ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Вівторок,

Вечори на честь
переможців
Тепер уже остаточно
.»нріщено: по закінченні
заготівлі кормів на кож
ному відділку проведе
мо вечори Трудової Сла
ви на честь кращих. А
потім
відбудеться загальноколгоспний вечір,
на якому наші «маяки»
отримають грамоти ко
мітету комсомолу та цін
ні подарунки...
Задоволений молоддю
нашого господарства на
чальник кормодобувно
го загону колгоспу В. О.
Зубко. Що й казати, «мо
лодіжний» внесок у кор
мозаготівлю вагомий: 32
проценти від усього за
готовленого! Молодь за
готовляла і сіно, і сінаж,
і солому, і силос, і тра
в'яну муку.
Думаю, свій вклад у
хороші результати мо
лодих кормозаготівельннків зробив
комітет
первинної, організував
ши не на словах, а на
ділі соціалістичне зма-

гання. Кожні три дні
проводились
рейди-перевіркн
«Комсомоль
ського прожектора», опе
ративно після цього ви
пускались «бонові лист
ки», «блискавки». Най
краще спрацювали спіл
чани першого відділка
(групкомсорг Сергій Ба
ланда), які заготовили
кормів стільки, скільки
комсомольці другого та
третього разом узяті,
Найчастіше у «блискав
ках» зустрічались прізви
ща комбайнерів Валерія
Реуса, Миколи Красоти,
трактористів братів Ва
силя та Івана Масловнх,
Юрія Бабія, водіїв КМК
автогаража
Миколи
Улицького, Юрія Халаняна...
О- КРАВЕЦЬ,
секретар комсомоль
ської
організації
нолгоспу імені Ле
ніна.
Вільшанський район.
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УРОЖАЙ

І в неділю
з перевиконанням
На збиранні соняшника в
колгоспі імені Ватутіна пра- ,
цює два комсомольці —
Валентин Доценко і Петро
Кулик.
Трудяться хлопці
добре. Ось і минулої неділі
вони зранку до вечора не
виводили свої «Ниви» із за
гінок. Валентин і Петро
впорали по 12 гектарів со
няхів кожен, що складає
125 процентів до завдання.

О. РОМ А МЕККО,
заступник заворга рай
кому ЛКСМУ по сіль
ському господарству.
Новоукраїнський район.

розділами знаходили го
лоси керівників «своїх»
цехів.
Успішно
пройшов на
цьому ж вечорі конкурс
е
болільників «Моя профе
сія». Члени агітбригади
словесно змальовували об
раз представника тієї чи
іншої професії, а члени
«*•
команд відгадували: пра
Ні з чим порівняти по пульс» після випробувань вильна відповідь виклика
чуттів першовідкривача. Ці також вже в експлуатації. ла на сцену юнака або
слова хотілося сказати Не менш цікавий і порта дівчину у спецодязі й з ін
після знайомства з робо тивний прилад для профі струментом. Вони вручали
тою клубу юних техніків, лактичних оглядів стану переможцям сувеніри. Крім
який діє на Побузькому здоров’я заводчан, який цього, про свій трудовий
нікелевому заводі.
сконструював
Віталій шлях на підприємстві і
У КЮТі
вподобання Шматко. Пристрої, виго успіхи коротко розповідав
Знайде кожен. Тут можна товлені гуртківцями. екс передовий виробничник —
випробувати свій хист бу понувалися на обласній і представник названої про
дівельника, радіотелефо- республіканській виставках фесії. Розважальна програ
ніста,
радіоспортсмена, технічної творчості моло ма вечора містила також
картингіста, фотолюбите ді, отримували високі від гумористичні
мініатюри
ля, дизайнера.
про тс, як добували ме
знаки.
Цікаво проходять занят
Чимало творчої фанта тал за давніх часів, нині і
тя електротехнічного гурт зії виявили гуртківці, го будуть добувати в майбут
ка. Наприклад, старшо туючись до
проведення ньому.
класники місцевої школи тематичного вечора «ТехБагато цікавих І корис
Сергій Громишев, Віталій ноград». Спершу побува- них вечорів, конференцій,
Шматко й Олексій Заго- лн на оглядовій екскур- диспутів, виставок, зма
родннй виготовили зразок сії в цехах і на дільни- гань проводиться в клубі
ордена «Перемога» з біжуюних техніків, яким керує
чими вогнями, присвятив цях нікелевого заводу, II. М. Мітцсва. їй відчутно
де
знайомилися
з
технолоши свою роботу Дню Пепомагають методист-вихо
лог.моги.
їхній ровесник гічною схемою циклів ви- ватель Т. II. Градобоєва,
робництва
<"
феронікелю.
^ЧІргій Попов, який час
керівники технічних гурт
тенько відвідує заводчан Школярі уважно спостері ків О. М. Донепко, В. Б.
гали
за
роботою
облад

на їхніх робочих місцях,
Мордашев.
на замовлення робітників нання, функціями окремих
спеціалістів,
виробничих
Недовго доводиться шу
плавильного цеху вигото
кати
працевлаштування
вив лічильник СМЧ-2 для підрозділів.
Гра, яка пройшла у фор юнакам, звільненим у за
обліку фактично відпра
цьованого часу обладнан мі конкурсів, засвідчила пас із лав Радянської Ар
ня з періодичним ввімкнен непогану технічну еруди мії. У колективі заводу їм
ням в мережу. Лічильник цію, спостережливість юна раді — зв’язки не втра
пройшов відповідні випро ків і дівчат. За знімками чаються. І заслуга в цьо
бування і дістав схвален вони намагалися вгадати му — самих кютівців: во
ня від працівників енер- «свій» цех чи дільницю, ни разом зі своїми шкіль
гослужби
підприємства. потім відповідали на те ними колегами із військо
клубу
Сьогодні вія з успіхом діє оретичні і практичні пи во-патріотичного
на заводі й служить мен- тання начальників цехів, «Пам’ять» ведуть активне
. діям простоям устаткуван яких запросили на цей ве листування із землякампня. У юного Павла Літце- чір. За фотографіями й воїнамн. Розказують про
ва свій напрям творчості. словесними описами шко останні клубні новини, у
Він виготовив прилад «Ім лярі розповідали про ок школі, на виробництві. А
пульс» для знаходження ремі види сировини, що згодом цілком підготовле
біологічно активних точок застосовується на вироб ними юнаки повертаються
V процесі лікування гол- ництві. Самодіяльні акто до рідних цехів.
*^й#терапією. Приладом за ри зобразили навіть... ви
М. СТЕПАКОВА,
цікавився завідуючий мед робничу селекторну лстучД- ТАНСЬКИЙ,
пунктом
лікар-терапевт ку — так, зокрема, в діало
В
В. Погрібняк, «їм- гах між виробничими під Голсванівський район.

Бо дорогий час
Комсомольсько-молодіж
ний колектив, який очолює
Іван Голованов, уже п’я
тий рік спеціалізується на
вирощуванні гібридної ку
курудзи в колгоспі імені
Кірова. З року в рік мо
лоді механізатори доби
ваються вагомих резуль
татів — збирають по 46—
48 центнерів зерна з гек
тара. За успіхи минулих
років ЦК ВЛКСМ нагоро
див ланкового
знаком
«Золотий колос». Цент
ральний Комітет ЛКСМУ
і .Міністерство сільського
господарства
республіки
виділило для
колгоспу
комбайн «Херсопець-200»
з окремим призначенням—
персонально для Івана Го
лованова.
Завзято взялися хлопці
за роботу й нинішнього
року. Ще до оранки ком
сомольці Григорій Наводннчнй і Олександр Сииьов
внесли в грунт мінеральні
добрива, а перед культи
вацією — гербіциди. Об

сіялися в оптимальні строки з одночасним внесен
ням в рядки амофосу. Сіяв
сам ланковий. Тільки за
зеленіли рядками дружні
сходи, як на двохсотгектарнін ділянці знову за
гуркотіли трактори Наводннчого і Синьова в агре
гаті з просапними культи
ваторами «КРН-5,6».
У ці дні довгими гонами
впевнено простує «Хсрсонець-200». Веде його сек
ретар комсомольської ор
ганізації колгоспу моло
дий комуніст Іван Голованов. Помічником у нього
комсомолець Григорій Наводнпчнй. Качани транс
портують теж комсомоль
ці — трактористи Микола
Чорний та Валерій Азаренков.
— Справжня
комсо
мольська група працює на
гібридному лані, — задо
волений
Іван
Голова
нов. — Екіпаж «Херсон
ця-7» також очолює ком
сомолець Григорій Омсльковець. Помічником у ньо

го молодий механізатор
Михайло Мнхеєв.
Екіпажі молодих працюють з повним наванта
женням. Вони подають хо
роший приклад іншим не
тільки в темпах, ай в
якості: жодного качана не
знайдеш за агрегатами.
Півтори норми щодня—
такий показник продук
тивності праці на збиранні
качанистої. Що ж забез
печує успіх?
— Надійність техніки.
Комбайни майже не зупи
няються. Пошвпдше треба
збирати кукурудзу, бо до
рогий час, — кажуть мо
лоді кукурудзоводн.
Хлопці поставили за мету закінчити збирати гіб
ридну кукурудзу за 15
робочих днів. Уже впора
но близько 100 гектарів.
Комсомольсько-молодіж
ний колектив виступив з
почином — до 70-річчя
Великого Жовтня викона
ти два річних плани, а
п'ятирічку — за чотири з
половиною роки.
...Мчать польовими до
рогами трактори з візка
ми, вантажні автомобілі.
Гіде силосна маса, йде ян
тарне зерно.
В. ОСТРОВЕРХОВА.
Знам’янський район.

У НАШИХ БАШКИРСЬКИХ ДРУЗІВ

ВИЩЕ
ЗВИЧНИХ

НОРМ
Відмінно
попрацювала
цього року бригада буро
вого майстра Салавата Абдуліна.
Вона — одна
з
кращих в нафтогазодобув
ному управлінні «Туймазанафта».

Тут тон задають такі
працівники, як бурильник
X. Сидднков, помічник бу
рильника І. Халитов, елек
тромонтер Р. Амірзянов.
16 тисяч метрів бурових
свердловин — таке зав
дання одержала бригада
на нинішній рік. Хлопці
взяли підвищене соціаліс
тичне зобов’язання — про
бурити на 600 метрів біль
ше. Нині на їхньому ра
хунку вже близько 13-ти
сяч метрів свердловин. Що
й казати, серйозна заявка
на перевиконання висо
ких соціалістичних зобо
в’язань.
А. ГАЛЕЄБ.

«ВІЗЬМУ
В БРИГАДУ!»
На старт
цьогорічного
конкурсу мулярів
облас
ного студентсьного
будзагону, який проходив
в
Уфі, вийшло 40 будзагонів-

ців з усіх зональних заго
нів Башкирі! (за винятком
ЗБЗ «Юність» БГПІ). З пер
ших хвилин роботи було
взято високий темп.

Немало
першокласних
майстрів зібрав конкурс,
що проходив у напруже
ній боротьбі. Гостре су
перництво посприяло вста
новленню нового рекорду
конкурсів.
Будзагонівці
вимурували 18,5 кубомет
ра цегельної кладки за
мість 15 запланованих. Та
і якість роботи, як вирі
шило компетентне жюрі,
була цілком «на рівні».
Однак попереду була
ще теоретична частина.
Учасники конкурсу мали
продемонструвати
свої
знання з техніки безпеки,
культури
виробництва,
економії матеріалів... Тут
вищої оцінки удостоїлося
7 бригад.
Переможцями конкурсу
професійної майстерності
стала
бригада з ЛБЗ
«Юність» зонального за
гону імені Кургаєва БДМІ:
Ігор Гусак, Сергій Балибін, Верне Масягутов. На
другому місці бригада за
гону
«Восход»
(УВІ),
представники якого пере
могли в конкурсі торік.
Трете місце дісталося ме
дикам з ЛБЗ «Дуслнк».
Спеціальним призом «За
найвищу якість роботи»

нагороджено бригаду ЗБЗ
«Бір».
А. ХРАМОВ.

ДРУЖБІ

МІЦНІТИ
Башкирська АРСР і ок
руг Галле НДР зв’язує ба
гаторічна дружба й взаємо
вигідне співробітництво в
промисловості, будівництві,
сільському
господарстві,
культурі.
Прямі
ділові
зв’язки зі
спорідненими
підприємствами й органі
заціями підтримує більше
40 колективів автономної
республіки.

Недавно
Башкирську
АРСР відвідали передо
вики промислових підпри
ємств і сільськогосподар
ських організацій округу
Галле.
ІОргсн Пітер, секретар
окружного органу Спілки
вільної німецької молоді
міста Магдебурга, й Віктор
Копилов — перший секре
тар Салаватського міськкому комсомолу, раніше зу.
стрічалися на фестивалі
дружби молоді в окрузі
Галле. А тепер Віктор Копнлов (на знімку справа)
вітає друга з НДР у себе,
в місті башкирських нафтохіміків.
Фото В. ВОНОГА.
Фотохроніка ТАРС.
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«Молодий комун
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Тільки всі, тільки разом
справ.
Сьогодні хотілося б зо в громадському транспор гальнодержавних
середити увагу на тому, ті, уважливе ставлення до Ось приклад: коли з’явля
як кожен з нас особисто чужої праці, до громад ється необхідність зробити
розуміє програму при ського порядку, і, нареш якусь конкретну справу
на користь колективу, то
скорення, перебудови. І ті, до своїх виробничих та
часто ініціатива надходить
громадських
обов
’
язків.
тут, гадаю, є про що по
від старших. Безумовно, я
говорити. Як виявляється, Адже всі ці «дрібниці» і
наше життя. проти узагальнюючих
погляди на це питання складають
сновків, але я й проти
різні. Гадаю,
Інертність Сумлінне виконання своїх
обов’язків надає впевне го, щоб заплющувати
втілюється в тому, що де
ності І тоді, коли постає на очевидні явища,
хто вирішив зайняти поки необхідність відстояти свої даю, в таких випадках
що позицію
вичікуван
права від зазіхань тих, хто маємо справу з недоліка
ня, — мовляв, хай розпо
намагається
поліпшити ми у роботі з молоддю
чинають діяти ті, кому свій особистий добробут комсомольських
органі
більше за всіх треба, а ми за рахунок нашого, коли зацій, наставників,
бать
почекаємо І подивимось,
необхідно поставити
на ків, які не можуть втри
що з цього всього вийде...
місце хама, грубіяна, ха- матись від бажання будьНещодавно мені розпо
пугу, бюрократа. Все, що що полегшити життя мо
віли про молодого лікаря,
людей,
зробити
відбувається в країні, без лодих
який працює в кірово
посередньо стосується нас його якомога безтурбот
градському онкодиспансеіз вами, І тому необхідно нішим. А слід зайняти
рі, розповіли рідні одного
усвідомити всю згубність протилежну до існуючої
з його пацієнтів. Я дізнав
міщанської політики «не позицію: якомога раніше
ся про те, з якою самовід втручання». Найголовніша підключати
молодь до
даністю, любов’ю
може справа на сьогоднішній участі в громадському ак
ставитися людина до своєї день, я вважаю — довес тивному житті. 1 тут своє
праці, виконання обов’яз ти до розуму і серця кож вагоме слово мають ска
ків. Ігор Анатолійович (са ної людини таку просту зати комітети комсомолу.
ма так звуть молодого хі істину, що саме ми з вами
Давно пора,
нарешті,
рурга) всього себе віддає і є господарями чатої зробити відповідні виснов
справі. Навіть у вихідні дні країни, — не лише на сло- ки І переглянути деякі
не забуває про своїх хво вах, а й на ділі. Тому тре свої позиції. Час безпеч
рих. Своєю сердечністю, ба ставитися до всього, що ності і бездіяльних розмов
людяністю Ігор Анатолі нас оточує,
як личить лишається позаду, а попе
йович здобув собі повагу справжнім господарям, не реду — грандіозні плани,
І вдячність пацієнтів, сво звалюючи своїх обов’язків великі звершення, кон
їх колег.
на інших.
кретні дії, втілення наших
Ще одне питання хоті задумів. Ми всі — єдині й
Немає потреби десь да
леко шукати прикладів то лося б зачепити: інфан незмінні виконавці цих за
го, що саме слід робити тильність певної частини думів. Якщо не я, якщо
кожному з нас, з чого по нашої молоді. Найбільшу не ми, --- ТО хто ж?
чинати. Просто слід уваж тривогу викликає відсут
А. ГРИГОР,
ніше подивитись на такі ність у окремих людей
учень Кіровоградсько
дрібниці (на перший по- Ідеологічної зрілості, якась
го медичного учили
гляд) нашого життя, як соціальна безтурботність
ща Імені Є. О. Мухіна.
регулярна оплата проїзду та самоусунення від за■

СТУДЕНТ

Не заради
справної цифри
Хочеться напередодні наступного пленуму
обкому комсомолу зачепити ще один аспект
прийому в комсомол, якого поки що не
торкнулися учасники розмови на сторінках
«Молодого комунара». Йдеться про прий
мання в комсомол працюючої молоді.
Ні для кого з комсомольських працівників
не є секретом, що ми часто форсуємо при
йом в члени ВЛКСМ саме працюючої молоді. Робимо це для справної цифри.
Але ж життя вимагає підходити до цієї
справи реально. Допускати приписки ии,
самі розумієте, не повинні, не маємо права.
І ось чому. По-перше, у нашому, як і в ряді
інших сільських районів, працюючої неспілкової молоді комсомольського віку не так
уже й багато. І далеко не всі ці молоді лю
ди заслуговують (а дехто й вперто не хоче)
вступати в комсомол.
Слід, на мою думку, щоб кожен комсомо
лець, незалежно від того, працює він чи
вчиться в школі, засвідчував своє бажанпя
вступити у ряди ВЛКСМ сумлінним вико
нанням якогось, хай нескладного, комсо
мольського доручення. По-моєму, це сприя
тиме зростанню значимості самої події —
вступу в комсомол.

убу «Атеїст». В
Пересувного клубу
ііризначений час у Компаніївському будинку культури зі
брались хлібороби колгоспу
Імені Ф. Е. Дзержииського,
студенти ветеринарного техні
куму, учні старших класів.
Вечір відкрила завідуюча від
ділом пропаганди і агітації
райкому партії В. І. Устепко.
Вона надала слово членові ра
ди клубу «Атеїст» вчителеві Кі
ровоградської середньої шко
ли № 13 В. І. Каюкову, який
розповів присутнім про атеїс
тичні мотиви п творах великих
українських письменників Іва
на Франка, Тараса Шевченка,
про роль цих творів у форму
ванні
науково - атеїстичного
світогляду молоді.
Колишній віруючий М. Т. Чсревашко, який 25 років був
членом релігійної громади єван
гельських християн-баптистів,
розповів, як він став віруючим
1 як у нього потім появилися
сумніви щодо істинності так
званого «святого письма» —
біблії. Найперше наша радян
ська дійсність, вважає Михай
ло Титович, допомогла йому
ровернутися на правильний
шлях. 1 тепер він хоче допома
гати віруючим розібратися в
істинних та ілюзорних життє
вих цінностях, критично погля
нувши на релігію. Він вболіває
за тих, хто ще залишається в
релігійних громадах.
Лектори-атеїсти відповіли та
кож на численні запитання
слухачів.
^ТВОРЕННІ"! недавно облас
ним комітетом комсомолу
разом з обласним
Будинком
наукового атеїзму та краєзнавЧ■ІлМ _ МУзеєм пересувний клуб
«Атеїст» — нова в області фор
ма роботи пропаганди атеїс
тичних знань. Клуб має свою
раду, до якої увійшли праців
ники краєзнавчого музею, об
ласного комітету комсомолу,
лектори . обласної організації
товариства «Знання», медичні
та профспілкові працівники.

Головою ради обрано лектора
обкому ЛКСМ України С. В.
Кар а кулі н а.
Клуб «Атеїст» віднині вести
ме активну боротьбу з релігій
ними пережитками в свідомості
людей, пропагуватиме серед на
селення.
науково -атеїстичні
знання, сприятиме впровад
женню в побут радянських лю
дей нових свят, традицій, об
рядів.
При клубі діють секції: під
готовки атеїстичних кадрів,
лекційної пропаганди та масо
вих атеїстичних заходів, інди
відуальної роботи з віруючими.
Чимало цікавих зустрічей
відбулося того дня в КомпанІївському районі. Так, М. Т. Че-

ревашко розмовляв з трудівпиками
тракторної бригади
колгоспу «Комуніст»,
(Комуніст», де розпо
вів про облудність релігійної
віри євангельських християнбаптистів у питанні смислу
життя. Т. А. Григор'єва та
В. I. Каюков побували з лек
ціями в гостях хліборобів кол
госпу імені Димитрова. Відбу
лися цікаві зустрічі з юними
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«Хомут на шию?.. Що «Лінолеум, —
ви! Ні в якому разі. Я не розвів руками Віт
та людина», — запевняв Все, знаєте, руки
він колег. І раптом одру ходять». — «Зат<
рі», — ед-щно ;
жився.
Його обранкою стала ХриСТИЕ/ЗКпу Д;
вчителька співів з далеко но, — погодилася
го села. Вітренко познайо базар, главке, ря
Він з гордістк
мився з нею на конферен
ції, де вони сиділи поруч. їм свою бібліоті
У приватній розмові Хрис обожнював кни»
тина поскаржилася, що їй запах, їхню ваг’
з її запитами важко в цьо руках; читаючи ї
О. ПІТЕНКО,
му глухому («між нами почивав від свог
заворг Онуфріївського РК ЛКСМУ.
кажучи») селі; що учні до пітного, буденно
Потім показав
того туговухі й безголосі,
що просто нема сил, і во лю, що висіла і
на загине, якщо не вирве на видному місц
лігія до жінки? Чому дітей слід
АТЕЇЗМ
ться звідси. При цьому була старовиннг
берегти від релігійного вихо
вона так приємно всміха левих піхвах.
вання? На пі та багато інших
лася й так зворушливо них хитромудро
запитань відповідали лекторичервоніла, була така без
захисна і така мила, шоу
атеїсти.
Вітренкові
несподівано
Учасники пересувного клубу ,
прокинувся лицар, що зав
в Новоукраїнському районі зу
жди дрімає в кожному хо
атеїстами Гарманівської вось
стрілися також з трудівниками |
лостому мужчині, і він по
мирічної школи на тему «Діти
сирзаводу, хліборобами кол- і
чав погоджуватися: «Так,
. і релігія», з учнями та педаго
так. Вам треба неодмінно
гами Полтавської восьмирічки.
госпів імені Фрунзе, імені Лені- І
вирватися
звідси.
Вам
на, учнями шкіл, педагогами.
На атеїстичному вечорі в С?треба
розправити
кри
 арабського писі
лі Псршотравенці, де діє гро
Розповідаючи про перші кро
ла»,
—
«Ви
так
вважає
 ренко був певеї:
мада євангельських християнки роботи пересувного клубу
те?»
—
обрадувано
допи
 ля успадкована
баптистів, відбулася розмова
«Атеїст», слід підкреслити, що
тувалася нова знайома. дом од в.ойовні
про суть баптистського віро
його діяльність дає нині змогу
Вітренко запевнив її у ків?Л*_ом йом
вчення.
досвідченим
лекторам-атеїстам
своїй щирості. Вона довго ся, Щ&і в ньому
Кожен виїзд клубу «Атеїст»
і гаряче дякувала. Слово ться й нуртує (
відбувається за планом, з вра
обласного центру частіше зу
за словом і він сам не душі, у найдал
хуванням запитів, пропозицій
стрічатися із сільською молод
зчувся. як запросив її в капелку) якась
сільських трудівників. Найпер
дю. Молоді лектор и-атеїстн,
відвага; тоді ві
гості.
ше . клуб прямує в населені
виступаючи разом з досвідче
І не встиг він своєчас стіни шаблю і,
пункти, де діють релігійні гро
ними, набувають у клубі нави
но охолонути, як Христи ред дзеркало?
мади.
на нанесла йому візит. себе безстрашні
ків
атеїстичної
роботи
і
лектор

ТгАДОВГО залишиться така
п зустріч в пам’яті відвіду
Звичайно, не
зразу на що, ставши на
ської майстерності. Обласний
квартиру, а на роботу. І ворога, як кап;
вачів сільського будинку кулькомітет комсомолу має намір
Вітренко, як порядний 1 правда, сама и
вихований мужчина, за- трохи пощерблі
просив її додому тільки ва... Але це вж<
тоді, коли показав школу. істотно.
Мама глянул:
Передусім свій улюблений
кабінет історії. Він почав вію риб’ячими
розповідати про свої дале Христина ахну;
косяжні краєзнавчі плани, безпосередністк
про подорожі і підготовку запеклого холо
до аспірантури, але гостя пенулося. ВДРІ
чемно вибачилася і ска мама відлучилі
ч зала: «Я ж не сама. Я з роном («ой, та
ч мамою». Мама
терпляче ють!..»), він зі
піджидала
їх
надворі. Христині руку
«Антоніна
Прокопівна». золіз своєю
«Дуже приємно» — «І ме нсут’квартироь
ні дуже-дуже».
ці я була вислу
Ного вразила схожість гою.
між дочкою і матір’ю: «Ви,
Відгуляли м
як дві сестри». У відпо не весілля.
відь Христина
люб’язно Удвох.
А
всміхнулася, а її кругло утрьох. Теща
бока мама зайшлася хрип в домі непові:
куватим смішком, який упевнено, аж
вона так само несподіва стало прикро,
но урвала, набравши по місяць закінчи
важного, ба навіть гордо ково.
витого вигляду.
Почалися 6}
— Не иазнвг
Поки добиралися, Віт
ренко розважав їх розмо ше Хріїстннок
вою і намагався притлу сила якось др
тури села Глодоси Новоукраїнстворити такі клуби при кож- І
мити легку досаду, що
— А як? —
йому райкомі комсомолу, щоб ■
ського району. Оголошення попойняла його, коли їх ста Вітренко.
вони
стали
провідною
лапкою
в
відомляло, що відбудеться ате.
ло .двоє.
— Крістіна.,
в створенні системи науково- І
Квартира їм сподобала віше. А то —
їстичпий вечір «Запитуйте —
атеїстичного виховання серед |
ся. «Неплохо, неплохо, — намисті...
відповідаємо». Запитань було
молоді Кіровоградшинн.
сказала мама і діловито
багато. Чому відбулося хре
постукала каблуком об
П- ДМИТРЕНКО,
щення Русі? Що таке віра в
підлогу. — Паркет?»
завідуючий обласним Бу
динком атеїзму,
бога? Чи був Христос реальною особою? Як ставиться рем. Кіровоград.

Д@ вас приїхав... клуб
арвисті оголошення заБ
здалегідь сповістйли Ж11ТЄйів райцентру про> засідання

ВІДПОВІДАЛИ УЧАСНИКИ ВИЇЗНОЇ РЕДАКЦІ
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» В ПЕДІНСТИТУТІ
ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА
Які проблеми студентського життя планує газе-:
нести найближчим часом і в наступному році нг
сторінки? Чи не можна сторінку для агентське
лоді «Аудиторія» пропонувати читачам
щомі
Як з’явилась у газеті публікація «Випадок у класі
непедагогічну поведінну вчительки в одній із
Петрівського району? Якими будуть надалі спеці
випуски «Думаємо. Боремось. Живемо»?
На Ці та багато інших запитань відповіли на зу‘
завідуючі відділами «Молодого комунара» Петре
лецьний і Василь Бондар.
В аннетах, які надходять до газети, читачі висл
ють пропозицію: дайте слово учасникам лінвідац
слідків аварії на Чорнобильській АЕС. Перша таї
стріч, усна, відбулася с стінах антового залу К
градсьного педінституту. Про два місяці перебуї
Е Чорнобильському районі, роботу біля четвертої
актора розповів постійнй автор газети, працівниь
робничого об’єднання «Друнмаш» Сергій Колесь
Він відповів на численні запитання студентів, про
Кілька нових пародій на вірші кіровоградських п
На зустрічі виступили й гумористи. Фрази і міни
читав член міської літературної студи «Сівач»
сандр Перлюк. Заступник голови літстудії Антони
рінь познайомила студентів зі своїми новими пое:
Першокурсники та винладачі педінституту вис
ли чимало слушних пропозицій - усно и у розпе
жених спеціальних анкетах - щодо завтрашньо;
обласної молодіжної газети.
Наш і

Ш

16 вересня 1986 року
Якщо книгу для серед
нього і старшого шкільно
го віку з задоволенням чи
тають не тільки діти, а й
дорослі, то це означає, що
авторові вона вдалася. Та
ка доля, на мою думку,
випала
повісті - хроніці
В- Мойсеева «Плем’я Ікара», яка на початку ни-

відуючий кафедрою журналістики Вищої партійної
школи при ЦК Компартії
України, — завжди швид
ко і щиро відгукується на
все цікаве, оригінальне,
маловідоме. Пам’ятаю, як
під час однієї зустрічі він
розпитував, як увічнена в
Малій Висці пам’ять про

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ
незвичайний
підвод
ний міні-концерт відбув

ся в... басейні Ліперпуль-

ського університету, Організатор концерту

Кен

вважає,

ЩО

властивість води у

де-

Кемпбел

кілька разів швидше пе-

редавати звукові

хвилі

обіцяє велике майбутнє
його підприємству.
Фото Камера прес—ТАРС.
Л/'Л/'ЛЛ

ПРАГНУТИ НЕБА
нішнього року вийшла у
видавництві «Веселка». Во
на — про перших росій
ських льотчиків М. Єфімо.
ва, С. Уточкіна, О. Куда
шева, П. Нестерова, їхні
пошуки, дерзання, невда
чі, трагедії.
Тема авіації — одна З
провідних
у
творчості
В. Мойсеева. Це насампе
ред нариси про генераль
ного конструктора О. К.
Антонова, про славні діян
ня колективу, який довго
очолювала ця талановита
Людина.
Не знаю, чи мріяв коли
автор про небо, але до
людей нелегких
небесних професій він небайдужий. І намагається жур
налістським словом ска
зати про них небуденно,
цікаво. В. Моисеев — за-

— Тю! — скривилася те- ?
ща.
|
Вітренко закліпав очн- $
ма:
?
— Що «тю»? Що «тю»?.. І
Та як ви сміли?
— А що тут такого? — ?
простодушно сказала те- >
В ЛІТСТУДІЯХ
ща.
<
ОБЛАСТІ
— Як—що? — оторопів з
він, нервово зняв окуляри 5
і почав їх старанно про- £
тпратп, збираючи докупи $
всі ті розумні думки, які £
прийшли йому в голову, <
поки
добирався
додо- <
му, і які враз порозліта- <
лися, як тільки почав <
На адресу літератур
розмовляти з ними. — Це < ної студії «Вись», що
ж така цінність! Це ж! А < 27 років працює при ре
ви?
< дакції новомиргородської
— Ми ж її не викину- 5 районної газети «Червона
ли, — сказала теща,—Ми £ зірка», надійшло з Києва
ж узяли за неї добрі гронове
видання
трилогії
ші і тепер купимо ковйор. > «Плавні палають».
Скажи, дочко, (Христина ?
На титульній сторінці ра
слухняно кивнула).
є дує напис: «Молодим земОповідання
Вони стояли навпроти ? лякам-літераторам «Висі»
нього
—схожі, як дві крап- > на добру згадку. Автор.
Ще б пак — він прино
ослухавши:
«Канєшно,
елі вона дорога, то ніззя». сив її на гурток, хвалився, лі води, в однакових ха- 5 Щастя Вам! Юр. Мокрієв.
Він залюбки показував дав кожному подержати і латах, упевнені в собі, не- $ 25.VIII.86 р.».
Звертає на себе увагу
и місто. Теща обмежила- тішився їхньою радістю... зворушні; і йому еталоне д
по
собі...
Чим
їх
пройня£
лист,
вклеєний перед ти
Вони пішли, оглядаю
я огляд-Шучі
центру,
іружина іЖвідувала- з чись, а Вітренко губився у ти?.. Як зачепити?.. Рука ? тульною сторінкою:
мимоволі
потяглася до <
«Дорогі мої! Щасливий
:им театри і музеї, але здогадах: як його шабля
шаблі, і шабля несподіва- < написати Вам цього листамогла
потрапити
в
анти

ак швидко втомлювалася
но легко вийнялася з пі- ї Радий, що мій рідний Но«дуже багато вражень»), кварний?
хов. Він заніс її над го- ! вомиргород має свій лі
до Вітренко вирішив не
Він мерщій подався в ловоіо, наче стояв перед !
тературний гурток, отже,
мрискорюватп бурхливий магазин. Шаблю ще не
дзеркалом:
■
не лише любить, а й тво
ультурний ріст.
продали. Досить було од
—
Порубаю!
;
рить нашу літературу. Не
Учителювати
дружина ного погляду, щоб визна
забувайте, що наша КіроТещу
паче
громом
уда<
чити:
шабля
його.
Він
за

Одмовилася навідріз («нервоградщина дала країні
рило.
Вона
вирячила
очі
й
и мої не витримують!») і скреготів зубами і виско
корифеїв театру і літера
позадкувала
до
дверей.
.
чив
з
магазину.
Потім
по

їн мусив надзвонювати
тури...
Слідом
відступила
Христи

5ОЇМ інститутським ДРУ; спішно вернувся і глянув
Коли б Ви знали, як меям у пошуках підходящої на ціпу. Ого! Тсша неда на (чи то пак — Крістіна).
ні
було приємно, коли Ви,
ремно цікавилася її вар На її обличчі відбився та
оботки для неї.
мої земляки, пізнали в
На книжки йому тепер тістю. Він одбувся тоді кий жах що Вітренко враз
моєму романі «Плавні па
закувало коштів. Якось жартами. Дожартувався. оговтався й опустив шаб
лають» свій Новомиргон поцікавився, куди ді У нього враз засвербіли лю.
род, своїх батьків і дідів.
неться його зарплата. руки. «Уб’ю!» — просичав
Клацнули замком двері.
Отже, приглядайтеся до
Як куди? Треба і те, і се. він. але тої ж миті зляка І зразу ж у коридорі про
своїх сусідів, працівниківкоро дадуть нову квар- но озирнувся: ніхто не по лунав верескливий тешин
хліборобів (а сьогодні ще
лру, а в нас хоч покоти- чув?..
голос. Вітпенко навшпинь
й шахтарів!), вивчайте їх
я». Сказано було з таОббігавши знайомих, він ках підбіг до дверей, на
нє життя, побут, характе
ою образою, шо Вітрен- нашкріб потрібну суму. ставив вухо. Теша розходи
ри. Зичу Вам написати про
о більше про гроші мови Коли шабля опинилася в
них.
лася, як за прилавком: пі
е заводив.
паче, шо його пуках, він трохи за ду!.. заявлю!., викличу!..
Любіть цю прекрасну
нтоніна ПроЯНівна влаш- спокоївся,
Обгорнув її
землю, на якій Ви наро
Він
схопився
за
голову
.
увалася в магазин і по- газетами і поніс додому,
дилися, — і хай ця лю
Що я. дурний накоїв? А
ала чимало заробляти,
Він ще не знав, іцо паптом справді накапає?
бов усе переможе!
і До їхнього будинку під- їм скаже,
Обнімаю Вас усіх.
але достеменно Та ще пппбреше? Порпала
тупали новобудови.
їх знав, що скаже щось таке,
Юр Мокрісв».
тоді аспіпантупа і всі пла
т-от мали переселяти. Te таке... У передчутті цієї
В іншому листі Юрій
ни
на
майбутнє..
lia і дружина жваво об- розмови він навіть збадьо
Олексійович обіцяє: «Десь
Він кинув шаблю додо
оворювали умеблювання рився і прискорив крок.
наприкінці року чи в на
лу і вискочив V коридор:
ової квартири. Спочатку
ступному у «Дніпрі» має
_ Антпіппо П’юкопівпо!
— Ой, що це? Покажи?—
ін не брав участі в їхніх
вийти другий том мої»
алачках, а потім і собі кинулася до нього дружи Крістіно! Я ж пожарту
творів («Слід на
землі»,
вав... Верніться... Я вас
очав тішитися: буде аж на побачивши пакунок
романи, повісті
новели,
З кухні випливла теща дуже прошу...
;ві кімнати... нарешті загумор). Як вийде з друку,
Вони, поламавшись, вер
сивуть.. він писатиме ди- в доччиному халаті. Вони
обов’язково надішлю».
ертацію... дружина зай ні про що не здогадува нулися. Він довго й нудно
Літературна
студія
матиметься музикою... або лися. Вітренко навіть за вибачався. Воші боязко
«Вись» вдячна земляко
сумнівався в їхній провині. косилися на шаблю «Я її
‘оглядатиме дітей...
ві, відомому українському
Але дружина розчару- Але шабля була неспрос продам, продам!» — за
письменникові Юрію Олек
ала його: «З цим ше товним Доказом. Він при певнив він, і в їхній квар
сійовичу Мокрієву за до
стигнемо. Треба пожити тлумив свій сумнів.
тирі запанували мир, зла
рогий подарунок і теплі
— Шабля! — з похму года і взаєморозуміння.
батьківські слова, зверне
ля себе».
Потроху
пакувалися, рою урочистістю проголо
ні до літераторів «Висі».
Володимир КОБЗАР.
ікось він
не поба- сив Вітренко. і дружина
Микола СУХОВ,
м. Кіровоград.
ив на старОАу міст шаб- одсмикнула руки.
голова літстудії «Вись»,

орікати йому за пізні поернення зі школи, а її
ама взагалі склала губи
урячою гузкою: «Аби хоч
єньги платили, а то зада0М...»г4^
У квартирі з’явилися заавісочки, килимочки, ва
вочки та інші штучки, без
|ких немислиме влаштовае жіноче життя. Вітрсп(о не перечив: «Хай буде
речка». Єдиний раз він
одав голос, коли вони
рибрали з видного місця
іаблю і запропонували її
куток. Він почепив ре>
ііквію на старе місце і
іочав
розводитися про
іетлінні цінності, про...
ро... Теща погодилася, не

лі. Він не насмілився за
питати, очевидно, запаку
вали без нього.
Одного разу після уро
ків, коли він квапився до
дому, його перестріли ко
лишні гуртківці. Він хотів
їх делікатно обминути, але
вони обступили його сті
ною:
— А ми бачили вашу
шаблю!
- Де?
— В антикварному.
— Не може бути, —
сказав Вітренко. — Ви по
миляєтесь.
— Ваша! — навперебій
загукали гуртківці. — Ми
ж вашу шаблю добре
знаємо... Ох і шаблюка!

піонера
космонавтики
Ю. В. Кондратюка, який
кілька років працював ме
ханіком на місцевому цук
ровому заводі, мріяв у
нашому степовому містеч
ку про польоти на Мі
сяць і Марс. Розпитував
також про Героя Радян
ського Союзу, уроджен
ця Малої Виски І. М. Су
хомлина—відомого льотчика-випробувача
конструкторського бюро А. М.
Туполева.
Тоді ж побував я з
В. Мойсеевим на засідан
ні Київського клубу авіа
торів
і
повітроплавців,
зустрівся з ентузіастами,
які бережуть пам'ять про
вітчизняних Ікарів, пере
дають її наступним поколінням. Серед цих людей,
які. знали перших вітчиз

няних пілотів, ракетобудівників С. П. Корольова
і В, П. Глушка, інших про
славлених діячів
авіації,
космонавтики і повітро
плавання, своїм почував-,
ся В- Мойсеєв.
Книга — не витвір спо
кійних кабінетних і архів
них пошуків. Вона — плід
зацікавлених стосунків з
багатьма відданими спра
ві авіації людьми.
Книга не статична. РаІ
зом з героями книги ми
побуваємо і в Києві, і в
Одесі, і в інших містах,
країнах, переживемо етап
ні моменти в історії авіа
ції, гіркоту важких втрат,
котрі були неминучими на
шляху, що вів до неба. І
разом з автором зробимо
ще раз висновок, що по
двигу підкорювачів небес
немає кінця.
Зовсім недавно придбав
я «Плем’я Ікара» В. Мой
сеева. За короткий час
прочитали її не тільки мій
син-підліток, а й багато
його друзів, — по-хлопча
чому поспіхом. Прочитали
з невимовним захоплен
ням. Думав я після цього:
не вмирає плем’я Ікарів,
потяг до високого неба
живе в юних серцях, надихає на подвиги і дерзання.
А. МИХАЙЛОВ.

м. МаЛа Виска.

дарунок
земляка

вл
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м. Новомиргород.

СТОЛИЦЯ АВСТРІЇ

ВІДЕНЬ

Бюст Оснара Кокошки встановлено в центрі міста
з нагоди століття з дня народження відомого австрій
ського художника і драматурга, борця проти нацизму.
Фото АДН—ТАРС.

Валерий СИДНИН

г

р

взрослее с каждым днем.
А за окном, а за окном
полощет клен листвой,
и школьный маленький
звонок,
как сын смеется твой.
И суета мирских забот,
как ветер листья крутитОт воскресений до суббот
путь радостен и труден.
Хотя и не предположить:
кому какой удел,
но это главное — прожить,
и быть всегда у дел.
Пусть наша осень далеко
сверкает позолотой.
Нам ни к чему ее покой—
у нас свои заботы.
*
*
скворцы еще галдят.
Давно пора листву
Но все равно позавчера
сгребать,
гроза еще была.
пора лететь на юг.
И, может, вовсе не пора
И журавлиная труба
и не плохи дела.
трубит печаль свою.
И может где-то впереди
Пора зашторивать окно
За шторами окна
от скучного дождя,
через туманы и дожди
но все равно, но все равно к нам близится весна.
* ♦
Есть во мне любимая вовсе не случайная,
Не залетным зернышком тополя а маю.
Я ее вышагивал на кругах отчаянья,
Ждал ее вылюбливал. вечную моюМежду нами ночь лежит сутолочным поездом,
Станций без названия, сонных городов
...Ожиданье тягостно, сладостно и боязно.
А закат предветренный сочен и бордов.
г. Кировоград.

Присела осень на пороге
Ты помнишь нашу осень?..
А у тебя уже уроки,
тетрадки и опросы,
А у тебя ученики —
ладошки, как у кленовСынишка — папины зрачки
с лирическим уклоном.
Забот житейских кутерьма
и будничные радости.
Конспекты пишешь
дотемна,
а утром снова:
«Здравствуйте».
А за окном туман горит
серебрянным огнем.
Смешные школьники ТВОИ

*
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А УТ

А ЦТ (І програма) •
8.00 — «Час». 8.40 — По
літичний театр. Телевистава
«Ава ІІєт». 10.30 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Документальні фільми. 15.30
— «Я тобі проспіваю се
ренаду».
15.55 — Новини.
16.00 — «Мексіка сьогодні».
Кіноварне. 10.20 — Виступ
фольклорного ансамблю універтитету м. Гвадалахарл.
(Мексіка).
16.50 — Мульт
фільм. 17.00 — Документаль
ний фільм. 17.40 — Робітни
чі збори. 18.45 — Сьогодні у
світі. 19.00 — Документаль
ний телефільм. 19.50 — Но
вини. 19.55 — У гостях в
академіка Б. Піотровського.
21.00 — «Час». 21.40 — Те
лефільм «Професія — слід
чий». 2 серія. 22.50 — Сьо
годні у світі.
А

А УТ

16 вересня 1986 року

«Молодий комунар»

----------- 4 стер.
10.00 — Новини. 10.20 —
Концерт. 10.35 — Шкільний
екран. 10 клас. «Основи ін
форматики та обчислюваль
ної техніки». Пам'ять ЕОМ,
її види і функції. 11.05 —
Скрипка грає... 11.25 —• Те
лефільм «З думою про хліб».
11.40 — Шкільний екран. 9
клас. Українська література.
Письменники — лауреати
республіканської комсомоль-

контрольні задачі з матема
тики». 17.45 — Екран поша
ни Українського телебачен
ня. 13.00 — Телефільм «По
вернення до бригади». 18.30
— Музичний фільм «Закар
патський хоровод». 19.00 —
Актуальна камера 19.30 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
«Сокіл» — «Динамо» (Моск
ва). II і ПІ періоди. 20.45 —
На добраніч, діти! 21.00 —
«Час». 21,40 — П. Кальде
рон. «Дамп-Невидимка». Ви-

СПТУ. Історія. 10.35. 11.35 —
Зоологія. 7 клас. 11.00 —
Батьківський день — субо
та. 12,00 — Історія. 8 клас.
Якобінська диктатура. 12.30
— Астрономія. 10 клас. 13.00
— Ознайомлення з навко
лишнім світом. 1 клас. «З
чого починається Батьків
щина». 13.50 — «Не вір. що
мене більше немає». Худож
ній «|)ільм із субтитрами.
15.00 — Новини. 18.00 — Но
вини. 18.15 — «Візьми!». Про
відповідальність батьків за
духовне виховання підлітків.
18.45 — Чемпіонат СРСР з
хокею. ЦСКА — «Торпедо»
(Горький). Під час перерви
— 20.00 — Вечірня казка.
21.00 -- «Час»
21.40 — З
творів Д. Шостаковича. Кон
церт для скрипки з оркест
ром № 2. 22.20 — Поезія.
С. Островой. 22.50 — Чемпіо
нат СРСР з боротьби дзюдо.
23.20 — Новини.

йШЖВЗ
ської премії Імені М. Островського.12.15 — Худояшій
телефільм «Танкодром». 2 се
рія. 13.25 — Час вирішувати.
14.05 — Новини. 14.20 — На
родні таланти. 16.00 — Но
вини. 16.10 — «Срібний дзві
ночок». 16.30 — «Там. де Ятрань круто в’ється». 16.45—
Українські барви. 17,30 —
Агропром: проблеми і пошу
ки. РАПО і відстаюче госпо
дарство.
18:00 — Олівецьмалювець. 18.30 — «Народ
ний депутат». Нарис про де
путата Олександрівської ра
йонної Ради народних депу
татів М. II. Мошуренка. (Кі
ровоград). 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — Співає
народна
артистка
УРСР
II. Матвієнко. 20.00 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 20.45
— На добраніч, діти! 21.00—
«Час». 21.40 — Художній
фільм «На Гранатових остро
вах». 23.05 — Новини.

10.00 — Новини. 10.20 —
Доброго вам здоров’я. 10.50
— Худояшій телефільм «Тан
кодром». 1 серія. 12.05—Но
вини. 16.00 — Новини. 16.10
— Срібний дзвіночок. 16.30
— Телефільм
«Тюмень».
16.45 — Комуністи 80-х. 17.15
— Мультфільм «Казки-невелички», 17.30 — Неспокійні
серця. 18.00 — Кінопрограма
«у світі прекрасного». 18.30
>- Любителям скрипкової мувики. 19.00 — Актуальна ка
мера. 19.30 — «Час вирішу
вати». Ефекти колективного
саду. 20.00 — «Народні та
ланти».
Концерт-розповідь
про хор будинку культури
Заваллівського графітового
комбінату. (Кіровоград). 20.40
— День за днем. (Кірово
град). 20.45 — На добраніч,
діти! 21.00 — «Час». 21.40—
Заключний концерт X Всесо.
юзпого музичного фестива А ЦТ (П програма)
лю мистецтв. По закінчен
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Співці».
Документальний
ні — 23.55 — Новини.
фільм. 8.35, 9.35 — Суспіль
ствознавство. 10 клас. 9.05,
13.10 — Німецька мова.
А ЦТ (II програма)
10.05 — Учням СПТУ. Етика
8.00 — Гімнастика. 8.15— 1 психологія сімейного жит
«Проблемність у навчанні». тя. Психологічний клімат
Науково-популярний фільм. сім’ї. 10.35, 11.40 — Загаль
8.35, 9.40 — Фізика. 7 клас. на біологія. 9 клас. 11.05 —
9.00 — «Композиція». Науко Поезія П. Тичини. 12,10 —
«Капітанська
во-популярний фільм. 9.10, О. Пушкін.
12.50 — Французька мова. дочка». 7 клас. 12.40 — Істо
10.05 — Учням СПТУ. Есте рія. 6 клас. 13.40 — Музика.
тичне виховання. «Суть і зав М. Мусоргський. 14.25 —
дання». 10.35. 11.40 — Бота «Людина в потоці інформа
Науково-популярний
ніка. 5 клас. 10.55 — Шахо ції».
ва школа. Уроки майстер фільм. 14.35 — Драматургія
ності. 11.25 — «Там, де нема і Театр. М. Горький. «На дні».
доріг.,.».
Науково-популяр 15.20 — Новини. 18.00—Но
ний фільм. 12.00 — Поезія вини. 18.15 — Людина і за
Михайла Светлова. 13.20 — кон. 18.50 — Золтан Кочиш
Мистецтво Стародавньої Русі. грає Ф. Шопена. 19.00 —
Сільська година 20.00—Ве
7 клас. 13.50 — В. Шукшин. чірня
казка. 20.15 — Нови
По сторінках прози. 15.05— ни. 20.20
—«Співдружність».
Повний.
18.00 — Новини. Тележурнал.
— Співає
18.15- — Музичний кіоск. молодіжний 20.50
хор «Ноорус»
18.45 — Ритмічна гімнасти Палацу культури
їм. Я. Томка. 19.15 — «...До шістнадця па. 21.00 — «Час».
21.40 —
ти і старші». 20.00 — Вечір Телефільм «Пічники».
23.00
ня казка. 20.15 — Із скарб — Новини.
ниці світової музичної куль
тури. Л. Бетховен. Соната
№ 9. «Крейцерова». 20.50 —
«Іван Федоров — друкар
Москвітін». Документальний
фільм. 21.00 — «Час». 21.40
— «0. Пушкіну присвячує
ЦТ (І програма)
ться». Концерт у Колонному А 8.00
«Час». 8.40 — Те
залі Буднику спілок. 22.50— лефільм— «Професія
слід
Документальний телефільм. чий». 2 серія 9.45 —— Нови

23.05 — Новини.
ни. 14.30 — Новини. 14.45—
Документальні телефільми.
15.20 — К. Сеи-Санс. Концерт
для віолончелі з оркестром
ля мінор. 15.45 — Стадіон
для всіх. 16.15 — Новини.
16.20 — Виступ Державного
'А ЦТ (І програма)
ансамблю пісні 1 танцю
АРСР «Умари8.00 — «Час». 8.40 — Те Мордовської
17.00 — «Право па стри
лефільм «Професія — слід на».
бок». Зустріч школярів з ге
чий». 1 серія, 9.45 — Нови нерал-лейтенантом
відстав
ни. 14.30 — Новини. 14.50 — ці, заслуженим умайстром
По Сибіру і Далекому Сходу. спорту СРСР, завідуючим
Документальні фільми. 15.50
Вищої комсомоль
Грузинські народні танці. кафедрою
школи при ЦК ВЛКСМ
16.25 — Новини. 16.30 — ської
І. Лісовим. 17.45 — «Паш
Мультфільм. 16.45 — Розпо 1.
сад». 18.15 — «За словом—
відають наші кореспонден діло».
18.45 — Сьогодні у
ти. 17.15 — «...До шістнадця світі. 19.05
«Світ і мо
ти і старші». 18.00 — Агро лодь». 19.40 ——Новини.
19.50
пром: сьогодні 1 завтра. — Літературний альманах.
18.30 — Футбол. Кубок євро 21.00 — «Час». 21.40 — Те
пейських чемпіонів. 1/16 фі лефільм «Професія — слід
налу. «Бероє» (Болгарія) — чий». З серія. 22.50 — Сьо
«Динамо» (Київ). Під час пе годні у світі.
рерви — 19.15 — Сьогодні у
світі. Чемпіонат світу з ша
хів. Матч-реванш. 20.15 — А УТ
Футбол. Кубок У ЕФ А. 1/32
фіналу. «Динамо» (Мінськ)—
10.00 — Новини. 10.20 —
«Раба сто» .(Угорщина), 20.45 Любителям класичної музи
— Футбол. Кубок володарів ки. 11.35 — Шкільний ек
V16 Фіналу. «Хана» ран. 10 клас. Фізика. «Меха
(Фінляндія) — «Торпедо» нічні коливання та їх засто
(Москва). 21.00 — «Час» сування». 11.05 — Художній
іІД°Т?’утбол- КУбок УЕФА. фільм «На Гранатових остро
1 /32 фіналу. «Спартак» (Мо вах». 12.35 — Сонячне коло.
сква) — «Люцерн» (Швейца 13.20 — Новини. 13.35 —
рія). 2-й тайм. 22.25 — Сьо Молодіжна студія «Гарт».
годні у світі. 22.40 — Фут 16.00 — Новини. 16.10 —
бол. Кубок УЕФА. 1/32 фіна «Срібний дзвіночок». 16.30—
лу. «Легія» (Польща) _ «Від першої особи».
Поет
«Дніпро». 2-й тайм. 23.25 — Р. Левін. 17.15 — Республі
Чемпіонат світу з шахів. канська фізико-математична
Матч-реванш.
школа.
«Як розв'язувати

става. Під час перерви
23.00 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
«Груповий портрет з май
стром». Документальний те
лефільм. 8.35. 9.35 — При
родознавство. 4 клас. Сонце
і Сонячна система. 8.55 —
Науково-популярний фільм.
.9.05. 13.20 — Іспанська мо
ва. 9.55 — Науково-популяр
ний фільм. 10.05 — Учням

8.00 — «Час». 8.40 — Те
лефільм «Професія — слід
чий». З серія. 9.50 — Нови
ни. 14.30 — Новини. 14.50—
Документальні фільми. 15.30
— Російська мова. 16.00 —
Новини. 16.05 — 3 творів
Д. Шостаковича. Симфонія
№ 10 17.20 — Російський
музей. «Живопис Стародав
ньої Русі». 17.50 — «Якщо
подивитись тверезо...». До
кументальний
фільм про
шкідливість пияцтва. 18.00—

ПО
ГОРИЗОНТАЛІ:
1. Друкарський шрифт.
4. Риба родини оселедце
вих. 7. Мінерал класу суль
фідів. 9. Духовий музичІний інструмент. 10. Маса
чистого благородного ме
талу (золота, срібла) у мо
неті. 11. Людиноподібна
мавпа. 14. Сплав заліза з
нікелем. 18. Середньовіч
ний феодал у Західній ЄвІропі. 2*0. Ера в геологічній
історії Землі. 21. Вимикач.
22. Невід’ємна властивість
об'єкта. 24. Жанр публі
цистики. 25. Симптом за
хворювання рослин. 26. На
зва югославського магази
ну у Москві. 31. Місячний
кратер. 33. Житло зі снігу
або льоду у ескімосів.
34. Ріка в Індії. 35. Парі ламент у Ліхтенштейні.
! 36.
Прісноводна
риба.
! 37. Метод дослідження.
ПО ВЕРТИКАЛІ: І.Один
із видів японського націо
нального театру. 2. Естоні

І

ські живописці,
брати.
3. Англійська письменни
ця, автор роману «Абатиса
з Круская». 4. Рослина ро
дини шовковицевих. 5. Мо
нета в Стародавній Гре
ції. 6. Рослинний барвник
червоного або жовтого ко
льору. 8. Загальна назва
творів Арістотеля з логі
ки. 12. Удар у більярдній
грі. 13. Старовинний іс
панський танок. 15. Музич
на п’єса ліричного харак
теру. 16, Старий воїн.
17. Жанр образотворчого
мистецтва. 19. Місто в
ФРН. 23. Поверхня, схожа
на сферу. 25. Герой біб
лейських переказів. 27. Опе
ра М. Магомаєва. 28. Стиль
плавання. 29. Продукт
бджільництва. ЗО. Прозо
рий
перебивний
папір.
32. Бог родючості, війни в
релігії Сірії, Палестини.
Склала
Е. ВОЛОДИМИРСЬКА.

м. Кіровоград-

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД «СПОРТИВНИЙ»
В НЕЧИПОРЕННА, ВМІЩЕНИЙ В «МК»
ЗА 9 ВЕРЕСНЯ Ц. Р.
ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. Кареткін. 8. «Металург». 11. Те.
ніс. 12. Свінг. 13. Чемпіонат. 16. Крилов. 17. Титов.
18. Непела. 21. Бівуан. 22. Басейн. 23. Санєєв. 24. Маса
ла. 29. Ранжир. ЗО. Новак. 31. Бікіла. 35. Сологубов.
37. Кураш. 38. Жокей. 39. Горохова. 40. Розминка.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Палестра. 2. «Зеніт». 3. Пірует.
4. Бердаш. 5. Слава. 6. Гренобль. 9. Заплив. 10. Штопор.
14. Ботвинник. 15. Федерація. 19. Бар’єр. 20. Парад.
25. Пастухов. 26. «Коломб». 27. Манурі. 28. Клименно.
32. Лобова. 33. Борзов. 34. «Надом». 36. Кошич.

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050. МПС,

На украинском языке.
БК 02305.

УТ

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича
гімнастика. 4
урок. 10.30 — Сеанс доку
ментального 1 науково-по
пулярного кіно. 11.30 — Ук
раїнські мелодії. 11.40 —
Шкільний екран. 10 клас.
Російська література. О. М.
Горький і МХАТ. 12.10 —
Співає Л. Артеменко 12.35 —
Атеїстичні діалоги 13.10 —
Новини. 16.00 — Новини.
16.15 — «Срібний дзвіночок».
16.35 — Камерна музика.
17.05 — Науково-популярний
фільм «Скульптор». 17.15—
Живе слово. 18.00 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.15
— «Виросте калина коло ха
ти...». Репортаж із села Сукачів Іванківського району
Київської області. (Кірово
град). 18.30 — «Крокуй з на
ми, пісне...». 19.00 — Акту
альна камера. 19.30 — «Не
забутні». Л. Дмитерко. 20.05
— Любителям оперети. 20.45
— На добраніч, діти! 21.00—
— «Час». 24.40 — Автограф.
Н. Чепрага. 22.40 — Новини.

А ЦТ (І програма)

Обсяг 0.5 друк. арк.

чемпіонат
На кіровоградських ста
діонах «Спартак» і «Піо-1й
нер» триває
чемпіонат
центральної ради студент-|
ського добровільного то
вариства «Буревісник» з
футболу
серед збірних
команд союзних респуб
лік, міст Москви та Ленін
града.
Після трьох турів у під
групі «А» без поразок
впевнено виступає збірна
команда України, яка зав
дала поразки футболістам
Ленінграда з рахунком
1:0, Киргизії — 3:1 і Мол
давії — 4:1. По два очка
□тратили команди Ленін
града і друга збірна Ро
сійської Федерації, жод
ного очка не набрав поки
що колектив Узбекистану.
Три перемоги в підгрупі
«Б» здобула сильна коман
да Грузії, яка послідовно
обіграла гравців Москви—
3:1, Азербайджану — 1:0
і першу збірну Російської
Федерації — 2:1. Другий
рядок турнірної таблиці
посідають футболісти Ка
захстану — одна перемо
га і дві нічиї. Всі три гри
програли студенти Вірмені».
Сьогодні завершуються
відбірк'ові ігри в підгрупах, переможці яких в
четвер, 18 вересня, зустрі
нуться у фінальному матчі
за золоті медалі чемпіо
нату. Команди, які зай
муть другі місця в підгру
пах, боротимуться за тре
тє призове місце.
В. ПЕРЕВЕРЗЄВ.

Індекс 61103.

Зам. Nj 501.

Тираж 60 500.

ЦТ (Н програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15«Листн до нас». Докуме
тальннй телефільм 8.35, 9.;
— Історія. 4 клас. 9.05. 12'
— Англійська мова. 10.05
Учням СПТУ._ Суспільств
знавство. 10.35. 11.40 — led
рія 7 клас. 11.05 — Мамні
школа. 12.10 — Твоя лені
ська бібліотека. В. І. Лені]
«Три джерела і три складе
частини марксизму». «Іст]
рнчна доля вчення Кара
Маркса». 13.10 я^Хистекті
розпису. 13.55 -^Зустріч
народними учителями СРС
Т. Гончаррвою, Г. Король
пою, Н. Захаровою. 14.25 |
Драматургія і театр. Д. Фо
візін. «Недоросток». 15.10
Новини.
18.00 — Новин
18.15 — Клуб мандрівник!
19.15 — Концерт. 19.35 Вечірня
19.50 — Че
иіонат СРСР з баскетбо.а
Чоловіки. «Спартак» (Лені
град) — «Жальгіріс» (KaJ
нас). 2 тайм. 20.30 — «Д.
всіх і для кожного». сГотх
сани влітку». 21.00 — «Часі
21.40 — Концерт радянські
пісні і естрадної музики
Колонному валі Будинку cd
лок. 22.50 — Чемпіон
СРСР з боротьби дзюдо. 23.
— Новини.

Студентський

ТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-54-26; відпо
відального секретаря — 2-55-65; відділів
робітничої молоді та внутріспілкового
життя, сільсьної молоді — 2-53-94; про
паганди, листів і масової роботи —
2-59-82; учнівсьної молоді, моральноестетичного виховання — 2-55-65; вій
ськово-патріотичного виховання та спор
ту, фотолабораторії — 2-53-22; оголо
шень — 4-28-96; коректорської — 3-61-83.

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36»

ЛКСМ Украины.

А

А

КРОС ВОРД

«Молодой коммунар»
©бластного комитета

А ЦТ (1 програма)

—

Народні мелодії. 18.15
«Співдружність»
Тележур
нал. 18.45 — Сьогодні у сві
ті. 19.00 — Чемпіонат світу
3 шахів. Матч-реванш. 19.05
— Мультфільм. 19.15 — Ка
мера дивиться у світ. 21.00
— «Час». 21.40 — Телефільм
«Професія — слідчий». 4 се
рія. Частина 1. 22.40 — Сьо
годні у світі. 22.55 — Теле
фільм «Професія — слідчий».
4 серія. Частина 2. 23.45 —
Чемпіонат світу з шахів.
Матч-реванш.

8.00 — «Час». 8.40 — і|
уково-популярний
ФІЛІ
«Дорогою відкриттів». 9.1
— Телефільм «Професія І
слідчий». 4 серія. Частина!
10.00 — «Здоров’я». 10.45 і
Телефільм «Професія—елі
чий». 4 серія. Частина І
11.40 — «Батьківе^-ий деі
— субота». 12-<РІ
без небезпеки». 12.40 — Грі
Ю. Слєсарєв (фортепіані
12.55 — Для всіх і для ко|
ного. Як зберегти врожаї
13.25 — 3 творів Д. Шос:|
ковича. Балет «Золотий віїі
Фільм-вистана Великого І
атру Союзу РСР. Під час її
рерви — 14.30 — Повнії
16.00 — Світ рослин. 16.451
Новини, 16.50 — Про час І
про себе. Поетична антол
гія. Леонід Мартинов. 17.1
— Очевидне — неймовірі]
18.05 — Фільм «Ескадрон і|
сарів летючих». 1 і 2 сен
Під час перерви — 19.30
Новини. 21.00 - «Час». 21.
— «В суботу ввечері». Мулі
фільми для дорослих. 22.1
— Концерт народної артін!
ки Української і Молдг
ської РСР С. Ротару 23.20
Новини.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20
Ритмічна гімнастика. 10.50]
Концертний зал «Дружб;
11.15 — «З аквалангами
глибин віків». 12.00 — Г. Д
наїлов. «Осінь слідчого
Вистава. Під час перерви
12.50 — Новини. 14.05
Мультфільм «Про всіх і
світі». 14.15 «лЛрограма Н
тонського те.-лЯЬчення 15.
— Художній фільм «Нон
редження». 18.15 — Грає с
кестр народних інструмент
Українського телебаченні
радіо. 18.45 — Скарби музо
України 19.00 — Актуаль]
камера. 19.35 — Майстри і
мору. 20.45 — На добран
діти! 21.00 — «Час». 21.
— — Художній фільм із С}]
титрами. «Право на пострі;
23.00 — Новш-’и

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика 8.13
Науково-популярний філії
8.30 — Ритмічна гімиастиі
9.15 — Ранкова
пошт
9.45 — «На землГ в небес]
і на морі», 10.15 — Спік
камерний хор
_.
___ со.і
«Аве
10.50 — Наш дім. 11.40 — '
лефільм «Межа можлнвогі
З серія. 12.55 — «ІІе ви м
зкете». 13.40 — Кінопанон
ма. 15.10 — Вибрані сторі
ки світової культури
Я
сійське мистецтво XVIII І
«Провінційний
портреї
16.05 — Програма Сахал
ської сту/иЖ
телебачені]
сту;иЖ
17.00 — Філ/^ЖКонцерт. 171
— Мультфільм
17.50 І
«Музичні будинки Москва
В будинку М. ЄрмоловІ
19.20 — «Про що шумить
сова тиша». 19.35 — Вист
ансамблю народного такі
«Горець» Горського сільсьі
господарського
інстнту
20.00 — Вечірня казка. 20
— Чемпіонат СРСР з боро'
би дзюдо. 20.50 — Докумі
тальннй фільм. 21.00—«Чаї
21.40 — Фільм «Два бійи
22.55 — Новини. 23.00
Спортивна програма.
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