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КУРСОМ ПЕРЕБУДОВИ
ПІД ПРАПОРОМ
ВЕЛИКОГО

27^-28 листопада у Києві 
Відбулася республіканська 
лауково-теоретнчна конфе
ренція «Курсом перебудо
ви під прапором Великого 
Жовтня», присвячена 
70-річчю Великої Жовтне
вої соціалістичної рево
люції і 70-річчю встанов
лення Радянської влади 
на .Україні. У роботі кон
ференції брали участь ве
терани партії, члени рес- 
пу бл і к а і іської А к а дем ії
наук. учеііі-суспільство- 
зпанпі, викладачі вузів, 
партійний і пропагандист
ський актин.

Конференцію вступним 
с.дбвом відкрив член 1ІО- 
лугбюро ЦК КПРС, Нер
пі и її секретар ЦК Компар
тії України В. В. Шер- 
бннький.

На пленарному засідан
ні було заслухано допові
ді директора Інституту 
марксизму-денінізму при 
ЦК КГІРС. члена-корес- 
поидента АН СРСР Г. Л. 
Смирнова «Історичний дос
лід Жовтня і перебудова», 
президента Академії наук 
УРСР, академіка Б. Є. Па
тона «Жовтень і розвиток 
науки», директора Інсти
туту історії партії при ЦІ\ 
Компартії України — фі
ліалу Інституту маркспз- 
му-лсніпізму при ЦК 
КГІРС, ч л е 11 а - к о рес гі оі і д он - 
та АН УРСР В. І. Юрчу
ка «КПРС па чолі перебу
дови радянського суспіль
ства», директора Інститу
ту історії АН УРСР. ака
деміка АН УРСР 1О. 10. 
К оі ід у фо р а « Нар од жеп а 
Жовтнем: створення укра
їнської соціалістичної дер
жавності».

На конференції відзна
чалося, що серед подій 
нинішнього століття цент
ральне місце, безперечно, 
належить Великій Жовт
невій соціалістичній рево
люції. Здійснена під ке
рівництвом партії більшо
виків, вона стала перелом
ним рубежем у вітчизняній 
і всесвітній історії. Жов
тень, будучи початком но
вої епохи і нового типу 
людської цивілізації, про
довжує справляти вели
чезний вплив на всі сторо
ни світового розвитку.

Лише сім десятиріч існує 
нове суспільство. Але за 
цей час уже ясно прояви
лися гігантські можливос
ті соціалізму, його істо
ричні переваги і перепек-

«СПАРТАКУ» 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Комсомольська підпіль
на організація «Спартак», 
що діяла в селі Красногір- 
ці Голованівськсго райо
ну, вписала свою незабут
ню героїчну сторінку в 
історію боротьби радян
ського народу з фашист
ськими зайдами. Юні мес
ники були закатовані гес
тапо о 1943 році

Нещодавно а обласио- 
ілу центрі прозвучала кан
тата, Присвячена світлій

жовтня
тини. Це добре видно і на 
прикладі Радянської Ук
раїни, яка в дружній сім’ї 
братніх республік досягла 
високих вершин у розвит
ку економіки, науки і куль
тури. Разом з тим; вели
комасштабна перебудова 
всіх сфер суспільного жит
тя, яка розгорнулась у 
країні відповідно до рі
шень квітневого (1985 р.) 
Пленуму _ ЦК КПРС і 
XXVI1 з'їзду партії, вима
гає нового осмислення під
сумків і уроків соціалістич
ної революції.

Учасники конференції 
приділили . велику увагу 
завданням вдосконалення 
суспі льствози авчих досл ід- 
жень у республіці. Гово
рилося про те, що бояз
кість теоретичної думки 
виступає одним з галь
муючих факторів перебу
дови. 1 важливе завдання 
конференції — тверезо ро
зібратися в застійних яви
щах науки, намітити дійо
ві, реалістичні шляхи їх 
усунення, серйозно, без 
упередженості, але кри
тично проаналізувати зроб
лене українськими суспіль
ствознавцями в минулі 
роки.

Представники історичної, 
насамперед історик з-пар- 
тійпої науки, мають погли
бити вивчення величезно
го досвіду партії, творчої 
діяльності народу. Для 
нього потрібен буде смі
ливий і відповідальний 
аналіз так званих «білих 
плям» історії. Це важливо 
врахувати і при підготов
ці двотомника «Нариси іс
торії Компартії України», 
інших видань. Відпові
дальні завдання стоять і 
перед ученнмн-екопоміста- 
міі, правознавцями, філо
софами. Президії Академії 
наук УРСР слід внести 
відповідні корективи в рес
публіканську к о м п Л С КС11 у 
програму наукових до
сліджень з актуальних пи
тань комуністичного вихо
вання. Потрібна також 
більш пильна увага вче
них до дослідження про
цесів у галузі національ
них відноснії, вдоскона
лення теорії і практики 
інтернаціонального вихо
вання.

У роботі конференції 
взяли участь члени і кан
дидати у члени По.тітбюро 
ЦК Компартії Укпаїпн.

(РАТДУ),

пам яті підпільників-крас- 
ногірців. Музику до неї 
написав київський компо
зитор Станіслав Биков на 
вірші кіровоградського 
поета Валерія Гончаренка 
Твір виконав хор музично- 
педагогічного факультету 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна Ди
ригент К П. Дьомін, кон
цертмейстер Л. В. Байда.

Н. БОРИСЕНКО.
І

ЖИТТЯ ВНОСИТЬ КОРЕКТИВИ
З пленуму обкому ЛКСМ України

Як уже повідомлялося, 
26 листопада відбувся пле
нум обкому ЛКС/Л України, 
який розглянув питання про 
особистий вклад першого 
секретаря Петрівського рай
кому комсомолу М. Плато- 
шина у перебудову і вдо
сконалення стилю роботи 
райкому комсомолу.

У своєму звіті на пленумі 
М. Платошин зосередив ува
гу членів виборних органів 
обласної комсомольської 
організації насамперед на 
питаннях перебудови як 
своєї роботи як першого 
секретаря райкому, так і 
стилю роботи в цілому ра
йонного комітету комсомо
лу, виборних органів рай
кому після квітневого 
(1985 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
XX з'їзду ВЛКСМ і XXV 
з'їзду ЛКСМ України. Під
креслив, що роботі з кад
рами райком надає першо
чергового значення. Ре
гулярно проводиться на
вчання працівників райко
му, секретарів первинних 
комсомольських організа
цій, активізується робота 
членів виборних органів 
районної комсомольської 
організації. Значної уваги 
райком надає навчанню 
піонерського і шкільного 
комсомольського активу. Ці 
заняття проводяться щомі
сячно і на базі шкіл району.

У своєму звіті М. Плато
шин підкреслив, що і він, і 
бюро райкому надає ве
ликого значення чіткому 
плануванню роботи. Річний 
перспективний план діяль
ності районного комітету 
комсомолу складається на 
основі глибокого і всебіч
ного аналізу питань, які 
виносились на засідання 
бюро і пленумів райкому 
по первинних організаціях 
протягом останніх років, 
пропозицій розвитку пер
винних з різних напрямів 
роботи, проблем, які сьо
годні хвилюють молодь.

Останнім часом всі пра
цівники району прагнуть 
більшість свого робочого 
часу проводити в первин
них комсомольських орга
нізаціях, де вони надають 
практичну допомогу на міс
цях, дбають про поліпшен
ня умов праці і відпочин
ку сільських трудівників. 
М. Платошин назвав кон
кретні приклади пожвавлен
ня комсомольської роботи, 
прояву ініціативи, зацікав
леності молоді в участі у 
суспільному житті.

Значне місце в роботі 
райкому комсомолу, як за
значив звітуючий, займає 
організація дійового соціа
лістичного змагання моло
ді. Але по деяких напря
мах цієї роботи райком 
комсомолу здав свої пози
ції. В районі лише три ком
сомольсько-молодіжні ко
лективи. Тут оайкому ще 
треба попрацювати.

У звіті М. Платошин са
мокритично проаналізував 
роботу райкому комсомолу 
по організації дозвілля мо
лоді. З ініціативи райкому 
в районі етапи традиційни
ми змагання, які проходять 
по зонах, «Нумо, дівчата!», 
«Нумо, хлопці!», клубу кміт
ливих і винахідливих тощо. 
Йде пошун нових форм ор

ганізації дозвілля молоді. 
В Петровому створюється 
молодіжне кінокафе. Але 
райком не знайшов під
тримки з боку райспожив- 
спілки в цій добрій справі.

Далі перший секретар Пст- 
рівського райкому ЛКСМУ 
зупинився над питанням ді
яльності шкільних комсо
мольських і піонерських ор
ганізацій. Відзначив, що в 
їхній роботі є чимало недо
ліків. Ще не в усіх шкіль
них комсомольських орга
нізаціях знайшла постійний 
розвиток творча ініціатива і 
самоврядування. Та й він, 
як перший секретар райко
му комсомолу, слабо вни
кав в діяльність цих органі
зацій.

XX з'їзд ВЛКСМ поставив 
перед комсомольськими ор
ганізаціями складні і відпо
відальні завдання. Але, як 
відзначено у звіті, райком 
комсомолу зробив лише 
перші кроки по їх виконан
ню, у перебудові всієї ро
боти. У стилі роботи секре
тарів, райкому ЛКСМУ, у 
первинних організаціях ще 
не зжито формалізму, інерт
ності мислення. Присутня 
боязнь нового, прогресив
ного. Чимало недоліків у 
внутріспілковій роботі.
Зменшено чисельність ра
йонної комсомольської ор
ганізації.

На закінчення М. Плато
шин наголосив на тому, що 
в ході підготовки до пле
нуму обкому комсомолу і 
йому, як першому секрета
реві, і апарату райкому до
велося самокритично гли
боко і предметно проана
лізувати свою роботу, успі
хи і упущення, проблеми 
Зроблено висновки. ! сьо
годнішній пленум обкому 
лише сприятиме поліпшен
ню роботи всієї районної 
комсомольської організації.

Готуючи це питання на 
пленум, бюро обкому ком
сомолу доручило першому 
секретареві Кіровського 
райкому комсомолу м. Кі
ровограда С. Мальованому 
очолити бригаду у складі 
членів і кандидатів у члени 
обкому ЛКСМУ, досвідче
них ко/исомольських пра
цівників і визначити особис
тий внесок першого секре
таря Петрівського райкому 
комсомолу у хід перебудо
ви й удосконалення стилю 
роботи райкому. Тобто оці
нити це стороннім оком. З 
інформацією про наслідки 
роботи бригади С. Мальо
ваний і виступив одразу піс
ля звіту М. Платошина.

Докорінного поліпшення, 
повороту до нових, нетра- 
фаретнмх форм роботи з 
молоддю за останній час в 
районі не відбулося, від
значив він. Недостатня про
філактична робота серед 
молоді по попередженню 
порушення соціалістичної 
законності. Немає реальних 
наслідків діяльності опер- 
загонів, районний штаб 
ОКЗД практично бездіяль
ний, немає тісного контак
ту із районним відділом 
внутрішніх справ, а реагу
вання кол«,сомольських ор
ганізацій на правопорушен
ня • переважно ліберальні.

Користуючись невтручан
ням М. Платошина, колиш

ній зав. відділом учнівської 
молоді РК ЛКСМУ товариш 
Михальчук мало уваги при
діляв шкільному комсомо
лу, діяльності районної піо
нерської організації, на що 
було вказано постановою 
секретаріату обкому ком
сомолу ще у жовтні 1984 
року. Однак належних ви
сновків і реальних кроків 
по перебудові діяльності 
райкому комсомолу у цьо
му напрямку не відбулось.

Слід зауважити, продов
жував С. Мальований, що 
за ініціативою першого 
секретаря в районній ком
сомольській організації бу
ла задумана цікава і кон
кретна справа — створення 
історії комсомольської і 
піонерської організацій ра
йону до 70-річчя із дня на
родження комсомолу. Ак
ція, проголошена ще 1985 
року, не була зміцнена по
трібними організаторськи
ми заходами, стан справ 
протягом усього часу не 
контролювався, що як під
сумок дало певну роботу у 
цьому напрямку лише в од
ній із 20 шкіл району. У 
відділі учнівської молоді 
немає перспективних захо
дів і по реалізації завдань 
реформи загальноосвітньої 
школи, організації роботи 
з молодими педагогами, 
розвитку дитячої технічної 
творчості, роботі із зміц
ненням кадрів старших 
піонервожатих.

Немає системи і в діяль
ності відділу комсомоль
ської організації РК 
ЛКСМУ, який очолює т. Кон- 
севич, не визначено голов
них напрямів роботи, від
сутні елементарні форми 
контролю за виконанням як 
власних, так і рішень та по
станов партійних і вище
стоящих комсомольських 
органів.

Вибіркове опитування сек
ретарів комсомольських 
організацій райлікарні, рад
госпу «Маріампільський», 
Луганської, Петрівських 
№№ 1 і 2 СШ виявили ціл
ковиту необізнаність нових 
вимог про прийом до пав 
ВЛКСМ, обліку, залучення і 
розподілу позабюджетних 
засобів та інших докумен
тів. На низькому рівні ро
бота по роз'ясненню ста
тутних правил і в первин
них комсомольських органі
зацій, у школах в першу 
чергу.

Хід соціалістичного зма
гання у районі пущений на 
самоплив. Його підсумки в 
первинних підбиваються не
регулярно, формально, пе
реможців визначають за
очно, умови індивідуально
го соцзмагання не розроб
лено, хоча на бюро РК 
ЛКСМУ передовики визна
чаються щокварталу, а де
які з них навіть стали пере
можцями обласного соціа
лістичного змагання. Без
підставно скорочується 
щороку кількість комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів. Якщо 1985 року їх 
було 27. у 1986 році — 14, 
то в нинішньому — пише 3. 
причому жодного — у сіль
ському господарстві. Не- 
/лає системи у райкому, од
нак, і а роботі з цими КМК.

Тов. Платошин не конт-

ролював виконання рішень 
і постанов вищестоящий 
комсомольських органів, а 
заходи і постанови бюро 
райкому далекі від кон
кретності і програмних дій. 
Під керівництвом першого 
секретаря не сформувалось 
апаратне навчання. До ви
рішення' завдань, які стоять 
перед районним комітетом 
комсомолу, не залучаються 
члени виборних комсомоль
ських органів. Усі комсо
мольсько-молодіжні захо
ди, що проводяться в ра
йоні, готуються виключно 
силами працівників апарату 
райкому. Безсистемність у 
роботі, невміння визначи
ти головне, невимогливість, 
низький рівень контролю---
така думка членів бригади 
про характерні риси керів
ництва першого секретаря 
М. Платошина райкомом 
комсомолу.

Далі С. Мальований вже 
з—позицій члена обкому 
комсомолу і колеги М. Пла
тошина обговорив власне 
звіт першого секретаря. 
Об'єктивно оцінюючи рє 
альний внесок райкому у 
справи, про які говорив 
М. Платошин, варто заува
жити, сказав він, що після 
XX з’їзду ВЛКСМ у справі 
перебудови і вдосконален
ня стилю роботи райкому 
комсомолу суттєвих змін не 
відбулось. Це спричинили 
ненаполегливість у доведен
ні задуманої справи до кін
ця і відсутність при цьому 
розпорядливості і компе
тентності, трафаретність і 
безликість форм діяль чес
ті, невміння відстояти інте
реси молоді у партійних і 
радянських органах. Це по
значилось і на роботі всьо
го апарату РК ЛКСМУ в ці
лому.

Із 1984 року бюро, сек
ретаріат обкому комсомолу 
понад десять разів на сво
їх засіданнях різко крити
кували діяльність райком,у у 
різних напрямах роботи, 
однак ні бюро Петрівсьи.с- 
го РК ЛКСМУ, ні М Плато
шин відповідних висновків 
не зробили. З іншого боку, 
низький рівень роботи ти
пового для області райко
му комсомолу — це дзер
кальне відображення ефек
тивності системи і форм 
діяльності обкому комсо
молу по керівництву район
ними і міськими комітета
ми комсомолу. Зрештою, 
все, про що бригада інфор
мувала пленум, у різні ро
ки вже було зафіксоване у 
картах-звітах по наслідках 
роботи відповідальних пра
цівників обкому комсомолу 
у комсомольських органі
заціях. Але чомусь ця ін
формація не використову
валась при черговому ви
їзді до Петрівського райо
ну. Обком комсомюлу тому 
приділяв не досить уваги 
організації і плануванню 
роботи Петрівського райко
му мсомолу.

Очевидно, слід міняти са
му суть перебування їх у 
районах, щоб основним 
змістом було надання ді
йової, конкретної допомо
ги. Все ще малоефективне 
і навчання перших секрета
рів та інших категорій ком
сомольських працівників. 
Час відійти від традиційно
го «накачування» згори, ае 
наприклад, напередодні се
мінару розіслати на якийсь 
час ту чи іншу категорію 
працівників до близьких 
районів, шов еони там на-

(Закінчення на 2-й стор.).
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ЖИТТЯ ВНОСИТЬ КОРЕКТИВИ
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.). 
очно познайомилися із ре
зультатами роботи КОМСО
МОЛЬСЬКОГО активу, порів
няли їх, зі своїми, а згодом 
спільно обговорили і виро
били істинну позицію. Крім 
того, слід посилити як пер
сональну відповідальність, 
так і розширити спеціалі
зацію відповідальних ком
сомольських працівн иків об
кому ЛКСМУ, підсумував 
С. Мальований.

Коглсомольському активу, 
продовжував обговорення 
звіту М. Платошина другий 
секретар Знам’янського мі
ськкому комсомолу В. По
номаренко, відомі функціо
нальні обов'язки першого 
секретаря райкому, як і 
всього апарату. Однак, я б 
котів торкнутися кількох 
моментів. Коли на посаді 
другого секретаря людина 
розумна, самостійна, його 
робота помітна. Ось чому 
розподіл праці не повинен 
приводити в апараті до по
яви вузьких спеціалісіів. 
Саме це у стилі роботи 
апарату Петрівського РК 
ЛКСМУ. Тут кожен займає
ться виключно питаннями 
свого відділу. На мою ж 
думку, правильно роблять 
у тих райкомах, де щороку 
переглядають посадові ін
струкції. Другим моментом 
є те, що важливо принци, 
позо підходити і до дотри
мання регламенту роботи 
райкому. У Петрівському 
він е, але систематичний 
контроль за його виконан
ням із боку першого сек
ретаря відсутній. Немає, 
скажімо, навіть таких граф, 
як відвідання занять шкіл 

комсомольського політна- 
вчання, не вказані дні і час 
перебування працівників 
райкому у школах, опор
них пунктах міліції, спор
тивних закладах, дитячих 
клубах тощо. Отже, систе
ма «Відрядження», яку про
тягом ось уже кількох ро
ків впроваджено в області, 
не працює.

ІНТЕРВ’Ю В ПЕРЕР
ВІ. Говорить начальник 
штабу Всесоюзної удар
ної комсомольської бу
дови в м. Долинській 
В. 31НЧЕНКО: Форма 
заслуговує схвалення, 
однак пленум — трохи 
тьмяніє на фоні практич
но відсутнього навчан
ня з комсомольським ак
тивом. На мою думку, 
разом із поліпшенням 
якості такого навчання 
багато користі дали- б 
безпосередні засідання 
бюро обкому на місцях. 
Крім того, допомога 
бригад за прикладом 
тієї, що аналізувала ро
боту Петрівського рай
кому, має бути комплекс
ною, дійсно практичною. 
На пленумі ж так і не 
прозвучало, що конкрет
но допомогла бригада 
райкому, окрім виявлен
ня недоробок. Ну, а від
повідальність має і на
далі залишатися персо
нальною.

Медсестра Петрівської 
районної лікарні К. Кабаш- 
нюх у своєму виступі зупи
нилася на такому болючому 
для багатьох райкомів питан
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ні, як посилання добро
вольців на комсомольські 
будови. Про нас говорили, 
сказала вона, що ми мало 
надсилаємо своїх спілчан 
на будови. Але чи треба 
робити з цього самоціль? 
Ось із нашої лікарні ви
кликалася поїхати у Хаба
ровський край одна комсо
молка. І що ж? її, як решту 
добровольців, там просто 
не чекали. Одразу з’явили
ся проблеми із побутом, та 
й працевлаштуванням. Який 
сенс тому надсилати доб
ровольців саме а такі міс
ця? Для чого, зрештою, 
опускати на район невідо
мо ким визначений план? 
Район в нас сільський. Лю
дей недосить навіть для 
нормального забезпечення 
кадрами місцевих організа
цій. Зрештою, переважна 
більшість доброзольців, які 
поїхали на будови, все ж 
повертаються додому. Кому 
потрібні такі переміщення?

Не можна не погодитися 
і з критикою та самокри
тикою з приводу слабкого 
комсомольського навчання. 
Я, продовжила К. Кабаш- 
нюк, — член ревізійної ко
місії обкому комсомолу. 
Але фактичного навчання 
за час мого перебування в 
ній не було. У чому ж я до
поможу своїм колегам в 
інших районах, якщо дозе- 
деться виїжджати у складі 
подібних бригад? Мені бу
де просто соромно зізна
тися у власній некомпе
тентності.

Обрання саме ГІетрів- 
ського райкому і його пер
шого секретаря об'єктом 
розгляду не випадкове, 
сказав перший секретар об

кому комсомолу П. Малий. 
Район цей типовий для об
ласті із розвиненим агро
промисловим комплексом, 
наявністю характерних під
приємств промисловості, 
будівництва, транспорту і 
сфери обслуговування. Ра
йонна комсомольська орга
нізація — середня за чи
сельністю, структурно по
дібна до більшості райко
мів. А перший секретар 
вже досить працює на цій 
посаді, що дозволяє про
аналізувати етапи його ста
новлення як комсомоль
ського працівника. Тут про
звучала вже загалом повна 
характеристика роботи рай
кому: як позитивна, так і 
критична. Але варто підсу
мувати окремі моменти. 8 
районі, зокрема, практично 
завмерла робота по роз
витку науково-технічної 
творчості молоді, комітети 
комсомолу використовують 
застарілі методи в організа
ції боротьби за якість про
дукції, економії і раціональ
ного використання сирови
ни і матеріалів. Занадто по
вільно йде перебудова й 
ідеологічного виховання мо
лоді. Райком комсомолу, 
М. Платошин особисто не 
знайшли більш ефективних 
засобів, ніж лекції, для про
паганди рішень XX з'їзду 
ВЛКСМ, звідси й старі хво
роби перенесення і зривів 
занять, до чого в райкомі, 
очевидно, вже звикли. 
Слабке володіння /А. ГІла- 
тошиним питаннями керів
ництва учнівськими комсо
мольськими і особливо піо
нерськими організаціями 
призвело до серйозних упу
щень в організації навчан
ня активу, підготовці кадрів 
старших піонервожатих.

В райкомі загалом погір
шилась індивідуальна ро

бота серед молоді, у пер
шу черг1/ це стосується при
йому з члени ВЛКСМ. Пер
шому секретарю і його то
варишам не варто розуміти 
відмову від валового під
ходу як відмову від підго
товки до вступу до комсомо
лу. М. Платошин досить доб
ре знає проблеми району, 
має авторитет серед спіл-

ІНТЕРВ'Ю В ПЕРЕР
ВІ. "Говорить перший 
секретар Гайворонського 
райкому комсомолу
Н. НІМЧУК: Вперше бу
ли присутніми при тако
му грунтовному аналізі 
роботи конкретного ком
сомольського працівника. 
Це має бути продовже
не. Але, звичайно, це 
треба поширювати і на 
районному рівні, тобто

чан. Однак цього також не 
досить для проведення пе
ребудови. Слід займатися 
чорновою роботою й пер
шому секретарю, а поки що 
закріплені за М. Платоши- 
ним первинні залишаються 
без діла. Не досить актив
ним був М. Платошин і як 
член обкому комсомолу.

Висловлені на пленумі 
зауваження, продовжив 
П. Малий, у повній мірі сто
суються і його товаришів 
по бюро та колег по апа
рату райкому комсомолу, 
Додам, що розгляд даного 
питання має на меті пере
вірити ефективність робо
ти й обкому комсомолу по 
керівництву районними і 
міськими комсомольськими 
організаціями. Ось чому 
важливим буде, мабуть, 
сформулювати основі зав
дання, які стоять перед об
ласною комсомольською 
організацією. Перше. Нам 

належить ще більше кон« 
кретизувати роль комітетів 
комсомолу в мобілізації 
юнаків і дівчат на успішне 
виконання народногоспо
дарських планів. Друге. 
Ідейно-політична і пропа
гандистська робота вимага
ють активніших форм, має
мо перебудувати систему 
комсомольського політна-

уже в межах апарату 
райкому комсомолу. Крім 
того, дуже важливо на
дати цій справі макси
мальної гласності. Кон
кретно? Хочемо дізнати
ся про уроки критики, 
які зробив для себе піс
ля цього пленуму Пет- 
рівський райком комсо
молу, за публікаціями в 
«Молодому комунарі».

вчання, змінити підходи до 
інтернаціонального й пат
ріотичного виховання мо
лоді. Третє. Постійно три
мати в полі зору комплекс 
соціальних проблем моло
ді. МЖК і МЖСК — кон
кретна форма участі ком
сомолу в поліпшенні жит
лових умов молоді. Чет
верте. У рамках реалізації 
шкільної реформи маємо 
визначити свою роль в ор
ганізації роботи навчаль
них закладів. П яте. Перед 
нами стоїть завдання підня
ти відповідальність первин
них .комсомольських орга
нізацій, найближчим часо/л 
навести порядок у внутрі
спілковій роботі із викори
станням гласності і принци
пів демократії.

Вирішити це можна з 
участю всіх членів вибор
них органів, працівників 
апаратів і комсомольсько
го активу області.

53 ПЕРШЕ 
років 

школи я 
урок географії. Незвичний 
урок. Не в класі і не за 
учнівською партою. Йшла 
друга зміна навчання, 
школа за день вимучила
ся, перерви ставали тихі- 
шмми, і, мабуть, тому мен
ше помітними.

А може й
просто «урок» 
вий. Я слухала 
чесно кажучи, 
коли забувала 
«Можна тільки позаздри
ти її учням», — думалося. 
Потім чимдуж «строчила» 
в блокноті, побоюючись 
щось пропустити.

— З «важкими» дітьми 
працювати простіше. Зна
єш, що він «важкий» — 
стараєшся і поговорити з 
ним більше, і уваги біль
ше приділити, і навіть 
якесь відповідальне зав
дання дати. І він зробить, 
інколи й перестарається,— 
Тетяна Олександрівна на 
(лить спинилася. — Турбу
ють інші.

їй не дають спокою «не
важкі» діти. їхня холодна 
раціональність і 
жість. Скажи їм, 
клад, замести 10 квадрат
них метрів шкільного по
двір'я — заметуть (під на
глядом, звичайно) справ
но езою територію, по
кладуть віник і спокійно 
підуть додому. «Зробив 
же сзоєї». Комусь допо
могти? Ви що?!

— Таких небагато, але 
вони є, їх нелегко розбу
дити зід байдужості. Вча
ться вони здебільшого 
добре, роботу «акуратно» 
виконують... А от актив
ності, вболівання за шкіль
ні і комсомольські спра
ви — нема. Ми їздили лі
том у табір праці і від- 
починку в село Золотарів- 

■ка. Тані не поїхали, знех
тували. Школа повинна 
випускати людей зацікав
лених, одержимих і енер
гійних. Реформа школи 
цім меті підпорядкована. 
Ала...

Після цього «але», я ще 
більше переконапася, що 
Таня (і це не високі сло
ва) справді живе школою, 
її турботами І клопотами. 
От не подобається Тетяні 
Олександрівні, що стар
шокласники їздять на ра-

після КІЛЬКОХ 
по закінченні 
потрапила на

не тому: 
буз ціка- 
вчительку і 
навіть ін- 

записувати.

байду- 
напри-

НАШ СУЧАСНИК а
діозавод дарма, бо 4 го
дини використовують на 
підсобних роботах або й 
зовсім без роботи.

— Користі від такої «ре
форми» ніякої, швидше на
впаки. Тільки час марно 
гаять.

До речі, нинішній на
вчальний рік Тетяна Олек
сандрівна Ляхова розпоча
ла організатором поза-

такту між учнями і вчите
лем тут не існує. Цьому 
сприяє, може, незначна ві
кова різниця — можна 
разом і в спортзал в теніс 
пограти чи волейбол, і в 
басейн, і в похід, і поспі
вати самодіяльні пісні, які 
змушують замислитися, 
проаналізувати, поспере
чатися.

СВІТ НА ДОЛОНІ
класної роботи Світлозод- 
скої СШ № 3. Взагалі, пе
ред початком нозого на
вчального року Тетяна 
Олександрівна стояла пе
ред вибором, бо запро
шували на роботу у міськ
ком комсомолу. Думала 
довго. Переважила любов 
до дітей, а ще думка, що 
учні залишаться без орга
нізатора. Останніми рока
ми вчителі на посаді орга
нізатора не затримува
лися.

Позакласна робота тепер 
будується за методом ко
лективного планування: 
будемо готувати такий-то 
вечір — здавайте пропо
зиції! Ох і заворушатьсяі 
Наступного дня слідом хо
дять цілим гуртом і «ви
дають» свої плани. Та ще 
й які! Не такі вони й пога
ні, теперішні діти, 
часто доводилося 
мо.Ходій вчительці, 
школі зараз важко, 
не такі,

— Неправда все це. Ді
ти хороші. їм треба дові
ряти більше, і творча дум
ка, пошук переробить па
сивних і інертних. Хоча є 
такі, яких нічим не про
б’єш. Я про них вже гово
рила.

Звичайно, не все вихо
дить. Та й не може досвід 
перейняти зразу. Але за 
півтора року роботи □ 
школі в неї не було жод
ного серйозного конфлік
ту. Й авторитет та повагу 
вона вже заслужила. За 
той час, поки ми сиділи з 
комітеті комсомолу, две
рі не раз відчинялися: всім 
потрібна була Тетяна Олек
сандрівна.

Взагалі, проблеми кон-

Хоча 
чути 

що у 
' Діти

Іван 
вчи- 
: на

Отож мав рацію 
Іванович Безверхий, і 
гель фізики, який ще 
випускному порадив Тані: 
йди в педагогічний, від
чуваю, що гарною вчи
телькою будеш... Хоча 
Таня і випадково, ніби во
лею долі, потрапила на 
географічний факультет 
Київського держунівер
ситету, не шкодувала і не 
шкодує досі. Багато ходи
ла в походи, їздила, пізна
вала, ціказилася історією. 
Після закінчення вернула
ся у свою школу, 3 вели
кою подякою згадує вчи
тельку Тамілу Степанівну 
Шевченко, яка навчила її 
любити географію (тепер 
вона викладає в Світло- 
водській школі-інтернаті 
№ 2).

— Зараз, а особливо в 
перший рік роботи, настав
никами в мене були май
же всі наші вчителі. Дуже 
важко було спочатку пра
цювати, не все вдавалося, 
хоч старалася, як могла. 
То дисципліна кульгає, то 
щось не тан розповіла, а 
можна було краще, то за
була навести який-небудь 
приклад. І переживала, і 
плакала, і кожне слово на
ново обдумувала, і спати 
не могла.

Зате уроки були цікави
ми. Головне, що діти вчи
лися мислити. Наприклад, 
звичайна буденна тема у 
9 класі «Раціональне ви
користання ресурсів». 
Можна просто розповісти, 
а можна... поставити таке 
питання:

— Візьмемо наше водо
сховище. Раціонально чи 
нераціонально використа
ли ресурси?

Запитання стає приво
дом для гарячої дискусії.

Якщо в «Географії 
УРСР» вивчається питання 
про національний склад 
населення республіки, то 
починають з Кіровоград- 
щини. Згадують історію 
краю, міграційні рухи... 
Лише тоді стає зрозумі
лим, звідки в нашій об
ласті взялися молдавани, 
серби, болгари...

Ось так через призму 
«свого» діти пізнають світ, 
вивчають, знайомляться, 
дивуються. Для кожної те
ми Тетяна Олександрівна 
знаходить конкретні «до
машні» приклади. Без них 
не можна — впевнена 
вчителька. З допомогою 
них глибоко і досконало 
вивчається рідний край. Із 
тих знань народжуються 
почуття патріотизму й по
ваги до землі, на котрій 
живемо, до її культури в 
цілому, до інших народів.

«Без знання рідної мо
ви ніяка людина не може 
вважати себе інтеліген
том», — ці слова вчитель
ки української мови за
пам'яталися Тетяні Ляхо- 
вій ще з шкільної парти. 
Середня школа № 3 —> 
російська. Але, мабуть, 
всі пам'ятають минулоріч
ні українські вечорниці з 
троїстими музиками і на
ціональними українськи
ми стравами. Співали на
родні пісні всі: від вчите
лів до учнів, танцювали не 
під магнітофон, а під ті 
самі троїсті музики. І на
скільки, згадує Тетяна 
Олександрівна, всі стали 
тоді ніби багатшими і щи
рішими. А цього року 
проводиться тиждень ро
сійської мови і літерату
ри,

...Роботи в Т. О. Ляхо- 
вої як організатора бата-, 
то. Тому і менше уроків 
читає, «відібрали» окремі 
класи. Теперішній 8-А до
сі пам’ятає минулорічні їх 
заняття, їхні спільні по
ходи, уроки на природі...

І так шкодують восьми
класники, що це все в ми
нулому.

Т. ТАРАСЕНКО.
м. Світловодськ.
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Чому сумують
«Веселі хлоп’ята»?

Відкритий лист-звернення до студентіз 
вузів і Кіровоградського 
міськкому комсомолу

ШАНОВНЗ ДРУЗИ
Звертається до вас коман

да студентів Кіровоград
ського державного педаго- ' 
гічного інституту ім. О. С. 
Пушкіна, яка брала участь 
у міжвузівському конкурсі 
«Веселі хлоп ята», що про
ходив недавно в Кіровогра
ді. Наша команда вдячна 
організаторам за підготов
ку та проведення цього кон
курсу, Мабуть, важко опи
сати всю користь від твор
чого спілкування студентів, 
яку дають такі зустрічі.

Загалом конкурс пройшов 
весело та цікаво. Але ми 
маємо деякі пропозиції та 
зауваження.

На нашу думку, організа
торами конкурсу не зовсім 
вдало були обмірковані 
умови змагання. По-перше, 
конкурс капітанів перетво
рився на дитячу гру «Ну
мо, відгадаймо!», бо не всі 
капітани правильно зрозу
міли завдання, і тут були 
непорозуміння, — 
дуже хотілося, 
програми були 
конкурси, 3 яких брали б 
участь усі команди-супер- 
ниці одночасно. По-третє, 
від танцювального конкур
су залишилась тільки назва. 
Невже для того, щоб парт
нерам втримати між лоба
ми яблуко, треба мати тан
цювальні здібності?

Що стосується конкурсу 
молодих батьків, то 
зміст (сповити

По-друге, 
щоб до 
включені

J

важливих питань: проведен
ня дозвілля, неформальні 
об єднання, нарколланія і 
т. д.

На жаль, учасники коман
ди так і не взнали повний- 
склад жюрі та місце 
розташування. Його 
ставляли, 
тувалися 
курсу.

Велику 
подібних заходів має вміння 
ведучого знайти контакт з 
учасниками змагання та з 
глядачем, чого бракувало 
ведучій конкурсу «Веселі

його 
пред- 

коли ми вже го- 
до першого кон-

роль в проведенні

його 
«немовля», 

заспівати колискову) зовсім 
не відповідав, на нашу дум
ку, назві змагання «Веселі 
хлоп'ята».

Не можна обминути те
му домашнього завдання 
(шкідливість пияцтва та ку
ріння). Проблема, звичайно, 
актуальна, ела у сучасної 
молоді < багато й інших

ведучій конкурсу 
хлоп'ята».

Зрештою, такі 
можна виправити 
хороший конкурс. Ми про
понуємо знову зустрітися з 
командами - суперницями, 
але на «нейтральній» сце
ні — хай у команд будуть 
однакові умови та можли
вості для змагань. Думаємо, 
що студенти нас підтрима
ють і висловлять свої про
позиції та зауваження. Бу
ло б добре, якби у залі бу
ли присутні не тільки сту
денти вузів, але й жителі 
міста. Для цього потрібна 
реклама. А щоб конкурс 
проходив цікавіше, бажано 
запросити для 
ньому 
міста.

Ми 
міськком ЛКСМУ 
прислухається до наших по
бажань і незабаром кірово- 
градці побачать цікавий, 
хвилюючий, справжній кон
курс.

недоліки 
і зробити

виступів в
творчі колективи

сподізаємося, що 
уважно

З повагою студенти 
КДПІ ім. О.

Усатюк 
команди, Н, 
О. Бордо, 
С. Клерман, 
ський. Ю. Костюченко, 
Г. Салькоз, К. ШмалькО' 
А. Ту раку лож,,

І
С. Пушкінаі 
— капітан 
Семанець, 

Отян, 
О. Шпілев-
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ЦЯ СТАТТЯ 
Ц ження розмови 
богошукання в житті 
літературі.

Не так давно ми з 
не мргли б навіть уявити, 
Ц|О почнеться полеміка 
між тими, хто знайшов у 
релігії «користь» для мо
рального стану суспіль
ства, і між тими, хто ста
виться до релігії по-ста
рому, ’тобто негативно. 

Ілюзія про користь ре
лігії для зміцнення мора
лі була вщент розбита ще 
французькими матеріаліс
тами XVIII століття (Дід- 
ро, Гельвецієм, Гольба
хом). У цьому їхня істо
рична заслуга.

Основоположни ками 
марксизму це питання та
кож розглянуте, і знову ж 
нічого не залишилося від 
утопії підвищити мораль
ний рівень суспільства за 
рахунок біблейських

пьних настанов.
о таке біблейські 

ральні настанови, нині 
ло хто знає, тому й 
рюється підгрунтя для по
ширення думки, що це 
щось духовно просвітляю- 
че. Ось одна з настанов; 
«...Віддай душу за душу, 
око за око, зуб за зуб, ру
ку за руку, ногу за ногу, 
обпалення за обпалення, 
рану за рану, синець за 
синець». Це а іудаїзмі та 
християнстві. У мусуль
манській релігії настанова 
розширюється: ще «ніс за 
ніс» та «вухо за вухо».

Про інші настанови мо
ва попереду.

Ця стаття є словом-від- 
поаіддю на публікацію 
А. Нуйкіна «Нове богошу
кання і старі догми». («Но
вый мир», № 4 за 1987 р.).

«Старими догмами» 
А. Нуйкін називає наукові 

г істини, висловлені на сто
рінках «Комсомольской 
правды» докторами філо
софських наук І. Кривельо- 
вим («Кокетуючи з бо
женькою» за ЗО липня 

И 1986 р.) та С. Калтахчяном 
І («Не віра, а знання» за 10 

грудня 1986 р.). За різко 
критичний погляд на бого
шукання вони потрапили 
в поле зору критики.

Що ж, власне, сталося? 
І. Кривельоз побачив і за
судив богошукання у най
новіших літературних тво
рах, а також публіцистичні 
висловлювання, що ми, 
мовляв, живемо за запо
відями, даними 
Мойсею. А. С. 
даз читачеві 
уявлення про 
джерело моралі (яке зов
сім не в релігії) і пояснив, 
у чому суть, цінність та 
актуальність ленінської 
спадщини в цій галузі.

І ось — така реакція на 
їхні статті, причому не ли
ше «Нового мира», але й 
деяких інших видань. До
ведеться дати пояснення, 
зайнятися просвітитель
ством.

У системі християнсько
го богослів’я є так зване 
«моральне богослів’я». Во
но силкується довести, що 
мораль не може існувати 
без релігії, що моральне 
вдосконалення неможли
ве без релігії, що основні 
норми моральності підне
сені людині богом.

В дусі «морального бого
слів’я» і виступають нині 
деякі літератори.

Нам тлумачать про «мо
ральність», «духовність» 
релігії. У Декалозі (тобто 
в десяти заповідях, даних 
богом Мойсею) чотири — 
суто релігійні, на кшталт 
«Пам’ятай день суботній», 
їх не хвилюють; популяр
ні, так би мовити, «світ-

ІІ ІІ

продов- 
про 
та в

вами

мо-

мо- 
ма- 

ство-

богом- 
Калтахчян 

наукове 
реальне

—амямдг-пгм г .■ 
ські» заповіді, тобто такі, 
що потрапили з біблію із 
співжиття людей того пе
ріоду, коли писався Старий 
завіт. Не вбий, не вкрадь, 
но перелюби, сотвори.

Поки що не пішли в хід 
інші «світські» заповіді, на
приклад, не лжесвідчи. Але 
ж і еони можуть знадоби
тися! Якщо несподівано у 
нас з'явиться чимало лже
свідків, то замість пошуку 
та усунення причин, які 
породили це явище, мож
на підняти забуту запозідь 
і продефілювати з нею по 
сторінках періодики та 
перед телекамерою. Ця 
сфера життя також буде 
поставлена з ніг на голо
ву, а застосований логіч
ний метод буде кимось 
оголошений «новим мис
ленням».

Чого тільки нині не 
вкладають деякі наші лі
тератори В поняття ново
го мислення! Взагалі тер
мін «нове політичне мис
лення» з’явився на почат
ку 80-х років, у тому ро
зумінні, що в ядерний вік 
ні ДЛЯ одного народу не 
може бути безпеки за ра
хунок іншого (наприклад, 
для американців — за ра
хунок європейців) і що 
місце середньовічної «фі
лософії залякування» по
винна зайняти відповідна 
сучасному рівню науки і 
техніки ідея рівності і 
Взаємної безпеки сторін.

Що ж до нашого внут
рішнього життя, то 
важко здогадатися, 
«нове мислення» не 
чає відмови од 
лізму, що 
ідеологічної роботи не 
означає відмову од нашої 
ідеології, що наше мис
лення має розвиватися да
лі, ало в тому ж напрям
ку, тобто на базі ленініз
му. Розуміння ж терміну 
«нове мислення» як мож
ливості створення ідеоло
гії на базі 
лукавого, 
як «нове 
особливо.
.називається воно «ново- 
мисленням» чи напряму 
новим мисленням (за 
журнальними публікація
ми), — це рух, як на ме
не, у зворотній бік, спи
ною вперед.

Прості моральні та пра
вові норми і заборони •— 
звичайне явище повсяк
денного життя. Серед за
борон для відпочиваю
чих, написаних на дошці 
в приморському Будинку 
відпочинку, була така: 
«Забороняється косити 
траву на території «Будин
ку відпочинку». Наважуся 
запевнити, що не лише 
діями, але й помислами 
своїми ніхто серед відпо
чиваючих не согрішив сі
нокосінням.

Чого не можу сказати 
про заповіді «не курити з 
кімнатах» і «не пити спирт
не».

До речі, 
пити» є в Корані, Чи 
тому 
боротися з пияцтвом, що 
згадали слова аллаха?

А чому б і це не поста
вити з ніг на голову?

Прості моральні та пра
вові норми потрапляли і 
потрапляють із народного 
життя до зведень законів, 
до релігійних книг, на 
дошки правил для відпо
чиваючих, 
партій та 
скрізь!

За Леніним так: для нас 
мораль, взята поза люд
ським суспільством, не- 
існує: це обман.

Релігійна, тобто иайкон- 
сервативніша, свідомість

АТЕЇЗМ

ніколи ще не знаходила 
реальних способів вирі
шення назрілих супереч
ностей, ніколи не могла 
Протистояти реальному 
злу. Коли зло наростає— 
наростає й релігійність, 
тобто протест проти нього 
в його ж власному колі, 
його зворотний бік. Наро
стають приватновласниць
кі настрої, наростає не
справедливість — нарос
тає й безсилий протест: 
для одних — втеча в 
пляшку, для інших — у 
боженьку. Наївно вважати 
першу форму протесту 
поганою, а другу — хоро
шою. Першу форму — 
злом, а другу — добром. 
Духовна сивуха скоює та
ке саме, як і просто си
вуха: запаморочує людям 
голови, задурманює і зне
силює їх.

Проти злодійства, коруп
цію та інших порушень, 
справедливості потрібні 
сувора партійна вимогли
вість, всенародний робіт
ничо-селянський облік та

чуть І жадають правди, су
мирні, милостиві тощо. 
Вашим буде той сзіт! А на 
цьому — «не чини опір 
злому», «любіть ворогіз 
ваших, благодійте тих, хто 
вас ненавидить, благослов
ляйте тих, хто проклинає 
вас...». «Тому, хто ударив 
тебе по щоці, підстав і 
другу, тому, хто відбирає 
В тебе верхній ОДЯГ^ не 
перешкоджай взяти и со
рочку».

Оце «революціонер» і 
«комуніст»? А ще ж умуд
ряються з усього ЦЬОГО 
зліпити теорію «християн
ського соціалізму»!

Чи є кращий символ 
роздавленості та неспро
можності діяти, ніж роз
п'яття?..

Так, це опіум народу.* 
Буэ, є і поки буде —- то 
буде.

Доводиться про це на
гадувати, оскільки нині 
знову точиться боротьба 
за марксизм, за його ос
нови. Спроби витягти із 
марксизму атеїзм і вики-

про 
аели- 
отож

БАЗАР-ВОКЗАЛ?
Уязіть собі, ЩО ВИ пере

ступили поріг чиєїсь оселі, 
а господарі на зас якщо не 
нуль, то нуль цілих і дві де
сятих уваги. Ви подаєте го
лос — вони відгукнуться, а не

не-
що 

озна- 
матеріа-

перебудовя

ідеалізму — од 
А богошукання 
мислення» — 
Незалежно, чи

заповідь «не 
не 

ми почали активно

до політики 
урядів... Та

РЕПЛІКА

захочуть, то ви хоч криком 
кричіть, а підете з чим 
прийшли.

Четверо журналістів «Мо
лодого комунара» не пішли 
з прес-конференції в

«БОЖЕСТВЕННАПОЛЕМІКА»
контроль, а но заповіді, 
дані богом Мойсею.

Марксизм непримирен
ний до релігії не тому, що 
він проти духовності, а 
тому, що він проти обду- 
рюзання мас. Мораль фор
мується суспільними відно
синами, а не падає з неба 
через третю особу, нехай 
то буде Мойсей чи будь- 
який сучасний богошукач. 
Поліпшимо суспільні від
носини — одержимо кра
щих людей, — ось і весь 
марксизм в галузі моралі. 
У ньому немає ані грана 
від релігії загалом і ані 
грана од тієї 
яку сьогодні 
нуть. Вони 
протистоять, 
ворожий релігії і органіч
но охоплює атеїзм як 
свою невід’ємну частину.

Як твердить біблія, не
має нічого нового під сон
цем. Були й спроби зобра
зити Христа революціоне
ром і навіть комуністом, 
а комунізм, у свою чер- 

— новою релігією із 
євангелієм 

марксиз- 
було під

її частини, 
до нас тяг- 
одна одній 

Марксизм

Війна відбирало од різ. 
них занять, в тому числі і 
від теоретичної роботи в 
галузі марксизму. І. Кри- 
вельоз пішов доброволь
цем у політбійці. Політ- 
боєць на передовій ■— це 
той, хто зобов’язаний під
няти в атаку рядових бій
ців. Підняти не наказом, а 
особистим прикладом. Він 
піднімається і біжить впе
ред першим...

...На партійних зборах в 
усіх ідеологічних органі
заціях лунають заклики 
бути «бійцями ідеологіч
ного фронту, як вчить нас 
партія».

Тепер наповнимо ці сло
ва конкретним змістом.

1. Кривельоз виступив у 
ролі політбійця на ідеоло
гічному фронті. Своєю 
статтею, написаною у при
таманній йому манері, він 
повів боротьбу з релігій
ними забобонами у їх но
вій редакції,

Слідом за ним прилу
чився до боротьби С, Кал- 
тахчян, ленінградський 
блокадник, поті?д солдат. 
Зовсім не релігіознавець, 
тобто не «атеїст», як пе
редбачає А. Нуйкін, а спе
ціаліст з національних 
проблем. Він піднявся слі
дом за І. Кризельозим, бо 
ділянка фронту, яка від
крилася, — надто важлива.

Третьою виступила, про
довживши лінію, яку вела 
газета, 3. Тажуризіна, ви
кладач МДУ, Я була ре
дактором усіх трьох ста
тей, а тепер моя черга як 
автора.

Дехто мені каже, що 
від атеїзму незабаром не 
лишиться навіть назви. Що 
його на щось переймену
ють. А поки його не 
рейменували, то він 
якось 
не 
же!

Одягну я з 
атеїстичну паранджу. Не 
ходити ж «у бездуховних» 
та «відсталих»! Ану давай
те! Нарешті в мене сучас
ний вигляд! Тепер мені 
лишаються ліберальні роз
мови про «вселюдську» 
мораль, без часу, без 
класів та верств, без двох 
протилежних систем, без 
багатих і бідних, без тру
дящих і паразитів.

А якщо все ж таки зня
ти атеїстичну паранджу? 
Ану давайте! Та-а-к.., і за
каблук не той, і фасончик 
не той, та й обличчя таке 
тепер не носять...

Та зняти цю гидоту все 
ж таки потрібно.

Атеїзму необхідна нині 
не сором'язливість, не па
ранджа, а наступальна си
ла. Як на мене, він опи
нився нині в обороні, вхо
дить в моду моральне бо
гослів’я, яке оголосило 
себе «вічною цінністю», 
панацеєю від зла.

Ситуація, яка' виникла в 
суспільному житті і відо
бразилася в сумній поле
міці з приводу «користі» 
релігії, змушує боротися 
за авторитет передової 
теорії, за авторитет науко
вої істини. За авторитет 
демократичних та револю
ційних традицій.

У цій боротьбі потрібно 
розмежувати лінії й вести 
наступ як проти старого 
зла — профанаторів марк
сизму, так і проти «ново
го» зла — «окультурено
го» духовного рабства, 
що оголошує себе новим 
добром-

Це особливо важливо 
збагнути молодому поко
лінню, що вступає в життя.

О. лосото. 
(«Комсомольская правда», 
21 жовтня ц. р.).

Іцінні традиції і теорію 
марксизму.

Тепер конкретно 
статтю А. Нуйкіна, 
чезну за розмірами,
словам у ній вельми прос
торо.

Наші публікації розціне
ні А. Нуйкіним як «сигна
ли», що знайдені «підозрі
лі ухили» в деяких пись
менників. Цікаво б знати, 
кому саме ми «сигнали
мо». Хоча приблизний 
адресат проглядається: 
критик лякає читачів по
втором передвоєнного 
періоду. Мабуть, наші ав
тори бажають повторен
ня. Мабуть, і Кризельов 
мріє, щоб його ще раз 
послали жити далеко від 
Москви.

У кожен період люди 
потерпають за свої пере
конання по-різному. В 
один період — так, як 
щойно сказано. В інший 
період, як ви можете спо
стерігати, терплять збит
кування із наукових істин, 
які А. Нуйкін оголошує 
«догмами» та «залізними 
формулами».

Та це до слова. Крича
ти про свою біду голосні
ше, ніж це роблять літе
ратори, ніхто не може, 
та й на хоче.

Використана А. Нуйкі
ним аналогія з Булгако
вым дуже накульгує. Шу
кати критика Латунського 
серед авторів «Комсо
мольской правды» не вор- 
то. Його там немає. І Кри
вельоз, і Калтахчян — не 
латунські, а майстри у сво
їй справі, у своїх науках. 
Не приймаєте мою думку 
на віру, прочитайте їхні 
праці. Знайти Латунського 
мій опонент може лише 
таким способом:

— Серце, дзеркальце, 
скажи...

Тоді зійдуться кінці
кінцями в його асоціаціях 
тоді 
якого ненавидить Латун- 
ський,
«старих догм», яких нена
видить А. Нуйкін, з’єднаю
ться в законний ряд,

А. Нуйкін розцінив стат
ті І. Кризельова та С. Кал- 
тахчяна як «один з остан
ніх (хочеться думати) ок
риків догматичного атеїз
му, який в умовах недо
статнього демократизму та 
гласності присвоював собі 
монополію на кінцеву іс
тину...». 1 далі: «догма
тизм, окрик, побоювання 
відвертого спору» тощо.

Щоб читач не сприйняв 
слова за діла, поясню: під 
«догматичним атеїзмом» 
мається на увазі той ате
їзм, який протистоїть ре
лігії.

На думку ' критика, ні 
французькі матеріалісти, 
ні основоположники марк
сизму не вирішили питан
ня про бога.

«Можна, — звичайно,— 
пише на закінчення наш 
опонент, — і явно дове
деться ще раз пройти це 
коло пошуків, перевірок, 
сумнівів та суперечок, 
який не раз уже прохо
дило людство в обгово
ренні двох питань: чи є 
бог? і чи потрібен він, як
що його немає?».

Це нове коло з’ясувань, 
чи є бог, критик рекомен
дує почати не з нуля, а із 
значно вищої позначки.

Лише дуже тонкий ро
зум помічає різницю між 
тією чи Іншою висотою 
чергового раунду пошу
ків бога.

Дещо скажу про вчених, 
які «наважилися» виступи
ти в газеті з такими «не- 
сучасними» статтями.

нути як такий, що зава
жає «духовності», — один 
із проявів цієї боротьби. 
Спроби підмінити атеїзм 
різновидністю морального 
богослів’я, назвавши його 
«гуманізмом», —■ інший 
прояв. (До речі сказати, 
гуманізм, що сформувався 
в епоху Відродження, 
являє собою систему по
глядів, що протистоїть ре
лігійному знеособлюван
ню людини. Тому реаль
ний гуманізм злитий з 
атеїзмом, на відміну од 
словесного «гуманізму»).

Само собою зрозуміло, 
що «окультурена» релі
гійна лінія не лише нині, 
а й раніше наштовхувалась 
на протидію, на критику з 
боку марксистів.

За моїми спостережен
нями, розмивання нашої 
ідеології, проводиться, 
по-перше, за. допомогою 
всіляких перекручень, на
клепів на марксистів і, по- 
друге, на спробах замкну
ти Маркса і Леніна у вузь
ких часових рамках їхніх 
життєвих строків.

А ось і свіжий приклад: 
ленінські оцінки придатні 
до «конкретних 
конкретних обставинах» (із 
статті В. Шердакова у

з
І

«старообрядець»,

і пропагандисти

пе- 
що 

може існувати, але 
войовничий, крий бо- 
— а сором’язливий.

переляку

ГУ- 
своїм новим 
(тобто теорією 
му). Все вже 
сонцем.

Христос, за 
том, справді 
багатих і багатство, 
йому й на думку не спа- ««Социологических иссле- 
дало закликати до зако
лоту чи повернення на
грабованих багатств. Його 
ідея інша: роздай майно 
бідним, щоб «врятува
тись». Ранньохристиянські 
общини, про які ходить 
СТІЛЬКИ МИЛОСТИВИХ міфіз, 
МОГЛИ вбити своїх членів, 
якщо ті заховали од об
щини якусь дещицю свого 
попереднього багатства.

І Мойсей, і Христос про
ти рабства і не згадують 
навіть натяком.

«Бійся, сину мій, госпо
да і царя» (Стародавній 
завіт, притчі Соломонові).

втішені у 
житті, бо 

належить

Новим зазі- 
засуджував 

але

ідей у

Раби бчдуть 
потойбічному 
саме бідним 
царство божеі

Тому й називається «ре
лігія рабів».

Тому і «блаженні», згід
но з Нагірною проповід
дю, ниці духом, ті, що лла-

дованиях», № 4, 1987 р.). 
Там же: сказане Леніним 
про богошукання того 
часу застосовувати до бо
гошукання нашого часу 
«неправомірно».

Більше того, щоб якнай
більше вдарити свого ко
легу по науці, В. Шерда- 
ков приписує автору стат
ті «Кокетуючи з божень
кою» те, чого в статті вза
галі немає.

Каламутні води, які не
суть нам солодкого бо
женьку під знаком «ду
ховності», емігрантів, які 
ненавидять соціалізм, під 
знаком «культурної спад
щини», наркоманів та го- 
міків під знаком «правди» 
і «гласності» — ці кала
мутні води, перетворюю
чись на потік, здатні вими
вати із суспільної свідо
мості, і насамперед моло
ді, справді цінне: револю-

І
КіСМі з чим прибули — ба
жанням радитися із студен
тами щодо тематики май
бутніх публікацій газети. 
Журналісти пішли з бажан
ням зачинитися в кабінеті, 
відключити телефон і го
дин кілька насолоджувати
ся тишею. Попередні 40

хвилин перебували-бо вони 
ніби на вокзалі чи на база
рі, коли в навколишньому 
гвалті ніхто не чує вашого 
«Півтора кіло, будь ласка!».

Після зустрічі до нас пі
дійшла викладач і вибачи
лася за шум: «Отакі вони — 
некеровані». Спроб якось

погамувати 
за нею не 
сторонено 
і секретар 
молу

Так, може, не всім цікаво 
слухати про газетну кухню. 
Та ми з візитом не набива
лися — кісмівці самі нас

стихію однак, 
помічалося. Від- 
сприймав гамір 
комітету комсо- 

Ігор Сендецький.

запросили. Серед їхніх за
питань було: «Скільки ви 
збираєтеся вміщувати пуб
лікацій про етичне вихо
вання молоді?». Бачимо, що 
доведеться писати про це 
багато. І, зокрема, про гос
тинність. і

.Наш кор..
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Володимир КОБЗАР

А ЦТ (І програма)

(ПОДОРОЖНЯ ПОВІСТЬ)
Пам'яті батька

|Продовження. Поч. у №№ за 14, 17, 19, 21 
та 24 листопада ц. p.J.

5.

За дощем ми встали пізно і були покарані за влас
ні лінощі сонцем; після недавнього дощу страшенно 
парило і йти по такій бані була суцільна мука. Мо
же, саме тому в мене чи не єдиний раз за всю по
дорож так сильно зіпсувався настрій, що я знову на
гримав на дітей; Роман несподівано заплакав, а мені 
стало прикро од відчуття власної провини перед 
дітьми. Я звернув у посадку, зняв рюкзак («Привалі»), 
ліг долілиць і завмер, намагаючись охолонути. Ро
ман незабаром затих, а я лежав, услухався в неда
леке підпадьомкання перепелів і думав над тим, що 
сталася. Звичайні дитячі примхи, — так я міг поясни
ти Романові сльози; але міг пояснити так лише сто- 
роньому, чужому, — аж ніяк не собі. То була не 
примха, а справжні гіркі сльози образи, викликані, 
здавалося б, сущою дрібницею: моїм роздратова
ним голосом.

Того дня по полудню ми мусили йти переважно 
обочиною — сонце пекло так, що асфальт лип до 
підошов. Через кілька кілометрів пустельної дороги 
праворуч появилося село, на сонці блиснула річка. 
То Висунь, яка весь час звивалася десь праворуч, 
підступила ближче до дороги і на повороті розлила
ся широко, як став. Ми зраділи: зараз скупаємося.

Чоловік на фермі, куди ми завернули на хвилю, 
щоб набрати води, застеріг:

— До річки не йдіть, все одно не скупаєтесь.
Я не повірив:

Як це не скупаємось у такому великому ставку?
—- Там мулко, — коротко відказав чоловік і пішов 

у своїх справах.
Я знизав плечем і слідом за дітьми заквапився до 

річки. Але скупатися нам так і не довелося — справ
ді, було страшенно мілко і страшенно мулко, і наші 
ноги по самі коліна ставали такими бруднющими, що 
їх доводилося довго відмивати. Така річка трапляла
ся мені вперше в житті, ми були дуже розчаровані і, 
плентаючись по дорозі, довго згадували невдале 
Купання.

На щастя, надвечір спека почала спадати і йти ста
ло легше. Висунь перетнула нам шлях і сонно текла 
десь ліворуч, щоб зустрітися з нами востаннє завтра, 
а ми, ще раз згадавши її «глибини», побрели під дов
гу гору.

Ліворуч виднів курган («фурган», як казав один з 
моїх супутників). Що далі на південь, то ці «фурга- 
ни» ставали більшими, крупнішими, — не те що на
ші: дрібні, розорані, розмиті дощами.

Діти, хоч чули про кургани і раніше, і не раз ба
чили їх (переважно — з вікна автобуса), допитува
лися: навіщо вони, як «зроблені», ким. І, звичайно ж, 
бажали негайно розпочати розкопки, як тільки чули 
про поховання, про древніх воїнів і, надто, про 
зброю.

Звідки у них оцей потяг до ігор зі зброєю? Ще не 
встигло й на ноги як слід зіп'ятися, а вже очі горять 
від якоїсь іграшки, вже імітує бій, битву, вже нама
гається вступити в хай уявний, іграшковий, але — 
бій з супротивником...

Тільки у зрілому віці зникає бажання гратися у 
війну; натомість з’являється усвідомлена готовність 
заступити собою не за командою, не за чиєюсь 
примхою, а з власної волі, за власним бажанням — 
«тих, хто там, у тебе за спиною, вдома.

Це відчуття, теоретично знайоме чи не з дитячих 
літ, я усвідомив повністю аж у тридцять сім років, 
коли одного разу знову довелося взяти в руки на 
кілька секунд зброю і вдихнути призабутий запах 
пороху. Лише тоді (вже батьком двох дітей, вже від
давши їм частку свого життя і своїх зусиль у вихо
ванні), лише тоді я всім єством збагнув, що, коли 
виникне потреба, я свідомо, з повним розумінням 
власних дій, ба навіть з цілковитою готовністю, вста
ну на весь зріст і піду в атаку, під кулі, захищаючи 
своїм тілом тих, хто є для длене найдорожчими на 
світі й, врешті, захищаючи Батьківщину.

Тоді, на полігоні, отак несподівано подумавши, я 
посоромився сказати про це несподіване відкриття 
вголос, посоромився тому, що воно, мабуть, було 
запізнілим як на мій вік. Мабуть, кожен чоловік, за
мислюючись над своїм ставленням до дітей, теж до
ходить цієї думки, але — коли, як — ніхто не знає; 
чоловіки не люблять говорити про свої почуття вго
лос, вони держать їх у собі, дорожать ними, і, коли 
приходить їхній час, — мовчки йдуть на смерть, ке
руючись цими почуттями.

(Далі буде).

7.00 — «90 хвилин». 8.35 — 
Фільм «Зустріч на Ельбі».
10.15 — Новини. 17.00 — Но
вини. 17.15 — Твоя ленін
ська бібліотека. В. І. Ленін, 
«Як організувати змаган
ня?». 17.40 — Документаль
ний телефільм. 18.15 — На
ука і життя. Про інженерно- 
технологічний центр АН 
Латвійської РСР. 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 —
Чемпіонат світу з шахів. 
19.05 — Мультфільми. 19.25
— Новини, 19.30 — Фільм
«Серед білого дня». 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — іГамера 
дивиться у світ. 22.45 —
Сьогодні у світі.
Д УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Музичний фільм «Станси».
10.35 — Шкільний екран. 7 
клас. Фізика. •Теплові дви
гуни». 11.05 — «Доброго вам 
здоров'я». Наркоманія — 
добровільне божевілля. 11.40
— Шкільний екран. 10 клас.
12.10 — Грає 1. Мільшин.
12.40 — Новини. 16.30 — Но
вини. 16.40 — Срібний дзві
ночок. 17.00 — «Родом з 
Жовтня». В колгоспі ім. Крей
сера «Аврора» Нікопольсько
го району Дніпропетровської 
області. 17.30 — Концерт хо
ру Українського телебачен
ня і радіо. 18.15 — «День 
за днем». (Кіровоград). 18.30
— «Грають юні музиканти». 
19.00 — Актуальна камера.
19.35 — «Час рішень — час 
дій». «Госпрозрахунок да
лекий І близький». 20.10 — 
Чумацькі пісні. Виконує на
родний артист УРСР М. Ог- 
ренич. 20.40 — Телеафіша. 
Погода. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Міжнародний 
музичний телеміст «Київ — 
Тампере». 23.20 — Актуаль
на камера. Вечірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Природознав
ство. 2 клас. 8.55 — «Вибір». 
Науково-популярний фільм. 
9.05 — Французька мова. 
9.55 — «Місія «Іфхангаз 1». 
Науково-популярний фільм. 
10.05 — Учням СПТУ. За
гальна біологія. 10.35 —
Географія. 6 клас. 11.05 — 
Російська мова. 11.35 — Те
лефільм «Життя без кіпця». 
1 і 2 серії. 13.45 — Новини. 
18.00 — Повний. 18.15 —
«...До шістнадцяти і старші». 
19.00 — Ритмічна гімнасти
ка. 19.30 — «Збори». Про 
проблеми держприймання. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15
— Міжнародна панорама. 
21.00 — «Час». 21.40 — Прожектор перебудови. 21.50— 
Телефільм «Життя без кін
ця». 2 серія. 23.00 —Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 —. «90 хвилин». 8.35— 

Фільм «Серед білого дня». 
10.05 — Новини. 17.00 — Но
вини. 17.15 — Документаль
ний фільм «Маршал Багра
мян». 17.45 — «Лаос: ступе
ні зростання». 18.05 — Це 
ви можете. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Людина 1 
закон. Про боротьбу, що ве
деться в МВС СРСР за очи
щення своїх рядів від осіб, 
які скопрометували звания 
працівника міліції. Переда
ча 1. «Падіння». 19.30 —
Читач і книга. Час перетво
рень. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Документальний те
лефільм «Майя Плйсецька. 
знайома і незнайома». 22.40
— Сьогодні у світі. По за
кінченні — чемпіонат світу 
з шахів.
▲ УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Прем'єра телефільму «Ба
бина хата». 10.35 — Шкіль
ний екран. 7 клас. Російська 
література. 11.10 — Село 1 
люди. 11.40 — Шкільний 
екран. 9 клас. Українська 
література. 12.10 — Концерт 
Кримськотатарського ан
самблю пісні і танцю. 12.45
— Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок. 
17.00 — Сонячне коло. Ви
ступають художні колекти
ви обласного Палацу піоне
рів та школярів імені В. І. 
Леніна. (Кіровоград). 18.20 — 
«День за днем». (Кіровоград).
18.40 — Телефільм «Пісні і 
танці народів СРСР >. (Кіро
воград). 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — «Автограф». 
Народний артист СРСР 
М. Манойло. 20.35 — Стави
ться питання. Чим міряти

силу зерна? 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.55 — Вперше на ек
рані УТ. Художній фільм 
«Двоє в пісках». 22.55 —
Актуальна камера. Вечірній 
випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний фільм. 8.35,
9.35 — Суспільствознавство. 
10 клас. 9.05 — Німецька мо; 
ва. 10.05 — Документальний 
фільм. 10.35 — Загальна
біологія. 9 клас. 11.05 —
Лірика П. Тичини. 11,40 
Телефільм «Життя без кін
ця». 2 і 3 серії. 13.50 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.10 
— Документальний фільм.
18.40 — «Цілющий баль
зам». Про правила користу
вання в'єтнамським бальза
мом «Золотая звезда». 
19.00 — Музичний кіоск.
19.30 — Для всіх і для кож
ного. «Аукціон». 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — «Схід
ний Сибір». Кіножурнал. 
20.25 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. 
В. Барток. 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм
«Життя без кінця». З серія. 
23.00 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35— 

Знайомтесь: молоді кінема
тографісти. Короткометраж
ні художні фільми «Несила- 
духа», Фільм-балет «Незла
года». 10.00 —- Повніш. 17.00 
— Новини. 17.15 — «Перева
га добросусідства». Репор
таж з Фінляндії. 17.45 —
Хвилини, поезії. 17.50 —
«...До шістнадцяти і стар
ші».■ 18.35 — Мультфільм.
1,8.45 — Сьогодні . у світі. 
19.00 — Чемпіонат світу з 
шахів. 19.05 — «Людина і 
закон». Передача 2. «Очи
щення». 19.35 — Новини.
19.40 — Якщо хочеш бути
здоровим. 19.55 — Фільм
«Весідля». 21.00 —' «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Документаль
ний телефільм «Підемо ра
зом». Про спільний марш 
миру представників радян
ської і американської гро
мадськості. 22.55 — Сьогод
ні у світі.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Кобо Абе. «Друзі». Вистава.
12.15 — Концерт народного 
вокального ансамблю «Шах
тарські голоси». 12.45 —
Новини. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок. 
(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 17.00 — 
Республіканська фізико-ма- 
•гематична школа. 17.30 — 
В майстерні художника. Ча
рівна глина П. Мося. 17.55 — 
«День за днем». (Кіровоград).
18.10 — Телефільм «З фло
том назавжди». 18.30 — «На 
хвилі дружби». Ульянов
ський симфонічний оркестр. 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — «Не
забутні». А. Головко. 20.40 — 
Танцювальний етюд. Теле
афіша. 20.45 — На добраніч, 
діти! 21.00 — «Час». 21.40— 
Прожектор перебудови. 21.50
— Молодіжна студія «Гарт». 
23.00 — Актуальна камера. 
Вечірній, випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Основи інфор
матики і обчислювальної 
техніки. Ю клас. 9.05 —
Іспанська мова. 10.05 —
Учням СПТУ. Історія. 10.35— 
Етика.і психологія сімейно
го життя. 9 клас. 11.05 —
Російське мистецтво XVIII 
століття. Архітектура. 11.40
— Телефільм «Життя без
кінця». З і 4 серії. 13.55 — 
Новини. 18.00 — Новини.
18.10 — «В країнах соціа
лізму». Тележурнал. 18.40 — 
Сільська година. 19.40 — 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної твор
чості «Веселка». «Язични
ці». (Югославія). 20.00 — Ве
чірня казка. 20.15 — Рит
мічна гімнастика. 20.45 —
Народні мелодії. 21.00 —
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — • Теле
фільм «Життя без кіпця».

З І по 6
грудня

1987 року

4 серія. 23.00 — Д. Міно. 
Сюїта «Скарамуш» для двох 
фортепіано. 23.10 — Нови
ни.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35 — 

Фільм «Весілля». 9.35 —
Співають сестри Чохонелід- 
зе. 10.05— Новини. 17.00 — 
Новини. 17.15 — «Російський 
музей». Радянське декора
тивно-прикладне мистецтво.
17.45 — Експедиція у XXI 
століття. 18.45 — Сьогодні у 
світі. 18.55 — «Людина і за
кон». Передача 3. «Розпла
та». 19.25 — Фільм «Про
рив». 21.00 — «Час». 21.40— 
Прожектор перебудови. 21.50
— «Відлуння .. З історії Чис
тих Прудів. 22.55 — Вечір
ня інформаційно-музична 
програма. 00.25 — Чемпіонат 
світу з шахів.

А УТ
10.00 — Повиті. 10.15 — 

Ж. Офенбах. «Звана вечеря 
з італійцями». Оперета. 11.00
— Молодіжна студія «Гарт».
12.10 — Новини. 16.30 
Повніш. 16.45 —- Срібний 
дзвіночок-. 17.05 — Любите
лям джазу. 17.30 — Теле
фільм < Ця важка, важкії ва
га». 18.00 — «Комуністи
80-х». Звіти в партійних ор
ганізаціях Віл город-Дністров
ського району Одеської об
ласті. 18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45— 
Телефільм «Народні мело
дії». (Кіровоград). 19.00 —
Актуальна камера. 19.35 — 
«Редакція-глядач». Слідами 
вист> пів телерадіопереклику 
• Темп». 20.00 — Співак і 
композитор П. Дворський.
20.35 — У світі прекрасно
го. Телеафіша. Погода на 
вихідний. 20.45 — На добра
ніч. діти! 21.00 — «Час».
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — «Від першої 
особи». П. Загребельпнй. 
23.1.5 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск. 23.45 —
Відповіді на запитання гля
дачів «Суботніх зустрічей».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15— 
Документальний фільм. 8..35,
9.40 — Історія. 4 кл. В. І. Ле
нін і партія. 9.00 — Англій
ська мова. 9.30—«Тут пану
ють мелодії і спорт». На
уково-популярний фільм. 
10.05 —Учням СПТУ. 0. Твар- 
довськіп'і. «За даллю даль».
10.35 — Географія. 5 кл. 
11.05 — Російське мистецтво 
XVIII ст. Скульптура. 11.35
— Телефільм «Життя без
кінця». 4 і 5 серії. 14.00 — 
Новини. 18.00 — ІІоввнп.
18.15 — Клуб мандрівників.
19.15 — Бокс. Міжнародний 
турнір. Півфінал. У перерві
— 20.00 — Вечірня казка. 
21.00 — «Час». 21.40 —Про
жектор перебудови. 21.50 — 
Телефільм «Життя без кіп
ця». 5 серія. 23.05 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35— 

Фільм-концерт «Музична па
літра». 9.05 — АБВГДейка.
9.35 — Концерт симфоніч
ного оркестру Білоруського 
телебачення і радіо. 10.05 — 
Рух без небезпеки. 10.35 — 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної твор- 
фості ■ «Веселка». Народна 
музика з Ікаалінена. 11.00 — 
Проблеми — пошуки — рі
шення. Ветерани: діла і тур
боти. 12.30 — Г. Свиридов. 
Маленький триптих. 12.40 — 
Для всіх і для кожного.
13.10 — Документальний
фільм. 14.00 — В країнах 
соціалізму. 14.30 — Новини.
14.40 — Документальний те
лефільм. 15.05 — У світі 
тварин. 16.05 — До Дня про
голошення незалежності Фін
ляндії. Програма телебачен
ня Фінляндії. 17.05 — По 
«Золотому кільцю». 17.55 — 
Мультфільми. 18.35 — Чем
піонат світу з шахів. 18.40— 
Минув рік. Сім'я Локшппих 
говорить з Америкою. Теле
міст Москва — Нью-Йорк.
19.40 — Фільм «Соляріс». 
1 сепія. 21.00 — «Час». 21.40 
— Прожектор перебудови

«Соляріс»
Естрадний Новини.

10.00 — Новини, іо 15 __ 
Ритмічна гімнастика. 10 45 

Музична передача для 
молоді. 11.45 -• «Кгг у чобо
тях». Лялькова вистава
12.40 — «Доброго вам адо1 
ров и». Профілактика захво
рювань зубів у дітей. 13 05

• Новини. 13.20 — Концерт 
майстрів мистецтв і худож
ніх колективів Дніпропет« 
ровщини. 14.10 На шля
хах республіки. Погода
14.15 — Кіпоальмаиах «Зі-., 
рочка». і-1.50 — Музичнн&яр'~ 
фільм «Мурат Кажласв» 
Ритми і роки. 15.05 —;
Б. Олійник. «Сива ластівка».’ 
15.55 — Художній фільм
«Єгорка». 17.00 — Суботні 
зустрічі. Проблеми забудо
ви міст. 18.30 — Мультфільм 
«Грнцькові книжки». 18.40 
— У нас на гастролях. Теле
афіша. (Екенрес-інформація).
18.45 — Скарби музеїв Ук
раїни. 19.00 — Актуальна 
камера. 19.35 — Остривський, 
Соловйов. «Одруження Бє-. 
лугіна». Вистава. 20.45 —!
На добраніч, діти! 21.00 —!
• Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Про-, 
довження вистави «Одру-, 
ження Бєлугіна». 22.30 —і 
Актуальна камера. Вечірній 
випуск. «Сг
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15-3 
Документальний телефільму
8.40 — Ритмічна гімнасти« 
ка. 9.10 — Ранкова пошта.
9.40 — Телефільм «Життя 
без кінця». 5 серія. 11.00—, 
Світова художня культура. 
П. Рубенс. 11.45 — Фільм 
«Військово - польовий ро
ман». 13.15 — Наш сад.
13.45 — Якщо хочеш бути 
здоровим. Фактори ризику.- 
14.00 — «Коли співають сол-. 
дати». Фестиваль солдат

ської пісні. 16.15 — Теле-:
фільм «Без сім'ї». 1 серія,
17.35 — Кіно і глядач. Об
говорення художнього теле» 
фільму «Візит до Мінотав« 
ра». 18.45 — Водне поло. 
Кубок СРСР. Фінальний тур
нір. 19.15 — Здоров'я. 20.00 
-- Вечірня казка. 20.15 —!
Реклама. 20.20 — Баскетбол. 
Чемпіонат СРСР. Чолові,чи. 
«Жальгіріс» — ВЕФ. 21.00 —. 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Бокс, 
Міжнародний турнір. Лівфй 
пал. 23.20 — Новини.

А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.30-2 

Ритмічна гімнастика. 9.15 
Тираж- «Спортлото». 9.30 
Будильник. 10.00 — Служу 
Радянському Союзу! 11.00— 
Ранкова пошта. 11.30 — Кі
ноафіша. 12.15 — Хвилини 
поезії. 12.20 — Музичний 
кіоск. 13.00 — Сільська го
дина. 14.00 — Здоров'я.
14 45 — Міжнародний фес- 

*"-і народ-. 
«Веселка».- 
'1 — Теле« 
Хельсівкі».- 

16.55 —’з шахів.- 
поколіннії, 
програма.-

тпваль телепрограм 
ної творчості «В 
«Рьонтіошке». 15.20 
міст «Москва —
16.50 — Новини.
Чемпіонат світу
17.15 — -Роки, 
пісні». Музична 
18.00 — Міжнародна панора
ма. 18.45 — Фільм «Синій 
птах». 20.25 — Концерт-

' вальс. 21.00 — «Час». 21.40
— Прожектор перебудови.
21.50 — Про життя і тікг^ь. 
Чії-ті. народної артист, 
СРСР В. Андшапарідзе. 23.00
— Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Ритмічна гімнастика. 10 45 
— Художній телефільм «За
хисту не потребує». 1 і 2 се
рії. 13.00 — Кіноекран ДАІ. 
Погода. 13.05 — Студія -Зо
лотий ключик». Зустріч з 
майстрами цирку. 14.15 —•'
Новини. 14.25 — Докумен
тальний фільм. 14.45 — Се
ло і люди. 15.25 — Імпрові
зація. Естрадна програма.

Телеафіша. 16.00—- 
17.00 —замовлен- 

сторінісах 
19.00 —

і. 19.35 .ЛенінсьїцдЯр 
одного ар“

15.55 
Слава солдатеька. 
Мультфільми на 
пя. 18.15 — По 
класичних оперет. 
Актуальна камера. 
Концерт лауреата 
премії СРСР народного 
тиста СРСР А Солов’яненка. 
20.35 — Кінозамальовка «На
одинці з природою». Теле* 
афіша. Погода. 20.45 — НО 
добраніч. діти! 21.00
• Час». 21.40 - Прожектор 
перебудови.'21^0 — Худо-“" 
ній фільм «закоханий за 
власним бажанням». 23.Ю 
Актуальна камера Вечір
ній випуск.
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