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«Не дати згаснути вулка
ну», — ці слова з емоцій
ного виступу інженера-гід- 
(ротехні-каГ ІІМК-14 Олек
сандрійського району Ната
лії КЛОЧЕН КО досить точ
но відобразили одночасно 1 
нені, і тривожні перспективи 
підвищення демократичних 
начал у роботі первинних 
комсомольських організа
цій' області, — Якось мені, 
ЯК. ,.4,'іену ;,бюро райкому 
КОМ^О^ОЛУ, довелося почу
ти, іцо після звітно-вибор
ної конференції складу 
РК ЛКСМУ просто по
заздрити треба. Лише зго- 
дом зрозуміла, що мали па 

' увазі виключно «ідеально» 
•дібрані анкетні дані. 'Гак, 
до виборних органів І сьо
годні все ще підбираємо 
майже заочно, тож нічого 
в тому дивного, що з ба
гатьма членами бюро я до 
сих пір так і не знайома. 
Еони або вщерть у своїх 
основних обов'язках, або 
■просто пасивні і тому непо
мітні.

— Напередодні пленуму 
Обкому ЛКСМУ я розмов
ляв 8І своїми учнями, — 
ми бесідуємо з учителем 
англійської мови Онуфріїв- 
ської середньої школи 
Олегом КОВАЛЕНКОМ. — 
Пробували порівнювати 
свою роботу з Іншими пер
винними, зокрема, названи
ми у інформаційній допові
ді обкому комсомолу, яка 
була опублікована в газеті. 
І вна-йте, навіть загальна 
оцінка «= слабенька «трієч
ка». Ніби І є цікаві справи, 
твої задуми, а перебудо
вуємося повільно. Може, 
часу ще замало, щоб від
чути реальні зміни? Трохи 
заздрю учням молодших 
класів «« коли вони става
тимуть членами Спілки, 
уже не буде такого різкого 
контрасту між комсомоль
цем чотирнадцяти-та сім
надцятирічним. Мабуть, 
сьогодні ще ранувато ряту
вати за об’єднання учи- 

_ тельськоТ й учнівської ком
сомольських організацій — 
ріцні неоднакові, як не хо
вай: вік, досвід, житейські 
знання.Як член бюро 
пайкому ЛКСМУ бував на 
авітно-.виборннх зборах в 
Онуфріївні і в Зибківській 
ціколі. Зізнаюсь, надмірної 
опіки не бачив: вибори бу- 

. лн щирими, чесними і, спо
діваюсь, правильними.

Секретар комітету 
Гомолу швейної ’ 
Світлана БАЛЕНКО, 
сорг Семенівського заводу 

•ів’іоського воску Тетяна БО
РИСЛАВ ЕЦЬ і заступник 
Секретаря комітету комсо
молу міського управління 

^торгівлі Вікторія КОХАН 
рриїхалн, з Олександрій
ського району. Вони — чле- 
5ш постійних комісій І то
му мають окрему думку з 

.цього приводу. Якщо об’єд
нати все (сказане ними, на
прошується досить катего
ричний висновок: у старому 
варіанті комісії вже педіе- 
вдатпі. До останнього часу 

™ дівчата лише вважалися їх
німи членами. Контроль за 
роботою був поганий. Від
тепер доведеться звітувати 

.часто, доводити — довіра 
не випадкова. «— Та й на
вряд чи наші комсомольці 

вдадуть просто «перебувати»

в комісії, •- підсумувала 
нашу бесіду Вікторія. Це ж 
питання — гласність робо
ти членів виборних орга
нів 
своєму виступі на 
обкому комсомолу і 
Созонівської СШ 
градського району 
ЗАВІНА.

— Ми розформували уч- 
ком, — сказав, виступаю
чи, директор Федорівської 
СНІ цього ж району Гліб 
ПОДКОВСЬКИЙ, - зосере
дили центр управління в 
руках самого комітету ком
сомолу. Так дійово реалі
зуємо комплексну програму 
виховання підростаючого 
покоління через розширен
ня учнівського самовряду
вання, розвиток ініціатив
ності та відповідальності. 
Учимо не діяти за шабло
нами.

гостро поставив у 
пленумі 
вчитель
Кірово- 
Віталій

проблеми 
молоді та 
соціальної

ментовано зупинився у 
своєму виступі другий сек
ретар Кіровоградського мі
ськкому комсомолу Сергій 
АЛИМОВ. Як однії із шля
хів вирішення 
вільного часу 
підвищення її
активності він назвав даль
шу діяльність міського мо
лодіжного центру «Кіро- 
ведь». С. Алимов, зокрема, 
запропонував на базі зга
даного центру провести екс
перимент по створенню 
умов для виховання гармо
нійно розвиненої особи.

Наголосивши, що з учас
тю молоді основні 
ничі фонди за 
тирічку зросли 
навівши факти 
інших сферах, 
ретар обкому 
України Є. В.
у своєму виступі на плену-

вироб- 
минулу п’я
на третину, 
здобутків в 
другий сек- 

Компартії 
МАРМАЗОВ

сивними технологіями, — 
цифра недостатня. Прикла
ди дійсно самовідданої пра
ці є, і на них має рівняти
ся загал. У Знам’янському 
районі 14 комсомольсько- 
молодіжних лапок по виро
щуванню кукурудзи мето
дом бригадного підряду 
зібрали культуру з площі 
З тисячі гектарів при уро
жайності понад 50 центне
рів з гектара. Або ось при
клад доярки колгоспу імені 
Енгельса Новоархангель
ського району Наталії Ос
кирко — середній обласний 
показник надоїв молока від 
корови складає шість кіло
грамів, а вона та- її подру
ги по фермі щодня мають 13.

— Забагато формаліз
му. — сказав далі Є. В. Мар- 
мазов, — і в науково-тех
нічній творчості молоді. Це 
стосується і реконструкції

Імені
XX З’їзду
ВЛКСМ

J

Бюро обласного комітету 
комсомолу постановило за 
активну участь у соціаліс
тичному змаганні назустріч 
XX з'їзду ВЛКСМ та до
сягнуті високі результати 
присвоїти звання «Колек
тив імені XX з'їзду ВЛКСМ» 
таким виробничим колек
тивам:

постійних

першому
секретар

комісій

питанню 
обкому

участь: 
Олек-

ДУМ- 
СЕКРЕ- 

КОМС.О-

ком- 
фабрики 

ком-

Відбувся пленум обкому комсомолу, 
який розглянув питання:

1. «Про завдання обласної комсомоль
ської організації, що випливають з рі
шень січневого (1987 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, XX з’їзду ВЛКСМ та XXV з’їз
ду ЛКСМ України».

2. Про створення 
обкому ЛКСМУ.

З доповіддю по 
виступив перший 
ЛКСМУ П. МАЛИЙ.

В обговоренні доповіді взяли
A. ЮНАК — перший секретар 
сандрійського міськкому комсомолу; 
Г. ПОДКОВСЬКИЙ — директор Федо
рівської СШ Кіровоградського району; 
Г. ШАЛАПКО — перший секретар Віль- 
шанського райкому комсомолу: Б. ЄДИ- 
НАК — робітник шахти «Новомирго- 
родська»; В. ЗАВІНА — вчитель Созо
нівської СШ Кіровоградського району;
B. НАРІВНИЙ — перший секретар Ком- 
паніївського райкому комсомолу; Л. БУ
ГАЙ ЦОВА — завідуюча відділом ком-

гомельських організацій Устинівського 
райкому ЛКСМУ; С. АЛИМОВ — дру
гий секретар Кіровоградського міськко
му комсомолу; 10. ЛЕЩИНА — секре
тар комітету 
об'єднання
Н. ОСКИРКО — доярка колгоспу імені 
Енгельса Новоархангельського району;
H. КЛОЧЕНКО — інженер-гідротехнік 
ПМК-14 Олександрійського району; 
В. ОСАДЧУК — механізатор колгоспу 
«Рассвет» Голованівського району; 
О. КОВАЛЕНКО — заступник голови 
по роботі з молоддю колгоспу імені 
Горького Долинського району.

По першому питанню пленум обкому 
ЛКСМУ прийняв постанову.

Пленум затвердив постійні комісії 
обкому ЛКСМУ.

На пленумі обкому ЛКСМУ виступив 
другий секретар обкому Компартії Ук
раїни Є. В. МАРМАЗОВ.

У роботі пленуму обкому комсомолу 
взяв участь завідуючий відділом робіт
ничої молоді ЦК ЛКСМ України
I. ХОХЛЕНКОВ.

комсомолу виробничого
«Дніпроенергобудпром»;

Від шаблонів іншого по
рядку — функціональних— 
палко застерігали у своїх 
виступах також механіза
тор колгоспу «Рассвет» Го- 
ловаиівеького району Ва
силь ОСАДЧУК, доярка 
колгоспу імені Енгельса 
Новоархангельського ра
йону Наталія ОСКИРКО. — 
Мені не відомий жоден ви
падок, коли б служби, ЯКІ 
готують спеціалістів для 
сільського господарства, 
несли відповідальність за 
неякісну підготовку кад
рів, — сказав ВасильОсад- 
чук. — Багато хто з меха
нізаторів нашої тракторної 
і по десятку років «сидить» 
па третьому класі, а неза
баром же па поля вийдуть 
висококласні «Дони» — хто 
їх обслуговуватиме? Ната
лія Оскирко Процитувала 
слова інформаційної допо
віді про потребу направ
ления в Устииівський район 
молоді для роботи у тва
ринництві, і мусила наголо
сити, що проблема кадрів 
існує і в них у господарстві. 
Колгосп-то дбає про умови 
праці, житло, але все одно 
молодь не затримується. 
Координуючу роль тут, 
безумовно, відведено і об
кому комсомолу, наголоси
ла у своєму виступі і заві- 
дуюча оргвідділом Устипів- 
ського РК ЛКСМУ Лариса 
БУГАЙ НОВА.

На аналізі негативних 
явищ у молодіжному се
редовищі докладно і аргу-

мі зазначив, однак, що ви
моги все ж набагато ви
щі. — Яку б практично сфе
ру діяльності не взяти, 
всюди є прорахунку жод
ної справи не доведено до 
логічного завершення.

— Першочерговим зав
данням для молоді нині є 
завдання навчитися госпо
дарювати, — продовжив 
він. — Господарювати еко
номічно грамотно. Поки ж 
що насторожує пасивне об
говорення проекту П.К 
КПРС «Основні напрями 
перебудови політичного і 
економічного навчання тру
дящих». У звітах — правиль
ні красиві цифри, але це 
формалізм чистої води!

Як відомо, у XII п’яти
річні 60 процентів приросту 
матеріальних ресурсів має
мо одержати за рахунок 
економії. А щоб цього до
сягти. треба знати, за раху
нок чого. На жаль, сьогодні 
в КМК те немає справжніх 
особистих рахунків еконо
мії. І взагалі — у соціаліс
тичному змаганні багато 
формалізму. Щоб подолати 
відставання з початку року 
та ліквідувати заборгова
ності попереднього періоду, 
У сільському господарстві 
курс має 'бути взятий на ін
тенсивні фактори. Треба 
продовжувати направляти 
молодь у сільськогосподар
ське виробництво. 36 про
центів серед КМК. то пра
цюють сьогодні на вирощу
ванні кукурудзи за прогре-

діючих підприємств 
ше чомусь 
добровольці 
об'єкти ВО по __
«Червона зірка», завод «Гід- 
росила».

Загальмував і рух за під
вищення якості виробництва 
товарів народного спожи
вання. Цього року зменши
лася, причому, різко кіль
кість найменувань продук
ції зі Знаком якості. Ска
жімо. ше 1986 року Кіро
воградське виробниче швей
не об’єднання 
6 моделей з індексом «мол» 
(«молодіжна»! на суму ІЗ 
тисяч карбованців, а цього 
року планується обмежи
тися всього 4 видами на су
му у 8 тисяч карбованців.

У соціальній сфері питан
ня з питань — житло. Тому 
найгострішу увагу 
приділити проблемі 
діжиих житлових комплек
сів. Обмежуватися однією 
адресою — ДБК — не мож
на. очевидно, цілком по си
лах організувати будівни
цтво МЖК-2. МЖК-3 то
що на «Червоній зірці», 
«Гідросилі». 
йому заводі, виробничому 
об'єднанні 
вугілля», 
Причому, робити це неод
мінно комплексно, не обме
жуючись самим житлом. У 
разі потреби можна вико
ристати цікавий досвід на
ших сусідів — молодих бу
дівничих М/КК Диіпродзер- 
жипська.

біль- 
не прибувають 

на пускові 
сівалках

Але одночасно з цим не 
можна забувати і про онов
лення існуючих об’єктів. У 
тому числі — культурно- 
побутового призначення; 
багато з них уже в аварій
ному стані. Тут і можна 
конкретно застосувати ва- 
зівську ініціативу молоді.

— Таким чином, — під
сумовуючи, сказав Є. В. 
Марцазов, — необхідність 
докорінної перебудови на
зріла. Знизу доверху, на 
всіх рівнях. Великим резер
вом у цьому залишається 
зміцнення зв’язків і відда
ча членів виборних органів. 
Брак потрібного досвіду і 
помилки через це хай не 
зневіряють у правильності 
шляху. Можливості для 
якісного прискорення є. Мо
лодь області повинна ви
правдати покладені па неї 
сподівання.

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 
РОБОТИ ПЛЕНУМУ МИ 
ПОЦІКАВИЛИСЯ 
КОЮ ДРУГОГО 
ТАРЯ ОБКОМУ
МОЛУ ВОЛОДИМИРА 
ІВАНОВА ПРО ХІД ПЛЕ
НУМУ ОБКОМУ ЛКСМУ.

— На мій погляд, розмо
ва про шляхи 
конкретно для кожної пер
винної області вдалася. Хоч 
окремим з -виступаючих, 
можливо, і недоставало 
красномовства, головним 
все ж будемо вважати щи
рість. аргумеитованість і 
діловитість їхніх виступів. 
Очевидно, не й варто було 
припускати. Скажемо від
верто — під час підготовки 
пленуму керувалися ви
ключно принципом добро
вільності. Либонь, тому 
гостре обговорення почуто
го, активний контакт із за
лом і змінили кількість ба
жаючих. які попередньо за
писалися на виступи.

Цьому напевне сприяв но
вий підхід у підготовні. І в 
тому, що в «Молодому ко
мунарі» кілька разів анон
сувався порядок денний 
пленуму, повідомлялося про 
відкритий телефон для до
відок про наступний пле
нум і-пропозицій ЩОДО його 
роботи. І надалі варто бу
де — очевидно, ще більш 
зарані — друкувати інфор
маційну доповідь — попе
реднє ознайомлення явно 
дало користь: виступи були 
конкретнішими і конструк
тивними.

Пленум 
пущення. 
серйозної 
ребудову

перебудові)

КЛІК дільниці механічної 
го обробітку шин перемі
щення кіровоградського ви
робничого об’єднання «Друк- 
маш» (бригадир О. Мели
хов, групкомсорг В. Маль= 
ковський);

КМК намотувальниць це
ху № 2 Кіровоградського 
заводу радіовиробів імені 
XXVI з’їзду КПРС (брига
дир 3. Жабокрицька, груп
комсорг Л. Бурдейна);

КМК бригади апаратників 
цеху № 3 Світловодського 
заводу чистих металів (бри
гадир 1. Єлисеева, групком
сорг 1. Аіапіна).

Вітаємо переможців із 
присвоєнням почесних звань 
і бажаємо нових трудових 
здобутків!

з

13 ДЖЕРЕЛ,
ОСВЯЧЕНИХ

підтвердив прп- 
ІЦО молодь до 
розмови про пе- 
була готова. На- 

випустило мічені проблеми і ті чи ін
ші способи їх вирішення.як 
ми побачили.. уточнялися в 
самому ході дискусії. І доб
ре, що розмова вийшла без 
г-учиих трибунних фраз та 
дешевих ораторських ефек
тів.

—- Це лише перші вра
ження. Але вже тепер з II 
усією певністю варто зага
дувати: і всі наступні пле
нуми без винятку мають]' 
бути принаймні такими, як 
цей. Кожен з учасників, чле
нів виборних органів і, зо
крема, кожен ЧЛЄЛ ЩОЙНО ' 
сформованих постійних ко
місій обкому комсомолу 
хан їде із власного думкою 
по суті питань, що на по
рядку денному, та всіх ін
ших, поточних. 1 — з діло
вими пропозиціями. Як і 
сьогодні, вони неодмінно 
врахуються при ухваленні 
плану наступної роботи. 
Це. звичайно, один із ціл
ком реальних шляхів такої 
потрібної перебудови.

ЛЮБОВ’Ю
Нинішня річниця З ДНЯ 

народження корифея ук
раїнського театру М. Л. 
Кропивницького співпала 
з 90-річчям створення тру
пи його учня і соратника-^ 
актора та режисера Д. А.- 
Гайдамаки. Цьому юві
леєві присвячена вистав
ка, що відкрилася 23 трав
ня у меморіальному музеї 
М. Л. Кропивницького в 
Кіровограді. Серед експо
натів — фотографії тру
пи, рукописні матеріалі^ 
предмети побуту, книги.

Еиставка зібрала бага
тьох шанувальників укра
їнського театру і націо
нальної культури. Це не 
випадково: трупа Д. 
Гайдамаки, як сказав 
відкритті виставки
жисер Кіровоградського 
українського музично- 
драматичного театру іме
ні Кропивницького М. К. 
Горохов, була тим міст
ком, що єднає здобутки 
театру корифеїв із сучас
ним життям українського 
радянського театру. Ви
йшовши 1897 року із те
атру М. Л. Кропивяицько- 
го, трупа Д. А. Гайдама
ки зберегла і пропагува
ла основні його принци
пи — народність, демо
кратизм, високу ідейність 

І та художність.
черпних джерел мудрос
ті — шедеврів
ного, Кропивницького, 
Керпєнка-Карого черпала 
трупа своє творче натхнен
ня.

А„ 
на 

ре-

треба
моло-

чавуноливар-

«Олександрія- 
у Світловодську. Із неви-

Стчарицы

Н. СЕЛЕЦЬНА. ,
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ЗАЛИШАТЬСЯ САМІ ОПТИМІСТИ?..
«Доручити оргкомітету у 

двотижневий строк спільно 
з міськвиконкомом Відкри
ти у бинку поточний раху
нок МЖК*. (Із постанови 11 
міської конференції МОЛО
ДІЖНОГО житлового комплек
су міста Кіровограда).

Звіт організаційно-вико
навчого комітету МЖК був 
вкрай лаконічним і емоцій
ним.. Оригінальним, тобто, 
таким, що містить для слу
хачів щось нове, він по пра
ву міг видатися хіба що не
численним гостям — для 
170 ж делегатів другої кон
ференції кожен пункт і по
ложення були реальною 
дійсністю і повсякденністю, 
що відділила'їх від 3 лис
топада 1984 року. Першим 
пунктом постанови тодіш
ньої, першої, конференції 
МЖК було коротке і яке ж 
світле; «Визнати можливою 
організацію в місті Кіро
вограді молодіжного жит
лового комплексу».

Наперед змушені сказати, 
іцо бути занадто категорич
ним у тоні цитованого ви
ще рядка з постанови вже 
другої конференції також 
ризиковано. Скажіть, про 
що більше, як тільки просто 
про свій банківський раху
нок, говорять ті слова?Про 
статус юридичної особи? 
Цс зрозуміло і так. Так са
мо, як і те, що майже три 
роки для такого «рішучого» 
кроку — строк завеликий. 
Але ж. але...

Репліки, якими вже після 

закінчення роботи цьогоріч
ної конференції обмінюва
лися її делегати і учасни
ки, підтверджували її ви
сокий емоційний рівень. Ні
бито ще вищий, ніж у 
1984-му. Невірно говорити 
н про сірість виступів під 
час обговорення доповіді, з 
якою виступив голова орг
комітету В. Нікітіїїс’ькиіі,— 
красномовства ораторам” 
позичати було нічого. Та, 
звісно, аби лиш в емоціях 
суть..:

Щиро кажучи, якийсь 
один висновок не форму
люється. Ні по питанню 
МЖК взагалі, ні по ходу 
другої конференції зокре
ма. Можливо, так, у дета
лях, і вирізняється кожне 
велике дітнще?

Спробуймо підбити пенні 
віхи в біографії МЖК. За 
час, що пройшов принаймні 
від минулої, установчої кон
ференції, зміни відбулися. 
Причому дуже цізнопланові. 
Скажімо, сам організаційно- 
виконавчий комітет. Як бу
ло самокритично зазначено 
в самому звіті, змінився на 
95 відсотків. Логіка підка
зує. що не позначитися на 
роботі це не могло. 1 дійсно, 
за весь попередній і. ~ 
кандидати в МЖК 
лише відпрацювати у вигля
ді вступного змагання для 
будівництва першого об'єк
ту. МЖК на чотирьох май
данчиках. Голова комітету 
назвав усі — у мікрорайоні 
№ 102, у фойє старого авто
вокзалу. • на реконструкції 
вулиці Леніна та у складі 
сільського молодіжного жит
лового комплексу на базі 
колгоспу імені Боженка у 
селі Федорівна Кіровоград-

період 
встигли

«Молодий комунар»

створен- 
життєді- 

Кірово- 
вкотре 

МЖК- 
організація 
а громад- 

що

ського району. І те назвали 
такий відрадний факт, що 
перші 108 чоловік вже пра 
ціоють на Кіровоградському 
домобудівному комбінаті. Ці 
сто вісім чоловік і отрима
ють у майбутньому купоні 
від того першого емжеків- 
ського будинку.

Та гірше те, то на цьо
му — житлі, тобто, його 
зведенні, — члени МЖК на 
сьогодні лиш і обмежуються. 
На конференції другим пи
танням якраз і було внесен
ня змін в документи по 
МЖК — до Статуту. Поло
ження про МЖК, Положен
ня про організаційно-вико
навчий комітет по 
шо й організації 
яльності МЖК м. 
града тощо. Тож 
було нагадано, що 
не будівельна 
молодих зодчих, 
ська організація, що на 
добровільних началах об'єд
нує за місцем проживання 
робітничу, інженерну й на
уково-технічну молодь.

Голова оргкомітету виді
лив кілька аспектів, через 
які програма - максимум 
кульгає впевнено і довго. 
Будівництво, яке буде вес
тися. уже приречене па 
фрагментарність: будинок
там — будинок тут... При
тому ,'иіие житлові будин
ки. а саме поняття «комп
лексу» ще до наївності не
реальне.

Бо виросло в проблему й 
таке банальне зовні питан- 
ня, як заінтересована участь 
у будівництві підприємств-

пи..сьііі:.ь-. ;Жі. и
дають кошти на зведення. 
Пробуксовування тут все 
явніше тому, що рішенням 
міськвиконкому з кожного 
з них відраховуватимуться 
близько сорока процентів 
фондів на квартири для ви
ділення потребуючим з не
виробничої сфери. «Чи не 
забагато як на масштаби 
МЖК?» — запитали й цього 
разу.

Конференція закликала
зобов’язати дієздатних пред
ставників цієї сфери (неви
робничої) нарівні з бійця
ми-виробничникам її става
ти на будівельному май
данчику.

Па закид про неактнв- 
ність самих емжеківців на 
до мобуд ів йому комбінаті 
виступаючі говорили якраз 
про протилежне: що 108 
добровольцям роботи в пов
ну силу там немає. Навіть 
при тих потужностях, що є, 
продуктивність прані мож
на. мовляв, підвищити в 
півтора раза! А якщо на
лагодити роботу бетонпб- 
зхішувального цеху, то. 
знову ж таки, реальним у 
найближчій перспективі ’ бу
дуть кіровоградські МЖК-2, 
МЖК-3 тощо. А якщо в 
роботу хоч трохи більше 
механізмів, то й взагалі...

Учасники конференції од
ноголосно зійшлися на то-

26 травня 1987 року

28 травня
День

му, ЩО Задля нористі спра
ви самому оргкомітетові 
треба буде серйозніше взя
тися за зласне проектуван
ня МЖК, за дійсно комп
лексний план забудови — 
як робили, скажімо, сверд- 
ловчани. «Давайте!». Це сло
во в різному оточенні зву
чало від печатку і до кінця 
роботи конференції. Та від •, 
занадто загального його % 
формулювання зрештою пе- £ 
реишли до конкретних мамі > 
ток. Скажімо, якщо д5Еати, > 
то спільно. Якщо розгор- с тати масштаби, то з депо- < 
могою звільнених працівни- \ 
ків оргкомітету. Якщо бу- с 
дувати, то серйозно і ста- > більно. З цим у постанові 5 
доречними стали, скажімо, о 
такі рядки: «нлопотати пе- ? 
ред міськвиконкомом про < 
прийняття рішення про бу- < 
дівництво другої черги 5 
МЖК на майданчику 102-го 5 
мікрорайону та про відве- 5 
дання земель під вказаний <? 
номплекс, про виділення за- < 
собів на проентно-дослід- $ ницькі роботи, а «новому < 
номітетові підготувати і за- 5 
твердити соціально-еноно- 5 
мічні завдання на проекту- ? 
вання МЖН-1» тощо...

Будуть плани, конкретні, 5 
реальні — будуть людр. < 
Вірніше, вони є, але без ? певності й ясності псрспек- £ 
тни. Новий комігег, який і < 
обрала конференція, на чб- > 
лі з НОВИМ ГОЛОВОЮ (.чим < 
обрано іііжеіі-.ра-техколЬга з 
з «Гідросили» С. Балансе- ? 
ського) і уповноважено до ? 
скорішого вирішення цих і £ 
подальших питань. До цьо- < 
го приєдналися й згпроше- 5 
ні на конференцію перший > 
заступник голови Кірово- З 
градеького міськвиконкому с 
В. О. Ткаченко, головний > 
архітектор міста В. В. Жо- < 
сан та секретар Кіровсько- > 
го райкому партії обласно- < 
го центру В. Д. Мішура. >

Наш кор. \

До уваги воїнів, звіль
нених у запас з при
кордонних військ КДЕ 
СРСР і котрі викону
вали інтернаціональ
ний обов'язок в Демо
кратичній Республіці 
Афганістан!

Кіровоградський мі
ськком ЛКСМУ та м7- 
ськиіі клуб воїнів-ін- 
тернаціоналістів запро
шує вас 28 травня 1987 
року в День прикор-' 
донника провести святок 
на Сбознізському вол 
досховищі.

В програмі свята: ] 
18.00 - 17.00. Збір! 

на площі імені С. М. 
Кірова.

17.00 — 17.30. Уро
чистіш мітинг, присип 
ченнй Дню прикордон
ника, який відбудеться 
біля Будинку офіцерів.

17.30. Виїзд на Обоз, 
нівське водосховище.

18.00 — 22.30. Спор
тивно-художнє свято.
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4

ДЗВІНОК
Давно вже в усіх школах встановлено 

електричні дзвінки, що добросовісно від
раховують час, сповіщають про початок 
■уроків і їхній кінець. Та двічі на рік всі 
електричні дзвінки мовчать. 1 слово бере ста
рий. добрий дзвінок, якого зберігають тепер у 
школах як реліквію. Він сповіщає про початок 
навчального року і про його кінець. Ма
буть, тому і лунає він так дзвінко, що так 
довго доводиться мовчати. «Дзень-дзень — 
^етапній день!». Ніби й весело звучить, а 
Від того ще сумніше. Йому відповідають 
маленькі, дзвіночки, що тримають у руках 
десятикласники: «дзінь-дзінь».

Традиційне свято останнього дзвоника. 
Усе, ніби як і завжди: зібралися перед 
школою, напутні слова вчителів, батьків. 
'Але ж ні! Більш не зазвучать цей дзвінок 
для Ігоря МЕЛЬКОВЛ і його однокласни
ків — випускників Кіровоградської серед
ньої ніколи № 17. Оленка ІІІИБІСТЛ, яку 
вій тримає па руках, більше не буде першо
класницею. 1 дзвінок, що зараз у неї, на
ступного року вже довірять іншій дівчинці...

Наступного року буде все по-іншому. 
І класні керівники 10-А та 10-Б класів В. І. 
Мелапчук і Н. М. Генно, звикаючи до но
вих класів, скажуть: «Таких випускників, 
як у минулому, вже, мабуть, не буде». Бо 
ніщо не повторюється. Навіть тс, що тра
диційно! І однакові слова «Прощай, шко- 
до!» щороку звучать по-різному.

Фото В, ГРИБА.

Л ДВА РОКИ я гак вимучився й виснажився! І не йде з голови: коли ж 
15 і* нарешті все проясниться й розберуться по-справжньому!

За 18 років роботи я маю вісімнадцять подяк й інші нагоро
ди, десять років ударник комуністичної праці. Беру участь в товариському 
суді, член добровільної народної дружини, не раз висувався громадським за
хисником в народні суди... І ось при тов. Резниченку став злочинцем.

Сьогодні ми повинні перебудовуватись не на словах, а на ділі. Я, як член 
КПРС, не можу миритись з безчинством і свавіллям у нашому колективі. На
діюсь: справедливість має перемогти».

(Із скарги в газету водія Кіровоградського ремонтно-механічного за
воду імені В. К. Таратути М. 10. Пустового в березні цього року).

«Коли я йду на роботу, то на душі таке відчуття, що я знаходжусь не«Коли я йду на роботу, то на душі таке відчуття, що я знаходжусь не в 
нашій країні, де про недоліки, безпорядки сьогодні не бояться сказати, щоб 
їх ліквідувати, де про це говорять по радіо й телебаченню, пишуть газети. 
Здається, наче я в капіталістичній країні з фабрикантами й капіталістами; за 
справедливість можуть запросто вигнати з заводу. Саме так робить Резниченко.

(Із виступу на профспілкових зборах працівників автотранспортної 
дільниці РМЗ водія Сергія Гуцала в січні цього року).Гуцала в січні цього року).

в газеті «МК» 10 січня.

Нр І КІЛЬКА профспілкових зборів (у 
грудні-січні) автотранспортної діль

ниці пам'ятні усім. Бо ще ніколи так 
часто не проводились вони в колективі. 
А причини для цього були вагомі. 
16 грудня другим питанням була вине
сена персональна справа комсомольця 
О. Лаврусенка, який в робочий час ви
користовував державний транспорт, щоб 
купити горілку — про це писала наша 
газета (4 грудня «Заїхав по дорозі..»). 
Згодом у «Молодому комунарі» з’явив
ся виступ водія цього ж колективу 
М. Пустового, який розповів про те, що 
коїться в колективі: випадок з Лавру- 
сенком — закономірність, виникають 
вони з прямої згоди й потакання на
чальника дільниці М. М. Резниченка. 
«Кому догана?» — запитував комуніст, 
звинувачуючи начальника. Запитував на
самперед своїх же колег по роботі, які, 
знаючи про неблагополучну обстановку 
в колективі, промовчали: моя хата 
скраю.

Кореспонденція «Кому догана?» була 
опублікована
Про недоліки в колективі водій М Пус
товий сказав
жить громадянинові. Але його не зро
зуміли.

Про це я сьогодні можу сказати з 
певністю після розмов з багатьма людь
ми: теперішніми і колишніми членами 
колективу водіїв, людьми, які безпосе
редньо мали відношення до тих подій, 
що стались на заводі після згадуваних 
зборів.

А події розгорнулись хронологічно в 
такому порядку: середина січня — 
профспілкові збори по обговоренню 
публікації «Кому догана?», на яких за 
винятком чотирьох чоловік всі проголо
сували за те, що М. Пустовий зводить 
наклепи на начальника; остання субота 
січня — черговий водій М. Пустовий 
відмовився близько дев’ятої години ве
чора відвезти додому на Лелеківку сво
го начальника М. М. Резниченка (хоча 
було отримано на це дозвіл директора 
заводу), окрім цього звинуватив началь
ника в пияцтві; 11-го березня — поза
відомча охорона затримала водія

чесно, сміливо, як нале-

II

М. Пустового з двома відремонтовани
ми насосами НШ-46; 19 березня — во
дій М. Пустовий на пропозицію механі
ка Геннадія Анікіна дати згоду на поса
ду майстра по ремонту відмовився; кві
тень — в Кіровський райком партії м. Кі
ровограда був направлений лист від ко
лективу, під яким стояло близько двад
цяти підписів: в колективі склалась не
стерпна обстановка з вини водія М. Пус- 

або Як ставляться до критики на Кіровоградському 
ремонтно-механічному заводі імені В. К. Таратути^

тового, тому бачиться єдиний вихід — 
прибрати «ледацюгу, розгнузданого 
письменника, оскільки на етапі перебу
дови такі люди особливо заважають цій 
великій справі...».

Так саме бачаться події очима началь
ника дільниці. При нашій останній зу
стрічі він, піднімаючись на другий по
верх у свій кабінет, із задоволенням ка
зав: «Колективний лист повернувся уже 
з райкому назад на завод, у партком, 
скоро цьому буде кінець...».

Під час останньої зустрічі ми говорили 
довго й відверто. І багато з’ясувалось та
кого, про що й словом не обмовлялось 
досі. Але розмову ми тоді так і не за
кінчили. Бо після моїх слів: «У мене є 
підстави більше вірити одному Гуцалу, 
ніж усім, хто підписався під листом», 
начальник став вмовляти мене не вино
сити цих подій на сторінки газети, вхо
пився за останнє: «Ви думаєте, в Пусто
вого тільки зі мною такі конфлікти бу
ли? А ви запитайте в попередніх на
чальників...».

Тоді розмову ми не закінчили. Я зу
стрівся з попереднім начальником. Тож 
давайте закінчимо розмову зараз. У при
сутності читачів нашої газети.

Я звертаюсь до вас, Миколо Микола
йовичу Резниченко. Поговоримо про все 
по порядку, вислухаємо людей, яких би 
вам, може, й не хотілось би уже слуха
ти. Бо як ви сказали мені: «От є щось у 
мені таке незрозуміле: як не полюблю 
людину, то вже все... Мене аж трясе, 
коли я починаю з таким чоловіком го

ворити...». Не хочеться зам їх уже слу
хати, знаю. Але треба.

Ті січневі збори, які майже одноголос
но засудили «розгнузданого письменни
ка» М. Пустового, ви готували заздале
гідь. Пригадайте п'ятихвилинну оранці 
четвертого січня. Тоді ви відкрито на
тякнули людям, за кого треба тримати 
руку. «Недавня комісія перевіряла нашу 
роботу і вказала нам, що неправильно 
оплачуємо робочий день, — сказали 
ви. — Коли водій стоїть на ремонті, то 
автоматично переводиться на роботу 
слюсаря з оплатою 1 нарбованець 20 ко
пійок в день. Ото поменше висловлюйте 
свої думки...».

Хто, скажіть, після такої настанові 
скаже щось проти начальника? Закон же 
у ваших руках?

Ніхто не сказав, за винятком Пусто
вого й Гуцала. Тож ви й задали тон усім 
зборам: виступили не в кінці, як це на
лежить керівникові, а напочатку, спря
мовуючи думки у потрібне вам русло.

Я уважно перечитав протокол зборів; 
виступи Балеги, Демиденка, Гавриленка

Вищий
й інших повторюють ваш виступ. Невже 
їм не було що іншого сказати? Може, й 
було, але чого ради вони будуть під
тримувати Пустового, з яким їх, моло
дих, ваших ровесників і молодших, не 
зв'язує ні дружба, ні тим більше адмі
ністративна залежність?

А як зреагували ви на виступ моло
дого комуніста Сергія Гуцала? «Гуцало 
танцює під дудку Пустового. Більше ска
жу: йому виступ написав Пустовий, бо ж 
видно було, як він збивався, заїкався, ко
ли виступав—не міг прочитати чужого по
черку», — так сказали ви мені при на
шій першій зустрічі. І майже слово в 
слово повторив ці слова голова завод
ського комітету профспілки М. Г. Ли
маренко.

Ні, Миколо Миколайовичу і Миколо 
Григоровичу. Сергій Гуцало сам писав. 
Ніч не спав, думав, зважував. І зважив
ся сказати про те, про що у вас не 
прийнято говорити. Ось скорочено я 
нагадаю вам його виступ. Він мені да
вав його в двох екземплярах: перепи
саний на чистовик і чорновий варіант, 
на кількох зіжмаканих аркушиках, по
креслених вздовж і впоперек. Давав 1 
руки 8 нього тряслись, І ГОЛОС тремтів, 
здається, ось-ось надломиться. Чому? 
Про це пізніше.

Пригадали його виступ? Сергій, зби
ваючись, говорив про особисті якості 
керівника, якими він собі їх уявляє. Го



16 травня 1987 року «Молодий комунар» З стор.
Андрій то не та« просто 

усміхається в об'єктив — 
настрій-настроєм, але ж і 
діло ладиться! З основним 
відсіялись уже — на 600 
гектарах лягла кукурудза, 
на 232 — соняшник, ячменю 
й гороху дали 600-гентар- 
ний простір, та проса он 
майже на сотні гектарів...

Андрій КОМАРОВ (на знім
ну зліва вгорі) керує 
мольсько-молодіжною 
ною по вирощуванню 
рудзи і соняшнику у 
тракторній. Відне
давна, щоправда, 
лиш від початку 
посівної, але наче 
вправно й, голов
не, відчутно: усьо
го вчотирьох на
крили ж вони двох- 
сотгентарну куку
рудзяну та 95-геК- 
тарну соняшнико
ву площу. Скоро й 
міжряддя вже ви
йде обробляти...

Кажуть, най- 
правдивішу і зара
зом найсуворішу 
оцінну людині дає 
її батько. Комаров- 
старший, 
дивиться — то на 
сина з усміхом, 
але відганяє, щоб 
не чув, як хвалить.

— Як там воно 
у нас не є, сімей
ність чи династії, 
а що не нарікаю 
як оригадир, то не 
нарікаю. Скажу по 
секрету, що по
сівну озимих поза
торік я б без цих 
хлопців навряд чи 
витягнув у стром... 
Тоді вони, щоправ
да, ще не вважали
ся окремою лан
кою, але ж кожен 
уже, як на долоні, 
світився. Та що 
там — я ж їх ще 
на прантиці поза- 
пам’ятовував. І Бо
сим Сергій, і Юрко 
Семенюк, і Марко
вич Серьога — во
ни в мене в брига
ді відбували норми 
після теоретичних 
занять в районному

номсо- 
лан- 

нуну- 
третій

дійсно,

усміхом.

СОТУ № 2. Головне — не 
відбували, а таки набира
лися тями...

«Журавель» оцей (знімок 
справа) — прямо при в’їзді 
на бригаду, пий — не хочу 
кожному. А чом не новтну- 
ти водиці й механізаторам? 
Гуртом на ріллі — то й тут. 
Попереду в них ще чимало 
ранків і сутінків за нермом, 
але візьмемо на себе відпо
відальність припустити, що 

та гасло на корпусі май
стерні — і про них. На ньо
му всього кілька слів, але 
яких — «Не той орач, хто 
оре, а хто милується своєю 
оранною»!..

І. КУЦЕНКО.
Колгосп «Комінтерн», 
Бобринецький район.

Фото В. ГРИБА.

ДО НАДРУКОВАНОГО
ді в очі запитав вас, Миколо Миколайо
вичу, чи може бути керівником той, хто 
не терпить чужої думки, підміняє всіх 
5 за всіх все вирішує? «Звідтоді, як став 
начальником дільниці Резниченко, друж
би й монолітності в колективі не існує. 
Начальник зводить рахунки, мстить за 
справедливу критику, покриває поруш
ників трудової дисципліни, ставлячи та
ким чином їх у свою залежність», — 
пригадуєте ці слова на свою адресу, 
Миколо Миколайовичу? Сергій навів то- 

Л? Д> достатньо фактів, які я не збираюсь 
повторювати, бо треба ще багато чого 
іншого сказати вам.

Говорив тоді Сергій не тільки про вас. 
Про пасивність партійної групи, яку очо
лює комуніст Матюшенко (до слова, го
лосування дуже яскраво проілюструва
ло цю думку — Матюшенко утримав
ся); про незрозумілу позицію керівни
цтва заводу стосовно неблагополучия у

водіїв, але й зрозумілу водночас: хіба 
-^.■е буде товариш Лимаренко покривати 

начальника автотранспортної дільниці, 
якщо самому не раз доводиться ремон
тувати власну машину в державному 
Гаражі.

Чому Гуцало збивався, запинався, ви
ступаючи? Він, може, перший раз в жит
ті зустрівся ось із такою несправедли
вістю, і я уявляю, як у нього серце би
лось, коли він збирався взяти слово, щоб 
глянути вам і вашим спільникам у вічі. 
Кажу й про спільників, бо не один Сер
гієві перед зборами натякав: ти думай, 
Що робиш — тобі ж ось-ось черга на 
отримання квартири підходить, дітей 
треба в дитячі ясла влаштовувати... Та 
він попри ті недвозначні натяки висту
пив. А потім, як сам признавався, по- 
жалкував: «Нічого не доб’єшся, нічого 
не доведеш... Резничєнка голими рука
ми не взяти». І давав збережені чорно- 
вики мені у закутку заводу, щоб ніхто 
не бачив.

Саме після останньої моєї зустрічі з 
Сергієм у його тісненькій кімнатці готель
ного типу, де він розказузав про своє 
невеселе дитинство, службу е армії 
(«тарний командно був у мене — вимог
ливий, але чесний, добрий чоловік. Ба
гато чому навчив він мене»), про не по 
ного слабкому здоров’ю роботу на чаву
ноливарному заводі («А нуди дінешся: 

<3 сім’я, дитина, а допомоги ніякої...»), про 
влаштування на ремонтно-механічний, 
вступ в партію — саме після цієї зу
стрічі мені прийшли на думку ті слова. 
пн!_ я згодом сказав вам. Миколо Мино- 
лаиовичу. з нашій останній розмові: «У 
мене є підстави більше вірити Гуцалові, 
ніж у.-ігл. хто підписався під цим лис
том». Правда, й відповідь ваша варта то

го, аби її навести: «Він артист, — сказа
ли в» дуже швидко. — Вміє планати й 
кривитися, коли треба»...

Тан, ви не скривитесь, бо вам цього не 
зрозуміти. Чи не правда? «Я зараз нікого 
не боюсь: ні прокуратури, ні суду — за 
мною колектив!» — ось головний ваш 
аргумент. Але колектив, оті двадцять мо- 
лодиків, які знизу вгору дивляться на 
ваш вищий поверх — то ще не вся 
правда.

Відшуміли січневі збори. Похнюпив го
лову Пустовий, відступив Гуцало, при
нишкли старші, досвідченіші водії...

Але вам, Миколо Миколайовичу, цьо
го було не досить. Ви чекали особистої 
розправи. І нагода трапилась невдовзі.

31 січня, субота, вихідний. Врешті, пе
речитаємо пояснювальну записку на ім'я 
директора заводу контролера про
пускного пункту -на заводській про
хідній Л. І. Іщенко: «Я чергувала на 
прохідній. Зайшов черговий водій Пус
товий М. Ю. Трохи пізніше зайшов Рез
ниченко М. М. В нетверезому стані. Це 
було десь близько восьмої години ве
чора, початок дев’ятої. Почав чіплятись 
до Пустового, щоб він віз його додому, 
але Пустовий не захотів давати йому 
ключі, а сказав: «їдь сам». Тоді Резни
ченко став обзивати його барбосом, 
дзвонити до директора. Та я стала го
ворити Резниченкові, що я все одно не 
випущу машину. Завелась суперечка, 
Пустовий викликав по телефону міліцію, 
тоді Резниченко вискочив з прохідної і 
зник. З Пустовим зробилось погано, він 
дуже захворів, я викликала швидку до
помогу. Лікарі сказали, щоб він ішов 
додому, але Пустовий сказав: «Я на ро
боті, чергую». Пішов додому опівночі».

Ще раз прочитайте цю пояснювальну, 
Миколо Миколайовичу. Вам не соромно, 
що отак пишуть про керівника? П’яний, 
обзиває підлеглого барбосом, тоді ті
кає... Мені незручно читати цю записку. 
У вас же, видно, інший погляд: як це 
так, я начальник, уже темно, і добира
тись аж на Лелеківку, а якийсь Пустовий 
відмовляється мене везти державним 
автобусом (аякже, зовсім недавно вас 
возили постійно й відкрито)? Такий тон 
вашої пояснювальної. Хоч ви й пом'як
шили його трохи тим, що начебто не 
просто вимагали відвезти себе додому, 
аби цим довести «розгнузданому пись
менникові», хто на вищому поверсі зна
ходиться, а начебто поговорити з Пусто
вим, з'ясувати стосунки. Так, нагоду ви 
вибрали для «задушевної» оозмови під
ходящу, нічого й казати: в чоловіка 
стався нервовий стрес.

Більше того: пройде небагато часу і 
ви повернете справу так. ніби Пустовий 
того холодного вечора звів ще ідин на
клеп на вашу особу. І вам не вдасться. 
Навіть члени завкому профспілки на 
розширеному засіданні 18 лютого під
твердять: правий начальник!

Але це не так. Я спробую довести. Чо
му ж ви, тверезий чоловік, не дочека
лись міліції, щоб на очах V свідків Пус
тового М. 10 й Іщенко Л. Т. довести 
свою правду, а втекли? Скажу чому.

Щоб знайти на другий день підставних 
осіб. Ними стали працівники міліції 
В. К. Стичень і В. Л. Гр.ечушкін. Хай 
залишиться на їхній совісті те, що вони 
«по зовнішньому вигляду, поведінці й 
розмові не визначили в Резниченкові 
п’яного». Але ж нелогічно виходить: ви 
тікали від міліції та й до міліції? і

Другою підставною особою, яка по
годилась свідчити вашу невинність, ста

ла чергова на прохідній Людмила Шпиль
ка. Чого це раптом вона не у свою змі
ну об’явилась на заводі пізнім вечором 
та ще в вихідний день, суботу? Щоб вам 
посвідчити? Через день, в понеділок, 
вона упрошувала Л. Т. Іщенко, щоб та 
забрала свою пояснювальну записку, 
пригадуєте? У вашій присутності. Сьо
годні Людмила Шпилька відмовляється: 1 
такого взагалі не було. А сама поясню
вальну від/ловилась писати. Начальник 
відділу кадрів М. Г. Алексеев, який го
тував спрази на засідання завкому, від
верто кажучи, брехню записував з уст. 
І цій брехні члени завкому повірили 
більше, ніж правді Л. Т. Іщенко.

До речі, вам, Миколо Миколайовичу, 
робити свої чорні спрази було значно 
легше, адже Пустового в Кіровограді 
тоді вже не було. Ви терміново відпра
вили його на двотижневі курси брига
дирів під Київ. Навіть з огляду на кон
флікт ви цього не повинні були робити, 
але... Ось ваша правда.

Згодом М. Ю. Пустового звинувачено 
в крадіжці: 11 березня працівники по- . 
завідомчої охорони вилучили з автобу
са два насоси. Вони лежали в салоні в 
чемоданчику разом з рушником, ми
лом, зубною пастою й щіткою, журна
лами — все заяложене в червону фар
бу, бо насоси були свіжопофарбовані,

Чи не дивним вам здається, Миколо 
Миколайовичу, той факт, що в такій 
атмосфері, яка панує у вашому колек
тиві, Пустовий зважизся на крадіжку? 
Чи не дивним є той факт, що напере
додні перевіоки міліцією ваш найближ- 1 
чий товаоиш механік Геннадій Анікім 
вдома без відома Пустового взяв ключі 
від гаража? Двері в автобус гак і зали
шились відчиненими до оанку Г. Анікім 
висловлює мені таке припущення: «Мо
же, хто й підклав із хлопців Пусговому 
насоси — в нього зараз багато воро
гів, — але факт крадіжки міліцією за-

• реєстрований »

Метався того дня Пустовий з насоса 
ми на експертизу, щоб іняти відбитки 
пальців на насосах але йому відмови
ли Проте факт е фактом. 1 чи Миколо 
Миколайовичу зараз із гордістю долу- . 
чаєте його до тих. які можуть скомпро
метувати його а очах ше витого на
чальства

А звинувачень в листі на ім'я секре 
таря Кіровського райкому партії, підпи
саного вашими підлеглими, Пустовому 
пред'являється чимало. Кількарічної дав 

ност'г — все, що могли, згадали. Навіть 
те, чого й не було.

Ні, я не стверджую, що Пустовий 
М. Ю. — святий чоловік. Кожен може 
необачно схибнутись і на те ми й люди, 
щоб вибачати один одному. Вам же, 
Миколо Миколайовичу, вибачали по
стійні пиятики ще на посаді водія, не
дбале ставлення до техніки, навіть не
одноразові спроби звільнити вас з ро
боти, більше того — судимість?., (це з 
уст вашого колишнього керівника). Вам 
довірили керівництво колективом. Але 
в що колектив сьогодні перетворився?

Комірниця М. Л. Вергун:
— Більше року на «вищий поверх», в 

кабінет до начальника, я не піднімаюсь. 
«Немає вам там що робити», — післл та
ких його слів. А стаж мій на цьому за
воді — 44 рони. Ще не пам’ятаю, щоб 
тут тане творилось. Досить машину за
лишити без хазяїна на кілька днів — 
розберуть на запчастини. Ось зовсім не
давній приклад із самоскидом. А скільки 
таких стоїть й Іржавіє? Шкодять один 
одному: в того фари повідкручують, в 
т,тз гальмівну рідину зіллють...

Секретар партійної організації діль
ниці М. В, Матюшенко:

— Не знаю, коли вже це напруження 
спаде. Дуже злопам’ятний у нас началь
ник — все пригадає, якщо ти проти ньо
го...

Колишній начальник автотранспортної 
дільниці О. М. Гордієнко:

— Чув я, що звільнив Резниченко з ро
боти Бута. Ну, це вже зовсім... Бут — 
золотий чоловік. На ньому, можна ска
зати, вся техніка трималася.

Коли ж я запитав вас, Миколо Мико
лайовичу, чому пішов Бут з колективу, 
ви відповіли: «Вигнав, бо ледащо, не хо
тів робити!..»

З В. О. Бутом (він з 7 травня працює 
слюсарем в майстернях АТП облепо- 
живспілки) я розмовляв зо дві години.

— Те, про що пише Пустовий, — ба
чене лише здалека Я був поряд з Резни- 
ченком. І знаю все Це морально втра
чена людина. Я кілька разів збирався 
йти. Мене він ні в чому не звинувачував, 
на зачіпав, бо я йому був потрібен. Але 
я не міг довше витерпіти, дивлячись на 
несправедливість. З вищого поверха він 
диеився на лЮдей. Тільки з прибічника 
ми в’н замикався в кабінеті, пив у по 
бочий час і позаробочий. де вирішува 
лись усі справи. Я був серед них своїм — 
куди правду піти. І мовчав Як зараз 
маячать багато

Ось і все, Миколо Миколайовичу. Ба
гато чого залишилось у моїх записки 
ках. Знаю, що будете дзвонити після 
публікації, як і тоді, коли газета опуб 
лікувала виступ «Кому догана?»

Не зрозумійте мою розмову з вами 
як прагнення обілляти вас брудом 
Прагнення одне — відкрити очі дирек 
ці' і парткому заводу на стан справ- V 
керованому вами колективі Бо керів
ництво заводу формально відписалосі- 
на кореспонденцію «Кому догана?» Але 
є в мене й вище прагнення — захисти 
ти чесни» комуністів М. Пустового 
С Гуиагіа та інших ваших підлеглих. У 
цьому вбачаю покликання нашої радян 
ської преси.

В БОНДАР,
спецкор «Молодого комунара».
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Д ЦТ (І програма)

26 травня 1987 року

Ранкова зарядка. 
Музика. 7.30— 

— М. Горький. 
Фільм-вистава 

Малого театру 
10.55 — Новн- 

Новини. 16.15 — 
сурмачі! 17.00 

Росій
ська мова. 17.35 — Мульт
фільм. 17.45 — «Уроки істо
рії». Тележурнал. 18.30 — 
«День за днем. Райком пар
уй в умовах перебудови». 
'День 2. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19 00 — Наш сад. 19.30 
— Новини. 19.40 — «Кон
структори XXI століття» Ін
терв'ю міністре освіти 
РРФСР Г Веселова. 19.50— 
П’елевистава «Анонімка». Ав- 

С Михалков. 21 00 —
«Час» 21 40 — Ппем’єра
фільму-концерту «Найпізні
ші зустрічі композитора 
Р'діона Щедріна». В перер
ві — 22.45 — Сьогодні V 
світі.
Д УТ

10.00 — Новини 10.10 — 
Художній телефільм «Гостя 
в майбутнього», і серія. 
11.15 — Доброго вам здо
ров’я. 11.45 — По сторінках 
дитячого гумористичного кі- 
ножуриелу 12.25 — «Стар
ти надій». 12 55 — Новини. 
13.10 — Телеплст ня будів
ництві нових 
виробничого 
«Львівхімсільгоспмаш» 13.25 
— Концепт духової МУЗИКИ. 
16.30 — Новини. 16 40 —
Єпібний дзвіночок 17 00 — 
•ТелеолімпІаця з російської 
літератури 17 35 — Музич
ний фільм «Весняні варіа
ції» 18 00 — «Факти свід
чать». 18 30 — Актуальна 
номера. 19.00 — Чемпіонат 
■СРСР з футболу «Динамо» 
(Київ) — «Металіст» (Хар
ків) Під час перерви — 
«'День за днем». (Кірово
град 20 45 — На длбпаніч 
діти1 21 00 — «Час» 21 40 — 
«Міцнім' фундамент пепеко- 
НИИ1 » ПРОПОЗИЦІЇ ТОУДЯ1НИК 
коментує завідуючий відді
лом пропаганди і агітації 
Ні* Компартії України Л. М. 
Кравчук 21.55 — Художній 
фільм «Васса» 1 сепія 28 05 

Актуальна камера. Ве
чірній випуск. 23.35 — Чем
піонат СРСР з гандболу.

7.00 
Мультфільм. 
«Час». 8.05 ■ 
«Варвари». 
Дерзка в ного 
Союз' РСР. 
ви. 16.00 — 
Відгукніться. 
— Новини. 17.05

потужностей 
об'єднання

ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм Музика 7 30 — 
«Час». 8 05 — Телефільм 
«Державний кордон» Фільм 
6. «За пологом Перемоги» 
1 серія. 9.15 — Жива при
рода 10 15 — Новини 16.00 
:— Новини 16.15 — Лоїгу- 
Ментальні фільми ппо БАМ. 
16.50 — І-Іовини. 16.55 —
Фільм «Думя про Ковпака». 
Фільм 2. «Хуртовина» 18.30
— «Пень аа пнем. Райком 
партії в умовах перебудо
ви» День 3 18 .45 — Сьогод
ні у світі 19.00 _ Матка І 
життя Н 'ватори І консерва
тори 19 45 — Новини 19 50
— Телефільм «Державний 
кордон». Фільм 6. «За поро
гом Перемоги» 1 серія. 21.00
— «Час» 21.40 — «Зворот
ний зв’язок» Молопіжна ре
дакція інформує 22 25 —
Сьогодні у світі 22.40 —
Концерт Північного росій- 
ського народного хору. 23.30 
'— ■Костянтин Батюшков». 
Науь-очо-пппулярций Фільм. 
До 200-рІччя я пня народ- 
мсення.
▲ ут

10 00 — Новини. 10.10 — 
Художній телефільм «Гостя 
е майбутнього». 2 серія. 
11.15 — «Відвертість». 12.15
— Кіно без гри. 13.15 —
Новини 13.30 — Село і лю
ди. 14.00 — «ХлопчншКи- 
бальчипі». Опера для дітей. 
16.30 — Новини. 16.40 —
Срібний дзвіночок. 17.00 — 
Для школярів. «Зелений вог
ник». 17.30 — Перебудова і 
кадри Красноярський за
вод будконструкцій і мета
лообробки 18.00 — «День за 
днем» (Кіровоград). :8.15 — 
«Телефільм «Народні мело
дії». 18.30 — «Ми йдемо в 
робітники». (Кіровоград). 
19 00 — Актуальна камера. 
19 35 — «Автограф». 20.35— 
Ве’прня гімнастика. 20.45— 
На добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 2140 — Художній 
фільм «Васса». 2 серія. 22.45 
!— Актуальна камера, 
мірній випуск.

«Час». 8.05 Телефільм
«Державний кордон». Фільм 
6. «За порогом Перемоги». 
1 і 2 серії. 10.20 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.15 — 
Телефільм «Вчора і завжди». 
17.25 — Новини. 17.30 — 
Документальний телефільм. 
17 45 — «...До шістнадцяти
1 старші». 18.30 — «День за 
днем. " 
вах 
18.45 
19.00 
пика.
ни». 
«Питання теорії». Про проб
леми удосконалення про
паганди м аркензму-леш н 13- 
му у світлі основних на
прямів перебудови системи 
політичного і економічного 
навчання трудящих. 10.45— 
Новини. 19.50 — Телефільм 
«Державний кордон». Фільм 
6. «За порогом Перемоги».
2 серія. 21.< 0 — «Час». 21 40
— Кінопаїїорама Спецви
пуск про Всесоюзний кіно
фестиваль у м. Тбілісі. 22.25
— Сьогодні V світі. 22.40 — 
Музичний ринг. Естрадна 
програма за участю А. Ма
каревича і ансамблю «Ма
шини часу».
А УТ

1000 — Новини. 10.10 — 
Худижній телефільм «ГОСТЯ
3 майбутнього». З і 4 серії.
12.20 — «Грані пізнання». 
13.00 — Новини. 13.15 —
Грають юні музнкгиїти. 16.30 .
— Новини. 16.40 — Срібний
дзвіночок. 17.00 — Грас на
родний артист СРСР Д. Ша
фран. 17.45 — Екран поша
ни Українського телебачен
ня. Ланковий радгоспу «Ко
мунар» Снігурівсокого раио- 
ну Миколаївської області 
Р. В. Сливко. 18.00 — «На- 
родні таланти». Концерт ху- 
дож н ьої са МОД іЯ л „пост і
профтехучилищ області (Кі
ровоград). 18.30 — Виступає 
академічна хорова капела 
«Трембіта». (Кіровоград). 
19.00 — Актуальна кімера 
19 35 — «Слава солдатська». 
(Кіровоград). 20.35 - - «День 
за днем». (Кіровограді. 20.45 
— На добраніч, діти. 21.00— 
«Час». 2140 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.10 — Ак
туальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
До кум е п та л ы і и й тел ефиі ь м. 
8.35. 9 35 — Природознав
ство. 4 КЛ. 8.55 — «АСУ і кі
но» Науково-популярний 
фільм. 9.05. 13.00 — іспан
ська мова. 9.55 — «Утиліза
ція токсичних відходів під
приємств машинобудуван
ня». Науково-популярний 
фільм. 10.05 — Учням СИТУ. 
Суспільствознавство. 10.35, 
11.30 — Зоологія. 7 кл. 11.00 
— Мамина школа. 11.55 — 
Телефільм «Незручна люди
на». 2 серія. 13.30 — Релі
гія і політика. Тележурнал. 
14.15 — Новини. 14.20 —
Школярам — про ф.зіоло- 
гію і гігієну. 18.00 — Нови
ни. 18 15 — «Співдружність». 
Тележурнал. 18.45 — На
родні мелодії. 19.00 — Клуб 
мандрівників. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Для 
всіх і для козиного. 20.45— 
Реклама 20 50 — Докумен
тальний телефільм. 21.00— 
«Час». 21.40 — Фільм
«Скринька Марії Медічі». 
23.10 — Новини. 23.20 
Велогонка «Дружба», 
редача з Ленінграда.

Райком партії в умо- 
перебудови». День 4.
— Сьогодні у світі.
— До Дня прикордон- 
«На рубежах Вітчиз-

Кінонарис. 18.15 —

Ве-

"А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка.

Мультфільм. Музика. 7.30—

Сьогодні у світі. 23.00—
Фільм «Наступного дня». 
2 серія.

А УТ
10.00 — Новини. 10.10 — 

Виробнича гімнастика. 10.20 
— Художній телефільм «Гос
тя з майбутнього». 5 серія. 
11.25 — «Грає мій баня».

А ЦТ (II програма)
8.< 0 — Гімнастика. 8.15— 

Документальні фільми. 8.35 
— Образотворче мистецтво. 
Мистецтво кераміки. 9.35,
13.15 — Англійська мова.
10.05 — П. Чайковський.
«Пори року». 10.35, 11.35 — 
Історія. 7 кл. 11.05 — Наш 
сад, 12.05 — _С. Михалков. 
«Анонімка».
13.45
Твоя
R. 1. .... ............... .................
чин». 14.30 — Розповідь про 
Ю. Фучіка. 18.00 — Новини.
18.15 — Ритмічна гімнасти
ка. 18.45 - О. Тактакішві- 
лі. «Любовні пісні». 19.00 — 
Сільська година. 20.00 —
Вечірня казка. 20,15 — Ви
найдено в СРСР. 20.45 —
За безпеку руху. 20.50 —
Документальний телефільм. 
21.00 — «Час». 21.40 — Ба
лет Л. Деліба. «Коппелія». 
Вистава Московського хо
реографічного училища.

11.05 
С.

Телеспектакль.
— Новини. 13.50 —
ленінська бібліотека. 
Ленін. «Великий по-

Земля. Всесвіт. 11.00 —Бать
ківський день — субота. 
12.30 — Для всіх і для кож
ного Телеконкурс моделей 
одягу. 13.00 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 13.30— 
Інститут людини. 14.30 —
Новини. 14.50 — До ювілею 
Великого Жовтня, 
немеркнучі рядки.
«Подвиг розвідника»^
— «День за днем.

в умовах

Історії 
Фільм 

16.30 
Райком 

партії в умовах перебудо
ви». День 6. 16.45 — Міжна
родний фестиваль телепро
грам народної 
«Веселка». «Чарівні 
ви». (Монголія). 
Мультфільми, 
студія, 18.40 
«Джамайка». 1 і 2 серії, 
перерві 
21.00 — 
лодимир 
рерві — 
А УЗГ

10.00
Ритмічна гімнастика.

творчості 
наспі- 

17.20 —
17.40 - 9-а 

Телефільм 
У 

— І9.45 — Новини. 
«Час». 21.40 — Во- 
Висоцький. У ле- 

22.40 —' Новини.

Новини. 10.10 —'
10.40

ГОСТРИЙ СИГНАЛ►♦♦♦♦♦♦<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦<*'НА ЧИЇЙ СОВІСТІ НЕДОРОБКИ?

<’

Напередодні нового літнього оздоров
чого періоду спеціалісти Кіровоград
ської міської санепідстанції провели 
рейдову перевірку по підготовці піонер
ських таборів обласного центру до літа. 
Лише один табір «Червоні вітрила» мож
на назвати серед тих, хто дійсно готується 
до сезону. Тут гарно дібрано колорит 
ігрового обладнання, стін у спальних 
кімнатах, дообладнується умивальна. А 
все ж огріхи помітні й у цьому таборі, 
зокрема, недобудований клуб. Його 
зводять уже шостий рік будівельники з 
комбінату «Кіровоградважбуд».

Зовсім не готовий до заїзду дітей та
бір імені Гагаріна. Це наочно не викона
ли свої гарантійні зобов'язання по за
вершенню будівництва нового харчо
блоку і переобладнанню спального нор- 
пусу керівництво комунального госпо
дарства та облрембудтресту (тов. А. X. 
Карпинський і В. С. Бабін). Непривітна 
каптина й біля входу до піонерсьного 
табору «Орлятко»: недобудована почата 
ще минулого року трансформаторна під
станція, понівечений грибок для черго
вих. У цього табопу два хазяїна — уп
равління торгівлі й облспоживспілна. 
Перші шефи справді по-батьківськи по
дбали про житлові корпуси, а от будин
ки. що за облспоживспілкою. все ще 
неполагоджені. піонерська німната заби
та дошками, вкрай незадовільний і сані
тарно-технічний стан харчоблоку.

На диво спокійно ждуть прибуття ді
тей у піонерському таборі працівників

зв’язну і автотранспорту «Юність»: ба
сейни не полагоджено, умивальники не 
переобладнані, із вадами й водогінна 
система. Схвилювала — щоправда, чо
мусь тільки санітарну службу — доля 
піонертабору «Сосновний бір», що міс
титься в чудовій зеленій зоні відпочин
ку міста. Табір цей приймає дітей пра
цівників державних установ. Але заці- 

керівники згаданих 
установ — просто самоусунулися 
підготовки табору до сезону.

Виявлено й суто будівельні недороб
ки. Харчоблок не добудовано. А існую
чий не відповідає санітарно-гігієнічним 
вимогам, за що й був тимчасово санк
ціонований санітарною службою в ми
нулому році. Дивує нерозпорядливість 
кеоівників організацій, які будують, — 
РБУ-2 облре.мбудтресту А. О. Давидова 
та спецРБУ того ж тресту Й. О. Верзу- 
ба, які ставлять під загрозу зриву оздо
ровлення дітей у цьому таборі.

Еиязлені недоробки не просто сер
йозні — пройде вже зовсім небагато 
часу, і виправляти становище буде пізно. 
Не треба чекати перших звуків піонер
ських горніві

кавлені особи
Від і

1
о
І
І♦♦♦

С. БРОДСЬКА, 
завідуюча відділенням гігієни ді
тей і підлітків Кіровоградської 
місьнсанепідстанції.

12 10 — Новини. 12.25 —
Співець Кімепії. До 110-річ- 
чя від дня народження М. Во
лошина. 12.50 — Молодіжна 
студія «Гарт». 16.30 — Но
вини 16.40 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — Колектив 1 
п’ятирічка. 17.30 — Соняч
не коло. 18.00 — -День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
«Об'єктив розповідає». 17-й 
обласний фестиваль люби
тельських Фільмів». /Кіро
воград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 «Темп».

23.30 — Новини. 23.40 —
Велогонка «Дружби». Пере
дача з Ленінграда.

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8 05 — Науково-попу
лярний фільм «В об’єктиві 
тварини. Сивуч». 8.25 — Чо
го І чому. Передача для ді
тей. 8.55 — її Всесоюзний

ка*перерви — Актуальна 
мера. Вечірній випуск. 
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—і 
Грає Р. Курамщин (баян),
8.30 — Ритмічна гімнасти» 
ка. 9.00 — Ранкова пошта.-
9.30 — Мамина школа. 10.00
— Фільм «Скринька Марії 
Медічі». 11.30 — Програма 
Туркменського телебачен
ня. 12.50 — Здоров'я. 13.35
— Тео Адам запрошує. 14.30
— Документальний теле
фільм. 15.10 — Москва. Ве
ликий зал консерваторії* 
Сторінки музики Ф. Шопєч 
на. 16.55 — Фільм «Кріпиш». 
18.20 — «Фотографію мені 
подаруй» Співає Душан 
Главачек (ЧССР). 18.50 —. 
Одна година з Л. Леоновим. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Водне поло. МіжнароД-, 
ний турнір. Збірна СРСР—»1 
збірна СІЛА. 21.00 — «Час». 
21.40 — Фільм «Північна 
вість».

пал
•X

А ЦТ (І програма)
7.00 — Ранкова зарядка 

Мультфільм. Музика. 7.30-«’ 
«Час». 8.05 — Документальні 
ний фільм. 8.30 — Ритмічна 
гімнастика. 9.15 — Тиране 
«Спортлото». 9.30 — Будиль. 
ник. 10.00 — Служу Радян- 
с.-.сому Союзу! 11.00 — Ран« 
кова пошта. 11.30 — Всесо
юзна читацька конференція* 
Зустріч з редколегією і ав
торами журналу -сДружба 
народів». 13.00 — Музичний 
кіоск, 
дина.
лиці 
ров'я. 
ІУ1. Лв

ц «Па хвилі дружби», 11.10 
-- Мультипанорама. 12.10 — 
Новини. 12.25 — Художній 
фільм із субтитрами. «Ка
рантин». 13.40 — «Доброго 
вам здоров’я». 14.10 — Са
тиричний об'єктив. 14.30 —' 
Естрадний концерт. 15.00— 
Суботні зустрічі. 16.30 —
Прем'єри студії «Укртеле- 
фільм». .16.50 '— «Пісня 
скликає друзів». 17.30 —
Літературна карта України. 
18.15 — Концерт оркестру 
народних інструментів 1 тріо 
бандуристок Українського

ФОТОКОНКУРС «МКч

Фотоетюд М. ПАЛЬЧИКА.-Мій рідний краю...».

А ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30— 
«Час». 8.05 — Телефільм
«Державний кордон». Фільм 
6. «За порогом Перемоги». 
2 серія. 9.10 — «Зворотний 
зв'язок». Молодіжна редак
ція інформує. 9.55 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10
— Фільм — дітям, «Голубий 
шолом». 17.20 — Новини. 
17.35 — Концерт пісні. 18.00
— І Московський антиквар
но-букіністичний аукціон. 
18.30 — «День за днем. 
Райком партії в умовах пе
ребудови» День 5. 18.45 — 
Сьогодні у світі, 19.00 —’ 
Людина і закон. 19.30 — Но
вини 19.45 — «Шлях У світ 
.музики ..». Спогад про зу
стріч Д. Кабалевського Із 
старшокласниками школи 
№ 16 м. Владимира. 21.00— 
«Час». 21.40 — Фільм «На
ступного дня». 1 серія. 22.45

13.30 — Сільська го-
14.30 — На чиїй ву- 
свято? 15.10 — Здо-
15.55 — Грає піаиіс-р.

. афоре (Франція). 16.05
— «День за днем. Райком 
партії в умовах перебудов 
ви». Тіень 7. 16.20 — Між
народний фестиваль теле
програм народної творчосх 
ті «Веселка». «Вогонь». 
гарія). 16.55 — Телефільм 
«Чарівне яблуко». іВ.ОО —і 
Міжнародна панорама. 18.45
— Це ви можете. 
Короткометражний 
фільм «Місце під
19.50 — Музика і
— «Час». 21.40 — 
тильний телефільм. 
Супутник телеглядача. 23.20
— Футбольний огляд. 23.55
— Новини.
Д УТ

10.00 — Новини. 10.10 —' 
Ритмічна гімнастика. 10.40
— Премьера документально
го телефільму. 11.05 — Ху« 
дожній телефільм для дітей* 
«У пошуках капітана Гран«, 
та». 2 серія. 12.10 — Цнр» 
кова програма. 12.30 — Но« 
вини. 12.45 — Слава Соп-! 
датська. 13.45 — Мульт-і
фільм на замовлення. 15.00
— «Село 1 люди». 15.30 —
«імпровізація». Естрадну 
програма. 16.00 — День
Києва. Свято дружби п&ь 
родів біля Монумента 
честь возз'єднання України 
з Росією. 17.30 — До 70 річ- 
чя Великого Жовтня. 19.00
— Актуальна камера. 19.35с
— «Незабутні». 20.25 — Ви
ступає вокально-інструмен
тальний ансамбль «Оріон»*
20.50 — На добраніч, ДІТЦІІ 
21.00 — «Час». 21.40 — Но
вини кіноекрана. 22.55 -»! 
Актуальна камера. Вечірній 
випуск.
Д ЦТ (II програма)

8.00 — На зарядку ставай!! 
8.15 — Фільм «Північна по
вість». 8.30 — Із скарбниці 
світової музичної культури* 
С. Прокоф'єв. Симфонія № 5* 
10.25 — Російська мова*
10.55 — Документальний те
лефільм. 11.40 — Телефільм 
«Балада про два будинки»* 
1 і 2 серії. 13.45 — Концерт1 
гітарної музики. 14.05 -«!
«Зворотний зв'язок». Моло» 
діжна редакція інформує. ,*
14.50 — Документальний.-^^
лефільм. 15.45 — До 70-річ«! 
чя Великого Жовтня. Фес<і 
тнваль національних театв 
рів. Фільм-вистава Вірмен® 
ського академічного театру, 
їм. Г. Сундукяна. В. Шекспір* 
«Король Джо|і». 18.00 --І
Жива природа. 19.00— Урок 
тенісу. 19.15 — Велогонки 
«Дружба». 19.35 — «Леніні 
град без повеней». Науково« 
популярний фільм. 19.55 —1 
Реклама. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — Водне поло* 
Міжнародний турнір. Збір« 
на Югославії — збірна СРСР* 
20.40 — Велогонка «ДруЖ« 
ба> 21.00 — «Час». 21.40 —1 
Фільм -Довір'я зобов'язує^«

«ЗІРКА» — 
«ДИНАМО»

19.30 —1 
теле«: 

сонцем-, 
ми. 21.00 
Документ 

22.45—!

0:1.
-4

20 35 — Вечірня гімнастика 
20.45 — На добраніч, діти! 
21,00 — «Час». 21.40 — За- 
ключний концерт Всесоюз
ного фестивалю мистецтв 
«Київська весна». Під час 
перерви — Актуальна ка
мера. Вечірній випуск.

фестиваль народної твор
чості. Позивні фестивалю. 
9.25 — Говорять художники 
Росії. VI з'їзд художників 
РРФСР. 10.00 — «Усмішки 
травня». Концерт за участю 
дитячих хореографічних ко- 
лективів. 10.30 — Людина.

телебачення І радіо. 18.45—? 
«Скарби музеїв України». 
19.00 — Актуальна камера. 
19.35 — «Сонячні кларнети». 
20.45 я»' На добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 —
М. РоЗовський. «Червоний 
куточок». Вистава Під час

Наступний номер «Мол<)< 
дого комунара» вийде у су« 
боту, 30 травня.

орган Кировоградского 
областного комитета
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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