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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ 
В ЦК ВЛКСМ

МОСКВА, 29 серпня. 
(Кор. ТАРС). Великим свя
том радянських юнаків і 
дівчат стане IV Всесоюз
ний зліт учасників похо
ду комсомольців і молоді 
по місцях революційної, 
бойової і трудової слави 
радянського народу. Він 
відкриється в місті-герої 
києві 4 вересня.

— Цей похід, присвяче
ний славному 50-річчю 
комсомолу, — сказаи за
відуючий еідділом спор
тивної та оборонно-масо
вої роботи ЦК ВЛКСМ 
Б. Н. Рогатій на проведе
ній сьогодні в Централь
ному Комітеті комсомолу 
ррес-конференції, — пе-' 
перетворився на масовий 
патріотичний рух юнаків і 
дівчат всієї країни.

У програмі зльоту ба
гато хвилюючого, цікаво
го. Насамперед це уро
чисте відкриття зльоту на 
площі імені Ленінського 
комсомолу. Делегати 
Ьльоту продемонструють 
свої навички та вміння 
під час воєнізованої гри 
«Мала операція», «Дніп
ро». Вони здійснять тру
довий десант на ударну 
комсомольську будову

— Трипільську ДРЕС, в 
гроші, зароблені за цей 
день, будуть надіслані у 
фонд солідарності з ге
роїчним народом В’єтна
му.

Солідарність з молод
дю, яка бореться за мир, 
свободу і незалежність 
своїх країн, учасники зльо
ту продемонструють на 
мітингу.

Всесоюзний похід буде 
продовжено. Бюро ЦК 
ВЛКСМ підтримує ініціа
тиву комсомольської ор
ганізації Москви, яка за
пропонувала присвяти
ти новий етап походу 
100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна. На 
честь цієї знаменної події 
V всесоюзний зліт буде 
проведено в 1970 році на 
батьківщині Ілліча — в 
Ульяновську.

ЦК ВЛКСМ висловлює 
впевненість, — сназав на
прикінці Б. Н. Рогатій,—що 
наступний зліт у Києві 
буде демонстрацією не
похитної вірності комсо
мольців і молоді Ленін
ській партії комуністів, 
ідеалам батьків, готов
ності постійно зміцнюва
ти оборонну могутність 
нашої Батьківщини.
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ЛКСИГ

ДО СТАНОВИЩА.
В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

Після того як у Празі було обнародувано комю
ніке про радянсько-чехословацькі переговори і 
відбулись виступи Президента ЧССР Л. Свободи та 
Першого секретаря ЦК КПЧ О. Дубчека, трудящі 
Чехословаччини широко обговорюють підсумки зу
стрічі в Москві.

Більшість населення ЧССР із схваленням сприй
має ці підсумки і підтримує заходи, шо їх намі
чають ЦК КПЧ і уряд ЧССР для згуртування всіх 
трудящих та нормалізації обстановки в країні, для 
виконання зобов’язань, які виплавають з погодже- 

■ них рішень. Виконуючи заклик Президента рес
публіки, ЦК КПЧ і уряду ЧССР, трудящі вжива
ють заходів для забезпечення безперебійної роботи 
підприємств промисловості, транспорту і зв’язку.

Але антинародні сили, які робили ставку на. від
рив Чехословаччини від соціалістичної співдруж
ності і реставрацію капіталізму в країні, пе при
пиняють своєї підривної роботи. Вони,'як і раніше, 
намагаються викликати в країні настрої иаціо- 
валістичної істерії, насаджувати анархію та без- 
лорядок. Ось чому зразу ж після виступів Л. Сво
боди і О. Дубчека нелегальні радіостанції, які все 
ще діють у країні, контрреволюційне підпілля, про
вокатори почали запеклу кампанію проти погодже
них рішеїгь, прийнятих на радянсько-чехословаць
ких .переговорах, проти позиції і заходів керівни
цтва ЧССР.

З силами контрреволюції прямо змикаються ан- 
типартійні елементи, які намагаються розколоти 
Компартію Чехословачиипи і підірвати її боєздат
ність. В цій обстановці від згуртованості, стійкос
ті і рішучості Комуністичної партії Чехословаччн- 
ни, робітничого класу і всіх трудящих ЧССР, від 

їх послідовної боротьби за виконання погоджених 
рішень залежатиме те, як скоро вдасться докласти 
край зловорожій діяльності ворогів чехословацько
го народу, забезпечити порядок і спокій у країні. 
Зусилля Комуністичної партії і уряду, всіх трудя- 
іцих Чехословаччини, спрямовані па розв’язання 
цих завдань, зустрічають повну підтримку братні?: 
Соціалістичних країн.

27—28 серпня були опубліковані заяви багатьох 
комуністичних і робітничих партій, в яких підкрес
люється важливе позитивне значення підсумків ра-* 
дянсько-чехословацьких переговорів, паради і кон
сультації братніх партій соціалістичних країн, які 
відбулися у Москві. Врозріз з цими заявами йдуть 
виступи з Белграда. Тільки відступом від класових 
Позицій можна пояснити той факт, що на відміну 
від інших комуністичних і робітничих партій ке
рівництво Союзу комуністів Югославії продовжує 
активно підтримувати ревізіоністські сили в ЧССР, 
які блокуються з реакцією. До речі, буржуазні те
леграфні агентства не без сарказму відзначили, 
іцо позиція Белграда щодо підсумків радянсько- 
чехословацьких переговорів цілком збігається з по
зицією Бонна.

У ці дві з усіх кінців нашої країни надходять 
повідомлення про те, що радянські люди палко 
схвалюють лінію ЦК КПРС і Радянського уряду, 
здійснювану разом з братніми соціалістичними 
країнами, спрямовану на захист соціалізму в Чс- 
хословаччині. Радянський народ висловлює впев
неність у тому, що підсумки радянсько-чехосло
вацьких переговорів є важливим вкладем в успіш
не здійснення цієї лінії. В дальший розвиток ра
дянсько-чехословацьких відносин, у зміцнення 
позицій світового соціалізму.

ТЛРС-, 28 серпня.

Похідними піснями і сурмами віддзвеніло піонер
ське літо. Але післязавтра воно знову розквітне о 
яскравих букетах школярів, оживе в їхніх спогадах.

Так уже склалося, що в школі лік часу ведеться від 
початку нового навчального року. Тож кожен день 
цього року — комсомольського ювілейного — буде 
пам’ятним. До нього учні готувалися давно. Розшу-

ЗДРА СТУЙ, ВЕРЕСЕНЬ!-------

калм сотні невідомих імен воїнів, посадили парки і 
алеї, зібрали тисячі тонн металолому. Ця робота 
продовжуватиметься і далі тільки з подвоєною енер
гією, юнацьким завзяттям. Щоб 50-річчя свого ком
сомолу зустріти так, як належить ювілярам.

Фотомонтаж В. КОВПАКА*

р?

ЗДРАСТУЙ,
вересень: ЩЕ ОДИН ПОРІГ
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Розмова з першим заступником 
міністра вищої і середньої спеціальної 

освіти СРСР М. Ф. КРАСНОВНМ,

Лишо кілька днів залишилось до 
початку навчального року у вузах і 
технікумах країни,

— В ці дні, — сказав у розмові а 
кореспондентом ТЛРС перший заступ
ник міністра вищої і середньої спе
ціальної освіти СРСР М. Ф. Красно«,— 
в усіх учбових закладах країни підби
ваються підсумки вступних екзаменів, 
які щойно закінчились. Близько 450 ти
сяч юнаків і дівчпт стали студентами 
вузів, багато мелоді прийнято в техні
куми. Це — вчорашні робітники, служ
бовці, колгоспники, школярі, демобілі
зовані воїни Радянської Армії. Близь
ко півмільйона чоловік навчатиметься 
в заочних і вечірніх вузах. .

У нинішньому році вперше прийняли 
студентів недавно відкриті Хабаров
ський і Новосибірський інститути на
родного господарства. Уфімський інс
титут мистецтв, Челябінський інститут 
культури, Північно-Осетинський дер
жавний університет і ряд інших учбо

вих закладів. У зв'язку з інтенсивним 
розвитком нових галузей промисловос
ті вища школа починає з цього року 
широку підготовку спеціалістів по та
ких нових галузях знань, як інженер
на електрофізика, автоматизація сис
тем управління, прикладна математи
ка, конструювання виробничої елект
ронно-обчислювальної апаратури, та 
Інших.

З кожним роком збільшується при
йом у вузи і технікуми. Тепер у на
родному господарстві країни працює 
майже шість мільйонів чоловік, підго
товлених радянською вищою школою. 
По числу студентів СРСР займає одно 
з перших місць у світі. Лише в ниніш
ньому році вузи країни випустили 521 
тисячі спеціалістів, з них понад 200 
тисяч інженерів.

Партія ставить перед вищою шко
лою завдання дальшого поліпшення 
підготовки висококваліфікованих кад
рів, удосконалення навчального про
цесу. Велике місце у формуванні май
бутніх спеціалістів підводиться вироб
ничій практиці. Будучи органічною 
частиною навчального процесу, вона 
займав приблизно третину загального 
«бюджету» навчального часу. У прий
нятій недавно постанові Ради Міністрів

СРСР студентам-пракгнкантам, зайня
тим на робочих та інженерно-техніч
них посадах, встановлено додаткові 
пільги. Так, поряд з зарплатою прак
тикантам тепер буде виплачуватись 
стипендія. Це буде не тільки мате
ріальним заохоченням, але й підви
щить заінтересованість в роботі і на
вчанні.

Як відомо, у формуванні майбутніх 
командирів виробництва важлиье міс
це займає участь у науково-дослідній 
роботі. Студентські конструкторські 
бюро, кафедри вузів активно залуча
ють юнаків і дівчат до розв'язання 
актуальних наукових проблем. Само
стійною науковою творчістю тепер 
займаються близько 500 тисяч студен
тів. Багато їх досліджень представле
но на виставках у вузах, демонструва
лось на ВДНГ СРСР. Згодом буде ор
ганізовано кілька великих оглядів сту
дентської наукової творчості.

Нове поповнення вищої школи, ска
зав наприкінці М. Ф. Краснов, як і все 
радянське студентство, повинно доклас
ти максимум працьовитості, старання, 
молодого запалу, щоб етапі гідною 
зміною, здатною розв’язувати завдання 
комуністичного будівництва.

<ТАРС).
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ПОЗАДУ екзамени. ІЦе 
не стерлися и пам'яті 

ЗВОРУШЛИВІ рОКИ ШКІЛЬ- 
ні, випускний бал. Де ж 
прикласти свої знання, 
куди, направити енергію 
молоду?

Керівництво і громад
ські організації, комітет 
комсомолу Власівського 
заводу залізобетонних 
конструкцій та виробів 
вдумливо турбуються 
про це заздалегідь.

...Червоний куток за
воду. Тут збираються

...І Я БУДУ

інженерно-технічні пра
цівники, ветерани праці, 
комсомольці. Випускни
ки шкіл — за гостей на 
«Дні відкритих дверей». 
Кадрові ' робітники і ті, 
хто недавно були таки
ми ж новачками, розпо
відають про своє під- 
прпємегво, продукцію, 
яка йде багаточислен- 
ішм будовам країни, 
про чудових людей за
воду. Після урочистої 
частини — не в е л и к и н 
концерт силами учас
ників заводської ху
дожньої самодіяльнос
ті. Потім? Далі ціка
ва екскурсія по заводу. 
Молодь знайомиться з 
виробничими процесами, 
придивляється до робо
ти різних механізмів

Це стало вже доброю

традицією, якій не зра
дили і в цьому році, ко
ли комсомольська орга
нізація заводу прийня
ла в свою сім’ю нову 
групу випускників. Теп
ло і сердечно зустрічали 
їх заводчани. Але особ
ливими турботами ото
чили двох дівчаток, які 
закінчили школу-інтер- 
нат, — Валю Односу- 
мову і Віру Говорун. 
Комсомольці - залізобс- 
гониики відразу ж залу
чили їх в кипучі будні 
своєї організації: дівча
та співають в хорі, зай
маються в спортивних 
секціях. ІІе залишилася 
в стороні і профспілка. 
Голова заводського ко
мітету К. Кириченко ба
гато зробив для того, 
щоб подружок влашту

вали в гуртожиток, щоб 
видали спецхарчувапня. 
Робітники й службовці 
заготівельного цеху, де 
трудяться юні арматур
ниці, допомогли придба
ти дівчатам все необхід
не із взуття і одягу. А 
Валя та Віра з особли
вим старанням ставлять
ся до своєї справи. Ось 
і перша радість: підго
товлені майстром цеху 
Г Факеєвою, дівчата 
успішно здали виробни
чий екзамен на 1-й роз
ряд. І їх дівочі ру
ки, які зовсім недавно 
тримали атестати зрі
лості, сьогодні вправно 
й швидко справляються 
із стальною арматурою.

Разом з подружками 
прийшли па завод това
риші по школі-інтернату

Микола Чухало, Катя 
Гіолтавчук, Микола Сто- 
козенко та інші.

Не знаю, як складе
ться життя них хлопців 
і дівчат, але на заводі 
воші стануть хорошими 
людьми, досвідченими 
спеціалістами. їм тут до
поможуть вибрати вірну 
стежину на широку до
рогу життя. Бо комсо
мольські активісти ра
зом з своїм ватажком 
Валентиною Онищук 
повсякчас дбають, щоб 
вчорашній випускник
школи найпершим сво
їм світилом вважав ро
бітничу гордість.

В. ШКОДА, 
працівник редак
ції газети «Дні
провські вогні».

м. Кремгес.

ЯГОДИ
ЗБИРАЄ
МАШИНА

БУВ у Ленінградській області.
Гам на полях колгоспів і рад

госпів випробовували нову ово
чеву сівалку-культнватор, жит
тя якій дав колектив Кі
ровоградського державного спе
ціального конструкторського 
бюро по посівних машинах. 
Зупинилися в Красному Селі. 
Коли підбирали площу для 
культивації ягідників, уздрів до
сі небачений агрегат. Він теж 
випробовувався, тільки не на 
обробітку, а на збиранні аг
руса.

Ягодозбиральна машина наві
шена на гідросистему тракто
ра «ДТ-20». Вона з’єднана з 
восьми електровібраторами, ос
новними робочими органами 
снстсмн. Біля кожного електро
вібратора є уловлювачі, в які 
під час роботи й осипаються 
ягоди.

Як же зриваються плоди? На 
електровібраторі вмонтована 
спеціальна вилка, котра при 
вмиканні робить 33 коливання в 
секунду. Варто три-чотири ра
зи торкнутися цією вилкою до 
гілочок куща агруса, І ягоди 
за кілька секунд осиплються в 
уловлювачі.

Гідросистема трактора облад
нана і спеціальним очнепиком з 
бункером. В ньому від ягід від
бираються листки та інші до
мішки.

Важить машина 300 кілогра
мів. За годину вона мояіс зі
брати 150 — 170 кілограмів ягід. 
Обслуговує її один оператор І 
вісім підсобників. Агрегат в 
п’ять разів підвищує продук
тивність прані І наполовину 
знижує затрати труда.

Названим агрегатом можна 
збирати не тільки агрус, а й

ряд ІНШИХ ЯГІД, які до сьогодні 
можна було зривати .інше 
вручну.

Ягодозбиральна машина 
«ЭЯМ-200-8» створена інженера
ми Кишинівського державного 
спеціального конструкторсько
го бюро по машинах для меха
нізації робіт в садах і вино
градниках разом з колектива
ми ряду Інших науково-дослід
них Інститутів. Вона ожс про
йшла випробування в різних 
грунтово - кліматичних зонах 
країни і рекомендована до се
рійного виробництва.

М. НОЖНОВ, 
Інженер « конструктор Кі
ровоградського державно
го спеціального конструк
торського бюро ПО ПОСІВ
НИХ машинах.

ЗДРАСТУЙ, ВЕРЕСЕНЬ!

ЯК У РІДНІЙ
сіма

Група в’єтнамців, які навчаються в Кіровоградській 
ШВЛП, нещодавно побувала в колгоспі імені Ульянова 

. Новгородківського району. Вони ознайомилися з виробничи
ми ділянками колгоспу, побували в тракторній бригаді, в 
дитячому садку, на плантаціях кукурудзи, соняшнику, цук
рових буряків. Повсюди гостям дарували сонячні усмішки і 
квіти.

ЧАРОДІЙ тобі іи
НА ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ

Ось І знову зібрались пред
ставники майже двохтисячної 
армії освітян м. Кіровограда 
на свою традиційну серпневу 
нараду. Говорити їм було про 
що. Бо проходила вона (хай 
вибачать мене читачі за ба
нальність) в особливій обста
новці. Бона зв’язана Із зав
даннями, які поставили рес
публіканський та Всесоюзний 
з'їзди вчителів.

Проблем піднімалося бага
то: про перехід до загальної 
середньої освіти, про поліп
шення навчально-виховної ро
боти (найболючіше І завжди 
актуальне), про підготовку до 
100-рІччя під дня народження 
В. І. Леніна, а головне — 
про роль вчителя як сівача 
розумного, доброго, вічного.

Ця тема червоною ниткою 
пролягла через усю доповідь 
завідуючого міськвно т. Скі- 
пи І майже всіх виступаю
чих.

Тому епіграфом до цього
річної наради вчителів мож
на було б поставити слова 
видатного педагога К. Д. 
Ушннського про тс, іцо вчи
тель живе до тих пір, поки 
він вчиться. Коли ж він пе
рестає сам вчитись, в ньому 
вмирає вчитель.

Справді, зараз я учителів, 
як ні з кого іншого, вимага
ється дуже багато. Це і знан
ня (перш за все) свого 
предмету, і обізнаність з но
винками літератури 1 мнете-

цтва, з подіями міжнародно
го та внутрішнього життя, цс 
і культура поведінки. Сло
вом, сьогоднішній учитель — 
цс людина високого інтелек
ту. Бо, підкреслював висту
паючий на нараді директор 
Павлиської середньої школи 
Герой Соціалістичної “ 
В. О. Сухомлннський, 
вчитель не буде займатись 
самоосвітою, то учні, маючи 
сучасні джерела Інформації, 
переростуть його. А що ж то 
за вчитель, коли він не може 
відповісти па численні «чо
му». Та іі хіба може заміни
ти радіо, кіно, телевізор за
душевну розмову з учителем?

Робота учителів міста 1 
області відповідає сучас
ним вимогам. Вони користу
ються не лише повагою, лю
бов’ю, а й є об’єктом захоп
лення, наслідування.

Випускниця однієї із шкіл 
Олександрії свій 
твір закінчила 
зверненням до вчителя, 
личенням його роботи, 
жої на роботу чародія. Уче
ниця слово «Учитель» напи
сала з великої літери.

Про іцо цс говорить? Про 
те, що учитель — цс частина 
долі випускника, це людина, 
яка визначила його ідеали.

Хороший учитель, підкрес
лювалось на з’їзді вчителів, 
продовжує себе, свої знання 
у своїх учнях, в їх серцях І 
умах.

о.
Праці 

коли

письмовий 
віршованим 

зве- 
схо-

До 
в. Д. 
№ 2), 
(школа 
(школа 
ву (школа Аз 6) і багато ін
ших.

і навпаки. Якщо вчитель 
слабкий, якщо його власні 
знання відстають від розвитку 
науки, то його слабості пере
йдуть в майбутнє через його 
учнів. Нічого гіршого за це 
бути не може.

Як не прикро, але т. Скіпа 
мусив констатувати, що в 
місті є ще й такі вчителі, які 
не працюють над підвищен
ням свого наукового і мето
дичного рівня, відстали від 
розвитку науки, основи якої 
вони викладають, забули тс, 
що й знали за обсягом шкіль
ної програми.

Ці вчителі, говорячи фор
мально, допускають брак в 
роботі. Але якщо виробничий 
брак підлягає виправленню, 
то що можна говорити про 
педагогічний брак? Чи не він 
е причиною тих фактів, 
навела у 
т. Савицька — Інспектор ди
тячої кімнати міліції?

Ні. Вчитель — професія 
особлива. Тож, як кажуть, 
великому кораблю — велике 
плавання. Багато вчителеві 
дано, багато від нього і ви* 
магається.

Г. ПРОКОПЕНКО.

таких треба відвести
Запарепко

Р. Л. " 
№ 4), 
№ ІЗ), Г. Т. Анісімо-

(школа 
Пономаренко 
Г. В. Козак

які
своєму виступі

ЛЛЬГА Шевченко, Віра Та* 
щук, Діна Літвіпова... Три

надцять молодих спеціалістів 
(як прийнято іменувати), що 
приїхали з різних вузів, але з 
однією метою — поповнити вчи
тельську сім’ю.

Всі вопи сидять у президії 
серпневої наради вчителів, 
вслухаються ц кожне слово ви
ступаючих.

Ось на трибуну виходить Ок
сана Іванівна Ліпупцова. Пані 
голова ‘райкому профспілки. На 
цей раз вона не виголошувала

ЗУСТРІЧ-ПР0В0ДИ
настанов. Оксана Іванівна звер
нулась до молодих колег ІЗ 
словом-привітаїшям від учите
лів району. Л потім кожному 
вручила трудову книжку і букет 
квітів.

— Ми сподіваємось, — сказа
ла О. І. Ліпунцога, — що ви 
будете гідним поповненням на
шої сім'ї, наслідуватимете тра
диції таких вчителів і наставни
ків. як директор ІПестакіпської 
допоміжної школи Захар Оме
лянович Чернуха та заступник 
директора ГаннинськоТ серед
ньої школи Іван Петрович Со- 
куренко...

По закінченні робочого дня у сільському Будинку куль
тури відбулася зустріч в'єтнамських друзів з молоддю та 
колгоспниками села. Вечір відкрив секретар парткому кол
госпу 1. П. Смаглюк. Гостей тепло вітали член бюро райко
му партії С. Ф. Щербина, комсомолка В.-Кам'янської серед
ньої школи Л. Жаботинська. Керівник в’єтнамської групи 
Дау Фіет розповів про героїчну боротьбу свого народу з 
американськими агресорами.

■— Ми дуже вдячні, — сказав на закінчення Дау Фієт, — 
за теплу зустріч всім жителям с. В. Кам’янки. У вашій 
країні ми почуваємо себе як п рідній сім’ї, відчуваємо бра
терську дружбу і солідарність усього радянського народу 
з нашою країною.

Після закінчення вечора біля Будинку культури ще довго 
точилися розмови між в’єтнамцями та молоддю села, луна
ли радянські та в'єтнамські пісні.

В. НЕСТЕРЕНКО, 
секретар Новгородківського райкому комсомолу.

в’єтнамські друзі на колгоспному лану.

Фото М. ВАРИВОДИМ. ВОИНАЛОВ1ІЧ, 
інспектор Кіровоградського 
райвно.

БУЛИ ТО ДНІ НАМ ВТІХОЮ
днів роз- 

навчаль- 
та дівчата

Через кілька 
почнеться новий 
ний рік. Хлопці 
повернуться в школу заго
рілі, змужнілі, з мозоляс
тими руками. Щороку під 
час літніх канікул допома
гають хліборобам артілі 
імені Чкалова Голованів- 
ського району старшоклас
ники. Одні з них влашто
вуються на постійну робо
ту. Комсомольці Василь За- 
городній та Ніна Майстрен- 

десятого класу,

працювали помічником 
комбайнера і дояркою, ін
ші — на перевезенні зерна 
від комбайна на тік і до 
станції. Ще раніше, коли 
людей насвітанку будили 
жниаа подихами 
пшениці, юні 
В. Андрющенко, 
сенко, Л. Швець та 
працювали нарівні з 
рослими.

Тепер учні силосують за 
лену масу, возять

збиральних агрегатів до’ 
траншей.

І вночі площа колгоспно« 
го току залита яскравим 
світлом електричних ламп. 
Серед живих метушливих 
тіней с й старшокласниці 
К. Дудник, В, Загородив, 
О. Патлачук, 3, Швець, 
трудолюбиві дівчата. Це їх 
останні трудові дні. І як 
приємно, ЩО той труд для 
школярів відпочинком бувс 

Л. ПОЛІЩУК, 
юнкор.

500 вчителів з вищою ї серед« 
°50,тою. направлено fl
області.

27 шкіл 
До нового па 8324 місця здано 

навчального року.

вчителів на сьогодні 
школах області.

стиглої 
помічники 
М. Тара- 

інші 
до-

Ш тисяч 
працює в

школи

л312 “«сП» закінчили 
минулий навчальний рік беі 
Другорічників. 1

В,<ПУСИ11'«ІВ Кіровоград. тиш<*«, закінчили Па золо*. 
сРІбнимц медалями.



„Молодпй номупар“
ЗДРАСТУЙ. ВЕРЕСЕНЬ!

81 серпня 1968

Фото О. ПЛУЖНИКЛ.

привіт н о м у

комсомольські

ви

Баптизм і сучасність

Для

вплнву наукових знань, а тому провід- 
сскт намагаються приховати протилеж- 
науки І релігії. Вони твердять, що баи- 
I наука займаються різними речами. Ре
йде від бога, а наука е наслідок «про-

^..л того, каже 
що це заповідь 

можна по-

• НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАН!

перебування 
зльоті ветеранів комсо
молу були не тільки дня
ми зустрічей з молоддю, 
а й хвилюючими днями 
зустрічей з своєю юністю. 
Це тут, на зльоті, я зно
ву зустрівся з Мироном 
Камінським, Леонідом
Дмитренком, Іваном Дол- 
ГОВИМ, ■■І
бом І

Семеном 
з багатьма

Трегу- 
іншими

М. С. Дячковськнн в 20-х 
роках. -

комсомол виконував різні 
доручення партії і, голов
ним чином, вчився. Вчив
ся історії класової бороть
би, історії партії, вивчав 
біжучу політику. Комсомол, 
вчився, мужнів і співав: 
«Наш паровоз, вперед ле
ти, в коммуне остановка, 
другого нет у нас пути, в 
руках у нас винтовка...» та 
інші революційні пісні." 
Читали вірші В. Маяковсь- 
кого, вивчали «Капітал» 
К. Маркса, «Діалектику 
природи» Ф, Енгельса.

Комсомольці працювали 
невтомнб фізично І ро
зумово, віддаючись пов
ністю революції. Вдень 
працювали на підприємст
вах і а установах, а вечо
рами проводили політико- 
виховну роботу серед 
молоді в підшефних дитя
чих будинках і селах, ан
тирелігійну пропаганду се
ред всього населення.

У боротьбі з бандитиз
мом і контрреволюцією 
комсомол не знав спо
кою, не спав ночами, 

романі Миколи Ост- 
ровського «Як гартувала* 
ся сталь» є місце, де ска

звно, що люди, відкрива
ючи ранком ставні вікон, 
запитували перехожих: 
«Яка у місті влада?» По
дібна картина була і о 
Єлисаветграді. Влада час
то переходила з рук в 
руки — Махно, Григор’єа, 
Петлюра, Маруся Никифо
рова, Слащев, і прихід 
кожного з них у місто — 
це смерть і сльози прос
того люду, страти борців 
за владу Рад. Так, Емма 
Цісарська була повішена 
в 1919 році генералом 
Слащевим на площі. При 
вході на площу вона було 
першою, а одинадцятим з 

тих, кого вели на страту, 
був Андрій Стрижненко. 
Всі вони були комуніста
ми. Та ніщо не могло зля
кати борців за нове жит
тя.
П як було приємно через 

кілька десятиріч знову зу
стрітися з першими піо- 
нервожатими і організа
торами першого піонерсь
кого табору в червні 
1925 року в селі Червоно- 
вершці, з першими орга
нізаторами піонерських 
походів Власом Іванови
чем Колесниковим та ін
шими.

На зльоті я зустрівся 
знову з своєю юністю і з 
юністю 60-х років. І при
ємно було нам, ветера
нам, бачити, що нинішня 
молодь, як і ми а свій 
час, невтомна в праці і 

навчанні, вірна заповітам 
Ілліча.

м. дячковськип,
комсомолець з 1923 ро-

Не хникай, — говорить Таня ЧЕРНЕГА своїй подружці. — На той рік і тобі мама ку
пить таку ж форму,

дорогими ЛЮДЬМИ, 2 яки 
ми довелося зазнати 
радостей, і прикростей в 
буремні роки становлення 
Радянської влади.

Комсомол Кірово-
градщини зароджувався у 
вогні громадянської вій
ни, коли білі генерали І 
різні банди намагалися 
знищити кращих людей. 
Бандити вчинювали по
громи, вбивали й тихо, з- 
за рогу. Так, оратора Ком
панійця застрелили в 1920 
році прямо на вулиці.

І в цей період голоду, 
тифу і холери молодь Кі
ровограда об’єдналася в 
політичну організацію — 
Комуністичну Спілку Мо
лоді, 3 самого початку

Крим, Радгосп імені 
Фрунзе Сакського району. 
Для комсомольського сту
дентського загону Кірово
градського педагогічного 
Інституту ці слова викли
кають приємну згадку, 
спомин про трудові будні в 
сонячному 
краї.

...Останні
збори перед від’їздом. Роз
кинули розкішні шати мо
гутні дуби. Звабно манить 
трава зеленим килимом. 
Похилив голову солдат, ні
би на мить задумавшись 
про героїв братської моги
ли, Мовчить. Мовчать усі— 
хвилину. Потім розгортає
ться жвава дискусія, Обго
ворення місячної діяльнос-

ті комсомольського колек
тиву.

— Кіровоградці, — гово
рить секретар місцевої ком
сомольської організації 
В. Антоненко, — своєю пра
цею, громадською діяль
ністю заслужили повагу з 
боку робітників і управлін
ня радгоспу.

16 лекцій і бесід прочи
тали і провели КОМСОМОЛЬЦІ 
з фрунзівцями і робітника
ми сусідніх радгоспів.

І. Ткачук, командир за
гону, розповідає:

— Хлопці організували 
футбольну команду, прове
ли чотири зустрічі з місце
вими футболістами і при
їжджими студентами. Ціка
вим був турнір з стоклітко
вих шашок. Наш ТиТЗреп-

ко переміг, зайняв перше 
місце.

В селах Іванівці, Вінни
цькому, Роздольному, в рад
госпах кримчани радо зу
стрічали концерти кірово
градської молоді. Разом з 
школярами комсомольці 
упорядкували дві братські 
могили, допомагали школя
рам.

— Перше «бойове хре
щення», — ділиться думка
ми А. Грабенко, — піонер
ська практика, принесла 
нам радість праці з дітьми, 
пізнання дитячих поривань 
і мрій.

— Завдання, яке стояло 
перед вами, — запевнив 
інструктор Сакського рай
кому комсомолу В. ДоСГ- 
роп, — виконане успішно- 
Тут, на кримській землі, вп 
не осоромили честі кірово
градських комсомольців.

Ф. КРИВИЙ, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоград
ського педінституту
імені Пушкіна.

ТВІЙ СВІТОГЛЯД

Ось вони друзі юності, ветерани революції, 
земляки (справа наліво): М. С.ДЯЧКОВСЬКИИ, 
С. 1. ДОЛЖЕНКО, Г. Г. ЛАЗАРЕНКО.

ІЗАПТИЗМ - одна Із течій протестантизму.
,Пого виникнення відноситься до початку 

XVII століття, а назва походить від грецького 
слова «баптнстес», що означає «хреститель». 
Перші громади баптистів виникли в Лягли. 
ПОТІЙ — В Америці, ще пізніше — в Німеччи
ні і п 60-х роках минулого століття — в Ро
сії- В наш час баптизм —• найбільша і най- 
нплпвовіша протестантська церква. В усьому 
?®ІтІ число її послідовників нараховує понад 
" МІЛЬЙОНИ ЧОЛОВІК, З ЯКИХ близько 19 МІЛЬ
ЙОНІВ проживають в Сполучених Штатах Аме- 
Ри»н. Taj, же перебуває і Всесвітня рада 
ОїПТПСТІВ.

Баптизм, як і всяка протестантська 
визнає «богодуховенність» і Старого, І • 
го завітів, але як буржуазна течія в христия- 
паї найбільш відкрито закріплює клас*і®”,‘ 
ГНІТ. Пристосовуючи своє віровчення ДО УР 
»Уазної ідеології, баптистські громади 
більше I більше відвертаються ВІД КОЛІ HUH!' 
ідей гуманізму 1 людської ГІДНОСТІ І все_від
вертіше протиставляють свої погляди револю 
Дійній боротьбі народних мас. ,

Використавши християнську Ідею про грі 
ховвість» людей, вони не лише вважають, пі 
перетворення суспільства можливе ТІЛЬКИ 
внаслідок моральної зміни людей, але й під
креслюють свою основну ідею про те. що лю
пина зовсім нездатна удосконалитися вла 
Мі< силами, а тому вона повинна всі над і 
Докладати на Христа, на його спокутну жерт
ву. Саме тому баптизм відкидає здптнісгь лю
дини покінчити із соціальним злом власними 
силами і розглядає людину лише як «інстру
мент» бога. Не дивно, що таке твердження 
співпадає з ідеологією буржуазії, і тому в о«- 
тайні десятиріччя спостерігається зростання 
впливу баптизму в капіталістичних країнах.

важливою стороною баптистського віро- 
П'ІСИНи Є вимога ТОГО, щоб КОЖНИЙ
“»ажав себе «загиблим грішником». А тому 
0 •1юДиві, яка зрозуміла, як говорять баптисти, 
“««У Нікчемність 1 безперспективність ЩОДО 
г™. -,оТ відплати, збуджується потреоа в 
ooiotn не тільки як у творцеві Всесвіту, але 

1 У единому спасителі, якого ніщо заміни- 
ч<>же. н« нього тепер покладає «гріш- 

жиЛ «а»1?- 1 со61 в|" уже ие
ь- По Суті, людина починає жити уже не 

д,1я себе, а для бога. «Жити цілком для гос-

пода, — говорять сектанти, ■— означає не ма
ти більше себе на увазі, інакше кажучи, вва
жати себе вмерлим з Христом, похованим». 
Отже, вступаючи и секту, людина повинна 
порвати зв’язки зі всім земним і віддатися 
богу, або, як говорять керівники сект, люди
на вмирає для колишнього життя і народ
жується для нового. Замкнутість баптистських 
громад, в яких віруючі повинні бути рівними 
тільки в усвідомленні своєї нікчемності, своєї 
негідності і всі свої помисли спрямувати на 
придбання «небесного Ханаана», >— ось що

БОЖИЙ 
«ІНСТРУМЕНТ» 
ЧИ ВОЛОДАР 
СВІТУ?

становить основу особливостей баптистського 

'іУв'умопах радянської дійсності, коли трудпші 
нашої країни успішно будують комуністичне 
суспільство, надзвичайно важко баптистам не 
звертати увагу на те, чим живе вся наша 
країна Баптистські керівники розуміють, шо 
їм не вдасться паралізувати вплив наших су
спільних змін на свідомості віруючих. Навко
лишнє життя неминучо впливає на них. А 
тому спостерігається все більше спроб пояс
нити ЦІ зміни в доброзичливому для баптизму 
плані. Саме реальними змінами є психології 
і настроях віруючих викликане нове ставлення 
баптистів до Ідеалів комунізму.

Зокрема, Велику Жовтневу соціалістичну 
»еволюцію вони пояснюють наслідком перед
бачення священних книг. «Ми, віруючі » 
Христа, повинні добре знати, що господь наш, 
що керує народом 1 царствами, на місце тюр

ПИСАЛИ

«Я вже старий, але передплачую і читаю пашу газету, — пії
те нам житель Добровелнчківкн член КПРС з 1925 року 10, А, 
Фрсдинськнй. — Звертаюся до вас з проханням розповісти про 
життя і смерть колишнього секретаря ІІовоархангельського рай
кому комсомолу Ольги Захарівни Бражко. Мені відомо, що ця 
відважна дівчина, за фахом вчителька, під «ас фашистської 
окупації вела роз’яснювальну роботу серед населення. її разом 
з комуністом Юхимом Дяченком схопили окупанти і розстріляли 
п лісі».

ВІД РЕДАКЦІЇ: Шановний Юхим Андрійович! В ііовоархап- 
гельський район виїде наш спеціальний кореспондент.

ми народів — царської Росії побудував слав
ний радянський лад. Це сталося на основі 
писання». В останній час подібні висловлю
вання проповідників можна почути I в зв’язку 
з Програмою КПРС, і в зв’язку з моральним 
кодексом будівника комунізму.

«Я голосую за нову Програму партії, голо
сую за комунізм, бо ідеї комунізму святі, во
ни запозичені із святого письма», — говорить 
один проповідник. Його підтримує Інший: 
«Адже загальновідомо, що такі слова як 
Мир, Труд, Свобода, Рівність, Братерство 1 
Щастя здійснювалися учнями Христа па прак
тиці. У програмі перелічуються ці принципи, 
але можна було б послатися на висловлю
вання святого письма, де вони викладені. 
Невипадково їх шість. Цс число символізує 
шість днів творення*. Уже ПІ декілька при
кладів свідчать про тс, що баптистські бо
гослови хочуть нав’язати думку віруючим, що 
Ідеали комунізму с по суті наслідком впливу 
християнства. На основі цього рядовий бап
тист може щиро вірити в комунізм, але вій 
вважає, що це здійснення волі божої для його 
спасіння. Л тому словесне визнання комуніз
му не стирає тих глибоких, принципових су
перечностей, протилежностей, які Існують 
між Ідеологією баптизму та Ідеологією науко
вого комунізму.

Для наочного встановлення зазначеної різ
ниці, розглянемо ставлення до праці. Остан
нім часом проповідники баптизму багато го
ворять про те, що всім необхідно трудитися. 
«Виходячи з священного писання І вказіпок 
нашого уряду, і ви, брати і сестри, повинні 
чесно трудитися, не шкодуючи сил. Адже сам 
Христос за споїм соціальним станом був 
«Із трудящих», і «часто йому навіть ніколи 
було їсти — так він трудився».

Але для чого трудитися? 
баптистський проповідник, 
святого письма, що без цього не ..._......
трапити п царство небесне. Людина ж так І 
залишається безсилою в цьому світі.

В таких міркуваннях повністю зберігається 
принципова несумісність комуністичного І бап
тистського ставлення до праці. Ставлення до 
праці сектамга-сгоїста. який в ньому вбачає 
своє особисте спасіння, немає нічого спільно
го з комуністичним ставленням до праці, як 
до свідомої, натхненної творчості нового су
спільного ладу, ставлення, в основі якого ле
жить впевненість людей у своїх творчих си
лах, відданість інтересам суспільства.

Виходить, що коли баптисти і шукають сло
весного визнання окремих сторін діяльності 
нашого суспільства, то по суті все їх віровчен
ня залишається таким же реакційним.

Своєрідно визначають баптисти І своє став
лення до науки. Сучасна наука широким 
фронтом наступає на догми релігії, на кожно
му кроці показує необгрунтованість біблей
ських міфів про створення світу, людини, роз
вінчує ідею надприродності світу, а цим са
мим підриває основи баптистської піри, осно
ваної на Біблії. Віруючі не можуть не відчу
вати ---------- --------
пики 
місті, 
тизм 
ЛІГІЯ _  _ _______ ,
пащої» людини. Все, що виходить з Ті рук,— 
«мертве», «примітивне», «недосконале». «Лю
ди із наукою І без науки, — говорять вони,— 
безпорадно блукають в темряві, блудять у 
пітьмі гіпотез І теорій, забуваючи, що у нас 
є можливість бачити істинне світло одкропен- 
пя божого». Наші досягнення в завоюванні 
космосу приписуються не розуму і мудрості 
людини, а богу. Всі супутники, які людина 
запускає в небо, свідчать про могутність і 
мудрість бога, який створив людину, здатну 
будувати складні машини для пізнання бо
жественного всесвіту».

В подібному плані в баптистських громадах 
ведеться Ідеологічна обробка віруючих і з пи
тань морального життя людей.

Ііа оснопі сказаного можна зробити висно
вок, що баптизм всіма .силами намагається 
пристосуватись до умов нашої дійсності, роз
ширити спій пплип, але його віровчення-за 
споїм змістом залишається антинауковим, ан- 
тіігумаїїніїм, і ніякі хитрощі богослопіп не 
зможуть приховати його релігійно-ідеалістич
ної Ідеології.

Боротьба проти впливу релігійного сектант
ства є важливою ділянкою наших атеїстич
них кадрів. їх завдання полягає в тому, щоб . 
своєю копіткою, високо гуманістичною робо
тою допомогти віруючим звільнитись під пут 
сектантської віри і відчути всю повноцінність 
життя справжньої людини в цьому неповтор
но ■ ■ ■прекрасному І складному світі.

П. РЯБОИ. 
голова бюро обласної атеїстичної секції 
товарнстпа «Знання», член позаштатного 
відділу редакції по пропаганді атеїстич
них знань.
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ЗУСТРІЧІЦІКАВІ
...Слюсар поклав інструмент. 

Крізь вікно подививсь у го
лубу далечінь. Па хвилину 
замислився. І ось знову сип- 
ляться дрібні сріблясті опил- 
кн.

На заводі вапняно-кремне
земистих конструкцій Григо
рій Федорович Маломуж тру
диться трохи більше ДВОХ ро
ків. Він лагодить гідравлічні 
підйомники, золотники повіт
ряних розподілювачів, різно
манітні насоси, циліндри. Ро
бота ця вимагає від ремонт
ника особливої точності і зо
середженості. Відремонтовані 
ним механізми мають такий 
вигляд, ніби щойно виготов
лені на заводі.

Але головна оцінка роботи 
Григорія Федоровича — це 
безперебійна і надійна ек
сплуатація пневматичного і 
гідравлічного обладнання.

— Золоті руки у слюсаря,— 
говорять иа заводі.

1 ось, коли мова заходить 
про руки, Григорій Федорович 
пригадує роки війни. Гарячі 
бої иа схилах Дніпра, вули
цях Миколаєва, Харкова. В 
центрі міста Херсона в кіль
кох метрах від бійця вибух
нула важка міна. Жовто-ро
жеве полум'я шугонуло над 
верхівками дерев. Намагався 
повзти, та руки... Руки були 
важко поранені. Понад дві 
доби непритомним лежав у 
кущах солдат. Знайшли його 
діти. Після госпіталю старший 
сержант знову иа фронті. 
Знову крокує крізь дим і 
полум'я.

Аж ненароком—полон, конц
табір.

В травні 1943 року Григо
рій Федорович Маломуж nie-

ля втечі з табору «Ельзас-Ло- 
тарінгія» блукає в лісах 
Франції вздовж річки Мозель. 
В кишенях ані крихтини хліба. 
Для солдата це не головне. 
Затягнутись би хоч раз дух
мяною махоркою. Димком 
тютюну. з рідних українських 
степів. Для цього підійшло б 
і листя папороті. А від чого 
їх припалити?..

Два тижні Григорій Федо
рович пробирався лісом крізь 
чагарник. Нарешті доплен
тався до костьолу, який роз
ташувався неподалік від се
лища Маком. Саме в ньому 
переховувались французькі 
месники. Познайомити Григо
рія з макі (партизанами) до
помогла черниця Ельза Джа- 
рі.

Вже через місяць 1943 року 
Григорій Маломуж організо
вує групу народних месників. 
В повітря злітали переправи, 
німецькі танки, автомашини, 
гармати...

В березні 1945 року коман
дир групи Г. Ф. Маломуж за 
успішне 
завдань 
французькою урядовою 
родою — медаллю 
(Добровільна армія макі).

Це ромб, па якому внкар- 
бувапкй ліс. На фоні лісу 
Ейфелева башта, а поряд з- 
нею стоїть партизан з авто
матом в руках.

Нагороду народному месни
ку вручило 
французького 
руху.

|| РЕКРАСНА посада на 
“■ землі — бути людиною». 
Ці горькоиські слова стали 
лейтмотивом нового худож
нього кінофільму «ПО РУСІ».

— Нам хотілося, — розпові
дає режисер Ф. Філіпов, — 
створиш щось відмінне під 
уже існуючих екранізацій 
Горького — показати п кіно 
світ, відображений в оповідан
нях, очима самого письменни
ка. Показати Горького — 
свідка й учасника подій, опи
саних ним пізніше в його чу
дових творах. Я хотів ство
рити фільм за мотивами опо
відань Горького, проте ні в 
якому разі не збірник кіно-

валов», «Двадцять шість І 
одна», «Вивід», «Жінка», 
«Мій супутник», «Одного разу 
восени».

В ролі Альоші Пешкова 
знявся Олексііі Локтев. Гля
дачам добре відомий цей ар
тист за кінофільмами «Про
щайте, голуби», «Я іду по 
Москві». Крім нього, у фільмі 
грають такі популярні акто
ри, як Людмила Чурсіна,- На
талія Величко, Світлана Са- 

Роман Філіпов, Іван 
та інші.НАЙВИЩА ПОСАДАН А

новел, — цс було б куди прос
тіше, — а цілісну кіпорозпо- 
відь з єдиним сюжетом, 
единому стильовому ключі 
головне, з Горьким 
ральній ролі.

Вісімнадцятилітній 
ша Пешков мандрує ... . .
Він вирушає з Нижнього Нов
города, йде через Україну, 
Крим до Тифлісе. В дорозі 
йому зустрічаються різні лю
ди. Зустрічі з ними дали ба
гатий матеріал для творчості 
майбутнього Горького. Моло
дий Альоніа Пешков на все 
життя зрозумів велич народ
ної душі.

Герої 
горьковських оповідань «Копо- та інші.

фільм» (Угорщина).
Назву фільму взято Із ста

рої революційної пісні «Сміло 
у ногу рушайте», яка по-угор- 
ськн співається так: «Підні
майтесь, червоногвардійці і 
пролетарі, зореносці і солда
ти...» Цс була улюблена піс
ня угорських бійців-іптерна- 
ціоналістів. Фільм і присвяче
но боротьбі інтернаціоналістів 
з білогвардійцями під час 
іромадянської війни.

У фільмі грають популярні 
радянські і зарубіжні актори: 
Тетяна Коніохова, Кристіиа 
Миколаївська, Тібор Моль- 
нар, Віктор Авдюшко. Михай- 

фільму — це герої ло Козаков, Микита Мнхалков

ти А ЕКРАНИ країни внхо- 
дять повторно цікаві кіно

фільми, які по праву можна 
віднести до радянської кіно- 
класики:
инА ДНІ» — екранізація 

>?вжсиектаклю МХАТ’у за од
нойменною п’єсою М. Горько
го. В головних ролях — А. Та
расова, А. Грибов, П. Мас
сальский та інші. Виробни
цтво кіностудії «Мосфільм», 
1952 рік.
аь ОЛГА-ВОЛГА» — поста- 

»“'ріюча ^музична комедія з 
славетними Любов’ю Орло
вою та Ігорем Ільїнським в 
головних ролях. Виробництво 
«Мосфільму», 1938 р. 
утЛЯДАЧІ ще раз мати- 
л муть нагоду зустрітися з 
чарівною Я піною Жеймо у 
фільмі «ЗОЛУШКА», «Леп- 
фільм», 1947 р.
V АНОЙСЬКА кіностудія по- 
л казує новий фільм «БУ
РЯ ПІДНІМАЄТЬСЯ». Цо 
розповідь про тс, іцо най
більше хвилює зараз в’єтнам
ських митців, — про сповнену 
героїзму всенародну війну 
проти американських агресо
рів.
пЕЛПЧЕЗНИН риск, вели- 
" четна швидкість, страшна 
самотність. Це життя гонщи
ків, улюбленців публіки, «зі
рок», що згоряють на висо
ких швидкостях. З цим жит
тям знайомить глядачів новий 
американський фільм «ВЕЛИ
КИН ПРИЗ».

У головній ролі — відомий 
французький кіноартист і спі
вак їв Монтан. 
явОПУЛЯРНА французька 

артистка Мітель Аїсрсьє, 
знайома радянським гляда- 

.чам за фільмом «Грім небес
ний», знялася у кінофільмі 
«АНЖЕЛ1КА 1 КОРОЛЬ». Цс 
оповідь про часи правління 
Людовіка XIV.
■ ■ОЛЬСЬКІ кінодокумсита-

лісти зняли фільм про 
мужність в’єтнамського иаро-

ду у боротьбі з американ
ськими поневолювачами під 
назвою «УВАГА, ВОРОГ НА
БЛИЖАЄТЬСЯ...».
ЦІОБИТЕЛІ мистецтва з за- 

доведенням подивляться 
нову науково-популярну стріч,- 
ку леніні радських кінемато
графістів «ВІДРОДЖЕННЯ». 
Фільм присвячений архітек-

торам 1 реставраторам, 
відродили з руїн чудові пала
ци Ленінграда.

Фільм нагороджений дипло
мом першого ступеня па огля«
ді-ковкурсі, що недавно за
кінчився в Києві.

На знімках: кадри з філь
мів «По Русі» (внизу), «Зо
рі і солдати».

Павла вабить небо. Чимало 
зусиль доклав хлопець, щоб 
змайструвати модель бойового 
літака «Пстпяков-2», але пра
цював він не марно. . На 27 
республіканських змаганнях 
юних авіамоделістів гуртківсііь 
обласної станції юних іехніків 
виборов срібну медаль.

Фото В, Ланського.

ГЕНУЯ, 28 серпня. (ТАРС). Вогонь XIX Олімпіади зробив 
першу зупинку на своєму довгому шляху в Мексіку. Кора
бель, на борту якого олімпійський факел прибув з Греції, 
був зустрінутий гарматним салютом. Італійські спортсмени 
перенесли вогонь на берег, і потім жива естафета доставила 
його до будинку, де жив великий генуезець Христофор Ко
лумб.

«Переночувавши» о Генуї, олімпійський вогонь сьогодні 
був доставлений на борт італійського парусника «Палінуро». 
Гімнаст Ренато Фіджіно вручив факел капітанові судна. В 
супроводі кількох яхт «Палінуро» сьогодні вийшов у море і 
взяв курс на Барселону. Чекають, що він прибуде в порт 
призначення вранці в суботу Зі серпня.

Далі олімпійський вогонь повторить маршрут славнозвіс-

ної подорожі Колумба, яка привела до відкриття американ
ського архіпелагу. З іспанського порту Палос олімпійський 
факел вирушить в один з найбільших мексікапських портів 
Веракрус, «завернувши» на острів Сан-Сальвадор, де Ко
лумб висадився 12 жовтня 1492 року.

За день до відкриття Олімпіади олімпійський факел буде 
встановлено в стародавньому ацтекському городищі Теотіу- 
акан, розташованому за 40 кілометрів від мексіканської сто
лиці, де височать знамениті піраміди Сонця і Місяця. А на
ступного'дня — 12 жовтня мексіканські спортсмени прине
суть факел у столицю. Право запалити вогонь XIX Олімпіа
ди вперше за всю історію цих змагань буде надано жінці 
20-річнін Енрікеті Басіліо,

$ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 1 вересня. Перша, 
програма. 9.00 — Ранкова гім-. 
настнкя для дітей. (М), 9.15 — 
Теленовини. (М), 9.30 — Для
школярів. «Будильник». До по
чатку учбового року. (М). 10.00
— «Для вас, жінки». Тележур
нал. (М). 10.30 — Альбом при
роди». (М). 11.00 — Для юна
цтва. «Лукомор'я». Літератур
ний альманах. (М). 12.00 — Ін
тербачення. Для школярів. Те
левізійне агентство «Піонерія». 
(Кишинів — Львів — Ташкент), 
12.30 — Сьогодні — День пра
цівників газсьсї і нафтової про
мисловості. «Українська нафта». 
(К). 12.50 - «ТЕК-68». (К).
13.35 — «Борці за народну спра
ву». «О. Г. Шліхтер». (К). 14.30
— Для воїнів Радянської Армії 
і Флоту. Репортаж з танкового 
училища. (Ульяновськ). 15.00 — 
«Музичнії й кіоск». (М). 15.30 — 
В ефірі «Молодість». «Вічний 
вогонь». (Сімферополь — Оде
са — Київ — Ленінград). 16.30— 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 18.15 — «Сім днів». 
Міжнародна програма. (М). 19.00
— Першість СРСР з футбола. 
«Динамо» (Київ) — «ііефтчі» 
(Баку). 20.45 — «Камертон доб
рого настрою». (Львів)..21.30 — 
Художній фільм. (К).

ОРБІТА І АПОГЕЯ

Щосуботи вони виходили па 
орбіту. В перигеї була «Кулі
нарія», в апогеї — витверез
ник...

У ДОРОЗІ

Мал. Б. Кумяйсьного.

—.....Б К 00497, Індекс 01197

І СМІХ, І ГРІХ
АСТРОНОМ РЕП’ЯХ

У нього була така 
про астрономію: «II 
здався Чумацький шлях, ко
ли корисіі з нього, як з коз
ла молока?!»

НЕ ОБРАЖАЙСЯ...
Коли чергова дівчина дача 

тобі ляпаса, не ображайся: цс 
те, чого не встигла зробити 
попередня.

В. СТЕПАІІОВ.

ЛІРИК
Бажаючи стати ліриком, він 

купив собі ліру.

Реп’яха обходили при зуст
річі не тому, що боялися

колючок, а 
обов’язково

тому, що 
причепиться,

ЙОГО
В. 0.

Побувши
. о. Вовка, . _____

♦ Ну й роботкаї Хай їй грець!»

один день в- ролі 
Заєць сказав:

ПОПУГАЯ
Попугай на все горло кри

чав, що хоч Попка й дурень, 
але про все він має власну 
думку.

ПОРІВНЯННЯ
Дійсно, — погодився Полк 

з Ведмедем, — Черепаха су
неться дуже повільно, але ко
ли порівняти її з Раком...

Є. РЕГУШЕВСЬКИИ,

м. Кіровоград.

ПОНЕДІЛОК, 2 вересня. Пер
ша програма. 11.00 — «Сіль
ська вчителька». Художній 
фільм. (Кіровоград). І7.00 — 
«Здрастуй, двір шкільний і 
клас». (К). 17.40 — Тслевісті.
(К). 18.00 — «Година Батьків
щина». «СРСР — 2 вересня 
1968 року», (М). 19.00 — «Принц 
в солдатах». І, II 1 111 серії. 
(Угорщина). 20.30 — Інформа
ційна програма «Час». (М). 
21.15 — До початку нового на
вчального року. (Кіровоград). 
21.25 — Паші оголошення. (Кі
ровоград). 21.30 - «Люди на
шої епохи». «Посади свою яб
луню». (Кіровоград). 21.45 — 
Я. Волчек. «Фізики і лірики». 
Спектакль Московського дра
матичного театру на хМалііі 
Бронпій. (М).

Друга програма. 21.15 — До

25-річня визволення Сум під 
фашистських загарбників. (К)'. 
21.45 — «Сільська вчителька»* 
Художній фільм. (Кіровоград).

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

НЕДІЛЯ. І вересня. 9.00 ту! 
Гімнастика для дітбй. (М). 9.15і
— Телевізійні новини. (М)’<і 
9.30 — «Будильник». (М). 10.0Q
— Телевізійний журнал , «Для
пас, жінки». (М). 10.30 — «Дль« 
бо.м природи». (М).'„ J1.00
Літературний альманах для І • 
юнацтва «Лукомор’я». (М)< 
12.00 — Телевізійне агентстві 
«Піонсрія». (М). 12.30 - «Ук«. 
раїнська нафта». (К). 12.50
«ТЕК-68». (К). 13.35 — «Борці
за народну справу». (О. Шлі<і 
тер). (К). 14.00 — Концерт Черч 
вонопрапорного ім. Александр')/ 
па ансамблю пісні і танцю Рал 
дянської Армії. 15.20 — Kind« 
хроніка. 15.30 — В ефірі «Мб? 
лодість». (М). 18.15 — «СІМ
днів». Міжнародна програма. 
(М). 19.00 — Футбол: «Дипал 
мо» (Київ) — «Нефтчі». 20.45-^г 
«Камертон доброго настрою* < 
(Львів). 21 ЗО — Кіноіірограмй/

ПОНЕДІЛОК, 2 вересня’« 
16.00 — Програма передач. (Мій 
колаїв). 16.05 — Фільми для ДІ’ 
тей. 17.00 — «Здрастуй, двір 
шкільний 1 клас». (К). 17.40
Тслевісті. (К). 18.00 — «Годині) 
Батьківщини». «СРСР — 2 во» 
ресия 1968 р.». (М). 19.00 -q
«Принц в солдатах». Прем'єрі) 
гелекізійного багатосерійного 
фільму. I. II і III серії, (Угорд, 
пінна). 20.30 — Інформаційну/ 
програма «Час». (М). 21.15 у-
«Орденоносна Сумщина». (Ю- 
21.45 — Кінохроніка. (Микол 
лаїв). 22.00 — «Музика сьогодл • 
пі». (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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