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ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ
МОЛОДІ пі!,ша и°л°^
„Наш головний компас на шляху
до комунізму—це марксистсько-ленінське вчення про закони розвитку
суспільства. Неможливо переоцінити значення глибокою і система
тично іо засвоєння ц іє ї_ революційної науки\
Л. І. БРЕЖНЄВ.
Мине ще кільканадцять днів, і в системі комсо
мольського політичного та економічного навчання
почнетеся новий навчальний рік. Характерною ного
особливістю с те, іцо стартує він у той час, коли ра
дянський народ успішно завершує десяту п’ятирічну,
готується гідно зустріти черговий, XXV! з'їзд Кому
ністичної партії Радянського Союзу.
Важливи/л стимулом до розгортання соціалістич
ного змагання напередодні форуму комуністів краї
ни стала постанова ЦК КПРС «Про соціалістичне зма
гання за гідну зустріч XXVI з’їзду КПРС». І нині юса
ми та дівчата з честю несуть Всесоюзну естафету мо
лоді «Десятій п’ятирічці — ударний фініш! XXVI з’їз
дові КПРС — гідну зустріч!» Кожен трудовий день
вносить у літопис п’ятирічки все нові й нові імена її
молодих гвардійців.
Справді, настанови партії, її програмні документи
завжди були і лишаються дороговказом у житті
комсомольських організацій; справді, «головним ком
пасом» для молодіжних осередків було і є марксист
сько-ленінське ечєння. Без цього НЕМОЖЛИВИЙ наш
поступ уперед. Неможливий він, поступ, без ТВОР
ЧОГО оволодівання марксистсько-ленінською теорі
єю, без ПОСЇІЙНОГ.О її вивчення.
• Тому нинішній навчальний
рік у системі ко/асомольської політосвіти й економічного навчання є яо: г/чким продовженням минулого. Тож сьогодні, ре, телькс готуючись до нього, комітети комсомолу, ЕСІ
організатори навчання молоді повинні звернути
особливу увагу на глибоке вивчення слухачами тво
рів класиків марксиз/лу-ленінізму, дальше зміцнення
єдності пізнавальної і практичної діяльності слухачів.
Підвищення їхньої соціальної активності. Па-спрашнрьому дійовим і творчим, писала нещодавно газета
..'.«Радянська Україна», політичне й еконо/лічне нав,чання може бути тільки там, де воно органічно зли
вається з ініціативою трудящих у розробці і реаліза
ції підвищених соціалістичних зобов’язань, зустріч
них планів, зі створенням і підтриманням у трудових
колективах здорової /Аорально-психологічної атмо
сфери, високої організованості, діловитості і еззсмної вимогливості.
Прикладів саме такої організації навчання мопеді
Ніровоградщини у нас доста. А, започаткований напе
редодні XXV! з'їзду КПРС, нинішній навчальний рік
має хороше підгрунття для збагачення досвіду систе
ми комсомольської політосвіти. «Завдання
полягає
в тому, — наголошував товариш Л. І. Брежнєв, висту
паючи в Алма-Аті 28 серпня ц. р., — щоб найбільш
ефективно використати патріотичне піднесення ро
бітників, колгоспників, інтелігенції,
яке ми маємо б
країні тепер, напередодні XXV! з’їзду партії. Треба
активно використати всі починання, націлені на кра
ще використання внутрішніх резервів. У цьому го
ловне».
Ще однією характерною ознакою нинішнього нав
чального року є те, що починається
він у той чве,
коли вся країна, Ленінський комсомол
відзначати
муть 60-річчя історичної промови В. І. Леніна на II!
з'їзді РКСМ. Завдання «вчитися комунізму»
мають
виконуватись ретельно, творчо, наполегливо протя
гом усього навчального року — від першого до ос
таннього заняття.
0 в цьому, зрозуміло, не останню роль відіграють
сьогоднішні, вересневі дні підготовки до нового нав
чального року. Насамперед — комплектація гуртків.
Завдання — охопити максимальну кількість юнаків і
‘ дівчат, не допустити минулорічних поМипок, залучати
до навчання неспілкову молодь — треба
виконати
вчасно й доброякісно.
Велике значення має і підготовка пропагандистів,
і За давньою традицісю партійні організації направ
ляють своїх кращих пропагандистів на роботу з мо
лоддю. І все ж те, аби їхня праця стала ще ефектив
нішою, великою мірою залежить від комітетів ком
сомолу і особисто від комсорга.
....Ми — на порозі нового навчального року в сис
темі комсомольської політосвіти. Численний
загін
юнаків і дівчат знову вирушить у похід до скарбниці
ечєння марнсизму-ленінізму, до вивчення теорії і по
літики партії. Це — найважливіша особливість роз
витку суспільної свідомості на сучасному етапі. Тож
завдання комітетів комсомолу — зробити все, щоб
новий навчальний рік став ще однією сходинкою на
шляху до ідейного зростання молоді.

Розмова в ЦК Компартії України
11
веррснл
кандидат у
члени Политбюро, секретар
ИН Компартії Унраїни О. ,С.
Напто прийняв делегацію То
вариства
в’стнамо-радянсьсої дружби на чолі з Фам
Ван Донгом — другим секре
тарем комітету
Компартії
В'єтнаму провінції Тхайбінь,
яка прибула
в республіку
для участі у Днях СРВ.
У розмові, що пройшла в
іфплій сердечній обстановці,
ь^яли участь завідуючий від
ділом ЦК Компартії Унраїни

А. В. Меркулов, голова пре
зидії Українського товари
ства дружби і культурного
зв’язку з зарубіжними краї
нами В. П. Оснач, голова
правління Українського від
ділення Товариства радянсьно-в’стнамсьної дружби, го
лова Державного комітету
УРСР по професійно-техніч
ній освіті М. М. Ковальчук, а
також співробітники посоль
ства СРВ в СРСР Зиокг Сан
Тхань, Зуак Тханг.
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жнива» е колгоспі
XX З’ЇЗДУ КПРС

КОИСОМОЛЬСЬКО-НОЛОДІЖНА
чері. Значно
перевищує
норми комбайнер моло
дий комуніст Микола Нозенко. Поле, де йде косо
виця силоснеі кунурудзи,
основна ланка
в роботі
молодих кормозаготіеельників. Адже скільки нако
сить зеленого корму ком
байнер, стільки його й на
дійде в силосну траншею.
А надходить його щодня
40—50 тонн.
Трудиться
Микола чудово.
Щодня
скошує 6—7 гентарІЕ кунурудзи. Це значно більше
норми.
Члени КОМСОМОЛЬСЬКОМОЛОДІЖНОЇ групи постій
но дбають не тільки про
кількість закладеного си
лосу,
а й про
високу
яність корму. За ци/л до
ручено стежити
молодій
доярці, членові ьитабу ор
ганізації «зелених жнив»
Катерині Рибачєнко. За
силь Нічогін, який транюром Т-74 ущільнює в тран
шеї зелену масу,
ееою
справу знає
добре, але
ще раз перевірити не за
вадить. Так вважає Катери
на. Вона постійно переві
ряє, чи потрапляють у
траншею
всі
необхідні
компоненти. Бо це дуже
важливо. Від високої якос
ті силосу (а це — основ
ний корм для
тварин у
стійловий період) зале
жать і високі надої моло
Учаснини художньої агітбригади Вільшансьною районного Будинку иультури в
ка.
ці дні виступають перед трудіенинами села, яні заготовляють корми для громад
ської худоби.
Володимир Олексієнко,
На знімку: члени агітбригади Наталка ДЖАМІЛАШВІЛІ та Іван БСНДАР.
який очолює
колгоспний
Фото М. СМСГЛІЄННА.
НО/АІтеТ комсомолу, ЗНгіЄ,
що успіх залежить від когосподарству решої організації соціа
короткий
перепочинок. ли, здали
РЕЗОНАНС
Бо довго святкувати пере близько сорока тонн сіна. лістичного змагання. Саме
на цей бік справи комітет
могу — не в правилах Чудово попрацювали шо звертає особливу
увагу,
комсомольців. Настали ін фер Леонід Сирота, слю прагне відзначати передо
сар Олександр Гурін, шо
Звернення
бригадирів
ші жнива — «зелені». По фер Станіслав Черненко.
виків трудового суперниц
передових
тракторних
чалася інтенсивна заготів
тва. Крім вручення пере
бригад до всіх механізато
Свого
запалу
колгоспна
ля кормів для громадсь
рів, реглонтвиніБ, інженер
хідних червоних вимпелів.
молодь
вирішила
не
втра

но-технічних
працівників
кої худоби.
як уже говог>илося, тут ви
чати й нині. Крім комсо
колгоспів,
радгоспів, під
пускають
«блискавки».
Хлопці зібралися на ра
приємств
сільгосптехніки
області — у центрі уваги
ду. Не тільки водії автог мольської групи, створили Нещодавно,
наприклад,
штаб по проведенню «зе
молодих механізаторів кол
«блискавка» вітала водія
машин, а й їхні друзі ком лених жнив»,
госпу імені Нірева Долинкуди вві Василя Остапчука із зайня
ського району.
байнер ЛАикола Козенко,
йшли секретар
комітету тим у змаганні молодих
Вони у складі
комсо
тракторист Василь Нічогін комсомолу
Володимир кормодобувників першим
мольсько-молодіжних екі
та інші. Йшло розширене Олексієнко, водій автома
пажів і ланок активно
засідання комітету комсо шини, член бюро райкому /місцем. Хлопець перево
включились у проведения
молу
колгоспу. Заступник комсомолу Леонід Наза зить за день 14—15 тонн
осінніх
польових робіт.
зеленої маси кукурудзи.
голови
правління по робо ренко, секретар бригадної Висвітлює хід робіт на заГак, екіпаж, очолюваний
ті з молоддю,
секретар комсомольської організа
Василем Мурзою, у пер
готівлі силосу й колгосп
комсомольської організа
ший же день збирання цук
«Комсомольський
ції Галина Зацерковача, ний
рових буряків комбайном
ції Володимир Олексієнко молода доярка Катерина прожектор». Один із но
РКС-6 виконав їх на пло
коротко підбив підсумки
Рибачєнко. Штаб органі мерів кою іазети цілком
щі 9 гектарів. На сівбі
роботи на косовиці хлібів. зовує всю роботу по заго був присвячений успіхам
озимих відзначаються тру
Вони хороші. Василь Ос- тівлі силосу. В господар комсомольсько- молодіж
дівники поля, якими керує
тапчук, наприклад, вибо
ної групи.
стві запроваджено пере
Микола Шеремет, Моло
Повняться силосом кол
ров перше місце
серед хідні червоні
вимпели.
діжний екіпаж засіяв пе
госпні
траншеї. Щодня
шоферів
господарства.
рехресним
способом 69Сьогодні така
відзнака зростає
потік зеленого
Всіх
трьох
молодих
водіїв
гектарпу площу.
майорить на автомобілі корму. А приклад у важ
райком комсомолу наго
Характерно (і приємної),
показують
Василя Остапчука, який за ливій роботі
що ці виробничники та їх
родив Почесними грамо день
перевозить 14—15 члени комсомольсько-мо
ні ровесники
посилили
тами.
тонн зеленої маси куку лодіжної. Та так і повинно
контроль за якісно вико
бути. Адже для високо
На засіданні комітету рудзи.
нуваних робіт, прагнуть
продуктивної
праці
у
КОМСОМОЛУ МОЛОДІ НОрМСА
втім,
усі
члени
комсо

виорати осіннє поле в опдобувники
радились, як мольсько-молодіжної гру хлопців є все: сучасна
тймальві агротехнічні стро
енергія,
пи працюють
відмінно, техніка, досвід,
провести «зелені жнива».
ки.
комсомольське завзяття,
Ю. ЮРСА,
— Пропоную організу прагнуть не згаяти жод
В. ШАРІЙ,
механізатор «колгоспу
Починають
вати комсомольську гру ної хвилини.
спецкор
«Молодого
Імені Нірева Долинсьпу, — сказав Василь Ос- силосування до сходу сон
кого рейс ну.
комунара».
ця і закінчують пізно веетапчук.
Ось і закінчилися жни
ва. Відшуміли
колосом
пшениці. Змінилися ко
льори попів: золотий по
ступився місцем оксами
тово-чорному. Зроблено
велику справу: хліб звезе
но на токи, в державні за
сіки. Молоді водії грузовикІв колгоспу імені XX
з’їзду КПРС Бобринецького району Василь Остап
чук, Станіслав Черненко,
Олександр Білоусов мали

Осіннє
поле:
ударні
будив
юнаків
в дівчат
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Відповідь—ділом

Пропозиція
сподоба
лась. Групу
створено й
офіційно затверджено ко
мітетом комсомолу. Влас
не, вона існувала й рані
ше. Ще тоді, ноли комсо
мольці і молодь вирішили
заготсвиїи по п’ятсот кі
лограмів
зеленої маси
дикоростучих трав. Тричі
виїжджали
вени в лісо
смуги, до ставків. З пісня
ми. з жартами косили тра
си. Слова свого дотрима-
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трударів.
Погода внесла свої корек
тиви до планів хліборобів.
Тому сьогодні довсдиіься
одночасно і збирати пізні
культури, і сіяти озимі, і
орати на зяб.
Результат
цієї роботи цілком зале
жить зід людей, БІД їхньо
го вміння володіти технікою, правильно організувати працю. Про це говорили на нараді доповідач
і промовці, ділилися досвідом, разом шукали шляхів
до усунення недоліків.

Я

Всі резерви
Позавчора в Кірсвограді відбулася нарада бригадирів тракторних бригад, го
повних інженерів районних управлінь сільського господарства, керівників. підири
ємств сільгосптехніки області. її учасники обговорили завдання трудівників сіло
ського господарства області по швидному і високоякісному гроведенню комплексу
осінніх польових та підготовці техніки і механізаторських кадрів до сільськогоспо
дарських робіт у наступному році.
Нараду відкрив перший секретар обкому Компартії України М. М. Кобильчак.
З доповіддю виступив голова виконкому обласної Ради народних депутатів о. і.
Желіба.
В обговоренні доповіді взяли участь бригадир тракторної бригади ДОЛГО51ПУ
«Шляхом Леніна» Оленсанррівського району Герой Соціалістичної Праці Г. П. юрчонко, бригадир номсомольсьно-молодіжноі тракторної бригади колгоспу імені
Ульянова Ульяновського району А. С. Харнасий, бригадир тракторної бригади
колгоспу «Пам’ять Леніна» Маловисківсьного раойну Герой Соціалістичної Праці
В. С. Прибега, бригадир тракторно-рільничої бригади радгоспу «Маріампільськии»
Петрівського району А. М. Стець та інші.
На нараді виступив перший секретар обкому Компартії України М. М. Кобиль
чак.
У нараді взяв участь І виступив перший заступник міністра сільського госпо
дарства Унраїни О. І. Товстановський.
У нараді взяв участь інструктор сільськогосподарського відділу ЦК Компартії
Унраїни М. К. Анісімов.

Кіровоградську область
за високопродуктивне ви
користання сільськогоспо
дарської техніки наюроджено перехідним Червоним
■ прапором Ради Міністрів
■ СРСР і ВЦР.ПС.
Звідусіль
їдуть учитися науки гос- псе нові й нові механізато
дення комплексу осінніх
подаріовання в тракторні ри.
бригади двічі Героя Соціа
польових робіт. А головне
У
складних
погодних
лістичної Праці О. В. Гіганинішнього року — дати йому широку до
лова з колгоспу
імені XX умовах
з'їзду КГІРС Новоукраїнсь- хлібороби Кіропоградіцини рогу.
центнера
кого району. Героя Соціалі зібрали по 27,3
Особливу увагу на нара
стичної Праці В. Г. Мотор ранніх зернових з гектара.
ного з колгоспу «Зоря ко В Долинському районі до ді було приділено питан
ню організації оранки на
мунізму»
Новоархаигель- сяглії 33,1, у Иетрівському
3 ського району. Героя Соці — 30,5 центнера з гектара.
зяб. Ще не в усіх районах
алістичної Праці С. К. Ону- Велику роль у цьому віді
роботи до неї підійшли з повною
фрієва з колгоспу
імені грала організація
Леціна Знам’янського ра збиральних 1 транспортних відповідальністю, а в Нойону. Таких колективів, що засобів у дві зміни.
вомиргородському, ВільЇХ по праву
називають
Цей досвід, підкреслю шанському, Новгородківхліборобськими академія
треба ському
починали
ми, в області багато. Їхній валось на нараді,
^досвід беруть на озброєння застосувати під час прове- ■ зовсім.
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Механізатор — головна
фіі"ура на селі. Люди вирі
шують усе. А ТОМУ НИНІ
особливо серйозно стоїть
завдання підготовки висо
кокваліфікованих механі
заторських кадрів. У ра
йонних об'єднаннях «Сіль
госптехніки»,
У профтех
училищах, на курсах мехвесобучу потрібно підготу
вати необхідну
КІЛЬКІСТЬ
механізаторів
для роботи
у ДВІ ЗМІЇНІ, в осінньо-зи
мовий період пронести ма
сове вивчення агротехніки
вирощування сільськогос
подарських культур, збіль
шити кількість механізато
рів першого й другого кла

В уеїх колгоспах і рад
госпах необхідно створити
загони по підняттю зябу,
ефективніше використову
вати моральне й матері
альне стимулювання меха
нізаторів, поліпшувати ви
робничі й побутові умови
хліборобів.
Разом з тим, наголошу
валось на нараді, неослаб
ну увагу необхідно приді
лити збиранню кукурудзи, сів.

У новому навчальному році юнаки і дівчата Кірово
градського заводу друкарських машин учитимуться в
20 гуртках мережі комсомольської політосвіти, формуванни яких уже закінчено.
...Практичне
заняття не
лишило міного байдужим.
Справді, чому цех не синонує змінних завдань? Як під
вищити
якість продукції.
Відповісти на ці запитання
запропонував слухачам про
пагандист гуртка «Консти
туція розвинутого соціаліз
му» Анатолій Дробін.
Протягом тижня гуртківці
на своїх
робочих
місцях
спостерігали за виробницт
вом, На наступному занятті
еисловнли свої міркування,
запропонували
встановити
контакт із
комсомольцями
штампувального цеху,
ще
випускає
багато недоброякісних деталей,
Контакт
дав бажаний
результат —
підвищилась якість продунції, більшість брмгад почала
виконувати
завдання. Застрільниками соціалістичиого змагання
в цеху стали
слухачі гуртка...

Ніші, напередодні нового
навчального року в системі
комсомольської політосвіти,
ми звертаємось до підсумки
минулого року, аналізуємо,
шо вдалося, а що й не зов
сім. Добре налагодили, на
приклад, контроль за ходом
занять, члени комітету ком
сомолу часто їх відвідували.
Ми вирішили розвивати і
поглиблювані таку активну
форму навчання,
як прак
тичні заняття.
Хто ж понесе до молоді
палке слово партії? Склад
пропагандистів порівняно з
минулим роком
майже не
змінився. Це досвідчені бій
ці ідеологічного фронту —
начальник бюро управління
якістю продукції Л. М, Ро
манова, начальник складаль
ного виробництва В. А. Тка
ченко, начальник бюро відді
лу стандартизації О. Д. Жу
кова, начальник технічного
бюро
складального цеху
О. Ф. Гаркавенко та інші.
Бути пропагандистом ме
режі комсомольської політ
освіти — доручення
не з
легких. Молодь па заводі
працює грамотна, допитли
ва. 11а свої запитання вона
чекає не загальних, а кон
кретних і повних відповідей.
Щоб бути на висоті,
про
пагандист повинен постійно
знаходити час для самоосві
ти, регулярно чіпати новинМЕДИ—ИІИ
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кн політичної га економічної
літератури. Ось чому в пе
ріод «канікул» комітет ком
сомолу проводив заняття з
керівапкамп гуртків і теоре
тичних семінарів, підготував
до початку нового навчаль
ного року стенд «На допо
могу. комсомольському про
пагандистові».
Наступного тижня прове
демо семінар. На ньому вру
чимо пропагандистам папки
з календарними планами,
методичкамн, журналом об
ліку, а також матеріали до
першого заняття «КГІРС —
розум, честь і совість нашої
епохи»,
На перше заняття планує
мо запросити ветеранів пар
тії і комсомолу, передовиків
і новаторів виробництва!
Тепер па завод приходить
нове поповнення. Раніше псспілкової молоді ми не запи
сували до гуртків, інші ж
вирішили
включити. Гак
юнаки
і дівчата швидше
ввійдуть у курс справ колек
тиву, для багатьох цс ста
не хорошою базою підготов
ки до
вступу в
члени
ВЛКСМ.
У новому навчальному ро
ці функціонуватиме 20 гурт
ків, два теоретичних семіна
рії — «Науково-технічна ре
волюція, її економічні її со
ціальні проблеми», «Акту
альні питання ідеологічної
роботи КПРС». Відвідувати
муть їх понад 600 юнаків і
дівчат. Уже з перших днів
навчання пропагандисти до
кладуть максимум зусиль
для виконання
поставле
них підприємством завдань,
для виконання і перевико
нання молодими робітника
ми планів та зобов’язань
завершального року і п'яти
річки в цілому, розгортання
соціалістичного змагання на
честь XXVI з’їзду КПРС,
Л. ГОРОШКО,
заступник секретаря ко
мітету комсомолу Кіро
воградського
заводу
друкарських машин.

III,

Дипломи і премії виставки
За високі врожаї зернових культур та цукрових буря
ків, успіхи в тваринництві, широке впровадження у ви
робництво досягнень науки і передового досвіду прису
дити колгоспові «Зоря комунізму» Яовоархангельського
району Кіровоградської області диплом першого ступеня
і премію — автобус РАФ. Такс рішення прийняв Голов^РСР°МІТСТ Виставкн Досягнень народного господарства
Відзначені її Інші господарства області.
Велика група передовиків 1 спеціалістів сільського гос
подарства області відзначена дипломами, нагрудними
значками й грошовими преміями.

Пам’ять
про
героїв
поняття
ємне: в ньому
священний обов’язок синіа
перед батьками і прагнеш^
більше узнати про
славну
історію своєї
країни, зс...
РЄИ4ЄННЯ і примноження тра.
НИЦІЙ старших понолінь. щ
подвигах иатьків виховують
ся оО мільйонів юнаків і діс.
чат — учасників Всесоюзно.

(О

ПОХОДУ
КОМСОМОЛЬЦІВ і
МОЛОДІ ПО МІСЦЯХ революцій

ної оойової І трудової сла.
ви радянського народу,
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Усі за кермо!
Світловодськ.
одеод
кон
струкцій швид*
комонтован и х
споруд виробпичого
об’єдч
нашій «Дніпро-'
спергобудінд устрій». Тут пра
цює .токар Во
лодимир КРА
ВЕЦЬ — хоро
ший спеціаліст,
активний
сомолець.
Фото
Л. ТАРА
СЕ Н КА»

«Керуватимемо склиДною сільськогосподарською технікою», — вирішили
десять
молодих
учителів
Компаніївського району.

Кж

і

Кж ш V..----- -

теїзлл^

Першими на курси нехапізагорів, котрі з грудпя нинішнього року пра
цюватимуть при
районкому комітеті ДТСААФ,
уже записалися завуч
Зелені вської
середньої
школи Є. М. Шевченко і
вчитель ’ фізвиховання
І арманівської восьмиріч
ки А.. В. Мельннчук.
«Діставши права шо-ферів, ми в гарячу жнивну пору завжди прийдемо па поміч рідному.колгосігові», — кажуть воші.

8. КУЛИКОВ,
кор. ТАРО.

Т. ЄВДИЩЕНКО.

„До світла

Лі

ТАК НАЗИВАЄТЬСЯ МОЛОДІЖНИЙ КЛУБ НАУКОВО-

Е/ЛУБУ — десять. Десять
років боротьби з релі
гійними
пережитками, де
сять років науково-атеїстич
ної пропаганди, пошуку.
Думки були
різні: для
чого молоді, яка не вірить
у бога, знання про релігію?
А якщо зацікавиться? А там,
гляди, й почне вірити... Так,
це був вияв поганої обізна
ності окремих осіб з осно
вами марксистсько-ленінсь
кої атеїстичної теорії. І це
ще раз підтвердило — клуб
потрібний.
А потім перше заняття.
Сипались запитання: чому
існують церква, духовні се
мінарії? Чому їх не закрива
ють. Вони тішили і засмучу
вали. Тішили, що молодь
допитлива, шукає відповіді.
Засмучували,
бо свідчили
про відсутність елементаоних знан.ь Відповіді, звичай
но, можна знайти в книгах.
Та не знаходили. А іноді
просто не шукати.
Тому першою була тема
«Ставлення КПРС і Радян
ської держави до релігії і
церкви». Потрібно було до
вести, що боротьба з релі
гією — це боротьба не з ві
руючими, а з
релігійною
ідеологією. На спеціально
му занятті ознайомилися з
атеїстичними
заповітами
В. Г. Леніна, його вкладом у
теорію наукового атеїзму.
Зацікавила слухачів і те
ма «Природничі
науки та
атеїзм». Ішлося про те, чо
му останнім часом теологи
різних віросповідань роб
лять спроби примирити ре
лігію з наукою, про причи-

АТЕЇСТИЧНИХ ЗНАНЬ, ЩО ДІЄ ПРИ БУДИНКУ КУЛЬТУ
РИ ІМЕНІ М. І. КАЛІНІНА.

ни релігійних поглядів де
яких природознавців.
Відтоді заняття проводя
ться щомісяця. І до кожно
го рада клубу ретельно го
тується. Продумує
все до
«дрібниць», таких як назва
лекції, вечора, інтер'єр за
лу. Постійними стали тема
тичні вечори, вечори запи
тань і відповідей, усні жур
нали, диспути, перегляд і
обговорення книг та філь
мів на антирелігійні
теми.
Звичайно, кожна тема вно
сить свої корективи. Але чо
тири компоненти лишаються
незмінними —- лекція по
абонементу, дискусія, відпо
віді на запитання,
виступи
учасників художньої самоді
яльності. У своїй роботі ми
завжди пам’ятаємо про го
ловну ленінську вимогу до
атеїстичної пропаганди: не
ображати релігійних почут
тів віруючих. Адже нерідко
трапляється, що, показуючи
комедію чи драму, режисер
і зиконавці намагаються ви
кликати сміх у залі. Ролі у
виставі за п єсою А. Очеретного «Пазутина»
ми грали
серйозно. Проповідник Ски
ба був не злодієм. Показа
ли його «зовнішню» чуйність
і «доброту». Ось тоді він і
був страшним...
Значну допомогу клубові
подає бібліотека
Будинку
культури.

Останнім часом обговори
ли твори
В. Симаковича
«Зрада і хрест», В. Тендря
кова «Надзвичайне», «Чудо
творна», В. Дідуся і К. Кон
стантинова «За семи замка
ми».
Систематично ’проводимо
бібліографічні огляди «Неу
ка проти
забобонів», «З
пітьми до сонця»,
«Вони
порвали з богом»
та інші.
До кожного засідання клу
бу оформляємо
книжкозі
виставки — «Класики марксизму-ленінізму про
релі
гію», «Не легенді про бога
— науці вір!»
Немало уваги приділяють
члени ради клубу пропаган
ді радянських обрядів —
урочистих проводів до лав
Радянської Армії, вручення
паспортів, посвячення в ро
бітники.
Для поліпшення ефектив
ності атеїстичної пропаган
ди наприкінці минулого ро
ку провели анкетування. Не
раз просиджували до ночіскладаючи запиіання. Після
довгих дискусій зупинилися

на дзадцятьох. Тут було все
— зід запитань
про побут
до зипатань, що стосуються
світогляду. Ну й, звичайно,
— які теми'! завдання ви б
хотіли обговорити наступно
го рочу? Як ви
уявляєте
свою участь у роботі клубу?
Про що б хотіли поспереча
тися? Підсумком анкетуван
ня буз вечір «Правда про
релігію».
Роботи попереду багато.
Недарма хтось із
великих
сказав, що легше розчепити
атом, ніж викоренити забо
бон. Важко, але
можливо.
Бо корчуються пережитки
всім нашим способом життя,
активною участю з
будів
ництві комунізму.
Ну а
роботу оцінюють
слухачі:

— З нетерпінням чекаю
кожної зустрічі.
Ходжу на
заняття з таким почуттям,
як студент на лекції хоро
шого професора.
— Люблю посперечатися.
Може, й справді в супереч
ках народжується істина.
—
Лекції розширяюіь
кругозір.
— Рада
клубу враховує
наші інтереси, а це дуже
важливо...
Н. ДАР’ЄВА.
завідуюча відділом політосвітньої роботи Бу
динку культури
імені
М. 1. Калініна.

ла^вйа’ска^ала-/«ЯюдоДкогосьНізМчитачР*аЛ’ НІНа МиКО’
тання атеїстичної
гось 13 ч*тачів хвилюють пинауково-атеїстичнихРзнаньН«До ”°ралі ' релігії’ «лУб
свої засідання»
знань «До світла» запрошує на

ськогоГэо. адресу:
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Про це говорилося 10 вс-. г.;
ресня на
прес-конференції
В Ц1\ БЛКСМ, присвяченій І
IX Всесоюзному зльоту псі
реможців походу, ялш відкриє ться 2!0 вересня в Міі^И
ську. Перед журналістами
виступили голова централь- І
ного штабу походу маршал
Радянського
Союзу ЕХ.
Багрямяп
і секретар ЦК
ШІКСМ Д. о. Окромій. г
Вони відзначили, що Все
союзний похід став
тепер
ефективного комплексною си
стемою військово-патріотич
ного виховання підростаю
чого покоління. Набули роз
витку і стали масовими по- Ч
ві його форми, і спер учас- і
шіки походу — ЦС 1 МОЛОДІ І
робітники, які включили до
складу своїх колективів ве- :
теранів
революції, героїв
війни і праці. Це — юнаки
і дівчата, , які ведуть ЛІТО*
гіпси своїх партійних і ком
сомольських організацій. Цс
— і члени тимурівських за
гонів, що шефствують над
і сім'ями
інвалідами війни
В орбіту
загиблих воїнів,
походу включені мільйони
учасників Всесоюзної турис
тичної
експедиції молоді
Батьківщина
«Моя
СРСР», вінськово-спортив-*
«Зірниця» і <Орних ігор
ля».
Про свої діла, турботи і
плани «червоні
слідопити*
розповідають на зльоті, який
підіб’є підсумки
дев'ятого
етапу походу, присвяченого
110-п річниці з дня народ
ження В. І. Леніна і 35-рвічю Перемоги.

МЕХВСЕОБУЧ

ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ

Активності зростати

ТРАДИЦІЇВ СТРОЮ

соняшнику, цукрових бу
ряків. Треба пустити в дію
всі резерви, щоб забезпе
чити потоковий спосіб зби
рання буряків, зикорисгсти всі наявні
засоби для
досушування зерна куку
рудзи.
Доля майоутнього вро
жаю великою мірою за
лежить від стану техніки.
Потрібно подбати про те,
щоб ремонтні роботи про
вадились швидко і висо
коякісно. На нараді крити
кували ремонтників, пра
цівників майстерень, гово
рилося, що нерідко агре
гати, які щойно вийшли з
райсільгосптехніки, необ
хідно знову ремонтувати.

К,РОВОГРАД,

вул. ДЗЕРЖИ^і-

13 вересня 1980 року

З стар

СТАЛЕВА РОЗВІДКА
...Той літній світанок назавжди вкарбувався з пам’яті Андрія Артемовича. Підняті по бойовій трииззі, курсанти Новоборисовського танкового училища
вступили в бій з хрестатими броньованими потвора
ми, що посунули на радянську землю, сіючи смерть
на своєму шляху.
Та сили були нерівними, і радянським воїнам доводилось відступати на схід, знищуючи а кровопро
литних боях військову техніку і живу силу ворота..,

НА УРОК
МУЖНОСТІ
14 ВЕРЕСНЯ
ДЕНЬ ТАНКІСТІВ

ПО ЗАКІНЧЕННІ учили напрямі
села Бобново,
І де б не пройшли наші
ща лейтенант Шапо провести розвідку боєм.
«тридцятьчетвірки», попе
вал дістав призначення в
Опам ятавшись,
ворог реду завжди
була рота
101-у танкову бригаду, що учинив відчайдушний опір,
старшого лейтенанта Шсвела запеклі бої на Калі- обрушивши на голови тан
повала. За мужність, геро
нінському фронті восени кістів шквал артилерійсь їзм
і відвагу, виязлені
1942 року.
кого вогню. А
в повітрі ним під час
визволення
Комсомольця призначи- кружляли гітлерівські лі Криму від гітлерівських
ли командиром роззіду- таки, завдаючи бо.мбозих загарбників, його нагоророти, з ударів по наших машинах, рили
зальної танкової
другим
орденом
якій пліч-о-пліч зоюзали Довелося
маневрувати. Олександра Невського.
представники різних наро Збільшивши
дистанцію
Визволивши від фашист
дів
багатонаціональної між машинами,
екіпажі ських
окупантів
Крим,
Країни Рад:
командир стали вести зустрічний во танкісти дістали
напразвзводу
— казах Юсут гонь7 з гармат і кулеметіз. -лення
у Прибалтику. Як
Джусулов,
технік-лейте- Командир приймає рішен завжди,
попереду йшли
нант ІІІлєєв — росіянин із ня: оточити артилерійсь розвідники роти старшого
Сибіру, радист
машини кий заслін
гітлерівців і лейтенанта
Шаповала,
командира роти —• тата знищити його. Та з теле прокладаючи
шлях усій
рин Назим
Багаудінов, фонах знову лунає наказ бригаді. За бої у Прибал
механік-зодій Володимир із штабу бригади:
тиці хоробрий
воїн удо
Пасічний — українець.
—Обійти заслін, ухили- стоївся ордена Червоного
-г
І кожний із бойових по тися від бою!
Прапора.
братимів командира ро и
Недалеко
від хутора (Г' ОТНІ кілометрів фрон— українця з берегів си Яйкіно наразились на вотових доріг пройшов
вого Дніпра — довіз на рожу механізовану ког.о- комроти зі своїми чудоділі свою відданість рідній ну. Не зменшуючи шзид- богатирями, яким доводи
Батьківщині. Будь-яке зав кості, пішли в- атаку. Менш лось і горіти в машинах, і
дання командування ко як за чверть години з фа тонути у воді.
лектив інтернаціональної шистами покінчили. Доро
А коли відгриміли ос
трупами танні залпи гармат, Андрій
роти виконував бездоган ге була всіяна
перекинутими Артемович Шаповал з пе
но,
прокладаючи шлях чужинців,
машинами, гарматами та ремогою повернувся до
усій бригаді.
техні- дому.
У розпал боїв, що точи іншою військовою
Інвалід
Великої
лися на
Калінінському кою. Над вечір зупинили Вітчизняної війни, він за
поріділому лісі, кінчив
фронті з грізні дні осені танки в
Олександрійське
своїх педучилище і ось уже 42-й
1942 року, командир роти чекаючи підходу
дістав завдання розвідати військ.
рік трудиться на ниві осві
На ранок пошук тривав, ти.
шлях, по якому наступати
ме бригада. Взявши з со У чіткій взаємодії з імшиЗаслужену
шану мас
військ не- вчитель початкозих клабою трьох саперіз. Шапо ми родами
зал вирушив до нейтраль стримно йшли вперед тан сів Павлівської середньої
ної смуги.
Передусім кісти. За кілька днів було школи, що
у Сзіглозодтреба було значити русло виззолено ряд населених ському районі, Андрій Ар
вирішили темович Шаповал у своїх
невеличкої річки Держа, пунктів. Успіх
нанести, на карту броди, точні дані розвідки, хо колег та односельчан. Во
і мужність ра ни обирали його депута
розмінували проходи для робрість
том Павлівської сільської
наших танків. Кілька днів дянських воїнів.
під безперервним вогнем О ОДНОМУ із запеклих Ради народних депутатів.
боїв
за
неселений Нині він — заступник го
ворога зели розвідку смі
пункт машина
комроти лови
ливці.
групи
народного
На світанку
почалася попала під вогонь фашист контролю сільської Ради.
Комуніст А. А. Шапозал
артпідготовка. Загриміли, ських артилеристів. Воро
влучив у ко- — активіст, дотсаафівсьпорушивши райкому тишу, жий снаряд
кої організації десятиріч
легендарні «катюші». З-за мандирський танк...
І потяглися довгі місяці ки. Він часто виступає зі
ліска вийшли танки. Друж
не солдатське «ура» про госпітального життя. їуг спогадами перед молод
що його дю,
розповідаючи про
неслося над полем бою. воїн довідався,
Знищуючи все на своєму представлено до нагород мужність, героїзм і відва
шляху, йшов танк коман ження орденом Олександ гу своїх бойових побрати
що йому мів.
дира роти.
Фашисти не ра Невського,
М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ,
чекали такого навального присвоєно звання старшо
учитель Світловодсьнатиску. Радянські танкіс го лейтенанта.
Одужазши, офіцер зно
кої заочної
серед
ти з ходу взірвалися з се
ньої школи, завідую
ву повернувся
в стрій.
ло Степаицезо.
чий позаштатним від
Тут піхотинці добивали Він брав участь у визво
ділом військово-патрі
ворога, а танкісти
роти ленні Кубані, Криму, всту
отичного
виховання
іііапозала дістали по рації паючи в запеклі сутички з
Світловодського місь
ворогом, який чіплявся за
новий наказ:
кого
комітету
— Обійти
Степаицезо кожний водний рубіж, за
ДТСААФ.
праворуч, тримати курс у кожну складку землі.

ОСІНЬ.

Фотоетюд В. ХАЩИНІНА,

АСТРОНОМІЯ

ЗОРЯНЕ НЕВО У ВЕРЕСНІ
Настала осінь, але небо ще чисте, прозоре і не пере

іикоджае знайомству з сузір’ями
Ы А’ ПІВНОЧІ, низько над
обрієм, розташоване су
зір’я Великої Ведмедиці, а
над ним — Мала Ведмедищі.
Найбільш помітні літні су
зір’я Ліри, Лебедя та Орла
(«літній трикутник»)
пере
міщуються на захід. За ни
ми можна легко відшукати
ьсі
знайомі
нам сузір’,і.
крім, звичайно, тих. які за
йшлії за обрій,
У північнозахідній частині неба видно
сузір’я Водолія, а під ним.
поблизу обрію,
— сузір я
Козерога.
Козерог проходить через
меридіан о 23 годині па по
чатку вересня. Він належнії,
до зодіакальних
сузір’їв.
Сонце перебуває в ньому в
період
січня—лютого. Су
зір’я не має ефективного ви
гляду і являє собою ланцю
жок зірок, на кінцях якого
розміщені
дві
яскравіші
(близько другої
величини),
Від цих кутових
зірок два
ряди слабкіших проходять
навскіс донизу, де сходять
ся у вершині
трикутника.
Якщо ліве крило Орла про
довжити донизу, то ми поба
чимо праву з двох яскраві
ших зірок Козерога. У ньо
го дві зірки «альфа», розта
шовані дуже близько одна
від одної. Бони
становлять
правші верхнії! кут трикут
ника. По суті,
це подвійна
зірка. Люди, котрі
мають
хороший зір, легко можуть
помітити це
оком. Обидві
зірки — третьої величини.
Трохи нижче
видно зірку
«бета», котра має такий са
мий блиск.
Зіркії «альфа.»
та «бета» мають
арабську
назву «Сад алджабич», що
означає «радість м’ясника'.
Річ у тім, що поряд з цими
«м’ясниками».
трохи ліво
руч зірки «альфа».
можна
побачити слабку зірочку, в
якій стародавні вбачали вів
цю. приготовлену для смач
ного обіду. Трохи нижче лі
вої кутової зірки «дельта.» в
телескоп можна
побачити

кульове зоряне
скупчення
МЗО, віддалене на 50 000
світлових років. .
Уявлення про Козерога, як
про істоту, котра наполови
ну козел, наполовину риба,
сягають у стародавній Єги
пет. Тулуб чудовиська зна
ходиться в його правій час
тині й утворений
зірками
«альфа» та «бета».
Хвіст
тягнеться ліворуч до Водолія
і обрамлений зірками «гам
ма» і «дельта».
Сусіди Козерога — також
сузір’я Водолій та Південна
Риба. Водолій проходить че
рез меридіан у вересні о 23
годині. Це також зодіакаль
не сузір'я, що
складається
переважно із зірок четвертої
величини. Назва сузір’я по
в’язана з тим. що ного схід
знаменував початок дощово
го періоду. На стародавніх
картах зоряного неба воно
зображувалось у вигляді фі
гури людини, що ллє воду
з урни. Найяскравіші зірки
сузір’я мають власні араб
ські імена. Ного «альфа» на
зивається
Садалмелік
—
«щасливець короля», «бета»
— Садалсууд — «иайщасливіша із щасливих», «гамма»
— Садахбіа — «щаслива для
прихованих речей» і «дель
та» — Шеат — «бажанії.і».
Всі ці загадкові назви, пог-’язаиі з приходом пори до
щів. Рибалки радісно готу
вали свої сіті, очікуючи, ба
гатих уловів, — ось
чому,
крім Південної Риби, непо
далік Водолія можна поба
чити й дуже обширпс зодіакалнье сузір’я Риб. Як і Во
долій ці сузір’я складають
ся з неяскравих, «приглу
шених» зірок — ніби тут ми
зазираємо у глибінь прозо
рого озера.
Під сузір'ям Водолія, біля
обрію, видно сузір'я Півден
невелико.
не'. Риби. Воно
24 зірки,
хоча й налічує
Особливо виділяється одна
з них — яскрава Фомальгауг

ВИСТАВКА

Дебют художника

...П’ять років тому Віктор Осипов закін
чив Одеське
художнє училище
імені
М, Б, Грекова. Нині він мешкає в Міро“ограді. Працює в Кіровоградських ху
дожньо-виробничих майстернях.
У Віктора ще з училища
збереглося
багато малюнків та ескізів — море, оде
ські вулиці, портрети однокашників... А
«місто юності», місто
студентських ро
ків, усе так само чарує і манить до сеІбе. І, вже молодий художник, Осипов ви
рушає в дорогу.

Цьогорічна поїздка — творче відряд
ження: Віктор захоплено й ретельно го
тується до обласної художньої виставки
♦Ми будуємо комунізм», що віднриється

нсззбаром і буде присвячена XXVI з’їздові КПРС.
— Робота справді захопила мене, —
___ _ _______
... _____
И____
— Прарозповідає
молодий
художник.
ціоіо не^покладаючи рук. А допомагає ме
ні старший товариш, наставник Броніслає Олександрович Домашин.
Головне завдання, яке ставить перед
себою В. Осипов, — утвердитися в улюб
лених жанрах: пейзаж, портрет, натюр
морт. Ну, а наскільки це йому вдасться
судити нам, відвідувачам майбутньої ви
ставки. Але вже сьогодні з упевненістю
можна сказати ось що: роботи Віктора
зацікавлять нас насамперед доброю обі
знаністю з життям трудової Одеси — міста-друга і нашого супернина по змаган
ню.
Ми говоримо про це, переглянувши
«робочий щоденник» молодого художни
ка — картини-замальовки, які він писав
з натури на березі Чорного моря (масло).
Ось одна з них — «У порту».
Робочий
будень, судно-гігант біля пірса. Море пра
цює на людину... Можна сказати, карти
на-пейзаж. Можна й інакше: портрет ро
бочого моря, А ось подібний портрет-пей
заж — «Вантаж — В’єтнаму». Тут також
судно-гігант і робоча
напруга докерів.
Але настрій зовсім інший: судно — пе
ред відходом до далених вдячних бере
гів...

Власне, кожна картина, осібно створю
ючи власну жанрову замальовку, впліта
ється у спільну сюжетно-тематичну коглпозицію. Воно й зрозуміло: зотор «робочого щоденника» в ескізних накидках з
натури шукав типаж майбутніх полотен.
І, можна сказати, це йому вдалося: оця
серійність аркушів дає тепер можливість
розширити й поглибити основу теми. А
отже, донести до глядача основне — те,
що бачив і відчував.
— І тут є в чому покопатися, — роз
мірковує Віктор. — Тепер уже є, коли є
сам мотив. Мотив, якого доводилось шу
кати довго...
Ось про це
і взагалі про
художнє
мистецтво ми бесідували
днями з ху
дожником Віктором Осиповим в одному
лежали
з редакційних кабінетів Поруч
"
його картини — ті, що привіз від берега Чорного моря.
Сьогодні ж у реданції <>Молодого комувиставка робіт
нара» вже почала діяти
В. Осипова — перша самостійна вистав
ка в його творчій біографії.
Побажаємо
ж авторові щасливого дебюту!
А всіх шанувальникіп живопису ласка
во запрошуємо ознайдмитися з творчим
доробком молодого художника.

В. КОВАЛЕНКО.
НА ФОТОРЕПРОДУКЦІЯХ: «Вантаж —і
В’єтнаму», «Капітан китобійця «Добрий».

(«альфа»
Південної Риби),
що означає по-арабськи «Рот
рнби>. На зоряному глобусі
або карті зоряного неба до
неї легко підібрати три інші,
такі ж яскраві зірки( Альдсбаран. Аптарес і Регул), які
знаходяться на відстані 90
ірадусів одна від одної, Не
наче розмежовуючи небо на
чотири рівні частини, ці зір
ки колись вважалися «стри
жами неба».
Альдебараку
належав схід. Регулу — пів
день. Антаресу — захід, Фомальгауту — північ.
Вони
відіграли значну роль при
складанні перших календа
рів. за якими жили стародав
ні держави, використовуючи
для відрахування часу зоря
не небо.
Нижче від Козерога і пра
воруч Південної Риби, біля
обрію, знаходиться невелич
ке сузір’я південного неба
— Мікроскоп. Цю назву вг.ів
французький астроном Ні
коли Луї Лакайль,
котрий
під час великих
географіч
них відкриттів вирушив до
Південної Америки для сис
тематизації зірок південного
неба і пропрацював багато
років на мисі Доброї Надії.
Він запропонував назви 11
нових сузір’їв південного не
ба. вигадавши
кожному з
них назву, яка
символізує
технічні новинки свого часу
(Телескоп. Циркуль, Годин
ник. Октант. Насос та ін.).
На зоряному небі вересня
можна побачити такі плане
ти:
Венеру — 21 вересня — в
сузір’ї Лева,
і тривалість
її ранкової
видимості зро
стає майже до 4 годин;
Марс — увечері поблизу
Спини («альфа» Діви);
Уран — увечері в сузір’ї
Терезів, поблизу зірки 28
Терезів;
Нептун — увечері в сузір'ї
Змієносця, нижче зірки «КСІІ»
Змієносця.

В. ГЛАДКИЙ.

4ч.

4 стор
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ник. 10. Наумов. 13. Безлат- ■
ний. 14. Снопіївка, 15. На- ■
гірне. 17. Давидов. 22. Гон- І
чар, 23. Третяк, 27. Таран.
28. Газета. 29. Норчан. 31.
Антор. 32. Інгул.

Отже,
фінал! За оста- І
точними підсумками мара- І
фону ерудитів, який три- ■
вав близько року,
пере- |

«ЕРУДНТЕп!

межцем конкурсу став Пи
лип Дмитрович Блящук —

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ-МАРАФОНУ
«... Мені хочеться щиро
подякувати організаторам
ноннурсу «Ерудит», котрий
для нас, молоді, мав вели
ко пізнавальне значення.
Наші знання з математи; ни та історії, філології та
і географії, біології та літе
ратури стали значно шнрI тими н глибшими, і хоча
мені не довелося здобути
призового місця,
я дуже
рада, що була учасннкогі
«Ерудита».
«Беручи участь
у ноннурсі, я взнала багато но
вого, цікавого»...

Це —
уривки З ЛИС1ІВ
наших постійних учасників
конкурсу Л. Пугачовоі з
Нсвоархангельсьна
та
І. Куліш із Дояинсьної. По

п

II
П
“

дібні листи ми одержали
й від П. Онищенка з Кіро
вограда, С. і Н. Осадчуків
з Гайворона.
Своєрідним словниковим
марафоном назвав
«Ерудит»
постійний учасник
ноннурсу Б. Кришкін з Кіровограда.

.
Жюрі вдячне
читачці
| «Молодого
комунара»
І М. Зайцевій, яка допомог■ ла проаналізувати
актииність учасників «Ерудита»
в усіх десяти
турах. Це
ю сприяло швидшому підбит| тю остаточних підсумків.
К

Проте інколи, шановні
И ерудити, ви звергалися до
№ жюрі з преіензіями різно
го характеру.
Чому, нсI приклад, у деяких учасни
ків різко змінюється кіль

Було також нілька
прик
рих випадків, коли приси
лались не до кінця проду
мані кросворди.
Есе це
якимось чином негативно
вплинуло на дальший хід
конкурсу.

Жюрі оголошує велику
подяну всім, хто не тільки
присилав
відповіді
на
кросворди,
а й складав
власні. Найактивнішими тут
були П. Онищенко, П. Бля-

щук, В. Тупчій, І. Солонар,
Л. Пугачова, В. Савельева,
В. Маслов, С. і Н. Осадчуки, Б. Кришкін та інші.
Участь у десятому турі
«Ерудита» взяли, на жаль,
усього сім учаснинів (реш
та «зійшла
з дистанції».

Але ж, на думку жюрі, га
й переважне»
більшості
ерудитів, наш конкурс —
це, насамперед, коли, «на
ші знання стають ширши
ми і глибшими»...)
Це —
Л. Пугачева, В. Савельева
(обидві набрели
макси
мальну кількість очок —
по 36 — і сіали перемож
цями десятого туру). Да
лі'йдуть С. Єлинецька —
33, С. і Н. Осадчуки — 32,
П.
Онищенко
—
31,
Б. Кришкін — 27, І. Куліш
— 16.
Правильні
відповіді на
кросворд
П.
Блящука
«Мій рідний край — Кіровоградщина»:

кість очок? Річ у тому, що
свої відповіді
автори не
завжди вчасно присилали.

І

тридцятирічний директор
Добрянської
середньої

І їхні набрані очки дода
вались до загальної суми
в наступних турах. (Дума
ється, за такий маневр жю
рі можна
назвати лібе
ральним, поблажливим...)

школи Вільшанського ра
йону. Він набрав 485 очок.
Друге місце у Кіровоградця П. Онищенка — 464 оч
на. Третьою
стала В. Са- |
Еспьсва з Кіровограда — І
445 очок.

Далі йдуть С. і Н. Осад- І
муки — 444, С. Єлинецька ®
—
429, Л. Пугачова —
409, В. Тупчій, — 397, І. Со- І
лонар — 337, Б, /Ааслов — |

333, В. Геращенко — 329, І
Б. Кришкін — 303, І. Мель- І
ник — 285, Т. Логвинова— 8
272, О. Гол^ — 267, Г. Куцовська — 243, Л. Кизюн |

ОРІЄНТИР

ФУТБОЛ

ТВІЙ ВИХІДНИЙ

Стартує юнь

Як тм мислиш провести
його? Може, зібравши рюк
зак, помандруєш із друзя
ми до лісу чи ПОСИДИШ 13
вудочкою біля тихої річки?
А може, наші поради допо
можуть правильно сплану
вати і провести твої вільні
від роботи години?
13—14 вересня у примі
щенні
Палацу культури
імені Жовтня виступатиме
дипломант фестивалю ра
дянсько-болгарської друж
би вокально інструменталь
ний ансамбль Волинської
філармонії «Свитязь». Со
ліст — заслужений артист
УРСР Василь Зіккєвич. По
чаток
концертів о 15.00,
17.30, 20.00.
«Увага: діти!» — так на
зивається тиждень по вив
ченню дорожнього
руху,
що проходить нині в кіно
театрі «Мир». Цикл лекцій
з цього питання
для ма
леньких кіровоградців про
читають працівники ДАІ
В. С. Соловііов, Л. Л. Щер
бина, II. І. Бондарчук
та

інші. Демонструватимуться
хронікально- документаль
ні кінострічки «Плоди ви
ховання», «Юні помічники
ДАЬ, «Правила не для ме
ло. Початок о 9.20. 13.00,
14.40.
Увечері в цьому ж кіно
театрі можна переглянути
таїландську
кінострічку
«Порушена вірність» (сеан
си о 16.00. 18.25, 20.50).
У кінотеатрі
«Комсомо
лець» триває показ радян
ського
пригодницького
фільму «Петровка, 38» (се
анси
о 12.50, 14.50, 16.50,
18.50, 20.50).
У червоному залі нінотсатру імені Дзсржинського йде детективний фільм
«Бережись, змії!» дві серії
(сеанси о 10.00, 12.40, 15.20,
17.50, 20.20).
У голубому залі до вашої
уваги італійська кінокоме
дія «Блеф»
(сеанси 9.00,
11.00. 13.00, 15.00, 17.20,
19.20, 21.10).
Бажаємо приємного від
починку!

— 239, Г. Бсльська — 226, ■
В. Донченко — 210, І. Ку- І

ліш — 203, О, Гончар, — І
156, О. Фабель — 137; *
О. Романов — 103, М. Тка
ченко — 102.

«Зірка» —
«Дніпро»—3:8 1

Есім учасникам «Еруди- І
та» велике спасибі. А гс- ■
повний приз конкурсу — і

безплатна путівка в міжнародний молодіжний та
бір — чекає на перемогиця П. Блящука. Спєціаль-

В

ж
І

ними призами відзначено
П. Онищенка і В. Сееепьєву, які посіли еі досвідно

друге й трете місця. За
сковувальні призи
буде
вручено подружжю Осад
чуків та С. Єлинецькін.
...Конкурс
закінчився.
Але читачі просять про
довжити його. («Може, в
іншій формі...»). Ми взяли

ПО ГОРИЗОНТАЛІ. 5. Гра
ніт. 6. Поджіо. 9. Коссріа.
11. Гарбуз. 12. Клімат. 16.
Березіена. 18. Римар. 19.
«Ранок». 20. «Зірка». 21.
Індик. 24. Сотня. 25. Добра.
26. Минитенко. ЗО. Лахман.
33. Мокрян. 34. «Україна».
35. Ставсн. 26. Курган.

до уваги ваші, друзі, про
хання і препозиції. Споді
ваємося, що скоро знову
зустрінемось на сторінках
комунара» и
«Молодого
подібному
марафоні.
Стежте за газетою!

ПО ВЕРТИКАЛІ.
1. Кринун. 2. Кіров 3. «Волга». 4.
Нікель. 7. Ремез.
8. Пар

І — всього вам
щого!

найкра

На київському виробничому
швейному
об'єднанні
«ІЮність» за чотири рони десятої п’ятирічки виготовлено
на 25 мільйонів 499 тисяч карбованців дитячого одягу з
державним Знаком якості. У цьому році намічено випус
тити понад план його на 3 мільйони карбованців.
На знімну: нові моделі одягу, удостоєні державного
Знака якості.
Фото О. ЕОБМОТОВЛ
(Фотохроніка РАТАУ).

ОЛЕГ ТАБАКОВ ПРО «СТУДІЮ ОЛЕГА ТАБАКОВА»
«Якесь в згадував найдорожчі для мене життєві по
дії. 8 першою постало народження
«Современника»...
Ніч, а ми — репетируємо першу нашу виставу. У про
міжках між своїми сценами іноді заб’єшся в куток, хсч
трішечки задрімаєш. А прокинешся, бачиш — люди
працюють, усе рухається, дихає... ! серце тесє стрибає:
справа ж іде, йде!»

ЧГ АК ПОЧАЛАСЯ
наша
розмова з Олегом Та
буновим, найпопулярнішим
актором театру «Современ
ник».
Перший вихід студії «Сов
ременник» на сцену — па
дл ят на подія не тільки в бі
ографії артиста, а й для всі
єї
театральної
Москви.
Спектаклі молодих — з їх
нім гострим чуттям сучас
ності, з дивовижною при
родністю акторської гри —
схвилювали у/ли, полонили
серця, міцно заєоюеаЕши і
побліку, і критику.
Все це було
потім. А в
часи тих нічних репетицій,
про які згадує Табаков (то
ді — студент
театральної
школи МХАТу),
майбутні
справи, затіяні
мелоди/ли
артистами, ще були покри
ті
туманом
невідомості.
Правда, ТабаксЕ
уже тоді
?ув помічений,
знімався в

кіно, а потім по закінченні
навчання
був запрошений
до Московського
театру
драми імені Станіславськсю — відразу на роль князя
Мишкіна у виставі «Ідіот» за
ро/ланом
Достоєвської о.
Але вибрав
юний артист
студію, яка щойно народи
Ми розмовляємо з Оле
лась, невідому.
Сьогодні Олег Табаков — гом Табаковим у залі цієї
один із провідних акторів студії — вона знаходиться
« Современника»; Він постій в підвальному приміщенні
но працює в кіно, на теле звичайного житлового бу
Виступи
молодої
баченні, на радіо. Але цьо динку.
два роки
го замало: Табаков береть трупи почалися
тому, але в її
репертуарі
ся за нову справу.
— Думка про нову сту вже п’ять спектаклів, і мос
дію, — розповідає
він, — ковські театрали добре знввиникла у мене давно. А з юіь дорогу до цього більш
залу,
де
січні 1974 року я прочитав ніж скромного
глядацьких
друзям викладені мною на всього кілька
15 сторінках принципи бу рядів.
— Ми прагнемо, — каже
дівництва нової театральної
справи. З того часу ми нею мені Табаков, —- розроби
захоплені. Нас четверо. Це ти, якщо хочете, свою ме
актора.
артисти театру «Современ тодику виховання

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского
областного комитета
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.
БИ 03116.

ник» Авангард
Леонтьев і
Костянтин Райкін, випускник
училищз при
театрі імені
Вахтангова Андрій Дрозніч
та я. Спочатку ми створили
дитячу сгудію. Переглянули
три тисячі дітей 14—15 ро
ків з усієї Москви. Відібра
ли 49 і два роки працювали
з ними.
Десятеро з них
вступили
до театрального
інституту імені Луначарського. Разом з іншими сту
дентами вони склали експе
риментальний курс, де ми—
педагоги. На базі цьо’о
курсу й виникла нова студія.

Газета
ЕИХОДИТЬ
у віоторон,
четвер
0 суботу.

1

наша!

Обсяг 0.5 прун. орк.

мистецтві, а мистецтво — е
собі.
— Вистави вашої студії за
темами,
сюжетами дуже
відмінні. Всі бони різні за
своїм театральним облич
чям. Яке ж ваше художнє
кредо?
— Не канонізувати свого
«обличчя», а щоразу автор
ській унікальності твору на
давати унікальної театраль
ної форми,
— відповідне
Олег Табаков, — і викори
стовувати для того всі ба
гатства театрального
мис
тецтва. Не «прочитування»
світу її
налами і інтелігентами. Сту п’сси, а відкриття
дія — це на тільки
місце автора — ось мета.
розробки нової театральної
У
своїх
честолюбних
естетики, а й спосіб існуван прагненнях я бачу студію
ня спільного пізнання етич професійним театром, але
них принципів.
Ми разом це не так просто. А поки
улітку мандруємо по країні, що ми
працюємо. У нас
багато спільно слухаємо.
уже є пропозиції й на гаст
зарубіжні.
Ми разом дбаємо про по ролі, навіть, на
бут нашої студії. Тут треба Нещодавно ми побували в
і підмітати підлогу, і пилю Угорщині, де наші спектак
ку витирати,
і зашити, і лі були дуже тепло прийня
пришити... Тут розмір від ті. Та найголовніше — що
повідальності інший. Студі ми працюємо і дивимося у
єць вступає до нашого те- майбутнє.
аїру не з відділу
кадрів.
С. ДАВЛЕКАМОВА,
Учиться, як закликав Станістеатральний критик.
Левський,
любити себе в
[АПН].

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

відділ листів 1 масової роботи, відділ
пропаганди — 2-45 36; відповідальний
^.С'*Р п\ар’ 0,ЛД*Л учнівської молоді —
2-46-87; відділ комсомольського життя,
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56 65; нічна редакція —

В останніх чотирьох мат
чах «Зірка» записала у свій
актив сім
очок з восьмії
можливих. 1 цим, безумов
но, задоволені її шануваль
ники.
Зустріч із «Дніпром» де
що була схожа на
матч з
армійцями Киева. Та й ре
зультат її майже такий са«
мий. Уже на шостій хвилині
Андрій Карп’юк
красивим
ударом примушує голкіпера
гостей Віктора
Бондаренка
вийняти м’яч із сітки воріт.
А за хвилину Валерій Само
фалов з подачі Олександра
Алексеева подвоїв
резуль
тат. Усе це для
чернащлн
було великою
несподіван
кою, адже в першому
колі
зустріч наших
земляків з
ними закінчилася внічию —
2:2. Треба віддати належне
«Дніпру»: його
гравці не
розгубилися. Вони стали ді
яти активніше від господадів, яких успіх
заспокоїв.
На 27-й хвилині, після пода
чі кутового, нападаючий гос
тей ігор Гладкий
головою
забив м’яч у ворота «Зірни».
А коли до закінчення
поє
динку
лишалося
дев’ять
хвилин, сольний прохід Са
мофалова закінчився третім
голом..
Наступний тур — у вівто
рок 16 вересня.
«Зірка» в
Керчі зустрінеться з місце
вим «Океаном».

БОКС

/Зо речі, нам допомагають
на
громадських
засадах
спеціалісти-психолсги. Одна
З цілей — висока оснаще
ність молодих артистів усі
ма засобами . акторського
ремесла. Для нас
важлива
віртуозна техніка
голосу,
мови, руху
і свобода і/.\провізації. Але важливе й
уміння розуміти свій час,
уміння мати свою
грома
дянську позицію,
вміння
мислити, відчувати, співчу
вати. Хотілося б, щоб вихо
ванці наші були актор.злли і
особистостями,
професіо

316050, МСП

Індекс 61107;

ЗАВТРА,
14 „ВЕРЕСНЯ,
СТАРТУЄ
ЮНАЦЬКА ПЕР-,
ШІСТЬ УКРАЇНИ З ФУТБО
ЛУ.
Вона
проходитиме
за
принципом
осінь—весна.
Перше КОЛО
відбудеться ІЗ
період вересня — листопада
цього року, Друге — нвітнл
— травня 1981 року. До ігор
допускаються команди двох
пікових груп: старші юнаки
— 1964 — 1965 І молодші —
1966—1967
років
народ
ження, У змаганнях візьмуть
участь шістдесят п’ять но,
лектнвіи,
ЩО ВХОДЯТЬ
восьми зон. .Спортивну честь
нашої області на цьому тур
нірі захищатимуть вихованці
і руп
підготовки
молодих
футболістів
при
команді:
майстрів другої
ліги «Зір!,
на» і представники Кірово
градської спеціалізованої ди-.
тячо-юнацьної
спортивної
школи відділу народної ос
віти. Крім них, до четвер
тої зони входять
команди:
шноли-інтернату спортивно
го профілю міста Харноварі
«Металург»
із Дніпродзержинська,
Нінопольсьний;
«Нолос», «Дніпро» і ДЮСЩ
з
Дніпропетровська
та
«Кривбас» із Кривого Рога.
У першому матчі вихован
ці «Зірки» приймуть своїх,
ровесників з криворізького
«Кривбасу», а юнаки спор
тивної шноли будуть ГОСТЯ
МИ
дніпродзерминсьного
«Металурга».

Є нормативі
П'ять років
займається
боксом студент факультету
фізвихоеання Кіровоградсь
кого педінституту імені О. С.
Пушкіна Леонід Бабинсьн'ий.
Торік він став першим при
зером на молодіжному чем
піонаті республіки. І ось но
ве сходження:
виступаючи
на першості центральної ра
ди. «Трудових резервів», Бабинський завоював «срібло»
і виконав норматив майстра
спорту СРСР.

М. СУШКО,
майстер сперту СРСР.

БАСКЕТБОЛ

Остання

репетиція

Жіноча зЛрн'а СРСР здобу
ла перемогу в міжнародному
турнірі, який Фініиіупав у
Празі. Вирішальний поєди
нок з командою Болгарії на
ші спортсменки виграли з
рахунком 85:52. Друге місце
посіла збірна Болгарії, тре
те — Чсхослоначчипи.
Цей
турнір був останньою репе
тицією для його учасниць
перед чемпіонатом Європи,
який відбудеться 19 — 28 ве
ресня в місті
Баня Лука
(Югославія).

В. о. редактора
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