ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Збори активу обласної партійної організації
Завдання партійних організацій, радянських і госпо
дарських органів області, що випливають з підсумків на
ради в ЦК КПРС з питань розвитку сільського госпо
дарства та реалізації Продовольчої програми і промови
па пій Генерального секретаря
ЦК КПРС товариша
ІО. В. Андропова, обговорено на зборах активу облас
ної партійної організації, які відбулися 28 травня в Кі
ровограді. В роботі зборів взяли участь члени і канди
дати в члени обкому партії, члени ревізійної комісії об
ласної партійної організації, перші секретарі міськкомів
і райкомів партії, голови міськвиконкомів і райвиконко
мів, завідуючі сільгоспвідділамп міськкомів і райкомів
партії, голови районних агропромислових об’єднань, ке-

рівнини об’єднань сільгосптехніки І СІЛЬГОСПХІМІІ, дирек
тори радгоспів, голови колгоспів, секретарі первинних
нарторганізацій колгоспів і радгоспів, керівники підпри
ємств сільгоспмашинобудування, ряду шефських орга
нізацій.
З доповіддю на зборах активу виступив перішш сек
ретар обкому Компартії України М. Г. Самілик.
В обговореній доповіді виступили І. С. Зубець — пер
ший секретар Новоархангельського
райкому партії,
А. Т. Дсмчук — голова колгоспу імені Щорса Долипського району, М. К. Пашолок — перший секретар Компаніївського райкому партії, М. І. Сокур — секретар
парткому колгоспу імені XXV з’їзду КПРС Овуфріївсі»-

28 і 29 травня в області відбулися ударні

недільник по заготівлі

суботник і

кормів та догляду за посівами.

Сумлінно працювали в ці дні молоді робітники, хліборо

би, службовці, студенти, учні технікумів, профтеучилищ.

КЛИЧЕ
РЕКОРД
НАСТАВНИКА

майстра
комсомолець Во
лодимир Мартиненко. Зви
чайно, косити «в чотири
руки» легше.
Напарники
підмінюють
один одно-о,
викроюючи час для корот
кого перепочинку.

Віктору Чорноморцю хо
тілося
скосити
якомога
більше гектарів, бо за су
Кращим серед молодих боту і неділю їм треба пов
< механізаторів,
які брали ністю впорати люцернове
участь у суботнику І неділь поле. Старалися. Бо, як ка
нику по заготівлі кормів у жуть, наступали
не п’яти
Шевченка скиртуаальники
•колгоспі імені
— члени
району, двох тимчасово
Новоукраїнського
організмсекретар партійної органі- ваних кормодобувних загоМарія нів, які закінчувели виверзації господарства
Захарівна Хомутенко на шувати скирти сіна у перзвала комсомольця Віктора тому
відділку.
Тож но
Чорноморця.
можна гаяти
ні хвилини.
— За ці два дні серед- Адже головне — припасти
ньсзмінний виробіток меха на зиму високоякісне сіно.
Трудовий
стаж
Віктора
нізатора становив 190 про
Чорноморця — чотири ро
центів, — сказала вона.
А
починався
суботній ки. Торік на жнивах йому
очолювати
день для Віктора звичайно. було доручено
збиральний екіпаж. І він не
Рівномірно,
акуратно
ЛЯпідвів — виборов
перше
гали перші покоси,
Затх місце серед жниварів кол
люцерни заполонив
кабі- госпу. Готується до хлібо
| і ну трактора. Віктор, стежа- робського екзамену і нині.
:'чи за роботою
косарки, Комбайн відремонтовано, а
&раз по раз подивлявся на на «зелених жнивах» Віктор
сусідній обкос. Там працю ще раз випробує себе.
вав його
наставник Олек
За три дні кормодобувні
сандр . Ничипорович Каплій. загони
господарства за
На агрегаті ветерана майо скиртували
близько
400
рів червоний
прапорець.' тонн сіна, а всього з пер
. .Учора Олександр Ничило- шого укосу тут планують зайого не менше
ро^ич
встановив
рекорд, готозиги
ф виконавши нор/гу виробіт 500 тонн.
/Аеханізатори і тваринни
ку на 257
процентів. Уже
І керівни
чотири роки він на пенсії, ки, спеціалісти
але продовжує працювати, ки середньої ланки — всі
нині працюють у полі. До
своїм багатим досвідом ді помагають їм і шефи з об
литься з молодими механі
ласного центру.
заторами. Ось
і тепер на
стажуванні у досвідченого
ЛЕБІДЬ.

МІСТО — СЕЛУ

БРИГАДИ
НА ВАХТІ
У багатотисячному ко
лективі нашого заводу ве
лику увагу
приділяють
здійсненню заходів по ре
алізації
П родовольчої
програми СРСР. Зокрема,
багато робиться для роз
витку підсобного госпо
дарства,
зеленого цеху.
Про це можна судити хо
ча б з того, шо тільки на
заводській
свинофермі
відгодовують близько чо
тирьохсот -свиней. Л_’
Разом із гпм працівни
ки
електромеханічного
вважають своїм обов’яз
ком під час розгортання
сільськогосподарських ро
біт приходити на допомо
гу колгоспникам підшеф
них господарств. Цього
року на засіданні комітеі
ту комсомолу було заздалегідь розроблено• план
заходів.
Основні зусилля снрямовуємо на доглялчза по
сівами. Щодня па ці ро
боти завод направляє по
400—500 чоловік, понад
дві третини з них — мо
лодь. У колгоспах імені
Шевченка, «Прогрес» та
інших уже відпрацьовано
майже три тисячі людиноднів, доглянуто більш як
півтори тисячі гектарів по
сівів. Комсомольці пра
цюють із значним переви
конанням норм виробітку.
Лідери серед них — пор-

ФОТОРЕПОРТАЖ

І'

кого району, Г, С. Ружин — голова виконкому Маловисківської районної Ради народних депутатів, Ю. Г.
Фоменко — другий секретар Кіровоградської о міськко
му партії, В. С. Андріяш — бригадир тракторної брига
ди колгоспу «Росі/і» Новоукраїиського
району, В. К.
Діброва — перший секретар Кіровоградського райкому
партії, Ю. І. Пухар — секретар парткому виробничого
об’єднання по сівалках «Червона зірка», Г. Л. Киенко
— директор обласної сільськогосподарської дослідної
станції, М. 3. Шамілов — директор Кіровоградського
чавуноливарного заводу, Г. І. Ткаченко — бригадир рад
госпу «Третій вирішальний» Новгородцівського райо
ну, В. М. Смаглюк — голова обкому профспілки праців
ників сільського господарства. В. О. Красовськнй — ди
ректор Кіровоградського заводу радіовиробів, І. О. Шев
ченко — перший секретар обкому ЛКСМ України.
Із заключним словом ві.ступив М. Г. Самілик.
В обговореному питанні прийнято резолюцію.

З Н І М к а X:
МОЛОДІ ' МЕХАНІЗАТО
РИ ВІКТОР
ЧОРНОМО
РЕЦЬ
|
ВОЛОДИМИР
МАРТИНЕНКО:
СКИРТУ
ВАЛЬНИКИ ЗА
РОБО
ТОЮ.
’
Фото В.

Є

ГРИБА.

мувальииця Наталя Ковбасюк,
технолог
Ірина
Горобнова, фрезеруваль
ник Василь Кожем’як.
Комітет
комсомолу
спільно з адміністрацією,
партійним та профспілко
вим комітетами заполу по
дбав і про участь нашого
колективу у боротьбі за
створення
у колгоспах
міцної кормової бази для
громадської худоби. Пере
вагу віддано вахтовому
метолу роботи: заводські
кормодобувні
бригади
працюють по кілька днів,
потім їх змінюють інші.
Це дає хороші наслідки.
Приклад — справи
у
бригаді з меху друкованих
плат,
“
якої . входить
------ до
двадцять
робітників. З
кожним
днем зростала
майстерність косарів. На
віть дівчата навчилися ко
сити: Олена
Титаренко,
Ольга Пасічна, Світлана
Фазанова, Світлана Піскуи у вправності володін
ня косою нарівні змагаю
ться з бригадними асами
Віктором Новковським та
Сергієм Бочкарьопям.
У холі вахти ця брига
да заготовила близько ЗО
тонн сіна. Особливо удар
но потрудилися юнаки
і
дівчата на обласних суботпику та недільнику.
Цього року колектив за
воду поставив перед со
бою мету заготовити не
менше тисячі тоии кормів.
Молоді
виробничники
сповнені рішимості досяг
ти її
М. ЧАБАН,
заступник
секретаря
комітету
комсомолу
електромеханічного за
воду

м. Олександрія.

НАСАМПЕРЕД—ЯКІСТЬ
Гаряча нині пора у моло
дих трудівників Компаніівського району. Всі трудові
ресурси
мобілізовані ьа
обробіток міжрядь, дотри
мання густоти посівів, бо
ротьбу з
бур'янами. Три
вог. районний місячник за
готівлі
кормів. У колгоспі
імені Урицького дещо піз
ніше, ніж в інших госпо
дарствах, почали косовицю
багаторічних
трав. А тру
дяться тут п’ять ланок по
кормів.
Вони
заготівлі
працювали на суударно
ботнику і
недільнику, які
пройшли в області 23 і 29
травня.
Попереду в змаГ^ННІ

йде КОМСОМОЛЬСЬКО-

МОЛОДІЖНИЙ колектив.

Кормодобувну ланку очо
лює Анатолій Цибенко, піс
ля закінчення десятирічки
одержав посвідчення трак-

ториста. Працював у комсомольсько-молодіж н і й
тракторній
бригаді. Пер
шим наставником Анатолія

був досвідчений механіза
тор Микола Іванович Нечай.
І після армії комсомолець
працює на тракторі. Недав
но довірили новий — Т-40.
Тепер А. Цибенко
косить
люцерну комбайном КУФ1,5. За останні дні зібрав

близько
200 тонн зеленої
маси На суботнику і неділь
нику працював
з подвоє
ною енергією.
Відвозять скошене з поля
комсомольці Микола Бабак
і Микола Добровольський.
Обом по 17. І
біографії
схожі. Вчилися у Першотравенській
восьмирічці,
працювали
слюсарями в
тракторній
бригаді.

Бесідую з хлопцями пря
мо на польовому стані:
— Як
вдається підтри
мувати
такі високі темпи
роботи?
— Цього року колгоспу
треба закласти 510 тонн сі
на, — говорить
Анатолій
Цибенко. — Перший
укіс
багаторічних
трав відзна
чається особливою пожив
ністю, бо вони зараз у ста
дії
бутонізації Тому ста
раємось, поспішаємо.
Але
й дбаємо про якість.
М. Бабах його доповнює:
Працюємо у дві зміни...
На 1'ЄСТЬ комсомольськомолодіжної ланки у колгос
пі піднято Червоний прапор
трудової слави

спецкор
мунгра.

А, БЕЗТАКА,
«Молодого но-
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«Молодий комунар»
рів». Пауза, і вже-.впсту*
пае інша група — діти ви
конують жартівливий та
нок. За дві годящі гляда
чі побачили 18 номерів. І
щоразу танцюристи висту
пали в різних ' костюмах.
Батько йшов з донькою
вулицею Леніна. Купив їй
морозива, цукерок і за
подивитись
полюбила
«Струмок». пропонував
новин
фільм
в
дитячому
Прийшла і щебече: «А ми
кінотеатрі «Мир». Трохимвже «Козачок» вивчили і
чук тримав у своїй теплій,
румунський танок «Бріо» ніжній і загрубілій, на
завтра
представлятиме
трудженій
руці дитячу
мо...»
ручку. Наташка голосно_
■.
...Баяніст віртуозно пе розповідала йому:
_
ребирав перламутрові кла— А ми завтр_а висту:
віші, а на сцені? мов мете-, патимемо перед"” фроіітопіт от плл~,.
- ___________________
•
•___
лиця,
неслись разпашілі
виками в госпіталі
для ін
хлопчики і дівчатка у бу- валідів Великої Вітчизня
дьонівках. Зал аплодував ної війни. І в школу-інюним
танцюристам за тернат підемо. В неділю
майстерно виконану ком покажемо свої дива на
позицію «Шляхом коміса- святі «Сонце миру...».

ЗАВТРА — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

ЩАСЛИВА НАТАЛКА
З ЩАСЛИВОГО «СТРУМКА»
В молодого робітника
головного
підприємства
виробничого
об’єднання
«Друкмаш» Анатолія Трохнмчука таке правило —
свій вільний час віддівати
своїм дітям — Сергінкові і Наталці. З п’ятиріч
ним сином він грає в ша
хи і шашки, бадмінтон, а
з донькою розв’язує крос
ворди, читає книги, ма
лює. І неодмінно майже
щодня він йде з ними в
парк на гойдалку чи ка
русель. Але два-три рази
на тиждень батько бачить
Йаташу лише пізно ввечері, бо вона, четвертовласниця СШ № 9, дуже
зайнята — найбільше ча
су забирають репетиції в
т а н цю в а л ьно м у ансамблі
«Струмок»,
що працює
при Палаці культури іме
ні Жовтня. А ще — кон
церти. Дівчинка підраху
вала що тільки в цьому
році «Струмок» виступав
на сценах робітничих клу
бів, у цехах заводів сорок
сім разів.
На
один
з виступів
«Струмка» мене якось і
запросив Трохіімчук. Ро-

бітник з теплотою говорив
тоді про керівника танцю
вального колективу Олега
Кіртоку:
— Він, колишній соліст
народного самодіяльного
ансамблю танцю «Колос»,
тепер сам вчить дітей красивому. Майже сто вісім-,
утолат
пппппхгіп іі дівчаток
пілігятпіг
десят vхлопчиків
опанувало секретами хореографії. В «Струмку»
три групи — молодша, се
редня, старша, крім ник—
дві підготовчі. І Наталка

Йшло
вулицею двоє
щасливих людей, в яких
усе є — і рідний
дім, і
хліб на столі, і ..НІСШІ де
серця, і небо світле та
тихе.
А скільки ще таких як
Наташка Трохимчук, що
дня
запрошує
.Палац
культури імені Жовтня. В
хоровому колективі тут
займається 85 хлопчиків і
дівчаток різного віку,
в
драматичному — 65, в му
зичній студії — більше
ста. А ще..є. десятки
у
гуртках
фотоаматорів,
судномодсльному, «Юний
художник»,
вокальному.
Крім цього в дитячому
секторі Палацу створені
і клуби за інтересами —
КІД «Данко», «Зірочка»
— для жовтенят, «Ліра»
— для юних музикантів.
— Що тобі найбільше

запам’яталось? —. запи
тую активістку «Струмка»
ІІадю Кухаренко.
— Усний .журнал «Хочу
все знати». Була розмо
ва на тему: «Бережливим
бути — Вітчизну любити».
Олена Черненко:
— Цікаво було на ран
ку «Порядок час береже».
А що буде завтра, пер
шого червня? У зациснпку
завідуючої дцтячим секто
ром 1. ГІ. Рубіної підкрес
лено: «Театралізоване свя
то «Все краще — дітям!»,
конкурс на краще вико
нання піонерської пісні,
на кращий малюнок.
В
парку культури і відпо
чинку імені Леніна — ма
сові
ігри,
атракціони.
Придбати кризи, подарун
ки....»
...Вранці їхні батьки по
спішають
на роботу. А
тут, в Палаці, вже лине
пісня. Починає генеральну
репетицію перед святко
вим концертом Олег Кіртока. Юні актори готують
ся до вистави «Зайка-зазпаіїка», художники в піо
нерських галстуках зарамчують свої полотна —
буде виставка «Свіг очи
ма дітей». Дзвенять весе
лі голоси. Сяють радісні
оченята. Так всюди щас
ливо живуть діти в країні
Рад.

Святковим настрій подарують завтра
хлопчикам І дівчаткам юні музиканти з оркестру духових інструмен
тів, яким керує Станіслав Степаненко (Кіровоградський Палац піонеріз і школярів імені В. І. Леніна).

М. ВІНЦЕВИЙ.
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Д НТИСУСБІІЛЬНЕ реЛ лігійнс об’єднання

ІРЦ ЄХБ виникло внаслі
док розколу у баптизмі в
СРСР на початку 60-х ро
ків. Розуміючи, що вимога
сліпого дотримання релі
гійних догм може відвер
нути від баптизму віруюІчих, керівництво Всесоюз
ної ради ЄХБ (ВР ЄХБ)
пішло на такий крок, як
дозвіл
віруючим браги
у суспільному і
участь
культурному житті країни, відвідувати клуби, те
атри. дивитися телепереда
чі, слухати радіо — сло
вом,
пристосуватися до
вимог часу. Це не сподо
балося купці екстреміст
ськії настроєних релігійІних фанатиків, які за під
казкою з Заходу заволали
про якесь «посягання на
чистоту віри», звинуватив
ши керівництво Всесоюз
ної ради ЄХБ
у «зраді
інтересів церкви». Купка
розкольників, серед яких
було чимало
таких, що
чимось себе скомпромет
ували перед Радянською
владою, оголосила про
створення «незалежної від
держави
«ради
. ..і церков
ЄХ.Б».
і
її
платформа:
відміна радянсьзаконодавства про
іа-

І

І

(

повна
кого
релігійні культи або ж з
міна його вигідним екстре
містам, вимога
широкої
І релігійної пропаганди се
ред населення, виховання
в релігійному дусі дітей,
заборона шлюбів із неві
руючими, відміна
атеїс
тичного виховання у шко
лі та вузах тощо. ОчолнІли «раду церков ЄХБ» ві
домі своїми антигромадсь
кими діями
Прокоф’ев,
Вінс, Антрнон та інші. Ха
рактерно, що, відзначаючи
20-річчя діяльності «ради
церков», її ватажки за
мовчують ті факти з її іс
торії, які показують, що
не така -вже вона н «свя
та» та «незалежна». На
ЗОЮ
приклад, один із голо
лідерів
«ради» БІрокоф’єв віікресІлеїшй з історії, боіз у своїх
роз
Інші
палі своєї духовної кар
’є
як,
наприклад,
ри
(був тоді
засуджені

І

І

«ради церков») «впав у
гріх» з однією ‘
«сестер во Хресті».
ватажки,
недавно
засуджені
за
злісне порушення радянсь
ких законів та антигромад
ську діяльність під релі
гійною маскою Міняков з

та Антонов з Кіровограда,
самі викреслили
зі своєї
біографії факти, що гапьб- .
лять їх і як радянських
громадян, і як віруючих,
якщо вони справді віру
ючі. Обидва в роки Вели
кої Вітчизняної війни зра
дили Батьківщину — пер
ший, здавшись у полон, зі
зброєю в руках служив
фашистам (про це розпо
відалося в пресі); другий,
посилаючись на релігійні
переконання, відмовлявся
йти' у бій з фашистами,
називаючи їх «братами во
Христі». Нині цих «святих»
на Заході
намагаються
виправдати як нозоязлених «мучеників
за ім'я
Христове», «борців за істи
ну свободу совісті».

8 умовах гострого протиборства двох ідеологій —
комуністичної і буржуазної — релігії
відаодитося
роль засобу притуплення соціальної активності мас,
особливо в соціалістичних нраїнах. Ідеологи і різних
закладів, що спеціалізуються на «радянології», спо
діваються, що в майбутньому релігія зможг викона
ти в соціалістичному суспільстві роль троянського
коня: доведене до потрібної кондиції релігізація на
селення Країни Рад дозволить у слушний момент по
вернути хід історичного розвитну СРСР в зворотно
му напрямі. Сьогодні на утриманні реакції знаходи
ться чимало, з дозволу сназати, «релігійних» органі
зацій, які, виконуючи вказівки антирадянсьних цент
рів, спеціалізуються на підривних діях проти СРСР
та інших країн соціалістичної співдружності, прикри
ваючись солодкою релігійною обгортною. Це вже ві
дома читачам «Молодого номунара» «Слов’янська мі
сія» з центром у столиці Швеції Стокгольмі, «Місія
за залізну завісу», «Ісус
комуністичному світові»,
«Світло на сході», «Підпільна євангелізація» та Інші
— з відверто антикомуністичними назвами, чи то за
масковані під християнських доброзичливців, як, наприклид, місія «Голос миру» □ ФРН.
Останнім часом через клерикальні організації та
місії роззідки імперіалістичних країн підривні антирадянські центри намагаються штовхнути на шлях
ворожих радянському суспільству Дій віруючих ок
ремих релігійних громад, які
ігнорують радянські
занони. До таких громад належать баптисти — при
хильними так званої «ради церков євангельсьних
хрнстиян-баптистів» (РЦ ЄХБ),

«Незалежність»
«ради
церков» та п лідерів щед
ро оплачується
подачка
ми у вигляді речових по
силок із Заходу, яні йдуть
на адреси сімей «з’язнів
совісті», таких як Ангонови у Кіровограді, Хоре
зм в Кишеневі, Ритинози
у Ворошиловградській об
ласті.

чи святі

новірціз на
нвартирі од
ного з керівників кизильськрї громади
Рязяпкіна.
Можливо, більше користі
було б, якби замість та
ких подорожей вона допо
магала б своїм дітям осво
їти програму
середньої
школи. А то вчителі нарі
кають на те, що вони по
гано вчаться.
“ ’

бстоюючи свої апО
: тнгромадські дії, ке
рівники «ради . церков», а
тому числі і в'нашій об
ласті, завжди посилають
ся на біблію. Чи ж зав
жди ці дії ув’язуються зі
«святим писанням»?
Фанатично
настроєні
сектанти
відмовляються
нести військову службу у
повному обсязі, посилаю
чись на заповіді «не кля
нись» та «не убий». Так,
віруючі з кіровоградської
та -знам’яиської груп- Ве-

АТЕЇЗМ

РИХИЛЬНИКІВ «ради

церков ЄХБ» у нашій
Побласті
мало. А ті, що є,
організовують
протиза
конні масові зібрання з
участю неповнолітніх, го
тують наклепницькі листи
з вигаданими
фактами
про «гоніння за віру», роз
повсюджують антирадяиську літературу. Керівни
ки кіровоградської та знам’янської груп баптисгівприхильшіків «ради цер
ков» при нагоді підкрес
люють святість свою та
інших «братів і сестер»,
намагаючись видати бажа
не за дійсне. Характерно,
що на перше місце воин
висувають своє вболіван
ня за суспільство, яке ні
бито «іде гріховним шля
хом», а войн,
мовляв, з
допомогою «слова божо
го» покликані його вряту
вати.
Чи ж святі їх «святі ді
ла»?
При обшуку у активних
прихильників «ради цер
ков» Борецьких у с. Віль
ному
Кіровоградського
району поряд з антпрадяпською літературою було
вилучено продукцію цеху
пластмасових виробів ви
робничого
об'єднання
«Друкмаш». Там працюва
ла Віра Борецька, яка па
молитовних зборах сидить
у перших рядах, слухаю
чи настанови пресвітера

групи О. Лиходєєва та
свого
батька — члена
«братської ради». Поясню
ючи слідчому
причини
крадіжки (а саме так ква
ліфікуються її дії)
Віра
писала, що цього навчали
її батьки — «істинні бачтнети».
Часто учасники проти
законних молитовних збо
рів кидають представни
кам органів влади реплі
ки, що воші, мовляв, хо
роші трудівники і держа
ві од них — лише користь.
Чи справді це так?
Робітниця
Кіровоград
ської взуттєвої фабрили
Віра Антонова
вчинила
прогул. В поясненні
на
ім’я адміністрації, забув
ши про заповідь «не об
мани», написала,
що не
прийшла на роботу, бо не
змогла вчасно приїхати з
Кривого Рога.
Насправді
ж сталося так
тому, що
захотілося затриматися на
зборах своїх єдиновірців,
які проходили під при
криттям весілля, щоб про
довжити участь в антигро
мадських діях.
Електрик обласної загот
«Унрефіролія»
контори
Костянтин Сисоєв, послішаючи на молитовні збори, неодноразово покидав
робоче місце
задовго до
кінця робочого дня; після
поїздок до
іногородніх
«сестер» за
«братів» та
ма
роботу,
пізнювався
,,
одержав догану.
Він же
відмозизся працювати на

суботнину, кошти від про
ведення якого колектив
вирішив перерахувати до
Фонду миру.

А от інший авторитетний «діяч» баптпстів-прихильннків «ради церко-з»,
кандидат до центральних
органів її керівництва жи
тель м. Знам’янки Мико
ла Кабиш, відбувши по
карання за антигромадсь
ку діяльність, працювати
відмовився зовсім. Пояс
нює це бажанням відпо
чити. За біблейською тер
мінологією, то «свята не
правда». Бо у вилученому
при обшуку в жительки
Кіровограда Неоніли Антонової щоденник}' є такі
почуті на одному з неле
гальних зборищ
слова
Кабиша: «Для бога цінні
ша праця духовна, ніж фі
зична».
Тобто для «ради церков»
(а не для бога) цінніша мі
сіонерська
намовницька
діяльність Кабиша та йому
подібних керівників сек
ти, ніж праця
на благо
суспільства. Дружина Ка
биша Віра теж важає, на
певно, себе майстром «ду
ховної» праці, бо також,
ніде
не працюючи, роз’
їжджає невідомо
за чиї
кошти по країні.
За пів
року умудрилася два рази
відвідати далеке місто Ки
зил — столицю Тувинсь
кої АРСР, де брала участь
у протизаконних діях єдн-

ніаміп Бондаренко, Петро
Наидьон, Іван Вдов, Лео
нід Лпсяшій під час служ
би в лавах Радянської
Армії відмовилися прий
мати військову
присягу,
посилаючись на тверді ре
лігійні переконання. Якби
хлопці краще знали поло
ження біблії та
історію
баптизму, вони не пішли
б па компроміс зі своєю
совісно, послухавши під
казки «друзів із Заходу.».
Хай буде їм відомо, що
ще в 1926 році один із лі
дерів баптизму в СРСР
Іванов-Клишшіков на з'їз
ді баптистів закликав ві
руючих до виконання сво
їх громадянських обов’яз
ків, в тому числі й несен
ня військової
служби зі
зброєю в руках. Лідери
«ради церков» замовчу
ють такі факти.
Жодного разу ні кірово
градська,
ні знам’янська
групи «ради церков» не ви
ступили на своїх молитов
них зборах
із засуджен
ням розгорнутої
імперіа
лістичними країнами гон
ки озброєнь, не приєдна
ли своїх голосів до сотень
тисяч Віруючих світу, ЩО
поруч з атеїстами борють
ся за мир, за відвернення
ядерної катастрофи. Нав
паки, прихильники, «ради
церков
ЄХБ»
ставлять
свої підписи
під наклеп
ницькими відозвами про

якесь «переслідування ві
руючих» у нашій нраїні.
У світлий День Перемоги
радянського
народу над
фашизмом 9 травня 1981
року ватажками
кірово
градських та
знам’янських прихильників
«ради
церков»
було влаштова
но масове зборище одно
вірців, з ході
якого ВІНщували «в’язнів совісті»-—
таких, як зрадники Анто
нов та Міняков. Цього ро
ку один із активних учас
ників секти Анатолій Бабіноз, шофер Знам’янс-зиої
райелектромережі,
циніч
но заявив, що свято Пере
моги — не їхнє (баптисгіврознольнинів) свято.

Можна навести ще чи
мало прикладів антигро
мадської діяльності при
хильників «ради церков»,
що свідчить про несвятість
їх «святих справ». Комсо
мольці, всі свідомі молоді
люди — робітники заво
дів, фабрик,
хлібороби,
повинні знати й розуміти,
яку ганебну роль відігра
ють у громадському жит
ті ті, хто одягшн машкару
«святості», шкодить своє
му народові, заважає на
шому дальшому
рухові
вперед. Але знати п розу
міти мало. Потрібна ак
тивна,
цілеспрямована
робота но викриттю цих
пристосуванців, особливо
перед
тими- з вірую
чих, хто тимчасово під
дався їх впливу, потрапив
у хитро розставлені тенета,
хто не зміг своєчасно сам
розібратися в «святості»,
кому потрібна допомога
товариша, і в тому неаби
яка роль належить комі
тетам комсомолу — орга
нізаторам атеїстичної ро
боти з молоддю.
Слід
сказати, що на більшості
підприємств,
і в першу
чергу на кіровоградських
заводах
«Гідросила» та
радіовпробів, у виробни
чому об’єднанні «Друк
маш» робота ця на на
лежному
рівні. Але та
кого не скажеш про ко
мітети
комсомолу
ДС"
яких
дрібних
підпри
ємств обласного
цей гру,
зокрема, фабрики «Індтрикотаж», взуттєву, швейну,
професійно-технічне У’Шдищс
облпобутуправліи ;
пя, хоч там працює і вчи
ться немало віруючих, '
тому ЧИСЛІ И прихильник!'
«ради церков ЄХБ».
М. ТЕРНОВИЙ,
лектор-атеїст,
П. СЕЛЕЦЬКИЙ,
кор. «Молодого кому
мара».
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шахтарів, колгоспників, школярів, лікарів.
Сьогодні ми представляємо у «Гроні»
лігеттипни
студко Олександрії «інгулецька провесінь».
Р УРУ

СХОВАЙ ТРИВОГУ, МАМО!

>

Продовження.
у №№ 59. 00 01.
«Безліч шляхів —
Одне життя,
Безліч є спів —
Затям одне, —
Шепоче неспокійне
серце,

Моїм вогнем пізнай
усе це,
Моїм
Непідкупним
Вогнем»,
Олеся ЄРЕМЕНКО

Ти сонцем глянув — СНІГ
розтанув.
Несла розлука нам той
сніг.
Нараз здалося:: кінь
буланий
Не з казки — з юності
прибіг.
Несе мене мій кінь
шалений,

І радість о серці ожива.
Дорога, стрічечка зелена,
В життя прослалася нова.
Ти глянув сонцем —
все збулося:
Прийшла весна, хмільна
весна,
- Сміються роки, мовби
роси.
Втікай, розлуко навісна!

Олекса НЕКРАСА

ВІРШУ
Травневі трави,
М ята -не прим’ята.
Шовковиця шовково
зацвіла.

Михайло
Пасічник,
збірка
«Право
на
дорогу».

Віршую вірші
вільно я, поволі,
так, як пастух
ріжкуе у ріжок.
Ой, там у полі
тополять тополі,
і стежечка стежкує
за стіжок.
Весна.., І день

ВІРШІ
такий шумливий випав,
що я не можу
ясно пояснить:
щось травить травень,
щось лепече липа,
шовковиця шовково
шавковить.
Зоря зоріє,
■ зоряна зорюха.
1 піє пісшо
Хтось там на пеньку.
І вухаюіь
від тої пісні вуха
І сосни не заснуть
у сосняку.

ВИ ПРОСИЛИ РОЗПОВІСТИ
Цього року вся культурна громадсь
кість світу відзначила 500-літнііі ювілей
автора невмирущої
«Сікстинської мадонни». Ім’я Рафаеля Саигі знає і лю
бить молодь ианвіддалепіших куточків
нашої планети. Ми, наприклад, маємо у
себе чимало репродукцій картин майст«:

про
Б Рафаеля вкрайданіскупі.

/-

Н. КРАВЧЕНКО,
С. ДОБРОВОЛЬСЬКА та
інші (всьою 1 підписів].

м. Олександрія.

ДОСЯГТИ того,

Народився він 28 березня
(за іншими даними в квіт
ні) 1483 року в місті Урбіно.
Батько
Рафаеля
Джованні Саііті був при
дворним художником урбіиськогс герцога і, певно,
керував першими спроба
ми сина у лсивопнсу й ліаліоваїші. Він помер, коли
Вся творчість Рафаеля цілком належить до пе
Рафаелю минуло 11 років.
Про наступні п’ять—шість
ріоду в розвитну
італійського мистецтва епохи
років його життя майже
Відродження, котрий прийнято називати Високим
нічого не відомо.
Відродженням (перша чверть XVI століття). Це був
Коли Рафаелю минуло
час руйнації духовної диктатури християнської
17 років, він
переїхав у
релігії і военрешення грецької давнини з її ідеа
Гіеруджу. Там вступив До
майстерні Перуджіно, од
лом гармонічно розвинутої людини. За словами
ного з
най відоміших бу
Ф. Енгельса, це була найбільша з революцій, кот
дожників свого часу.
рі до тих пір пережила земля. Небачений розквіт
Ліричним прологом ДО
наунової думки, літератури, мистецтва
був обу
теми мадонни, 0 образом
мовлений прагненням до прогресу, до встановлен
котрої Рафаель не розлувсього
ня нових зв'язків людини з людиною І людини Із
чався протягом
_
свого творчого життя, бу
світом. Рафаель створив той образ людської до
ла
створена в Перудзкі
сконалості, який прекрасно визначив
гуманіст
«Мадонна Кояестабіле». Ь
Піко делла Мірандола: «О дивне й піднесене при
цьому юнацькому
творі
значення людини, нотрій дано досягнути того, ДО
художник втілив свої мрії
чого вона прагне і бути тим, чим вона хоче!».
про гармонійну співвіднос
ність між світом і люди
ною, про постійне їх онов них ---почуттів
у «Мадонні ЮЛІЙ II запрошує, його ла
..
лення.
з дому Темпі- Багатством посаду художника при Ваемоційних
взаємозв'язків
тіканському
дворі. Все,
В 1504 році Рафаель іде
персонажами позна що Рафаель створив тут’
до Флоренції . — колиски між
чені
картини
«Мадонна
в
належить
до найвищих
передової італійської куль
«Мадонна з досягнень мистецтва Від
тури, міс і а
великих X}- зелені» та
родження. ^Невдовзі
Невдовзі ІІіспіс
дожніх традицій і творчих щигликом».
«Одних цих мадон бу ля переїзд} була написана
шукань Величні і одухо
«Мадонна
Альба».
в
ній
творені твори
Леопарде ло б достатньо, щоб обез
да Вшч! й поєні титаїич смертити ім’я Рафаеля, — ніби злилися воєдино за
ної моці образи Мікелалд- ній вклав у них всю ніж думливість флорентійських
жело вразили уяву моя •- ність своєї душі всю ча пейзажів,
всесильна
у
дого Художника. Основою рівність свого пензля», — своїй
самовіддачі дійс
його творчості
.»’Д"’1”1 писав французький істе ність «Прекрасної садівнн
стають найважливіші по рик Мюнтц.
ці», пристрасність
і екс
ложення
флореитпісь:.-*
до
РІЮЧИ про
царство пресій «Покладання
школи: уважне вивчен і я
гармонії на землі, ху гробу», владність, урочис
оточуючого світу 11 вір дожник разом
тість,
сила
характеру
на

з тим не
ність природі.
міг пройти мимо проти писаної під впливом ху
В мадоннах флорепіій
річ життя, в картині «По. дожника Фра Бартоломео
ського періоду інтерпрета кладашія до гробу» скор «Мадонни під балдахіном»
ція цього образу '’с,1ї'.,’І'У боті належить основний В «Мадонні Альба» Рафа
нюється на осип її нових емоційний акцент твору, а ель максимально
наблй
життєвих
узагальнень. в «Святому сімействі» ЛЮ зився до свого найбільшо
Рафаеля починав цікави ДИ ніби живуть в перед го одкровення — «Сікстіїп
ти людина
в рігломяшт чутті горя. Обидві карти ської мадонни».
них проявах своїх
при ни доповнюють розвиток
В 1515 році монахи мо
мадонни драматич насіпрл
родних почуттів Спокій. образу
святого СІксга в
урівноваженість внутріш ними мотивами.
П яченці. неподалік Міла
1508 року Рафаель пе на. замовили художнико
ня зосередженість
«тащо ві вівтарний образ, котро
донин Грандука»
проти ребирається до Риму, мис
 му судилося стати одним
лежні
пристрасному по перетворюється в
ривові гарячих матерпнсь- тецький центр (талії. ((.їла з найдосконаліших ■ TIJQ-

М

~-7'

ра. Чи не можна було б розповісти на
сторінках «Молодого
комунара» про
митця і епоху, в яку він жив?

4:

іографічні

ДО 40-РІЧЧЯ ВЕЛИКО! ПЕРЕМОГИ

Кузьма ПОВЕЛЬКО

Вячеслав КОЛЕСНИКОВ

Коли вночі літали бомбовози,
Несли над нами бомби і хрести,
Будила мати нас малих в тривозі,
Старалася од смерті вберегти.
Земля двигтіла. І, здавалось, хата
Ось-ось пірне у прірву у страшну.
Тулила нас до себе наша мати,
і проклинала мовчки і у війну.
Фронти гули далеко біля Волги.
І Там батько йшов в атаку штикову.
/X ніч була така тривожна й довга —
Здавалось ранок десь заліг в рову.
А ми боялись мовити півслова,
Немов могли почуть нас вороги.
Вертались хижі бомбовози знову,
І знову гоготіло навкруги.
Той гул страшний нам увійшов навіки
Ножем у слух немилосердно так,
Що її до цих пір у небеса великі
Дивлюсь тривожно, як реве літак.
А ти, матусю, заховай тривогу,
Оту, що залишилась від війни.
Хоч не вернувся батько до пороіу,
Та ми зросли, ного й твої сипи...
Як ти від бомб нас захіїщада в хаті—
Ми захистим тсое, як трапиться, в бою.
Бо ми ж твої сини, нащадки ми солдата.
Як батько, любим землю ми свою.

ПААААИ

ріпь світового мистецтва.
Рафаель вивів свій образ
за вузькі канонічні рамки
релігійної доктрини жертвепості. Мати в його кар
тині дару« світові людину,
несучи її назустріч мінли
вій земній долі. Викорис
тана в творі фантастична
фабула підносить цей об
буденним
раз над сейм
............
""
1 минущим.
випадковим
_____
,
______
теоретик
Венеційський
мистецтва Людозіко Дольчі сказав,
що в цьому
творі Рафаель «показав
засобами мистецтва в од
ному образі всю ту дос
коналість
краса, котру
природа ледве показує в
тисячі».
Вершиною монументаль
ного .живопису Відроджен
ня стали фрески Рафаеля.
«Це — епічні картини іде
ально прекрасної дійсноспості, в яких
знайшли
своє вираження мрії іта
лійського гуманізму епохи
Відродження про
красу
життя, безмежний простір
для духовної
діяльності
людини. «Диспут». «Пар
нас», «Афіпська школа?
стали справжнім гріумфом
для Рафаеля, сучасники
визнали їх великим дивом.
«Афінсьна
школа», на
приклад, показує
грець
ких філософів
і вчених
під час дискусії про смисл
життя і шляхи пізнання
істини.
З останні роки
життя
Рафаель багато працював
як архітектор В 1514 році
він став головним
буді
вельником собору святого
Петра і наглядачем за всі
ма будівельними роботами
в Римі. За його проектами
зведено чимало
палаців
та будівель
у Римі й у
Флоренції Всі еон» вра
жають дссершеністю ліній
і вишунанісїю пропорцій.
Рафаель створив також
Цілу
галерею
портретів
своїх сучасників.
Серед
них нращими є «Портрет
Балтазара
Каг.тільоне».
портрети
пап Юлія II і
Льва X та інші. Незрівняний «Автопортрет» Рафаелл. Всі ці твори відтво
рюють ідеал людини того
часу.
Рафаель прожав недов
ге життя Він помер у роз
квіті творчих сил у свій
тридцять сьомий день на
родження Мистецтво Ра
фаеля пережило віки.

О РЕ8А,
мистецтвознавець.

Початок

Через годину ноги ліка
ря наскільки
обважніли,
що він ледве стягнув із се
бе правий чобіт. Проплив
трохи
з одним і почав
скидати лівий. Це вдалося
не відразу. Підупав у силі.
Але врешті ноги вивіль
нив від важких чобіт і те
пер відчув на тільки по
легкість, а й приємну ба
дьорість
у тілі. Поплив
скоріше.
Проте вже через півго
дини зрозумів, що мокра
одежа, що обліпила тіло і
сковувала рухи, стр.ішгнно заважає. Але що роби
ти? Скинути гімнастерку?
Не можна.
В нагрудній
кишені, обгорнутий
тка
ниною, лежить
парткви
ток, отриманий
тут, на
Малій землі. Тоді що ж?
Він машинально поліз у
другу кишеню і намацав
важний срібний портсигар.
Поспіхом витяг його і, не
роздумуючи,
жбурнув у
пінисту темінь
Чорного
моря. Ніби звільнився від
баїатокілограмової цегли
ни (принаймні
тан йому
тоді здавалось).
Пливти
стало ніби трохи легше.
Але тіло знову терпло.
Пальці зводила судома. І
він їх розтирав, хукаючи
у долоні посинілими уста
ми. А в голові нестерпно
билась думна: «Щоб його
зайве ще викинути?»

І тут аж зрадів. Так у
нього ж є невеликий но
жик. А він теж важкий.
Намацав у кишені ножик
і опустив
його у воду.
Дивно, але наче відразу
полегшало...
... Майже непритомних
усік чотирьох удосвіта їх
підібрав наш
сейнер. І
тільки
на його
борту
Квашин з подивом виявив,
що його поранено двома
осколками. Один зачепив
шию,
Проте вже другого дня
1948 року почалися зви
чайні будні хірурга війсь
кового госпіталю. До ре
чі, в складі 117-ї гвардій
ської дивізії Валентин Іва
нович Квашин дійшов до
світлого дня Великої Пе
ремоги, який
зустрів у
братній Чехословаччині.
4. Дорогою визволеная

4. Дорогою
визволення
Бердичів було першим
звільненим від фашистсь
ких варварів містечком,
куди ввійиов
разом із
своєю дивізією майор ме
дичної служби В. І. Ква
шин. Вузенькі вулиці змії
лися між обгорілими руї
нами шкіряного
заводу і
розбіїалися в центрі гли
бокими зморшками колій,
пороблених
гусеницями
танків і важких тягачів.
Заплакані
молодиці,
ковтаючи сльози радощів,
кидалися на шию нашим
солдатам. Залатані свитни. прадідівські
напе.іюхи. які падали хлопчикам
на кирпаті носи, старезні
хустни ївсе це
змішува
лось у'"вир щасливих пос
мішок, вигуків і квітів.
Медсанбат
розташував
ся у старому псхмурому
приміщенні, де до
війни
була шнола.
Операційну
обладнали
в
першому
класі і хтось тут же по
жартував:
— Товаришу майор, на
решті і в нгс
з’явилась
першокласна операційна.
— Ай справді, — ціл
ком серйозно відгукнувся
Квашин, одягаючи
білий
халат, — на цей раз нам
повезло.
Та
не дуже.
Світлий
день визволення був зать
марений десятками носи
лок на яких
із глухим
стогіном лежгли поранені
бійці. їх заносили кремез
ні
санітари,
обережне
випадаючи
прямо
біля
класної дошки яча чудом
вціліла у цій
просторій
і непривітній кімнаті.

Расцветали яблони
и груши.
Поплыли туманы над
рекой.
Выходила на берег
На гюша.
На высокий, на берег
ирутой.

Лікар Квашни
робив
свое складне і необхідне
діло. На відпочинок віл
не мав права.
— Валентине Івановичу,
— Маруся Целикова під
нялася
від брезентових
носилок, на яких
лежав
атлетичної будови артиле
рист, і майже
пошепки
продовжила, — не знаю
як з ним і бути?
— А що?
— Просто дивно як він
і досі живе...
— В такому разі негай
но на стіл.
і справді в артилериста
рана виявилась на подив
жорстокою
і майже не
правдоподібною.
Дев'ятисотграмовий
осколок
розвернув солдатові бік,
розбив кишечник і трав
мував одну нирку.
Але часу для роздумів
не було. Б таких випад
ках не доводилось
вага
тись гамлетівським запи
танням: «бути чн не бу
ти?» Треба діяти рішуче і 1
безпомилково.
Складка справа була з
нирками. Робити на ник
операцію в гаках умовах
відважився
б далеко не :
кожен хірург.
Валентин
Іванович на
якусь мать
обернувся до операційної
сестри і швидко
промо
вив:
— Марусю, скальпельї
1 хутчіш готуйте шприц.
1 тут же відразу:
— Ножиці!
Серце артилериста би
лося прискорено,
потім
катастрофічно
Почал#
стихати. Пульс майже не
прослуховувався. Це була
настрашніша хвилина, б
тому Квашин майже сер- .
дито кинув через плече:
— Бігом, шприц!
— Та ось же він. Уже
колю, — Ліаруся гарячко
во почала робити укол і
тут уже почула уже зов
сім спокійний і врівнова
жений голос
Валентина
Івановича:
— Візьми себе в руки.
Не гарячись, — і, ніби її І
себе втішаючи, бадьоро
додав, — все буде гаразд.
Організм міцний. Витри
має.
1 боєць витримав. Зви
чайно, одну нирку дове
лось оперувати, але вря
тували артилеристу жит
тя, А що може бути цін
нішого у людини?..
Коли Квашин розв’язав
пов’язки марлевої маски,
до його слуха донеслась
популярна пісня, яку на
дворі наспівував під баян
якийсь сержант,
дещо
змінюючи по-своєму сло
ва:

И пока за туманами
Все гориг огонен,
За Советскую Родичу
Фрице J бьеі парене».
Хтось легенько торкнув
його за плече
і ніяково
відкашлявся. Хірург обер
нувся і запитально поди
вився на свого незмінного
санітара:
— Тобі що, Усенісу?
— Та розумієте, зніяко
вів той, —
одна
бабка
рветься до вас ось уже з
сьомої години ранку. Я б
вас не турбував
би, але
ж так плаче...
— Та що за баба?
— Каже що
місцева.
Син її теж був на фрон
ті. А ось сьогодні отрима
ла похоронку. Показувала
мені. Уявляєте,
□ такий
день!
— Уявляю. Та що ж я
можу зробити?
— Дочка в неї дуже хво
Квашин тепер не чув ра. Каже, що вмирає, —
він
почухав потилицю і
як лід самісіньким вікном винувато
добавив, — по
група місцевих
дівчат і яснював я її гцо в нас гос
кілька піхотинців, не шко піталь воєнний і ми ци
дуючи горлянок, дзвінко вільних не лікуємо, так.«

виводили;

(Далі буде).

4 стор.

31 травня 1983 рому ---------

“«Молодий комунар»
SS

22 35 — Концерт
пісні.

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ліричної A Н9 (II

& ут

А ЦТ (1 програма)

8 00 — «Час». 8.45 — Ве
селі старти. 9.30 — О. Арбузои
«Старомодна коме
дія». 11.05 — Новини. 1-1.30
— Новини 14.50 — По Си
біру і Далекому Сходу. Док.
фільми 16.05 — Європенсь
ке мистецтво епохи Просвітипцтза. У. Хогарт 17.05 -Шахова школа. 17 35
—
Розповідають паші корес
понденти. 18 05 — Хоровод
дружби Концерт дитячого
хореографічного ансамблю
«Пролісок-» м. Кіровограда.
18.30 — Адреси молоди:-:.
18.45 —
Сьогодні у свігі.
19.05 — Людина і закон.
19.35 — Народні
мелодії.
19.50 — Телефільм «Знайди
сг.ій Дім». 21.00 — «Час»
21.35 — Обличчя Друзів.
22.20 — Сьогодні
у свігі.

10.00 — «Актуальна каме
ра». 1035 — «.Сонячне ко
ло». 11.05 — «Ігротека»
11.50 — «Слана солдатська».
12.40 — «Гарячий цех рес
публіки».
13.10 — «Твоя
ж’нтп-.ва позиція». 13.55 —
«Наш друг спорт». 16.00 —
Новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.30 — Фільмі-онцерт. 17.10 —
«Бука»
Лялькова вистава. 13.00 —
Атеїстичні діалоги. 18.30 —
«День за днем». (Кірозоі рад). 18.45 — Оголошення.
(Кіровоград). 18.50 — Теле
фільм (Кіровоград). 19.00—
«Актуальна камера». 19.30—
«Слово за вами». Громадсь
ка рада Українського теле
бачення, «Робітничої газе
ти» і «Сільських вістей» по
впровадженню
передового
досвіду. 20.15 — Телефільм
«Академік Богомолов». 20.50
— «На добраніч, діти». 21.00
— «Час». 21.35 -- «Новини
кіноекрана». 22 50 — Теле
журнал Старт». 23 20 — По
шти.

чемпіонату Європи з фут
болу. Збірна
Фінляндії —
збірна СРСР. У перерві —
Сьогодні у світі.

програма)

8 00 _ Гімнастика 8 20 —
Науково популярні
фі'іьмв
«Програма дружби». «Людпіпі в псюці інформації»*АРН<|іметнка для дорослих».
J о о — Телефільм «Загадка
кубачнцсьіюго
браслета»
Ю._0 -- Виступ дитячих ху
дожніх колективів м Тюме
ні. 10 50 •—
Мультфі їьМ
«Коля. Оля і Архімед» 11.10
— Охорона природи в СРСР.
11.40 — Французька мова.
2 рік навчання.
12 10 —
Фільм — дітям «Біля заста
ви «Червоні Камені». 13.20
— Сільська година. 14 20—
«Висота Гулі
Корольової»Теленарис.
14.40 — Кон
церт оркестру російських
народних інструментів ЦТ
і ВР. і5.30 — Новини. 18.00
— Новини. 18.20 — Чемпіо
нат Європи
з баскетболуЧоловіки. Збірна
СРСР —
збірна ЧССР 19 00 — Мами
на школа 19.30 — Спорт за
тиждень. 20.00 — Вечірня
пп3іКа
«Чарівний екран».
20.15 — Соціальні контрасV’капіталізму. Передача І21.00 — «Час». 21.35 — Теле
фільм «Гранітні острови».

А УТ
А ЦТ (І програма)

8.00 — «Чає». 8 45 — Клуб
мандрівників. 9.45 — Пісня
до Вітчизни любов пробуд
жує. Концерт
литовської
народної музики.
10.10 —
Телефільм
«Знайди свій
дім». 11.20 — Новини. 14.30
— Новини.
14 50 — До
Міжнародного дня захисту
дітей. Док. фільми «Від іме
ні дитинства»,
«Мій світ»
«Дует». «Після
шкільного
дзвоника».
16.00 — Теле
фільм для дітей «З кішки
все і почалося».
17.15 —
Відгукніться, сурмачі! 18.00
— Розповіді про партію.
До 80-річчя Другою з’їзду
РСДРП. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Наука і жит
тя. 19.30 — Виступ артис
тів Тунісу.
19.45 — Теле
фільм «Зустріч біля високих
снігів». І серія.
«Початок
шляху».
21.00 — «Час».
21 35 — ВІдбірковий матч

10.00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 —
Сьогодні —
Міжнародний день захисту
дітей. 12.25 — «По щучо
му велінню».
Вистава для
дітей. 13.20 — «Новини кі
ноекрана». 16.00 — Новини.
16,10 — Концерт
дитячої
художньої
самодіяльності.
16.40 — Для дітей. Кіпопрограма 17.20 — Маленький
концерт.
17.30 — «Продо
вольча програма — справа
кожною». 18.00 — «Ми бу
місто».
18.30 —
дуємо
«День за днем».
(Кіоззоград). 18.50
— Телефільм.
(Кіровоград). 19.00 — «Ак
туальна камера).
19.30 —
«Майстри мистецтв УРСР».
20.30 — «Ставиться питан
ня». Передача перша. 20.45
— «Па добраніч, діти». 21.00
— «Час». 21.35 — «З людь
ми і для людей». 22.05—Ху-

дожнііі фільм
«Вірипся»
23.50 — Новини.
А ЦТ (Іі
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ДЛЯ ВАС, ДІТИ!

Міністерство освіти УРСР
Кіровоградський державний педагогічний

програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15—
Док. фільми «Сіті для «Зо.
лстих рибок», «Прозріння»
8.50 — Телефільм «Граніт
ні острови». 10.10 — Весе
лі нотки. Конкурс ЮНИХ шУкалістів у Концертній студії
Останкіно. 11.10 — Для ваб.
батьки. 11.40 — Фільм «Мій
перший друг». 12.45 — Щ.
мецька мова,-43.15 — С. Сблавейчик) «Ватага сім віт
рів». Телевистава. Історія 1
— «Вікно». 14.00 — А. Мачаваріаиі.
Концерт
для
скрипки) з' '.оркестром. 14.36
— О. Купців. Сторінки ЖИТ
ТЯ і творчості. 15.20 — Но
вини. 18.00 —, Новини. 18.20
— На VIII літній Спартакіа
ді народів СРСР. Теніс. 19.00
— Ти пам’ятаєш, товари
шу...» 20.00 — Вечірня каз
ка. Мультфільм «Мауглі».
20.15 — Соціальні контрас
ти капіталізму. Передача 2.
21.00 — «Час». 21.35 — Те
лефільм «Онук Мєшки».

інститут ім. О. С. Пушкіна

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
па 1983 рік

Денна форма навчання на факультети:
Історичний. Спеціальність — історія.
Фізико-математлчниіі. Спеціальності: фізика і ма
тематика, математика і фізика.
Філологічний. Спеціальності:
українська мова і
література, російська мова і література.
Іноземних мов. Спеціальність — англійська мова,
німецька мова.
Музично-педагогічний. Спеціальність — музика і
співи.
Фізичного виховання.
Спеціальність — фізичне
виховання.
Педагогічний. Спеціальність — педагогіка і мето
дика початкового навчання.
Строк навчання — 4 роки; на спеціальностях фі
зика і математика, математика і фізика, англіііеока
і німецька мови — 5 років.
Вступні екзамени за програмами, затвердженими
.Міністерством ЕІ’ШОЇ і середньої спеціальної ОСПІПІ
СРСР, у відповідності з програмами
середньої за
гальноосвітньої школи
Вступники складають екзамени залежно віл обра
ної спеціальності, з таких дисциплін:
Історія — з історії СРСР (усно), російської або
української мови і літератури (усно і письмово),
іноземної мови (усно).
Фізика і математика — з фізики (усно), матема-’
тики (усно і письмово), російської або української
мови і літератури (письмово).
Англійська і німецька мови — з англійської мови
(усно), російської або української мови і літератури
(письмово і усно), історії СРСР (усно).
Музика і співи — із спеціальності, російської або
української мови і літератури( письмово
і усію),
історії СРСР (усно).

Математика і фізика — з математики
(усно) і
письмово), фізики (усно), російської або української
мови і літератури (письмово).

Українська мова і література —
з української
мови і літератури (усно і письмово), історії СРСР
(усно), іноземної мови (усно).
Російська мова і література — з російської мови і
літератури (усно і письмово), історії СРСР (усію),
іноземної мовн (усно).
ФІЛІЇ НІС ВИХОЗЕИИЯ — із спеціальності, хімії (ус
но), біології (усно), російської або української мо
ви і літератури (письмово).
Педагогіка і методика початкового навчання — з
математики (усно), російської або української мови
і літератури (усно і письмово), історії СРСР (усно).
Особи, які закінчили середню школу з золотою
або срібного медаллю, середні спеціальні учбові зак.лади та середні профтехучилища з дипломом з від
знакою, складають іспиті1, з предметів, які виділені
чорним шрифтом
Па спеціальності історія, українська мова і літера
тура, російська мова і література, фізика і мате
матика, математика і фізика, педагогіка і ме
тодика початкового навчання абітурієнти, які за
кінчили середні учбові заклади з оцінками «відмін
но» і «добре», мають документ про середню освіту з
середнім балом не менше 4,5 та набирають па двох
пертих вступних екзаменах 9 балів, зараховуються
студентами інституту.
Вони складають екзамени з таких предметів: па
спеціальність історія — з історії СРСР (усно), ро-

сіпської або української мови і літератури (усно);
на спеціальність українська мова і література —
з української мови "і літератури (усно і письмово);
на спеціальність російська мова і література —.з
російської мови і літератури (усно і письмово);
на спеціальність фізика і математика ,-г- з фізика
(усно), математики (усно);
на спеціальність математика і фізика — з мате
матики (усно і письмово);
па спеціальність педагогіка і методика початковою навчання — з математики (усно), російської або
української мої-н і літератури (усно).
Військовослужбовці, звільнені з дійсної військо
вої слу/Кбн та направлені у вузи за рекомендацією
військових частин, які на вступних екзаменах отри
мали лози півні оцінки, зараховуються поза конкур
сом на спеціальності історія, російська мова і літе
ратура, математика і фініка, фізика і математика,
фізичне виховання.

Прийом заяв — з 29 червня по 31 липня, сстушіі
екзамени — з 1 по 20 серпня. Зарахування — з 21
но 25 серпня.
Вступники нод.'.ють такі документи: заяву на ім’я
ректора інституту за встановленою формою, доку
мент про середню освіту (оригінал), характеристи
ку зі школи або останнього місця роботи, медичну
довідку (форма № 286), 4 фотокартки
3X4 ем ;
паспорт і військовий квиток подаються особисто.
Особи, які мають стаж практичної роботи не мен
ше двох років, подають копію
трудової КІІІПККИ
(книжки колгоспника).
Студенти забезпечуються гуртожитком та стипен
дією на загальних підставах, а на спеціальності фі
зичне виховання всі студенти забезпечуються спор
тивною формою.
.
,
Заочна ферм? навчання па факультети:
Історичний Спеціальність — історія.
Музично-пслг.і огічніч’і. Спеціальність — музика і
співи.
Філологічний Спеціальності — російська . мова і
література, українська мова і літеоатура.
Фізичного виховання.
Спеціальність — фізичне
виховання.
Педагогічний. Спеціальність — педагогіка і мето
дика початкового навчання.
Па заочну форму навчання’ приймають осіб, які
мають середню' освіту і працюють за обраною’ або
спорідненою спеціальністю.

Вступники складають екзамени залежно від обра
ної спеціальності, з тих же дисциплін, що й. на ден
ну фоому ігавчанвя.

Строк навчання — 5 років.
Прийом заяв — з 20 квітня по 31 травня, вступні
екзамени з 1 по 20 червня. Зарахування — з 21 по
30 червня.
Вступники подають такі документи: заяву па ім’я
ректора за встановленою формою, документ про се
редню освіту (оригінал), характеристику з місця
роботи, копію трудової книжки, медичну довідку
(форма № 286), 4 фотокартки 3X4 см

Документи надсилати на адресу: 316050, м. Кіро
воград, вул. Шевченка, 1, педінститут, приймальна
комісія.

Зам. 23.

РЕКТОРАТ.

1 червня — Міжнародний день захисту
дітей. Цього дня у ресторані «Київ» для
дітей міста Кіровограда влаштовуються
виступи почесних жителів міста, вікторини,
ігри, атракціони. У програмі бере участь
вокал ьно-іис гру ментальний ансамбль.
Одночасно для дітей буде організовано
виставку кондитерських виробів, солодких
та десертних страв.
Початок програм о 12, 14 та 16 годині.
Вартість вхідного квитка один карбованець.
Чекаємо вас, юні друзі, па святі,
ДИРЕКЦІЯ.

Музичні товари — поштою
До відома покупців!

Московська Центральна торговельна
база має в * продажу:
акордеони: «Орион-2» Калузької фабри
ки, 34X80, тризвучний, л’ятпрсгістр.овіїй
(155-00); «Орион» Калузької фабрики,
34X80, дворегістровин (115-00); «ВосходН-40» Ленінградської фабрики, 41><120,
ссмирсгісгровпй (255-00):
баяни: «Огонек» Кіровської. фабрики,
48X80-11, (99-00); «Дебют» Московської
фабрики, 43X80-11, двозвучний (155-00);
Інші музичні товари: щіточка оркестро
ва (4-00) палички барабанні (2:00), кані
фоль скрипічна (0-80), струпа скрипічна
«соль» (0-50), акорд струн для скрипки
(2-41), акорд струн для мандоліни (0-86),
звукознімач для гітар (10-00), акорд струн
для семиструнної гітари (4-50).
На замовлення населення база висилає
музичні товари накладною платою (оплата
поштою при одержанні посилки).
Вірно оформлені замовлення надсилай
те па адресу: 111126, г. Москва, Е-126,
ул. Авиамоторная, 50. Центральна торго
ва база Роспосплторгу.
Зам. 45

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины,

вул. Луначарського, 36.

Па украинском языке.
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