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ня виділити головне і зосе
редитися на ньому, сперти
ся на актив А обкоми, ЦК
комсомолу республіки
до
помагають їм слабо.не вчать
мистецтва предметної,
си
стемної та ефективної ро
глядна нестійкість. Немало
боти. 1 не в останню чергу
ще в молодіжному середо
тому, що те не досить во
вищі людей легковірних, які
піддаються різним
ідеоло лодіють цим мистецтвом і
самі. Навчання ж низового
гічним пошестям. ласі до
комсомольського активу ве
різних чуток і домислів. Та
деться нерідко формально,
ке дворушництво несумісне
немає чіткої програми уза
з членством у Ленінській
гальнення,
поширення
і
Комуністичній Спілці Мо
впровадження кращого до
лоді. І взагалі, час уже в
свіду комсомольської
ро
цьому плані повести в ком
боти. Підкреслювалося: не
сомольських
організаціях
додати в роботі тепер, запредметну, пршіцшюву ро
довол ьвиТися
лося гнути м,
боту. В ідеологічній бороть
означає відстати
завтра,
бі, в політиці в цілому не
підкреслив 10. 11. Єльчен
має і не може бути дріб
ко, — зірвати намічені пла
ниць, не місце безпринцип
ни. посіяти
серед комсо
ності.
мольців і молоді зерна пе
Секретар ЦК Компартії
симізму і сумнівів. А цього
України спинився на питан
ми не маємо права допусти
нях організації внутріспіл
ти.
кової роботи.-її стилі й ме
Наприкінці 10. II. Єльчен
тодах, ролі в розв'язанні
ко
висловив
побажання,
поставлених завдань ком
щоб наступний день
ра
сомольських ватажків. Щоб
дянської молоді було від
піднести комсомольську ро
значено по-особливому. Го
боту на рівень сучасних ви
ловне. сказав він, — на
мог. сказав він. треба на
повнити не свято політич
самперед зламати кабінет ним змістом, показати над
но-бюрократичний підхід до
звичайно широкі права і
розв’ я з а н н я
молоді ж н и х
можливості, надані молоді
проблем, що складався ро
в нашій країні. її вірність
ками, всемірно розвивати
Батьківщині. Ініціатором са
ініціативу і самодіяльність
ме такого проведення свя
комсомольських
організа
та, звичайно ж. повинен
цій, посилювати
гласність,
виступити комсомол. Пар
критику
і
самокритику,
тійні комітети, відповідні
контроль
«знизу».
Слід
органи і організації на міс
зміцнювати
колективність
цях повинні підтримати йо
керівництва.
підвищувати го. подати необхідну допо
роль і відповідальність чле
могу.
нів комсомольських вибор
Пленум прийняв постано
них органів, розширювати
ву. в якій намічено заходи
демократичні засади при ви
по реалізації рішень XX з’їз
борах керівних комсомоль
ду ВЛКСМ і XXV з’їзду
ських працівників. Завдан
ЛКСМ України, гідній зу
ням завдань сьогодні є кон
стрічі 70-річчя
Великого
центрація зусиль комітетів
Жовтня.
комсомолу, всіх комсомоль
У роботі Пленуму взяли
ських працівників та акти
участь завідуючий відділом
вістів на безумовному вико
орта н ізаи і й по -,п а рті і і н ої ро
нанні прийнятих рішень.
боти ЦК Компартії України
У розв'язанні поставлених
А. І. Кориієико. завідуючий
завдань величезною є роль
сектором України і Молда
комсомольських
ватажків.
вії ЦК ВЛКСМ Є. В. Фе
А поки що багатьом з ним.
доренко.
особливо в районній і місь
(РАТАУ). '
кій лапці, не вистачає вмій-

БУТИ МОЛОДОЮ ГВАРДІЄЮ ПЕРЕБУДОВИ
__

Завдання комсо м ол ьськи х
організацій республіки, спря
мовані на поглиблення пе
ребудови роботи відповідно
до
рішень
XX
з'їзду
ВЛКСМ, .обговорив Пленум
ИК ЛКСМ України, який
відбувся 13 червня. На ньо
му йшла ділова, конструк
тивна розмова про роль і
місце молоді в оновленні всіх
сфер суспільного життя, її
участь у здійсненні наміче
ної XXVII з'їздом
КГ1РС
програми .прискорення со
ціально-економічного
роз
витку країни.
У доповіді і виступах від
значалося, що молоде поко
ління з ентузіазмом сприй•ІЕ.'ло
і схвалило рішення
з’їзду комсомолу
країни,
розуміє свою величезну від
повідальність за втілення їх
у життя. Однак ще не всі
комсомольські
організації
по-справжньому пройняли
ся духом перебудови, праг
нуть працювати по-новому,
ініціативно. Далеко не кож
на первинна комсомольська
організація визначила своє
місце в інтенсифікації ви
робництва. прискоренні на
уково-технічного
прогресу,
розв'язанні актуальних со
ціальних питань.
Комітети
комсомолу. не, завжди гли
боко вивчають тепдеіщп,
які намітилися в молодіж
ному середовищі, вони час
то відстають в осмисленні
Жовнх ЯІШ1Ц.

Як добитися, щоб комсо
мол па практиці став мо
лодою гвардією перебудо
ви? Що треба зробити для
підвищення авторитету ком
сомольських організацій, їх
активності й
бойовитості?
Як примножити вклад мо
лоді в реалізацію
рішень
XXVII з'їзду КПРС? Ці та
інші злободенні питання за
інтересовано.
по-діловому
обговорювали
учасники
Пленуму.
11а Пленумі виступив член

З Пленуму ЦК ЛКСМУ
Політбюро, секретар
ЦК
Компартії України 10. Н.
Єльченко. XX з'їзд ВЛКСМ,
сказав він, став
великою
політичною подією не тіль
ки для комсомолу, а й для
всього радянського суспіль
ства в цілому. У здійсненні
масштабних соціально-еко
номічних завдань, розвитку
соціалістичної
демократії
партія розраховує на
мо
гутній творчий
потенціал
молоді, її високий освітній
і культурний рівень, праг
нення до соціальної твор
чості, неприйняття всілякої
рутини, відсталості, консер
ватизму. Ось чому тепер як
ніколи партія зацікавлена
в тому, щоб комсомол жив,
працював і боровся як ак
тивна політична
організа
ція, був, за образним-висло
вом М. С. Горбачова на
з’їзді, молодою
гвардією
перебудови.
Надзвичайно
важливою,
визначальною сферою при
кладення сил комсомолу є
суспільне виробництво. Ду
же важливо, щоб кожна
без винятку комсомольська
організація брала участь у
реалізації конкретної спра
ви — розробці і впровад
женні комплексних науковотехнічних програм і підви
щенні ефективності • вико
ристання 'високопродуктив
ного устаткування, соціаль
ній перебудові села і будів
ництві МЖК, шефстві над
відстаючими учнями і ро
бітниками. Треба всемірно
розвивати,
виховувати у
юнацтва самостійність, умін
ня вести сміливий
пошук,
доводити почату справу до
кіпця. Цс — саме ті якості,
яких вимагає від нас пере
будова. Тільки в живому,
конкретному ділі відбуває
ться громадянське стапов-

лення, формується життєва
позиція молодої особистос
ті. Той, хто змолоду не ба
жає і пальцем кивнути за
ради спільної справи, обо
в'язково
перетвориться в
утриманця.
У виступі йшлося про не
обхідність наполегливого й
рішучого викоренення
на
явних у молодіжному
се
редовищі негативних явищ
— пияцтва і наркоманії, по
долання соціальної пасив
ності,
незрілості частини
молодих людей, благодушноспоглядальної позиції де
яких комітетів комсомолу,
через що зів'яло на пні чи
мало
корисних, суспільно
значимих ініціатив молоді
республіки. Серед них —
шефство над малою механі
зацією, торгівлею і сферою
обслуговування. В п’яти об
ластях — Вінницькій, Кіровогр а дськ і й,
Ровенські й,
Одеській і-Чернігівській —
не вистачило пороху
для
здійснення ідеї будівництва
молодіжних
комплексів.
Більшої масштабності погре
бує ня важлива справа і в
республіці у цілому.
Зазначалося, що
згаслі
почини, забуті
ініціативи
породжують у молоді невіру
в свої сили, у творчі мож
ливості комсомолу, бо знач
но важче підняти па добру,
корисну справу того, хто
хоч раз у своєму житті
зіткнувся з
формалізмом,
байдужістю, показухою. Це
необхідно враховувати Бюро
ЦК ЛКСМУ при
аналізі
причин громадської пасив
ності частини членів комсо
молу. Корисно було б залу
чити до такого аналізу і вчених-суспільствозпавіїів.
Було загострено увагу па
неминущому значенні ідей
но-класового загартування,

патріотичного й інтернаціо
нального виховання молоді.
Підкреслювалося: щоб бути
активними учасниками пе
ребудови, необхідно стояти
на мінних ідейно-теоретич
них позиціях. В ідеологіч
ній боротьбі, в політиці у
цілому немає і не може бу
ти дрібниць, не місце без
принципності. В центрі ви
ховної роботи повинні бути
не загальні заклики й ло
зунги, не «справна» цифра,
а конкретна людина, її ду
ховний світ. У повсякденну
практику
комсомольської
роботи повинні
органічно
ввійти і міцно в ній утвер
дитися принципи
правди,
довір’я до молоді.
Розв'язання нього зав
дання ускладнюється напо
легливою протидією
бур
жуазної пропаганди. Наші
ідеологічні противники зво
дять зухвалі наклепи на ра
дянське суспільство,
про
пагують буржуазні стан
дарти моди і масової куль
тури. рекламують чужі вам
«цінності».
Дискредитую
ться історичне минуле і су
часне нашої країни, обра
зи героїв революції, грома
дянської і Великої Вітчиз
няної воєн. Не помічати слі
дів ворожого впливу на сві
домість деяких молодих лю
дей було б непростимою
благодушністю і політич
ною короткозорістю.
Він
позначається, зокрема, на
діяльності деяких так зва
них
неформальних об’єд
нань молоді, і насамперед
там, де ослаблено комсо
мольський контроль і вплив.
Останнім
часом знизи
лась увага до формування
атеїстичної
громадської
думки, якою раніше був
сильний комсомол. У бага
тьох з'явилися якесь при
миренство до релігії, світо-
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Задумів
чималоза роботу

Цього року виповнює
ться 28 років Всесоюзно
му студентському рухові.
За цей час ініціатива гру
пи зачинателів переросла
у масовий рух студент
ської молоді країни. Сфе
ра діяльності загонів по
стійно розширюється, мо
лодь все активніше ВКЛІОчається у розвиток СІЛІ>ськогосподарського виробніштва, .працює па трапспорті, у сфері охорони
здоров’я та обслуговуван
ня, па підприємствах хар
чової та переробної про
мисловості.
Що ж нового у діяль
ності студентських заго
нів?
Перебудова проходить і
тут. Дальший розвиток ді
став принцип самостійно
го визначення
загонами
І об’єктів роботи. У паВ вчальппх закладах успіш-

по проводився
експери
мент по виборах керівни
ків загонів, особливу ува
гу приділяли дотриманню
принципів добровільності
при формуванні
загонів.
На якісно новий
рівень
підняті вимоги по забез
печенню оптимальних умов
прані, недопущенню
випадків травматизму
серед біі'шів загонів. Разом
з комітетами комсомолу у
цьому тісно співробітни
чають органи
народного
контролю, інспекції з охо
рони прані профспілкових
комітетів.
Цього року значно роз
ширено
права
лінійних
загонів у проведенні су
спільно-політичної роботи.
Відмінено жорстку регла
ментацію заходів, які ма
ють бути проведені в за
гонах, надано ширшу са
мостійність у
визначенні
форм проведення агітацій
но-пропагандистської. куль
турно-масової,
спортив
ної, шефської роботи. Хо
рошою традицією стало
проведення у студентських
загонах пнів ударної пра
ці.
Однією з багатьох форм
патріотичного
виховання
молоді залишається
за

рахування до складів за
гонів почесними бійцями
героїв Великої Вітчизня
ної та громадянської воєн,
воїнів - інтернаціоналістів.
Зароблені кошти будуть
перераховані у Радянський
Фонд миру, па рахунки
дитячих будинків, шкіл-інтерпатів, дитячих санато
ріїв республіки.
Важливе місце в діяль
ності студентських загонів
області відведене роботі з
дітьми. Традицією стала
участь у складі студзагопів учнів шкіл. СПТУ По
над 70 підлітків працюва
тимуть пліч-о пліч зі сту
дентами педінституту та
СІЛЬГОСПМаШНінституту
побудування Готовий НО
виїзду на місце пнелокації
об'єднаний
загіп
«Спектр», який
складається із студентів пелічетнтуту та ппхпваппів Кіровогра 'ігької
школи-інтернате № І.
Допомога дітям
• голопне V діяльності
стулсіітськпх загонів
«ГІолум'я»
«Спектр», «Факел» «Корчягінопь» із пед
інституту. Пі загони
на
особливому положенні в
обласному студентському
загоні- усі ЧППлбпп"! '.т>Щ-

ти вони безкорисливо пе
рераховують
підшефним
дитячим будинкам і тому
гордо носять звання «Сту
дентський загін безкорис
ливої прані».
Восьмого червня розпо
чався цьогорічний третій
трудовий семестр. На міс
ця дислокації виїхали і
приступили до роботи пер
ші три загони.
Г. ТОПОР,
• комісар обласного
штабу студентських
загонів.

Дорога
ложка
до обіду
У нашому технікумі що
року
організовуються
два студентських загони
Працюємо на сільськогос
подарських роботах, і по
стійні адреси за нами вже
закріпилися. Це колгоспи
імені Леніна та
імені
Урицького Компаніївського району.
Відразу ж хочеться по
хвалитися. що нарікань не

буває, в господарствах на
ми задоволені. Наприклад,
у 1985 році за хорошу ро
боту студзагін був наго
роджений колгоспом іме
ні Урицького кольоровим
телевізором.
Все ж у студентів пре
тензії до 'згаданих
кол
госпів є. У «Молодому ко
мунарі» вже писалось про
наші незгоди. Пам'ятає
ться, називалася та стаття
«Двір з качками». Говори
лося про антисанітарійні
умови харчування і проживання Жили ми в тій
хаті і в минулому році,
Усе це є колгоспі імені
Урицького Не раз приїздили всілякі
перевірки.
Комісія із санстанції за
боронила нам там жити,
пожежник — теж. Нареш
ті нас переселили із Во
лодимирівни у Першотра
вень у приміщення ШКО
ЛИ Харчуватися стали вже
не самостійно, а в їдальні.
Ніби есе для нас зроби
ли, але ж.. Від школи до
їдальні йти далеко на ро
боту, їхати ще далі. І сту
дентам цілими днями пише те й поводилось, що
ходити та їздити. Усе це
стомлювало більше, ніж
сама робота

Але цей загін був ще у
непоганому
положенні,
порівнюючи З ТИМ, який
жив у Сасівці. Там дівча
та взагалі жили по квар
тирах. Хлопцям, щоправ
да, знайшли приміщення.
Викладачеві
доводилося
починати день о 6-й ран
ку тим, що бігати від хати
до хати та збирати усіх.
Яка вже тут організова
ність...
Про деякі наші минуло
річні перипетії згадуємо
зараз пише для того, щоб
не повторювалися вони в
нинішньому році. А тому
просимо усі ті
комісії,
які мають приїхати з пе
ревірками, виїхати на міс
ця нашої дислокації. Тоб
то, у колгоспи імені Ле
ніна та імені Урицького.
Тепер, а не тоді, коли
студенти розпочнуть рощо
боту. Повідомляємо,
загони виїдуть із 5-го липня, тож, ча с ще є. Потім
дорогоцінним.
він буде
Як кажуть. дорога ложка
ДО обіду.
Т. ОМЕЛЬЧУМ,
комітету
секретар
комсомолу Компаніївського
ветеринарно
го технікуму.

І
І
І

16 червня 1987 року
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ВІД «СТРІТЕННЯ» ДО «ТРІЙЦІ»
КОСЬ авторові цих ряд
ків довелося
стати
Ясвідком
розмови в місь

кому тролейбусі. Одна
жінка запитала іншу;
— Куди їдеш?
— До церкви, —- була
відповідь.
— А яке не сьогодні
свято?
— Стрітення... У цей
день зустрічається весна
з літом, і якщо горобець
нап’ється води з калюжі,
то весна буде рання...
З цієї розповіді видно,
що
віруючі відвідують
церкву на честь релігій
них свят і не мають ніяко
го уявлення про них. Тим
часом знання походження

того чи іншого свята мо
же допомогти їм швидше
зрозуміти всю облудність
біблейських легенд.

Стрітення — християн
ське свято, в основі яко
го лежить згадка у «Єван
гелії від Луки» про те,
що на 40-й день після
народження Ісуса Христа
батьки привезли його в
Єрусалимський храм, «щоб
представити перед
гос
подом». Немовля нібито
прийняла пророчиця Ан
на і тут «праведний Сам
сон» благословив його як
бога, сповістивши, що він
є «світ до освічення язич
ників».
У християнстві
«стрітення» було певної

спрямованості:
утверд
жувати у свідомості
ві
руючих думку про необ
хідність через сорок днів
після народження прино
сити немовлят у храм
«представляти перед гос
подом», зв'язуючи їх на
все життя з церквою.
ДНЕ з важливих хри
стиянських свят —
«трійця».
Відзначається
воно через сім тижнів (на
50-й день) після великодня,
звідки
походить
друга
назва свята — «п’ятиде
сятниця».

Християнський
догмат
стверджує, нібито єдиний
бог існує у трьох особах:
«бога-отця», «бога-сина»,

«бога-дука святого».
Це
неприйнятне для розуму
положення є одним з ос
новних догматів христи
янства. В його основі ле
жить міф про зішестя
«святого духа» на апосто
лів; після цього всі апо
столи нібито стали роз
мовляти різними мовами,
але решта людей, при
сутніх при цьому, їх доб
ре розуміли. На здивова
не запитання
присутніх
апостол Петро
відповів,
що на них зійшов
«дух
святий», посланий з неба
«богом-отцем» після по
вернення туди «бога-си
на», тобто Ісуса Христа.
День, коли стало відомо

про «існування» бога як
«духа святого», е урочис
тим святом християнської
церкви. У
християнстві
«трійця» використовується
духовенством для пропа
ганди всемогутності бога,
для проповідей, що за
кликають до поширення
християнського віровчен
ня. Рядових віруючих, ям
правило, у «трійці» при
ваблює обрядовість, що
включає в себе поминан
ня померлих,
прикра
шання жител березовими
чи кленовими гілками то
що.
Сектанти - п’ятидесятниКИ використовують
міф
про «зішестя святого ду
ха» ДЛЯ
підтвердження
вигадок про те, ніби вна
слідок цього вони дістали
«дар пророцтва» (так зва-

АТЕЇЗл^
не «говоріння на
вах»). Вважається,
угодна богу людина може
стати знаряддям <духа
який зійшов на неї» та‘
ке «зішестя» відбувається
в умовах
надзвичайної
релігійної екзальтації,
доходить до нестями’ на
молитовних зібраннях $
виявляється в «глосоаліях»
(тобто — неосмисленому
бурмотінні).
Наслідками
молитовних зібрань і одг
рядів є психічне , внена«
ження, крайні прояви ре.
лігійного бузувірства. Заас
дання атеїстів — уберег
ти віруючих від цього.

П. ДМИТРЕНКО,
завідуючий обласним^
Будинком атеїзму.

--------------------------------- ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА
Вже не вперше «Молодий комунар»
Заводить мову про перебудову в діяль
ності лекторських груп райкомів комсо
молу, про проблеми, пов’язані із підго
товкою молодих лекторських кадрів. В
номері за 15 січня ц. р. керівник лектор
ської групи обкому ЛКСМ України
!О. Воронов у статті «Нові форми чи но
вий зміст» писав про те, в яких напря
мах проходить в області вдосконалення
роботи комсомольських лекторів.
Але
в діяльності молодих лекторів, у тому
числі і'і комсомольських, невирішених
проблем залишається ще немало, про що
засвідчила й розмова за «круглим сто
лом» «ЛІК» в Устинівському районі. У
ній взяли участь лектор райкому партії
В. Гавриш, другий секретар
райкому
ЛКСМУ ІО. Швигол, комсомольський
лектор, учитель Седнівської
середньої
інколи В. Білобородо».
КОР.: Починаючи сьогоднішню розмо
ву, хочеться повернутися до однієї наІиої публікації
більш як
двомісячної

ту для лекторського обміну. Чи ж до
водиться дивуватись, що нерідко органі
зувати аудиторію буває просто немож
ливо — люди втрачають інтерес до лек
цій.
Хочу підтримали й думку про те, що
серед лекторів не повинні превалювати
вчителі, бо це веде до завуженпя тема
тики пропаганди. Хіба пристало, скажі
мо, філологові розповідати механізато
рам про останні здобутки ракетної тех
ніки чи агрономії? Якщо таке й станеть
ся, то, найімовірніше, призведе до по
верховості викладу...
Ю. ШВИГОЛ: Мушу визнати, що и
лекторській групі райкому комсомолу дві
третини складають педагоги. З одного
боку — це добре, а з іншого...
В. БІЛОБОРОДОВ: Я не так давно
закінчив Кіровоградський педагогічний
інститут — два роки тому — і можу

«КРУГЛИЙ СТІЛ» «мк»

Розрахувавши власні сили
давності. 26 лютого цього року в корес.
понденції «А кандидати не об’явилися»
було піддано критиці цілий ряд райко
мів комсомолу, які не забезпечили появу
молодих лекторів на
заняттях
школи
молодого лектора-атеїста в Кіровограді.
Зонрема, з Устинівки теж нікого не було,
а пояснювати, чому так сталося, райком
не став. Минуло чимало часу, а відповіді
редакція так і не одержала.

10. ШВИГОЛ: Райком комсомолу
вчасно поставив до відома лекторів, за
рахованих у ШМЛ. про час проведення
ранять. А от щодо того, чому не відгук
нулися на виступ газети... важко гово
рити па своє виправдання. Ми відряд
жали на заняття двох лекторів — В. Білобородова й В. Васнльченка. Обоє вони
в тих, па кого ми покладаємо немалі
надії. Втім, Василь Білобородов бере
участь у нашій розмові, то, може, він
сам про все розкаже?
В. БІЛОБОРОДОВ: Я добре пам’ятаю
ситуацію, про яку тут зайшла мова. Тре
ба сказати, що тоді склалася обстанов
ка, взагалі характерна взимку для Усти
нівки: через зимові заметілі погано хо
див транспорт. Однак, якщо бути до
кінця відвертим, то була ще одна при
чина: не так багато ми знаємо в районі
молодих людей, яких можна залучити до
подібних заходів. А от мене, наприклад,
досить часто посилають на різні семіна
ри та зустрічі іі не завжди легко буває
відриватися від домашніх справ, від на
вчального процесу в школі. Адже і я, і
мій колега Васильченко працюємо вчи
телями. Це наша основна робота, від
якості якої теж залежить чимало...
По-моєму, тут ми торкнулися серйоз
ної проблеми, адже у нас більшість мо
лодих лекторів — учителі. Втім, думаю,
то й для інших спеціалістів часті від
лучки на семінари не дуже бажані.
Ю. ШВИГОЛ: А з іншого боку — не
кожного лектора пошлеш одразу на на
вчання в Кіровоград, тут потрібен уже
Певций рівень підготовленості...
В. ГАВРИШ; Треба сказати, що упас
В районі донедавна було більше трьох
сот лекторів товариства «Знання». Після
переатестації в жовтні-листопаді 1986
року їх лишилося 215 — відібрали кра
щих. Ми збільшили кількість лекційних
аудиторій, провели їх паспортизацію.
Добре знають в районі таких лекторів,
як І. О. Лоєвська, В. В. Чередниченко,
В. П. Черкаський... Приводжу ці факти
для того, щоб показати: певну роботу
лектори району проводять. Разом з тим
треба визнати: з тих 215 лекторій дале
ко не всі на сьогодні активно працюють
на терепі лекційної пропаганди, деякі
роками виступають в одних і тих самих
Аудиторіях — через відсутність транснор-

сказати, що під час навчання дуже мало
студентів навчаються ораторської май
стерності. В усякому разі, мені не дово
дилося чути про школу молодого лектора.
КОР.: Така школа в педагогічному ін
ституті нині працює.

В. БІЛОБОРОДОВ: Якщо це так, то
мені хочеться побажати, щоб побільше
майбутніх вчителів пройшло через неї,
адже, найімовірніше, більшості з
них
доручать в майбутньому, особливо якщо
потраплять за розподілом на село, про
водити й лекторську роботу.
1 ще одне: а чи існує ШМЛ в іншому
кіровоградському вузі — КІСМі, а якщо
ні, то які перспективи її створення? Ад
же в області працює чимало випускни
ків і цього вузу.
КОР.: Пропоную переадресувати це за
питання номітетові
комсомолу
КіСМу,
яний, ми сподіваємося, візьме участь у
майбутньому продовженні нашої розмо
ви на сторінках «Молодого комунара».

Ю. ШВИГОЛ: Скажу й таке: віддалеленість від обласного центру й відсут
ність великих підприємств в Устннівці
накладають певний відбиток на діяль
ність наших лекторів. По-перше, нам
слід більше розраховувати на власні си
ли. Нинішня розмова переконує: треба
більше практикувати районні семінари,
конкурси лекторів. Торік, наприклад, у
нас один такий конкурс з успіхом про
йшов. Перемогла на ньому молода вчи
телька з Димитрівської середньої школи
II. О. Алексапян. Вона, до речі, й в ана
логічному обласному конкурсі зайняла
друге місце, нині часто й з успіхом ви
ступає в районі. А от цього року нам
так і не вдалося організувати в районі'
конкурс лекторів. Причина, певно, тут
ще й в тому, що не появилося у пас за
рік нових імен...
В. ГАВРИШ: Інколи за розмовами про
методику навчання кадрів, розвиток їх
ніх ораторських навиків ми забуваємо,
що на першому місці повинні стояти такі
вимоги: лекція має бути гранично прав
дива й цікава для аудиторії. Потрібна
проблемність і полемічність у наших лек
ціях. їх поки що явно не вистачає.
На закінчення цієї розмови доводиться
визнати: перебудова як така в лекційній
пропаганді у нашому районі тільки-тіль
ки починається. Наше завдання — нада
ти їй розвою.
НОР.: Певно, багато які із порушених
тут проблем характерні й для інших сіль
ських лекторів області. Сподіваємося, що
вони підтримають
нашу
сьогоднішню
розмову — поділяться своїми думками,
а то й досвідом перебудови ідеологічної
роботи. «Молодий комунар» охоче на
дасть для цього свої сторінки.

Розмову вів п. СЕЛЕЦЬКИЙ.

ЗДРАСТУЙ, ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ!
День відкриття літнього оздоровчого
сезону вихованці піонерського
табору
«Алые паруса», як і усіх інших баз від
починку області, запам’ятають надовго.
Зелена мальовнича галявина поблизу
Інгулу, юний горніст, радісні дитячі об
личчя. Ка-ні-ку-ли!
В «Алых парусах» дотримуються важ
ливого правила, аби піонерське літо ста
ло піонерським не тільки за назвою, але
й за змістом.
— Життя дітвори в піонертаборі, —
вважає його директор Іван Миколайо
вич Білоконєв, — організовується іні
ціативою керівників і самодіяльністю
піонерів так, щоб діти самі планували
власне дозвілля. Тільки при цій важли
вій умові вони зможуть знайти себе і в
спорті, і в праці, і у відпочинку.

І ми дійсно стали свідками сказаному
— Хлопці, у що будемо грати? — вея
село запитала піонервожата Тетяна /йо<
гильда.
— У піонербол!
5 ось уже над сіткою злетів м’яч, ра
дісний гомін заповнив спортивний май
данчик.
Здрастуй, літо піонерське!

С. БОНДАРЕВ.
На з н і м к у: раніше всіх прокидається
горніст, йому доручено кликати шоиефів
на ранкову зарядку; піонервожата На
таля ІГНАТЕНКО розповідає своїм ви
хованцям про Альку, Хлопчиша-Кибальчиша та військову таємницю.

Фото Г. НОШКА,
м. Кіровоград.

14 червня 1937 року

«Молодий комунарі» —
-------
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АЧИЛИ ви коли-небудь
однакових людей?
Як відомо,
абсолютно
схожих не буває.
Навіть
близнята, народжені
од
нією матір ю, відрізняю
ться. Але ті, кого я поба
чила в обласному нарко
логічному диспансері, схо
жі одне на одного,
як
дзеркальні відбитки. | як
це страшно! Правда,
лі
карям, які їх тут лікують,
медсестрам, няням вони
не здаються на «одне об
личчя». Для них одні злоб
но-агресивні, інші похму
рі і сумні, треті балакучі
й сентиментальні. Але це,
._
різниця в
так с..
би мовити,
характері. Я ж побачила
молодих людей приблизно одного віку (за доку
ментами їм від ?"
20 до ЗО
років), з однаково безли
кими обличчями, скляни
ми
очима,
підкреслено
байдужих до всього.
«Хвороба: наркоманія» —
записано в їхніх медичних
картках. У кожної історії
хвороби до направлення в
лікарню
один і той
же
шлях: спокусився на обі
цяні «шикарні»
дідчуття.
потрапив
на
приманку
наркотиків, залишив
на
вчання.
роботу.
сім’ю;
вчинив крадіжку, згвалту
вання; засуджений, помі
чений у зберіганні й збу
ванні наркотиків.
Тільки
■й різного у цих картках—
прізвища. І ці молоді
в
найкращу пору свого жит
тя — пору розквіту
—
навмисне.
безтурботно,
безвідповідально привели
себе на лікарняне ліжко,
самі себе перетворили на
фізичних і моральних ін
валідів.
Вони мали стати бать
ками, могли бути силою,
цвітом суспільства, а ста
ли лише рабами
згубної
пристрасті, яка веде
до
тяжкого захворювання.
Наркоманія — хвороба
страшна за своєю руйнів
ною силою,
за міцністю
пут, з яких дуже нелегко
Вирватися.
Проявляється
вона
у
вигляді різних психічних і
фізичних розладів. Роз

І

І

вивається
наркоманія в
результаті вживання
ме
дикаментів без
призначення_ лікаря,
відварів,
настоїв, препаратів з де

яких рослин і навіть за
собів побутової хімії. Ду
же швидко організм зви
кає до наркотика. Хвороба
породжує депресію, без
соння,
неспроможність
підтримати
нормальні
людські стосунки. Люди
на стає в повному розу
мінні
слова
інвалідом.
Періоди невживання нар
котиків супроводжуються
страшними галюцинаціями,
ломотою в усьому тілі.

фесійно-технічного
учи
лища. У школі дуже бояв
ся
профілактичних уко
лів, а коли в гуртожитку
приятель
запропонував
попробувати «хімію» —
рішуче підставив руку. То
чому ж так легко, як во
гонь в сухому степу, по
ширюється згубний вплив?
Чому не
спрацьовують
гальма в тих, кому про
понують
«зілля»? А то
му, що в їхньому мораль
ному комплексі десь рані
ше, в період формуван
ня, залишилася прогали
на,
пропустилося
щось
дуже важливе.

Безликі обличчя
Та організм «вимагає»
мов на доказ цього го
все нових і нових доз ловний лікар
обласного
отрути. У такому
стані наркологічного диспансе
(ми його називаємо
аб- ру С. Д. Прокопенко, гор
стинентним
синдромом) таючи
історії
хвороби,
настає момент, коли лю розповідає: «Ось, дивіть
дина перестає контролю ся, цього хлопця вихову
вати свої дії: іншими сло вала бабуся. Батьки дов
вами — стає
несамови гий час працювали за кор
тою, здатною
на
тяжкі доном. Синові
посилали
злочини, навіть вбивство. гроші — більше, ніж тре
На жаль, найчастіше в ба було. Відкуповувалися.
сина
пастку наркоманії
попа Гроші знайшли, а
дає молодь, підлітки. Ад втратили».
же в юнацькому віці від
Марина К., яка ще рік
бувається інтенсивний ріст тому залишила навчання
і фізичний розвиток, фор в технікумі, прямо звину
муються
захоплення
й вачує своїх батьків: «По
інтереси людини.
такали в усьому, оберіга
Причина першого вжи ли від неприємностей, не
вання наркотика нерідко— навчили боротися з труд
цікавість, бажання випро
бувати дію препарату на нощами».
собі. Відповіді на
запи
Цього року за допомо
тання: «Де, коли, з чиєю гою профілактичних огля
допомогою зроблено пер
ший КРОК до падіння?» — дів учнів шкіл, професій
дуже схожі: «Всі пробува но-технічних училищ
та
ли, і я попробував...». «За технікумів вдалося вияви
пропонував
приятель»,
«Вмовила подруга». «Пер ти в області нових осіб,
ший раз уколовся на дис які вживають наркотики.
котеці». «В парку...», «В І що ж ви думаєте — ні
гуртожитку», «Коли
був
день народження у това хто не обурюється про
риша».
філактичними
оглядами
Пригадую
сімнадцяти дітей так, як батьки. Тут
річного Сергія, учня про позначається і «страуси-

Кооператив «Мадьяр відео»

і

В Угорщині один аідеомагнітофон- припадає
на
120—130 чоловік. Близько
чверті всієї відеоапаратури знаходиться в приват
ному користуванні, реш
та — у державній сфері.
Переважна більшість апа
ратів придбанаі за кордоном. 1984 року■ і угорська
випустила
промисловість
таких ви
першу тисячу
робів. Нині ВИ|робництво і
Ціна
ввезення тривають.
на апаратуру досить витипу
сока. Залежно від
від
відео вона складає
полозини до позної вар,тості автомашини...
«Мадьяр аідео» — це
кооперативна
організа
ція, товариство захопле
них людей. Вони молоді,
професії у них різні —

робітники, інженери, працівники сервісу. Які ж об
ставини покликали до жит
тя народження таких ко
оперативних
товариств?
Звичайно, ціна — поки що
основна перешкода масо
вого користування відеотехнікою. Відеокамери —
особлива рідкість. Непрос
то
з
ремонтом
такої
складної апаратури. Важ
ко і з касетами. Протягом
ряду років державні ор
ганізації кінофікації
давали касети напрокат ли
ше крупним готелям
та
дискоклубам. Білі
плями
тут же стаз заповнювати
чорний ринок.
У 1984 році угорське
телебачення та інші орга
нізації почали -створюва
ти господарські коопера-

тивні товариства, асоціа
ції, такі як «Мадьяр ві
део», які брали на себе
все більше турбот амато
рів.
На недавньому І Всеугорському огляді люби
тельських
зідеофільмів
демонстрували чимало зі
створеного молодими. Ко
оперативні товариства до
помагають
долати
такі
бар'єри, як вартість апа
ратури та складності з ре
монтом.
— Ми постійно розши
рюємо коло друзів,
—
говорить голова асоціації
«Мадьяр відео»
Йожеф
Худак. — Сподіваємося,
що знайдемо їх і в СРСР.
Тетяна ГРУНАУ,
кор. ДПН.
Будапешт — Москва.

«Триває «торговельна
війна» між США і Япо
нією. Причина перемін
них «бойових дій» криє
ться у легкових автомо
білях, телевізорах. на
півпровідниках.
Однак,

суть та ж: Японія сильно
притісняє американські
товари ;<а внутрішньому
ринку США.
(З газет}.

«Асахі івнінг ньюс» роль
американського
«дядеч
ка
Сема»,
поваленого
японськими автомобіль
ними компаніями.

р
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ГРАНІ МОРАЛІ =====

на» психологія (не стоїть
на обліку — не нарко
ман), і принцип не вино
сити сміття з хати. А ще
необізнаність,
неінфор
мованість в розпізнаванні
прикмет прилучення до
наркотиків.
Підкреслюю (про це вже
мовилося
в попередній
статті про шнідливість ку
ріння, «гЛК» за 1Ь травня)
— одне те. що син чи доч
ка закурили, мусить
на
сторожити батька з ма
тір’ю. Куріння — перша
сходинка до наркоманії.
Якогось дня «друзі» за
пропонують
затягнутися
чимось міцнішим.
Саме
так сталося в одному з
профтехучилищ Олександ
рії. Наркоман, який ніде
не працював, став залу
чати учнів до
вживання
наркотиків. Наслідки жах
ливі. Після третього уко
лу окремі юнаки вже не
змогли вирватися з поло
ну дурману.
Отож бать
кам треба використовува
ти будь-яку МОЖЛИВІСТЬ,
щоб відверто говорити на
цю тему з дітьми, частіше
спілкуватися з їхніми дру
зями.
Беззаперечним є
той
факт, що в багатьох шко
лах області ще дуже при
вільно підліткам у шкіль
ному дворі, на горищах,
в підвалах, де
цигарка
переходить по колу
від
одного до іншого, а ра
зом з нею і перспектива
причаститися до
нарко
тиків.
А якщо ще й «нікуди
подітися»? Зачинені двері
клубу, палаців
піонерів,
шкільних спортзалів ста
ють
однією з причин
сумнівної компанії,
яка
збирається в підворітті.
Саме там працівники мі
ліції
знайдуть
потім
шприц і голки для ін'єкцій,
залишені сполоханими «ге
роями».
Наркоманія — зло су
спільно небезпечне.
По
долати його можна тіль
ки спільними зусиллями.
Т. ФЕДОРОВА,
головний лікар
об
ласного Будинку сані
тарної освіти.

МУЗИКА... В МІШКАХ
Богданівський сільський
клуб у середині травня об
завівся .музичною
техні
кою. Цій новині богданівЦі, безсумнівно, пораді
ли б, але не встигли, бо
через якусь пару днів до
І Іетрівського
райвідділу
внутрішніх справ
наді
йшло від завідуючої клу
бом повідомлення про те,
що двері в кімнату, де
зберігалися
інструменти,
виламані, щойно придбані
магнітофони «Маяк», «Но
та» і підсилювач «Мінор»
зникли.
«Зниклії безслідно», —
кажемо ми, виявивши за
мість знайомих речей по
рожнє місце і не маючи
навіть .малесенької зачіп
ки для здогаду, хто б міг
їх забрати. У працівників
міліції око ж незрівнянно
зіркіше, здатність розроб
ляти версії подій розвине
ні ша. Опергрупа по роз
криттю злочину у складі
заступника
начальника
РВВС Ф. І. Галайдюка,
старшого Слідчого В. Г.
Москаленка, оперу повноваженого С. М. Бистрякова виїхала на місце події,
і незабаром зловмисників
було знайдено. Ними були
житель Богданівни, пра
цівник кар'єру С. Котов—
1964 року народження і
кіровоградець учень ма
шинобудівного технікуму
С. Легенький — 1969-го...
Не дармоїди, не бродяги.
Не цураються й рідні. Ле
генький не полінувався з
обласного центру приїха
ти навідати свого родича
Котова. Люблять гайці —
десь аж за північ залиши
ли їх у Петровому. Члени
ВЛКСМ. 1 — постануть
перед судом як звинуваче
ні у злочині — крадіжці зі
зломом.
Ідея викрасти
інстру
менти належала Котову,

який уже опинявся в полі
зору міліції за дрібне ху
ліганство.
Зловмисники
ішли глибок-ї
ночі
до
клубу, попередньо проду
мавши свої дії. Вкрадене
в мішках перевозили до
Кіровограда через Жовті
Води й Олександрію
на
мотоциклі її кількох таксі.
Дещо зі свого одягу вики
нули в Інгулець. Стільки
зусиль ДЛЯ того, щоб «за
робити» статтю Криміналь
ного кодексу... А задля
чого ці «старання»? В. Г4
Москаленку компаньйони
пояснили,
що
забрали
апаратуру не для прода
жу — для себе, щоб слу
хати музику.
Працівники Острівсько
го РВВС знайшли і зло
діїв, і крадене, заховане
під мостом поблизу Кіро
вограда, через кілька днів.
Оперативність
пошуку,,
певно, оцінить керівництво
РВВС. Дії Котова і Ле
генького — суд, їх колек
тиви, комсомольські орга-.
нізації. 1 вони самі, зреш
тою, — читала я зізнання:
«Щиро розкаююсь...». Доб
ре, якщо так. Та, крім
усього, слід дати оцінку
ще й факту недбальства з
боку богданівськнх культ
працівників.
Двері клубу на ніч були
замкнені.
Та
названим
«любителям музики» ло
мик для них не знадобив
ся. Не довелося їм і ви
душувати
чи вибивати
шибки — в одному з ві
кон фойє заклично зяяла
чимала дірка: лізьте, будь
ласка. Завідуюча клубом
пояснювала слідству, що
скло вийняли з тим, щоб
хоч якоюсь мірою розба
вити киснем цигарковий
дим у фойє...
Н. ДАНИЛЕНКО.
Петрівський район.

е НОТ АТКИ Р А ДЯНСЬКОГО
РЕЖИСЕРА
В. АБДРАШИТОВА
ВІД
ПОЇЗДКИ ДО
КИТАЙ
СЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕС
ПУБЛІКИ.

А ОДНА
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ФОРМ

ОРГАНІЗОВАНОГО
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ВІДЕОТЕКИ.

ЯК УГОРСЬКІ ДРУЗІ ВИ
РІШУЮТЬ ЦЮ ПРОБЛЕ
МУ?

ПОДІЇ-

Факти
коментар

15 ДНІВ У КИТАЇ
На запрошення Союзу
китайських
кінематогра
фістів у КНР побувала
делегація майстрів радян
ського кіно. На прохання
кореспондента АПН Лео
ніда Якимовича про свої
враження розповідає відо
мий радянський
кіноре
жисер Вадим Абдрашитов.
— Наша
група була
першою радянською
де
легацією
кінематографіс
тів, яка відвідала Китай
після
тривалої перерви
В її складі були секретар
правління Союзу І. Лпсаковський,
кінодраматург
Наталія Рязаішева, актри
са з Киргизії Айтурган
Шамшієва, режисер Олег
Уралов і я. Метою поїздки
було налагодження
сто
сунків з китайськими ко
легами. обговорення пер
спектив
співробітництва.
У країні відбуваються
серйозні зміни у багатьох
сферах. Китай, який мені
довелося побачити за 15
днів перебування, це краї
на -будова. І мова не ли
ше про міста, але і про

сільську місцевість. Впа
дає в очі великий вибір
продовольчих
товарів,
предметів широкого вжит
ку. Очевидний і ріст жит
тєвого рівня народу. І, су
дячи з усього, прості ки
тайці сповнені оптимізму.
У Шеньчжені нас запро
сили на телестудію. Вза
галі, мушу зазначити, що
телебачення КНР містить
чимало різних
передач.
Сподобалась загальноос
вітня програма.
Багато
показують фільмів як сво
їх, так і зарубіжних, зо
крема, радянські
карти
ни.
Вдалося переглянути і
кілька китайських
філь
мів, як художніх, так і
документальних. Мабуть,
найбільше враження
ви
кликала картина одного з
провідних майстрів
ки
тайської
кінематографії
Се Цзіпя «Село лотосів».
Двосерійна стрічка розпо
відає про складини пе
ріод в історії китайського
народу — роки «культур
ної революції», про ЖИТ

ТЯ в одній із провінцій
країни. Робота чудова у
всіх, відношеннях — і з
точки зору режисури, із
точки зору акторської гри.
Фільм допоміг переконати
ся, що в Китаї дійсно
відбуваються серйозні ре
форми, проходить вдумли
ве осмислення уроків ми
нулого.
Повертаючись до наших
зустрічей з китайськими
діячами кіно, хочу
під
креслити, що
проходили
вони в обстановці велико
го взаємного інтересу. Як
іде в СРСР перебудова,
настільки вона торкнулася
кінематографії,
підсумки
п'ятого з’їзду кінемато
графістів СРСР, які проб
леми хвилюють
радян
ських режисерів — ці та
інші питання задавалися
нам на всіх бесідах. Ми,
у свою чергу, цікавилися
досвідом наших колег. І
чимало здалося корисним.
Зокрема, цикл тематично
го планування, цикл фільмовиробіпінтва.
Немає
дріб'язкової опіки, зні
мальним
групам надано
велику самостійнїсть.
(АПН).

«Молодий комунар» - --------------------------------- ------ — и червня 1987 року

4 стор

А ЦТ (1 програма)

7.00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.30—
«Час». 8.05 — О. Буравський.
«Говори...».
Фільм-вистава
Московського театру імені
М. Єрмо.-к-вої. 10.50 — Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10
— Мамина школа. 16.40 —
Концерт хору Університету
Ісландії.
17.00 — Новини.
17.05 — «Відкритий кон
курс». Про створення нових
моделей взуття. 17.50 —
Прем'єра документального
телефільму «Нема легкого
шляху до свободи». Про бо
ротьбу народу Південної
Африки. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — «Агропром:
сьогодні і завтра». Про проб
леми сільськогосподарського
машинобудування. 19.30 —
«Резонанс». Демократія і пра
ва людини. 20.45—Трає М. Во
рожцова (флейта). 21.00 —
«Час». 21.40 — Авторський
концерт композитора ІО. Саульського. Під час перерви
_ 22.20 — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.10 —
Доброго вам здоров'я. 10.40
— Художній фільм «Дім в
якому я живу» 12.15 — Но
вини. 16.30 — Новини. 16.40
— «Телевізійна школа спорту». Уроки плавання. 16.50—
Документальний фільм для
дітей. «Герої Аркадія Гай
дара па екрані». 17.10 —
«Назустріч виборам». У Бериславйькому районі Херсон
ської області. 17.40 — «іверезість — норма
життя».
Документальний фільм «При
четність». 18.00 — Сонячне
коло. 18.30 — Естрадний кон
церт 19 00 — Актуальна ка
мера. 19.35 — День за днем.
'/Кіровоград). 19.50 — Об вк
рив розповідає. (Кіровоград).
20 35 — Вечірня гімнастика.
20.45
На добраніч, діти!
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній Фільм «Загадка Каль
мана». 1 серія. 22.40 — Ак
туальна камера. Вечірній
випуск. 23.10 — Чемпіонат
СРСР з плавання.

— Майстри гумору. І умори
ла 87. 11.35 - Музичні зу
стрічі. 12.35 — Новини.
12 50 — Молодіжна- студія
«Гарт». 14.20 - Граємо Че
хова. Вистава театру-студн
МХАТ. 16.30 — Новини. 16.40
— .«Телевізійна школа спор
ту». Уроки плавания. 16.оО
— Перебудова і кадри. Виробниче' об'єднання «Одесабудматеріали». 17.20 — Спі- ■
ває М. Іваненко. 17,30 — .
«Міфи і дійсність». Правда
пре дивізію «СС-Галичина».
18.00 — День за днем. (Кі
Л ЦТ (І програма)
ровоград). 18.15 — Говорять
делегати з’їзду вєителів. (Кі
7.00 — Ранкова зарядка. ровоград). 19.00 — Актуаль
Мультфільм. Музика. 7.30 — на камера. 19.35 — У кон
«Час». 8.05 — Прем'єра ху цертних залах України. Ви
дожнього телефільму «Ігор ступає заслужений артист
Савович». 2 і 3 серії. 10.20 УРСР М. Мозговий. 20.45 —
— Новини. 16.00 — Новини.
На добраніч, діти: 21.00 —
16.10 —- Герої Дж. Лондона «Час». 21.40 — Прем'єра віна екрані. «Час не чекає». деофільму
«Лобановський,
2 серія. 17.30 — «Чого і чо
му». Передача для дітей. Блохіи та інші». 22.40 — Ак
1Н 00 — Назустріч Пленуму туальна камера. Вечірній ви
ЦК КПРС. «Наука і життя». пуск. 23.10 — Чемпіонат
Участь вчених у розв'язан СРСР з плавання.
ні проблеми збільшення ви
робництва товарів народно А ЦТ (II програма)
го споживання. 18.45 —
8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Мультфільми. 19.30 — Нови- Документальні телефільми.
«Динамо» (Мінськ) — «Спар
так». Під час перерви —
19.45 — Вечірня казка. 20.45
—• Кубок СРСР з підводного
орієнтування. 21.00 — «Час».
21.40 — «День перший, дець
останній». Художній теле
фільм. 22.50 — Грає камер
ний ансамбль «Концертино».
23.10 — Новини.

ровоград). 18.30 — Актуаль
на камера. 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футболу. «Ди
намо» (Київ) — «Жальгіріс».
Під час перерви -— День за
днем. (Кіровоград). 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21.40 — Молодіжна
студія «Гарт». 23.10 — Ак
туальна камера. Вечірній
випуск.

фільм». 12.10
Новини.
16.30 — Новини. 16.40 —
«Телевізійна школа спорту».
Уроки плавання. 16.50 —
Концерт художньої самоді
яльності. 17.30 — Назустріч
виборам. 18.00 — День за
днем. (Кіровоград). 18.10 —
Резерви в дію. Перехід на
дво- і тризмінний иежим ро
боти — важливий фактор
прискорення. (Кіровоград).
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — «Жертви наркома
нії». З циклу «Через обста
вини. що склалися». 20.35—
Вечірня гімнастика. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час».
21.40 — Художній
фільм «Загадка Кальмана».
2 серія. 22.45 — Актуальна
камера. Вечірній випуск.
23.15 — Чемпіонат СРСР з
плавання.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 —
Документальні фільми. 8.40
— Мазурки Ф. Шопена у
виконанні В. Горностаєвої
/фортепіано). 9.10 — НаукоДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ »«♦♦♦*♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
УР'ЄР»—третій фільм

К режисера К. Шахна
зарова (вибачаюсь, танде

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20—
«Скрипаль». Фільм-концерт.
8.50 — Прем'єра докумен
тального телефільму «В шіст
надцять хлопчачих літ».
Про трудове виховання шко
лярів 9.20 — «Обрив». Ху
дожній фільм. 1 серія. 10.35
— «Чарівник Смарагдового
міста». Мультфільм. 5 і 6 се
рії’. 11.15 — Німецька мова.
11.45 — Прем'єра художньо
го телефільму «Була не бу
ла». 2 серія. 12.50 — «Золо
та монета». Музична про
грама за участю дитячих
колективів різних крані.
13.50 — Програма Красно
ярської студії телебачення.
14 20 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.10 — Із скарбниці
світової музичної культури.
Фрагменти з опер Дзк. Верді. 19.00 — Сільська година.
20 00 — Вечірня казка. 20.15
— Гандбол. Чемпіонат СРСР.
Чоловіки. ЦСКА — СКА
ГА ЦТ (II програма)
(Мінськ). 20.50 — 3. Кодай.
Сонатина для віолоечелі і
8 00
Гімнастика. 8.20 — фортепіано. 21.00 — «Час».
■Документальний фільм. 8.40 21.40 — «Обрив». Художнім
— Будильник. 9.10 — Росій фільм. 2 серія. 22.45 — Но
ська мова. 9.40 — «Під чу вини.
жим ім’ям.». Художній теле
фільм. 11.10 — «Чарівник
Смарагдового м/ста». Мульт
фільм. 3 14 серії. 11.50 —
Французька мова. 12.20 —
Прем’єра художнього теле
фільму «Б'/ла не була». 1 се А ЦТ (І програма)
пія. 13.25 — Програма Уз
бецької студії телебачення.
7.00
Ранкова зарядка.
•14.25 — Новини. 18.00 — Мультфільм. Музика. 7.30—
Новини. 18.15 — Музичний «Час». 8.05 — Прем’єра ху
кіоск 18.45 — Шахова шко дожнього телефільму ІІгор
ла 19.15 — Ритмічна гім Савович». 1 і 2 серії. 10.20
настика. 19.45 — Докумен — Новини. 16.00 — Новини.
тальний фільм. 20.00 — Ве 16.15 — «Екологічний що
чірня казка. 20.15 — «Така денник» «Тоді була трава
різна гітара». Передача для на полі». 16.45 — Молоді
старшокласників. 21.00 — композитори Вірменії. 17.10
«Час» 21.-10 — «Обрив- Ху — Новини. 17.15 — «Уроки
дожній фільм. 1 сепія. 22.55 Історії». Тележурнал. 18.00—
£- Новини.
«Така... різна гітара». Пе
редача для старшокласни
ків. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Досвід чехосло
вацького землеробства. 19.30
— Фотоконкурс «Батьківщи
на улюблена моя». 19.35 —
А ЦТ (1 програма)
Якщо хочеш бути здоровим.
7 00 — Ранкова зарядка. Туризм. Передача 4. 19.50 —
М'-.іьтфільм. Музика. 7.30 — Прем'єра художнього теле
«Час». 8.05 — Прем'єра ху фільму «Тгор Савович». 2 се
дожнього телефільму «Ігор рія. 21.00 — «Час». 21.40—
Савович». 1 серія. 9.10 — Музичний
ринг.
Виступ
Очевидне—неймовірне. 10.10 фольклорного ансамблю під
Новини. 16.00 —‘ Новини. керуванням Д. Покровського.
16.10 — Прем’єра докумен 22.45 — Сьогодні у світі.
тального телефільму «Став
рополь. День міста». 16.50— А УТ
Новини. 16.55 — «Майстри
ня». Теленарис. 17.20 —
10.00 — Новини. 10.10 —
«Хай завжди буде сонце».
ФІЛЬМ «Загадка
Концерт дитячих художніх Художній
Кальмана». 2 серія, 11.15 —
колективів Грузії. 18.00 — «Жили
собі
поживали».
Назустріч Пленуму ЦК КПРС. Лялькова вистава. 11.45 —
«Роль трудового колективу Телепост на спорудженні
в підвищенні продуктивнос газопроводу Кременчук —ті праці». 18.45 — Сьогодні Вогородчапи. 12.00 — Грає
у світі. 19.00 — «Пошуковий духовий оркестр. 13.00 —
характер». Як обирали сек Новини. 13.15 — Екран по
ретаря Переславль - Зале- шани Українського телеба
ського міськкому комсомо чення. Механізатор колгоспу
лу. 19.35 — Якщо хочеш імені Жданова Сімферополь
бути здоровим Туризм. Пе ського району Кримської
редача 3. 19.50 — Прем'єра області
А. М. Шутов. 13.30—
художнього
телефільму
таланти. Виступає
«Ігор Савович» 1 серія. 21.00 Народні
камерної і народної
— «Час». 21.40 — Чаюван оркестр
музики Львівського медін
ня в Центральному буднику ституту.
13.50 — Студія «Зо
літераторів. Із циклу «Тве лотий ключик».
з
резість — норма
життя». майстрами цирку.Зустріч
16.30 —
22.50 — Сьогодні у світі. Новини. 16.40 — «Телевізій
23.10 — -Я бажаю вам щас на школа спорту». Урок пла
тя». Музичний
телефільм вання. 16.50 — Музичні бар
про Ніна Ріда.
ви. 17.00 — «Здрастуйте, су
міжники». Зустріч колекти
'А УТ
вів Донецької камвольно16.00 —- Новини. 10.10 — прядильної фабрики та Ки
іХудожпіТі фільм
»Загадка ївського виробничого три
Кальмана». 1 серія. 11.10 — котажного об'єднання імені
«Кіно у вашому домі». Пред Рози Люксембург. 18.00 —
ставляє студія
«Укртеле- Грають юні музиканти. (Кі-

му Шахназаров-Бородинськиіі, бо всі сценарії ре
жисеру писав саме О. Бородянськни. «Ми з джа
зу», «Зимовий вечір у Га
грах» — напевно, прига
дали, шановні глядачі?).
Признатись, трохи
за
важали дивитись фільм
часті вибухи сміху
гля
дачів, та разом з тим і ра
дісно було за публіку, ад
же не балує нас вітчизня
на комедія дотепним жарром.
♦

♦

♦
♦

Сміх сміхом, але... Вар
то й замислитись над ре
чами, про які говориться
таким дотепним словом.
Тут, якщо замислитись,
прозирають не такі вже й
веселі речі. А саме: прір
ва між Іваном Мірошни
ковим (Ф. Дунаєвський) і
дорослими, відчуття
са
мотності, дискомфорту у
їхньому комфортному сві
ті, фальш, зниження,
а
часом і дискредитування
високих ідеалів до рівня
буденного
обивателя.
Можна перелічувати й да
лі... Словом, ціла низка
проблем, що споконвічно
висить на шиї юнака, всту
паючого у дорослість.
І ось воно почалось,
доросле життя. За пора
дою матері-вчительки Іван
пробує вступити до пед
інституту, але з легкістю
«провалюється». Та от ро
бота кур’єра. І на цій,
так би мовити, посаді Іван
не тішиться ілюзіями, ре
акція відповідна: «З ди
тинства мріяв ходити в
«шістках». Робота, обо
в'язки полягають у «подай-прннеси». А яка ро
бота, таке й ставлення до
неї. Але проглядає пози
ція і тут, у «виробничих»
стосунках. І ця позиція:
глузування над серйозни
ми речами.
У дорослих непривабли
вий вигляд у цьому філь-

во-популярний фільм. 9.40
— «Чарівник Смарагдового
міста». Мультфільм. 7 і 8 се
рії. 10.20 — «Обрив». Худож
ній фільм. 2 серія, 11.25 —
Іспанська мова. 11.55 — «Ма
ма». Художній фільм Із суб
титрами. 13.20 — Концерт
Академічного хору
росій
ської пісні ЦТ і ЕР. 14.10 —
Новини 18.00 - Новини.
18.15 —Ритмічна гімнастика.
18.45 — І. Стравінський.
Концерт для струнного ор
кестру ре-мажор. 19.00 —
Футбол. Чемпіонат СРСР.

орган Кировоградского

316050. МПС,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

вул. Луначарського, 36.

БК 02379.

но-фальшнвого світосприй-;
пяття, коли стає очевид-;
ним зниження, здешевлгн-;
ня ідеалів і прагнень. Та:
кур’єр у переважній біль-:
шості ситуацій — щирий і
правдивий у стосунках з:
ровесниками. Щоб переві-':
рити правильність власних':
блазенських реакцій на
фальшиво-патетичні запи- :
тання иа зразок: «Ми, на-::
ше покоління, хочемо зна- :
ти, до чиїх рук потрапила
зведена
нами будова?»::
(професор Кузнецов), Іван X
неначе дублює ці запи- *
тання, ставлячи їх своєму *

ПРІРВА МІЖ поколіннями

НАША АДРЕСА:

«Молодой коммунар» —

мі. Іван лише повторює
«дорослі»
сентенції.
А
ефект створюється коміч
ний. Або поводиться так,
як чекають від нього до
рослі: професору
Кузнецову змальовує свої жит
тєві прагнення — машина,
хороша квартира в цент
рі, багато грошей, дача...
І професор на якусь мить,
як кажуть, клює на вуд
ку. Але коли кур’єр тут же
закреслює удавану ідилію
майбутнього, пояснюючи,
у який спосіб намагається
досягти «благ
земних»,
тобто окрутнти професор-

Індекс 61103.

ську доньку, то тут про
фесор просто шаленіє від
люті.
Ось іще тип: гість про
фесорського
сімейства
(В. Меньшов). Солідний
«папаша»
доходить до
брутальності
лише ’ від
того, що син п'є молоко
просто з банки, через ді
рочку, а на обурення бать
ка — мовчить і все. І не
зрозуміти, напевно,
вже
ніколи батькові енна. Бо
занадто багато
приділя
ють усі уваги зовнішності
молодих, їхнім манерам,
смакам, а от щодо внут
рішнього — тут дорослі
пас.
Кур’єр не полишає своєї
манери ерника, скептика.
І не тільки у стосунках з
дорослими. Так звана зо
лота молодь, еліта, куди
він потрапляє з Катею,
так само йому не до душі, як і базікання доросмолодь
лих. Бо золота
(суцільні «відикн» і карате з- французькими дух а ми) — абсолютне втіленпя тих самих дорослих,
лише рангом нижче. І кра
ще випити французьких,
страшенно дорогих духів,
удаючи з себе бувальця з
п'ятьма роками відсидки,
ніж знов слухати претен
зійне базікання.
Складається враження,
іцо така поведінка єдино
можлива для юнака, щоб
захистити себе від умов-

пи. 19.35 — Якщо хочеш
бути здоровим. Туризм. Пе
редача 5. 19.50 — Прем'єра
художнього телефільму «Ігор
Савоуич». З серія. 21.00 —
«Час». 21.40 — Зустріч па
ваше прохання. Народний
артист СРСР кінорежисер
Є. Матвеев. 22.45 — Сьогод
ні у світі. 23.00 — Грає ан
самбль «Гунеш».

А

УТ

10.00 — Новини. 10.10 —
Виробнича гімнастика. ]0.20

пал. 18.45 — Народні мелодії. 19.00 — Клуб мандрів
ників. 20.00 — Вечірня каз
на. 20.15 — Для- всіх і- для
кожного. «Як ми одягаємо
ся?». 20.45 — «Удвох з ор
кестром». Маленький кон
церт. 21.00 — «Час»,-21.40—:
Екран пригодницького філь
му. «Пропажа свідка». Ху
дожній фільм. 23.05 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)

7,00 — Ранкова зарядка.
Мультфільм. Музика. 7.3Q-—;
«Час». 8.05 — «ігор Саво
вич». Художній телефільм.
З серія. 9.15
Мультфіль
ми. 9.45 —. «І.Г лодість краї
ни». 10.20—«Учитель і час».
Про роботу з'їзду вчителів
РРФСР. 10.50 — Прем'єра
мультфільму
«Вреднюга».
1І.00 — Назустріч Пленуму
ЦК КПРС. «Розмова по су
ті». Телепереклик
суміж
ників «Ростсільмашу» про
підготовку нового комбай
ну до серійного виробни
цтва. 12.30 - Г. Гендель.
Кончерто гросео ля мажор.
12.45 — До ювілею Велико
го Жовтня. «Історії немерк
нучі рядки» «Батько солда
та». Художній фільм. 14.30—
Новини. 14.45 — «Для всіх і
для кожного». С щільний
рейд з депутатською комі
сією Верховної Ради СРСР
по розвитку масової фіз
культури і спорту в Харків
ській області. 15.15 — «В
небі і па землі. Десять ро
ків з життя Валерія Чкало
ва». Документальний теле-,
фільм. 16.20 — ’Співдруж
ність». Тележурнал. 16.50—;
«Світ рослин». 1..50 — Пре
м'єра документального те-,
лефільму «Вибір шляху».
Із циклу «Енергетична стра-.
тегія партії». 18.50 — Між
народний фестиваль теле
програм народної творчості
«Веселка». Пісні і танці Ма
дагаскару. 19.20 — Зустріч
з академіком .‘.і, М. Амосовим у. Концертній студії
Останкино. 21.00 — «Час».
21.40 — В суботу ввечері.
Держконцерт СРСР пред
ставляє... 23.00 — Новини.
23,10 — «1 знову в Юрмалі».
23 30 — «До і після опівно
чі».
Інформаційно-розва
жальна передача.

приятелю Базіну. І пере- ♦
коиується, ЩО ДЛЯ ОДНО- І
літків подібна патетика— ♦ А УТ
пустий звук. Кидається у ♦
10.00 — Новини. 10.10 -т-‘
вічі, що кур’єра оточує ♦
гімнастика. 10.30
сама педагогіка. Мати — ♦ Ритмічна
— «Відповідатиму я». Телевчителька, професор Куз- і вистава для дітей. 12.45 —.
нецов — «світило», впкла-Х Новини. 13.00 — «Пошук
дачі педінституту, пранів-Х триває». Харківський театр
опери та балету. 14.20 —
лики редакції журналу зХ Е;{ран молодих. Чи легко
освітянською назвою, яв- X втратити красу? 15.00 — Су-,
но пародійною — «Вопро- X ботні зустрічі. Завтра —!
сы познания». Та від цьо-Х день виборів. 16.30 — «Скар,
би музеїв України».- Неві
го не легше. Скрізь одне* домий
XIX ст.
й те саме: цілковите неро-Х «Портретхудожник
В. Тарновського».'
зуміння, прірва між поко-Х 16.45 — Концерт дитячої ху
ліннями.
X дожньої самодіяльності. 17.30
— Художній фільм із суб
І постає саме собою І титрами.
«Клятва Джантая»,вже відоме нам питання: | 19.00 — Актуальна камера.
«Чи легко бути молодим?», і 19.35 — «Сонячні кларнети».
Слід зазначити, що кур'єр-* Самодіяльні художні колек
Іван ще більш-менш урів-Х тиви Одеської області. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00
поважений, думаючий (да-1 «Час». 21.40 — Художній
ремно, що нема життєво- і фільм «Воєнно-польовий ро
ман». 23.05 — Актуальна ка
го досвіду). Він принайм-і мера. Вечірній випуск. 23.35
ні протестує не в такий І — Чемпіонат СРСР з пла
спотворений спосіб, як де- X вання.
які герої фільму ІО. Под- X
пієкса. У нього, Івана, іи-| А ЦТ (Н програма)
чуття фальші,
туїтнвне
8.00 — Гімнастика. 8.20—.
«Як ми відпочиваємо». 8.55
І міцний самозахист —
— За безпеку руху. 9.00 —.
іронічне начало.
Ритмічна гімнастика. 9.30—!
Головна суть Івана, цьо
Музична передача «Ранкова
го «нігіліста в суміші з
пошта». 10.00 — «Наш сад»,'
10.30 — «Здоров'я». 11.15 —%
визначенням
хамом», за
Програма
Іркутської студії
Кузнецова,
полягає
в
телебачення. 12.10 — Запро-:
справді
благородному
шує телетеатр. В. Белов.
«Теслярські
оповідання».
дружньому вчинку:
він
13.30 — Концерт майстрів
подарував товаришу паль
мистецтв
країн — членів
то. І у сказаних при цьо
Інтербачення. 14.20 — Доку
му словах: <Мрій про щоментальний фільм. 14.40
«Зелений фургон». Художній
небудь високе».

Телефільм. 1 1 2 серії. 17.00
— Кіножурнал «Радянський
спорт». 17.10 — «Луною на
шої юності була...». Переда
ча, присвячена М. Криста18.25 — «Мужи8.45 — «Золоті ворота». Пе лінській.
киі.,». Художній фільм із
редача з ЧССР. 9.35 — «Ча субтитрами.
20.00 — Вечірня
рівник Смарагдового міста».
казка. 20.15 — Театр і час.
Мультфільм. 9 і 10 серії; Знайомтесь:
Білоруський
10.20 — «День перший, день
театр їм. Янки
останній». Художній теле- державний
21.00 — «Час». 21.40
фільм. 11.25 - Англійська Купали.
— Екран зарубіжного філь
мова. 11.55 • Фільм
____ — ді- му.
«Три операції «Троян
тям. «Загін ТрубачоваI бо- да». Художній фільм. 22.45
реться». 13.25 — «Все, __
що — Новини.
на серці у мене». ФІльм-концерт про життя І творчість
композитора В. Соловйова“
Седого. 14.30 - - Новини.
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