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Володимир Рева, иного ви бачите на цьому знімну, 
працює в колгоспі Імені Дзержинсьного Компаніївсь- 
кого району. По-ударному працює: протягом всього 
минулого року він незмінно був серед правофланго
вих соціалістичного змагання, зокрема, відзначившись 
на догляді посівів кукурудзи та соняшнику, збиранні 
зернових, підготовці грунту до сівби озимих.

Нині комсомолець трактором МТЗ-80 транспортує 
норми на молочнотоварну ферму.

На знімну: механізатор Володимир РЕВА.
Фото Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

XIV З’ЇЗД ПРОФСПІЛОК
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На нинішньому, перелом
ному етапі в житті країни, 
головним змістом якого є 
прискорення її соціально- 
економічного розвитку, 
вростає роль професійних 
спілок як ніколи управ
ління і господарювання, 
важливої ланки в 
розвитку соціалістичного 
демократизму. Про
граму дій профспілок 
республіки, які об'єднують 
нині у своїх рядах більш 
як 26 мільйонів чоловік, 
обговорили делегати XIV 
в'їзду професійних спілок 
України, то відбувся 6—7 
^ютого в Києві.

роботі з’їзду взяли 
участь член Політбюро ПК 
КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України 
В В. Щербицькин, члени і 
кандидати в члени Політ
бюро ЦК Компартії Укра
їни І. О. Герасимов. Ю. Н. 
Єльченко, Є. В. Качалов- 
ськин, Б. В. Качура, О. П. 
Ляшко, І. О. Мозговнй, 
В. О. Сологуб, О. Л. Ти
таренко. В. С. Шевченко,
B. Ф. Добрих, В. А. Іваш- 
ко, Ю. П. Коломієць, В. Д. 
Крючков. В. А. Масол,
C. Н. Муха, Я. П. Погреб
няк, заступник голови
ВИРПС В. Г. Ломоносов.

Із звітною доповіддю про 
роботу Укрпрофрадн і 
завдання по перебудові ді
яльності професійних спі
лок України у світлі рі
шень XXVII з'їзду КПРС 
і січневого (1987 р.) Пле
нуму ЦК КПРС виступив 
голова Укрпрофрадн В. О. 
Сологуб. „ . „ ,

ІЗ звітом Ревізійної ко- 
■ймісіі республіканської ор

ганізації профспілок ви
ступив голова комісії І. Д. 
Звіниік.

у Міжз'їздівський пері
од відзначалось у допові
ді’і виступах, зусилля
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профспілок спрямовува
лись, насамперед, на здій
снення економічної політи
ки партії. Укрпрофрада 
систематично займалась 
питаннями вдосконалення 
виробничо - масової і еко
номічної роботи профспіл
кових комітетів, залучен
ня трудящих до управлін
ня виробництвом, розвитку 
їх соціальної активності 
та ініціативи. Великого' по
ширення набули патріотич
ні починання. Так, близь
ко 50 тисяч трудових ко
лективів, майже один 
мільйон передовиків і 
новаторів виробництва 
республіки взяли 'зобов'я
зання виконати до 70-річ- 
чя^еликого Жовтня плани 
двох років п’ятирічки, 2-Ю 
тисяч трудівників намітили 
завершити п'ятирічні зав
дання до 120-ї річниці з 
дня народження В. І. Ле
ніна. Першорядне значен
ня надавалось дальшому 
підвищенню ролі профспіл
кових комітетів як важли
вої лапки у розвитку соці
алістичного самоврядуваи- 
пя народу, всемірної демо

кратизації суспільного жит
тя.

У виступах критично 
оцінювались підсумки ро
боти профспілок. Відзна
чалося, що необхідно під
вищувати роль профспілок 
У вдосконаленні організа
ції соціалістичного змаган
ня, в боротьбі за приско
рення науково - технічно
го прогресу, поліпшення 
якості продукції, посилен
ня режиму економії, зміц
нення дисципліни та ор
ганізованості. Наводились 
факти, які свідчать про те, 
що поза увагою багатьох 

.профспілкових комітетів, в 
тому числі її відділів Укр
профрадн, ряду республі- 

(Закіичсння на 3-й стор.)

«ТВОЯ ДУМКА, ДЕЛЕГАТ!»
Пам’ятки під такою на

звою дістали присутні де
легати XXV з’їзду ЛКСМУ 
на зустрічі з членами бю
ро обкому комсомолу, яка 
відбулася минулої суботи. 
«Тобі, повноправному 
представникові молоді об
ласті, довірено виробити

ОДИН ДЕНЬ
З ЖИТТЯ РАЙКОМУ

УВАГА! ПОЧАЛИ!» Пущено секундомір, злагод
жено запрацювали верстати, пішла продукція... 

Приблизно таку нартину довелося нещодавно спо
стерігати в цеху, де проводилась атестація робочих 
місць. Відбувалась обов'язкова частина цього про
цесу — хронометраж робочого часу.

У цій кореспонденції теж зроблено спробу аналі
зу робочого дня колективу. І хоч сферу його діяль
ності аж ніяк не назвеш матеріальною, та крите
рії, оцінки практичної діяльності працівників апара
ту схожі чи наближені до виробництва.

Життя на кожному кроці висуває проблеми. їх 
завжди більше, ніж готових рішень. Чи ж завжди 
успішно розв’язують ці проблеми працівники Пет- 
рівського райкому комсомолу!

Про плани
і реалії

Навіщо райкому комсомо
лу карбід? Райком — орган 
політичний, виховний і, яс
на річ, до газозварювання 
(саме там використовується 
ця речовина) ніякого відно
шення не має. I все ж пер
шого секретаря райкому 
комсомолу Миколу Плато- 
шина ні на мить не залиша
ла думна: де дістати хоча б 
відро-півтора того карбіду? 
Спробував заговорити про 
це на апаратній нараді рай
кому партії. Там тільки сте
нули плечима: знайшов,
мовляв, проблему. Сноро на 
бюро звітуватимете, ось до 
чого треба готуватися. Це 
правда — звіт незабаром, і 
питання на розгляд вино
ситься непросте — перебу
дова. Як здійснюють II ком
сомольці району? Чи не губ
лять важливу справу (як це 
не раз траплялося) в потоці 
загальних фраз, паперовій 
віхолі?

Після апаратної Минола 
засів за телефон. Подзвонив 
на гранкар'єр.

— Карбіду? — перепитали 
на тім кінці дроту. — Ні. не
має.

Набрав номер одного з ке
рівників автоколони.

— Нічим допомогти не мо
жемо...

І тільки в районному тран
спортному підприємстві піс
ля довгих вагань пообіцяли:

— Приїжджайте, трохи 
виділимо.

Платошин заглянув у кабі
нет до сенретаря-завідуючо- 
го відділом учнівської моло
ді Миколи Михальчука.

— Здається, в РТП виру
чать. — мовив — Решту з'я
суєш на місці...

Той зрозумів усе без слів.
Поговорити з першим сек

ретарем вдалося аж надве
чір

— На жаль, у нашій ро
боті все ще переважає ста
тистика, ніколи по-справж
ньому дійти до кожного ком
сомольця, вникнути В ЙОГО 
турботи, — відверто зізнав
ся М. Платошин. — І при
чина не пише в тому, що 
не вистачає часу, сил чи до
свіду. Причина в іншому — 
основний наголос робимо 
на організаційних моментах. 
Зараз міняємо орієнтацію, 
але дуже повільно...

Мимоволі торннулися ін
ших проблем. 

програму дальшого покра
шення роботи КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організацій», — ці 
слова Центрального Комі
тету ЛКСМ України ма
ють стати девізом роботи 
у передз'їздівськнй період. 
Делегати на зустрічі вирі
шили час, що залишився

— Основні функції райко
му, напрями його роботи? 
—- Микола на мить замис
лився. — Організація соціа
лістичного змагання, ідейно- 
політичне виховання. Все! 
А то дійшло до абсурду: 
особисті рахунки економії 
молодих механізаторів ра
йону змушені вести. А кол
госпні обліковці, економіс
ти чим займаються? Ця про 
блема, до речі, порушува 
лася й на обласній комсо
мольській конференції.

А тепер вернемося до то
го з чого почали розповідь— 
до карбіду. Власне, мова 
не про. нього, а про долю 
молодіжного кафе в Петро
вому. «Бути йому чи не бу
ти?» — це запитання стави
лось безліч разів, на різних 
рівнях. Ніде здається не 
прозвучало безапеляційно
го «Ні!», але й підтримати 
райком комсомолу ніхто не 
поспішав.

Сподіватися лише на ен
тузіазм у наш час — справа 
марна. І все ж райкомівці 
наважилися: «вибили» доз
віл вирішили переобладнати 
під кафе пивбар Організу
вали кілька суботників, під 
час яких розширили примі
щення, навели в ньому лад. 
Роботи залишилось не так 
уже й багато: провести опо 
рядження, встановити бата- 
оеї центрального опалення.

Якщо розривається лан
цюг, то, як правило, підво
дить одна-єдина ланка. Рай
ком комсомолу, а з ним і 
всю молодь райцентру під
вів тепер уже офіційний за 
мовник і віднедавна безпо
середній виконавець робіт 
— райспоживспілка.

Ще восени, побувавши на 
будові її керівник Микола 
Федорович Бондар сумно 
протягнув: «Та-ак. задача!» 
Але ж «задача» всього пи
ше з одним невідомим: хто 
б довершив справу до кін
ця? Будівельникам не до 
цього, в райспоживспілки 
людей не вистачає, злощас
ного карбіду, щоб заварити 
батареї, ніде взяти...

Всупереч древній мудрос
ті, доводиться констатувати, 
що все тече, але нічого не 
змінюється... 

до початку роботи XXV 
з’їзду комсомолу республі
ки, присвятити зустрічам 
зі спілчанами та неспілко- 
вою молоддю, щоб вислу
хати і взяти до уваги усі 
ділові пропозиції, заува
ження, накази і, таким чи
ном, зробити підготовку до 
з'їзду неформальною і ді
йовою. Гідно зустріти XXV 
з’їзд ЛКСМУ.'

ПЕРЕБУДОВА -- 
ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

Соло 
для телефону 
«Спектр»

Як правило, людина пра
цює не тільки тому, що от
римує зарплату. (ї зігріває і 
мрія: щось переробити
збудувати, залишити після 
себе. Другий секретар рай
кому комсомолу в. Проко
пенко — реаліст, в його 
найближчі плани не входить 
ні зведення нових міст, ані 
повітряних замків. Його ме
та — внести свіжий стру. 
мінь в організацію дозвіл
ля. Задля втілення її в жит
тя почало створюватися 
вже згадуване молодіжне 
безалкогольне кафе, їй бу
ли підпорядковані і кілька 
вечорів, що пройшли в рай
центрі.

— Найближчим часом про
ведемо спортивно-розва
жальну зустріч молодих сі
мей «Ти і я — спортивна 
сім'я», — розповідає Віталій.
— Справа для нас нова, 
отож організація заходу 
часу забирає немало...

Розмову нашу перервав 
телефонний дзвінок. Віталій 
взявся за блиснучу трубну 
новітнього телефонного апа
рата «Спентр».

— Що, пилки будуть? — 
перепитав. — Молодець!

— Одна проблема відпала.
— пояснив пізніше. — Пот
рібні були чотири пилни 
Молоді сім'ї пилятимуть ни
ми дрова. Ага, наввипередни, 
хто швидше...

Далі еін сам узявся за 
телефон. Дзвонив у рад
госп «П’ятихатський», шукав 
художника, котрий готує 
афіші на вечір і дружні 
шаржі, попередив секрета
рів комсомольських органі
зацій радгоспу «Райпільсь- 
кий», колгоспів імені 40-річ- 
чя Жовтня та імені Ілліча, 
районного відділу внутріш
ніх справ що скоро збори, 
на них будуть представники 
з райкому...

Заглянув у відділ комсо 
мольських організацій. Там 
схожа картина: інструктор 
райкому Олександр Івашке 
вич монотонно обдзвонює 
колгоспи і радгоспи, підпри
ємства і школи. Завчено 
передає текст телефоногра
ми: «...явка секретаря — 
обов’язкова». Роботи на 
весь день, а то й більше.

Не сам 
у полі воїн

Я далекий від думкВ під 
давати нищівній критиці 
стиль роботи райкому ком
сомолу, тим паче, ставити 
під сумнів ділові якості та 
організаторські здібності 
його працівників. І все ж...

Давайте разом проаналізу
ємо той звичайний робочий 
день. До речі, закінчився

На зустрічі виступив 
перший секретар обкому 
комсомолу П. Малий, який 
познайомив делегатів із 
підсумками роботи КОМСО
МОЛІ! області за минулий 
рік та її основними на« 
пряма ми на 1987-й.

У зустрічі взяв участь ін< 
структор ЦК ЛКСМ Укра« 
їни В. Клименко.

І

він близько восьмої вечО» 
ра. Тож ніяких сумнівів що 
до сумлінності апарату рай* 
кому не виникає. Що Із 
зробленого можна віднести 
в актив райкому? Безпереч* 
но, особисту зустріч Мика« 
ли Платошина із секрета« 

оем парткому радгоспу «Ма» 
ріампільський» Степаном 
Федоровичем Баканьовим. 
Досвідчений партійний ке* 
рівник немало уваги при^ 
діляє комсомольській ор* 
галізації, вихованню молов 
ді. Тому й висловив свої 
міркування щодо поліпшені 
ня всієї роботи. За приклад 
брав власний радгосп, йоте 
проблеми.

— Ми справедливо обу« 
рюємося різними недоліка* 
ми, їх конкретними носіями 
— людьми, що часом нехту< 
ють своїми обов'язками, 
сказав Степан Федоровича 
—- Але ж живуть вони і пра* 
цюють у конкретному ко® 
лективі, а не десь окремо 
від нас. Тож треба частіше 
бувати на місцях, в комсо* 
мольських організаціях.

Можливо, день, про ЯНИЙ 
ми ведемо мову, був непо- 
казовим для Петрівського 
райкому. Але ж доводиться 
констатувати: тільки Микола 
Михальчук побував у трудо-з 
вому колективі. Пригадуєте, 
з якою метою: забрати від«) 
ро карбіду. Забрав. «Чимі 
іще там займався? — пере» 
питав. — Підказав секрета* 
реві комсомольської орга
нізації, що стіннівка «Ре* 
монтник» — орган не лише 
адміністрації, партійної та 
профспілкової організацій, 
а й комсомольської теж.«. 
Пообіцяли на стенді зроби* 
ти поправку...»

А Сергій Консевич, зав« 
орг, Олександр Івашкевич? 
Готували постанови, інші за* 
ходи дзвонили... Але н« 
можна навести чимало ре* 
комендацій райкому комса^ 
молу, правильних і своєчас® 
них, які, однак, конкретно» 
го, ділового втілення в ЖИГ* 
тя на місцях так І не знай* 
шли. Стосується це І СТВОІ 
рення комсомольсько-мО» 
лодіжних колективів тварин? 
ників. шефства молоді над 

відстаючими фермами, впро* 
вадження інтенсивних техно 
логій вирощування сільсько» 
господарських культур мо« 
лодіжними панками. Це й 
дає підстави твердити, що 
одним з головних недопікім 
у діяльності райкому вув І 
залишається недостатній 
вплив на первинні організа» 
ції, і, як наслідок. їх невк» 
сока бойовитість.

Такий застарілий підхід 
треба рішуче ламати. Без 
відкладання справи на по
тім.

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого на* 
мунара».
Петрівський район. ,

/



«Молодий к.
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ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

і-

ТАК ПРАЦЮЄ 
«ГОРИЗОНТ»

1 Одне з важливих зав- 
’ дань школи на сучасио- 
’ му етані, як наголошу- 
1 вться в партійних доку

ментах, — виховувати в 
учнів непримиренність до 
буржуазної ідеології, 
навчати відстоювати свої 

і погляди. Саме цій меті й 
підпорядкована робота 
політичної студії «Гори
зонт» Спасівської СШ 
Новгородківського райо
ну... Вона тільки розпо
чала в цьому навчально
му році свою роботу, але 
захопила багатьох шко
лярів.

Створено студію з іні
ціативи члена комітету 
комсомолу, голови ради 

1 дружини Людмили шепе- 
і ленко. Два роки тому по

бувала Люда в таборі пі
онерсько - комсомольсь
кого активу «Горн» в НІ- 

і ровограді. Після того лі
та вона стала органі
затором цікавих справ 
у школі. Подобаються 
школярам мандрівни по 
станціях «Ритуальна», 
«Мирна», «Символічна». 

■ При студії поки що 
працює дві секції: лекто
рів - політінформаторів і 
оформлюваній, Засідання 
відбуваються один раз на 
місяць і всі вони відкри- 
ті. На першому засідан
ні було показано інсцено
вану виставу про поїздку 
цаті Лнчової у США. Роль 

) Каті виконала учениця 6 
І класу Іра Єременко.
1 Перша вистава, підго- 
I топлена Людою Шепелен- 
) ко, пройшла успішно. Не 
. менш цікавим і важливим 

був захід, присвячений
• поїздці М. С. Горбачова в 
І Індію. Довгий час працю- 
I вала Люда в шкільній біб

ліотеці, добираючи ма
теріал...

І ось члени політстудії 
зібралися за нруглим сто
лом. Класна кімната пе
ретворилася на зал. На 
стіні — політична карта, 

І стенд з експонатами, ма- 
. Торіали періодичної пре- 
1 си. Вміло поєднали вис- 
I тупаючі події з Історич- 
| ного минулого індійсьно- 
I го народу з сучасними.

Ознайомилися учні з вис- 
I тупом М. С. Горбачова. А 
І на закінчення ' ~ 
І мітинг на тему

мир на Землі» І 
1 солідарності. 
І гроші передано 
І миру.

А. НОВИКОВА, 
бібліотекар.
Новгородківський 
район.

відбувся 
«Славим 
ярмарка 
Виручені 
у Фонд

ЯК СОНЦЕ І ПОВІТРЯ
Зв'язки 

Кіровоградщшш* і Народ
ної Республіки Болгарії 
беруть початок ще з трид
цятих років, коли кол
госпники артілі імені Ге
оргія Димнтрова Кірово
градського району поча
ли листуватися з вождем 
болгарських комуністів 
Георгієм Димитровим. 
Цей колгосп до 1934 року 
називався по іншому — 
«Вільний сокіл». Та коли 
на весь світ пролунало 
ім'я полум'яного борця, 
болгарського комуніста 
Георгія Димнтрова, кот
рий па Лейпцігському су
довому процесі дав не
щадний бій фашизму, 
Колгоспники одностайно 
вирішили назвати 
господарство його 
даршім іменем.

На загальних зборах 
селяни обрали Георгія 
Димнтрова почесним чле
ном артілі і надіслали йо
му вітального листа, де

І’

трудівників розповіли про своє госпо
дарство, здобутки трудів
ників села. У відповідь 
Георгій Димитров напи-

своє 
леген-

Георгія

на 
від

ПЕРШ ЗА все трохи 
про історію створен

ня. Музей відкрито 
честь 105-ї річниці
дня народження В. І. Ле
ніна. Але цій 
події в житті 
технікуму передувала ве
лика 
Т8ОМ 
ди.

До 
увійшли 
профспілкові збори,

урочистій 
колективу

робота під керівниц- 
організаційної ра-

історії технікуму 
комсомольсько- 

що 
відбулися □ 1972 році. На 
них комсорг Валентина Са- 
ламаха, староста Володи
мир Троц і профорг Лю
бов Болотова від імені 
своїх. товаришів по групі 
звернулися із закликом 
до учнів технікуму розпо
чати збір матеріалів і кош
тів для створення музею 
В. І. Леніна.

Комсомольці підтрима
ли ініціаторів. Вони пра
цювали на заводах і бу
довах Кіровограда, інших 
міст країни. Кожен учень 
частину заробітку пере
рахував у фонд створення 
музею. Скоро почали ді
яти пошукові групи. В 
предметних гуртках учні 
виконували різні 
роботи: виготов
ляли планшети, 
макети, підстав
ки, проводили 
радіо- і електро- 

установлю- 
технічні за- 
Одним сло- 
у . роботі 
участь весь 

І тому

лінії, 
вали 
соби. 
вом, 
брав 
колектив, 
ми маємо право 
сказати, що наш 
музей — гордість 
технікуму.

Для нього від
ведено найкраще 
приміщення, де 
встановлено ек
спозицію 26 роз
ділів. Вони роз
повідають про 
дитячі і юнацькі 
роки, початок революцій
ної діяльності Леніна, 
Петербурзький «Союз 
ротьби за звільнення 
бітничого класу», 
сибірське заслання Ілліча 
і його роботу по створен-

про 
бо- 
ро- 
про

«Гаряче вітаю вас із ус
пішним завершенням річно
го завдання... Бажаю ще 
більших успіхів у підго
товці до осінньої сівби І 
нових перемог на шляху 
до Заможного, культур
ного ЖИТТЯ.

Заочна екскурсія
І' і ЬОГОДНІ народний музей В. І. Леніна у Кі- й
І ровоградському машинобудівному технікумі

| став центром виховної роботи. Тут проводяться нау- й 
$ нові конференції, Ленінські читання, Ленінські за- 
х ліки, Ленінські уроки і уроки мужності, зустрічі $ 
« з ветеранами партії і комсомолу, війни і праці, Й 
І передовиками виробництва. Музей відвідують шко- 
« лярі, студенти навчальних закладів міста, облас- $ 
І ті, республіки, країни, делегації зарубіжних кра- $ 
І Ти. За багатогранну виховну роботу, пропаганду 0 
« великої спадщини В. І. Леніна, радянського спосо- 
« бу життя музей нагороджено грамотами, дипло- » 
х мами. Серед них Диплом другого ступеня голов- 0 
$ ного комітету Виставки досягнень народного гос- 0 
| подарства СРСР, Диплом Всесоюзного походу 0 
к комсомольців і молоді по місцях революційної, 0 
І бойової і трудової слави радянського народу, при- 0 
» свяченого 110-й річниці від дня народження -» 
к В. 1. Леніна, 35-річчю Перемоги радянського на- & 
» роду у Великій Вітчизняній війні. Нагороджений 0 
| музей і медаллю Українського товариства охоро- 

ни пам’яток історії та культури. '
Нагороди — то відзнака копіткої праці. Робо- & 

тою музею з часу створення керує незмінний ди- 0 
ректор його — Іван Харитонович Дерев’янко. Ось 0 
уже 39 років працює він у цьому технікумі, із них 0 
11 віддано музеєві. Хто краще від нього розпо- 0 
вість? Іван Харитонович — гість нашої сторінки 0 
«Світогляд».

ків, про нове революційне
в
І

ню марксистської партії, 
революції 1905 — 1907 po
l’" “у " ' ■" * 
піднесення. Найбільшим 
розділ «Натхненник 
вождь Жовтня».

Експонати виконані з
урахуванням усіх музей-

ми — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

польок

серпня

Шкода, що не можу по
ділити вашу радість осо
бисто. Хотів би побувати 
у вас на святкуванні з на
годи завершення 
вих робіт.

Димитров, 11 
1935 року».
У наступних листах 

трудівники колгоспу роз
повідали Димитрову про 
Свої успіхи, про зростан
ня добробуту, економіч
ної міці господарства. 
«Дорогий товаришу Ди
митров, — читаємо ми у 
одному З ЦИХ листів. — 
Виконавши річний план 
зернопоставок та високо
якісно посіявши озими
ну, ми продали державі 
550 центнерів прекрасної 
пшениці. Всі колгоспники 
живуть добре. В день 
святкування в нашому 
клубі і на вулиці засвіти
лися «лампочки Ілліча...» 

Незважаючи на вели
чезну роботу, яку приво
див Георгій Димитров як

них вимог, Тому й викли
кають захоплення відвіду
вачів діорами «Симбірськ- 
70-х років» минулого сто
ліття, «Червона Пресня», 
що відображає події 1905 
року, «Ленін серед дітей», 
макети будинку сім'ї Уль-

генеральний секретар Ви« 
копкому Комінтерну і ке
рівник Болгарської кому
ністичної партії, він зна
ходив час для листуван
ня з кіровоградськими 
колгоспниками. З жовтня 
1935 року од нього на
дійшла така телеграма:

«Я одержав вашу гра
моту, привітання та ма
теріал про роботу кол
госпу імені Димитрова і 
сердечно дякую вам за 
них.

Вітаю колгоспників арті« 
лі з досягнутими успіха
ми на шляху до замож
ного життя, з високоякіс
ним проведенням сівби 
озимини та виконанням 
річного плану зернопоста
вок.

Я впевнений, що кол
госп імені Димитрова, по- 
більшовицькому підготу
вавшись до нових польо
вих робіт, зможе в нас-' 
тупному році досягти 
ще більшого..,

У даний момент я за 
приписом лікарів від'їжд
жаю у відпустку. Дуже 
жалкую, що не зможу по
бачитися з представника-

янових у Симбірську, бро
неносця «Потьомкін»,

крейсера «Аврора», Мавзо
лею В. І. Леніна, діючої 
моделі «Місяцехід-2».

Протягом усього часу іс
нування музею тут побу
вало понад 137 тисяч від
відувачів. І не просто по
бували. У них залишаєть
ся пам'ять про наш музей 
і технікум — фотографія. 
Адже стало традицією фо
тографувати на пам'ять 
кожну делегацію. Бувають 
у нас і зарубіжні гості. 
Серед них більшість — 
студенти, що навчаються в 
Кіровограді. Поїдуть на 
свою батьківщину і пове
зуть фото, на якому зо
бражені поруч з бюстом 
Володи.-лира Ілліча. Кож
на делегація залишає від
гук. Добрі, теплі слсза по
дяки — для нас найкраща 
нагорода,

При музеї працює гру
па лекторів - екскурсово
дів, їх 80 чоловік. Це уч
ні технікуму. Багатогранна 
робота, яку проводить му
зей, впливає і на весь на
вчально - виховний про
цес. Адже рада музею ор
ганізовує консультації, се
мінарські заняття, видає 
літературу, діафільми, діа
позитиви і грамплатівки 
для проведення різних ви
ховних заходів у групах і 
гуртожитках.

Без перебільшення ска
жу, що музей — це серце 
нашого навчального закла
ду. Тут проходять усі уро
чисті події. Навіть випуск
ники, які зустрічаються че
рез багато років, прихо
дять, перш за все, в му
зей. У життя входить і но
ва традиція: коли одружу
ються наші випускники, во
ни приходять сюди, щоб у 
свій щасливий день по
класти квіти. Ленінові!

Наш музей працює на 
громадських засадах. У 
1982 році йому присвоєно 
звання «Народний музей».

ми колгоспу. Сподіваюся, 
що це вдасться іншим ра
зом.

Привіт вам, товариші! 
Г. ДИМИТРОВ».

Більше 50 років минуло 
звідтоді. Міцніють і роз
ширюються зв’язки кіро- 
воградців з болгарськими 
другарями.

Радянсько « болгарська 
дружба перетворилася на 
свого роду зразок дер
жавних відносин нового 
типу, засвідчивши тим 
самим торжество принци
пів соціалістичного інтер
націоналізму. «Немає і не 
може бути відданого своїй 
Батьківщині болгарина 
який не мав би переконан
ня, що щира дружба з Ра- 
дянським Союзом є не 
менш необхідною ДЛЯ на
ціональної незалежності 
і _ процвітання Болгарії 
ніж сонце і повітря Для 
всякої живої істоти». Ці 
слова належать видатно
му Діячеві міжнародного 
робітничого 1 комуністич
ного руху, вождеві бол- 
дЙ°рГо°ву"аІ,ОД!’ ГЄ0РГ"°

о. ЖУРАВСЬКА,

У ЧОМУ ВИНЕН 
ПОНЕДІЛОК!

«Понеділок — день важ- > 
кий». Справді, чому так ? 
говорять/ Чому саме цей ( 
день називають нещас'дц. « 
вам? У часи язичества він * 
вважався «днем Місяця» > 
богині ночі Й мороку, на ( 
Україні понеділок назнва. < 
ли днем відьом і русалок. < 
(До речі, прикмета —- ре- Ъ 
комендація видаляти хйо- > 
рі зуби саме в понеділок ? 
є далеким відгомоном за. < 
бутих вірувань: зуб начеб- < 
то приносили в жертву ніч. ) 
йому світилу). ПІСЛЯ хре- 5 
щення Русі князь Володи- > 
мир наказав жорстоко ка- < 
ратй по понеділках тих, < 
ХТО обминув церкву В не- 5 
ділю. Селян, які не прнхо- 5 
дили на недільне богослу- > 
жіння, сікли ще й у Х\'Ш ? 
столітті — княже слово ді- ( 
яло І чепез вісім СТОЛІТЬ! \

Як бачимо, підстав по- 5 
боюватися цього дня паз г 
биралося багато. Та ще < 
звичка «понеділкувати» у $ 
тих, хто пиячив по леді- С 
лях. Насправді ж і пер- 5 
ший день у ряду наших і 
трудових буднів багатий 
на’ радість. <

Л. ЗАЄЦЬ. { 
м. Кіровоград.

Лис» читача коментує за- $ 
відуючий обласним Будин- < 
ком атеїзму П. ДМИїРЕН,- ? 
НО; ■«

одавна народи вимірю- < 
ют.ь час -семиденним тиж- ( 
нем. Автори Біблії вино- 1 
ристали цю одиницю часу , 
для обгрунтування леген- ; 
ди про «створення світу» . 
богом. Сучасна наука 
спростувала цю біблійну 
вигадку, довівши, що се
миденний тиждень за 
віком значно старший, ніж 
Біблія.

Звичай вимірювати час ■ 
семиденним тижнем виник 
у стародавніх державах 
Сходу: Вавілоні та Іудейсь
кому царстві. Від євреїв 
семиденний тиждень пере
йшов до єгиптян, а від 
них . до римлян, через 
яких поширився по всій 
Західній Європі. Древні вва. 
жали число ссім» священ

ним: це було пов’язано, з 
кількістю відомих на той 
час небесних світил, що 
нібито обертаються навко
ло Землі. 'Гак, латинською 
мовою понеділок означає 
«день Місяця», вівторок — 
«дейь Марса». середа — 
«день Меркурія», четвер — 
«день Юпітера», п’ятниця 
— «день Венери», субота— 
«день Сатурна», неділя - 
«день Сонідя».

У слов’янських народів 
назви днів тижня не по
в’язані з небесними світи, 
лами, більшість їх вказує 
на порядок днів у тижни 
після неділі.

Християнство з метою 
завоювання авторитету се
ред народу охоче викорис
товувало старі звичаї. За
позичило воно і семиден
ний тиждень з його наз
вами днів. Але, щоб відріз
нятись від іудейської релі
гії, де днем відпочинку буз 
останній день тижня — су
бота, християнство відве
ло для відпочинку перший 
день римського ТИЖНЯ —■ 
«день Сонця». У багатьох 
слов янських народів Ни
нішня назба цього дня 
неділя — стала вживатись 
лише з ХШ століття.

Отже, семиденний тиж
день нічого спільного не 
має з Біблією, а неділя не 
має ніякого відношення ро 
воскресіння міфічного 
Христа. У нашій країні тру
дящим виділено два дні 
від починку — це цілком 
природно, у суспільстві, 
де все для людини, в ім’я 
людини.

Що ж стосується КОМеН“ 
тованого листа, то в ньо- 
МУ' поряд із деякою не- 
точн.стю (на Україні поне
ділок у Давні часи не 
являвся «днем МІСЯЦЯ»); 
міститься цікава інформа- 
Ція, яку цілком можна 9И- 
ористати в атеїстичній ро

боті.

Й

г

П. ДМИТРЕНКО. І
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«Р03Ж ЛЮДСЬКИМ ВІДКРИВ...» 1

Робота по комуністичному ви- 
х°еанню в умовах прискорен
ая, на яку націлює і січневий 

р.) Пленум 
невіддільна 

Ротьби з проявами 
^Деолог1ї і моралі,

ЦК 
від бо- 
чужої 

____  „ . з нега
тивними явищами, пов’язаними 
3 Пережитками минулого у сві
домості та поведінці людей, в 
£°му числі і з релігійними.за
бобонами, з релігійним світог
лядом, Головний зміст релігій
ного світогляду становить ви
знання надприродної сили, яка 
Нібито твефіть світ і керує ним. 
“ауновому принципові загальної 
Обумовленості природних і сус- 
Пільних явищ, закономірностям 
розвитку матеріальної дійснос- 

релігія протиставляє сліпу 
віру в чудо, тобто — у таке 
нвиїце, яке суперечить науці й 
практиці. Релігія вчить, що чу
до _. це результат дії надпри
родних сил, бога, а тому воно 
незбагненне для людського ро
зуму. Але вся історія науки — 
Це невпинний рух людського 
Розуму на шляху пізнання нав
колишнього світу. «Розум ЛЮД
СЬКИЙ відкрив багато дивовиж
ного в науці, — писав В. 1. Ле
нін. —- і відкриє ще більше, 
збільшуючи тим самим свою 
владу над нею...»

ГоловнЯ& зміст атеїстичного 
виховання підростаючого поко
ління, починаючи з дошкільно
го віку, становить формування 
наукового світогляду, ідейна 
боротьба проти релігійних пере
житків минулого, показ корін
ного протистояння комуністич
ної й релігійної моралі.

'Нормування науково - мате- 
ріа іістичних поглядів носить 
сис ємний характер, передбачає 
ох< ілення всіх груп населення, 
Св< го часу панувало хибне уяв
лення про те, що атеїстичне ви- 
хоілшня повинно бути спрямова
не на людей старшого віку, які 
ста ІОВЛЯТЬ головний контингент 
в і; ючих у нашій країні. Через 
це недооцінювалась ’ робота по 
атеїстичному вихованню серед 
ДІ" 'Й доцільного віку. Відомо, 
ш.. у значної частини віруючих 
л ь ієй віра в бога зароджується 
Ш" з дошкільного віку. А тому 
працівники дошкільних закладів 
по нині проводити роботу по 
ат стичному вихованню дітей, 
ф.. »муючи у них основи науко
во; ) світогляду. Ця робота по- 
ви іа здійснюватися з урахуван
ня • ■ того факту, що вплив бать
ків на дітей здебільшого буває 
в 11 р ііпальним. Тому атеїстична 
робота повинна' бути спрямована

КПРС,

не тільки на дітей, але й на їх
ніх батьків. При цьому рефор
ма загальноосвітньої і професій
ної школи орієнтує працівників 
дошкільних закладів у справі 
атеїстичного виховання' на тіс
ний взаємозв'язок з колективом, 
з громадськістю.

Слід пам'ятати, що зусилля 
буржуазної пропаганди спрямо
вані на те, щоб релігійний фа
натизм, релігійні пережитки у 
свідомості та поведінці людей 
формувались з раннього віку. 
При цьому перекручується тур
бота КПРС і Радянської держа
ви про атеїстичне виховання під
ростаючого покоління. Теорія й 
практика наукового атеїзму 
особливо фальсифікується в 
зв’язку з підготовкою право
славною церквою святкування 
тисячоліття хрещення Русі. Цер
ковники твердять, що введення 
християнства на Русі сприяло 
прискоренню розвитку нашої 
країни. Насправді ж саме релі
гія, православна церква довгий 
час були гальмом на шляху про
гресу. «Прогрес нашого часу,— 
підкреслювалося в Політичній 
доповіді ЦК КПРС XXVII з’їз
дові партії, — справедливо ото
тожнюється з соціалізмом».

Народи нашої країни доби
лись значних успіхів в ідейно
му вихованні трудящих, форму
ванні нової людини з високими 
морально - політичними якос
тями і науковим світоглядом, 
який несумісний з релігійними 
пережитками. «Атеїзм є запе

реченням бога,—писав К. Маркс, 
— і утверджує буття людини 
саме за допомогою цього запе
речення».

Слід пам'ятати, що теорія 1 
практика наукового атеїзму обу
мовлені матеріалістичним розу
мінням історії, пізнанням об'єк
тивних законів природи і сус
пільства, характеризуються гли
боким теоретичним, науковим 
обгрунтуванням. Проводячи ате

їстичне виховання дітей дошкіль
ного віку, працівники дошкіль
них закладів не повніші обме
жуватись тільки констатацією 
того факту, що релігійна віра — 
це дурман 1 забобони. Викорис
товуючи різні засоби (бесіди, кі
но, художню літературу тощо), 
спираючись па наукові досяг
нення, слід давати обгрунтовану 
критику релігії, активно сприя
ти формуванню наукового світо
гляду підростаючого покоління.

>

І'

І'

В. КИРИЛЬЧУК,
кандидат філософських наук;

І. СКЛОВСЬКИЙ, 
кандидат історичних наук. / б 

' ^АЛЛЛ/У'АЛЛЛЛЛ/ 1

ФОТОФАКТ

н
Цей знімок було1 ' 

опубліковано в1 
журналі «Тайм».і ' 
Зображені на ньо-| 1 
му вояки з авто-, і 
матами в руках — , 
батько й син, які1, 
приїхали в амери-І 
канський штат, > 
Айдахо для участі ( І 
в шабаші фашист- , 
ГкИПГп ЦГПЦППЯЛН-ського угрупован- 
ня_ «арійські на-1 
ції». Сама по со-< 
бі тема розгулу 
«коричневої чуми»( і 
у США не нова. , 
Досить часто на об
кладинках і сто-1 
ріннах ілюстрова-* 
них видань «красу-і 1 
ються» озброєні до і 1 
зубів гевали з чиє-, і 
ла найманців, між
народних терорис- | 
тів 1 членів ульт-' 
раправих організа-І1 
цій. Але бачити ві' 
їхній вовчій зграї, І 
дітей! Від такого ( , 
здригнеться серце | 
ножної нормальної1 
людини. | 1

Увесь «америнан-1 
ський спосіб жит-І 
тя» створює СПрИ-| ‘ 
ятливий грунт ДЛЯ| 1 
відповідної оброб-р 
ки свідомості під-. І 
ростаючого поко
ління. • І

Фотохроніка 1 , 
ТАРС, І '

XIV З’ЇЗД ПРОФСПІЛОК 
УКРАЇНИ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.) 

панських галузевих коміте
тів профспілок, залишають- 
ся життєво важливі питан
ня, які порушують трудя
щі. Майже в усіх галузях 
є підприємства, де проф
коми послабили увагу до 
розв'язання назрілих пи
тань праці і побуту.

У центрі уваги профспі
лок, говорили делегати, по
винно бути здійснення со
ціальної політики, яка б 
відповідала інтересам тру
дящих. Укрпрофраді, ра
дам і комітетам профспі
лок необхідно брати більш 
активну участь у реаліза
ції наміченої партією со
ціальної програми, постій, 
но піклуватися про людей, 
забезпечувати послідовне 
проведення принципу со
ціальної справедливості, 
посилити громадський кон
троль за мірою праці і 
споживання.

Зазначалось, що курс на 
оновлення вимагає висо
кого творчого напруження, 
організованості, докорін
них змін у стилі роботи. 
Треба рішуче звільнятись 
від формалізму, лаперо- 
творчості, схильності до 
старих методів керівництва 
профспілковими організа
ціями.

На з'їзді виступив член

Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компар
тії України В. В. Щер. 
бицький. Наша партія, 
весь радянський народ, 
сказав він, живуть в ат- 
мосфері перебудови і онов- 
лення. Послідовно реалі
зується намічений квітне
вим (1985 р.) Пленумом 
ЦК, XXVII з'їздом КПРС 
стратегічний курс на при
скорення соціально - еко
номічного розвитку країни. 
Розширюється демократизм 
радянського суспільства, 
утверджуються гласність, 
непримиренність до недо
ліків, зміцнюється дисцип
ліна.

Січневий (1987 р.) Пле
нум ЦК КПРС затвердив 
розгорнуту програму на
рощування зусиль по всіх 
напрямах перебудови, І 
насамперед — у кадровій 
політиці. І профспілки рес
публіки, розв’язуючи якіс
но нові завдання, повинні 
повністю керуватися паста- 
новами Пленуму.

У звітному періоді, від
значалось у виступі, проф
спілками республіки зроб-. 
лено немало. Останнім ча- 
сом ряд рад і комітетів, ба- 
гато первинних профспіл
кових організацій поліпши
ли свою роботу, Посилю
ється їх вплив на розви
ток економіки, розв'язання

соціальних питань, вихо
вання людей.

Однак, у діяльності 
профспілок ще немало не
доліків та упущень. Мляво 
йде перебудова. У роботі 
фкремих профспілкових 
кадрів ще живучий кон
серватизм, не зжито заста- 
рілі підходи. Є й такі 

профспілкові організації, де 
відвикли проявляти ініціа
тиву, розучились викорис
товувати свої права і мож
ливості у розв’язанні со
ціальних проблем, захисті 
інтересів трудящих.

Далі товариш В. В. 
Щербнцькиіі спішився па 
найважливіших завданнях, 
на розв’язанні яких необ
хідно зосередити основні 
зусилля. Було підкреслено, 
що профспілки повинні на
полегливіше сприяти впро
вадженню прогресивних 
форм організації виробниц
тва і праці, принципів 
госпрозрахунку, особливо 
в будівництві ч і агропро
мисловому комплексі, до
биватися ліквідації руч
ної праці, виконання ком

плексної програми розвитку 
науково • технічної твор
чості, спрямовувати зусил
ля трудящих на підвищен
ня якості продукції, ак
тивне здійснення держав
ного приймання, гаранту
вання техніки безпеки.

Аналізуючи діяльність 
профспілок в організації 
соціалістичного змагання, 
промовець відзначив, що в 
багатьох колективах воно 
ведеться формально, втра
тило змагальність і- су-

перництво. Послаблено ро
боту по поширенню корис
них починів, зокрема у ву. 
гільній промисловості, ін
ших галузях. Укрпрофра- 
да, республіканські коміте
ти не проявляють належ, 
ної ініціативи у поширен
ні передового досвіду, ста- 
ханойських традицій.

Підкреслювалось: все,
що стосується повсякдеи- 
них інтересів і потреб тру. 
дящнх, повинно бути в 
центрі уваги профспілок,. 
Однак не скрізь ці завдан
ня розв'язують- так, як 
того вимагає партія. На 
ряді підприємств зриваєть
ся виконання заходів що», 
до поліпшення умов пра
ці, слабо розвивається со- 
ціальна сфера.

Відзначалось також, що 
ще далеко не все зробле- 
но профспілками в добо
рі, розстановці й виховай- 
ні кадрів, удосконаленні 
стилю їх діяльності. Тому 
треба ширше внкористо« 
вуватн такі дійові підой
ми, як гласність, колегіаль
ність, критика і самокрц.; 
тика, широкий контроль 
мас.

Із заключним словом на 
з’їзді виступив голова Укр- 
профради В. О. Сологуб.

З’їзд прийняв резолю
цію, затвердив звіт Реві
зійної комісії.

Відбулись вибори Укра
їнської республіканської 
ради професійних спілок 
і Ревізійної комісії респуб
ліканської організації 
профспілок.

(РАТАУ). і

Сьогодні минає 150 років від дня 
смерті великого російського поета 
О. С. ПУШКІНА (1799—1837), твор
чість якого мала, має і матиме вели
ке значення для розвитку літератур 
всіх народів світу.

Валерій ГОНЧАРЕНКО

ДУЕЛЬ
Его убийца хладнокровнч 
Навел удар...

М. Лєрмонтов.

Сани. Сніг. Дерев пікети. 
Під ногами — тіней тлум. 
Мари хмар і хмари дум. 
Два дуельні пістолети, 
.Чорна річка. Чорний сум. 
Посміхаючись у ЗВИЧКУ; 
Кинув руку на ефес 
Ах, «ефектний» цей

Дантес, 
Він знімає рукавичку..; 
Сніг скрипить, немов

протез,
Вже трагедії прим’єру

Не зупинить грізний день. 
Поруч друзі — ніби, десь, 
Пушкін вийшов

до бар’єру... ; 
Пістолет підняв Дантес. 
Не втечеш тепер від себе< 
Тиша гучно через мить, 
Мов розбите скло, 

дзвенить, 
Ворон падає із.неба. 
Небо пада з верховіть.
От 1 все. Пост

схитнувся.
Під ногами — тіней тлум< 
Мари хмар І хмари дум. 
Обрій присмерком 

запнувся.
Чорна річка... Чорний 

сум..< 
м, Кіровоград.

«І З ВАМИ ЗНОВУ Я»
— (ПУШКІН У НАШОМУ ЖИТТІ)

Не звикли ми ховати між сторі
нок улюбленої книжки засохле 
листя — не сентиментальні ж ба- 
ришні минулого століття, але це 
листя особливеї Я зірвала його 
одного разу в «садах ліцею» (ле
нінградці і досі називають парки 
міста Пушкіна садами ліцею), і те
пер, відкриваючи цей томик, я 
пригадую... Втім, кожен з нас при
гадує щось своє, заповітне при 
імені Пушкіна:

Что в имени тебе моем...
І. Тіунова, товарознавець. Ці вірші 

Олександр Сергійович присвятив 
польській красуні Кароліні Собан- 
ській. Пам’ятаєте «Північну по
вість» К. Паустовського. Ви запиту
єте, що для мене Пушкін. Все. Це 
мій улюблений поет. Шкода, що 
сьогодні ніхто не переписує його 
віршів у зошит. У кожного є не
хай не повне зібранйЯ, нехай не 
тритомник, то хоч том віршів Пуш
кіна. І все ж: переписані своєю 
рукою...

... На робочому столі видатного 
конструктора космічних кораблів 
С. П. Корольова серед численних 
необхідних паперів лежала телег
рама, на зворотньому боці якої

його рукою був переписаний вірш 
Поета. Не означає ж це, що у Ко
рольова не було повного зібрання 
творів Пушкіна.

Пушкін у нашому житті... Біль
шість з нас знайомляться з ним 
ще у дитинстві, коли добрі губи 
бабусі шепочуть:

Буря мглою небо кроет...
Діма Литвиненко, 8 клас, школа 

№ 13. Коли я ще не вмів читати, 
у вільні години у нас дома влаш
товували так звані «літературні 
вечори», мама чи . тато читали вго
лос для всіх. Тоді я вперше по
чув казки Пушкіна. Його «Руслан 
і Людмила» залишився моїм 
улюбленим твором, як і «Казка 
про царя Салтана», «Казка про 
сплячу царівну і сім богатирів». 
Але тепер моїм найулюбленішим 
твором у Пушкіна став «Євгеній 
Онєгін». Багато розділів я знаю 
напам’ять. ...А ще зізнаюсь, під 
впливом поезії Пушкіна я пробую 
писати вірші.

З розповіді ветерана праці вчи
тельки О. І. Кальчин^їкої: Одного 
разу мені пощастило побувати а 
Москві у музеї О. С. Пушкіна. На

стенді під склом я побачила лист 
і пробитий кулею томик Пушкіна. 
Лист я переписала, щоб читати 
своїм учням. Його написав журна
ліст на прізвище... Онєгін своїм 
дочкам, а прострелений збірник 
віршів належав його другу, вбито
му в бою. Лист закінчувався сло
вами віри у перемогу. Однофамі
лець знаменитого героя писав, що 
можна прострелити книжку, але 
вбити поезію Пушкіна — ніколи!

Кор.: Що ви знаєте про Пушкіна 
у нашому краї?

І. Курденкова, бібліотекар. Пуш
кін бував у нашому місті проїз
дом, міняв коней на заїжджому 
дворі. - -

П. Довбненко, інженер. У Кам’
янці жили його друзі, поет гостю
вав у них, писав звідти відомому 
історику мистецтва і переклада
чеві Гнєдічу: «Знаходжусь... у селі 
Давидових, милих і розумних 
пустинників, братів генерала Ра- 
євського»...

3. В. Торговець, викладач росій
ської літератури педагогічного ін
ституту імені О. С. Пушкіна. Коли 
до мене прийшов Пушкін? ОІ Це 
було так давно:

Дела давно минувших дней. 
Преданья старины глубокой...
Пушкін зі мною завжди, просто 

про це не думаєш, як про повітря, 
яким дихаєш. Але коли читаю 
лекцію про Пушкіна, для мене це 
справжнє свято. ,

В. ФЕДОРОВА.
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А и* (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 
— Час. 8.05 — Очевидне — 
неймовірне. 9.05 — «Три 
карти». Фільм - балет за 
повістю О. Пушкіна «Піко
ва дам(а». Музика К. Мол- 
чанова. 10.20 — Новини. 
16.00 — Новини. 16.15 — 
Мультфільм. 16.50 — Від
гукніться. сурмачі! 17.20 — 
Новини. 17.30 — Грає Е. 
Москвітіна (арфа). 17.55 — 
Вечір пам'яті О. С. Пушкі
на у Великому театрі Со
юзу" РСР. 21.00 — Час. 
21.40 — Продовження ве
чора пам'яті О. С. Пушкіна. 
22.20 — Сьогодні у світі. 
22.35 — Мультфільм. 23.15 
— Виступ державного сим
фонічного оркестру СРСР. 
Диригент — народний ар
тист СРСР Є. Свєтланов.

А ут
10.00 — Новини. 10.10 — 

«Я вас любив». Романси на 
вірші Пушкіна. 10.35 —
«Шкільний екран». 5 клас.. 
Опера О. Бородіна «Князь 
Ігор». 11.00 — Доброго вам 
здоров'я. 11.30 — Теле
фільм «Болдінське тяжін
ня». 12.10 — Новини. 16.30 
— Новини. 16.40 — «Сріб
ний дзвіночок». 17.00 —
«Пушкін і Україна». Одесь
кий період життя поета 
3 7.40 — Фільм - концерт 
«Колисаночка». 18.00 — Кі- 
нопрограма «Наш сучас
ник». «Північна вахта». 
38.30 — Інформаційний ви
пуск. (Кіровоград). 18.45 — 
Телефільм.. (Кіровоград). 
18.55 — Наші довідки. (Кі
ровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — Кон
церт державного симфоніч
ного оркестру УРСР. 20.30 

?— Вечірня гімнастика. 20.40 
— На добраніч, діти! 21.00 
’— Час. 21.40 — Художній 
фільм «Лиха біда початок». 
22.50 — Футбол - хокей. 
23.20 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск.

А ОТ (Ч програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 

— Документальний теле
фільм. 8.35. 9.35 — Історія. 
10-кл. 9.05. 13.15 — Фран
цузька мова. 10.05 — «Ким 
бути?» Науково - популяр
ний фільм. 10.35. 11.40 — 
Ботаніка. 5 кл. 10.55— «АСУ 
технологічними процесами 
Аеропорту». Науково - по
пулярний фільм. 11.05 — 

12.00 —

гімнастика. 20.40 — На до- ... ...... _ Час 
Крупним планом.

каме- 
23.10 
мій».

браній, діти! 21.00
21.40
22.40 — Актуальна 
ра. Вечірній випуск.
— «Для тебе голос 
Музична програма.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 

— Документальний теле
фільм. 8.35. 9.35 — Сус
пільствознавство. 10 кл, 
XXVII з'їзд КПРС про еко
номічну політику КПРС на 
сучасному етапі. 9.05. 14.15 
— Німецька мова. 10.05 — 
«Зліт». Науково - популяр
ний фільм. -- -
А. Гайдар.
11.05 — Мону.і
мистецтво СРСР. 
Телефільм 
агент». 13.15

учителю. Етика і психологія 
сімейного життя. 9 кл. 
13.45 — Загальна біологія. 
10 кл. 14.45 — Новини. 
14.50 — Твоя ленінська 
бібліотека. В. І. Ленін. 
«Головне завдання наших 
днів». 18.00 — Новини. 
18.20 — Здоров'я. 19.05 — 
За безпеку руху. 19.10 — Із 
скарбниці світової музич
ної культури. Ф. Мендель
сон - Бартольді, Дж. Россі- 
ні. 20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — «Наш дім». Теле
журнал. 21.00 — Час. 21.40
— «Ширше коло». Естрад
на вистава. (Повторення 
передачі від ЗО грудня 
1986 р.). 23.35 — Новини.

10.35. 11.40 — 
«Школа», 6 кл. 
Мо н у м е нт.ал ь и е 
___ _ 12.10 — 

«Страховий 
Екран —

▲

пуляр
Російська мова.
Фільм «Постріл». -13.45 — 
Новини. 13.50 — Фізика. 
10 кл. 18.00 — Новини. 
18.15 — «Співдружність». 
Тележурнал. 18.45 — Це 
ви можете. 19.30 — Рит
мічна гімнастика. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.15 —
«.. До шістнадцяти і стар
ші». 21.00 — Час. 21.40 — 
Фільм «Кожний десятий». 
22.50 — Новини.

'А ЦТ (і програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 
— Час. 8.05 — Докумен
тальний телефільм. 8.35 
— Відгукніться, сурмачі! 
9.05 — Телефільм «Брати 
Лаутензак». 1 серія. 10.25 
— Новини. 16.00 — Нови
ни. 16.15 — Перебудова: 
досвід і проблеми. Доку
ментальні телефільми. 
16.55 — Виступ ансамблю 
пісні і танцю «Твеп» Пала
цу культури 
м. Калініна. 
вини. 17.30 - 
та. 18.20 — 
церт. «Співають 
18.40 — Сьогодні 
18.50 — Університет сіль
ськогосподарських знань. 
Прогресивні форми орга
нізації виробництва і поа- 
ці на переробних підпри
ємствах у нових умовах 
господарювання. 19.35 —
«Майстри екрана-. Фільм 
«Любов Орлова» 21.00 — 
Час. 21.40 — Телефільм 
«Г-иати Лаутензак». 1 серія. 
23.00 — Сьогодні у світі. 
23 15 — Світ і молодь.

А ут
10.00 — Новини 10.15 — 

Художній фільм «Лиха бі
да початок». 11.25 —- Лірич
ні наспівни. 11.40—«Шкіль
ний екран». 9 клас. Укра
їнська література. М. М. 
Коцюбинський. «Фата Мор- 
гана». 12.10 — Новини. 
16.30 — Новини. 16.40 — 
«Срібний дзвіночок». 17.00 
ї— «Агропоом: проблеми і 
пошуки •. Резерви молоч
ного виробництва на Львів
щині. 17.30 — Грають іоні 
музиканти. 18.00 — Теле
фільм «Скульптор». (Кіро
воград). 18.10 — Інформа
ційний випуск. (Кірово
град). 18.25 — «Кроки 
шкільної реформи». (Кіро- 
ногоаді 19.00 — Актуаль
на камера. 19.35 — Доку
ментальний Фільм «Школа: 
час змін». 20.30 — Вечірня

ппофспілок 
17.25 — Но- 
Золоті ВОРО- 

Фільм - кон
тори», 

у СВІТІ.

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 
областного комитета
ЛКСМ Украины

S

З 10 по 14
лютого

1987 року

«Брати Лаутензак». 2 і З 
серії. 11.15 — Світ і молодь.
11.50. — Новини. 16.00 —
Новини. 16.10 — Російська 
мова. 16.40 — Фільм «Мі
няю собаку на паровоз».
17.45 — Новини. 17.50 —
«Агропром: сьогодні 1 завт
ра». Про участь колгоспів І 
радгоспів у торгівлі на кол. 
госпному ринку. 18.20 —
Російський музей. ІЛЛЯ Ре
лін. 18.50 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Проблеми — 
пошуки — рішення. На-

зустріч XVIII з'їзду радян
ських профспілок. 20.30 — 
Виступ художніх колекти
вів — лауреатів премії Ле
нінського комсомолу. 21.00 
— Час. 21.40 — Телефільм 
«Брати Лаутензак». З 
рія. 23.20 
світі. 23.35 
Болгарії», 
грама.

А УТ
10.00 —

Виробнича

се-
— Сьогодні у
— «З піснею по 
Естради;» про-

Новини. 10.15 — 
гімнастика.

10.25 — Музичний фільм
«Інтродукція». 10.35 —
Шкільний екран. 9 клас. 
Електричний струм в елек
тролітах і газах. 11.05 — 
Виступ дитячої художньої 
самодіяльності. 11.40 —. 
«Шкільний екран». 10 клас. 
Російська література. М. 
Шолохов «Доля людини». 
12.15 — Концерт з творів 
О. Скрябіна. 13.05 — Дів
чата, хлоп'ята і кіно. 13.50
— Новини. 14.05 — Народ
ні таланти. 14.35 — Моло
діжна студія «Гарт». 16.05
— Співає Ярослав Гнатюк.
16.25 — Програма передач.
16.30 — Новини. 16.40 —
«Срібний дзвіночок», 17.00 
—- «Народний депутат». 
Сільська Рада і правління 
колгоспу. 17.30 — Звучить 
музика А. Вівальді. 18,00— 
Інформаційний випуск. (Кі
ровоград). 18.30 — Цирко
ва програма, 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 —
«У концертних залах Ук
раїни». Пісенний вернісаж. 
(І відділ). 20.45 — «На до
браніч, діти!» 21.00 — Час. 
21.40 — Продовження пе
редачі «Пісенний верні-

саж». 23.10 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск.

А ЦТ (11 програма) .
8.00 — Гімнастика. 8.10 

— Документальний теле» 
фільм. 8.35. 9.35 — Історія, 
4 кл; Будови перших п'я» 
тирічок. 9.05 — Англійсь» 
ка мова. 10.05 — Учням 
СПТУ. Фізика. 10.35. 11.40 
— Історія. 7 кл. 11.05 —:
Наш сад. 12.10 — Худож
ники революції. 12.50 —І 
Новини. 12.55 — Лижний 
спорт. Чемпіонат світу. 10 
км Жінки. 18.00 — Нови
ни." 18.20 — Мультфільм* 
18 30 — Сільська годить 
19.30 — Лижний спорт. 
Чемпіонат світу. Двоєборст. 
во Стрибки з трампліна. 
20 00 — Вечірня казка. 
20,15 — Бокс.* Чемпіонат 
СРСР. Півфінал. 21.00 --1
Час. 21.40 — «Грай, гар
монь!». Ведучі — брати 
Заволокіии. 23.10 — Дзюдо. 
Чемпіонат СРСР. 00.10 —4
Новини.

ЦТ (І програма)
7.00 — Райкова зарядка. 

Мультфільм. Музика, 7.30
— Час. 8.05 — Докумен
тальний фільм. 8.25 — Те

лефільм «Брати Лаутензак».
1 і 2 серії. 11.15 — Нови
ни. 16.00 — Новини. 16.15
— Всі люблять цирк. 16.45
— «,..До шістнадцяти і
старші». 17.30 — Новини. 
17.35 — Концерт дитячих 
ансамблів «Чіора» і «Аліо- 
ні» м. Тбілісі. 17.50 — До
кументальний телефільм. 
18.05 — «Вирішується на 
місці ■>. «Відповідальність 
перед часом». Про досвід 
роботи партійних І радян
ських організацій Пензен
ської області по виконан
ню рішень XXVII з'їзду 
КПРС. 18.50 — Сьогодні у 
світі. 19,00 — Хокей. Між
народний матч. Збірна НХЛ 
— збірна СРСР. 21.00 — 
Час. 21.40 — Телефільм
«Брати Лаутензак». 2 се
рія. 23.10 — Сьогодні у 
світі. 23.25 — Фільм - кон
церт «Обиды не страшась 
не требуя венца,..».

▲ ут
10.00 — Новини. 10.10 — 

Крупним планом. 11.10 — 
Футбол - хокей. 11.40 —
Шкільний екран. 7 клас. 
Українська література. Від
гук про документальний 
фільм 12.10 — Любителям 
балету. 12.50 — Село І лю
ди. 13.20 — Новини. 13.35 
— Художній фільм «Люди
на . амфібія». 15.10 — «Па
вутиння» з циклу «Через 
обставини, що склилися».
16.30 — Новини. 16.40 — 
-Срібний дзвіночок». 17,00 
— Республіканська фізико- 
математична школа. Еле
менти теорії ймовірності. 
Передача II. 17.30 — «Піс
ля нічної зміни». 18.00 — 
Телефільм «Поезія садів».
18.30 — Фільм - концерт
«Відображення». 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 
— І тільки музика. 20.45 — 
На добраніч, діти! 21.00 і— 
Час. 21.40 — Молодіжна 
студія «Гарт». 23.10 — Ак
туальна камера. Вечірній 
випуск.

А ЦТ (II програма) 
8.00 — Гімнастика

— « ...1 ЛИШе ОДНе ЖИТТЯ!'. 
Науково - популя р н и й 
фільм. 8.35, 9.35 — .4. Тол- 
стоіі. «Після балу». 7 кл. 
9.05. 12.00 — Іспанська
мова. 10.05 — Учням СИТУ. 
Історія. 10.35. 11.35 — Зоо
логія. 7 кл. 11.00 — Шахо
ва школа. 12.30 — Екран— 
учителю. Ознайомлення з 
з навколишнім світом. 1 
кл. Хліб — усьому голова. 
12.50 — Новини. 12.55 — 
Лижний спорт. Чемпіонат' 

світу. ЗО км- Чоловіки. 18.00
— Новини. 18.15 — К.туб 
мандрівників. 19.15 — Рит
мічна гімнастика. 19.45 — 
Вечірня казка. 20.00 —
«Альтернати ва ». Т еУїем іст 
«Гамбург — Вашілгтон». 
21.00 — Час. 21.40— «М.-*! 
Гліика. Романси». Фільм- 
концерт. 22.50 — Новини.

8.15

А ЦТ (І програма)
7.00 -- Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика, 7,30 
— Час. 8.05 — Телефільм

На украинском языке.
БК 01443.

Зима в 
«Чомучці» — 

гість бажаний
! Якщо у 1985 році ножна 
; дитина, що відвідувала ди

тячий садок Ні 66 «Чомуч- 
; на» пропустила через хво- 
: робу 14,5 дня, то в минуло. 
« му році цей показник змен- 
« шився до 13,9.
♦ В дитячому садну N° 66 

запроваджено цілий комп-
; ленс загартовуючих заходів. 

Цс повітряні ванни, водні 
; процедури, контрастне загар

тування. В усіх групах, на- 
; віть В ясельних, введено обо- 
■ в'язнове сухе обтирання, а 
! в літній період — повне об

ливання тіла водою. В дит- 
! садку існує також спеціаль-
♦ на група по впровадженню 
^порушень осанни, яка займа-

ється двічі на тиждень.
Та особливою популярністю 

серед маленьких відвідува
чів «Чомучни» користують
ся «Дні здоров’я». Під час їх 
проведення діти змагаються 
з різноманітних видів спор-

♦ тивної програми.
♦ ...МОРОЗ. СВІЖЕ ПОВІТРЯ 
фі ЗДОРОВ'Я. Ці три слова ни- 
^нішнього зимового оздоров- 
а чого періоду в дитсадку 
?№ 66 невід’ємні.
X На знімках: під час одно- 
♦го із спортивно - оздоровчих 
$ свят в дитсадку «Чомучка».

С. БОНДАРЄВ. 
Фото В. ГРИБА.

НАША АДРЕСА;

Обсяг 0,5 друк. ари.

316050. МПС,
м. Кіровоград, 
вуя. Луначарського,
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А ЦТ (1 програма)
7.00 — Ранкова зарядка. 

Мультфільм. Музика. 7.30 
■— Час. 8.05 — Докумен
тальний телефільм. 8.15—! 
«Чого і чому?». Передачі 

для дітей. 8.45 — Телефільм 
«Брати Лаутензак». З се
рія, 10.25 — Творчість на. 
родів світу. 11.00 — «Пе
реможці». До 45-річчя бит
ви під Москвою. 12.10 -Я 
Для всіх і для КОЖНОГО1, 
«На відпочинок- у Прнмсг* 
р’я». 12.40 — До ювілею 
Жовтня. «Історії' немерк
нучі рядки». Фільм «Путів
ка в життя». 14.30 — Но
вини. 14.50 — «Співдруж
ність». Тележурнал. 15.20 
— Хокей. Міжнародний 
матч. Збірна НХЛ — збірна 
СРСР. 17.20 — У світі тва
рин 18.20 — Мультфільми. 
18.50 — Новини. 18,55 -4
На запитання телегляда
чів відповідає академік 
В. Афанасьєв. 19,25 —1
Фільм «Зупинився поїзд». 
21.00 — Час. 21.40 — «У 
суботу ввечері». КВН-87. 
Зустріч за вихід у півфі
нал. Участь беруть коман
ди Московського будівель
ного інституту ім. В. Куй- 
бишева. Севастопольсько
го приладобудівного інсти
туту і МХТІ їм. Д. Менделє
єва. 23.40 — Новини. 23.45 
— Ковзанярський спорт. 
Чемпіонат світу. Чоловіки.

Д УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ритмічна гімнастика. 10.45 
— «На хвилі дружби». Ви
ступає державний оркестр 
народних інструментів Кир. 
низької РСР. 11.15 — « Доб
рого вам здоров’я». Твере
зість — норма життя. 11.45 
— Прем'єра фільму «Сер- 
гій». 12.05 — Естрадний 
концерт. 12.35 — В. Соло- 
губ, Ф. Коні. «Ох. воде
віль... водевіль...» Вистава.
13.40 — В перерві — Но
вини. 15.00 — Суботні зу
стрічі. 16.30 — Тво
ри В. Косенка і М. Жер- 
біна. 16.55 — Вертикаль 
Володимира Висоцького.
17.40 — «Сонячні кларне
ти». Самодіяльні художні 
колективи Чернігівської 
області. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.50 — Скар
би музеїв України.. 20.05—' 
Танцювальні ритми. 20.45—’ 
На добраніч. діти! 21.00 — 
Час. 21.40 — До 70-річчя 
Великого Жовтня. Життя 
славетних. Художній Фільм 
«Микола Бауман». 23.15 — 
Актуальна камера. Вечір
ній випуск.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 

— Виступає фольклорний 
ансамбль «Кобзарі» м. Він
ниці. 8.30 — Ритмічна гім
настика. 9.00 — Ранкова 
пошта. 9.30 — Наш сад. 
10.00 — «Світова художня 
література», «Мій любий 
Саша». Присвячується 
Олександру Одоєвському, 
їпол ~ ФІЛЬМ «МІМІКО». 1-.30 — Концерт оркестру 
народних інструментів Во
ронезького інституту мис

тецтв. 12.55—Лижний спорт.
Чемпіонат світу. Двоє
борство. 15 км." 14.45 - Кі- 
нопанорама. 16.30 — Му
зична передача для юнацт
ва з Колонного залу Будин
ку спілок. 18.40 — Спор
тивна програма: ковзаняр
ський спорт. Чемпіонат 
світу. Чоловіки. Бокс. Чем
піонат СРСР. Півфінал Мо
токрос. Кубок СРСР В пе
рерві - 20.00 - Вечірня 
казка. 2100 - Час. 21,40 

телефільм «Виліт затри
мується». 22.55 - Новини.
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