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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Про ініціативу комсомольсько-молодіжних колективів зварювальний дільниці термокомпресії Київського ВО «Кристал* 
імені Ленінського комсомолу і гірників очисного вибою дільниці № 8 шахти імені А. Ф. Засядька ВО «Доноцьк- 
вугіллл» но досягненню у 1984 році надпланового зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції

Гарячу підтримку у комсомольців республіки здобули 
рішення грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС, поло
ження і висновки, що містяться у виступі Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Ю. В. Андропова.

Як конкретну програму своєї роботи у четвертому 
році одинадцятої п’ятирічки сприйняли юнаки і дівчата 
рішення січневого (1984 р.) Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни.

Прагнучи ділом відповісти на заклик партії розгорну
ти рух за забезпечення в 1984 році надпланового зро
стання продуктивності праці і зниження собівартості 
продукції, багато комсомольсько-молодіжних колекти
вів, молоді виробничники республіки виступили з пат
ріотичними ініціативами і починаннями.

Так, у комсомольсько-молодіжних колективах зварю- 
вальників Київського об’єднання «Кристал» імені Ленін
ського комсомолу і гірничників дільниці № Є шахти 
Імені А. Ф. Засядька ВО «Донецьквугілля» проведено 
грунтовний аналіз стану справ, виявлено резерви, ви
значено конкретні заходи по раціональному викори

станню всіх видів ресурсів, подальшому зміцненню со
ціалістичної дисципліни праці.

Це дозволило молодіжним колективам взяти високі 
соціалістичні зобов’язання на 1984 рік. КМК зварюваль
ників, який очолює Куцик К. І. за рахунок вдосконален
ня організації виробництва підвищення професійної 
майстерності намітив перекрити завдання по росту про
дуктивності праці на 1,2 процента, збільшення виходу 
придатних для користування виробів, економія матеріа
лів і енергії дає можливість зменшити собівартість про
дукції на 0,5 процента.

За рахунок впровадження прогресивної технології ви
добування вугілля, модернізації вугільного комбайна 
молоді гірники дільниці № 8 шахти імені А. ф. Засядь
ка ВО «Донецьквугілля» зобов язались підвищити про
дуктивність праці на 5 процентів понад план і знизити 
собівартість палива на 1.2 процента. Це дозволить 
бригаді видобути у 1984 році додатково 31 тисячу тонн 
вугілля.

Надаючи важливого значення активній участі комсо- 
//.сльців і молоді республіки у виконанні додаткового 
завдання партії до плану 1984 року, бюро ЦК ЛКСМ Ук
раїни ПОСТАНОВЛЯЄ:

У ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ

1. Схвалити ініціативу комсомольсько-молодіжних ко
лективів зварювальників відділку термокомпресії Київ
ського ВО «Кристал» імені Ленінського комсомолу (ке
рівник Куцик К. 1., групкомсорг Фещенко Т. П.) та гірни
ків очисного забою дільниці № 8 шахти імені А. Ф. За
сядька ВО «Донецьквугілля» (керівник Трачук В. С., 
секретар комсомольської організації Чалий О. В.) по 
досягненню в 1984 році надпланового зростання про
дуктивності праці, зниження собівартості продукції.

Обкомам, міськкомам, райкомам коглссмолу, пер
винним комсомольським організаціям провести необ
хідну організаційну і агітаційно-масову роботу по ши
рокому розповсюдженню патріотичної ініціативи вказа
них комсомольсько-молодіжних колективів.

2. Комітетам комсомолу забезпечити активну участь 
комсомольців і молоді у Всесоюзній ударній вахті, при
свяченій 60-річчю присвоєння комсомолу імені Леніна, 
націлити їх зусилля на виявлення і повніше викорис
тання резервів виробництва, посилення режиму еко
номії, поліпшення кінцевих результатів роботи, безу
мовного виконання і перевиконання плану -‘етеертогс 
року п’ятирічки в цілому.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКО МОЛОДІЖНОЇ 

БРИГАДИ ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ ДІЛЬНИЦІ ТЕРМОКОМПРЕСІЇ КИЇВСЬКОГО 

ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ «КРИСТАЛ» ІМЕНІ ЛЕНІНСЬКОГО КОМСО

МОЛУ НА 1984 РІК (КЕРІВНИК КУЦИК Катерина Іванівна, ГРУПКОМСОРГ 

ФЕЩЕНКО Тетяна). ♦-

Керуючись рішеннями грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС і дев’ятої сесії 
Верховної Ради СРСР, положеннями і висновками, іцо містяться у виступі Гене
рального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради СРСР тов. Ю. В. 
Андропова, ми, члени комсомольсько-молодіжного колективу дільниці термокомпре
сії ВО «Кристал», зобов’язуємося планове завдання 1984 року виконати достроко
во, до 25 грудня.

На основі підвищення технічного рівня виробництва, зміцнення зв'язків з колек
тивами науковців, подальшою вдосконалення організації праці, розвитку творчої 
активності членів бригади, впровадження передового досвіду, перевиконати річне 
завдання по ростові продуктивності праці на 1.2 процента, знизити собівартість про
дукції на 0,5 процента. Довести питому вагу продукції, іцо здається з першого 
пред’явлення до 99,5 процента.

Працюючи за особистими рахунками економії і бережливості, зекономити мате
ріалів на суму 1250 карбованців, провести комсомольсько-молодіжний суботник, 
присвячений Дню радянської молоді та 65-річчя комсомолу України, під час котро
го працювати на зекономленій сировині, перерахувати у Радянський фонд миру 250 
карбованців.

Підвищити кваліфікацію чотирьом молодим робітникам і довести середній розряд 
у бригаді до третього. Забезпечити участь всіх членів колективу у русі НТТМ. По
дати і запровадити у виробництво не менше 3 раціоналізаторських пропозицій. 
Добитися присвоєння бригаді почесного звання «Колектив комуністичної праці».

Взяти активну участь у реалізації Продовольчої програми. У підшефному рад
госпі відпрацювати 80 людино-днів на прополюванні та збиранні врожаю сільсько
господарських культур. Продовжувати шефство над навчальною групою ТУ № 17 
м. Києва.

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНІ 1 ЗАТВЕРДЖЕНІ НА КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРАХ ДІЛЬНИЦІ. НА

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНОГО 

КОЛЕКТИВУ ГІРНИКІВ ОЧИСНОГО ВИБОЮ ДІЛЬНИЦІ № 8 ШАХТИ ІМЕНІ 

А. Ф. ЗАСЯДЬКА ОРДЕНА ЛЕНІНА ДОНЕЦЬКОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ’ЄД

НАННЯ «ДОНЕЦЬКВУГІЛЛЯ» (НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ ТКАЧУК Володимир 

Станіславович, СЕКРЕТАР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧАЛИП Олег).

У відповідь на рішення грудневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС розгорнути рух 
за підвищення продуктивності праці і зниження собівартості продукції, врахувавши 
наявні резерви, беремо на 1984 рік такі соціалістичні зобов’язання:

— виконати річний план до 20 листопада 1984 року, видати на-гора 31360 тонн 
надпланового вугілля, у тому числі: до дня виборів до Верховної Ради СРСР — 
3700 тонн, до Дня шахтаря — 19700 тонн;

—за рахунок ефективною використання техніки, скорочення втрат робочого часу, 
впровадження прогресивної технології і передового досвіду довести навантаження 
на вибій 1000 тонн на добу, добитися підвищення продуктивності праці на 5 процен
тів проти плану;

— за рахунок повторною використання матеріалів, бережливого ставлення до 
обладнання, запчастин, електроенергії знизити собівартість вугілля на 1.2 процента:

— запровадити у виробництво 24 раціоналізаторські пропозиції з економічним 
ефектом не менше як 500 карбованців;

— за рахунок установки нових блоків на комбайні знизити трудоемкость робіт З 
за рахунок цього умовно вивільнити 2-х гірників;

— знизити зольність видобувного вугілля на 0,1 процента понад план;
— відпрацювати на комсомольсько-молодіжних суботниках не менше 3000 люди

но-днів.
Викликаємо на содзмагання дільницю № 1 нашої шахти (начальник дільниці Ка« 

пінус Валентин Григорович, секретар комсомольської організації Олександр Повтя- 
ков).

СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОБГОВОРЕНО І ЗАТВЕРДЖЕНО НА 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ДІЛЬНИЦІ.

З ТУРБОТОЮ
ПРО МАЙБУТНІЙ
УРОЖАЙ
номсомольсьно-молодіжна молодими надрами 
колгоспу «Первое мал? тРакторна бригада 
ну. Ось і ці молоді механНа?ЕИСКІВСЬНОГО раИ?‘ 
боробсьну СІМ’Ю ри влилися у ХЛІ-
Микола Рубцов (фото^іЛі ~ МИнУл°го року, 
торніи і ДО служби в айії к»,?ац‘?вав У траН‘ 
лець закінчує ремонт™“ СьоХ°ДНі цомсомо- 
лагодить технік? нокїсоміп СВ1Й Т'74- Сумлінно 
(фото справа). До печі ?ець ВІНТОР Гридін 
тР<™торів на лінійці го^овноД^Л* У бригадІ 26 

комсомол ЬСЬНО-МОЛОДІЖМЧ Т
чешім механізатором І сн?’ оч°лювана досвід- 
лило готується ДО весни ' Шноляровим, наполег- 
справді, нинішній сгиг?’ ДО Р°б°ти в полі. Бо и 
робів буде напруженим ■ ?.лп Злинських хлібо- 
ни уклали договір ппп ? Цікавим: недавно во- 
З комсомольсько-молл?^Ц,алістичне змагання 
&яУ°ю

Фото В. ГРИБА.
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«Кард'L •’Саітогляді». ['piM ?,-o' re

------Щ^ІЙВГ-v,истецтно -, на цю тс

»иною у викопаній молодого г
х людей є виховання мистер

!МУ НІЧОГ

ТРИБУНА ДЛЯ ВАС

ВОЛЯ ПАРТІЇ— 
НАША ВОЛЯ

Пишу під імені всіх жителів села Сухий Ташлик — 
вважаю, що маю на це право. І не тільки тому, що 
віддаю щороку свою місячну пенсію до Фонду миру. 
Так, як я, діють багато моїх земляків — досить ска
зати, що з початку нинішнього року жителі Вільшан- 
ського району здали до Фонду миру 41 тисячу карбо
ванців.

Багато років працювала я вчителькою. Чи не що
дня і нині зустрічаюся з моїми односельцями, най
частіше з молоддю, — працюю екскурсоводом у не
давно створеному самодіяльному історико-краєзнав- 
чому музеї нашого села. Я знаю, якими думками жи
вуть наші люди, і найперше через цс вважаю, що 
маю право говорити від їхнього імені.

Щойно прочитала в газеті відповіді 10. В. Андро
пова на запитання газети «Правда». Вони засвідчу
ють про незмінність курсу нашої партії і держави на 
розрядку й припинення гонки озброєнь. Як контрас
тують з мудрими мирними пропозиціями нашого ке
рівника заяви американської адміністрації! І сьогод
ні я хочу сказати ще раз від імені всіх моїх одно
сельчан: ми й надалі палко підтримуємо політику на
шої партії, спрямовану на благо всіх народів. Хан 
буде мир!

А, ЧЕПОВСЬКА, 
ветеран праці.

Вільшанський район.

Політичне, ідейне, моральне О11Х°В‘. ппактики ко. 
ізольований процес, відокремлений від_ Р 
муністнчного творення. Мудрим наставник . } 
му виступає саме життя, наша соц>ал стична дше 
ність. Про роль і місце у цьому вихованні Рад нар. 
них депутатів наш кореспондент веде мов} із секре 
тарем Кіровоградського облвиконкому Ь. А. до.п 
няком.

Демократія дії

Кожен молодий 
комуніст

Недавно партійна ор
ганізація Ульяновсько
го відділка радгоспу 
Маловпсківського цук- 
рокомбіпату прийняла 
кандидатом у члени 
КПРС бригадира по за
хисту рослин Миколу 
Пивкіна. Після закін
чення школи вступив 
хлопець до сільськогос
подарського технікуму, 
здобув середню спеці
альну освіту. Тепер тру
диться у радгоспі. Ко
муністи, які виступили 
па зборах, охарактери
зували Миколу як хо
рошого спеціаліста, ак
тивного комсомольця, 
завзятого спортсмена. 
Думка комуністів була 
одностайною: прийня
ти кандидатом V члени 
КПРС.

Кандидатами у члени 
КПРС стали того дня 
також доярка Галина 
Ліхітка і тракторист 
Петро Мохнспко.

Кандидатський стаж 
— 'надзвичайно відпо
відальний період у жит
ті молодого комуніста. І 
як важливо, щоб на 
кожному кроці молоді 
комуністи постійно від
чували ненав’язливу 
підтримку старших то
варишів, з їхньою допо
могою розкривали свої 
ділові й організаторські 
здібності. Готуючись до 
вступу в члени партії, 
молоді трудівники не 
просто вивчають Статут 
і Програмі' КПРС, ма
теріали з’їздів партії, 
грудневого (1983 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, 
стежать за подіями в 
країні іі за рубежем. 
Вони готуються стати у 
перші ряди тих, хто бо"- 
реться за втілення в 
життя рішень Пленуму, 
хто бореться за мир. 
хто завжди готовий 
взяти па себе найважчу

і найвідповідальнішу 
роботу. А для цього 
треба знати і вміти не
мало.

Свій ідейно-політич
ний рівень молоді кому
ністи підвищують в шко
лі основ маркспзму-лені- 
пізму. Проте політшко- 
ла — не єдина форма 
виховання поповнення 
партії. Хорошими уро
ками стають партійні 
збори. Серйозна, ділова 
розмова велася на не
давніх зборах, де обго
ворювали матеріали
грудневого Пленуму.
Були тут і молоді кому
ністи із парторганізації 
радгоспу Маловпсків
ського цукрокомбіиа- 
ту: майстер бурякоцеху 
Дмитро Стукало, токар 
Сергій Якобош, лабо
рант Віра Зарудпя. Ті, 
кого робітники підпри
ємства звикли бачити 
серед передовиків соціа
лістичного змагання. Для 
цих молодих виробнич
ників робочим девізом 
стали слова заклику, 
який 'можна побачити 
біля прохідної цукроза
воду: «Щоб жити краще, 
треба трудитись краще». 
Молоді комуністи розу
міють: все, що роблять 
інші в господарстві, має 
перед собою єцшіу кін
цеву мету: підвищення 
життєвого рівня радян
ських людей. Піші перед 
колективом підприєм
ства стоїть завдання 
досягти росту продук
тивності праці на один 
процент і зменшення со
бівартості продукції на 
0,5 процента тощо. Мо
лоді комуністи заводу 
розуміють важливість 
цих завдань. А від цьо
го розуміння іде й сві
доме ставлення до ро
боти

в. тільнов.
Маловпсківський 

район.

КОР.: Діяльність Рад 
народних депутатів є кон
кретним втіленням ідеї 
демократії як влади наро
ду в нашій країні. Отже: 
виховують Ради — вихо
вує демократія?
. В. А. ДОЛИНЯК: Полі
тичний, ідейний, мораль
ний вплив Рад на населен
ня прямо пов’язаний із 
їхньою конкретною діяль-’ 
ністю, увагою до людей, 
турботою про них. Від то
го, наскільки повно відпо
відає діяльність Рад по
требам суспільного розвит
ку, інтересам виробництва, 
в якій мірі допомагає за
довольняти насущні потре
би радянських людей, за
лежать авторитет і сила 
впливу па маси органів 
державної влади.

Сьогодні в центрі ува
ги Рад — реалізація рі
шень ХХ\'І з'їзду партії, 
останніх Пленумів ЦК 
КПРС, здійснення Продо
вольчої програми. Актив
но втручаючись в сучасне 
виробництво, постійно 
зміцнюючи політико-пра- 
вові й моральні устої сус
пільства, Ради тим самим 
і впливають па свідомість 
та світогляд людей, тобто 
— виховують.

Тут доречно буде сказа
ти, що, наприклад, у па-

шііі області па сесіях, за
сіданнях виконкомів, пос
тійних комісій Рад питан
ня, зв’язані з поліпшен
ням планування, управ
ління господарством, під
вищенням ефективності 
виробництва і якості про
дукції, боротьбою з без
господарністю й марно-

тратством були па першо
му плані. Що це дало?

За три рони п’ятирічки 
понад річні плани реалізо
вано промислової продук
ції на десятки мільйонів 
карбованців. Виробництво 
продукції вищої категорії 
якості збільшилось на 
35,4 процента, понад вста
новлені завдання виробле
но більше мільярда кіло
ват-годин електроенергії 
тощо. А ось ще кілька 
фактів. Перевиконані зав
дання комплексної програ
ми перебудови сіл. Здано 
в експлуатацію житлових

будинків і гуртожитків за
гальною площею 312 тисяч 
квадратних метрів, клубів 
— на 4600 місць, чимало 
інших об’єктів. В 1982 році 
на 1000 сільсьних жителів 
збудовано 169 квадратних 
метрів житла, а в 1983 — 
вже 224 (при середньорес- 
публіканському показнико
ві 204). Про успіхи можна 
говорити багато. Але мені 
б хотілося сназати про 
участь Рад у їх досягнен
ні. Лише один приклад. 
Депутатський пост молоч
нотоварної ферми колгос
пу «Маяк» (на якій, до ре-

АЛМА-АТА. Пропагандисти, пслітінформатори, агітатори, учасники агітколекти
вів столиці Казахстану ведуть □ ці дні велику роботу по підготовці до виборів у 
Верховну Раду СРСР. В центрі їхньої уваги документи грудневого (1983 р.) Плену
му ЦК КПРС, матеріали дев’ятої сесії Верховної Ради СРСР.

При багатьох агітпунктах активно діють нлуби молодих виборців. Тільни у 
Фрунзенському районі їх вісім.

На знімку: керівник агітколи.-.тиву Раушан Жайсекова (друга зліва) з молоди
ми виборцями, студентами інституту М. Жанибаєвою, Б. Кадирбаєвою, Є. імамбає- 
вим та Є. Лантух. Фото Г. ПОПОВА.

Фотохроніка ТАРС.

чі. прац^-.
ОЧОЛЮвччй, 
Трепівс^*1 
Знам’янсь 
Б?НЙУРИОІ 
Ціативск- 
зимівлі* 
би ц 
Включив^ 
ник по пі 
зими, ого 
кям облві 
ня 1933 р 
татсьного 
впорати і 
реснз і с 
Внконавч ної Ради 
тів схваяі 
депутатс!1 
Ціатива і 
депутати 
постами інц., 
ласті.

КОР.-. ь 
мірно нідіїю’. 
путата у дк41 
народних де-'

В. А. доді' 
особистий е;.. 
справді вйц. 
Р аЛЬНО-П0ЛІТ5=Н 
органів з.;:- 
корьА 
носи.“

ло молоді), 
депутатом 

.ської Ради 
району О. і. 
;тупив з іні- 
ід готов Ці до

п П>Іької ^-до- ^«84 Дах.
у ДВОМІСЯЧ- 
вці ферм ДО 
НИЙ рішен- 
гому З серп- 
ілени депу- 
іа вирішили 
іоти до 1 не

дотримали, 
итіітет облас- 
іних депута- 
свід роботи 

поста. Інї- 
підтримана 
групами та 

ферм об-

: ми законо- 
і до ролі де- 
Іності 
[татів.
[НЯК: Ного 
клад — ось 
їерпний мо
вній резерв 
і. Вміло_ви- 
його,

ВШ 
мораддЙЕЙат в трудо
вих кслдтцх, на наст
рої людей, і юли депутат 
«іТугайвьжйенської Ради 
Пстрігсьїс?) ірайопу, до- 

__Й і а м -
ІТ. Віденко 

“ і ініціативою 
псту п'яти
ми, а 15 
іоку, дотрп- 
! зобов'яза
ло кінця п’я-
I тонн моло- 
іірнг.м вида- 
Еолективу, в

ярка рсмг< 
пільськ .̂. 
віістуш» 
викопати оо 
річку залі 
грудня 198 
мавши сгоз
лась г
ТИрІЧЕ 
ка, то 
ється

Рад

якому вона прані 
ний план на ф 
виконали _ до 6( 
Великого Жовті 
мнм є внесок у 1 
соціалістичних з< 
і депутатів, іі 
Новоархангельсі 
йому. Тут 308 
обранців-виробн: 
336 достроково 
особисті плани 
року п’ятирічки

КОР.: Наведі 
факти свідчать 
про дальше зро 
лі Рад, але й щ 
редню участь на 
равлінні дери 
суспільними 
Певно, про те : 
і хід виборчої 
нашій області?

В. А. ДОЛИН 
політична снсте 
жена самим я 
дом боротьби 
народу за праве 
розпоряджатися 
лею. Ця систем; 
інше, як механі 
владдя. В суслі 
впнутого соціа 
опирається на і 
стізо і виражає 
всіх його вереї 
во це помітно 
час підготовки 
у Верховну F 
РСР. Збори і 
борців у кожне 
чому окрузі, 
колективі засі 
високу єдність 
ників, колгоспи 
лігенції, про зг' 
широких мас і 
шої партії.

Вів
П. СЕЛ

ЦЕНТР АТЕЇСТИЧНОЇ 
ПРОПАГАНДИ досвід

«Влітку під час екскурсії до Ленінгра
да, я побувала у музеї історії релігії та 
атеїзму. Він справив на мене сильне вра
ження. Цікаво, чи є подібні музеї у нас 
в області, на Україні?

М. САВЧЕНКО. 
Еобринецький район».
Такі музеї на Україні є. Три роки тому 

в Луцьку відкрився Волинський облас
ний музей атеїзму. За час свого існуван
ня d:h став одним із науково-методичних 
центрів пропаганди атеїстичних знань. 
Музей знаходиться у приміщенні пам’ят
ки архітектури XVII століття — колиш
нього костьолу єзуїтів. Сьогодні про му
зей атеїзму розповідає його працівник 
В. Антонюк.
f КСПОЗІЩІЯ Волинського обласного 
■" музею атеїзму знайомить з причина
ми зародження релігійних вірувань v 
первісних людей, розкриває класову сут
ність релігії, реакційність основних релі
гійних напрямів, які існують у світі по
казує історію, досягнення сучасної науки 
в освоєнні ;космосу. Близько півтори "ти
сячі експонатів розміщено в експозицій
них розділах «Наука і релігія про поход
ження релігії», «Походження християнст
ва», «Православ’я», «Католицизм», «Уні
атство», «Сучасне релігійне сектантство» 
«Історія атеїзму», «Подолання релігійних 
пережитків у розвинутому соціалістично 
му суспільстві». «Дослідження КОСМОСУ Р 
СРСР». побудованих за тематико-хроно- 
логічним принципом.

Перший розділ експозиції з науково- 
матеріалістичних позицій пояснює Супо
ву Всесвіту, виникнення ЖИТТЯ па Землі 
висвітлює безрелігійний період в ІСТОПІЇ 
людства, причини зародження первпнпих- 
релігійннх уявлень близько 50—40 тисяч 
років тому. ‘ '

Експозиція розділу «Походження ХРИП 
тияпства» побудована на основі пам’яток- 
історії християнської релігії. Вона пов
криває соціально-економічні передумопм 
та ідейні джерела виникнення християн
ства, походження ного догматів і куль
ту. розповідає про ного напрями- право 
слав’я. католицизм. уніатство і протес 
тантнзм.

Відображено також зв’язок- церкви з ек
сплуататорськими класами царської Ро 
сії. Ряд документів характеризує ппа- 
вославяу церку на Волині, як великого 
землевласника, жорстокого експлуатато
ра селянства.

У центральній частині приміщення му
зею встановлено маятник Фуко за'попа 
могою якого демонструється доспій in 
підтверджує обертання Землі навколо 
СВОЄЇ ОСІ.

В. АНТОНЮК, 
працівник Волинського обласного 
музею атеїзму.

О АШЕ мистецтво ніко- 
ли не стояло осто

ронь від питань суспіль
ного розвитку, турбот і 
стремлінь народу, зав
жди було активним 
учасником битв за побу
дову нового суспільства. 
У період зрілого соціа
лізму ця його функція 
особливо помітна. Втру
чання мистецтва в життя 
стало різностороннім, 
глибшим, компетентні
шим і, що саме головне, 
— дієвішим.

На міжнародній арені 
не припиняється ні на 
хвилину боротьба ідей. І 
в цій боротьбі немала 
роль належить мистецт
ву. Звичайно, декому на 
Заході не хотілося б, 
щоб народи їхніх країн 
широко знайомилися із 
розвитком мистецтва 
Радянського Союзу, кра
їн соціалістичної спів
дружності. Говорячи про 
культурний обмін, подіб
ні добродії прагнуть не 
до того, щоб народи 
знайомилися із шедевра
ми світової культури, а 
швидше до капітуляції 
соціалістичних країн пе
ред так званим західним 
способом життя, до від
криття кордонів для 
вільного проникнення в 
наше суспільство воро
жих ідей, загниваючої 
капіталістичної моралі. З 
цією метою створюєть
ся надумана «модель» 
соціалістичної культури, 
котра не має нічого 
спільного з дійсністю, а 
потім ця модель з не
абияким пафосом підда
ється нищівній критиці.

Буржуазні ідеологи, 
наприклад, на всі голоси

твердять про те, що со
ціалістична культура ні- 
би-то веде до знищення 
національної культурної 
специфіки. Факти ж го
ворять про протилежне. 
У серпні минулого року 
ансамбль пісні і танцю 
«Весна» Кіровоградсько
го міського Палацу куль
тури імені Компанійця

демонстрував 
тецтво перед 
багатьох 
британії. 
нення на 
самодіяльні 
римали кілька листів від 
колишніх співвітчизників, 
а нині громадян Англії 
Марії Дмитрівни та Іва
на Митрофановича Па- 
щенків. Ось що вони пи
шуть:

«Шановні наші друзі. 
Ми мали обмаль часу 
поговорити з вами, але 
втішні й цим. А особли
во, що зустрілися з пос
ланцями Радянської Ук
раїни, які прославляють 
у піснях і танцях нашу 
Радянську Вітчизну, ге
роїчну працю її народу. 
Нічого подібного до ва
шого мистецтва глядачі 
міста Ланкастера ще не 
бачили...»

Листа пишуть люди,

своє мис- 
жителями 

міст Велико- 
Після повер- 
Батьківщину, 

артисти от-

яких доля закинула ді
лено від батьківщиг. 
люди, що за кілька де: 
тиліть після Велико- Бг- 
чизняної війни малиг«:- 
гу зблизька подивитисі 
на «принадний-■ «н кі- 
піталізму, г.ознЛіи^- 
ся із мистецтво.Жіь:'' 
суспільства. Вони ма»:- 
змогу порівнюзаіи.

<
іцоден- 

перед 
гра-

бачила кількома днями 
раніше. І вони схвилю
вали глядачку.

«... Уже два місяці не
має вас на Британських 
островах, а люди ще го
ворить про вас, про ва- 
ші^^йстерність, вірту- 
озЯЖь і людську прос
тоту. Вони бажали б зу
стрічатися з вами щомі- 
Осяця, щоб звесели

ти своє засмучене 
життя, яке прохо
дить під

ним страхом 
безробіттям, 
буйками...» 

Е Останні
листа свідчать про 
загальне визнання. 
Разом 
ньому 
рядки:

«Нам вас 
ви виконували 
працю в нелюдських 
умовах. Ви ж не мали на
віть де переодягтися. Ми 
б вам допомогли, але до
відались про це надто 
пізно. Адміністрація ре
акційного місцевого кон
сервативного уряду ігно
рувала вас лише за те. 
іцо ви з Радянського 
Союзу».

«.. А скільки було на
ціоналістів, які приїхали 
з метою заподіяти якесь 
зло, скажімо, когось ук
расти, а пізніше б бур
жуазні газети писали, 
що такий чн така не за- 
хоті^і їхати до Совет:в 
і залишились на Захо
ді...»

В одному із матеріалів 
«Молодий комунари по
відомляв про те, як на
магалися зашкодити 
гастролям у Сполучених

слова

з тим в 
є й такі

ui кода, що 
важку



,ИЙ ^Унар»

ВАША ДУМКА

~ 26 січня 1984 року

:<^ЄИ-гогляд»_це
31 а

і] і 11 ц . *

зрінка. яка має бути цікавою 
оть комсомольці нашої бібліо- 
і друзі «Молодого комунара*, 

ва на сторінках газети нової 
не залишила нас байдужими 

ям і темам. які вона висвіт
итися своїми думками щодо

І14Іою у вихованні молодого поко-
На жа ??ДяНських людей є виховання мистецтвом. 
«Кирл ’ і\ік. у «Світогляді^, крім статті Б. Слюсаря 
----- І мистецтво», на цю тему нічого не

?ЛВЛЯч°л ”• Л тим часом тема ця надзвичайно цікава й багатогранна.
За дорученням комсомольців бібліотеки 

імені Гайдара — бібліотекар нотно-музичного 
відділу Н. БОРЩЕВСЬКА.
Секретар комсомольської організації Бобрине- 

цького сільськогосподарського технінуму імені 
Героя Радянського Союзу В. Порика Ольга НЕГА-

*к°сь у 1іас 13 друзями зайшла мова про так 
звані «карликові» країни — Ліхтенштейн, Монако 

ІНШІ- Несподівано для себе ми виявили, що 
ч’Я’.'Тично нічого не знаємо ні про їхній політич- 

ні про. УялаД життя їхніх народів, можливо, па сторінках «Світогляду» варто було 
„ віщувати час від часу короткі ‘ розповіді про 
країни, яким засоби масової інформації не приді
ляють особливої уваги?

»ДІЇ
04ОЛ Йиний*’*'"1*0 молоді), 
Трепівсько? ■ депутатом 
Знам’янскм'л0'71 ьСьК01 Р«ДГ БандуркСоЬ*°го району О. І. 
Ціативон? ВИст*пИВ 3- ,н,‘ 
ЗИМІВЛ^»К,о2 ЛІДГОТОВ'М до би в <Т£2МаДськоі Ш*до- 
ВключиВши7 1 384 Р • Х- НИК нЛ _■ Ись У ДВОМІСЯЧ* 
зими огоп^?Товці ферм до 
кям облвиі?^ЄНИИ рішен
ня 1983 пп«?Нному 3 серп' татськоЛ у- чпени депу‘ 
впораТИ °иіп°сІа ВИРІІ“ИЛИ 
РЄСНЯ і 4 Р°5оти до 1 ве- Викпм * сп°ва дотримали. 
ноГ РІ П ?НЙ комітет облас- 
тів схеАлип РОДМИХ депута- 
деп^Г”?- досвід роботи 

поста. Іні- 
підтримана
групами та 

ферм об-

Депутатського 
щатива була 
депутатськими постами інших ласті. л

.КОР-: Тут
Мірно підійшли 
путата у діяльності 
народних депутатів.

»• А. ДОЛИНЯК: його 
особистий приклад — ось 
справді невичерпний мо
раль но - по л і т 11 і ний резср в 
органі заклади. Вміло ви- 
корпо^^Ь/ючи Гюго, и
посн.тЧ^гіь свій вил а
моральний клімат в трудо
вих колективи», на наст
рої людей. І коли депутат 
Луганської сільської Ради 
Петрівського району, до
ярка радгоспу «Маріам- 
пільськгі’и» Л. Т. Віденко 
виступила з ініціативою 
викопати особисту п'ятп- 

а три роки, а 15 
1983 року, дотрн- 

зобов’яза-

ми законо- 
до ролі де- 
—.і Рад

річку 
грудня 
мавши слова, 
лась надоїти до кінця п’я
тирічки ще 200 тонн моло
ка, то законом’ ’ 
ється її успіх колектив}', в

ірним вида

якому вона працює — річ- 
ний план на фермі № 1 
виконали до 66-ї річниці 
Великого Жовтня. Ваго
мим є внесок у виконання 
соціалістичних зобов’язань 
і депутатів, наприклад, 
Новоархангельського ра
йону. Тут 308 народних 
обранців-виробнпчників з 
336 достроково виконали 
особисті плани третього 
року п’ятирічки.

КОР.: Наведені Вами 
факти свідчать не лише 
про дальше зростання ро
лі Рад, але й про безпосе
редню участь народу в уп
равлінні державними та 
суспільними справами. 
Певно, про те ж свідчить 
і хід виборчої кампанії у 
нашій області?

В. А. ДОЛИНЯК: Наша 
політична система народ
жена самим життям, хо- 

. лом боротьби трудового 
народу за право самому 
розпоряджатися своєю до
лею. Ця система — не що 
інше, як механізм народо
владдя. В суспільстві роз
винутого соціалізму вона 
опирається на все суспіль
ство і виражає інтереси 
всіх його верств,- Особли
во це помітно зараз, під 
час підготовки до виборів 
у Верховну Раду Союзу 
РСР. Збори і наради ви
борців у кожному вибор
чому окрузі, в кожному 
колективі засвідчили про 
високу єдність лав робіт
ників, колгоспників, інте
лігенції, про згуртованість 
широких мас навколо на
шої партії.

Вів розмову 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ
ПРЕЗИДЕНТ

У 1974 році перемога на виборах у кон
грес США обходилась кандидатам у 40 ти
сяч доларів. По сьогоднішньому прейску
ранту тріумфальна виборча кампанія кош
тує уже біля 300 тисяч доларів. А інколи й 
дорожче. Так, в Каліфорнії, де губернато
ром був Рейган, підсумки минулорічної 
кампанії по виборах губернатора і членів 
законодавчих зборів штату показали, іцо в 
ході її було затрачено більше 83 мільйонів 
доларів — майже вдвоє більше, ніж у 1978 
році. За підрахунками газети «Сан-Фран
циско кронікл», кожне місце обійшлось в 
середньому в 429 тисяч доларів.

Передвиборча боротьба фінансувалась 
так званими комітетами політичних дій, 
котрі представляють промислові і торгові 
фірми, банки, страхові товариства та інші 
організації, зацікавлені в тому, щоб мати 
«свою людину» в законодавчому органі 
штату.

Коли передвиборча кампанія по виборах 
президента в Сполучених Штатах формаль
но ще не почалась, політичні діячі, котрі до
биваються свого висунення кандидатами на 
пост президента, уже потурбувались про те, 
щоб почати боротьбу «у всеозброєнні», тоб
то маючи в своєму розпорядженні солідний 
фонд для «купівлі голосів» виборців.

Як повідомляє газета «Вашінгтон пост», 
в цій гонці «грошових мішків» поки що лі
дирує колишній астронавт, а нині сенатор 
Дж. Гленн. Лише за останні три місяці йо
му вдалося зібрати у свій передвиборний 
фонд біля 1,6 мільйонів доларів. Майже 
стільки ж у колишнього віце-президента 
У. Мондейла, їх намагаються догнати й ін
ші демократи. «Доларовий врожай» колиш
нього губернатора штату Флоріда Р. Ескью 
склав 1,1 мільйона доларів, а сенатора 
Е. Холлінгса 999 тисяч доларів.

ня по сівалках «Червоваз!т«іП ' 6р”гадиР 13 чеху № 2 виробничого об’єднай- 
ший спеціаліст але й 22Л,рИа‘> длп С00іХ товаришів по КМК - не просто хорб- їїпи Г товапйштми іИ,Л”хователь’ наставник. Він - лідер неформальний. Бо зав- 
боті ЛЮДИНП 3 1ИТИпил.ВЖДИ попереду — і в труді, і в спорті, і в громадській роботі. людина з активною життєвою позицією. Фото В. ГРИБА.

КОНСУЛЬТПУНКТ «СВІТОГЛЯДУ»

Франція. Крок за кроком
Шановна редакціє!
Хотілось би прочитати 

у «Світогляді» про су
часне становище Кому
ністичної партії Франції. 
Я знаю, що н.ині вона 
входить до складу уряд^'

країни. Як же вдається 
французьким комуністам 
узгоджувати свою ді
яльність з буржуазним 
укладом життя?

Ф. БАКУМЕНКО.
м. Свїтловодськ.

я закинула да- 
батьківщини,

бачила кількома днями 
раніше. І вони ехзилю-

за кілька деся- 
ля Великої Віт- 
зійни мали змо-

вали глядачку.
«... Уже два місяці не

має вас на Британських
ка подивитися 
адний» сзіт ка- 

позн4^ити- 
тецтзо^^^^.ьОГ° 
за. Вони мають 
орівнюзати.

островах, а люди ще го
ворять про вас, про ва- 
шч^^йстерність, вірту- 
озМИ, і людську прос
тоту. Вони бажали б зу
стрічатися з вами щомі- 
----ч сяця, щоб звссели- 

Я ти своє засмучене 
Я життя, яке прохо- 
I дить під
■ ним страхом 

■ Я безробіттям,
7 буйками...»

Останні
листа свідчать про 
загальне визнання. 
Разом

щодея- 
перед 

гра-

слова

3 тим в
ньому є й такі 
рядки:

ва шани п^о
Т°ГО' мис- 

істецтво, 6у„
ія народу, на&^ 
ільшого розкв 

чулої суботи, 
іалі ВпЛансамб- 
вашого а яоДа 
а» одна & 
ка й°бУзберегтИ 
що6 купи-л» 

про вас, . ^с-
і малс«ЬІ - 
зпросила, на дО- 
али сказала’
есна»- вікна- 
угі -б,коси^ 
дівоча коси 
нагаду^ 
імбль-^<и;я н® 
іже Ре йТраь‘Є' 
:умує за зо3' 
^вкою- лро”
да люди' ійсь- 
1исаТИ %

КОНЦвР■

«Нам вас шкода, що 
ви виконували важку 
працю в нелюдських 
умовах. Ви ж не мали на
віть де переодягтися. Ми 
б вам допомогли, але до
відались про це надто 
пізно. Адміністрація ре
акційного місцевого кон
сервативного уряду ігно
рувала вас лише за те, 
що ви з Радянського 
Союзу».

«.. А скільки було на
ціоналістів, які приїхали 
з метою заподіяти якесь 
зло, скажімо, коюсь ук
расти, а пізніше б бур
жуазні газети писали, 
що такий чи така не за- 
хот^ їхати до Совєтів 
і залишились на Захо
ді...»

В одному із матеріалів 
«Молодий комунар» по
відомляв про те, як на
магалися зашкодити 
гастролям у Сполучених

Штатах нашому ансамб
лю «Ятрань». Зал напів
порожній, а в касах від
повідають, що квитків 
немає.

Мабуть, багатьом чи
тачам відомо, що в Ра
дянському Союзі най
більше перекладається 
зарубіжної літератури, 
демонструється фран
цузьких, англійських, 
американських кінофіль
мів. З великою прихиль
ністю ставляться радян
ські люди до мистецтва 
країн капіталізму, якщо 
воно справжнє. Радянсь
кий глядач за свідчен
ням преси, досить висо
ко оцінив мистецтво 
Стокгольмської королев- 
ської опери і балетної 
трупи паризької «Гранд 
опери», віденського
«Бургтеатру», трупи «Ве- 
нетто театр» із Італії, 
грецького ансамблю 
«Одиссея», з цікавістю 
зустрів експозицію кар
тин із нью-йоркського 
музею «Метрополітен».

Все ж про рівномір
ність культурного обмі
ну говорити поки що не 
доводиться. Якщо, скажі
мо, Сполучені Штати ку
пують у нас кінофільм, 
це ще не значить, що 
його побачить американ
ський глядач. Мабуть, не 
багатьом відомо, яких 
нападок західної пропа
ганди зазнали минуло
річні гастролі у США 
популярних радянських 
артистів А. Миронова, 
Й. Кобзона, Н. Брегвад- 
зе, Л. Голубкіної, Н. Бо- 
рискової. В антирадянсь- 
ких виданнях висувалися 
гіпотези, що «кошти, зі-

брані за концерти, пі
дуть на... «ремонт між
континентальних баліс
тичних ракет», «перехват 
американських косміч
них «човників», «тринад
цяту (преміальну) заро
бітну плату радянської 
агентури на островах 
Фіджі». З'явилися такі 
терміни як «антикобзо- 
нізм», «контрмиронізм», 
«кобзонізація» Амери
ки». Розгорнулась широ
ка «кампанія» протесту. 
Але всі сім концертів 
пройшли з величезним 
успіхом. Акція противни
ків радянського мис
тецтва потерпіла пораз
ку, але вони знову пере
йшли в наступ, викрику
ючи «Геть Ротару!» Ад
же, можливо, що й ця 
відома радянська артист
ка приїде в США.

Так, наші ідейні про
тивники не хочуть про
гравати ні у великому, 
ні у малому. Вони вишу
кують будь-які зачіпки, 
щоб перешкодити про
никненню ідей соціаліз
му, ідей миру і братер
ства, щастя і рівності. 
Але коли майстерність 
самодіяльного ансамблю 
справляє на зарубіжно
го глядача сильне вра
ження, можна з певніс
тю сказати, що це мис
тецтво справжнє, що на
шим ворогам не вдасть
ся затушувати, принизи
ти роль стрімкого роз
витку культури в соціа
лістичному суспільстві 
— золото не блякне, во
но не піддається коро
зії.

В. ПОНОМАРЕНКО.

ЗА ОСТАННІ роки об
становка у Франції 

розвивалася шляхом по
силення боротьби робітни
чого класу, всіх трудя
щих за демократичні пе
ретворення в країні, за 
життєві інтереси людей 
праці. Одним з етапів ці
єї боротьби стала перемо
га лівих .сил на прези
дентських виборах і до
строкових виборах у На
ціональні збори в 1981 ро
ці. Ці події засвідчили, 
що симпатії широких на
родних мас Франції па бо
ці лівих сил, підтвердили 
їхній потяг до демократи
зації і єдності дій. Вреш
ті склалася ліва, досить 
широка більшість демо
кратичних сил, основу 
якої склали соціалісти її 
комуністи.

Як і в перші післявоєнні 
роки, коли представники 
ФКП М. Торез, Ф. Бийу 
та інші входили до уряду 
де Голля, так і нині 4 ко
муністи увійшло до скла
ду теперішнього уряду 
Міттерана. Резолюція 
XXIV з’їзду ФКП, який 
відбувся в лютому 1982 
року, так оцінила цей 
компроміс: «Союз із соц
партією, глибоко відмін
ною од комуністичної за 
ідеологією, соціальним 
складом і стратегією, ста
вить складну проблему 
перед революційною парті
єю, якою ми є».

Справді, ФКП — бойо
вий авангард трудящих, 
революційна марксистсь
ко-ленінська партія, що 
спирається на широкі про
летарські маси країни. 
Тому її співробітництво з 
соціалістичною партією 
реформістського типу по
ставило перед комуніста
ми складні проблеми.

Обрання президепта-со- 
ціаліста і створення уряду 
з участю комуністів зов
сім не означало переходу 
політичної влади до рук 
трудящих. Соціально-полі
тична система країни 
практично не змінилась. 
Праві сили в образі круп
ної буржуазії зберегли ре
альну владу в економіці, 
органах правосуддя, ар
мії й поліції; фактично в 
їхніх руках лишилися й 
засоби масової інформації. 
Сьогодні вони саботують 
урядові реформи, органі
зовують антикомуністичні 
кампанії, намагаються 
розколоти ліву більшість і 
усунути комуністів з уря
ду.

€< РОЗБІЖНОСТІ з пи- 
’ тань внутрішньої й 

зовнішньої політики між 
комуністами й соціаліста
ми. 'Так, ФКП виступає 
проти атлантичних акцен
тів у зовнішній політиці 
Міттерана, що виражає
ться в підтримці Фран
цією рішення про розмі
щення американських ра

кет у Європі. Комуністи 
підтримують Заяву 10. В. 
Лндропова від 24 листопа
да 1983 року, виступають 
за незалежну, конструк
тивну мирну політику 
Франції.

В галузі внутрішньої 
політики комуністи були 
ініціаторами або підтри
мали ряд урядових ре
форм, наприклад:

— скасування Суду 
держбезпеки;

— скасування смертної 
кари (гільйотинування);

— проведення амністії 
жертвам антнробітішчих 
репресій;

— націоналізація ряду 
великих банків і промис
лових монополій;

— запровадження по
датку на майно, що скла
дає більше 3 мільйонів 
франків;

— збільшення мінімаль
ної зарплати і розміру 
пенсії;

— скорочення робочого 
тижня;

— запровадження свят
кування Дня Перемоги 
над фашизмом, скасовано
го Жіскар д’Естеном то
що.

Таким чином, у своїй 
роботі Комуністична пар
тія Франції продовжує 
активно захищати інтере
си трудящих, виступає за 
єдність робітничого руху, 
за радянсько-французьку 
дружбу. Увійшовши до 
уряду,' ФКП не розрахо
вує на різку зміну існую
чого в країні режиму. її 
стратегія — стратегія по
ступового руху вперед, ру
ху «крок за кроком» шля
хом демократичних пере
творень.

О. ПОПОВКІН, 
лектор - міжнародник 
обласної організації 
товариства «Знання».

МИ — ЗА МИР!

ГОЛОВНА ТЕМА
В середній школі № 1'1 

імені Г. Димитрова облас
ного центру пройшов тиж
день історії. Головною те
мою його заходів стала 
тема боротьби за мир.

Цікаво пройшла в 10 «Б» 
класі тематична політіи- 
Формація «СРСР — оплот 
миру й безпеки народів», 
на якій учні одностайно 
висловилися за миролюб
ну зовнішню політику 
КПРС, Радянської держа
ви. Воші підготували те
матичний випуск стінної 
газети за матеріалами за
рубіжної преси «Ракети 
першого удару — піл уДЯ4

рами народів світу».
На класних комсомоли- • 

ських зборах 10 «Б» кла
су присвячених 40-річчю 
визволення Кіровоградщи- 
ііи вія німецько-фашистсь
ких загарбників, виступив 
ветеран Великої Вітчизня
ної війни, учасник комсо
мольського підпілля в 
м. Новоукраїиці, колинініїї 
учитель школи Л. М. Бол- 
дурат. Він говорив про (і 
біди, які несе з собою 
війна, і закликав усіх при
сутніх до ще активнішої 
участі у русі борців за 
мир.

Десятикласники, в свою

чергу, розповіли про те, 
яким є внесок комсомоль
ської організації класу, 
всіх учнів у боротьбу за 
мир. Лише одна красно
мовна цифра — до Фонду 
миру перераховано 1375 
карбованців, зароблених 
протягом року на суботнії- 
ках та .в літніх трудових 
таборах.

.V резолюції комсомоль
ських зборів було ще раз 
підкреслено, що кожне 
слово Заяви 10. В. Лндро
пова є вираженням думок, 
почуттів і волі всіх радян
ських людей. Збори комсо
мольців прийняли звернен
ня до ровесників, у якому 
закликали ще тісніше 
зімкнути ряди прихильни
ків миру.

О. КОМІРНИЙ.
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На допомогу
приходять
тиму рівці

Юйі левіпці нашої школи 
про роботу тимурівців зна
ють не тільки з книги Арка* 
дія Петровича Гайдара. Ко
жен піонер восьмирічки — 
активний член загону юних 
тимурівців. Таких загонів у 
школі чотири. Хлопчики й 
дівчатка допомагають вете
ранам війни та праці, інва
лідам, людям похилого ві
ку. То води принесуть, то 
дров нарубають. А майбутні 
господині наведуть порядок 
у хаті, доглянуть улітку 
городину.

— Наш загін імені Валі 
Котика, — говорить п’яти
класник Віталій Котенко, — 
узяв шефство над одинокою 
жінкою М. П. Табанець. їй 
важко самій поратись по 
господарству, тому паша 
допомога дуже необхідна. 
Недавно всі разом наруба
ли і перенесли дрова, завт
ра напишемо листа бабуси
ним родичам.

Марія Петрівна Табанець 
не єдина, хто відчув на собі 
теплоту дитячих сердець, їх 
прагнення не лишитись ос-

торонь чужої біди. Добрим 
словом згадують своїх ма
леньких помічників О. Т. 
Уманська, В. С. Дігтяр, 
О. А. Тодорснко, до яких 
майже щодня поспішають 
хлопчики й дівчатка в піо
нерських галстуках.

У Світлани Бугрііі, Мико
ли Сорокіиа, Тетяни Бар
дам, Валерія і Юрія Лісо
вих, Наталії Велично та 
всіх їх товаришів є урок, 
який не записаний в шкіль
ному розкладі. Це повсяк
денне утвердження своїми 
ділами доброти, поваги до 
тих, хто боронив і відбудо
вував рідну землю, це вихо
вання в собі небайдужості 
до чийогось горя. Такими 
хотів бачити юних ленінців 
Аркадій Гайдар. Такими е 
сьогодні наші тимурівці.

Т. ЧЕБОТОВА, 
старша піонервожата 
Погребняківської вось
мирічної школи. 
Новгородківський район.

МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Сотні кваліфікованих спеціалістів для народного господарства підготовлено в 
морській школі обкому ДТСААФ. Кращі з кращих вихованців школи стали офіце- 
р&мн»

На знімках: майстер виробничого навчання морської школи П. П. Васюченко 
з курсантами—відмінником Олександром Перетяченком та Володимиром Олій
ником, які перед призовом в армію приїхали вчитися в Кіровоград з Добровелич- 
ківського та Новоукраїиського районів; відмінник навчання Володимир Набута.

У дві місячника оборонно-масової роботи активізувалась робота в спортив
них секціях обкому ДТСААФ. Тренування, залікові поєдинки тривають на зимо
вих трасах. ■’

Фото Е. ГРИБА.

А ЦТ (II програма)

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЖСМ Украины,

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП,

БК 04014.

З 26 по 29

А ЦТ (І програма)
14.30 — Новини. 14.50 —
національного свята Індії ’— 
Дня республіки. «Зустріч з 
Індією». 15.15 — Концерт
артисті» Свердловського те
атру опери та балету. 16.05
— Новини. 16.10 — Доку
ментальний телефільм
«Москвичі на марші п’яти
річки». 17.10 — Грає лауре
ат міжнародного конкурсу 
Д. Гайдук (фортепіано).
17.30 — Російська мова. Об
говорюємо проект ЦК КПРС 
про шкільну реформу. 18.00
— Ленінський університет 
мільйонів. «Два світи — дві 
політики». 18.30 — Веселі 
нотки. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — Назустріч ви
борам. 19.20 — Фільм «Бло
када». Частина 2. Фільм пер
ший — «Ленінградський 
метроном». 21.00 — «Час». 
21.35 — Продовжуємо роз
мову про музику. 22.50 — 
Сьогодні у світі.

До

А ут
16.00 — Новини. 16.10 — 

«Срібний дзвіночок». 16.40
— Республіканська фізкко- 
математична школа». 17.10
— Зустріч з юнгою Юрком.
17.40 — Фотоетюд «Зимовий 
Київ». 17.45 — Екран поша
ни Українського телебачен
ня. 18.00 — Населенню про 
цивільну оборону. (Кірово
град). 18.15 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
Телефільм. 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — «Стави
ться питання». Передача 
3-я. 19.45 — Тележурнал
«Старт». 20.30 — Музичний 
фільм «Концертіно». 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00— 
«Час». 21.35 — Художній 
фільм «Ключ без права пе
редачі». 23.10 — Новини.

А ЦТ (II програма)
15.25 — Новини. 

Новини.
година, 
школа. .. „.
тальпий фільм. 20.00 — Ве
чірня казка. 20.20 —- Чем
піонат СРСР з баскетболу. 
Чоловіки. «Жальгіріс» (Кау
нас) — «Будівельник» (Ки
їв). 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Всім — спаси
бі» ’ '

18.00 —
18.20 — Сільська

19.20 — Мамина
19.50 — Докумен-

. 23.10 — Новини.

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 — Чу

деса без чудес. 8.50 — 
Фільм «Блокада». Частина 2. 
Фільм перший — «Ленін
градський метроном». 10.30
— В концертному залі — 
школярі. 11.20 — Новини. 
14.30 — Новини. 14.50 — До
кументальні фільми. 15.55— 
Я. Сібеліус. Сьома симфонія 
до мажор. Виковує . симфо
нічний оркестр Фінського 
радіо. 16.15 — Новини. 16.20
— Шахова школа. Уроки
майстерності. 16.50 — Кон
церт. 17.15 
казки. ....... .......
Наука і життя. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — В. Ле
денев. Г__
19.20 — Обговорюємо 
ект ЦК КПРС про

В гостях у
«Мауглі». 18.15 —

Елегійний секстет.
Про-

______ ....з шкільну 
реформу. Бесіда з міністром 
освіти РРФСР Г. П. Весело- 
вим. 19.55 — Фільм «Блока
да». Частина 2. Фільм дру
гий — «Операція «Іскра». 
21.00 — «Час». 21.35 — Між
народна зустріч з боксу. 
Збірна СРСР — збірна США. 
23.05 — Сьогодні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Виробнича гімнастика. 10.25 
— Співає Г. Ципола. 10.35— 
«Шкільний екран». 9 клас. 
Фізика. 11.05 — Музичний
Фільм «Співає тріо Маре
ння». 11.40 — «Шкільний 
екран». 10 клас. Російська 
література. 12.15 — «Дис
ципліна поставок: міра від
повідальності і честь під
приємства. Проблеми лег
кої промисловості». 13.10 —

м. Кіровоград, 
вул. Луначарського, 36,

Обсяг 0.5 друк, арк. Іпдека 61103.

СІЧНЯ

1984 року

Повний. 16.00 — Новини. 
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Культура ро
сійської мови. 17.00 — 
«Вальс для заводу і міста». 
17.30 — «У пас в колективі». 
18.00 — Телефільм. (Кірово
град). 18.10 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.25 — 
«Кіровоградщина спортив
на». (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.30 — 
«До 40-рІччя остаточного ви
зволення Ленінграда від во
рожої блокади». Телефільм 
«Про тих, хто пам’ятає». 
20.00 — Камерний концерт. 
20.25 — «Школа 1 час: проб
леми, перспективи». 20.40— 
«На добраніч, діти!». 21.00— 
«Час». 21.35 — «В цей день, 
40 років тому». Повтор від 
8.1. (Кіровоград).

8.00 — Гімнастика. 8.15 —. 
Якщо хочеш бути здоровим 
8.30 — Документальний
фільм. 8.55 — «Ранкова 
пошта». 9.25 — Програма 
Новосибірської студії теле
бачення. 10.40 — Естрадні 
твори А. Бабаджанпна. 11.15
— Телевистава. «Багряний
бір». 12.40 — Стадіон для
всіх. 13.10 — Зустріч шко
лярів з маршалом артилерії 
К. П. Казановим. 13.55 — 
Майстри світового кіно. Кі
норежисер Стенді Крамар. 
15.25 — Музичний кіоск.
15.55 — Міжнародний огляд. 
16.10 — Концерт. 17.10 — 
«Здоров'я». 17.55 — Моск
ва. Великий зал консервато
рії. Твори В.-А. Моцарта. 
20.00 — Вечірня казка. 
20.15 — Міжнародний тур
нір з боротьби дзюдо. 20.50
— Документальний теле
фільм «Конкурс». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Телефільм 
«Театр». 1 1 2 серії.

А ЦТ (І програма)

А ЦТ (И програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 — 

Документальний фільм «Сім 
днів весни». 8.35, 9.35 — Іс
торія. 4 кл. 9.05, 12.40 — 
Англійська мова. 10.05 — 
Учням ПТУ. Астрономія. 
10.35, 11.40 — Географія.
5 кл. 11.05 — Д. Дефо і його 
книга «Робінзон Крузо». 
12.10 — Історія. 9 кл. В. І. 
Ленін. «Квітневі тези». 13.10 
— Знай і умій. 13.55 —
Спогади про В. Гаршина. 
14.55 — «Справи державні— 
справи народні». (Про систе
му органів державної влади 
СРСР). 15.25 — Новини.
18.00 — Новини. 18.15 — 
Творчість народів світу. 
Мистецтво Індії. 19.00 — 
Клуб мандрівників. 20.00 — 
Вечірня казка. 20.20 — Рух 
без небезпеки. 20.50 — До
кументальний телефільм 
«Відлуння віків». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Фільм «Жу
равочка». 22.55 — Новини.

8.00 — Новини. 8.20 — До
кументальні фільми «Поди
віться на зірки», «Теорети
ки». 8.45 — Концерт Дер
жавного Воронезького росій
ського народного хору. 9.30
— Будильник. 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу!». 
П’.ОО — «Здоров'я». 11.45 — 
«Ранкова пошта». 12.1.5 — 
Зустрічі на радянській зем
лі. 12.30 — Сільська година. 
13.30 — Музичний кіоск.
14.00 — По музеях і виста
вочних залах. Виставка тво
рів ленінградських худож
ників. 14.30 — Телевистава 
«Заметіль» із циклу «За ва
шим листом». 15.40 — Клуб 
мандрівників. 16.40 — Но
вини. 16.45 — Ф. Ліст. Вели
кий концертний дует для 
скрипки і фортепіано. 17.00
— Жива сила традицій. Про 
досвід роботи партійних і 
радянських організацій Ле
нінграда і Ленінградські 
області з листами і 
зиціями трудящих. 18.00^^ 
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільми. 19.15 —
Фільм «Весна на Зарічній 
вулиці». 21.00 — «Час».
21.35 — Світ і молодь. 22.10
— Футбольний огляд. 22.30
— Новини.

д ут

А ЦТ (І програма)
8.00 — Новини. 8.20 

АБВГДейка. 9.15 — 4-й 
раж «Спортлото». 9.25 
Фільм «Блокада». Частина 2. 
Фільм другий — «Операція 
«Іскра». 10.30 — Більше хо
роших товарів. 11.00 — Ко
ло читання. 11.45 — Фільм- 
концерт «Ленінградські со
ловейки». 12.30 — Докумен
тальний телефільм «Роки 
паші» із циклу «Люди вели
кої долі» (м. Горькиіі). 13.00 
— Телеклуб «Москвичка». 
14.30 — Новини. 14.45 — 
Обличчя друзів. 15.30 — 
Світ рослин. 16.15 — Бесіда 
політичного оглядача Ю. Ле- 
тувова. 16.45 — Новини.
16.50 — Очевидне — неймо
вірне. 17.50 — Тележурнал 
«Співдружність». 18.20 — 
Мультфільми. 18.55 — 9-а 
студія відповідає телегляда
чам. 19.55 — Заключний ве
чір телефсстпвалю «Пісня- 
83». Передача з Концертної 
студії Остапкіпо. (Повторен
ня від ЗО грудня 1983 р.). 
21.П0 — «Час». 21.35 — Про
довження заключного вечо
ра телсФестиваліо «Пісня- 
83». 22.50 — Документаль
ний фільм про Леиіпгпад. 
«Місто великої долі». 23.10— 
Новини.

А УТ

ти-

10.00 — ііоипнн. 10.15 — 
Ранковий концерт. 11.10 — 
Кіиопрограма. 12.00 —
«Призначається побачення». 
Естрадно-розважальна пере
дача. 12.30 — «Доброго 
вам здоров’я». 13.05 — 
К. Губаревпч. «Прости ме
не». Вистава. 14.55 — Між
народна студія УТ. 15.25 — 
Старовинний російський, ро
манс. 16.40 — «Девіз: відва
га. мужність і честь». 17.30 
— ФІльм-концсрт. 17.55 — 
Студія «Золотий ключик». 
18 45 _ Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.40 — АН УРСР — 
65 років. «Слід па землі». 
Теленарис про видатного фі
зіолога Героя Соціалістичної 
Праці академіка О. О. Бого
мольця. 20.25 — Співає
В. Белоножко. 20.40 — «На
добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.35 — Художній
Фільм «26 днів з життя 
Достоєвського». 22.55 — Но
вини.
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10.00 — Новини. 10.15 — 
«Концертний зал «Дружба». 
11.00 — Художній фільм
«Сідай поруч. Мишко». 12.15
— «Слава солдатська». 13.15
— Науково-популярна про
грама «Грані пізнання'. 
13.55 — Школа і час: проб
леми, перспективи. 14.15 — 
«Товариш». Передача для 
старшокласників. 14.45 — 
«Наш друг — спорт». 15.45
— Крупним плавом, люди 
закадровнх професій. 16.35
— Музичний фільм «Разом 
весело йти». 17.00 — «Бра
терство». 19.00 — Актуальна 
камера. 19.30 — «Музичні 
зустрічі». «Пісняри». 20.10— 
Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. Чоловіки. «Будівельник» 
(Київ) — «Університет» 
(Ташкент). 20.45 — «На до^ 
рапіч, діти!». 21.00 — «ЧаЛ 
21.35 — «Новини кіноекДВ 
на». 22.50 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Грає Уральське тріо баяніс
тів. 8.45 — Науково-попу
лярний фільм «Карти грун
ту рослинності». 8.55 — Ро
сійська мова. 9.25 — Доку
ментальні телефільми «І 
словом, і ділом», «Майстри». 
10.15 — Грає лауреат між
народних конкурсів С. Стад- 
лер. 11.00 — Супутник кіно
глядача. 11.45 — В гостях V 
казки. «Мауглі». 12.45 — У’іг' 
світі тварин. 13.45 — Розпо
відають наші кореспонден
ти. 14.10 — Ширше коло.
15.50 — Телефільм «Вогняні 
дороги». 12 серія — «Спі
вець революції». 17.10 — 
Чемпіонат СРСР з баскетбо
лу. Чоловіки. «Жальгіпіс» 
(Каунас) — ЦСКА. 17.40 — 
«Видатні радянські вико
навці — лауреати Ленінсь
кої премії». «На концептах 
Євгена Мравннського. Пере
дача 4. «5-а симфонія
П. Чайковського». 18.45 — 
Міжнародна зустріч з хо
кею. Збірна Фінляндії — 
збірна СРСР. 2 і 3 періоди. 
У перерві — 19.20 — Вечір
ня казка. 20.20 — Міжнарод
ний турнір з боротьби дзю
до. 21.00 — «Час». 21.35 — 
Телефільм «Дна дні па по
чатку грудня».

Редактор
Ю. СЕРДЮЧЕНКО.

Газета виходить у вівторок четвер 1 суботу.
Друкарня імені Г. М. Димитроза 

видавництва 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.


	3362-1p
	3362-2p
	3362-3p
	3362-4p

