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Не
без «а л е»

ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ
|-8 АПРИК1НЦІ листопада в Москві пройшла Всесо-*
юзна конференція студентів та учнів-іноземців,
що вчаться в СРСР, на тему: «XXVII з’їзд КПРС про
створення всеохоплюючої системи міжнародної без
пеки і боротьбу народів за мир».
У роботі конференції взяли участь більше 300 юна
ків і дівчат із 62-х країн світу. Вони виступили з до
повідями «XXVII з'їзд КПРС про основи створення
загальної системи міжнародної безпеки», «Варшав
ський договір — гарант миру, конструктивний фак
тор європейської і світової політики» та іншими.
Студентство Кіровограда представляли переможці
міської інтернаціональної конференції Сенгар Вівек
Сингх з КІСМу та Алехандро Родрігес Муньоз—курсант
III курсу Вищого льотного училища цивільної авіації.
. За активну участь у Всесоюзній конференції іно
земних студентів хлопців нагороджено пам'ятними
дипломами.
А. КЕВАРКОВА,
відповідальний секретар міської ради
у справах Іноземних студентів.

НАБЛИЖАЄТЬСЯ ДО
ЗАВЕРШЕННЯ ЗВІТНОВИБОРНА
КАМПАНІЯ
В КОМСОМОЛІ. МИНУ
ЛОЇ СУБОТИ ВІДБУ
ЛАСЬ XXXIV КІРОВО
ГРАДСЬКА
МІСЬКА
КОМСОМОЛЬСЬКА ЗВІТ
НО-ВИБОРНА КОНФЕ
РЕНЦІЯ. НОТАТКИ НА
ШОГО КОРЕСПОНДЕН
ТА З КОНФЕРЕНЦІЇ ЧИ
ТАЙТЕ НА 2-й СТОРІНЦІ.

Звітно-виборні
комсо
мольські збори в нашому
цеху пройшли гостро. Див
лячись з позицій перебу
дови на свої робітничі
справи, зокрема, на тру
довий ритм всього цеху в
цілому, ми не можемо
байдуже ставитися до то
го, що останнім часом він
працює нестабільно, з пе
ребоями. Зволікають ре
монтні та деякі інші тех
нічні служби цеху, та, в
основному, неритмічність
дошкуляє нам з вини ін
струментального
цеху,
який часто зриває нам зав

НА ТРИБУНУ ОБЛАСНОЇ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ВИХОВАТИ ГРОМАДЯНИНА
Сьогодні 'багато говориться про дефіцит
молодих кадрів у селі, що молодь, як і
п’ять, десять років тому невтримно зали
шає село. Чому?
Відповідь на це запитання турбує і
пас, вчителів. Бо багато в чому саме від
нас залежить майбутнє села. Ми настій
ливо шукаємо відповіді на цс запитання.
В нашій школі на сьогоднішній день
колектив підібрався хороший. І — дуже
моЛ^ий. Варто лишень сказати, що середжі вік вчителів десятирічки — 25 ро
ків, комсомольців — 15 із 27 педагогів
школи. Виходить, залишається молодь у
селі? Виходить, є кому дбати про за
втрашній день Панчсвого! Дбати по-но
вому. по-справжньому.
Часто-густо звинувачують молодих у
пасивності, в байдужості. Але ж ці риси
не в генах передаються дітям! Активну
життєву позицію в людині треба вихову
вати. Школа мусить зробити тут, мабуть,
найбільше. Особливо зараз учителі повинні донести до свідомості кожного
учня суть глибоких перемін, які відбу
ваються в країні, добиватись розуміння,
що від внеску кожного залежить загаль
ний успіх.
Починати виховувати в учнів само
стійність (у .мисленні, діях, вчинках)' тре
ба з перших кроків перебування у ком
сомолі, у піонерській організації, навіть
в жовтенятськін. Перший досвід в гро
мадському житті, перший виступ па
комсомольських зборах, перша відповідаль^рь за доручену справу... їх багато
Них їййерше». Головне, аби не «вперше»
не залишилось у пам’яті як невдача, не
спроможність, побоювання взятись за
справу вдруге. Тому особлива увага має
бути і з боку комсомольських активістів
і учителів.
В Паичевській десятирічці допомагає
вирішувати це завдання соціалістичне
змагання класів за звання називатись
класом зразкового порядку Учні беруть
активну участь у громачському житті
школи, суспільно корисній праці, праг
нуть добре навчатись, бути прикладом
V повелінні ЯК V ПІКО'ІІ тгнг і
тірад.
Підсумки завжди підбиваються нефор
мально, зацікавлено, можна сказати —
при максимальній гласності, адже визна
чаються найдосгойпіші, переможці па
спільному засіданні комітету комсомолу
школи, ради піонерської дружини, учнів
ського й педагогічного комітетів.
І ц^ятральна преса, й «Молодий комулар^^’виступах педагогів, звітах про
районні комсомольські конференції по
стійно порушують питання про вихован
ня активності школярів через самоуправ
ління. Недавно, адже часто в школі усе
вирішують

комсомольці часто запрошуються на пе
дагогічні ради, збори, щоб врахувати
Думку й учнів, коли вирішується якась
справа, захід.
Однак рівень учнівського самовряду
вання має бути вищим. І не треба тут
нарікати тільки на пасивність учнів. Вчи
тельська надмірна опіка, неувага- до уч
нівських, на перший погляд, «дивних» іні
ціатив (а вони ж висловлюються щиро!)',
іноді й повне нерозуміння їхніх запитів
та інтересів, безпомічність паша спряму
вати енергію комсомольців і піонерів —
ось що стоїть нам на дорозі, щоб вихо
вати з учня справжнього громадянина.
Тому й залишається багато «справ» на
папері, а ще більше — в розчарованих
дитячих душах.
Випускник школи йти у життя має з
твердими ідейними переконаннями. Най
кращою формою уже кілька років ми
вважаємо роботу суспільно-політичних
клубів. У клубі «Прометсй» нашої школи
є кілька секцій: масово-політичних захо
дів. юних політінформаторів, юних лек
торів... Багатий клуб і на форми робо
ти: регулярно влаштовуємо конкурси по
літичних плакатів, прес-конференції, яр
марки солідарності, захист політичних
бюлетенів та інші. Одне слово, досвід
ідейно-політичного виховання у нас є.
Треба тільки вміло його використовува
ти: нснудно. ненав’язливо, зацікавлено.
Реформа школи, яка втілюється сьо
годні в життя, повинна відповісти на од
не з головних запитань: як підвищити
рівень знань в учнів? Поки що він низь
кий. Хіба можна говорити про ефектив
ність ідейно-політичного виховання з
учнями, яким навіть трійки ставляться
авансом? І тим більше прикро, що такі
учні — комсомольці.
Взагалі, установка на чисельне зро
стання комсомольських лав — явище
вкрай негативне в нашій Спілці. Автори
тет члена ВЛКСМ під цього падає. На
зріла пора питання про прийом у комсо
мол цілком перенести у первинну, бо в
райкомі з хлопнем чи дівчиною знайом
ляться лише за анкетними даними і час
то свято прийому перетворюється , на
звичайний будень, формальність. Яким ти
станеш громадянином залежить уже
сьогодні — який тн комсомолець. Ду
маю, що іншої думки‘не може бути.
Сподіваємось, що обласна комсомоль
ська конференція з нього приводу поведе
відверту, схвильовану розмову.
О. СИНЬООКА,
організатор позакласної і позашкіль
ної виховної роботи Панчівсьиої се
редньої школи, делегат обласної
номсо/лольської конференції.

дання через
відсутність
того чи іншого інструмен
ту (а в дефіциті у пас
близько 60 його позицій).
Погані поставки металу і
з боку відділу матеріаль
но-технічного постачання.
Обговоривши на зборах
такий стан справ, ми вирі
шили
розв’язувати
ці
проблеми разом з адміністрацією. Так і народила
ся ініціатива — «XX з’їзду
ВЛКСМ — 20 трудових
тижнів».
24 листопада стали ми
вперше на трудову вахту.
А 29 листопада комсо
мольці організували суботпик. У те, що план мі
сяця був виконаний па
103,7 процента, внесли ва
гому частку своєї праці і
наші активісти. Це Вя
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чеслав
Козуб, Микола
Кузьмшіський, Юрій Ос
танній, Анатолій Єрмоленко, Костянтин Сторожен
ко. Вони ж перемогли у
соцзмаганні за результатами першого тижня комсо
мольської вахти.
Помітно
пожвавилася
робота
комсомольського
бюро і «Комсомольського
прожектора» (начальник
штабу — Борне Джафа
ров). Щоб упорядкувати
видавання метизів іншим
цехам, недавно ми доби
лися встановлення вагів
та будівництва кладової
на дільниці віджнгу.
Непривільно
живеться
порушникам трудової і ви
робничої
дисципліни.
Хлопці організували свій
оперативний
комсомоль
ський загін дружинників,
очолюють його кандидат у
члени
КПРС
Микола
Кузьмшіський та комсомо
лець Федір Соколенко.
Неформально йде робо
та н у підшефній середній
школі № 34. Молоді ро
бітниці Наталя Тарасенко
і Тетяна Павленко охоче
йдуть до своїх друзів,
стали у них частими гос
тями.
Нещодавно вони
■привели піонерів і школя
рів із 4 «В» па екскурсію
в заводський музей, а по
тім допомогли їм підготу
вати збір загону про піо
нерську символіку, атри
бутику й ритуали.
Але, на жаль, ще не всі
члени ВЛКСМ серйозно
ставляться до своїх ком
сомольських обов’язків. За
6 років, як я комсоргом,
від пас пішло багато пер
спективних, висококвалі
фікованих молодих робіт
ників. Чому? Переважно
через житлову проблему.
Це — найбільш вузьке міс
це на нашому виробництві.
У Кіровограді вже ство
рено правління молодіжно
го житлового колективу,в
якому при пайовій участі

буде займатись будівницт
вом квартир і молодь пашого • об’єднання. Та все ж, це
перспектива. І не для всіх.БагатьохМ молодим сім’ям
доведеться й далі тулитися
по чужих квартирах. Ад-.
міністрації треба більше
турбуватися про молодь.
А на роботу в вас завзят;
тя вистачить.
Я. ГОРБАНЬ,
секретар комсомоль
ського бюро метизно
го цеху виробничого
об’єднання ро сівалках
«Червона зірка».

Повернувся
з Чорнобиля
Молодий комуніст, трак-,
торист автопарку Ульянов
ського цукрозаводу Ми
кола Льошспко виконував
урядове завдання по лік
відації наслідків аварії на
Чорнобильській
атомній
електростанції. Працюючи
на особливо небезпечній
ділянці, він проявив висо
ку свідомість, дисципліно
ваність і трудовий героїзм,
за що нагороджений По
чесною грамотою.
Недавно механізатор по
вернувся в свій рідний ко
лектив. Тепло, по-батьків;
ськи зустріли Миколу то
вариші по роботі. В останні дні цьогорічного вироб
ничого сезону М. Льошепко трудився на прнзаиодському
* бурякопунктіз
трактором ПТС-77 пода
вав корнегілоди в гідро-,
транспортери. І тут відзна
чився сумлінною працею,
перевиконанням планових
завдань.
Л. БАЖАТАРНИК,
громадський корес
пондент «Молодого
комунара».
Ульяновський район.

ЛИСТ ЧИТАЧА

Як зустріти Новий рік?
Дорога редакціє!
Обставини змусили мене
написати тобі листа. Один
за одним облітають ка
лендарні листки, мов осін
нє пожовкле листя. Бі
жить, спішить до нас, сту
кає вже у двері Повий рік,
і хочеться його зустріти
якнайкраще.
Природно,
виникає питання: як орга
нізувати не новорічне свя
то? Куди піти? Де провес
ти своє дозвілля?
Запитую ватажків ком
сомолу, знайомих: як про
ходить бал-.маскарад у Кі
ровограді? Кожен з них
стенає плечима. Тому хочне-хоч доводиться робити
висновок, що вони швид
ше всього думають про
себе, своїх друзів вузько
го кола і не дбають про

масові зустрічі цього пре
красного свята.
А ще існує й така дум
ка: що там міркувати, бе
ри пляшку шампанського,
йди до знайомих (у них
же трикімнатна квартира,
кольоровий телевізор, маг
нітофон), подивись теле
візійний вогник, послухай
музику — що ще потріб
но? І дивуєшся з таких
людей: буцім і молоді ще,
а вже записались до ста
рих
висиджувальників
квартирних...
А куди Ж ПОВНІШІ ПОДІ
ТИСЯ ми, молоді спеціаліс
ти, хто приїхав за направ
ленням . до незнайомого
міста, хто не має ще тут
близьких друзів? Читаєш
у газетах, дивишся по те-

лебаченшо — як цікаво
проходить новорічне свято
в інших містах! Як в наго
роду дають комсомольцям
запрошення па бал-маскарад. А-як цікаво прохо
дять новорічні вечорниці з
Дідом Морозом і Снігу
ронькою! Напевно, там
культпрацівники й комсо
мольські активісти не від
мовчуються на запитання:
де можна змістовно й пам’ятно зустріти свято?
Може, редакція відпо
вість на моє запитання? А
може й розворушить тих,
кого цс запитання безпо
середньо стосується?
З повагою
Галина ЯРОШ,
лікар.
м. Кіровоград.

23 грудня

«Молодий комунар»
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Прямим наслідком успі
хів й упущень в роботі
первинних комсомольських
організацій та райкомів
комсомолу стала звітновиборна кампанія. Вона
місті було створено близь
виявила цілеспрямовану,
ко десяти дискотек. Але
продуману стратегію в ро
через низький ідейно-ху- ■ боті таких організацій, як
дожпій рівень вечорів, ор
ВО «Червона зірка», пер
ганізованих у частіші дис
ша міська лікарня, інсти
котек, вони проіснували
тут «Укрміськбудпроект»,
недовго. Швидко набуло
виробниче швейне об’єд
популярності кафе «Моло
нання. Але одночасно з
да сім’я», створене Кіровцим звіти і вибори в таких
ським райкомом ЛКСМУ; організаціях, як БО. «Друкале втрата
належного
наш», трест «Кіровоградконтролю з боку того ж
міськбуд», телефонно-те
райкому призвела до ви леграфна станція, взуттєва
падків порушення поряд
фабрика, фабрика «Ремку. Щоб попередити повзуття» оголили досить
дюні явища, у тому числі
серйозні
внутріспілкові
й у молодіжному кафе
проблеми згаданих органі
«Юність», яке відкрито
зацій. Делегат Є. Ткачов
недавно, у жовтні цього
у своєму виступі справед
року при міськкомі комсо ливо наголосив на важли
молу створено міську ра вості підбору й умілої
ду дискотек на базі мо розстановки • комсомоль
лодіжного клубу «Олім ських кадрів на місцях.
;
пія». Рада покликана ко
На конференції вийшла
ординувати роботу моло
діжних об'єднань подіб заінтересована, практична
ного виду. Делегат конфе розмова також і з питань
інтернаціональної роботи,
ренції, музичний керівник
військово - патріотичного,
згаданого клубу Т. Непоматеїстичного
виховання
пяща у своєму виступі зу
молоді. Свідченням цього
пинилася не лише на здо стало ухвалення постано
бутках «Олімпії» за непов ви з урахуванням заува
них 7 років її .існування.
жень і доповнень, вислов
Так, програми «Твої воро лених виступаючими
па
ги, молодь», «Над цим вар конференції делегатами й
то замислитись», «На що
гостями. Цс, зокрема, сто
розраховує містер Стронг?» сувалося і пропозиції, з
та інші сподобалися відві якою вийшли на XXXIV
дувачам вечорів не менше
міську делегати Ленін
суто музичних і розва ської районної комсомоль
жальних. Але, повертаю ської організації: комсо
чись до питання з органі
мольці і неспілкова молодь
зацією координаційної ра взуттєвої фабрики, станції
ди, Т. Непомняща заува
переливання крові, заводу
жила на появі й розрос «Червоний
дзеркальник»
танні бюрократичних ві та інших постановили і за
домчих бар’єрів з боку кликали підтримати їх про
керівників окремих підпри
вести у першому кварталі
1987 року комсомольськоємств і організацій міста.
Мова про поширену пози молодіжний суботник на
честь XX з’їзду ВЛКСМ.
цію «дискотека наша —
комсомол їй не хазяїн!».
У роботі XXXIV Кіро
Одночасно з цим . деле
воградської міської комсо
гат наголосила на необ-.
мольської звітно-виборної
хідності методичної допо
конференції взяв участь
моги як центру, так і клу
інструктор ЦК ЛКСМ Ук
бу. Крім того, делегати
раїни В. Береза.
конференції жваво сприй
На конференції виступи
няли пропозицію Т. Нели перший секретар Кіро
помнящої підтримати рух
воградського
міськкому
молоді з так званим кон
Компартії України Г. Т.
кретним творчим трудом:
скажімо, із реставруван Костромін та перший сек
ретар обкому комсомолу
ням архітектури. Ремонт
П. Малий.
«Олімпії», коли допомага
* * *
ти бралися навіть, по су
ті, сторонні люди, свід
Відбувся перший органі
чить, що цю лінію варто
заційний пленум новообра
заохочувати.
ного Кіровоградського мі
ськкому комсомолу. Пер
«Міськкому, райкомам,
комітетам комсомолу про шим секретарем обрано
довжувати
удосконалю М. Цигульського, другим—
вати стиль роботи, рішуче
С. Алимова, секретарем-за
викорінювати парадність,
відуючою відділом учнів
...ширше використовувати
ської молоді — Н. Долго
індивідуальні форми робо
полову,
ти з молоддю...». (Із поста
нови конференції).
І. КУЦЕНКО.

ЗА Ш Ш СПРАВА? ДІЯТИ!
«Комітети комсомолу ще
недостатньо використову
ють можливість більш ак
тивного залучення комсо
мольців і песпілкової мо
лоді до вирішення важли
вих господарських зав
дань; у прискоренні науко
во-технічного
прогресу,
підвищенні Продуктивності
праці, економного витра
чання ресурсів, зміцненні
трудової й технологічної
дисципліни». (Із постанови
XXXIV
Кіровоградської
міської
комсомольської
звітно-виборної конферен
ції).
Працювати краще, ефек
тивніше, подвоїти, потроїти
зусилля — саме так розу
міють своє покликання й
спілчани і неспіл'кова мо
лодь міста. Так розуміє
свій обов’язок і комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив ВО «Червона зір
ка», де бригадиром’ Є, Красножби, Цей колектив зо
бов’язався виконати п’я
тирічний план за 4 роки;
бригада фрезерувальників
модельного ’■ цеху чавуно
ливарного заводу, де бри
гадиром В. Дубінін, вирі
шила план 2-х років п’яти
річки викопати до 70-річчя Великого Жовтня. Є
чимало й інших прикладів
трудової звитяги.
Є тут, одначе, й форма
лізм. Так, у молодіжних
колективах фабрик індпо
шиву й ремонту одягу,
панчішної соціалістичні зо
бов’язання з року в рік
переписуються під копір
ку. А практично в усіх ко
мітетах комсомолу під
сумки соціалістичного зма
гання визначають лише
переможців, відстаючі ж
залишаються в тіні, і до
них, звичайно, ніяких пре
тензій.
Як наслідок, міськком
комсомолу не зміг знайти
дійових форм узагальнен
ня й поширення передово
го досвіду; навчання ке-,
рівнйків і групкомсоргів
колективів було безсис
темним.
Делегат І. Бобров, зо
крема, зазначив, що введе
ний у дію влітку цього ро
ку на домобудівному ком
бінаті, де він працює,
бригадний підряд уже дав
позитивні
наслідки: на
10—15 процентів зріс ви
пуск збірного залізобетону,
поліпшилася
комплект
ність його поставок. Але
якість матеріалів та виро
бів, які на ДБК, надходять
З БО «Кіровоградзалізобстон» (треба сказати, не

Г

Під такою назвою у «Мо
лодому комунарі» 2 жовт
ня був опублікований крит'цчіїий матеріал про неза
довільну роботу продавців
овочевих магазинів м. Кі
ровограда. Редакції від
повів заступник голови Кі
ровоградського обласного
агропромислового комітету
М. В, ЄРЕМЕНКО:
«Кореспонденцію обго
ворено на зборах колек
тиву міськплодоовочекомбінату, Продавщицю мага
зину № І, розташованого
по вулиці Леніна, Л. Со
болеву за неодноразове
недоважування і обраху
вання покупцір звільнено з
роботи. Продавщицю Л. М.

рпі мічно), дуже низька.
На невиконання чи зриви
планів впливає також і
кадрова проблема — ква
ліфікованих
працівників
замало.
Разом із зазначеними
успіхами майже завжди
йдуть і промахи, іноді ду
же болючі. У своєму ви
ступі делегат від комсо
мольської організації ча
вуноливарного
заводу
В. Черненко зробив наго
лос на низькій якості під
готовки молодих спеціаліс
тів, які приходять на під
приємство. Немає безпо
середньої віддачі від них
як від генераторів нових
розробок, рацпропозиції!
тощо. Тож педпвним є і
той факт, що па молодь із
числа рацпропозицій по

всьому чавуноливарному
припадає лише 10 частина.
За два роки, що відді
ляє цьогорічну звітно-ви
борну від минулої, ситуа
ція із підвищенням якос
ті продукції дещо поліп
шилася, але до ідеалу все
ще чимало. Із критики
висновків не роблять ком
сомольці
й
песпілчани
взуттєвої фабрики, ре
монтно-механічного заво
ду, швейного виробничого
об’єднання «Україна», бу
дівельних трестів. Безді
яльними тут, відповідно,
залишаються її пости і
штаби якості. А втрати
від браку дійсно вража
ють. Лише за перше пів
річчя цього року на Кіро
воградському заводі радіовиробів вони склали
37,4 тисячі карбованців.
Рішенням міськвиконко
му в листопаді цього року
вирішено створити в об
ласному центрі перший
М О.'І ОД І Ж НІ І й
Ж І! ТЛО В11Н
комплес. Це буде одна з
практичних форм підви
щення активності молоді.
Такого ж ентузіазму, як
при відборі кандидатів до
МЖК та їх будівництва,
варто, очевидно, чекати й
у сфері соцкультпобуту
взагалі.
«Міськком .райкоми ком
сомолу нерішуче перегляМихалковську
(ларьок
міськплодоовочекомбіиа т у
знаходиться на колгоспно
му ринку) за обрахування
покупців позбавлено пре
мії. Заступникові дирек
тора по торгівлі Кірово
градського оптово-роздріб
ного плодоовочевого ком
бінату К. Ф. Абалакіній
вказано на безконтроль
ність за торговим проце
сом.
Вжито заходів щодо
збільшення й поліпшення'
фасування картоплі, ово
чів і фруктів. Посилено
контроль за перебиранням
їх на складах комбінату і
в магазинах. Держагропрому УРСР замовлені ва
ги, які показують вагу про
дукції і її вартість».

«ПОРОЖНЕЧА»
Під таким заголовком
11 вересня ц. р. у нашій
газеті була опублікована
замітка, де йшлося про
бездіяльність штабу «Ком
сомольського прожектора»
колгоспу «Шлях до кому
нізму» Знам’янського ра
йону.

дають окремі ділянки ідей
но-виховної роботи, вико
рінюють формалізм...». (Із
постанови конференції).
Сьогодні в 371 школі
КОМСО МОЛ ЬСЬКОЇ II ол і тос в і ти міста навчається понад
8 тисяч молодих слухачів.
Серед кращих пропаган
дистів А. 1. Полюхович
(виробниче швейне об’єд
нання), 10. В. Подколзип
з ВО «Червона зірка»,
М. В. Самчснко із «Гідросили», 10. С. Хованський
із «Друкмашу» та інші.
Але, як відзначили делега
ти, у системі комсомоль
ської політосвіти ще не
зжито формалізм. Деле
гат Ю. Устиновський, зо
крема, наголосив, що го
нитва за цифрами призво
дить до застою в роботі,

самозаспокоєності. Молодь
на організовані таким чи
ном заняття шкіл дово
диться буквально «зага
няти». Як же можна при
внести перебудову й сюди?
Очевидно, на думку деле
гата, перш за все підви
щенням персональної від
повідальності всіх причет
них до цієї роботи, у
зв’язку з чим пожвавити
діяльність районних мето
дичних рад. Авторитет їх
помітно підупав.
Питання ідейно-виховної
роботи як не можна тісно
пов'язано із підвищенням
загального рівня масовополітичної роботи кожно
го активіста. Слово за
змістовною, продуманою
програмою вільного від
виробничої діяльності часу
сучасної молоді, за болю
чим для більшості випад
ків питанням організова
ного дозвілля. У місті вже
є заклади культури і спор
ту, спільна робота яких із
комітетами комсомолу ста
ла змістовнішою й ефек
тивнішою. Є чимало гурт
ків художньої самодіяль
ності, 21 колективу при
своєно звання народного.
У традицію ввійшло про
ведення конкурсів само
діяльної і політичної пісні.
За останній час як від
повідь на запити молоді в

Перший секретар Зна
м’янського міськкому ком
сомолу, голова міського
штабу «КП» М. ДАВИ
ДОВ повідомив, що кри
тична газетна публікація
обговорена на зборах ком
сомольського активу кол
госпів, засіданні міського
штабу «Комсомольського
прожектора». Критика на
адресу комсомольської ор
ганізації колгоспу «Шлях
до комунізму», міськкому
комсомолу визнана спра
ведливою.
Міськкомом
комсомолу проведено семі
нар для секретарів комсо
мольських організацій і на
чальників штабів «КП» на
місцях. Із комсомольським
ватажком колгоспу «Шлях
до комунізму» Іриною Чу
бин і начальником штабу
«КП» господарства Оль
гою Мосійченко проведено
індивідуальне заняття з
ознайомленням
«Поло
ження про «Комсомоль
ський прожектор».
«Прожектористи»
кол
госпу «Шлях до комуніз
му» провели рейд по тва
ринницьких фермах госпо
дарства. Матеріали висвіт
лені у стіннівці «КП»4
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КОЖЕН ЕПІЗОД
«ЗВУЧИТЬ»
Лісова стежина. Соняч
не світло, пробиваючись
крізь листя,
наповнює
простір прозорою зелен
ню. Лунає пісня «Тишина».
Сумна й урочиста мяфяія
дедалі набирає силу і в
кульмінаційній точці
на
екрані — спалах осінньо
го листя на тлі блакитно
го неба.
А наступний кадр —
військове кладовище, ото
чене могутніми
дерева
ми. Звучить велична, скор
ботна музика Баха.
Так
починається слайд-фільм
«Об этом не дано слова
ми». Його автори — Ок
сана Ховриця, Алла Рольян, Сергій Щербина, Ми
кола Гурєєв. Усі вони —
вихованці фотостудії Знам'янської
станції юних
техніків.
Стрічка зайняла перше
місце на республікансько
му конкурсі слайд-філь
мів, що проходив у Жито
мирі. Колектив нагород
жено Почесною грамотою
ЦК ЛКСМУ, Міністерства
освіти УРСР та кубком*
Фільм буде представляти
Україну на всесоюзну?!
конкурсі.
V*1
Керівника
фотостудії
«Надія» Володимира Ан
дрійовича Дурнова я знаю
давно. Гурток, який він
очолює,
працює понад
шість років. За цей час у
колективі склалися певні
творчі
традиції.
Його
творче
кредо
можна
сформулювати так: фото
графія — це мистецтво. З
перших років існування
гурток є незмінним учас
ником обласних та рес
публіканських конкурсів,
виставок дитячої фото
графії. З 1981 року в на
шій області почали про
водитися
зльоти-конкурси юних фотолюбителів.
Спочатку
колектив за
воював третє місце, по
тім — друге, а з 1983 ро
ку незмінно залишається
лідером.
У 1980 році гуртківці
освоїли нову для них га
лузь
фотографі*.
ко
льорові діапозитиЛ Зго
дом перейшли hS ' ство
рення слайд-фільмів. І
перший із них завоював
перше місце на республі
канському конкурсі.
Навіть ті, що вже кіль
ка років як залишили гур
ток, роз’їхалися по всій
країні, не забувають свою
студію, наставника. Шлють
листи з армії Сергій Гу
рєєв, Олег Рубан, часті
гості в студії Ігор Данилюк, Олена Лебідь.
О. УСТИНОВСЬКИЙ.

м. Знам янка.

ЛЕНІНГРАД. Вихователів дошнільних закладів почав готувати фанультет наро.
дів Крайньої Півночі Державного педагогічного інституту імені Герцена. Раніше
тут випускали вчителів тільки для середніх шніл і технікумів. Зараз час вимагає
готувати кваліфікованих спеціалістів і для малят.
П’ятдесят років вуз готує педагогічні кадри для народів Крайньої Півночі. Май
же 300 представників двадцяти шести національностей ножен рік одержують тут
вищу освіту. Вони трудяться у школах Таймиру, Чунотки, Далекого Сходім Намчатки, де кількість жителів ненабагато сягає 150 тисяч чоловік. На фаЖьтетЗ
створено більше 100 нових навчальних програм на 14 мовах північних народів
/•вспш.лЛ' м к у: нонсУльтація. В центрі — винладач евеннійсьної мови Ю. Д.
СВЄРЧКОВА, Ліворуч — студентка 11 курсу Олена ЮР’ЄВА, праворуч — четверто
курсниця Олена БОЯРШИНА.
Фото М. АДАМОВИЧА.
Фотохроніка ТАРС. ■’

23 грудня 1986 року
22 ГРУДНЯ 1936 року
перестало битися серце
мужнього Миколи Остров
ського. Та всі ці 5'0 років
кличуть молодь на подвиг
Його безцінна книга «Як
гартувалась сталь», його
полум'яне життя...
За кілька днів до смерті
М. О. Островський напи
сав листа матері Ользі
^Йосипівні; «Сьогодні я за^Гїнчив усі роботи над пер
шим томом «Народжених
бурею»... Весь цей місяць
я працював «у три зміни»..,
Тепер я відпочиватиму ці
лий місяць... Зимові міся
ці минуть швидко, і разом
з весною я знов поверну
ся до тебе...».
десять років повної не
рухомості. В один із груд
невих днів 1926 року Ми
колі Островському з труд
нощами вдалося зробити
кілька кроків — останніх
самостійних кроків. Було
це в Новоросійську, в
день приїзду товариша по
партії Марти Пуринь. По-

«Молодий комунар»

тяглися десять років нерухомості. Десять років...
Але за цей час в його
житті не було жодної зу
пинки — він завжди був у
дорозі. І пройти цю доро-

вийшла напередодні по
хорон письменника. В цей
день близьким і друзям
вручали на пам’ять ек
земпляр книги у скромній
чорно-жовтій обкладинці.

З стор

рогом. Тільки в 1936-му
роман
«Як гартувалася
сталь» видавався тридцять
шість разів!
Гімнастерку з ромбами,
котру всі знають по хрес

НЕЗЛАМНИМ КОМІСАР
гу не кожному дано. В
листі до свого товариша
Петра Новикова Микола
Островський написав: «Те,
що я зараз прикутий до
ліжка, не означає, що я
хвора людина. Це не вір
но! Це нісенітниця! Я ціл
ком здоровий хлопець!..».
22 жовтня 1936 року
М. Островський приїздив
із Сочі в Москву, бо у ви
давництві «Молодая гвар
дия» готувалася до вихо
ду його книга «Народжені
бурею». Перша частина її

Рік 1936-й. Він був чи
не найскладнішим,
най
тяжчим у житті М. Островського — хвороба про
гресувала. Але він був і
найщасливішим.
Згадай
мо кілька днів, всього
кілька дат. У січні 1936
року М. О. Островському
було присвоєно звання
бригадного комісара. Слі
пого, нерухомого, страдаючого від жорстокої бо
лі письменника знову по
кликала армія, бо його
книги також билися з во-

Молодому технологу

Аннет

КЕРГЕЛЬ з Німецької Демо-'
кратичної Республіки

випала

честь бути учасником інтерна'
ціональної будови — гірничо-

збагачувального

комбінату

окиснених руд, що споруджується поблизу Долинської,

її добре продуманими

За

і роз-

робленими технологічними кар

томатійних
фотографіях,
Микола Олексійович впер
ше одягнув 8 березня
1936 року. А 6 квітня того
ж таки 1936 року відбувся
виступ Островського на
IX з’їзді комсомолу Ук
раїни. Промова транслю
валася з Москви, з квар
тири письменника, в Київ.
Листи Миколи Остров
ського. Вони ніби є про
довженням його книги «Як
гартувалася сталь». Лише
в серпні 1936 року, вже
перебуваючи в Сочі, пись-

менник написав понад 20
листів рідним, друзям, ви
давцям і просто незнайо
мим — його читачам.
Більшу частину з них ад
ресовано дружині Р. П.
Островській.
«...Спразді,
все наше життя є бороть
ба. Справді, єдиним моїм
життям є творчість». «...Ти
раж
«Як
гартувалася
сталь» тепер 1 144 000. Сьо
годні дістав звістку про
видання книжки в Парижі
французькою
мовою».
«...Позавчора одержав з
Японії один примірник ро
ману
«Як
гартувалася
сталь»...
Ще одна дата — 15 лис
топада 1936 року. В цей
день на московській квар
тирі письменника відбуло
ся
засідання
президії
правління Спілки пись
менників СРСР, на якому
обговорювали роман «На
роджені бурею». Після
цього засідання М. Островський знову переробив

__ ВИ НЕ ДУМАЙТЕ, що це клуб їх так
** уже турбує, — сказав перший
секретар Новгородківського райкому
комсомолу О. Чалапчій, ледве почавши
читати скаргу молоді села Новомиколаївки. — Вони давно хочуть відокремити
ся від колгоспу «Зоря комунізму» і ство
рити своє господарство. От і шукають
докази на підтвердження того, що зараз
їм погано. Скільки вже було листів, ко
місій, перевірок...
Ностальгія за «адміністративною авто
номією» в листі справді була: «Відтоді,
як наше село з’єднали з Інгуло-Кам’янкою, вся робота зосереджена в цент
ральній садибі. Голова колгоспу В. М.
Олексієнко стирає наше село з лиця

рукопис і створив «Остач
точну редакцію». Цю роч
боту він закінчив 14 груд
ня 1936 року. І в цей же
день написав матері: «...В
особистому житті — ти
єдине моє багатство...»,
М. О. Островський, тво
рець безсмертного обра
зу Павки Корчагіна, пішов
□ ід нас у розквіті творчих
сил — йому було лише 32
роки. Він ніколи не думав
про славу письменника,
Бона прийшла до нього
сама. Читачі полюбили
Павку Корчагіна заі його
мужність, безмірну відда
ність Вітчизні. Він кликав
і кличе молодих на подвиг,
на передову лінію нашого
життя.
Тільки вперед, тільки на
лінію вогню! Ці слова, на
че незламний комісар, ве-«
дуть за собою. Ми стали
свідками того, як гартує*
ться сталь у наші дні.
;

О. РЯБОШАПКА.

м. Знам’янка.

вичікувальну тактику, тобто чекають до
помоги звідкись».

Про те, що обіцяють керівники кол
госпу, вже йшлося вище. З відділу куль
тури райвиконкому редакція чекатиме
відповіді після виходу цієї публікації у
світ. А що ж сама молодь?
«Десь із двадцять п’ять», — так відпо
віли на запитання про кількість молодих
новомиколаївців у райкомі комсомолу.
«Сорок п’ять/, — поміркувавши й поза
гинавши пальці, сказала одна з авторів
скарги Катя Вотусь. Л скільки ж насправ
ді? А які в цих молодих людей, крім на
дій на відокремлення і претензій, можли
вості і плани? Кому ж про цс й знати, як
не секретарю комітету комсомолу кол
госпу М. Писку. І він влаштував зустріч
із головою виконкому сільради, мовляв,

тами зараз успішно зводяться

ЛИСТ ПОКЛИКАВ У ДОРОГУ

житлові будинки.
Фото П. АРЧИКОВА.

ДУМКИ, ВІДГУКИ. РЕЦЕНЗІЇ

провінційні зустрічі
Кім Олексійович Єсенін,
драматург, п’єси котрого
давлять
театри країни,
приїжджає
у невеличке
містечко під Владимиром,
щоб зібрати матеріал для
нової п’єси про князя
Ігоря.
Так починається фільм
Г. Панфілова і О. Червінського «Тема». Але якби
історія Батьківщини була
для автора темою кровною, а не вигідною тільки
тому, що глядач любить
історичні оповіді, тоді б
не було конфлікту між
совістю драматурга і сут
тю творчості.
У розмові про Чехова
одна з героїнь фільму,
Саша Ніколаєва, говорить;
«І Чехов, і Кім Олексійо
вич мертві, один фізично,
інший духовно». К. Єсенін,
роль якого чудово грає
народний
артист СРСР
М^^льянов. — людина
р/^рмна і разом з тим ци
нічна. Розмірковуючи над
життям і смертю, над по
кликанням художника, він
водночас уже давно не
знає, про що писати. Своєї
теми, яка хоч щось би
сказала людям, у нього не
ма.
Саша Ніколаєва (артист
ка І. Чурикова) — це ніби
совість Кіма Єсеніна. Піс
ля зустрічі з нею Кім ве
де з собою внутрішню
розмову: «Навіщо я живу,
навіщо я пишу п’єси, наві
що їх ставлять в театрі,
коли є Гоголь, Чехов,
Булгаков, Погодін, Вампілов? З голоду здохну, але
більше ні рядка не напи
шу».
мінятися вже пізно.
пЛи згадує, що він голод
ний, і цинічно зауважує:
«Дикість якась — цей по
стійний апетит при думках
про смерть». І в глядача

одразу зникає співчуття до
Кіма як до людини.
Саша раніше знала біль
шість п’єс Єсеніна напа
м’ять, була заочно в ньо
го закохана. Але тільки до
того моменту, поки не
дізналася, що був такий
Олександр Чижиков, спі
вець нового життя. Він
помер ще в минулому сто
літті, а про нього пам’я
тають, йому присвячена
експозиція у місцевому
музеї. Він і є «бідний ге
ній». Кім загорається ідеєю
написати про нього п’єсу.
Твір про того, хто може
вдарити в набат, хоча не
ма ніякої пожежі.
Вдарити в набат... Кім
скоро усвідомлює, що йо
му це не під силу. Саша,
однак, готова допом.огти,
віддати зібрані за багато
років матеріали про Чи
жикова. Кім на якийсь час
повірив, що це його тема.
Взяв чистий аркуш, напи
сав: «Тема, Провінційні
зустрічі». Та жмакається
один аркуш за другим.
Правда не дається йому в
руки. Так, як раніше, пи
сати він не може. Не може
й по-новому. Душа його
давно мертва.
Свого часу М. Булгако
ва запитали: «Чому ж ви
не виїдете за кордон, не
покинете країни, де, за
вашими словами, вам не
дають писати те, що ви
хочете?». Булгаков відпо
вів: «Я вважаю, що пись
менник не може існувати
поза Вітчизною». У філь
мі «Тема» таке ж питання
стоїть перед молодим,
але, як йому здається, не
визнаним письменником,
котрого не друкують. За
що — фільм не дає від
повіді. Але вибір він ро
бить не булгаковський.
Хоче поїхати за кордон,
де, як каже Саша, можна

KIHQ
вмерти з нудьги. Борода
тий (його грає С. Любшин)
кохає Сашу, а вона його,
та вони розлучаються, Са
шин вибір — Батьківщина,
дорожчого від неї нема.
Коли Бородатий вибігає
з дому Саші, а вона
втрачає свідомість, Єсенін, котрий чув усю їхню
розмову, переступає через Сашу, що лежить на
підлозі, і сідає в машину.
Кінець трагічний. Кім
перевертається в машині
тоді, коли нібито усвідо
мив свою жалюгідність
перед мистецтвом. З ос
танніх сил він добирається
до телефонної будки й
дзвонить Саші. Машина
вибухає. Може, то благополуччя Кіма Єсеніна
розлітається вдрузки, і
драматург все ж знайде
свою тему, що несла б
правду життя?
Сильна
гра
акторів
згладжує деякі огріхи в
епізодах. Мені здається,
наприклад, що гра в піжмурки у квартирі Саші
не обгрунтована з точки
зору розвитку сюжету,
все це досить банально.
Ніби зумисне для Кіма Са
ша забула зачинити две
рі, щоб не тільки ми ста
ли свідками сцени з Боро
датим, а й він...
Фільм був готовий ще
1979 року, а вийшов на
екран тільки тепер. Хо
четься вірити, що це бу
де не остання стрічка, де
показується людина мис
тецтва, котру хвилює по
шук нової теми. Нині, КО
ЛИ йде перебудова в усіх
сферах
нашого життя,
фільм «Тема» — ще один
етап у подоланні стерео
типів у поглядах не тіль
ки на мистецтво, а й на
буття в цілому.
В. СОРОКІН.

Снігурочки за гроші к купиш...
землі. Нових будинків не зводять...».
Але клубні мотиви все ж домінували:
«Програвача нема, магнітофона теж, Ін
струменти для естрадного ансамблю за
брали. Приміщення не опалюється, на
голову скоро впаде стеля».
Завірена більш як двадцятьма підписа
ми під скаргою картина занепаду Новомиколаївки і деградації там культурного
життя насправді видалася не такою вже
похмурою. Село не мало вигляду «забито
го — немале, виднілнся й нові будинки,
правда, не цілі вулиці однакових, як в
Інгуло-Кам’янці. Вулиці заасфальтовані.
А от клуб в аварійному стані. Всередині
ж записи в блокноті довелося робити
олівцем —’ у ручці паста замерзала. Сті
ни були обдерті, у стелі над сценою дір
ка, за кулісами звалені «на зберігання?
фортепіано, баяни, реквізит, папери і ще
багато дечого. У фойе безладно розкида
ні шашки, більярд, брудно. «До ремонту
готуємося/, — пояснила завідуюча клу
бом Т. М. Козьма.
— До Нового року повинні закінчи
ти, — запевнив голова виконкому ІнгулоКам’янської сільради Г. І. Пилипейко.
Голова колгоспу В. М. Олексієнко, кот
рого молоді новомиколаївці, судячи з
листа, вважають винуватцем багатьох
своїх клопотів, пообіцяв те ж саме.

Та все ж як сталося, що в Інгуло-Кам’янці та ще одному селі господарства,
Спільному, клуби відремонтовані, а Новомиколаївський ні?
— Ми не думали, що та стеля зава
литься. А трапилося це тому, що над
нею розташований бак із опалювальної
системи, який лопнув і потік, — пояснює
В. М. Олексієнко.
А хто винен у поломці? Хто поніс від
повідальність за завдані збитки? Хтось
л;е був приставлений експлуатувати опа
лювальну систему! «Все зметено могут
нім ураганом». — тобто ніхто нічого точ
но не знає 1 крайніх нема. Якщо з одер
жанням Новом иколаївкою господарської
самостійності така система виконання
службових обов’язків і поблажливе став
лення до недбальства зилииіиться, то в
чому ж тоді цінність роз’єднання?
Думаю, треба викорінювати й інерт
ний, споживацький підхід молоді до організації свого дозвілля. Коли ця корес
понденція готувалася до друку, наша
газета вмістила нотатки з районної ком
сомольської конференції. В доповіді на
ній перший секретар О. Чалапчій сказав:
«Давно потребує ремонту клуб у Новомиколаївці. Допомогти в його рекон
струкції під силу комсомольцям села.
Та з невідомих причин вони зайняли

нехаіі він дає відповідь на всі питання.
А сам же. поки ми розмовляли з керівниками господарства, індиферентно відійшов убік. Про підтримку молоддю ініціативи тольяттипців попрацювати чотпри дні на об’єктах соцкультпобуту говорити було пі з ким. Може, М. Писка чекали справи важливіші, ніж відсутність у
молоді місця для колективного ДОЗВІЛЛЯ?
А чиє ж це діло? Та й чи знімуться всі
існуючі тут проблеми з реконструкцією
клубу?
— Як буде клуб, то будемо ходити в
гуртки, на вечори і танці й не виїздитимемо в місто, — запевнила Катерина Вотусь.
— У художній самодіяльності беруть
участь в основному люди середнього й
старшого віку, а молодь ще й підсмію
ється над їхніми виступами, — жалілася
завклубом Т. М. Козьма.

— Якби дали нам
естради... (Катя).
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— Для вокально-інструментального ан
самблю потрібні принаймні дві гітари,
клавіші, ударник, у селі ж не набереться
стільки музикантів. На піаніно он нікому
грати... (Т. М. Козьма).

Виходить, у кожного свої аргументи, а
толку мало. Питання з новими пластин
ками, правда, Т. М. Козьма пообіцяла
вирішити: «Хай тільки кажуть, що їм тре
ба і скільки, кошти на це дадуть». А от
Снігурочки для новорічних вечорів за
гроші не купиш. Я запитала К. Вотусь,
чи не погодилася б вона зіграти цю при
вабливу роль. «Я вже була, нехай тепер
хтось інший піде!..».
Катя, звичайно, й не підозрювала, що
її слова розкривають ще одну причину
своїм
вільневдоволення
молоді
ним часом. Нічого не робити самому, а якщо й робити, то лише щоб
відбути
чергу — такий підхід до
будь-якої справи неминуче породжує
пасивність, загальмованість волі і фантазії, що рівнозначно духовному й емоційному старінню. Відомі істини повторювати набридливо, та доводиться. Якщо ремонт приміщення клубу все ж не
тільки від самої молоді залежить, то
душевна лінь — одна з небагатьох недуг, при якій самолікування не тільки не
протипоказане, а й навпаки, дуже ефективне.
Н. ДАНИЛЕНКО,

спецкор «Молодого комунара».
Новгородківський район.
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А ЦТ (І програма)

ПРИГОДНИЦЬКА ПОВІСТЬ
(Закінчення. Поч. у №№ 118, 121, 122, 123, 125, 128,
131, 132, 134, 133, 144, 147, 150 за 2, 9, 11, 14, 18, 25
жовтня, 1, 4, 7, 18 листопада, 2, 3, 16 грудня ц. р.|.

У читальному залі йому стало погано. Вийшов на
вулицю, пройшов кілька кварталів і присів на лавку
в невеличкому скверику Пушкіна.
«Вислужився...» — чомусь зі злістю думалось про
«героя» статті. Й раптом упіймав себе на думці:
заздрить незнайомому прощеному злочинцеві. За
здрить так, як може заздрити людина невезуча,
нещасна людині везучій, щасливій.
Сяк-так повечерявши, вийшов з їдальні, перейшов
дорогу до невеликої площі з фонтанами перед теат
ром. Якусь мить роздумував: зачекати тролейбуса чи
податися пішки? Краще пішки — поки дійде, то, мо
же, вдасться позбутися меланхолійного настрою. Але
що це? Прямо з фонтану до нього потяглися якісь
зелені кістляві руки. Та це ж руки майора Айца в
маскхалаті.
Його витягли з фонтану біля театру, де він нама
гався зобразити з себе дерево. В психіатричній лі
карні констатували: гострий приступ шизофренії.

ЗНОВУ З

23 грудня 1986 року

«Молодий комунар»

4 стор.

НУЛЯ?

Зібрались у кабінеті Завагіна. Вся група.
— Ми не часто збираємося всі разом, та зараз та
ка необхідність виникла. Справа, схоже, зайшла в
тупик. І є підозра, що тупик цей влаштований зумис
не. Спецгрупу підсилено ще одним нашим праців
ником...
— Тут його немає, він працюватиме окремо, роз
роблятиме версію Зінця. Прохання Зінцем більше
не займатися... Ми й так перемудрили з обшуком.
Капітан вже знав, що ініціативу його з обшуком на
квартирі Зінця не схвалили. Він, правда, пробував
було довести: діяв, мовляв, згідно легенді. Слідчий
зобов’язаний буЕ побувати на місці, де можливі бу
ли та й, зрештою, знайдені чи не найперші в цій
справі докази. Тим більше, що прокурор не запере
чував проти обшуку.
Ти/л часом Стороженко продовжував.
— Працюватимемо, як і раніше. Капітан Карий,
слідчий прокуратури Лавренюк, старший уповнова
жений карного розшуку Істоменко продовжують
займатись аварією на шосе. Офіційно й гласно. Па
ралельно, як і раніше, допомагатимете нам. Найбіль
ше навантаження знову ж таки капітанові. В нього,
знаю, встановився гарний контакт з сином потерпі
лого інженера, який підтвердив: Зінець — той чоло
вік, що приходив до нього в лікарню. Хлопчика треба
глядіти: не виключено, що той, хто усунув Зінця,
спробує позбутися й хлопчика.
— Як усунув? — Лавренюк відірвав погляд від
аркуша в блокноті. — Хіба Зінець загинув?
— Ні. Але медики розійшлися в діагнозі. Одні
стверджують, що хвороба викликана штучно, інші
'припускають /ложливість звичайного захворювання.
Особисто я схильний до першої думки.
Хеороба швидко прогресує. Жити Зінець буде, але
до свідомості навряд чи коли прийде.
Поспішний обшук на квартирі підозрюваного все
ж дав і свої позитивні результати. Виявлена невідо
ма рідина для рук, яка на кілька годин позбавляє
пальці рук їх капілярного малюнка, покриваючи тон
кою безбарвною плівкою. Знайдено кілька ощадних
книжок на пред’явника, в яких — досить солідні су
ми грошей. Зінець займався радіолюбительством,
мав чимало знайомих в радіоклубі. ГІід виглядом
журналіста бував на підприємствах, заводах. Особли
во цікавився новою технікою, раціоналізаторством.
Статті, надіслані до місцевих газет, надруковані на
машинці, яку знайдено в квартирі. Та й хлопчик
упізнав його по фотографії. Сумніву бути не може,
Зінець — та людина, яку ми розшукували. Та допо
могти нині нам він не зможе. В кишені Зінця знайде
но лист, точніше — початок листа.
Карий пригадав. Справді, початок інтригуючий:
«Громадянин пачальникі Я вже старий чоловік, своє
віджив, тільки єдине маю бажання, щоб діти...». І все.
Звертання «громадянин начальник» наштовхувало на
думку: писалось для когось із міліції. Наявність тако
го листа робила версію «виведення з гри Зінця» вмотивованішою.
— Потерпілий побував у бібліотеці, — продовжу
вав Стороженко, — читав «Известия». Аналіз публі
кацій зараз готують психологи. Можливо вдасться
дізнатись, чим цікавився Зінець за кілька годин до
того, як з'їхати з глузду.
Карий підвівся.
— Я пропоную розробляти паралельно дві версії.
Перша...
В«Д РЕДАКЦІЇ: Закінчення повісті Юрія Дмитренка
«Обшук без дозволу» можна буде прочитати в пов
ній редакції, яка побачить світ окремою книжкою у
видавництві «Веселка» 1988 року.

«Молодой коммунар» —

3.00 - «Час», 8.40 —Мульт
фільми. 9.10 — Клуб манд
рівників. 10.10 — «Арф по
етичні звуки». Фільм-кон
церт. 10.20 — Повніш. 15.00
— Новини. 15.15 — Документа.тьпин телефільм. 15.45 —
«Життя визначних людей».
Фільм «Олександр Пархо
менко». 17.10 — Повний.
17.15 -- Держприймання:
боротьба за якість. 17.20 —
Грає заслужений артист
УРСР О. Криса. 17.45 — До
кументальний фільм «Нюрн
берг через 40 років». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Лю
дина і закон. 19.50 — Нови
ни. 19.55 — Телефільм «Стан
ційний доглядач». 21.00 —
«Час». 21.40 -- Музика і ми.
23.00 — Сьогодні у світі.
23.15—Баскетбольний огляд.
До підсумків турне радян
ських баскетболістів у США.

А УТ

Сатиричний об’єктив. 15.40
— «Пісня скликає друзів».
16.35 — Мультфільм на за
мовлення. 17.45 — Прем'єра
телешістави «Моє слово».
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — Сонячні клар
нети. 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час -. 21.45—:
Художній телефільм «Скан
А УТ
дальна подія в Брик-.:Іллі».
10.00 — Новини. 10.25 — 2 серія.
22.50 — Новини.
Виробнича гімнастика. 10.35 23.15 — Звучить гітара.
— Шкільний екран. 7-й клас. А ЦТ (II програма) ф
Музика. 11.05 — Фільм-кон
церт. 11.40 — Шкільний ек
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
ран. 7-й клас. Історія. 12.10 Документальний фільм. 8.30
— Молодіжна студія «Гарт». — Ритмічна гімнастика. 9.15
12.55 — Новини. 13.10—Чем -- Ранкова пошта. 9.45 —
піонат СРСР з волейболу. Зона особливої уваги. 10.00
Жінки. 16.00 — Новини. — «Для всіх у будь-якому
16.10 — Срібний дзвіночок. віці». Городошний спорт.
А Ц’Г (1 програма)
16.30 — Документальний 10.30 — Світова художня
8.00 — «Час». 8.40 — У фільм «Бейта». 16.40 — «За культура.
«Монолог про
світі тварин. 9.40 — Роби з кон і ми». 17.10 — Любите Олександра Блока». .11.30 —
нами, роби, як ми, роби кра лям оперної музики. 17.30— Концерт майстрів мистецтв
ще нас. 10.40 — Новини. Державне приймання про Азербайджанської РСР. 12.55
15.00 — Новини. 15.20 — До дукції. Курс — якість. 18.00 — Документальний теле
кументальний, фільм. 15.50 — — Олівець-малювець. 18.30 фільм. 13.15 — Грає ІО. Си
доров (баян). 13.35 — Рекла
ма. 13.40 — Клуб мандрівни
ків. 14.40 — «Тео Адам за
прошує». Концертна програ
ма телебачення НДР. 15.30—'
Фільм «Преферанс по п'ят
ницях». 17.00 — «Москва.
Великий зал консерваторії».
18.40 — Мультфільм. 18.55
— Концерт радянської пісні.
грудня
19.20 — «Бал па воді». Син
хронне плавання. 20.00 —
Вечірня казка. 20.15 — Світ
рослин. 21.00 — «Час». 21.40
— Фільм «Останній подвиг
Камо». 23.10 — Новини.

Новини. 13:20 — Музичний
кіоск. 18.50 — «За трьома
зайцями?. Науково-популяр 
ний фільм. 19.00 — Для всіх
і для коленого. «Обличчям до
проблеми». 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — Новини.
20.20 — Чемпіонат СРСР з
баскетболу. Чоловіки. «Жальгіріс» — ЦСКА. 21.00 -«Час».
21.40 — Телефільм «Пригоди
принца Флорізеля». З серія.
22.45 — Чемпіонат СРСР з
баскетболу. Жінки. «Спар
так» (Ленінград) — «Адіс»
(Абовян). 23.25 — Новини.

10.00 — Новини. 10.20 —
Мультфільм «Леопольд і зо
лота рибка». 10.45 — Шкіль
ний екран. 5-й клас. Музика.
Музика і кіно. 11.05 — «Доб
рого вам здоров'я». 11.35 —
Пісня. 11.45 — Шкільний
екран. 7-й клас. Ро -інська
література. 12.15 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
Срібний дзвіночок. 16.30 —
Музичні' моменти. 16.40 —
Атеїстичні діалоги. 17.10 —
«Вперед, орлята»! 18.00 —
«Залежить від нас». 18.30 —
День за днем. (Кіровоград).
18.45 — Телефільм «Народні
мелодії». 18.55 — Оголошен Виступ Білоруського народ
ня. (Кіровоград). 19.00 — ного ансамблю пісні і танцю
Актуальна камера. 19.30 — «Неман» м. Гродно. 16.20 —
Сеанс документального і на Шахова школа. 16.50 —
уково-популярного
кіно. Ф. Ліст. Копцерт для форте
20.35 — Вечірня гімнастика. піано з оркестром № І мі бе
20.45 — На добраніч, діти! моль мажор. 17.15 — Нови
21.00 — «Час* 21.40 — Ху ни. 17.20 — Комп’ютер і
дожній телефільм «Страхо гальмовий башмак, 17.50 —
вий агент». 22.45 — Новини. «...До шістнадцяти і старші».
18.35 — За словом — діло.
23.10 — Світ поезії.
Інтенсифікація:
людський
фактор. 19.20 — Фільм «Час
бажань». 21.00 — «Час».
21.40 — Телефільм «Леген
да і бувальщина про Даш
кову». 22.45 — Сьогодні у
світі. 23.00 — ТеледискотеА ЦТ (І програма)
ка. Виступ артистів зарубіж
8.00 — «Час». 8.40 — Те ної естради.
лефільм
«Зимовий дуб».
9.00 — Виступ камерного хо А УТ
ру Будинку культури заводу
10.00 — Новини. 10.20 —
«Калібр» м. Москви. 9.20 — Кіпопрограма «По Радян
Телефільм «Станційний до ській Україні». 11.00 — Сту
глядач». 10.25 — Новини. дія «Золотий ключик». 12.15
15.00 — Новини. 15.20 —' — «Таланти твої. Україно».
Документальні телефільми. Концерт. 13.00 — Новини.
16.10
16.00 — «Автограф». Літера 16.00 —' Новини.
турна вікторина для стар — Срібний дзвіночок. (Кі
шокласників. 17.15 — Нови ровоград на Республікан
ни. 17.20 — «Я — Сіверко». ське телебачення). 1’6.30 —
Виступ народного ансамблю Республіканська фізико-матанцю. 17.45 — Наука і жит. тематнчна школа. 17.00 —'
тя. 18.15 — Наш сад. 18.45 — Сонячне коло. 17.40 — Авто
Сьогодні у світі. 19.00 —' транспорт: правила без ви
Держприймання: боротьба за нятків. 18.00 — Мальовничий
якість. Досвід організації світ дитинства. 18.30 — Кон
Держприймання ■ на одному церт хору Українського те
з челябінських заводів. 19.40 лебачення і радіо. 19.00 —
— Фільм-концерт «Фортепі Актуальна камера. 19.30 —
«Прометей».
анні твори Хойно Еллера». Фільм-балет
19.55 — Новини. 20.00 — До 20.00 — Молодіжна студія
«Гарт».
20.45
—
На
добраніч,
кументальний фільм. 21.00
— «Час». 21.40 — «Головний діти! 21.00 — «Час». 21.40 —
режисер». Про народного ар Художні# фільм «Котовтиста СРСР П. Монастир ський». 22.50 — Новини.
ського. 22.40 — Сьогодні у Д ЦТ (II програма)
світі. 22.55 — Світ і молодь.
8.00 — Гімнастика. 8.15 72?
А УТ
Документальний телефільм.
10.00 — Новини. 10.20 — 8.35, 9.35—Природознавство.
Фільм-концерт.
10.45 — 4 кл. 8.55 — Науково-попу
Шкільний екран. 8-й клас. лярний фільм із циклу «За
Російська література. 11.00— гадки зоряного неба». 9.05,
Співає народна артистка 13.05 — Іспанська мова 9.55
УРСР Г. Цнпола. 11.40 — — «Одна мама на всіх». На
фільм.
Шкільний екран. 9-й клас. уково-популярний
Історія. 12.05 — Звучить ро 10.05 — Учням СПТУ. Су
10.35,
сійський романс. 12.35 —•' спільствознавство.
Художній телефільм «Стра 1.1.35 — М. Салтиков-Щедрін.
ховий агент». 13.40 — Нови Казки. 9 кл. 11.05 — Наука
ни. 13.55 — Літературна і життя. 12.05 —' Поезія
карта України. 16.00 — Но Д. Кугультінова. 12.35, 13.35
вини. 16.10 — Срібний дзві. — Фізика. 8 кл. 14.05 — Но
ночок. 16.30 — Концерт І. та вини. 14.10 — Сторінки істо
В. Ойстрахів. 17.15 — Науко рії. «За нами Москва». 18.00
во-популярний фільм «Че — Новини. 18.20 — «Спів
Тележурнал,
кання». 17.30 — Колектив 1 дружність».
п'ятирічка. 18.00 — Теле 18.50 — Мультфільм. 19.00—’
фільм «Джерела». 18.30 —' Сільська година. 20.00 — Ве
Фільм-концерт. 19.00 — Ак чірня казка, 20.15 — Нови
туальна камера. 19.30 — ни. 20.20 — Ритмічна гім
«Час вирішувати». Діалоги настика. 20.50 — Докумен
Українського телебачення 1 тальний фільм. 21.00 —’
— На екрані—'
«Робітничої газети» з теле «Час». 21.40 «Бешкетні
по
глядачами про якість това кінокомедія.
вороти».
23.10
— Чемпіонат
рів дитячого асортименту.
СРСР
з
волейболу.
Жінки.
20.35 — Вечірня гімнастика.
20.45 — На добраніч, _дітиі АДК (Алма-Ата) — «Кому
(Мінськ). 23.40 —
21.00 — «Час». 21.40 — Ви нальник»
ступає Московський балет Новини.
на льоду. Під час перерви—
22.30 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8 15
Документальний телефільм.
8.35, 9.35 — Суспільствознав
ство. 10 клас. 0.05, 13.10 —'
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Астрономія. 10.35,
11.40 — А. Чехов. «Хаме
леон». 6 клас. 11.00 — Поезія
0. Бергольц. 12.05 — Екран
'— учителю. Ботаніка. 6 клас.
12.25 — Шушенський бір:
друзі і недруги. 13.40 . —'
«Хлоп'ята, швидкість і мрія».
Науково-популярний фільм.
13.50 — Новини. 18.00 —■'

ЛКСМ Украины.

Обсяг 0,5 друк. арк.

— День за днем. (Кірово
град).
18.45 — Телефільм
«Слово і людина». (Кірово
град). 18.55 — Оголошення.
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Темп».
Телерадіопереклик з проблем
науково-технічного прогре
су. 20.30 — Вечірня гім
настика. 20.40 — На добра
ніч. діти'. 21.00 — «Чає».
21.40 — Художній телефільм
«Скандальна подія в Брик
міллі». 1 серія. 22.45 — Но
вини. 23.10 — Музичний до
даток до молодіжної студії
«Гарт».

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Історія. 4 кл.
9.05, ]2.05 — Англійська мо
ва. 10.05 — Учням СПТУ.
Загальна біологія. ' 10.35,
11.35 — Історія. 7 кл. 11.05
— Мамина школа. 12.35 —
Фільм «Кілька днів з життя
І. І. Обломова». 1 і' 2 сепії.
14.50 — Новини. 18.00—Но
вини. 18,20 — «Ровесник».
Кіножурнал. 18.30 —Із скарб
ниці світової музичної куль
тури. Р. Шуман. Концерт для
фортепіано з оркестром ля
мінор. 19.25 — Чемпіонат
СРСР з баскетболу. Чолові
ки.
«Жальгіріс» — ЦСКА.
В перерві — 20.05 — Вечір
ня казка. 21.00 — «Час».
21.40 — Телевпстава «Плоди
освіти». За п’єсою Л. Толсто
го. В перерві — 23.00 — Новини.

8.00 — «Час». 8.40 — Ри?Ц^
мічна гімнастика. 9.10 — Бу
дівництво і архітектура. 9.20
— Тираж «Спортлото». 9.30
— Будильник 10.00 — Слу
жу Радянському Союзу! 11.00
— Ранкова пошта. 11.30 —’
Клуб мандрівників. 12.30
Музичний кіоск 13.00
,,>пл
Сільська година. 14.00 —'
Здоров’я. 14.45
Товариш
пісня. 15.25 — Мультфільм.
.
15.35 — «Про час і про себе».
Поетична антологія Микола
Рубцов. 15.55 — Факти під
твердились.
Відповіді на
критику
за матеріалами
програми «Час». 16.15 — В
гостях у казки. Фільм «Осля
ча ‘шкура». 18.00 — Міжнанародна панорама. 19.00 —;
Народні мелодії. 19.15 —;
Кіпопанорама. 21.00—«Час».21.45 — Наш дім. 22.15 —У
Майстри
оперної сцени.
X. Каррерас. 23.10 — Нови
ни.

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.40 — Спі
ває хор Лялюмай» м. Кауна
са. 9.00 — Чого і чому? Для
дітей. 9.30 — Рух без небез
пеки. 10.00 — Творчість на
родів світу. 10.30 — Люди
на. Земля. Всесвіт. 11.00 —
Батьківський день — субо
та. 12.30 — Мультфільм.
12.45 — Для всіх і для коле
ного. 13.15 — Літературний
альманах. 14.30 — Новини.
14.45 — Очевидне — неймо
вірне. 15.45 — Документаль
ний фільм. 16.40 — Романси
O. Гурильова виконує К. і
P. Лі’сіціан. 17.00 — «В. І. Ле
нін. Сторінки життя». Пре
м’єра багатосерійного теле
фільму «Дні. рівні рокам».
Фільм 1. «В історії вперше».
18.10 — II Всесоюзний фес
тиваль народної творчості.
Позивні фестивалю. 18.40 —'
Тверезість — норма життя.
19.10 — Новини. 19.15 — До
ювілею Великого Жовтня.
«Історії немеркнучі рядки».
Фільм «У вогні броду немає».
21.00 — «Час» 21.40 — У су
.
«Музичний
боту ввечері.
ринг». 22.55 — Новини. 23.00
— Футбольний огляд. Проб
леми сезону.

10.00 — Новини. 10.20 —
Ритмічна гімнастика. 10.50—
8.00 — «Час». 8.40—Фільм Художній телефільм «Скан
«Час бажань». 10.20 — Світ дальна подія в Брикміллі».
і молодь. 10.55 — Новини. 1 серія. 11.55 — Народні та
15.00 — Новини. 15.20 — До ланти. 12.20 — «Доброго вам
кументальний
телефільм. здоров’я». «Тверезість—нор
15.50 - — Російська мова. ма життя». (Кіровоград на
16.20 — Герої М. Носова на Республіканське телебачен
екрані. «Незнайко з нашого ня). 12.50 — Новини. 13.00—
двору». 2 серія. «Великий «В кадрі і за кадром». 14.00—
сюрприз». 17.25 — Новини. «Висоти творчості». Музич
17.30 — Російський музей. ний фільм. 14.40 — Міжна
Історичний живопис. 18.00—' родна студія УТ. 15.10

На украинском языке

БК 00948.

1986 року

А ЦТ (І програма)

^316050. МПС,
м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

областного комитета

З 23 по 28

А УТ

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Сьогодні у сві
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А УТ

10.00 — Новини. 10.20 —:
Ритмічна гімнастика. 10.50—3
Художній телефільм «Скан
дальна подія в Брикміллі»,2 серія. 11.55 — Сеанси до
кументального і науково-по
пулярного кіно .12.55 —І
«Співають гори». Концерт.
13.05 — Новини. 13.20 —З
«Грані пізнання». До 325-річчя Львівського державою
університету імені 1.
ка. 14.05 — Футбол-хокей.
14.50 — «Ви нам писали».
15.30 — Село і люди. 16.00—і
Слава солдатська. 17.00 —.
«Дивосвіт». 17.30 — Програ
ма «Братерство». 19.00 —З
Актуальна камера. 19.35 —
Концерт лауреатів Державної
премії УРСР Імені Т. Г.
Шевченка. 20.20 -- Докумен
тальний фільм «Обличчя на
полотні». 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».21.45 — Художній телефільм
«Під чужим ім’ям». 23.15 —З
Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — На зарядку ставай!
8.20 — «Орел з інкубатора».
Науково-популярний фільм.
8.30.— Фільм «Бешкетні по
вороти». 10.00 — На святі
фольклорної пісні. 10.30
Мамина школа. 11.00 — Ро
сійська мова. 11.30 — «Ди
ригент». Про заслуженого
діяча мистецтв Карельської
АРСР Е. Чівжеле. 12.10 —:
Діалоги
про літературу.'
13.30 — У світі тварин. 14.30
— Телефільм « Народжена
революцією». Фільм 7А».- «У.
ніч на 20-е». 15.45 — чгтьтфільм. 16.05 — «Ліс». На
уково-популярний
фільм.16.30 — Реклама. 16.35 —.
В гостях у журналу «Ого
нек». 17.45 — Із скарбниці
світової музичної культури.
О. Гречанінов. М. Іполнтов.
Іванов. Романси. 18.20 —".
Програма
Ленінградської
студії телебачення. 20.00 —!
Вечірня казка. 20.15 — «На
ука і техніка». Кіножурнал.
20.25 — Світ і молодь. 21.00
— «Час». 21.45 — Показові
гчетупи учасників І Всесоі ’.його фестивалю ансамблів
бального ташцо.
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