 
середньому становить 200 карбо
ванців. Але ж він відпрацює свою 
зміну і може використовувати 
вільний час, як захоче. А майстер? 
Його робочий день у зміну не 
втиснеш. Бо якщо працюватиме, 
керуючись нормованим робочим 
днем, ДЛЯ своєї групи він так і за
лишиться чужим.

Однак є майстри, котрі, незва
жаючи на непоганий заробіток і 
порівняно «спокійніше» життя, 
прийшли працювати в училище і 
залишилися тут. Це Микола Іла- 
ріонович Нога, Олексій Йосипо
вич Чернуха (Олександрійське 
СПТУ № 3), Галина Анатоліївна 
Руденко (Кіровоградське МПТУ 
№ 4) та багато інших. їх стаж ро
боти вимірюється не одним ро
ком. І до вихованців своїх вони 
звикають як до рідних дітей. Май
стер виробничого навчання Олек
сандр Олександрович Лисий з 
МПТУ № 4 з такою любов'ю роз

повів мені про своїх учнів — і про 
тих, хто вже працює, і про тих, хто 
тільки здобуває знання, що я зро
зуміла: для нього його робота — 
його життя.

Це люди, для яких честь рід
ного училища — над усе. І тим 
гіркіше, коли трапляються серед 
майстрів такі, хто при першому 
зауваженні з приводу неправиль
ної поведінки чи несумлінної ро
боти заявляє: звільнюсь. Доводи
ться директору вирішувати склад
ну дилему: чи втратити ще одно
го працівника, чи миритися з та
ким становищем. Не завжди вихід 
буває правильним, хоча керівник 
і сам розуміє: якщо людина, 
користуючись тим, що майстрів 
не вистачає, намагається все ро
бити по-своєму, користі від неї бу
де мало. У цьому випадку поси
люють виховну роботу, прикріп
люють такого наставника, який 
зможе делікатно, ненав'язливо 
допомогти молодому колезі пра
вильно оцінити свої вчинки.

* Ф

УТРЬОХ із відвіданих мною проф
техучилищах не вистачає 27 

майстрів виробничого навчання. 
Це третина від загальної кількості 
майстрів, які працюють у цих 
ПТУ. Отже, відсутній кожен тре
тій майстер, а значить, сьогодні чи 
завтра кілька вихованців чи навіть 
ціла навчальна група не засвоять 
матеріалу, пропустять нову цінну 
інформацію, будуть позбавлені 
можливості просто по-людському 
поспілкуватися зі старшим товари
шем. Якщо брати в масштабах об
ласті, то нині із 733 необхідних 
майстрів в училищах працює тіль
ки 562. Не можна сказати, що та
ке становище задовольняє керів
ництво ПТУ. Директори самі під-
шукують кадри, в основному цс 
свої ж випускники, які, відслужив
ши в лавах Радянської Армії, пра
цюють на виробництві. А райкоми 
комсомолу за останній рік не на
правили в училище області жод
ного майстра за комсомольською 
путівкою. Можливо це їх не сто
сується?

Училищу потрібен майстер ви
робничого навчання...

О. СКИРТАНЬ, 
спецкор «Молодого комунара». В
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Л ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—Мульт

фільми • Фантазер». «Пісні 
про весну». «Паровозик з Ро
машкова». 9.10 — Фільм «Ан
на Кареніна». 1 серія. 10.25
— Грає Зразково-показовий 
оркестр Внутрішніх військ 
МИС СРСР. 11.00 — Докумен
тальні фільми. 11.30 — Но
вини. 14.30 — Науково-по
пулярний фільм «Людина і 
висота». 14.55 — Інформа
ційний випуск. 15.15 — Кон
церт ансамблю танцю «Сві
танок». 15.35 — Виставка 
Буратіно. 16.05 — Виступ 
казахського фольклорного 
оркестру «Отрар-Сазн». 16.40
— Інформаційний випуск.
17.30 — Грає лауреат міжна
родного конкурсу А. Фомен
ко (фортепіано). 18.00 — На
родна творчість. Телеогляд. 
18.45 — Сьогодні V світі. 
19.00 — Наш сад. 19.30 — 
Фільм-концерт «Пісня тебе 
знайде» з участю народного 
артиста СРСР М. Магомаева. 
19.55 — Фільм «Лина Каре
ніна». 2 серія. 21.00 — «Час». 
21.35 — До спільного радян
сько-індійського космічного 
йольоту. Документальний те
лефільм. 22.30 — Сьогодні у 
світі.
А ут

10.00 — Новини. 10.25 — 
Художній фільм «Моя Анфі- 
са>. 11.40 — Шкільний ек
ран. 10 кл. Українська літе
ратура. 12.15 — Міжнародна 
студія УТ. 12.45 — Концерт 
народної артистки УРСР 
Г. Циполи. В перерві — 13.20
— Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Срібний дзвіночок.
16.30 — Для школярів. «Зе
лений вогник». 17.00 — На
родний депутат. 17.30 — Кон
церт радянської музики. 
18.00 — Автотранспорт: скла
дові ефективності. 18.30 — 
Концертний зал «Дружба». 
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «Ставиться питан
ня». Передача друга. 19.50 — 
Музичний фільм «Повернен
ня'». 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.35 — 
«У нас в гостях». Співає 
И. Кобзон. В перерві — День 
за днем. (Кіровоград).
'А ЦТ (И програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
«Жива нитка». 8.35, 9.40 — 
Історія. 5 кл. 9.00 — Науко
во-популярний фільм «Олені 
під хмарами». 9.10, 12.40 — 
Французька мова. 10.05 —
Учням ПТУ. Естетичне вихо
вання. 10.35. 11.40 — Геогра
фія. 6 кл. 11.05 — Шахова 
школа. 12.10 — Історія. 7 кл. 
Селянська війна під прово
дом Омеляна Пугачова. 13.10 
— М. Шаі інян. Фільм 1. 
14,10 — Науково-популярний 
фільм «Експедиція виходить 
в океан». 14.40 — Герої
М. Шолохова на театральній 
сцені. 15.20 — Новини. 18.00 
— Новини. 18.20 — «Що мо
же колектив». Передача 1 — 
«Створення турбіни». Бере 
участь член ЦК КІІРС, пер
ший секретар Харківського 
обкому КП України В. П. 
Мисничеико. 18.50 — Грає 
лауреат Всеросійського кон
курсу Ю. Євтушевко (гуслі). 
19.15 — «...До шістнадцяти 1 
старші». 20.00 — Вечірня 
казка. 20.20 — Концерт ор
кестру симфонічної і естрад
ної музики. 21.00 — «Час». 
21.35 — Телефільм «Велика 
перерва». 2 серія. 22.45 — 
Спорт за тиждень. 23.15 — 
Новини.

2 і 3 періоди. У перерві — 
20.05 — Якщо хочеш бути 
здоровим. Зустрічі з академі
ком М. Амосовим. Передача 
1. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Майстри оперної сцени. 
•. Розповідає народна артист
ка РРФСР Н. ШпіЛлер...». 
22.30 — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Українські народні пісні. 
10.35 — Шкільний екран. 6 

клас. Фізика. 11 05 — Новини 
кіноекрана. 12.20 — Слово 
за вами. 13.20 — Новини.
13.35 — Народні
14.05 — Факти
16.00 — Новини.

таланти, 
свідчать. 
16.10 —

З 3 по 7
квітня
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порежисер Стенлі Крамер 
(США). 23.05 — Сьогодні у 
світі.

А' ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Ви

ставка Буратіно. 9.05—Фільм 
«Анна Кареніна». 2 серія. 
10.10 — Документальний те
лефільм «Запрошення».
10.30 — Концерт дитячих ху
дожніх колективів палаців 
піонерів союзних республік. 
11.15 — Новини. 14.30 — Но
вини. 14.50 — П'ятирічка — 
справа кожного. Докумен
тальні фільми «Станіслав 
Бурнії шукає однодумців», 
«Поговоріть з Сафоновим».
15.30 — Р. Вагнер. Фрагмен
ти з опери «Тристан і ізоль- 
да» у виконанні Московсько
го симфонічного оркестру.
15.50 — Розповідають наші 
кореспонденти. 16.20 — До
кументальний телефільм 
«Асканійський меридіан».
16.50 — Новини. 16.55 — 
«...До шістнадцяти і старші».

.17.40 — Виступ ансамблю 
російських народних інстру
ментів «Аюшка». 18.00 — До 
Дня визволення Угорщини 
від фашистських загарбни
ків. «На угорській землі». 
Програма телебачення УНР 
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Наука і життя. 19.30 
— Хокей: ЦСКА — «Хімік».

Срібний дзвіночок. 16.30 —
Фільм-концерт «Співає С. Ко
лесник». 16.45 — Школа і 
час: проблеми, пропозиції, 
17.00 — Олівець-малювець. 
17.30 — Продовольча програ
ма — справа кожного. 18,00 
— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 — 
Фільм-концерт «Плрнуська 
мозаїка». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Ставиться 
питання». Передача третя. 
19.45 — А. Ісакова. « Гамлет». 
Балетна вистава. 20.45 — На
добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Урочистий ве
чір. присвячений 175-річчю 
з дня народження М. В. Го
голя. Концерт. В перерві — 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
«Чотири сторінки з історії 
міста». 8.35. 9.35 — Геогра
фія. 7 кл. 9.05, 12.10 — Ні
мецька мова. 10.05 — Учням 
ПТУ. Фізика. 10.35. 11.40 — 
Історія. 9 кл. Ленінський 
план ГОЕЛРО. 11.05 — Теле
журнал «Сім'я і школа». 
12.40 — М. Шагінян. Фільм 2. 
13.30 — Клод Дебюссі. 14.15 
— «Космічний ПІК; Сторінки 
літопису». Фільм 4. «Інтер- 
космос». 15.15 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.20 — До
кументальний фільм про Ле
нінград. 18.30 — «Що може 
колектив». Передача 2. 
19.00 — Служу Радянському 
Союзу! 20.00 — Вечірня каз
ка. Мультфільм «Павучок 
Авансі». 20.25 — Світ і мо
лодь. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм « Велика перерва». 
З серія. 22.45 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Зуст

річ школярів з академіком 
АН СРСР Д. Лпхачовим. 9.20
— Фільм «Свято печеної кар
топлі». 10.45 — С. ПрокоФ'єв. 
«Олександр Невський». Кан
тата для мецо-сопрано, хору 
й оркестру. 11.30 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 — Ко
муністи 80-х. Документаль
ний телефільм. 15.50 — Фільм- 
концерт «Скрипаль» про 
творчість заслуженого ар
тиста Литовської РСР Р. Ка- 
тілюса. 16.20 — Новини. 16.25
— На приз клубу «Золота
шайба». 17.10 — Науково-по
пулярний фільм «Хто проки
неться з півнем?». Про роль 
біологічних ритмів у житті 
людини. 17.30 — Шахова
школа. 18.00 — Ленінський 
університет мільйонів. «Два 
світи — дві політики». 18.30
— У кожному малюнку сон
це. 18.45 — Сьогодні у світі. 
19.00 — Фільм-концерт «Сто- 
ріпки російського балету». 
19.25 — Фільм «Звичайна лю
дина». 21.00 — «Час». 21.35
— Письменник і життя. 22.30
— Сьогодні у світі. 22.45 — 
Міжнародні змагання з ри
боловного спорту.
А УТ

16.00 — Новини. 16.10 — 
Срібний дзвіночок. 16.30 — 
Республіканська фізико-ма- 
тематичпа школа. Передача
I. 17.00 — Від Дпіппа до 
Бугу. (Кіровоград). 18.00 — 
Телефільм «Без оркестрів».
18.30 — День за днем. (Кіро
воград). 18.45 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.50 — Те
лефільм. (Кіровоград). 19.00
— Актуальна камера. 19.30
— Чемпіонат СРСР з хокею:
«Сокіл» — СКА (Ленінград). 
2 і 3 періоди. 20.40 — На 
добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «ТруфФальдіно із 
Бергамо». 1 серія. 22.40 — 
Тележурнал «Старт». 23.10— 
Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм 
«Сади Сибіру». 8.35, 9.35 — 
О. Фадеев. «Молода гвардія». 
7 кл. 9.05. 12.40 — Іспанська 
мова. 10.05 — Наш сад 10.35,
II. 40 — В. I. Ленін про Л. М. 
Толстого. 9 кл. 11.05 — Чого 
і як навчають в ПТУ. 12.10
— Історія. 5 кл. 13.10 —
М. Стельмах. По сторінках 
творів. 13.55—Фільм «Швид
ше зр. власну тінь». 15.25 — 
Новини. 18 00 — Новини. 
18.20 — Документальний те
лефільм «Весняна повінь».

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины. *
На украинском языке. БК 05214

18.30 — «Що може колек
тив». Передача 3. «В буднику 
Курчатова». 19.15 — Хокей: 
«Торпедо» — «Спартак». 2 і З 
періоди. У перерві — 19.55— 
«Вечірня казка». Мультфільм 
«Павучок Авансі». 20.45 — 
«Співає Леокадія Масленни
кова». 21.00 — «Час». 21.35 
— Телефільм «Велика перер
ва». 4 серія. 22.50 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35 — На 

приз клубу «Золота шайба». 
9.20 — Фільм «Звичайна лю-

дина». 10.55 — Концерт Дер- 
яса иного російського народ
ного оркестру імені М. Оси
пова. 11.30 — Иоин ни. 14.30 
— Новини. 14.50 — Докумен
тальні фільми «Чому па пів
ніч їдуть?», «Начальник уп
равління». 15.30 — Співає і 
танцює «Верховина». 16.15 — 
Новини. 16.20 — Діла москов
ського комсомолу. 17.05 — 
Російська мова. 17.35 — Ро
бітниче місто Тампере. Кіио- 
гіарнс. 17.50 — В гостях у 
казки «Чіпполіно». Мульт
фільм. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Футбол: «Дніп
ро» — «Спартак». По закін
ченні — 20.45 — Якщо хо
чеш бути здоровим. Переда
ча 2. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Майстри світового кіно. Кі-

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 — 

Виробнича гімнастика. Урок 
2-й. 10.30 — Для старшоклас
ників. «Девіз: відвага, муж
ність, честь». 11.35 — В ефі
рі — пісня. 11.40 — Шкіль
ний екран. 10 клас. Росій
ська література. 12.15 — «От 
так Мицнк», Лялькова виста
ва. 12.55 — Новини. 16.00 — 
Новини. 16.10 — Срібний 
дзвіночок. 16.30 — Камерний 
концерт. 17.05 — Неспокійні 
серця. 18.00 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.15 — День 
за днем. (Кіровоград). 18.30
— Сільські зорі. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Від мелодії до 
мелодії. 19.35 — Сатиричний 
об'єктив. 20.00 — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Шахтар» — 
«Пахтакор». 2-й тайм. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00— 
«Час». 21.35 — Художній те
лефільм «Труффальдіно із 
Бергамо». 2 серія. 22.-10 — 
Новини. 23.05 — Любителям 
джазу.

«На краю Ойкумени». 8.35,
9.35 —- В. Катаев. «Сни пол
ку». 4 кл. 9.05, 12.35 — Ан
глійська мова. 10.05 — Пись
менники про В. І. Леніна. 
Розповідає М. Прнлсжаєва. 
10.35, 11.35 — Історія. 7 кл. 
11.05 — Науково-популярний 
фільм «Зліт дозволяється»; 
12.05 —Географія. 8 кл. 13.05
— Радянське образотворчу 
мистецтво. 13.35 — А, Чехов". 
«Іванов». 14.20 — Роки і лю
ди. Про соціальний і еконр- 
мічииії розвиток села. 14.50
— Поезія N. Джалі.чя. 15.35 — 
Новини. 18.00 — Новини. 
18.20 — Науково-популярний 
фільм. 18.30 — Грає заслу
жений артист РРФСР N. Пет
ров (фортепіано). 19.00 
«Мамина школа». 19.30 — 
Тележурнал «Співдружність». 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Людина і закон. 20.45 — 
Співає жіночий хор. «Мос
ковські зорі». 21.00 — «Час».
21.35 — Футбол: ЦСКА -4- 
«Динамо» (Мінськ). 23.05 —. 
Концерт. 23.20 — Новини.

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

Науково-популярний фільм

ЛАинулої суботи старту
вала сорок сьома всесоюз
на першість серед клубів 
другої ліги. Команди на
шої республіки, як і торік, 
виступають у шостій, укра
їнській зоні. Вони всі згід
но з нинішньою системою 
проведення турніру з ме
тою поліпшення навчаль
но-тренувальної роботи за 
територіальним і спортив
ним принципами розподі
лені на дві групи. У кож
ній з них по тринадцять 
колективів. «Зірка» висту
пає в другій групі.

«КРИСТАЛ»—«ЗІРКА»—
Стартовий матч кірово- таймі замінив Сергія 

градці провели в Херсоні, луба, але не зумів 
де зустрілися з футболіс
тами «Кристалу».

Основна боротьба до пе
рерви точилася в середині 
футбольного поля і пози
тивних наслідків не при
несла. Другий тайм був 
значно жвавішим. Гості 
зрозуміли, що оборону 
херсонців можна подолати 
лише швидкісною й комбі
наційною грою. І вони за
грали таким чином. Під час 
однієї з комбінацій міг 
відзначитися Ігор Чернен
ко, але його удар париру
вав голкіпер «Кристала». 
Через деякий час мав ре
альну можливість вивести 
свій клуб уперед Василь 
Петрик, який у другому

ГОСПОДАРІ-ПЕРШІ
Відкритий турнір з фут

болу, присвячений 40-річ- 
чю визволення Кіровогра
да від німецько-фашист
ських загарбників прохо
див під час шкільних вес
няних канікул на стадіоні 
«Піонер» обласного цент
ру-

В іграх взяли участь 
команди хлопців 1971 року

народження з Москви, Го
меля, Світловодська і дві 
кіровоградські.

Впевнено, без поразок 
провели змагання наші 
земляки із кіровоградської 
спеціалізованої дитячо- 
юнацької спортивної фут
больної школи олімпій
ського резерву міськвідді- 
лу народної освіти. З од
наковим рахунком (3:1)

Ярмарок сміху
І такий буває? Буває, читачу, буває. 

Пожалкуй, якщо тобі не дісталося на 
нього квиточка. Бо чого і кого там 
тільки не було! Публіку розважали 
невтомні скоморохи, неперевершені 
смичкарі і цимбалісти, гоголівські 
Хівря Никифорівна і Афанасій Івано
вич, найголовніший персонаж гумо
ристичної сторінки «Вітряка» Мірош
ник Омелько, Синьйор Помідор зі 
своїми овочами і фруктами — всіх і 
не перелічиш. Грали Музики і крути
лись коліщата, скрипів крилами «Віт
ряк» і ворожили циганки... Ну, як на 
справжньому ярмарку! Як на незви
чайному ярмарку — на ярмарку смі
ху. Творилися ці дива на сцені Па
лацу культури імені Жовтня ввечері 
у найсмішніший день року — 1 квіт
ня.

Наш кор.
м. Кіровоград.

Обсяг 0,5 друк. арк.

1:0
Го- 

точно
влучити в пусті ворота.

На 75 хвилині за пору
шення правил суддя рес
публіканської категорії 
Марик Малкін із Запоріж
жя призначив штрафний 
удар у ворота «Зірки». Йо
го чітко реалізували гос
подарі — 1:0. З таким ра
хунком і закінчився матч.

«Зірка» виступала у та
кому складі: Б. Філатов, 
В. Самофалов, О. Іванов, 
О. Смиченко, С. Улицький,
B. Димов, С. Г олубєв, 
І. Черненко, М. Калита,
C. Голуб (В. Петрик), С. Ра- 
люченко.

Сьогодні другий тур. 
«Зірка» в Одесі грає з міс
цевими армійцями.

вони перемогли москов
ський «Ждановець» і світ- 
ловодців, два «сухих» м'я
чі забили у ворота своїх 
ровесників з Гомеля, а 
юним футболістам кірово
градської «Зірки» — 6 м'я
чів, пропустивши в свої 
чотири. ;

Набравши вісім очок із | 
восьми можливих, вихо
ванці тренера А. М. Ан
дреева зайняли перше 
місце.

В. ШАБАЛІН.

ФРАЗИ

Про гумор і сатиру
Д Сміх без причини теж має свою 

причину.
Д Коли у начальника немає почут

тя гумору, тоді підлеглим — не до 
сміху. '

Д У гостях сміятися добре, якщо 
ви — бажаний гість.

Юрій РИБНИКОВ.

®
Д «Добре СМІЄТЬСЯ той, хто сміється 

після останнього іспиту», — сказав 
студент. і

Д Спочатку шахраєві посміхнулася 
Фортуна, а потім — Феміда. !

Д На любителях зеленого змія са- і 
тирики з’їли собаку. І

Д Мала безцінну посмішку — 
двадцять золотих коронок.

Д Бешкетник одержав постійну 
прописку — у вікні сатири.

Олег СЕЇН.
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А ЦТ (1 програма) Т
8.00 — «Час». 8.35 — До 

Всесвітнього дня здоров’я. 
Документальні телефільми.
9.30 — 14-й тираж «Спортло
то». 9.40 — Джерела. 10.15— 
Це ви можете. 11.00 —
Е. Гріг. Концерт для форте
піано з оркестром. 11.55 — 
Документальний телефільм 
«Молчанова з вулиці Мол- 
чанової» (з циклу «Люди ве
ликої долі»), 12.35 — Пере
можці. Клуб фронтових дру
зів. Зустріч ветеранів 33-ї 
армії. 14.00 — Сім'я і школа.
14.30 — Новини. 14.45 —
Фільм-концерт «Срібна галя
вина». 15.10 — Тележурнал 
«Співдружність». 15.40 — 
Очевидне —неймовірне. 16.40
— Виступ артистів Індії. 
17.25 — Новини. 17.30 — Бе
сіда політичного оглядача 
Л. Вознесенського. 18.00 — 
Футбол: «Динамо» (Тбілісі) — 
«Динамо» (Київ). 2 тайм. 
18.45 — Грає ансамбль ста
ровинної музики «Концерти
но». 19.20 — Мультфільми. 
19.50 — Телефільм «Жовтий 
птах». 21.00 — «Час». 21.35— 
Поезія. Т. Г. Шевченко. 22.10
— Концерт Державного 
фольклорного хореографіч
ного ансамблю «Хороший». 
(Білоруська РСР). 23.00 — 
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 -т 

Доброго вам здоров'я. 10.53
— Кіпопрограма. 12.00 —
«Призначається побачення». 
Естрадна розважальна пе
редача. 12,40 — Художній 
фільм із субтитрами «Алегро 
з'вогнем». 14.10 — Екран мо
лодих. 14.50 — Концерт для 
дітей. 15.05 — І. Франко. 
«Украдене щастя». Вистава. 
17.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Динамо» (Тбілісі)
— «Динамо» (Київ). 1-й тайм.
17.45 — День за днем. (Кіро
воград). 18.00 — Літератур
ний театр «Мир вам». До 
125-річчя з дня народження 
Шолом Алейхема. 18.45 •—
Скарби музеїв України. 19.00 
—Актуальна камера. 19.40 — 
Концепт лауреата Ленінської 
премії народного артиста 
СРСР А. Солов'я ненка. 20.50
— На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній 
Фільм «Шлях у «Сатурн». 
23.00 — Новини.

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

Якщо хочеш бути здо'овпм. 
8.30 — Умілі руки. 9 00 — 
«Ранкова пошта». 9.30 — 
Документальний екран. 10.30
— Романси С. Танеева. 10.50
— Програма Оренбурзької
студії телебачення. 12.20 — 
Документальний телефільм 
«Зустріч з батьком». 13.20 — 
Телефільм «Простір для ма
невру». 1 і 2 серії. 15,25 — 
На арені цирку. 16.30 —Між
народний огляд. 16.45 —
Мультфільм «Поверніть Рек
са». 17.00 — Футбол: «Дина
мо» (Тбілісі) — «Динамо» (Ки
їв). 1 тайм. 17.45 — Музич
ний кіоск*. 18.15 — Супутник 
кіноглядача. 19.00 — футбол: 
«Торпедо» — «Жальгіріс». 2 
тайм. 19.45 — А. Вівальді. 
Концерт для скрипки з ор
кестром. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Здоров'я. 
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Телефонний бать
ко» (УІІР). 22.35 — Чемпіо
нат СРСР з гандболу. Чоло
віки. «Гранітас» — ЦСКА. 
23.05 — Новини.
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