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Біля телефону—делегат з’їзду
Хочеш поговорити з делегатом XX з’їзду ВЛКСМ?
Адже він не лише братиме участь у роботі комсомольського форуму країни,
але й шукатиме відповідей
на питання, які сьогодні
хвилюють
молодь.
У
тебе, читачу, буде ще одна
така можливість — довіритися делегатові зі своєю
проблемою, труднощами у
вирішенні того чи іншого
питання, пропозицією або
зауваженням щодо комсомольських документів, які
ухвалюватиме з’їзд. Довірившись, після повернення
його додому,
спитаєш,
як він, делегат, виконав
твоє доручення.
Отже, завтра, в середу,
8-го КВІТНЯ, ІЗ 17-ї ДО
19-ї ГОДИНИ у райкомах
та міськкомах комсомолу
діятимуть прямі телефони
«делегат — первинна» саме для таких заочних делегатських прийомів. Сьогодні ми друкуємо такі
прямі телефони, де вказапого дня протягом двох
годин на дзвінки чекатимуть делегати XX з’їзду
ВЛКСМ. Ось вони: Валерій ВИСОЧИН, механізатор колгоспу імені Чкалова — Новомиргородський
РК ЛКСМУ, тел. 9-23-75;
Віталій ЗАВІНА — учитсль Созоніг.ської СШ—Кіровоградськнй РК ЛКСМУ,
тел. 6-32-91; Вадим КА-

МІНСЬКИЙ, учень СШ
№ 5 — Гайворонський РК
ЛКСМУ, тел. 2-19-30; Світлапа КОВАЛЕНКО, швачка виробничого швейного
об’єднання — Ленінський
РК ЛКСМУ м. Кіровограда, тел. 2-55-38; Віктор
КРАВЧЕНКО, учень сільськогосподарського технікуму — Бобринецький РК
ЛКСМУ, тел. 2-18-34; Євген КРАСНОЖОН, бригадир КАЇК ВО по сівалках
«Червона зірка» — Кіровоградськнй
міськком
ЛКСМУ, тел. 4-87-41; Наталія КРИЖАНОВСЬКА,
шліфувальниця комбінату
твердих сплавів та тугопласких металів — Світловодський
міськком
ЛКСМУ, тел. 2-07-89; Лідія КУЖЕНКО, оператор
машинного доїння колгоспу «Союз» — Знам’янський міськком ЛКСМУ,
тел. 5-24-21; Тамара А4АЛКОВА, рільник колгоспу
імені 40-річчя Жовтня —
Вільшанськнй РК ЛКСМУ,
тел. 9-15-38; Тетяна ПРУЖИНА, перший секретар
райкому комсомолу — Новоукраїнський РК ЛКСМУ,
тел. 2-31-52; Володимир
ПУШКАРЬОВ, машиніст
електровоза шахти «Світлопільська» ВО «Олександріявугілля» — Олексаидрійський РК ЛКСМУ,
тел. 3-38-64; Людмила ТАРАН, майстер відділу тех-
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нічного контролю фабрики
діаграмних
паперів
—
Олександрійський міськком
ЛКСМУ, тел. 2-17-09; Валентіша ТКАЧ, бригадир
КМК
бджільників пол
госпу «Іскра» — Олександрівський РК ЛКСМУ, тел.
22-83; Олена ЧЕРЕВАШКО, старший продавець
міського об’єднання «Пром-,
товари» — Кіровський РК
ЛКСМУ м. Кіровограда,
тел. 3-32-43, 3-30-61; Віра
ШУЛЬГА, маляр тресту
«Кіровоградміськбуд» —
Кіровський РК ЛКСМУ’
м. Кіровограда, тел. 3-32-43,
3-30-61; Микола ЦИГУЛЬСЬКИЙ, перший секретар
міськкому комсомолу —
Кіровоградський міськком
ЛКСМУ, тел. 4-98-55; Павло МАЛИЙ, перший сек
ретар обкому комсомолу — Кіровоградський обком ЛКСМУ, тел. 4-95-66.
Отже,
підготуйся до
«прямого телефону» якнайретельніше. Зваж, про
що б хотів спитати делегата, що йому порадити
напередодні від’їзду, дай
йому ділове доручення,
уповноваж до продуктпвиої з’їздівської роботи під
час виконання цього доручення. «Молодий комупар» опублікує ту розмову, яка відбулася по «пряйому телефону». Отже, запрошуємо до заочного делсгатського прийому!
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Готові до виходу в поле члени комсомольсько-молодіжного колективу тракторної
бригади № 2 колгоспу імені Ленінського комсомолу Новоунраїнського району.
Усю техніку там поставлено на лінійку готовності, укомплектовані висококваліфіноввн^“” механізаторами ланки по вирощуванню зернових та технічних нультур.
. СС- КРАВЧЕНКО( А. ВОЛОЩУК та А. ЗУБОВ (на знімку зліва напрагуиилми ^(<?ередового “ОЛ°НТНВУ. переможці соціалістичного змагання за під
сумками минулого року. Нинішньої весни комсомольців було премійовано поїзд
кою до столиці /країни з відвіданням футбольного матчу за участю київських динамівців. Усі хлопці — завзяті болільнини, а тому сподіваються, що їм знову
вдасться вибороти право на поїздку до Києва за підсумками весняного комплексу.
Фото Г. КОШКА.

ЗАЦІШЛЕШСЇЬ-СПІЛЬНА
Миколу Микитовича Сергієнка знають у колгоспі
«Україна», як людину, що
вболіває за справи у гос
подарстві, не
цурається
новинок. Тож ніхто не
здивувався, коли після ви
ходу Постанови ЦК КПРС
«Про невідкладні заходи
щодо підвищення
про
дуктивності праці в сіль
ському господарстві
на
основі впровадження ра
ціональних
форм
його
організації і
госпрозра
хунку» керуючий відділ
ком, комуніст М. М. Сергієнко виявив
бантання
працювати ланковим.

Членами колективу ста
ли
комсомольці
Олек
сандр Сергієнко, Олег Во
лошин та Іван Радута. Усі
вони — механізатори ви
сокої кваліфікації, а син
Миколи Микитовича
—
Олександр, як і батько,
закінчив
Бобринецький
сільськогосподарський тех
нікум.
За механізованою лан
кою закріплено 430-гектарну площу, на якій во
на вирощуватиме соняш
ник, озиму пшеницю, ку
курудзу на зерно.
Спеціалісти
господар
ства розрахували затрати
праці на вирощування за

планованого врожаю, фонд
заробітної плати. Усі ме
ханізатори ознайомлені з
контрольними показника
ми. Вони, до речі, знахо
дяться в прямій залеж
ності з заробітною
пла
тою. Наприклад, якщо на
кожному із 124 гектарів
кукурудзи буде вирощено
і зібрано по 32 центнери
зерна, то фонд оплати
праці за продукцію ста
новитиме 2698 карбован
ців. А 35-центнерний вро
жай гарантує, окрім 3168
карбованців оплати, ще й
37 центнерів качанів.
Відповідно
заохочува
тиметься і зростання вро
жайності всіх сільськогос
подарських культур.

В. ЦВЄТАЄВ.
Кіровоградський район.

Готовність
визначають
будні
Щойно прозвучав заклик
москвичів і ленінградців
провести 18 квітня Всесо
юзний комуністичний суботник, як з первинних спіл
чанських організацій поча
ли звертатися до райкому
по цілому ряду питань, по
в’язаних із його проведен
ням. Тому виникла потреба
терміново провести зустріч
з активом районної комсо
мольської
організації
в
Сайкомі ЛКСМ України.
[ікаво, що на неї спілчани
прибули з уже готовими ді
ловими пропозиціями. Пер
шою з них було: комітетам
комсомолу клопотатися пе
ред партійними організація
ми господарств про вклю
чення спілчанських секрета
рів у склад місцевих штабів

по проведенню суботника.
Це тим більш . виправдано,
що комсомольці на суботнику працюватимуть не окре
мо від інших його учасни
ків, а разом з ними.
Чи не вперше за всю істо
рію проведення суботників
вирішено не організовувати
спеціального районного ком
сомольського штабу суботника. Адже, як показала
практика, цей захід є чисто
формальним. Справу коор
динації дій спілчан — учас
ників суботника в масшта
бах району буде здійснюва
ти апарат райкому ЛКСМ
України.
...Все менше днів лишає
ться до «червоної суботи».
Наповнити кожен з них по
трібними справами,
спря
мованими на підготовку до
свята
праці —- обов’язок
комсомольців. До райкому
комсомолу щодня надходять
вісті про підготовчу роботу
комсомольських
організа
цій колгоспів, радгоспів,
підприємств і установ рай
центру.

Шва 3 son.

СУБОТІ«
попередніми розрахунками,
тут у святі праці братиме
участь 150 молодих сільчан.
Розпочинаючи підготовну
до суботника, комсомольці
колгоспу імені Еатутіна теж
виходили з того, що успіх
свята визначається вже сьо
годні, у ході буднів. Молоді
механізатори з комсомоль
сько-молодіжного колективу
колгоспної тракторної брига
ди Кз 1 висловили своє праг
нення відпрацювати день
19 квітня в полі на зеконом
леному з початку
року
дизпаливі.

Втім, не лише про ГОТОВ
НІСТЬ до суботника дізнаємо
ся ми в райкомі. Приміром,
в комсомольських організа
ціях господарств імені Петровського та «Кіровоград
ський» фронт робіт донині
не намічено. Тут, певно, че
кають на допомогу «згориз«
Підсумки комуністичної^
суботника плануємо підбитії
одразу після його завер
шення па черговому бюро
райкому ЛКСМ України до
дня народження В. І. Ле
Тан, одними з перших
включились у цю роботу ніна.
молоді виробничники
кол
госпу «Україна». На комсо
мольських зборах було за
пропоновано відпрацювати
на будівництві стадіону. За

====== ОРІЄНТИР — ЕКОНОМІЯ

Е. ГРАБОЕА,
перший секретер Кіро
воградського райкому
комсомолу.

=========

СТАТИ НА КРИЛО
Того дня па своє «сі
мейне» свято не усі змог
ли зібратися повним скла
дом. Така вже специфіка
роботи
локомотивних
бригад на залізниці.
Мова
конкретно про
комсомольсько - молодіж
ний колектив вантажної
слектровозної колони Знам'янського локомотивно
го депо. А як було б доб
ре: бодай на якусь годи
ну — усі разом! Погово
рили б, жартували, вітали б
один одного.
Що ж було того дня наго
дою? У комсомольсько-мо
лодіжний колектив завітав
перший секретар Знам'янського міськкому комсомо
лу М. Давидов, щоб вручи
ти молодим відзнаку ЦК
ЛКСМУ — перехідний
Червоний вимпел за висо
кі здобутки у трудовому
суперництві за 1986 рік
серед комсомольсько-мо
лодіжних колективів тран
спорту республіки.
У залі — помічники і
машиністі! з піднесеним
настроєм.
Перемогу колектив «ку
вав» на чолі зі своїм ва
тажком М. А. Пфафенцотом. Та навіть у цей день
керівник КМК зайнятий,
не з усіма. Пого місце за
ступив ветеран колони,
машіїиіст-інструктор мікроколони на громадських
засадах Анатолій Запліч
но.
— Приємно, що роботу
колективу відзначено. Ус
піх прийшов, бо дбали про
дисципліну. Міцну, тру
дову,
Фраза «Перебудову по
чинай із себе» тут стала
дійсністю. Про перебудо
ву па. марші говорить і те,
Що за минулий рік у них
не було порушень правил
безпеки руху поїздів, гро
мадського порядку. Зви
чайно, тон задають моло
ді комуністи і комсомоль
ці.

Приємне слово «перемо ський, Петро Дядя, Сергій
га» не розслаблює колек Ситняк та інші.
тив. Рік минулий уже ві
Характерною рисою у
дійшов в історію. Тож ко трудовому почерку кож
жен’ з усією повнотою від ного — творчий пошук.
чуває особисту відпові
Візьмемо таке: якщо в
дальність за виконання цілому по депо — переви
завдань другого року XII трата електроенергії, то в
п'ятирічки.
молодіжній колоні на осо
Як говорять, рік на рік бистий рахунок бережли
не схожий. 1987-й видав вості записано понад ЗО
ся складним через погод- тисяч кіловат-годин. Так,
ні умови напочатку року. у мікроколоні громадсько
Депо ще не виконує пла го машняіста-інструктора
ну перевезень, завдань і Миколи Стьожки за січеньсодзобов'язапь з економії лютнй цього року вже за
електроенергії. Але намір ощаджено понад 16 тисяч
залишено таким: уже в кіловат-годин. Тут еконо
першому півріччі відста мить майже кожна локо
вання подолати. На ньо мотивна бригада. Май
му зосереджує і свою ро страми ощадливих рейсів
боту групкомсорг колони стали Василь ПідкамінЄвген Костів. Комсомоль пнй — 3,8 тисячі кіловатМикола Долинський комісар агітує не годин,
лише словом. На свій осо ський — 3,3. Стільки ж за
бистий рахунок у першо ощадив і Володимир Ма
му році п'ятирічки вів зур. У цей же ряд стали
бригади з
уже' записав 152 проведе локомотивні
них великовагових поїзди
м і крокблонп
Олекса ядра
у них додатково до тех Зіноватного, а також Во
нічної норми перевіз май лодимир Оранськнй. Воло
же 100 тисяч тонн ванта димир Валеєв, ■Володимир
жів та заощадив близько Вовченко та інші.
'40
тисяч кіловат-годин
За минулих два місяці
електроенергії.
молодіжною колоною про
— Суворим
ПОГОДШіМ ведено 720 великовагових
умовам
протиставляли поїздів. У них перевезено
хлопці свою зібраність, понад 530 тисяч тонн ван
професійну майстерність. тажів додатково до тех
Багатьом молодим дове нічної корми. А додаткові 1
лося уперше, у повному вантажі — це теж еконо
розумінні слова, пробива мі, адже на їх перевезен
тися крізь сніги, різати, ня потрібні були б елек
таранити замети. Перед тровози, вагони, локомо
труднощами, однак, ніхто тивні бригади, електро
не пасував. Молодці! Із енергія.
заздрісною
впевненістю
Про ощадливість іде
стають «на крило».
мова па комсомольських
У колоні 23 комсомоль зборах, на технічному на
ці. Решта — иеспілкова вчанні.
молодь, кому ледь за 30.
Важлива у цій справі
Майже всі прийшли сюди гласність. Щомісяця кожен
після служби в армії. Се машиніст знає, скільки за
ред молодих машиністів ощадив, провів великова
треба назвати п Олек гових, який вигляд має на
сандра Ромаєва. Продов загальному фоні. Є п’ять
жив батьківську стежку: бригад, котрі йдуть з пе
батько працює тут маши ревитратою електроенергії.
ністом, мати — операто
О ГОЛОБОРОДЬКО.
ром. Успішно водять поїз
м. Знам’янке.
ди й Володимир Орав-

7 квітня 1987 року

«Молодий комунар»

1 стор.

=«КРУГЛИЙ СТІЛ» «мк» =
про що сказати; є невдоволення
студентів щодо харчування. Мака
Ноаоукраїнського
району
загін рони й чай — найпоширеніший
«Корчагінець» працює вже чотири харч. Не хочу сказати, що скрізь,
роки, вірніше, чотири літа. Можна але все ж...
сказати, що прописалися там. Це, як
В. І. ТУРКІН: Уже 10 років зі студпоказує досвід, вигідно. Ми може загонами справу маю і знаю —
мо порадити й іншим загонам знай там, де командир і комісар уміють
ти такий тісний контакт з якимось добитися, «натиснути», то є і харч
одним господарством, бо й останні хороший, і робота. Але треба, щоб
з цьому зацікавлені. Є певність, що із загонів ішли сигнали про всякі
вас там чекають, готуються. А це не негативні випадки. Тут, на місці, не
мало значить, адже часто-густо студ- знають же усіх перипетій студент-

спілкування цікаве, бо потім часто,
повернувшись до міста, вони при
ходили у студентські гуртожитки.
Нинішнього
літа
до
загону
«Спектр» ми зарахували 27 учнів
зі школи-інтериату. Це вперше. Але
надалі будемо це практикувати.
Загони будуть брати до свого скла
ду підлітків ще й тих, які мають
будівельні спеціальності.

ПІДСУМКАМИ республіканського соціалістичного змагання об
ЗАласних
і Київського міського студентських загонів, які працювали на

Під час розмови учасниками зу
стрічі за «круглим столом» було
поставлено ряд запитань. Тож за
мість коментаря подаємо відповіді
на них.
Перше стосується питання Т. Ко
ноненко — чи варто студентам, що
їдуть у складі студзагону не впер
ше, проходити повторно інструктаж
по техніці безпеки.
В. І. ТУРКІН: Так, варто. Тому що
побутовий і виробничий травматизм
трапляється і в студентів, які пра
цюють не перший рік. Інструктажу
під час організаційного періоду
треба надавати особливої уваги, І
на місцях дислокації загонів він не
повинен бути формальним.
Для усунення передумов травма
тизму треба, щоб забезпечення
нормальних безпечних умов праці
в СБЗ стало предметом постійної
уваги комсомольських і профспіл
кових органів усіх рангів і рівнів, а
не лише обкому комсомолу і облпрофради.
Стосовно питань про норми виро
бітку, кошторис відповідає В. Д. СО
ЛОМІЄНКО: Норми виробітку у
кожному господарстві складаються
залежно від урожайності. При цьо
му повинні враховуватися усі необ
хідні нюанси, в тому числі і засмі
чення площі. У разі необхідності ці
норми у господарстві мають право
переглянути. Командир загону по
винен контактувати з головним еко
номістом і головою колгоспу. У то
му разі, коли у проханні студентам
перезірити норми виробітку буде
відмовлено, вони повинні негайно
звернутися в РАПО.
Що стосується кошторису, то у
нинішньому році вже не буде так,
як у минулих. Загін виїжджатиме на
місце дислокації тоді, коли договір
буде повністю готовий і кошторис.
Ці документи будуть переглядатися
в облагропромі.
Для того, щоб уникнути таких си
туацій, коли студенти приїжджають
у господарство, а їх не чекають,
облагропрому разом з обласним
штабом студентських загонів треба
мати кілька резервних колгоспів.
Тобто, такі, де заготовлені буді
вельні матеріали чи відведено фронт
робіт, і куди можна відразу ж «пе
рекинути» в разі потреби загін. А
нерадиві голови колгоспів можуть
більше не розраховувати на допо
могу студентів — це буде розгля
датися як порушення укладеного
договору.
І. ГОЛУБОВСЬКИЙ: Було постав
лено питання, чи можна оформляти
договори тут, на місці, щоб не їзди
ти командирам і комісарам по кіль
ка разів у колгоспи. Це неможли
во. Адже у договорі повинна стояти
печатка самого господарства, пе
чатки райкому комсомолу, РАПО,
районної санепідемстанції. До то
го ж, командир сам повинен поба
чити наявність будівельних матеріа
лів, житла для студентів. Інша
справа, що все це потрібно робити
під час зимових канікул, а не зри
ватися з лекцій під час занять.

КОНОНЕНКО: У колгоспі
ГЕТЯНА
імені Ленінського комсомолу

території Української РСР влітку 1986 року, за здобуте третє місце
Кіровоградський обласний штаб студзагонів нагороджено перехідним вим
пелом Ради Міністрів УРСР, Укрпрофради і ЦК ЛКСМ України.

Само собою виникло питання, а чи міг би зайняти друге місце, а то,
навіть, і перше? Справді, будь-який успіх надає снаги. Учасники «круг
лого столу» зібралися, щоб якраз і поговорити, де ж були допущені про
махи, де не дійшли згоди, де не спрацювали так як треба. Одним сло
вом, щоб, урахувавши всі ці упущення, уникнути їх у наступному тру
довому семестрі, який уже не за горами.

У розмові за «круглим столом» взяли участь завідуючий відділом
охорони праці обласної ради профспілок В. 1. ТУРКІН, заступник голо
ви облагропрому з кадрових і соціальних питань В. Д. СОЛОМіЄНКО,
секретар комітету комсомолу Кіровоградського педінституту О. РАФАЛЬСЬКИИ, командир студентського загону безкорисливої праці «Корчагінвць» педінституту Т. КОНОНЕНКО, студент КІСМу, голова бюро
по працевлаштуванню студентів В. 111 ПАК, заступник секретаря комі
тету комсомолу КЮМу В. ЗОЗУЛЯ і командир обласного штабу сту
дентських загонів 1. ГОЛУБОВСЬКИЙ.
загонівці скаржаться, що багато часу з них іде на влаштування побу
ту, на налагодження стосунків з ке
рівництвом колгоспу. Але все ж не
вірно було б говорити, що в нас
зовсім немає проблем. Ось, напри
клад, минулого року збирали огірки.
Є установлені норми, скільки по
винні ми збирати з певної площі.
Але якщо в перші дні ми могли
виконувати норму, то в наступні дні
це в нас не виходило. Урожайність
знижувалась, і це не враховувалось.
Або на збиранні цибулі. Вона ж не
скрізь однакова. Десь крупна, а на
іншій ділянці — дрібна. А норми
однакові. Так само і забур'яненість
площі треба враховувати. Ось тут у
нас і виникали непорозуміння з
економістами господарства.
Тому
мені, як і всім членам нашого заго
ну, хотілося б почути, чи повинні
якось контролюватися господарства
|я не маю на увазі лише колгосп, у
якому працюватимемо) і ким від
носно установлення норм. Чи як і
раніше, всі карти будуть лише в ру
ках місцевого керівництва?

ських. Перевіряємо господарства
регулярно, але буде більше корис
ті, коли будемо краще поінформо
вані.
Траплялися випадки, коли у кол
госпах не давали студентам зовсім
молока. А студенти мовчали, хоч і
невдоволені були. Чому? От у Ве
ликій Висці, наприклад, студзагонівці завжди задоволені харчуван
ням, претензій від них не доводи
ться чути. Це я до того веду, що
не слід все звалювати на вередли
вість студентів.
В. ШПАК: А ще відносно кошто
рису бувають проблеми. Загін не
повинен розпочинати роботи, якщо
не має на руках усіх необхідних
розрахунків. А трапляється, що сві
домо йдуть на порушення, почи
нають роботу, аби не втрачати часу.
Ось знову з минулорічної практики
приклад. У тому ж колгоспі імені
XX з'їзду КПРС почали так будува
ти корівник. І потім, коли вже поба
чили кошторис, виявилося, що ко
рівник на кілька метрів довший, ніж
треба. Неув’язка вийшла, а вартість
її 4000 карбованців.
'
ДОВІДКА. Минулого літа у си
туації ще скрутнішій опинився загін
Одеського державного університету
«Лінгвіст», що приїхав працювати в
колгосп імені Ватутіиа Маловисківського району. Студенти розпочали
будівництво осель для колгоспників,
не бачивши кошторису. Про ситуа
цію, що склалася тоді, «Молодий
комунар» писав у матеріалі «Буди
нок на картинці».

А стосовно підготовчого періоду
є пропозиція. Щороку перед виїз
дом із студзагонівцями проводять
заняття з техніки безпеки. Щороку
слухаємо одне й те ж. А чи обов'яз
ково це, адже час витрачаємо! Га
даю, що заняття слід проводити
лише з тими, хто їде вперше.
Валерій ШПАК: Я теж хочу ска
зати про підготовчий період і теж
про навчання, але з командирами.
Як відомо, багато в загоні зале
жить від них. Тому й потрібно дати
Олег РАФАЛЬСЬКИЙ: Я б хотів
їм побільше знань. Особливо тим,
хто їде перший рік. Добре, коли в торкнутися дещо іншої теми: скажу
про об’єднані загони студентів і
загоні є спеціалісти, а коли не/ла?
підлітків. Раніше студзагони нашо
Ще відносно періоду підписання го інституту брали із собою працю
договору з господарствами є пре вати підлітків,як то кажуть, звідки
тензії і нарікання. Ці паперові фор прийдеться. А ось у минулому році
мальності забирають немало часу. ми взяли тих, хто стоїть у списку
Доводиться по 3—4 рази їздити в «важких» в інспекції Ленінського
колгосп, щоб «утрясти» з усіма па районного відділу внутрішніх справ.
перами. Для цього, хоч-не-хоч, ко Так зробимо і в цьому році. Мину
мандирові чи комісарові треба зри лого року було два об'єднаних за
ватися із занять. Чи не краще б гони студентів і підлітків — «Това
зробити так, аби договір оформити риш» та «Скіф». Користь ‘взаємови
тут, на місці, і вже їхати в колгосп гідна: майбутні педагоги набувають
з усіма готовими документами!
навичок у вихованні, а підлітки під
Користуючись випадком, що го час канікул «при ділі», ще й гроші
ворю від імені товаришів, з якими зароблять. Працювати разом зі сту
не один рік працював, хочу ось дентами їм подобається, та й саме

«СЕКРЕТАР
НА
ПОБІГЕНЬКАХ?»
Так називався лист до
редакції секретаря комі
тету комсомолу радгоспу
«Устинівський» М. Шев
ченко, опублікований в га
зеті 2! лютого ц. р. У ньо
му йшлося про неувагу
парткому радгоспу і його

секретаря М. П. Денисенка до роботи комсомоль
ської організації.
До редакції надійшов
лист з Устинівського рай
кому партії. У ньому по
відомляється, що газетну
публікацію обговорено на
розширеному
засіданні
парткому радгоспу з учас
тю членів комітету комсо
молу.
Критику визнано
справедливою.
Секретар
парткому М. П. Денисен
ко дійсно мало цікавився
справами комсомольської
організації, своєчасно не

Так формувати об’єднані загони
студентів і підлітків можна, очевид
но, й іншим навчальним закладам.

надавав їй практичної до
помоги в поліпшенні внут
ріспілкової роботи, акти
візації юнаків і дівчат на
високопродуктивну робо
ту. За це йому було суво
ро вказано.
Затверджено також за
ходи, спрямовані на поси
лення партійного впливу
на діяльність комсомоль
ської організації.
Матеріал обговорено на
районному семінарі секре
тарів партійних і комсо
мольських
організацій,
який відбувся 25 лютого

3. КУЦЕНКО.

і■ :

ц. р. Обговорення листа
включено в порядок ден
ний зборів, що проходять
нині в комсомольських ор
ганізаціях району.
Питання партійного ке
рівництва комсомолом взя
то під контроль в райкомі
Компартії Україна,

Наталя чоРНОБУБЛИК працює електронаглотувальницею у виробничому об’єднанні «Кіровоградспецсщьги.п.
ремонт». Молода трудівниця зарекомендувала себе не ли
ше відмінною виробничницею, правофланговою
соціалістичного змагання, а й активістом
її обрано до складу групи народного контролю об єднан
ня. Ось уже шість ронів Наталя сумлінне виконує відпо.,
відальне доручення контролера.
фото в гриБД

РЯНЯ

г

путівок
Градицніну зустріч провели керівники Крушарського району з молодими вої
нами, які закінчили служ
бу в Народній армії і по
вернулися до рідних осель.
Секретар общинського ко
мітету БК.І1 Ні кола її Мірчев, голова виконкому на
родної ради Лучезар Златєв і голова правління АПК
Мінчо Крайчев ознайомили
молодь з перспективами
розвитку промислового та
сільськогосподарського ви
робництва в ЇХ п'ятирічці,
з можливостями відпочин
ку, навчання без відриву
від роботи, занять спортом,
які є в районі.
Керівники місцевих підприємств в урочистій обста
новці вручили 60 робітни
чих путівок молодим круиіарця.м і висловили впев
неність у тому, що нове по
повнення виправдає вияв
лене їм високе довір'я.

Пенка, Албена,
Боряна
За підсумками окружного
конкурсу на кращого мо
лодого лікаря Добруджанського краю, підбитими ком
петентним жюрі у складі ві
домих у Толбухіні медиків,
переможцями визнано Пен
ку Маршову з першого те
рапевтичного
відділення
окружної клінічної лікарні,
Албену Василеву з першої
топбу хінської поліклініки і
Боряну Спасову з другого
терапевтичного
відділення
окружної лікарні.
Молоді лікарі Пенка Марінова, Албена Василева та
Боряна Спасова представ
лятимуть округ на новому
етапі конкурсу, який відбу
деться у болгарському місті
Хасково.

«Спеціалізовані перевезен
ня» переказало у названий
фонд 8700 левів — на 150Q
більше ,ніж було заплано
вано.
Молоді водії 123 вантаж
них автомобілів об’єднання
перевиконали денні норми
виробітку.
Діє
більший
вклад комсомольців і моло
ді трикотажної фабрики
імені Георгія Сотирова з
міста Варна — 18 тисяч ле
вів.

Щочетверга
Окружний клуб молодої
художньої інтелігенції з по
чатку 1987 року організо
вує зустрічі з молодими му
зикантами, письменниками,
художниками, артистами і
архітекторами під девізом
«Сцена — молодому твор
цеві». Ці зустрічі відбува
ються кожного четверга в
просторому приміщенні ка
фе-кондитерської,
вогник
якої манить до себе чис
ленних відвідувачів.
Першими виступили тут
митці, чиї імена вже добре
відомі в Добруджі. Вони
ознайомили любителів літе
ратури та мистецтва зі сво
їм творчим доробком, від
повіли на запитання, ви
слухали добрі побажання
присутніх, які пообіцяли
обов язково врахувати у
своїй подальшій роботі.

Яскравий вияв
людинолюбства
Вся молодь комсомоль
ського віку Толбухінського
округу Народної Республіки
Болгарії брала активну тру
дову участь у всенародно
му суботннку. Сума зароб
лених коштів — 364 тисячі
левів; третину від суми вне
сено до національного фон
ду допомоги тим, хто’ по
страждав від землетрусу.
Ударною працею відзначплися робітники заводу іметі Добрі Орлова, фабрики
«Родина»..,
Об’єднання

Знайомтесь:
Анелія Нунєва
У легкоатлетичному залі
«Добротица» в м. Толбухіні
студентка третього курсу
інституту фізкультури Ане
лія Нунєва тренується під
керівництвом
заслуженого
тренера НРБ Георгія Драгайова. Про свою вихован
ку — олімпійську чемпіон
ку з бігу на 100 метрів вій
говорить з гордістю: у неї
великі можливості в на
ступних змаганнях захисти
ти високе звання, Легкою
атлетикою Анелія захопилась в початкових класах
реальної гімназії, а у восьмому — вже внборюва-ла
призові місця в змаганнях
спортивного
товариства
«Локомотив».
Добірку за матеріала
ми ТСлбухІНСЬКОЇ ок
ружної газети
«Добруджамска трибуна» під
готував Н. ДОБРІМ.

1 квітня 1987 року

«Молодий комунар»

З crop,

АТЄЇЗМ

виникли
ТОДІ, відзначають релігійні свя
виникла
праця, та. справляють релігійні
свят у нашому обряди.
розумінні, тобто спеціаль-Г’ь ДНЕ із головних і жи---- ----- ХРИСТИЯНСЬКИХ
пйх днів_ радісного
відпо ’О вучи.Х
чинку і дозвілля з розва- снят — «Великдень», або
відзначається
;ямн’ тоді не було. Свята «пасха»
спочатку були складовою як день «чудесного воскресіния» зз мертвих
мертвих Ісуса *>
частиною господарського
Христа.
Історична
і наука
життя первісної общини.
свідчить,
що
свято
це, за
З часом багато таких свят
(зокрема — гуляння в позичене християнами з
іудаїзму, набуло тут но
зв'язку із закінченням рового змісту. У стародавніх
$,т7 багатим урожаєм чи скотарських
іудейських
валовом риби) втратили племен воно пов’язувало
СВІЙ чаклунський харак- ся з «умилостивлениям»
Т4р. Тому 2 основі бага духів. Зв'язок із стародав
тьох народних традіїцій- німи звичаями задобрен-»
ІіаХ торжсств лежать да- ням духів простежується
««єні від релігії ігри, веселі в багатьох обрядах сучас
пісні, жарти. Вони жили в ного християнства (фар
народі, віками передава бування яєць, виготовлен
лись із покоління В поко ня «пасхи» та інших). У
християнстві
ління. Але так було не з ранньому
святкування
воскресіння
усіма святами. Значна час
тина їх була пристосована Христа збігалося з іудей
ською пасхою, тому все
служителями культів до
релігійних свяг в класо ленський собор християн
ської церкви у 325 році по
вому суспільстві.
становив, що християни
Захисники релігії пропо повинні відзначати свято
відують, що релігійні свя у першу неділю після вес
та встановлені богом на няного рівнодення і пов
ЧЄсй> бога, для ного вша ного місяця. Таким чином,
«Велик
нування. Наприклад, всі християнський
Християнські свята вста день» — «кочівие свято»,
новлені і відзначаються в яке випадає в різні дні у ?
ознаменування
найваж період з 22 березня по 25 (
квітня за старим стилем. (
ливіших ПОДіІІ, які нібито
11,і Русі пасха злилася з 4
мали місце в житті міфіч давньослов'янськнм бага- 2
ного Христа та інших, з тоденннім святом, під час 5
якого вшановували духів х
НИМ пов’язаних, «боже- предків, приносили жерт- 0
«святих» ви польовим і рослинним і
ственннх» чи
божествам. Магічні обряди і
осіб.
повинні були рятувати х
Релігійні свата ШКІДЛИ- людей, поля, худобу від 9
ві тим. що вонн є аКТИВ- нечистої сили, забезпечу-4
релігійної вати добрий урожай, здо- |
йою
фирмою
пропаганди, спрямовані на ровий приплід тварин, сі- X
меііие благополуччя.
І
Те, щоб викликали і заНазва
«пасха»
походить
(
кріплювати у
віруючих
почуття смирення 1 покір від грецького слова «пасливість перед богом.
Дні хо», що значить «терпіти»,'
релігійних свят в умовах «страждати». В перші сто
експлуататорського
ладу
були і є ДЛЯ трудящих ліття нашої ери «пасха»
траурним, сумним
тимчасовим просвітком у була
їх тяжкому.
злиденному святом, яке відзначалось
підневільному
житті.
У різними общинами в різ-і
житті нового, соціалістич
ного суспільства ПОЯВИЛИ ним час. З часом під впли-'
язиче-1
СЯ _ і це цілком законо вом багатоденних
мірне — свої.
радянські ських свят «смерті і во
свята—революційні, справ скресіння богів» христия-1
ді народні свята праці
і нн почали святкувати не
миру, ознаменування
ве- тільки «пасху страждань»,,
ликИх соціальних
завою
вань, міжнародної солідар а й «пасху воскресіння».
ності трудящих. В основі
Християнські богослови
радянських свят лежать до вчення про
загробну
не легенди, а реальні важ винагороду і рай, які ні
ливі події з історії бороть
тру- бито забезпечені христия
би за світле ЖИТТЯ'
дящих.
нам спокутною жертвою
Христа,
додають
вчення
" і СОБЛІШУ групу свят
про
те,.що
християнам
за
сімейностановлять
безпечено
воскресіння
з
їіобутові свята та обряди:
мертвих.
Таким
чином,
урочиста реєстрація ново
християнство стало втіша
народженого, шлюбу, сріб ти маси ілюзорною надією
не і золоте весілля. їхнє на те, що після смерті
завдання — дати красиве вони воскреснуть для но
і урочисте
оформления вого, блаженного життя,
найбільш важливим
по що їх смерть переможена і
діям в житті сім’ї, окре воскресінням
міфічного і
мої людини. В останні ро Христа. Це вчення мало і
ки з'явились обряди, які успіх серед темних, заму-1
поєднують в собі риси сі ченнх жорстокою ексгілу-І
мейно-побутові та суспіль- атацією людей, які втрати-1
ію-політнчні. Це, зокрема, ли надію здобути краще І
вручення паспорта грома життя своїми силами.
дянина СРСР, проводи до
На Русі у великодні об
лав Радянської Армії, по ряди християн ВВІЙШЛО
елементів я обрясвячення в робітники, кол багато
дотримувались
дів. яких
госпники, студенти тощо. стародавні
слов'яни
до
ВЯТА

Соціалістичні свята та
Обряди г- це іце й ефек
тивний засіб подолання
релігійності, вони несуть в
собі атеїстичний заряд. В
обряді відсутній
прямий
атеїстичний вплив, і тому
він краще (що дуже важ
ливо)
долає
негативне
ставлення віруючого до
атеїзму. Обряд непомітно,
поволі наводить людину
на думку про смисл буття,
про щастя, її місце в
Житті.
І все ж у нашому суСЙІЛ6СТВІ ще Є ЛЮДИ, котрі

ДО ДОВІР’Я

ВІД ІМЕНІ АМЕРИ
КАНСЬКОГО
ФОНДУ
СТЕНЛІ
ІНТЕРВ'Ю
КО
РЕСПОНДЕНТУ АПН ДАЄ
РОБЕРТ СТЕНЛІ.

коли
СПравда,

*
і
■
І

шляхи

СЬОГОДНІ
У ВИПУСКУ:

Як до нас
примандрував
«Великдень»

введення християнства
в
що
дні
весняних СВЯТ,
влаштовувались на честь
вигаданих духів природи і
предків. Під час цих, свят
слов'яни приносили духам
в яіертву особливої форми
хліб,
молочні
продукти,
яйця, покроплені
кров'ю
тварин. Саме звідси похо
дить звичай християн ви
пікати паски.
фарбувати
«крашанки», молитися на
могилах померлих.

Отже, виникнення релі
гійного свята «Великдень»
нічого спільного не має з
тим, що говорять про
церковники..
П. ДМИТРЕНКО.
W

L

ФАКТІВ •
&ОІИЕИТАР

*

ДЕ
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Фонд Стенді відомий у

нашій країні. Ця приватна
американська

організація

проводить регулярні між

ЗНАХОДИТЬСЯ

народні семінари

«ГЕРОЇНОВА ІМПЕРІЯ»?

з акту

альних проблем міжнарод

★ КИТАИ: РОЛЬ ЖІН

них відносин і зовнішньої

КИ ЗРОСТАЄ.

політики, публікує в США

вироблені учасниками по
літичні рекомендації.

Ра

дянські

бе-

спеціалісти

руть активну участь у ря

у наступі
В Італії їх можна зустріти майже всю
ди — вчорашніх школярів,
студентів,
робітників, що -купою зношеного
ганчір я валяються на землі. За офіційни
ми урядовими даними, сьогодні в країні
нараховується ЗО тисяч хронічних нар
команів. У порівнянні із США та іншими
високорозвиненими
капіталістичними
країнами
може
здатися,
що «біла
смерть» збирає з молодого покоління
Апеннін не таку вже й багату данину.
Однак, якщо вести мову не про тих, у
кого шансів вибратися і почати
нор
мальне життя уже нема, то, як повідом
ляють приватні дослідницькі організа
ції, в орбіті «білої смерті» знаходяться
майже 300 тисяч юнаків і дівчат, в де
сять разів більше, ніж за офіційною
статистикою.
Раніше наркоманія була розповсюдже
на головним чином на Півночі, нині вона
все глибше укорінюється серед молоді
відсталого, промислово малорозвиненого
Півдня. А ще 15 років тому Італія взагалі
не знала цієї страшної, схожої на епіде
мію, хвороби. В 1974 році від наркотиків
у країні померла одна людина.
Надалі
зловживання ними досягло розмірів цу
намі. В 1979 році помирають уже 129 мо
лодих італійців, через три роки — 241.
198 1 рік стає рекордним — наркотики
вбивають 392 чоловіки, щодня гине один
італієць. В 1985 і 86-му цифри ці дещо
«зменшуються» і становлять відповідно
237 і 259 чоловік.
Соціологи і поліцейські в останні ро
ки змогли навіть територіально виділи
ти кордони «героїнової імперії». В кож
ному місті Італії, зрозуміло, неофіційно,
існують місця, де можна практично
вільно купити наркотики. Головним чи
ном, це так звані молодіжні гетто на
околиці, в нетрях. Злочинність і безро
біття там особливо високі, немає шкіл,
лікарень, бібліотек, магазинів.
В одному з таких районів — неаполі
танському кварталі Міанелло — побував
недавно кореспондент буржуазної
га
зети «Коррьєре делла сера» Вітторіо Мо.
В супроводі місцевого священника він
цілий день блукав по звалищах і пусти
рищах, минаючи зруйновані ще земле
трусом 1980 року і до цього часу не
відновлені будинки і вулиці, розмовляв
з підлітками і молодими людьми.
В
Міанелло і сусідньому кварталі Секон-

дільяно із десяти молодих людей лише
один(!) може похвалитися
постійною
роботою. Інші віддані на милість добро
дія Випадку, чи змушені іти з поклоном
до босів місцевої мафії, щоб хоч якнебудь заробити собі на шматок хліба,
Із більш ніж трьох мільйонів «зайвих»
людей Італії понад половина — молоді
люди до 29 років. Більшість із них —
17—20-річні, які
ТІЛЬКИ-НО закінчили
школи, ліцеї або університети, ще не

ді заходів фонду.

потрудились у своєму жит
ті жодного дня.
Ось лише кілька Історій,
розказаних
журналістами.
Сільвія
Розаріна виросла
в благополучній сім’ї, закінчила ліцей і
лишилася безробітною. Приятелі
при
гостили «начиненою» маріхуаною сига
ретою. Щоб заспокоїти нерви, дівчина
почала палити наркотик частіше й часті
ше. потім перейшла на більш сильний
героїн. Непритомною була знайдена по
ліцією і відправлена на лікування, втекла
звідти. Нині переховується від лікарів І
поліції, без героїка
не може жодного
Дня.

Президент фонду Ро
берт Стенді — високий,
широкоплечий чоловік середніх
років, акуратно
підстрижений, • ■усміхнений. Таким, як иравило,
«типового
зображають
американця»
рекламні
проспекти США.
«Як відвертий прихиль
ник налагодження радян
сько-американських
відпосни вважаю, — говорить
Р. Стенді, — що прези
дент Реііган повинен від
гукнутися на радянські
пропозиції, спрямовані на
зниження рівня напруже
ності у світі. Особливо хо
чу відзначити: необхідно
докладати серйозні зусил
ля для змін у ставленні
американців до Радян
ського Союзу. Це, безумов
но, потребує часу. Мова
йде. про результати впливу
протягом
довгих років
спотвореної
інформації
про вашу країну. Хибні
уявлення про вас досить
глибоко в їлись у свідо
мість так званого «серед
нього американця».
Головним напрямом ді
яльності міжнародної гро
мадськості мін співбесід
ник вважає боротьбу за
скорочення ядерних озбро
єнь. за усунення загрози
загибелі людської цивілі
зації. Однак, якщо в Ра
дянському Союзі вважа
ють повне
позбавлення
людства
від
ядерного
кошмару настійною необ
хідністю вже в найближ
чий час, то президент фон
ду вважає, що цс ще до
сить-таки віддалена пер
спектива. Однією з пе
решкод
на шляху до
без'ядерного світу може
стати, на його думку, по
літика західноєвропейських
ядерних держав.

Антоніо Кросно «колотися» почав з 13
років. Торгував наркотиками, якось сам
вирішив
попробувати, що це таке. За
раз йому 16 років. Знає, що довго не протяі не, але вже став рабом «білої смерті».
Джіно Гарлуччі працював різноробочим у цехах «Фіата» в Туріні. втратив ро
боту після масового звільнення. Повер
нувся до батьків и Неаполь, постійно хо
див на біржу праці, час від часу викону
вав випадкову роботу. Перша ж ін'єкція
виявилась для нього фатальною. Джіно
було лише дев'ятнадцять.
Наркотиками Італію постачає
мафія,
її таємні лабораторії, де із неочищеноі
сировини одержують героїн, знаходяться
в Сіцілії, Апулії, Калабрії. Звідти
«то
вар», уже розфасований в кілограмові
мішки, розвозять по містах, а там ді
лять на «порції», які реалізуються ву
личними торговцями. Арешти допомог

ли лише на певний час. Через кілька
тижнів наркотики знову були у продажі
на римських і міланських вулицях. Не
виправдались і надії, що покладались на
палермський максі-процес над мафією.
Не дивлячись на те, що на лаву підсуд
них сіли найвизначніші боси злочинного
синдикату, об’єм
постачання
«білої
смерті» на Північ Італії зріс.
Римський район Чіннічіта став
пер
шим «вогнищем опору» торговцям нар
котиками. Протягом кількох місяців тут
один за одним помирали від великих
доз молоді люди. І ось жителі
Чіннічіти, домовившись між
собою, в
один чудовий день просто
витури
ли
торговців
отрутним
порошком.
Цього разу проти мафії піднялися всі
жителі. До роботи комітету, що виник
стихійно, негайно підключились
пред
ставники різних громадських організа
цій, що борються проти наркоманії, ко
муністи, самі молоді люди Чіннічіти та
інших кварталів. Був розроблений план,
згідно якого передбачалось створення
для вчорашніх наркоманів кустарних ре
місничих майстерень і сільськогосподар.
ських кооперативів. У випадку
успіху
такий досвід міг би стати неоціненним
для інших кварталів і міст. Але коштів
у властей не знайшлося, і майбутнє Чін
незважаючи
нічіти досі під питанням,
на допомогу різних благодійних комітетів...

— Все-гаки
хочеться
сподіватись,
говорить
Р. Стенлі, — що перший
крок на цьому складному
шляху буде зроблено у
відчутному майбутньому і
послужить добрим
при
кладом іншим. Адже тіль
ки у світі без зброї масо
вого знищення можна ре
ально говорити про щас
тя майбутніх поколінь, які
великі держави ще при
заснуванні
Організації
Об'єднаних Націй зобов’я
зались «позбавити від ли
холіть війни».
Нині найголовніше —•
добитися довір'я не лише
між урядами, а її між на
родами наших країн, —
вважає Роберт Стенлі. —
Процес поетапного скоро
чення арсеналів смерті і
роззброєння стане осно
вою такого обороту спра
ви. Паралельно буде роз
виватись рух міст-побрагіімів,
розширюватись
зв’язок між областями і
гра фст вами, рсс п у бл і к а м 11
і штатами. Тоді можна
буде говорити про довір’я
і па рівні урядів, і на ріп
ні рядових громадян. Фонд
Стенлі готовий узяти о
цьому русі посильну участь.

Олексій КАРЦЕВ.
(АПН).

У Китаї за останні роки
неухильно
підвищується
роль жінок у соціальноекономічному житті краї
ни, їх активна участь в
управлінні
державними
справами, активність у по
літичному житті.
Як відзначає китайська
преса, це багато в чому
пояснюється тими
зміна
ми, які
відбулися
після
утворення КНР, в освітньо
му рівні жінон. Сьогодні
81 процент зайнятих у ви
робництві китайських жі
нок мають середню або се
редню спеціальну освіту.
В таких крупних індустріальних центрах Китаю як
Пекін,
Шанхай
І
Тянь
Цзинь питома вага жінок,
зайнятих у виробництві,
складає понад 40 процен
тів від загальної цільності
робітників І службовців.
На
знімку: жительки Пекіна, столиці КНР, у
вихідний день.
Фото Сіньхуа — ТАРС,
І

Михайло ХАЗАНОВ,
кор. АПН.

4 стор

«Молодий комунар»

7,00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.05 — Фільм-внста6а Московського художньо
го театру Союзу РСР імені
М. Горького «На дні». 16.00
— Новини.
16.15 — «Хай
вавжди буде сонце!». 11 Все
союзний фестиваль самоді
яльної творчості. Концерт
Художніх колективів Латвій
ської РСР. 17.00 — Діалог З
комп’ютером. 17.30 — Грає
піаніст Т. Ахметов. 17.55 —
Новини. 18.00 — «Міста і
роки».
Науково-популярні
фільми. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Авторський
вечір композитора Є. КрилаЇова. 21.00 — «Час». 22.00—
'окументальннй телефільм.
22.50 — Сьогодні у світі.
23.05 — Музична передача
за участю К. Готта (ЧССР).

А

УТ

10.00 — Новини. 10.15 —
Фільм-концерт «Колисанка».
10.35 — Шкільний екран. 9
клас. Основи інформатики
та обчислювальної техніки.
Допоміжні алгоритми. Роз
в’язання задач. 11.05 —
Сьогодні — Всесвітній день
здоров’я. «Доброго вам здо
ров’я». 11.40 — Шкільний
екран. 10 клас. Українська
література. М. Стельмах.
«Дума про тебе». 12.10 —
Прем’єра телевистави для
дітей «Відповідатиму я». Під
час перерви — 13.10 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дзвіночок. (Кіро
воград на Республіканське
телебачення). 17.00 — Ка
мерний концерт. 17.25 —’
«Товариш». Правова відпо
відальність
старшокласни
ків. 18.00 — Музичний фільм
«Я з тобою не прошаюсь».
18.30 — Інформаційний ви
пуск «День ?а днем». (Кіро
воград). 18.45 — Докумен
тальний фільм. «Чорнобиль:
хліб на розломі». 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 —
«Ситуація». Публіцистично•Хчдожня передача. 20.05 —
Концерт радянської пісні.
20.35 — Вечірня гімнастика.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 22.00 — Ху
дожній фільм із субтитрами
«Успіх». 23.30 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Документальний фільм. 8.35.
9.35 — Природознавство. 2
кл. 8.55 — «Олександрівський парк». Науково-попу
лярний фільм. 9.05, 13.15 —‘
Французька мова. 9.55 —
Науково-популярний фільм.
10.05 — Учням СПТУ. Есте
тичне виховання. 10.35, 11.55
— Ботаніка. 5 кл. 10.55 —
Російська мова. 11.25 — Де
рев’яна архітектура. 12.15—
Короткометражні
художні
фільми.
12.45 — Шахова
школа. Відповіді на листи.
13.45 — Запрошує телевізій
ний театр. О. Герцен. «Ми
нуле і думи». Частина 3.
«Тюрма». Частина 4. «За
слання».
15.05 — Новини.
17.40 — Новини. 17.45 —
«...До шістнадцяти 1 стар
ші». 18.30 — Ритмічна гім
настика. 19.00 — Футбол.
Чемпіонат СРСР: «Торпедо»
— ЦСКА: «Дніпро» — «Спартак». У перерві — 19.45 —
Вечірня казка. 21.00—«Час».
22.00 — Фільм «Визволен
ня Праги». 1 серія. 23.05—
Новини.

А ЦТ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.20 — Пісня далека
іі близька. 9.05 — Мульт
фільм. 9.25 — Документаль
ні фільми. 10.00 — Кіноафі
ша. 10.45 — Новини. 16.00—
Новини. 16.10 — Мамина
школа. 16.40 — «Дорослі 1
діти». Документальні філь
ми. 17.10 — Новини. 17.15—
«...До шістнадцяти і стар
ші». 18.00 — Концерт Волзь
кого російського народного
хору. 18.30 —«Круглий стіл».
Латиноамериканські
пись
менники — за виживання».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Мультфільм. 19.15
— Назустріч XX з'їзду
ВЛКСМ. «Пряма лінія». Бере
участь перший секретар ЦК
ВЛКСМ В. Мироненко. 20.45
— Грає оркестр електрому
-зичних Інструментів ЦТ і
ВР. 21.00 — «Час». 21.45 —
Підмосковні зустрічі. У нас

квітня
1987 року
в гостях трудівники м. Подольська. 23.10 — Сьогодні у
світі. 23.25 — Науково-по
пулярний фільм «Озеро та
ємниць — море загадок»
23.45 — Вечірні мелодії. 0.30
— Футбол. Кубок європей
ських чемпіонів. Півфінал.
«Порто» (Португалія) — «Ди
намо» /Київ).

різняння?». Передача II. 17.30
— На допомогу школі. Об
раз Устима Кармелюка в ук
раїнській літературі. 18.00
— «Міфи і дійсність». Чор
нобиль: факти проти вига
док. 18.30 — Інформаційний

Д ЦТ (II програма)

8.00 —' Гімнастика. 8.15—.
Телефільм «Земля 1 вода Акдали». 8.35. 9.40 — Загальна
біологія. 10 кл. 9.05, 13.10—.

Іспанська мова. 10.10 — Уч
ням СПТУ. Історія. 10.40,
11.40 — Етика і психологія
сімейного життя. 9 кл. 11.10
— Поезія М. Дудіна. 12.10—
Фільм «Визволення Праги».
2 серія. 13.45 — Запрошує
телевізійний театр. О. Гер
цен. «Минуло і думи». Час
тина 6. «Владимир-на-Кляз-.
мі». Частина 7. «Москва, Пе-.
Тербург». 15.25 — Новини.
18.00 — Новини. 18.10 —
«Сучасники». Про делегатів
XX з'їзду ВЛКСМ. 19.00 —
Ритмічна гімнастика. 19.30
— Вечірня казка. 19.45 —
«9-а студія». Ведучий — по
літичний оглядач В. Зорін.
21.00 — «Час». 21.45 — Те
лефільм «Вечори на хуторі
біля Диканьки». 23.15 —
Виступ народного хору Па
лацу культури «Ювілейний»
Бєлгородського вітамінного
комбінату. 23.30 — Новини.

ТВОРЧІСТЬ
А УТ

10.00 — Новини. 10.10 —
Художній фільм «Кар'єра
ДІми
Горіна».
11.40 —
«Шкільний екран». 8 клас.
Російська література. М. Го
голь. На батьківщині пись
менника. 12.10 — «Село і
люди». 12.40 — Новини.
16.30 — Новини. 16.40 -■
«Срібний дзвіночок». 17.00
— «Зелений вогник». 17.30
— Агропром: «Інтенсивне
виробництво кормів». 18.00
— Кінопрограма «Наш су
часник». 18.30 — Інформа
ційний випуск. (Кіровоград).
18?45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.35
«Закон і ми».
Залізничному транспорту —
надійну безпеку, 20.10 —
Міжнародні змагання з ху
дожньої гімнастики на Ку
бок Українського телебачен
ня. 20.45 — На добраніч, ді
ти! 21.00 — «Час». 21.45 —’
Молодіжна студія «Гарт».
23.10 — Актуальна камера.
Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

А ЦТ (І програма)

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.
БК 02179.

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.20 — «Хай завжди
буде сонце!-». 9.05 — Доку
ментальний фільм. 9.55 —
Мультфільм. 10.10 — Грає
квінтет
духових
інстру
ментів «Серенада». 10.40 —
Новини.
16.00 — Новини.
16.15 — Фільм «Велика кос
мічна подорож», 17.20 —
Новини. 17,25 — Докумен
тальний фільм.
17.45 —
«Дорога миру». Про перебу
вання в СРСР представників
міжнародної дитячої органі
зації «Діти як миротворці».
18.15 — Назустріч XX з'їзду
ВЛКСМ. Пошуковий харак
тер. Про з’їзд комсомолу Бі
лорусії. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Мультфільм.
19.10 — Людина 1 закон.
19.45 — Назустріч XX з'їзду
ВЛКСМ. «Коли співають сол
дати». Фестиваль солдат
ської пісні. 21.00 — «Час».
21.40 — Продовження фес
тивалю солдатської
пісні
«.Коли співають солдати».
22.55 — Сьогодні у світі.
23.10 — Зустріч зканад
ським хокеєм. Ретроспсктиви ігор радянських і канад
ських хокеїстів.

в Компаніївському районі почато XXVIII «Теат
ральну весну». Першими підняли завісу аматори
Петрівського сільського будинку культури. Вони
представили на обласний конкурс «Калиновий
гай» за п’єсою О. Корнійчука. Постановку спек
таклю здійснила завідуюча місцевою бібліотекою
Т. В. Старикова. Після закінчення вистави члени
жюрі поздоровили колектив із прем’єрою і вру
чили нагороди за участь в обласному конкурсі
одноактівок, який пройшов у січні цього року.
«Театральна весна» тільки-но стартувала. Кілька
слів про її особливості. По-перше, вона прохо
дить як складова другого Всесоюзного фестива
лю народної творчості, присвяченого 70-річчю
Великого Жовтня. По-друге, разом із конкурсом
проходитиме атестація народних самодіяльних
театрів на підтвердження звання.
Крім Компаніївського, зональні конкурси теат
ральних колективів пройдуть у Кіровограді, Новоукраінці, Малій Висці, Новоархангельському,
Новгсродківському, Кіровоградському районах.
Хотілося б, щоб на місцях, організатори по
піклувалися про рекламу, щоб спектаклі не про
ходили при напівпустих залах.

3.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Суспільствознав
ство. 10 кл. 0.05, 14.00 —
Німецька мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. Астрономія. 10.35,
11.50 — Загальна біологія.
9 кл. 11.05 — Чи знаєш ти
закон? Тележурнал. 12.20 —
старший методист
Фільм «Визволення Праги».
1 серія. 13.25 — Фізика. 9 кл.
му мистецтву.
13.55 — Новини. 14.30 — За
прошує телевізійний театр.
О. Герцен. «Минуле і думи».
Частина 5. «Розлука». 18.00
— Новини. 18.15 — Для всіх
і для кожного. 18.45 — «Хо
чу все знати». Кіножурнал.
18.55 — Із скарбниці світо <■
Відомий
український
вої
музичної
культури. ->
Дж. РоссІнІ. «Стабат матер».
письменник Леонід Тен20.00 — Вечірня казка. 20.15
дюк — не вперше на Кі— Музичний кіоск. 20.45 —
ревоградщині. Це земля
Якщо хочеш бути здоровим.
21.00 — «Час». 21.45—Фільм
його дитинства. Тож не
«Визволення Праги». 2 серія.
випадково, що саме до
22.45 — Новини.
нас завітав він нині зі
своєю
новою книгою
«Останній рейс «Сінтоку-мару». Попереду бу
ли «Полінезійське рон
А ЦТ (І програма)
до», «Вогники в океані»,
7.00 ‘— Ранкова зарядка.
«На коралових атолах»
Мультфільм. Музика. 7.30—
та інші твори. Більшість
«Час». 8.20 — Очевидне —
із них написана під осо
неймовірне. 9.20 — На приз
бистими враженнями ав
клубу «Золота шайба». Про
Фінальний турнір юних хо
тора від далеких мор
кеїстів. б’.оа — Документаль
ських подорожей, екзо
ний фільм. 10.15 — Грає ка
мерний ансамбль «Концерти
тичних країн. Адже три
но». 10.30 — Новини. 16.00
валий час письменник— Новини. 16.10 — Релігія 1
земляк плавав матросом
політика. 16.55 — Концерт
на радянських дослід
фольклорних
колективів
ЧССР. 17.40 — Новини. 17.45
ницьких суднах «Витязь»
— Обговорення проекту За
та
«Ю. Шокальский»,
кону СРСР про державне
Та головне місце в
підприємство
(об’єднання).
18.15 — Футбол. Кубок єв
книгах Леоніда Михай
ропейських чемпіонів. Пів
ловича займають все-та
фінал. «Порто» (Португалія)
ки не подорожні емоції.
— «Динамо» (Київ). У перер
ві — 19.00 — Сьогодні у
Книги його про людей,
світі. 20.00 —' Молоді літе
що трудяться й борють
ратори в гостях у письмен
ся, страждають і споді
ника Володимира Карпова.
21.00 — «Час». 21.45 — Наваються. Цю головну ри
зустріч XX з'їзду ВЛКСМ.
су його творчості й від
Телеміст Москва — Софія.
значали учасники твор
23.15 — Сьогодні у світі.
23.30 — Концерт радянської
чих зустрічей Л. Тендюпісні.
ка з читачами, які три
вали в ході Всесоюзного
Д УТ
тижня дитячої та юнаць
кої літератури на Кіро10.00 — Новини. 10.15 —
Фільм-концерт. «Казки-недовоградщині.
казки». 10.35 — Шкільний
Під час тижня було
екран. 10 клас. Фізика.
проведено чимало ціка
«Ядерна енергетика» СРСР
та її розвиток». 11.05 —'
вих, корисних заходів.
Художній фільм із субтитра
Зокрема, в Кіровоград
ми. «Успіх». 12.35 — «Си
ському районі, Олек
туація». Публіцистично-ху
дожня передача. 13.05 —
сандрії та Знам’янці. За
Концерт з творів україн
першою адресою від
ських композиторів. 13.40—
криття Всесоюзного тиж
Новини.
16.30 — Новини.
16,40 — Срібний дзвіночок.
ня вилилося в театралі
17.00 — Республіканська фізоване свято. Діти й
зико-математична
школа.
«Що саке диференціальне

«Молодой коммунар» —

На украинском языке.

випуск. (Кіровоград). 18.45
— Телефільм «Народні ме
лодії». 19.00 — Актуальна
камера.
19.35 — Концерт
Державного
Заслуженого
академічного ансамблю тан
цю УРСР імені П. Вірського.
(До 50-річчя з дня заснуван
ня колективу). 20.50 — На
добраніч, діти! 21.00—«Час»,
21.45 — НС. Сіменон. «Пого
ня». Вистава. Під час перер
ви — 22.45 — Актуальна ка
мера. Вечірній випуск. 23.15
— Продовження вистави
«Погоня».

З 1 по 0

А ЦТ (1 програма)

1 квітня 1987 року

Індекс 61103.

Г. БОЙЧЕНКО,
ОНМЦ по театрально

А УТ

10.00 — Новини. 10.10 -гЗ
Ритмічна гімнастика. 10.40
— Ранковий концерт. 11.45,
— Доброго вам здоров'я.
12.25 — «Живе слово». 13.10
— Новини, 13.25 — Докуз
ментальний телефільм «По
літ і подвиг продовжується».
13.45 — Телефестииаль ліси
перської пісні «Пісня скли-:
кає друзів». (Кіровоград
Республіканське телебачец^
ня). 14.40 — Сатиричний
об’єктив. 15.00 — «СубртіІЇ
зустрічі». Фізичне виховання
дітей. 16.30 — Циркова прф
грама. 17,15 — Концерт хОз
ру Українського телебачен«
ня 1 радіо. 17.45 — Розповів
дає Юліан Семенов. (ГІер&І
дача II), 18.45 — Скарби му/
Зеїв України. І. Шадр. «Порт<ж.
рет Л. Красіна». 19.00 — Аі(Г*туальнд камера. 19.35 -Д
«Незабутні». Марко Кропиц»
ницький. (Кіровоград на Рес-і
публіканське телебачення),20.50 ~ На добраніч, діт’иі
21.00 ~ «Час». 21.40 — Ху
дожній фільм «Нізамі». 2 се
рія. 22.45 — Актуальна на1-:
мера. Вечірній випуск. 23,15
— Співає заслужений артист
УРСР М. Шопша.

А УТ

старші
шанувальники ?
дитячої книги зустрілися |
на костюмованому балу %
з героями улюблених <’
творів. А потім зав’язе- ♦
лася зацікавлена
роз- |
мова з письменником- ?
земляком. І Л. Тендюк >
брав у ній участь з особ- 5
ливим хвилюванням — 0
адже сам народився і ?
виріс у селі Володими- ?
рівці.
$
Любителі
поезії р £
Олександрії — учні ін- $
дустріального
техніку- £
му та читачі центральної Я
дитячої бібліотеки імені |
Ю. О. Гагаріна — зуст- і
рілися з кіровоградським і
поетом Є, ЖелєзнякО- І
вим.
X
Бесіди «Книга в твоєму у
житті», зустрічі з делега- £
тами XX з’їзду ВЛКСМ, ♦
читацькі конференції — $
кожен захід хороший |
для пропаганди книги, $
якщо проводять його |
зацікавлено, з вогником. 2
Взяли участь у тижні і х
актори обласного му- |
зично-драматичного те- |
атру імені Кропивниць- х
кого та театру ляльок і §
досить вдало зробили це $
засобами
свого
мис- £
тецтва.
І
Нову фор/лу роботи— ❖
своєрідні
прес-конфе- £
ренції — використали в $
бібліотеці для юнацтва |
імені О. Бойченка та ря- ?
ді інших. Помітно акти- «;
візувалася в ці дні ро- £
бота лекторів обласної |
організації
Товариства |
любителів книги.
$
Б. КОЛОС.

ний фільм. 9.05 — Народца «.
творчість. Телеогляд. 0,50«-і]
Пам'ятники Вітчизни. Теле«
альманах. 10.50 — Для всіх
1 для кожного. 11.20 — Д<І
ювілею Великого Жовтня,
Історії немеркнучі
РЯДКИ..
Фільм
«Велике
життя»
12.35 — Назустріч XX З'ЇЗДУ,
ВЛКСМ. Пошуковий хараїй
тер. 12.50 — Концерт маій
Стрів мистецтв і творчої мф
лоді Таджикистану в Центі
пальному концертному залгі
14.50 — У світі тварин. 15.5$
— «Співдружність». Теле
журнал. 16.25 — Документ
Тальний телефільм. 17.15
Фотоконкурс «Батьківщині
улюблена моя». 17.20 — Ні)
запнтанйя телеглядачів від»
повідає академік В. Афа
насьев, 17.50 — Телефільц
«Слідство ведуть ЗНАТОКИ^
Справа 20-а «Бумеранг». 11
2 серії. 21.00 — «Час». 21.4$
— У суботу ввечері «Золри
тий камертон-87>. ВсесоюЗ«
ний конкурс молодих викзд
навцїв. 22.55 — Новини';
23.00 — «Діалог з молодііі«^ми». Участь бере аглерикаДський журналіст Ф. Донахью'.

10.00 — Новини. 10,15 —
Виробнича гімнастика. 10.25
— Новини кіноекрана. 11.40
Пісні для йас. 12.25 —
Молодіжна студія «Гарт».’
13.55 — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.40 —■ Срібний дзві
ночок. 17.00 — Перебудова
і кадри. У корективі Борошиловградськоґо
машино
будівного заводу імені Пархоменка. 17.30 — Виступає
Литовський камерний ор
кестр. 18.00 — Агропром:
проблеми, пошуки. Якими
будуть сівалки у 12-й п'яти
річці. /Кіровоград). 18.45 —'
Музична мозаїка. 19.00 —
Актуальна Камер«. 19.35 —
«Крупним планом». Ведучий
письменник В. Коротші.
20.35 —’ Вечірня гімнастика.
20.45 — На добраніч, діти!
21.00 —' «Час». 21.40 — Ху
дожній фільм «Нізамі». 1 се
рія. 22.45 —' Актуальна ка
мера. Вечірній випуск. 23.15
— Мультфільми для дорос
лих.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Телефільм «Свята мого міс
та». 8.35 — «Уральський каз
кар». Про життя 1 творчість
П. Бажова. 9.30, 14.10 — Ан
глійська мова. 10.05 — Уч
ням СПТУ. XXVII з'їзд КПРС
про розвиток соціалістичної
демократії, поглиблення со
ціалістичного самоуправлін
ня народу. 10.35, 11.40 — Іс
торія. 7 кл 11.05 — Наш сад.
12.10 — фільм «Вечори на
хуторі біля Диканьки». 13.40
— Фізика. 8 кл. 14.40 — Но
вини. 14.45 — Запрошує те
левізійний театр. О. Герцен.
«Минуле і думи». Частина 8.
«Новгород». 18.00 — Новини.
18.15 — «Співдружність».
Тележурнал. 18.45 — Клуб
мандрівників. 19.45 — До
кументальний
телефільм.
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Поезія. К. Шевельова.
21.00 — «Час». 21.40—Спор
тивна акробатика. 22.25 —'
«Іраклій Андроников. Про
російські трійки». Докумен
тальний телефільм. 23.35 —
Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика, 8.20-—>
«Будівництво і архітектура^
Кіножурнал. 8.30 — Ритміч
на гімнастика. 9.00 — Ран/
кова пошта. 9.30 — Фільм
«Сім стихій». 10.40 — Світом
ва художну культура. Паблд
Пікассо .— художник-комуз
ніст. 11.35 — Програма Мур
манської студії телебачень
ня. 12.25—Виступ фольклор-:
них колективів Далекого!
Сходу. 12.50 — Наш саД.
13.20 — Спорт і особистість■
Л. Скобликова. 13.50—Фільм
«Доля людини».' 15.30 — «Як
вибирають директора». Бах
вод РАФ (Латвійської РСР).16.15
Народні
мелодії,16.30 —' Фільм «Свята ди.
тинства». 17.50 — «ІІезабуть
ні музичні вечори». В.-А. Мо
царт. Симфонія до мажор у
виконанні симфонічного орз
кестру Польської національ
ної філармонії. 18.15
Здоров'я. 19.00 — Фестивалі
лі... Конкурси... Концерти.Вечірня казка.
20.15 —' «Вітчизни рідні імє'-:
на»,
Науково-популярний
фільм «І. С, Тургенев. Вірші
У прозі». 20.35 — Стрибки У
воду. Кубок Європи. 21.00-Ді
«Час?. 21 40 — Фільм «Добрі
наміри», 23.00 — Новини
УВАГА!

Завтра в приміщенні
редакції газети «Кірово
градська правда» відбу
деться чергове заняття
літстудії «Сівач».
Початок о 18.00.

Бажаючих взяти участь
У
першому
міському
фестивалі рок-музики за
прошують подавати заяв
ки в Кіровоградський мі
ськком комсомолу (про
вулок Центральний, 1) до
16 квітня цього року. Те
лефон
для
довідок
4-98-71.

А ЦТ (І програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
І Мультфільм.
Музика. 7.30 —'

«Час». 8.05 — Здрастуй, му
зико! 8.55 — Документаль
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