і.

ЗАВТРА В МОСКВІ РОЗПОЧИНАЄ РОБОТУ XX З’ЇЗД ВЛКСМ
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Вівторок, 14 квітня 1987 року

Виходити з 5 грудня 1939 р.
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Москва гостинно зустрічає посланців юності країни — делегатів XX з’їзду
ВЛКСМ.
Напередодні від’їзду до столиці групу посланців комсомолії Кіровоградщинл сфотографував наш кореспондент.
Фото В. ГРИБА.

СЛОВО ПРО ДЕЛЕГАТА XX З'ЇЗДУ ВЛКСМ

Світланин день
Іхав па зустріч зі Світла
ною Коваленко і подумкн
намагався уявити свою ге
роїню. Яка вона? Пригада
лися уривки з телефонних
розмов. «Принципова, правду-матінку в очі ріже. Якось
пересвідчилися в цьому на
партійних зборах. Вміє ор
ганізувати молодь, «завес
ти», як ми кажемо. В ній
уже зараз вгадуються риси
майбутнього керівника. Не
здивуюся, якщо таланови
того...»—так коротко охарак
теризувала Світлану
сек
ретар парткому Кіровоград
ського виробничого швей
ного об’єднання Марія Ми
колаївна Дорошенко, А ось
думка Світлаинної
мами,
Ірини Петрівни: «Дивина,
та й годі: відмінна внроб^цичпнця, активістка, тепер
*ось делегат з’їзду!.. А для
мене, як і раніше — тиха,
несмілива,
сором'язлива.
Зовні, звичайно, змінилася,
навчилася володіти собою,
а в душі такою ж і залиши
лася...».
Отже, уособлення прив
циповості, активності
чи
сором'язливе дівча? Побачив дівчину, її спокійні очі,
почув тихий, аж лагідний
голос і сам засумнівався:
яка ж вона, •Світлана Коваленко? Все
з’ясувалося
пізніше, в розмові, коли
повідала Світлана про своє
життя, початок
трудової
біографії, поділилася пла
вами.
У житті часто трапляє
ться. що людина, котра з
дитинства мріє про ту чи
іншу професію, свідомо го
тується до неї, з часом до
бивається справжніх
вер
шив майстерності. Випа
док зі Світланою — яскра
ве тому
підтвердження.
Скільки пам'ятає вона се- бе — завжди щось кроїла,
ж шила, видумувала нові, ло
сі небачені моделі одягу.
Спочатку прості — платтяч
ко для улюбленої ляльки,
блузку — для себе, фар
тух — Для мами. Мама до
сліз розчулилася тому по
дарунку. Пам'ятається, вдя
гала його тільки зрідка,

аби подивувати
подруг і
знайомих майстерним донь
чиним виробом.
йшов час, і все більше
переконувалися
всі, хто
знав Світланку, мав змогу
оцінювати її рукоділля, що
це не просто захоплення, а
справа на все життя. Дів
чина пішла на курси крою
і шиття при Будинку офіце
рів, успішно закінчила їх.
Отак, ще школяркою, ста
ла вона професіоналом ви
сокої кваліфікації. Ні, в
посвідченні про це не було
сказано ні слова, але ж ро
зуміли керівники курсів,
сувора екзаменаційна ко
місія, до складу якої входнлн кращі шевці міста, що
з часом у них з’явиться
гідний конкурент.
Плаття на випускний ве
чір вона шила сама, 1 була
в ньому такою легкою, зво
рушливо щасливою, що од
нокласники тільки дивува
лися. І ніхто й подумати
не міг, що через півтора мі
сяця чекає Світлану невда
ча — вона не змогла всту
пити до вузу, де готують
кадри для легкої промис
ловості.
Вибір зробило саме жит
тя. Саме так, адже довело
ся дівчині відкласти на де
який час мрії про навчання
і піти ‘працювати. Тепер
Світлана навіть не сумні
вається, що не — на щастя.
А тоді... Ґ
‘
Різні
думки були.
Аж до глибокої осені бу
ла вона ’ученицею н розкрійному цеху, переучува
лась, як ла ма пожартувала, з майстра індивідуаль
ного на промисловий по
тік.
Завдяки
наставниці
Валентині
Стопко, брига
дирові ■ Надії ■ Шацаренко
зуміла поглибити
знання,
підпорядкувати кращі інди
відуальні якості колектив
ному пронесу.
їхній цех — важлива лан
ка багатогранного швейно
го виробництва, в ході яко
го народжуються елегантні
жіночі дсмиссзониі і знмові пальта
інший верхиій
одяг. Саме тут. в розкрій
ному, з сувоїв тканини
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— так називатиметься но
ва рубрика, яку сьогодні
започатковує
«Молодий
комунар». Гостями «Клу
бу». а, значить, і вашими,
шановні читачі, співроз
мовниками, будуть партій
ні, радянські і комсомоль
ські працівник», керівники
обласних установ, служб
і виробничих підрозділів,
науковці... Втім, ви мати
мете можливість самі ви
брати співрозмовників, за
здалегідь надіславши листзаявку і запитання, на які
хотіли б отримати відпо
відь.
Наше перше інтерв'ю —
з делегатом XX з’їзду
ВЛКСМ, першим секретарем обкому комсомолу
П. МАЛИМ. Закономірно,
що сьогодні, напередодні

відкриття комсомольсько
го форуму, мова йде про
перебудову,
конкретні
шляхи її прискорення, мо
білізацію юнаків і дівчат
на
здійснення
рішень
XXVII з’їзду КПРС, січ
невого (1987 р.) Пленуму
ЦК КПРС, соціально-еко
номічних завдань XII п’я
тирічки.
(Читайте на 2-й стор.).
Наступна наша зустріч <
— із заступником голови '
облагропрому з кадрових«
і соціальних питань В. Д.!
СОЛОМ1ЄНКОМ. Взяти:
участь у ній можуть усі<
наші читачі. Свої зали-!
тавня надсилайте на ад-І
ресу: 316050, м. Кірово-'
град, вул. Луначарського, 36, редакція газети
«Молодий комунар». Мо
жете також дзвонити по
тел. 2-53-94.

Ціна 2 нов.

Пленум ЦК ВЛКСМ
11 квітня в Москві від
бувся Пленум Централь
ного Комітету ВЛКСМ.
Пленум
обговорив і
схвалив
доповідь
ЦК
ВЛКСМ XX з’їздові ком
сомолу «Звіт Центрально
го Комітету ВЛКСМ і зав
дання
комсомолу
по
дальшому посиленню ко
муністичного
виховання
молоді у світлі настанов
■ XXVII з'їзду КПРС».
Із 'звітною
доповіддю
на XX з’їзді ВЛКСМ до
перручено виступити
шому секретареві
ЦК
ВЛКСМ В. Мироненку.
Пленум схвалив проект
Статуту ВЛКСМ із змі
нами і доповненнями, вне
сеними з урахуванням об
говорення в комсомолі, і
прийняв рішення
внести
його на розгляд XX з’їз
ду ВЛКСМ.
Пленум розглянув де
які організаційні питання.
У роботі Пленуму взя
ли участь заступник заві
дуючого відділом органі
заційно-партійної роботи
ЦК КПРС М. А. Золотарьов. відповідальні пра
цівники ЦК КПРС.

з’являються окремі деталі
(ТАРС)
4
що з кожною хвилиною на
бувають дедалі чіткіших І
НА ТРИБУНУ З'ЇЗДУ
контурів. То відповідальна
робота, котра не терпить
навіть найменших похибок
чи недбалості. І Світлана
це розуміє, розуміють і її
подруги Олена
Кравець,
Зіиаїда Липка, Наталя Ба
Ось уже п’ять років ме ні колеги по цій лінії не свій авторитет. Факт, але
бій. Ольга Хоменко. Усі
не обирають членом ра допоможуть. Економії теж запитаємо себе, чому. Бо
вони — члени однієї ком
йонного комітету комсо так просто, розраховуючи того, що якість пущено на
сомольсько - МОЛОДІЖНОЇ
молу. У себе в ПМК-135 лише па власні сили, не самоплив і тут. Чого ж ди
бригади, де групкомсоргом
сім літ очолюю комітет досягти: для когось із «за вуватися, що горе-спілчаСвітлана Коваленко.
комсомолу. Як кажуть, да- цікавлених осіб» вона мо ни ледь не кидаються ком
Обрали її
невипадково.
ні дуже «вигідні» для ■о- же бути просто невигід сомольськими документа
Вже через кілька місяців
го, щоб тебе помітили, так ною. Тому навіть суто ма ми і таке іншеї То — від
роботи, спілкування з дів
чи інакше рахувалися, Це тематично ми й дійшли верта реакція на твої прочиною колеги зрозуміли: за
все так, але я ніколи не висновку, що якість — са рахунки у людинознавстві,
зовнішньою сором’язливіс
прагнув перетворити стаж ме та категорія, де Спілка комсорг! Якість лав твоїх
тю, нснав’язливістю в рі
перебування в Спілці вза у особі її первинної орга спілчан — твій барометр.
шеннях ховається міцний
галі і в її виборних орга нізації в силах заявити
Ось чому не можу не
характер, відчувається за
підтримати пропозиції в
нах зокрема у самоціль, про себе.
Якість залежить безпо проекті Статуту і про те,
своєрідну незаперечну за
кожним вчинком загостре
слугу. Слово честі, робіт середньо від кожного зо що право остаточного при
не почуття справедливості.
ничий колектив навряд чи крема. А раз так — хай це йому до Спілки все-таки
Свого часу цех лихомани
й дозволив би мені отак буде тією доброю самоціл слід однозначно залишило, траплялися зриви з ви
просто «вважатися» акти лю, яка дасть наочні ре ти за первинною організаконанням плану. А все то
вістом.
зультати. 1 тепер -вони вже цією. Чекаю від з’їзду таму, що за браком потрібно
А пояснення цьому до не фікція, а ваші конкрет кож конкретного вирішеиго матеріалу змінювались
сить просте: постійний кон ні здобутки. Та не про ня питань із впорядкуван
серії і моделі виробів,. Світ
такт із первинною. Що .ме цифри веду мову. Річ у тім, ням обліку членів Спілки-»
лана однією з перших не
ні дає секретарювання в що із подібним питанням як не допустити, щоб сек
стала миритися з ним, пря
нашій пересувній механізо я вже виступав минулого ретар перетворився у слід
мо сказала про все, що ду
ваній колоні? Одне, але року з трибуни районної чого, який розшукує ви
має. на виробничій нараді.
дуже
вагоме; свіжість за звітно-виборної
комсо- булих без зняття з обліку
Пізніше був виступ на пар
думів і звідси — порівнян польської конференції. І ледь не по всій нашій
тійних зборах об’єднання,
на простоті їх реалізації. тоді так само однозначно неозорій країні...
про який вже згадувала
Бо плани ті ми ніколи не висловив впевненість, що
Із пленумів райкому
секретар парткому. Він теж
прагнули
роби
пі
суто
перза
умови
надходження
комсомолу.
неодмінним
стосувався підвищення якос
нормальних — тобто на учасником кожного з яких
спе^тпвннми
дбап.і
про
ті, наведення порядку з по
те, щоб їх можна було віть хай не найвищої, але я є впродовж усіх п’яти
ставками. І молодого ко
виконати, хай і з напру середньої якості матеріа років, виніс н інше: ці за
муніста Світлану Ковален
женням сил. А спосіб ви лів із заводу залізобегой сідання також треба спро
ко зрозуміли, підтримали.
раження, так би мовити. них виробів, що в облас бувати зробити оновлени
...Напередодні від’їзду до
своє1 конкретне діло ми ному центрі, — ми зроби ми. Хай постанова такого
Москви заглянула вона до
зробили таким же реаль мо все можливе, Щоб про нового пленуму міститиме
редакції. Всього на кілька
ним і відчутним: узяли комсомольців З ПМК го всього кілька пунктів, але
хвилин, адже справ он
ворили тільки добрі слова. зате серед них ніхто не до
шефство над якістю.
скільки збіглося: і до сесії
Міркували так: па пер А пе, повірте, дуже нема думається прімолосуватн
треба готуватися (ниві во
шому місці гак чи інакше ло — гарантувати якість за щось у етилі «зосереди
на студентка-заочниця, збустоїть коло виробничих па своєму робочому місці. ти увагу» чи «поентнтп
лася-таки мрія!), і дівчат
Згоди не дійти без інди роботу». Хай не пане пр япитань. Раз гак, у чому
ще треба побачити. Похва
комсомол може сказати відуальної роботи з людь пильних, але надто V за
лилася: щойно в УТО ви
своє відчутне слово? У ми. Тут ці мої слова мо гальнених доповіл« й пер
кинули
блузони
виробпроблемі поставок? Навряд жуть сприйняти як пате ших секретарів, зате взаиинтва їхньої фабрики. Ро
чи — у суміжників не обо тику. тому одразу ж наве мін появляться живі, гост
зібрали враз... В її словах
в’язково можуть прокину ду аргументи. Не’ вірю, що рі виступи з МІСЦЬ.
вчувалася тиха радість за
тися «батьківські» до нас інампе за весь час свого
Д КОРЕНЕЦЬКИЙ,
колег, за підприємство, кот
почуття А їх то вже точ секретарювання зміг би
муляр
Новоукраїнре стало для Світлани рід
но не буде якщо автори добитися змін у психології
ської ПМК 135 секре
ною домівкою.
тет Спілки там на нулі; молодих людей. От катар комітету комсомо
тобто, якщо наші тамтеш- жуть — первинна втрачає
лу, член РК ЛКСМУ,

Поставиш собі «двійку», комсорг?

М. ПОЛІЩУК.

1 стор. -

«Молодий комунар»

14 квітня 1987 року

КЛУБ ДІЛОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ
АПИТАННЯ, котре сьогодні, напе
редодні
відкриття XX з’їзду
ВЛКСМ, звучить особливо актуально:
що означає для комсомолу поняття «пе
ребудова»? Що нами вже зроблено, а
що належить зробити?
— На мій погляд, перебудувати
ся — значить по-новому ставитися до
дорученої справи. Робити діло, а не
створювати- видимість роботи. Здава
лося б, прописні істини, а чому ж тоді
на всі розуміли це раніше?
Настав час рішучого відходу
від
стереотипів. І комсомольську роботу
теж треба будувати, виходячи з реаль
них потреб і проблем, враховуючи
людський фактор. Сьогодні
молоді
потрібні не слова, хай навіть і заклич
ні, правильні, а реальне вирішення
життєвих проблем. — Це й створення
МЖК, молодіжних культурних ценірів,
ценірів технічної творчості, клубів за
інтересами тощо.
Ще рано говорити про якісь суттєві
зрушення в діяльності обласної ком
сомольської організації. І іроте певні
тенденції намітились: менше стало
проводитися масових заходів, органі
зовуючи які, комітети комсомолу біль
ше турбувалися про явку членів
ВЛКСм, аніж про їх зміст, майбутню
віддачу. Довелося відмовитися
від
деа яги всіляких рад, комісій і штабів.
І знаєте: нічого не порушилося, на
впаки — перестали відволікати лю
дей, більше уваги приділяємо кон
кретній роботі — перевіркам стану
справ на місцях, практичній допомозі
низовим ланкам.
Незабаром відбудеться пленум об
кому комсомолу, на якому буде про
аналізовано роботу по перебудові ді
яльності комітетів комсомолу, реалі
зації рішень XXIV обласної конферен
ції. Гадаю, що допомогти у підготовці
пленуму зможуть усі комсомольці.
Чекаємо ваших листів з пропозиціями
щодо поліпшення роботи, будь ласка,
заходьте до обласного комітету ком
сомолу.
— Павле, про які комсомольські ор
ганізації вже сьогодні можна сказати:
тут зроблені вагомі нрони по перебу
дові роботи?
— Відповім коротко: це організації,
котрі чітко визначили свої конкретні
рубежі, і послідовно, цілеспрямовано
працюють над їх реалізацією. Вони є
в кожному місті, районі. Ось лише
один приклад.
Вільшанський
райком комсомолу
віднедавна став предметніше займати
ся організацією дозвілля молоді: там
регулярно проводяться безалкогольні
торжества, вечори
трудової слави,
активно діє рада воїнів, звільнених у
запас. І молодь довіряє своєму рай
кому, все більше переконується, що їй
до снаги вирішення важливих питань.
Якісні зрушення в роботі райкому
почалися з приходом першого секре
таря Галини Шалапко.
— Отже, від секретаря, справжнього
лідера залежить багато. А якими яностями, на ваш погляд, повинен володіти
комсомольський працівник? Це запи
тання ми зустріли в листах, що наді
йшли до редакції.
— Насамперед, він повинен вірити,
що справа, котрій служить, потрібна
людям, молоді, що вона обов'язково
залишить добрий слід. Молодь сьо
годні іде за тими, хто живе її інтере
сами і турботами, хто уособлює собою
простоту в спілкуванні і діловитість,
вимогливість та ініціативу. Принцип у
комсомольського працівника повинен
бути один: «за словом — діло».
— Не випадково позитивні процеси
прантично □ усіх сферах життя поча
лися з оновлення кадрів, з активної
роботи саме на цій ділянці...
— Почну з цифр. Нині в області по
над 400 звільнених комсомольських
працівників і 27 тисяч комсомольських
активістів. Переважно, це енергійні,
старанні ватажки, передові виробнич
ники, спеціалісти.
Однак не завжди вони — нефор
мальні лідери — ті, за якими, не огля
даючись, йде молодь. Відповідно іс
нуюча система підбору і розстановки
комсомольських кадрів себе віджила і
потребує кардинально нових підходів.
Наведу приклад. Недавно на Світловодському комбінаті твердих сплавів
і тугоплавких металів обирали комсо
мольського ватажка.
Неординарний
підхід (а він дуже швидко поширює
ться в комсомольських організаціях
країни), коли на вакантну посаду було
висунуто три кандидатури,
допоміг
спілчанам неформально,
по-справж
ньому взяти участь у виборах. Таким
чином, підвищується і відповідальність
кожного комсомольця зокрема. Мені
просто важко уявити байдужих спіл
чан на таких зборах.
Один з головних напрямів нашої ро
боти — пошук неформальних лідерів.
— Суттєвий момент.
Припустимо,
комсомольський працівник керує, дає
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вказівки, а сам залишається в ролі сто
роннього спостерігача. Запитується,
чому: не хоче чи не може працювати
інакше? Якщо перше — ясно; його тре
ба замінити. А якщо друге?
— Сподіваюсь, що працівників, кот
рі свідомо усунулись від роботи, на
сущних проблем молоді в області не
має. Певно, більшість із них сьогодні
в пошуках єдино правильного рішення
— як перебудуватися, підвищити вплив
молоді на всі сфери життя? Ось тут і
повинні прийти їм на допомогу обком,
райкоми комсомолу.
Втім, трапляється, що представник
обкому чи райкому досолі кваліфіко
вано розбирає прорахунки, недоліки
свого колеги. А сам? А сам, на жаль,
продовжує працювати по-старинці.
Питати з себе так, як питаєш із під
леглого, показувати особистий
при
клад — ось чого повинні ми добива
тися. І тоді не залишиться на комсо
мольській роботі пристосуванців.
— Минулорічна звітно-виборна кам
панія. Невтішний факт; у багатьох ра-

— Я завжди був за те, щоб КМК
створювався там, де в цьому є виро
нича необхідність. Форсування
кіль
кості КМК не тільки не на користь
справі, а й шкодить їй. Кому приємно
працювати в колективі, який на всіх
рівнях називають комсомольсько-мо
лодіжним, а всі знають, що це не так?
У погоні за справною цифрою було
забуто головне: а чи є користь від то
го, що цей колектив — КМК?
У лютому ми завершили атестузання КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ. І ЩО
ж? Понад 300 КМК в області перестало
Існувати. Це ті, що ми звикли називати
«паперовими». Майже вдвічі (з 49 до
25) зменшилась кількість комсомоль
сько-молодіжних колективів у Бобри
нецькому районі.
— Принциповість, вимогливість, від
вертість, самокритичність... Слова ці.
особливо останнім часом, звучать час
те. На жаль, нерідко вони розходяться
з ділами...

Час перемін, час звершень
Про проблеми перебудови наші кореспонденти і читачі
бесідують з першим
секретарем обкому комсомолу,
делегатом XX з'їзду ВЛКСМ Павлом МАЛИМ

йонах конференції репетирувались. Да
леко ходити не треба: ватажок нашої
редакційної комсомольської організації
пооував на репетиціях (як делегат) спо
чатку в Ленінському райкомі, а потім —
у міськкомі комсомолу...
— Мені довелось побувати на п'яти
районних і міських комсомольських
конференціях. Атмосфера на них не
йде в ніяке порівняння з тими, що бу
ли три роки тому. Це відрадно. «Віль
ний» мікрофон, критичний і самокри
тичний аналіз, ділові і конкретні про
позиції щодо поліпшення діяльності
комсомолу. Особливо мені сподоба
лись конференції в Знам янці й Новоукраїнці. А репетиції, завбачливо заго
товлені виступи делегатів... Це віджиті
явища. Ні, конференції, звичайно, го
тувати треба. Головне — пробудити
активність делегатів, надихнути їх на
роздуми, критику, ділову суперечку. А
не робити їх учасниками нудних гене
ральних репетицій, де немає місця ні
думці, ні почуттям. Перестрахувались,
до речі, і в Бобринецькому та Добровеличківському районах.
— Мабуть, є номітети комсомолу, ро
боту яких спілчани оцінили «незадо
вільною»?
— Є. Таких комітетів — чотири (у по
заминулому році було одинадцять). Як
що бути гранично відвертим, їх мало
бути більше. Просто в силу застарілих
підходів, зокрема, інертності і безіні
ціативності та й просто байдужості, в
багатьох спілках роботу належним чи
ном не проаналізовано.
Як оцінити подібні явища? Думаю,
що коли на зборах була критика і про
понувались конкретні шляхи вирішен
ня проблем — це добре. Тоді «двій
ка» не засмучує, адже за нею — рішу
ча спроба зрушити справу з місця. А
от коли просто перераховуються упу
щення, то де гарантії, що й новообра
ний комітет подолає кризу? Тому не в
самій поганій оцінці роботи суть, а в
тому, що за цією оцінкою — зриме
бачення перспективи чи безпорад
ність?..
— В останні роки не вщухає полеміна навколо створення комсомольсьномолодіжних колективів. Як пройшла
цього року атестація НМК?

— А де таке найчастіше буває? Там,
де «припудрюють» стан справ, де ком
сомольці інертні, де ватажки прикри
ваються арсеналом словесних зворотів.
Це і є той формалізм в комсомоль
ській роботі, подолати який допомо
же тільки перебудова...
— Ян ви оцінюєте період обговорен
ня проекту змін у Статуті ВЛКСМ?
— Він відзначався підвищенням гро
мадської активності членів Спілки.
Надходило багато пропозицій, 20 з
яких — ділових, конкретних — направ
лено на адресу ЦК ВЛКСМ,
Що ж найбільше хвилює
сьогодні
комсомольців? В першу чергу, підви
щення бойовитості первинних, розши
рення їх прав. І це радує, свідчить
про великі можливості молоді, праг
нення знайти точки для прикладан
ня сил.
Були й проблеми. В ряді комсомоль
ських організацій Голованівського та
Новгородківського районів
учасники
зборів попередньо навіть не знайо
милися з проектом Статуту. Звісно, що
й пропозиції їх були надуманими, при
мітивними. Це свідчить про недостат
ню підготовчу роботу,
насамперед,
системи комсомольського політнавчання.
— Іноді чуєш від ватажка: «У мене
всі комсомольці охоплені доручення
ми». Починаєш аналізувати, а біль
шість тих доручень — «для галочки»...
— Доручення дають ефект, коли в
поєднанні працюють на головне зав
дання. Скажімо, така форма роботи
комітетів комсомолу, як конкретні ру
бежі, вже четвертий рік переконує в
своїй доцільності. Тут комсомольські
доручення служать вирішенню кон
кретної, в більшості соціально значи
мої проблеми.
Отже, там, де комсомольські дору
чення є складниками конкретних рубе
жів, де результат визначають не про
центом охоплення, а кількістю значи
мих справ, там вони дають вагому від
дачу. Ось, приміром, для комсомоль
ців Світловодського об'єднання «Дніпроенергобудпром» конкретною спра
вою стало шефство над будівництвом
танцювального майданчика і молодіж
ного кафе в селищі Власівка. Юрій Лі
щина, комсомольський ватажок ВО
працюючи лише рік, зумів ефективно
розподілити доручення для виконання
наміченого.
Особливу увагу в ракурсі поставле
ного запитання привертає до себе
шкільний комсомол. Комсомольські
доручення для підлітка повинні бути
конкретними, реальними,
розвивати
ініціативу. Адже саме в школі закла
дається міра відповідальності за вико
нання дорученого, яка в подальшому
визначає активність комсомольця, його
продуктивну діяльність в Спілці. До
помогти визначитись в цьому напрямі
шкільним первинним мають насампе
ред учительські комсомольські орга
нізації, міськкоми та райкоми комсо
молу.
— Діяльність багатьох штабів і пос
тів «Комсомольського прожектора» аж
ніяк не може задовольнити...
— Думаю, винні насамперед міські
й районні ланки. Рідко проходять се
мінари «прожектористів», недостатньо
пропагується досвід кращих штабів і

постів «КП». Якоюсь мірою непогано
зарекомендував себе обласьий штаб
«Комсомольського прожектора». А саме _ 0 плані проведення рейдів. Ос
таннім часом поліпшилась
робота
Світловодського міського штабу «КП»,
є хороші
•традиції
. " _......
"в онуфріївських
«прожектористів».
— Неформальні молодіжні об'єднай-1
ня... Яне ставлення до них обному КОМсомолу?
— Відповім так: неє залежить від
того, чим займається те чи інше об'єд
нання, що пропагує.
Інша річ, чому виникають нефор-1
мальні об’єднання? Думаю, що недо
працьовуєм ми, не завжди можемо;
зацікавити молодь, спрямувати її енер
гію і здібності в потрібне русло.
Багатьом в Кіровограді відомий мі
ський молодіжний центр «Кіровець»,
котрий народився з неформального
об’єднання. Сьогодні його члени ра
зом з обкомом і міськкомом комсо
молу вирішують завдання по організа
ції госпрозрахункового центру, голов
ним В Діяльності якого буде залучен
ня молоді до вирішення соціальних
програм, проведення змістовного до-'
і9 •
звілля.
— Павле, першим секретарем ви стали півроку тому. Які були задуми і як
□они втілюються в життя?
_ Будувати плани завжди легше, ніж
втілювати їх в життя. Що більше всьо
го хвилює? В першу чергу, не завжди
діяльність комітетів комсомолу спря
мована на конкретну віддачу. Тобто,
справа робиться, але її не видно. Взя
ти хоча б трудове виховання. Заходів
проводимо багато, а, скажімо, на селі
молоді залишається мало, на ферми
вона йде неохоче. Чому? Відповідь на
це запитання і намагаюся знайти, вірю
у вирішення цієї проблеми.
Деякі задуми вже втілюються в жит
тя. Молодь бере активнішу участь в
розвитку сімейного підряду, прийнято
рішення про створення МЖК, МОЛО
ДІЖНИХ центрів, бюро по трудовлаштуванню молоді при вузах і штабі сту
дентських будівельних загонів обко
му ЛКСМУ.
Переконаний, що це — тільки по
чаток, попереду нас чекає безліч ці
кавих і потрібних справ.
— Кілька запитань особистого харак
теру, які теж зустрічаються в листах.
Як стати першим секретарем обкому?
— Ніколи не ставив перед собою та
кої мети. Був членом комітету комсо
молу, коли навчався у школі, в сту
дентські роки
очолював
шефський
сектор Української сільськогосподар
ської академії. Потім — член коміте
ту комсомолу колгоспу «Родина» Маловисківського району, другий і пер
ший секретар райкому ЛКСМУ.
Мені здається, що очолити комітет
комсомолу може
практично кожен
член нашої Спілки. Треба тільки пра
цювати, завжди пам'ятати про довір я,
виявлене товаришами.
— Коли починається і закінчується
ваш робочий день? Чи задоволені ви
його підсумками?
— Однозначно
відповісти
важко,
Дні не схожі один на один. І буває г
що насичений заходами день має меншу
практичну віддачу, ніж той, коли на
родився цікавий задум і бачиш реаль
ні шляхи його втілення в життя.
Вважаю, що день не пройшов да
ремно, якщо зустрівся з молоддю,
взяв діяльну участь у вирішенні проб
лем комсомольського активу. На жаль,
Ще бувають дні, коли цілоденно сидиш за паперами, на нарадах і засіданнях.
Ніби й працюєш, а користі
мало...
— Які захоплення у першого сенретаря?

У вільний час, а його небагато,
намагаюсь більше бувати з сім’єю, чи
таю. Люблю пограти в футбол. В об
комі комсомолу є навіть чітко визна
чений спортивний день — вівторок.
Після роботи обов'язково відвідуємо
спортзал.
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Ясна річ, вся та підготовча робо
та, відверта розмова про наболіле,
розгорнута в першу чергу, молодіж
ною пресою і телебаченням,
буд?:. .
продовжена на з'їзді. Будить визначе
ні шляхи перебудови в комсомолі, по
глиблення демократії.
Час вимагає розширення прав комі-н
тетів, комсомолу, Підвищення ролі ви
борних органік Чекаємо змін у систеI роботи з кадрами. Сподіваємось на
. що корисне і необхідне, але об
межене інструкціями, буде таки уза
конене. І нарешті, отримаємо в руки
Статут ВЛКСМ - той, Я1(Ого вимагає
сьогодення.
Розмову вели А. БЕЗТАКА,
М. ЧЕРНЕНКО.
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Ударна вахта: початок І продовження
Десятки комсомольсько-молодіжних колективів Світдоводська успішно впоралися з виконанням соціаліс
тичних зобов'язань, взятих на честь XX з’їзду ВЛКСМ,
Серед них — і наскрізна госпрозрахункова бригада
електрозварників дослідного заводу по виготовленню
конструкцій швидкомонтованих приміщень, очолювана
Ігорем Постниковим.

3 бригадиром ми позна
йомилися в комітеті комсо
молу виробничого об’єд
нання
«Дніпроенергобудпром». Разом з секретарем
комітету Юрієм Ліщиною
він узгоджував план про
ведення Всесоюзного
ко
муністичного суботника.
— Розумієш, - переко
нував Ігор. - па й краще
буде так: об'єднаємо
дві
зміни в одну, виготовимо
не менше 1600 каркасів,
Можливості для цього е,
А решту часу —■ наводитимемо лад в цеху. Вважай,
два діла зробимо: і норму
виконаємо сповна, І ЛЮДЯМ
необхідний затишок створимо.
Після недовгих
вагань
Юрій Ліщина
погодився,
Попросив
тільки
Ігоря
«утрясти» питання з адміиістрацією цеху.
— Іван Давидович
не
проти, — посміхнувся брнгадир. — Підтримує нас
повністю.
Іван Давидович Лихошерст — то начальник ар
матурного цеху. Саме він
трохи згодом, добровільно
взявши на себе роль гіда,
показував нам
підприєм
ство, цехи якого розташу
валися
на
набережній

З стор
строково завершив виконан
ня плану чотирьох місяців.

фото
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Бригада — беззаперечний
лідер. Такої думки про неї
всі, з ким доводилося роз
< ВВІ
Дніпра,
розповідав
про мовляти. 1, що не менш
важливо,
кожен
її
член
рада воїнів-ілтерпаціоналісбригаду. Розповідав захоп
розуміє це, стараємося ви тів, очолює її арматурни.г
лено:
Олег Михайленко. Він теле
— Тут усі мають, як мі соко нести честь марки представник КМ'їС, передо
КМК.
Скажімо,
жодного
німум, одну суміжну про
вий виробничник...
разу в нинішньому році цех
Ще
довго
розповідав
фесію, а сімдесят-вісімдене зірвав плану поставок, Олександр Зозуля. І кож
сят процентів — дві: кра
нівника та зварника. Це її не було нарікань з боку бу ному з товаришів давав
дівельників і па якість про влучну
характеристику,
допомагає в роботі, забез дукції.
кожним в душі гордився. І
печує повну
взаємозамін
Тепер сНме чао сказати тоді подумалось: ні, не ви
ність.
про тих, хто задає тон в ро
Можна продовжити думку боті колективу. З цим запи падково лине добра слава
керівника: саме ота взаємо танням
звертаємося
бригаду,
до в об'єднанні про
замінність. а іце - працьо- групкойсорга КМК,
Олек- не випадково на неї рів
витість. постійний
пошук, сандра Зозулі. Той
довго
високий рівень організації ЕІагається. пояснюючи
це няються.
трудового
процесу дозво- тим. що відзначити хочеться
При виході з цеху звер
ллють КМК вирішувати що- більшість з сорока членів
увагу на
плакат»
разу складніші
завдання, бригади. Врешті-решт, нази нули
Торік
бригада
протягом ває імена: Ольга Ковален «Бригада Постникова пра
кварталів ко, Сергій Сидоренко, Сер цює під девізом: «План двох
двох
останніх
утримувала першість в со гій Неведрін, Людмила За- років
п'ятирічки — до
ціалістичному змаганні се віралова. Це — молоді пра
70-річчя Великого
Жовт«
ред споріднених колективів вофлангові трудового
суоб'єднання, не здає позицій перництва, не раз
відзна. ияі». Віриться, що і ця ви
і нині. При щоденному зав чалися за ударну
працю сота КМК підкориться.

РЕПОРТАЖ]

данні виготовляти 800 звар адміністрацією заводу коних конструкцій — записує мітетом комсомолу. Є й ве
на свій рахунок 850 — 870. терани, люди, на яких рів
Це й стало однією з перед няється
молодь у всьому:
умов переможного рапорту, Ніна Опанасівна
Крупа ‘ 1
з якого ми почали свою Валентина Миколаївна Поп
докова.
А
ще
в
об
’
єднанні
діє
розповідь:
колектив

На знімна х:
нранів«
ниця Галина ЧУЩАК (вгорі)і
за роботою арматурник Вінч
тор КОВАЛЕНКО;
бригада
Ігоря Постникова в повно
му складі.
Фото В. ГРИБА.
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а/ ОВГО рішались-зваі S'жувались? — запитую Сергія, — Досвіду ж

І
І

НІЯКОГО.,.

Ми стоїмо в новенько
му (стовпи, лати, крокви
зсередини ще жовті, свіжостругані) корівнику. Го
воримо про сімейний під
ряд, Молоді хлопці ком
сомольці брати Сергій
і
Олександр Мунтяни (Сер
гієві 24 роки, Олександ
рові — 21) взяли в
кол
госпі імені Чкалова виро
щувати за сімейним
під
рядом 20 корів.
— Працював я слюсарем
у колгоспі,
—
розназує
Сергій. — Сімдесят, вісім
десят карбованців — така
зарплата. Ну хіба це заро
біток? Тим
більше
для
сім’ї. Збирався міняти ро
боту — і про залізницю
подумував, і про будівни
цтво... А щось наче не пус
кало. Може те, що
звин
ноло землі, ноло худоби...
Аж тут у газетах побачив,
Що про сімейний
підряд
пишуть.

Хай у читача не
скла
деться враження, що єди
не, чим керувались брати
Мунтяни, беручись за сі
мейний підряд, — зароби
ти. Хоч про це вони та
кож думали і зараз зов
сім цього не приховують.
Хотілось працювати
посправжньому і мати від
повідну за це винагороду.
А ще — випробувати се
бе.
взяти на себе таку не
величку ферму, яка зараз
стоїть на вигоні коло ха
ти Мунтянів,
зважиться
далеко не кожен.
При
наймні в колгоспі
імені
Чкалова
вони — перші.
Сільська
молода
сім’я
сьогодні не дуже поохо-

чує тримати бодай одну
корівчину, бо це треба її
і доглядати, і пасти, і сі
но, силос, жом та
інші
корми на зиму заготовля
ти, і берегти від хвороб,
і... Це клопіт
чималень
кий. А якщо 20?
— Мені скоро буде 25
років, а що я в житті та
кого зробив, в чому я пе-

стовпи, ще в фуфайках та
рукавицях викладали верх
і обшпуговували корівник
толлю. Четвертого квітня
двадцять корів перегнали
з молочнотоварної ферми
№ 2 в нове приміщення.
— Всяких мастей, порід,
віку, — киває господар на
корів: рябих,
червоних,
гливих, високих,
низень

я зрозумів: хлопці дума
ють не лише про власну
вигоду, а й про те, що во
ни зроблять для колгоспу.
Вони готові й до непередбачуваних труднощів.
Корів їм, як і домовле
но було,
запропонували
таких, що дають в день в
середньому
по
3 літри
молока,

Ферма над Виссю
ревірив себе? — запитує
себе самого Сергій. — А
25 років — це ж уже вік,
це вже доросла людина,
яка повинна вже визначи
тись у житті...
Вони прочитали
перші
публікації в центральних і
обласних
газетах і вирі
шили твердо: йти до голо
ви колгоспу й вести кон
кретну
розмову.
Мати,

Поліна Дмитрівна, доярка
з багаторічним
стажем,
спочатку
насторожено
сприйняла рішення синів.
Але не зупинила, не роз
раджувала.
Потім були довгі бесіди
з головою колгоспу В. І.
Венгуренком
(«По півто
ри, по дві години сиділи
коло рахівниці — все тре
ба було вивіряти до дріб
ниць»),
із спеціалістами
районного агропромисло
вого об’єднання... Уклали
договір. Задзвеніли над
Виссю сокири. Ще в мерз
лу
землю
вкопувались

ких, рогатих, шутих (без
рогих тобто). — Одне у
них спільне: малопродук
тивні.
Зрозуміло, ніяке колентивне господарство висо
коудійних корів для сімей
ного підряду не віддасть:
яка йому з цього буде ви
года? Тим то й вигідний
сімейний підряд для кол
госпу, щоб і малопродук
тивні корови
в доброго
хазяїна
стали
доїтись
справно. А в цьому заці
кавлений і хазяїн, і кол
госп. Брати Мунтяни з умо
вами сімейного підряду, із
заздалегідь
передбачува
ними втратами на почат
ковій стадії знайомі. Во
ни знають на що йдуть.
Ще серед березня,
ноли
тільки-но почали зводити
корівник, молодший, Саш
ко, в райкомі
комсомолу
говорив мені:
— Не можна вимагати
від свого колгоспу того,
про що пишуть в газетах,
розповідаючи, як впровад
жується сімейний підряд в
енономічно сильних госпо
дарствах. Треба миритися
з тим, що може дати кол
госп.
Ця фраза, признаюся,
підкупила мене. Ще тоді

— Є одна, ота норовис
та, що дає вісім літрів, але
її найпершою запропону
вали доярки — дуже вред
на, — говорить Сергій. —
Доїти її — одйа мука: в
ясла лізе, хвицається. Але,
думаю, знайдемо й до неї
підхід. А взагалі, і о моче
на вже говорити й про ус
піхи.
Четвертого квітня
ввечері від двадцяти на
ших корів надоїли трид
цять кілограмів молока. І
наступного дня вранці так
само. А через два дні вже
мали 31 кілограм. Сьо
годні, на четверіий день,
відчуваю, буде ще більше.
Вони ж апаратами доїлись,
не звикли до ручного до
їння, а ще ж і догляд
скільки важить, і годівля...
— Хто ж доїть корів?—
запитую.
— А в нас усі вміють,—
здивовано стенає плечима
хазяїн.
У Поліни Дмитрівни —
п'ятеро дітей. Окрім Сер

гія й Олександра ще Ва
силь (уже півроку о армії
служить), Галинка — семи
класниця та Іван, наймо
лодший, п’ятий клас закін
чує. Сьомим членом роди
ни є Алла, Сергієва дру
жина.
І доїти вміють корів, і
гоглядати їх — снільки
ергій пам’ятає себе, в них
була корова, коло якої вчи
лись ходити всі: і пасти, і
гній вичищати, і годувати,
й телятко випоювати... Але
одна корова — то не двад
цять. Спеціалісти колгоспу
допомагають: уже й ветлі
кар, і зоотехнік навідува
лись, підназували, радили.
Силос і солому в перші
дні доставляють колгосп
ним транспортом, поки не
привчено ходити □ упряжі
двох коненят, які стоять
тут же, в кутку, в одному
приміщенні з коровами.
Згодом привозитимуть сі
но, зелень, мелясу й кон
центрати самі.
Виділив колгосп Мунтя
нам поля чотири гектари:
два гектари під сіно, два —
під буряки, кукурудзу. Об
роблятиметься лан
кол
госпною технікою. Насіння
брати купуватимуть в гос
подарства.
Все в договорі обумов
лено.
Не виключено, що
бу
дуть і непорозуміння, ад
же все робиться вперше,
досвіду немає. Але голов
не — бажання трудились.
— Ми будемо навідува
тись до вас, — сказав пер
ший секретар Новомиргородського райкому ком
сомолу Валерій Буряк на
прощання. — А виникнуть
які питання чи труднощі—
не крийтеся з ними, не ви
чікуйте: заходьте, дзво
ніть...
Обережно
сприйняла
ідею сімейного підряду не
тільки їхня мати, Поліна
Дмитрівна: в колгоспі взя

ли по дві-три корови де
хто, але, щоб двадцять...
І сусіди теж міркують поселянськи хитро: побачи
мо, як оно в них вийде, а
там вже рішатимемо —
добре це діло чи ні.
Стоїмо з найстаршим у
корівнику, і він по-хазяйськи ділиться планами на
прийдешні будні — і те
треба зробити, І те... На
наступну зиму необхідно
утеплювати корівник: перекрити шифером, обмастити глиною, засклити кра
ще...
З високої асфальтної до
роги, що виструнилась від
Новомиргорода до Петроострова, добре видно не
звичний для ока, оббитий
звідусіль толлю продовгу
ватий будинок. То корівНИК. Кругом НЬОГО ЖОВТІЄ
невисокий ожеред соломи, блищить на сонці, націлившись дишлями в небо, новенька
двоколісна
бричка-возик, бігають не
вгамовні собачки-сторожі.
Ця будівля незвична для
ока сьогодні. | хоч укладе
ний договір 3 КОЛГОСПОМ ч
братів лише на
перший
рік, але перший рік, як
вони кажуть — то лише
початок і запрошують в
гості, коли вже можна буде говори'и про результаТИ.
Стель над віссю новий
корівник. Оддзвеніли вже
тут будівяльн сокири. Але
справжня робота ще тіль
ки починає*1,*з«ся.
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В. БОНДАР,
спецкор «Молодого
комунара».
Новомиргородський
район.

■

4 стор.

14 квітня 1987 року
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ПЕРОМ ПУБЛІЦИСТА
( міфів

нас є». Мова не про ди
тину — про машину.
Знаєте
такий жарт?
«Щоб зрозуміти, хто є
хто, треба знати, що є
в кого». Речисти викону
ють цю саркастичну по
раду цілком серйозно.
Та чи можуть матеріаль
ні блага служити надій
ним
розпізнавальним
знаком достоїнств люг
дини і її суспільного ви-

із древніх
передбачав:
ОДИН
Перу
перед'
8СІ

настане час, коли
зроблені людьми речі
своїх
повстануть проти
творців і підпорядкують
їх собі. Мимоволі
за
мислишся: чи не почи
нає збуватися це зловіс
не пророцтво?
Речизм. Ми часто ви
мовляємо
це
слівце,
але трактуємо його да-1
леко не завжди правиль
но. Нерідко так назива
ють будь-яке полюван
ня за речами. Чи пра
вильно це? Побувавши в
багатьох районах
рес
публіки, і, зокрема, на
Кіровоградщині, я з’ясу
вав:
спільною
мрією
жителів села стала зруч
на і недорога пральна
машина, надто ж ризь
кого виробництва.
Що
це? Речистська примха?
Звичайно, ні, це нагаль
на необхідність. А тор
говельні організації з
незрозумілих причин по
стачають пральними мав
основному
шинами
міста.
Речизм — це коли го-і
нитва за речами перетворюється в пекучу по
требу. Тоді людина ку
пує не стільки те, що їй
справді необхідно, скіль
ки те, що вважає мод
ним чи престижним. Та
ким
людям хочеться
продемонструвати,
що
вони як споживачі не
о
♦ гірші інших ,а то й кра ІІ
щі. Приходжу до нових
знайомих, господарі з
гордістю показують гос
тям фотознімки з альбо
мів: «Тут їй рік, тут уже
два ,а ось уже п'ять ми
нуло відтоді, як вона в

Деякі
авторитети
стверджують, що в інте
ресах самої ж людини
бути скромнішими в спо
живанні. Видатний' радян
ський хірург, учений і
письменник М. А'мосов
вважає
неодмінною
умовою повноцінної ді
яльності безжальне са
мообмеження.
Думаю,
що
ця рекомендація
справедлива лише част-

Чи багато людині треба?
1
і

знання? Навряд. Хоча б
тому, що нема таких ре
чей, яких не могли б со
бі нахапати всякі
зло
дюги і шахраї. Навіть
про «вміння жити» не
можна судити по ціні ре
чей, бо вони можуть бу
ти одержані від люблячих батьків.
Силу, що здатна про
тистояти речизму, бегато хто вбачає в аскетиз
мі. Висуваються
аргу
менти: всі наші придбан
ня у цьому тлінному сві
ті ефемерні і суєтні—чи
варті вони наших
зу
силь? Найбільшу цінність
має те, що дістається
даром: земля, по якій
ми ходимо, вода,
яку
п'ємо, повітря, яким ди
хаємо, нарешті, наша по
ява на світ. Чи не супе
речить прагнення підви
щити добробут
кому
ністичній ідейності? Чи
немає
тут
небезпеки
обуржуазитися? Є. Але
ще небезпечніше забут
тя мети комуністичного
суспільства
— макси
мального
задоволення
усіх потреб.

ново, і то, щодо людей,
здатних на всепоглинаю
чу творчу самовіддачу.
Відомий письменник і
публіцист Л. Жуховицький стверджує, що ре
чі — ноша обтяжлива,
що тому, хто йде по
життю, доцільніше бути
неімущим, ніж власни
ком важкого мішка. Так,
мовляв, іти легше.
Чи ■
так уже легше? Власна
квартира, оснащена по
бутовими приладами і
обставленими зручними
меблями, — хіба ці ат
рибути комфорту не еко
номлять нашу тілесну і
нервову енергію?
Кни
ги, телевізори, приймачі,
магнітофони, подорожі,
красивий одяг — хіба все
це не допомагає пізнава
ти світ, насолоджувати
ся мистецтвом, спілку
ватися з людьми?
Прагнення
життєвих
благ іноді поєднується з
тим, що людина продає
душу за «нікчемний ме
тал». Так, на речі по
трібні гроші. Ми спра
ведливо
засуджуємо
рвачів, але ж можна
одержувати більше гро-

Сьогоднішній
номер газети

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30 —
«Час*. 8.05 — Мультфільм.
8.35 — Є. Гаврилович. Пись
менник екрана. 9.45 — Спі
ває вокальний ансамбль —
сестри Книш і Віктор Карасенко. 10.05 — Новини. 16.00
— Новини. 16 15 — Доку
ментальний телефільм. 16.45
— Дітям про звірят. 17.15—
Новини. 17.20 — Говопять
делегати XX з’їзду ВЛКСМ.
17.50 — Концерт пхеньян
ського художнього ансамб
лю «Мансуде». 18.15 — «За
словом — діло». Про реалі
зацію ідей самоуправління
трудових колективів
18.45,
— Сьогодні у світі. 18.55 —
Документальний телефільм.
19.50 — Телефільм «Особис
тий інтерес». 1 серія. 21.00
— «Час». 21 40 — Вечір де
легатів XX з’їзду ВЛКСМ у
Концертній студії Останкіно. 23.40 — Сьогодні у світі.

А УТ

\

і

10.00 — Новини. 10.15 —
Музичний фільм
«Весняні
варіації». 10.35 — Шкільний
екран 4 клас. Музика. 11.05
— Доброго вам здоров’я.
11.45 — Художній фільм
«Вантаяі без маркірування».
13.10 — Новини. 13.25 —
Грають
юні
музиканти.
13 55 —
Документальний
Фільм «Сіонізм».
Продов
ження розмови. 16.30 — Но
вини. 16.40 — Срібний дзві
ночок. (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення),
17.00 — «Майстри мистецтв».
18.00 — Інформаційний ви
пуск (Кіровоград). 18.15 —
Телефільм «Нукус».
(Кіро
воград).
18.30 — Концерт
паляпської пісні. 19.00 —
Актуальна камера 19.35 —
«Стосується кожного»На
ваші запитання відповідає
перший заступник Міністра
автомобільного транспорту
УРСР В М. Рева 20.45 — На
тобоаніч. піти! 21.00—«Час».
21 40 — Художній
Фільм
«Григорій Сковорода». 23.10
— Актуальна камера. Ве
чірній випуск.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

©рган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

вул. Луначарського, 36.
БИ 03126.

використовують на пра
цю поза основною ро
ботою вільний час. Такі
дії багато років всіляко
загальмовувалися, тому
що вважалося: додатко• вий труд іде на шкоду
основному. Так, це не
виключено. Але на роботі, де панують безвідповідальність і розхлябаність, де дозволено
працювати упівсили, лю
ди
не
викладаються
повністю незалежно від
того, мають вони - при
робіток на. стороні чи ні.
Таке
притримування
трудової енергії має й
-іншу причину: побою- вання, як би людина не
.стала заробляти «надто
багато». У
свідомості
багатьох глибоко вкорі
нилося підозріння: той,
хто
прагне
заробити
більше від інших, — ха
пуга, міщанин. При цьо
му не враховується, які
складні
переплетіння
мотивів можуть
стояти
за додатковою
віддачею своєї праці, Це і
гнітюча відсутність
захоплення основною ро
ботою, вибраною виму-

шено,
помилково, всу
переч справжньому по
кликанню. Це і гостре
невдоволення
поганою
організацією
виробни
цтва, невмілим
керів
ництвом, дрібного регла
ментацією. Це і негнуч
ка оплата праці, котра
іноді ставить на
одну
дошку ентузіастів, прос
то добросовісних, а то і
тих, хто працює за прин
ципом «не бий лежачо
го». Головна ж причи
на, мені думається, у
невикористаних внутріш
ніх резервах людини, в
її прагненні
проявити
свої здібності і вміння
якомога повніше. Лю
дина інтенсивно працює
з тією метою, щоб по
більше заробити. Хіба
такі «матеріалісти»
не
корисніші для суспіль
ства, ніж безкорисливі,
але інертні «ідеалісти»?
Коли людина підвищує
свої прибутки чесною
працею, це не розтліває
її морально. Гадаю, що
усвідомлення того, що
твоя праця іде комусь
на користь,
підносить
тебе духовно.
Тепер
реабілітовано
продаж
продовольчих
надлишків з приседибної та садоссї ділянск,
розширюються пряза :з
сумісництво,
слабнуть
заборонні заходи проти
самодіяльних
-рудоБих
бригад, кустарів тощо.
Та все-таки з яким скри
пом прибираються бар’є
ри на шляху розгортання трудової ініціативи!
Продовжують
перешкоджати
прагненню
людей працювати біль
ше і заробляти більше
забурілі бюрократи, ляк
ливі чиновники,
котрі

I

бояться відмінити
на
віть шкідливу
інструк
цію. Адже БОНИ звикли
до того, що за бездіяль
ну обережність карають
рідко, а за рішення,
яке раптом здасться на-,
чальству
поспішним,
можна загриміти з насидженого крісла. У цій
же
компанії і всілякі
блатмейстери і халтур
ники, що паразитують на
дефіциті,
заздрісники,
бездарні, безініціативні
. люди, та й просто леда
рі, нероби і п’яниці,
котрі, засуджуючи чиєсь
прагнення побільше за
робити, ніби
підносять
вище свою лінь і нік
чемність. Нам, мовляв,
багато не треба.
Ні, людині треба дуже
багато.
Кожен, звичайно, сам
вирішує, які цінності для
нього первинні,, а
які
Ознакою
другорядні,
людської
розвинутої
особистості •' є пєревапрагжання духовних
нень. Але
якщо езші
Клопоти про обстановку
в квартирі для вас важ
ливіші,
ніж
бажання,
щоб у ній з’явився ма
люк, то вам ще вдоско
налюватись і вдоскона
люватись...
Ставлення до речей
дезго служитиме міринашого
смислу
лом
життя. Я вірю: не збудеться лохмуре
віщування перуанського
фа, ніколи речам
вдасться
зробити
своїми рабами. Адже
неспроста висхідни/л зна
ченням
старослов’ян
ського слова «річ» бу
ло — «мудрість».
А. ТАТАРСЬКИЙ,
письменник.

ВЛКСМ. Трансляція з Крем льори часу». Фільм 1 20.15
лівського Палацу
з'їздів. — Музичний фільм «Яиіс
16.00 — Новини. 16.15 — Забере». 20.45 — На добра8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм Документальний фільм. 16.30 -ніч, діти! 21.00 — «Час».
фільм
«Хто виправить
помилку — Спорт і особистість. Ні 21.40 — Художній
Деметри?». 8.35. 9.35 — При на кого не схожий Росто- «Які ж були ми молоді».
роцький.
17.00
—
Новини.
23.10
—
Актуальна
камера.
родознавство. 2 кл. 8.55 —
«Приватний випадок із жит 17.05 — Пісня залишається Вечірній іипуск
тя.. плазми». Науково-попу з людиною. 18.05 — Доку
лярний фільм. 9.05. 1300— ментальний фільм. «Тут жив
Французька мова. 9.55 — і працював Ленін». 18.15 — А ЦТ (II програма)
«Прилади — науці». Науко На XX з’їзді ВЛКСМ. 18.45
8.00 — Гімнастика. 8.15—
во-популярний фільм. 10.05 — Сьогодні у світі. 19.00 — Документальний
телефільм.
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики і
обчислювальної
техніки. 10 кл. 9.05. 13.40 —
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Астрономія. 10.35,
11.35 — Історія. 9 кл. 11.05
— Тема праці в радянсько
му образотворчому мистец
тві. 12.05 — Фільм «Проща
вайте. голуби». 14.10 — Но
вини. 14.15 — Запрошує те
левізійний театр. О. Герцен.
«Минуле і думи». «Іще рік».
«Колокол». 17.45 — Новини.
18.00 — Футбол. Відбірко
вий матч олімпійського тур
ніру, Збірна Туреччини ' —
збірна СРСР. 1-й тайм. 18.45
— Учням СГ1ТУ. Література. Футбол. Відбірковий
матч — Сільська година. 19.45—
В. Маяковський. Поема «Во олімпійського турніру. Збір Документальний телефільм.
лодимир Ілліч Ленін». 10.35, на Туреччини — збірна 20.00 — Вечірня казка. 20.15
11.35 — Ботаніка. 5 кл. 10,55 СРСР. 2-й тайм. 19.45 — — Баскетбольний
огляд.
— Російська мова. 11.25 — Новини. 19.55 — Телефільм. 21.00 — «Час». 21.40—Фільм
«Не зраджу Херсонеса». На «Особистий інтерес». 2 се «Вітер». 23.10 — Новини.
уково-популярний
фільм. рія. 21.00 — «Час». 21.40—
11.55 — Телефільм «Люди «Червоні вітрила». Спортив
воді
на на мотоциклі». 13.30 — но-художнє свято на
Новини.
13.35 — Запро для делегатів і гостей XX
шує
телевізійний театр. з'їзду ВЛКСМ. Передача з
спорткомплексу
О. Герцен
«Минуле і ду басейну
закін А ЦТ (І програма)
ми». «Після грози», «Кру- «Олімпійський». По
ченні — 23.40 — Щоденник
жіння серця». 18.00 — Но XX з’їзду ВЛКСМ.
7.00 — Райкова зарядка.
Мультфільм. Музика, 7.30—
вини. 18.15 — Ритмічна гім
настика. 18.45 — Музичний
«Час». 8.00 — Дітям про
кіоск. 19.15 — Футбольний ▲ УТ
звірят.
8.30 — Щоденник
огляд. 20.00 — Вечірня каз
XX з’їзду ВЛКСМ. 9.00 —
ка. 20.15 — «...До шістнад
— Відкриття XX з’їз «Наша земля». Музична пе
цяти і старші». 21.00 — ду9.55
ВЛКСМ. Трансляція з редача. 9.55 — Новини. 16.00
«Час» 21.40 — Фільм «Про Кремлівського
Палацу з’їз — Новини. 16.15 — Доку
тавайте. голуби». 23.15 — дів. 10.30 — Екран
молодих. ментальний фільм. 16.35 —
Новини.
ан
11.00 — «Горбоконик». Ви Виступ фольклорного
става для дітей
12.00 -• самблю «Кобзарі» м. Вінни
ці. 16,45 — «...До шістнад
Новини. 12.Ю — Село і лю цяти і старші». 17.30 — Но
ди. 16.30 — Новини. 16.40— вини. 17.35 — Наш сад.
Срібний дзвіночок. 17.00 — 18.05 — Мультфільм
Концерт учнів та викладачів дорослих. 18.15 — На для
XX
А ЦТ (І програма)
Кіровоградської
музичної з’їзді ВЛКСМ. 18.45 — Сьо
школи № 2. (Кіровоград). годні у світі. 19.00 — Доку
7.00 — Ранкова зарядка. 18.00 — Інформаційний ви ментальний фільм. 19.30 —
Мультфільм. Музика. 7.30— пуск (Кіровоград). 18.15 — Піонерське свято, присвяче
Олександ не XX з’їзду ВЛКСМ. 21.00
«Час». 8.00 — Документаль Екран молодих.
ні фільми. 8.55 — Говорять рійський кінний завод. (Кі - «Час». 21.40 - Фільм
делегати XX з’їзду ВЛКСМ. ровоград). 19.00 — Актуаль «Знайти
і
знешкодити».
9 25 — Здрастуй. музико! на камера. 19.35 — Відео- 23.05 — Щоденник XX з'їз
9.55 — Відкриття XX з’їзду фільм «Чорнобиль: два ко ду ВЛКСМ.

А ЦТ (II програма)

ВИХОДИТЬ НА ПАПЕ
РІ,
ВИГОТОВЛЕНО
МУ ІЗ МАКУЛАТУРИ,
ЯКУ ЗІБРАЛИ ОЛЕК
САНДРІЙСЬКІ
ШКО
ЛЯРІ.
В листопаді минулого
року піонери й комсо
мольці Користівської се
редньої школи зверну
лись до ровесників Олек
сандрійського
району:
зберемо стільки макула
тури, щоб її вистачило
для паперу, на якому
буде надрукований весь
тираж номера «Молодо
го комунара», що вийде
в день відкриття XX
з’їзду ВЛКСМ. Ініціати
ву підтримали школярі
району, схвалено на бю
ро райкому комсомолу.
Про втілення ініціативи
в життя газета писала
17 січня.
Школярі перевиконали
своє зобов'язання: за
мість 18 тонн зібрано
майже 27. Найвагомі
ший внесок зробили іні
ціатори — учні Корис
тівської середньої шко
ли: вони здали на прий
мальний пункт четверту
частину всієї макулату
ри. Добре попрацювали
школярі Бандурівської і
Шарівської середніх та
Пустельниківської і Шасливської
восьмирічних
шкіл, комсомольська ор
ганізація
Попельнастівської середньої школи,
піонерські загони імені
Саші Шакала та імені
Леоніда Попова Яспнуватської восьмирічки.

шей і тоді, коли більше
працюєш.
Є випадки, коли цього
добиваються за рахунок
халтурного ставлення до
своєї справи, за раху
нок «лівих»,
нечесним
шляхом. Тут треба бити
по руках без
усяких.
Але ж люди збільшують
свій заробіток і шляхом
інтенсифікації і раціо
налізації праці або ж

Індекс 61109;

А УТ
10.00 — Новини 10.15 —•'
Художній фільм «Які ж бу
ли ми молоді». 11.45 —:
Сонячне коло. 12.10 — Но- “
вини. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок-. 17.00
— Республіканська фізикоматематичіїа шкз.іа. 17.35—?
Фортепіанна музика. 18.00—,
Інформаційний випуск. (Кі
ровоград). 18.15 — Молодіж
на програма «Обрій». Роз
мова з молодими вчителями
Созонівської середньої шко
ли Кіровс/градського райо
ну. (Кіровоград). 18.55 —'
Наші довідки. (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — Відеофільм «Чорно
биль: два кольори часу»; •
Фільм 2. 20.40 — На доб
раніч. діти! 21.00 — «Час».
2Ґ.40 — ІЙолодіжпа студія
«Гарт». 23.10 — Актуальна
камера. Вечірній
випуск,
23.40 — Футбол т- хокей.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15—
«Кухар, кравець, піаніст та
інші.,.».
Науково-популяр
ний фільм, 8.35, 9.35 — За»
гальна біологія. 10 кл. 9.05,
13-45 — Іспанська
мова.
19О5.~ Учням СПТУ. Істо
рія. 10.35, 11.40 — Етика і
психологія сімейного жит
тя. 9 кл. 11.05 - Шахова
школа. 12.10 - Фільм «Ві
тер» 14.15 — Новини. 14.20
— Запрошує
телевізійний
театр. 0. Герцен. «Минуле 1
думи», «я вийшов рано до
зорі ». «Післямова»
18.00
— Новини. 18.10 — «Спів?о’ил{Н1сть”Тележурнал,
іо і«. ~ Мамина школа.
іу.Ю — Із скарбниці світової
музичної культури Музика
подиви Штраусів. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — рит
мічна гімнастика. 20.45 —1
концерт ансамблю
танцю
«Веселуха» Палацу культу5” нрофтехосвіти
БРСР,
21.00 — «Час.». 21.40 — Ну
лю. дівчата! 23 40 — Но
вини.
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