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Крас-

КАЖУТЬ, що у хліборо
бів свій відлік часу— 

від урожаю до урожаю. 
Певно, це й справді так, бо 
побачив я на обличчях сво
їх нових знайомих — ме
ханізаторів і спеціалістів, 
керівників колгоспу імені 
40-річчя Жовтня — легкий 
смуток. Схожий на той, 
що буває у нас наприкінці 
року, коли згадується 
зроблене і прожите, коли 
думається про майбутнє. 
Так, жниварі святкували 
обжинки. Скромно, без 
зайвих почестей і народ
них фраз. І була в тім 
своя логіка: хліб зібрано, 
але ж скільки роботи по
переду!

Молодий голова прав
ління Олександр Бсргер 
міцно потиснув комбайне
рам і жаткарям, водіям і 
трактористам натруджені 
руки, секретар парткому 
Василь Гаранін вручив пе
реможцям змагання від
знаки — грошові премії 
та грамоти. Знадобилися 
і вінки з тугого /колосся, 
сплетені культпрацівника
ми Наталею Дудкою та 
Любою Прихпо, — ними 
заквітчали гвардійців 
жнив.

— А тепер по конях! —

З ДОРОСЛИМИ НА РІВНИХ ОСВІТА: КРОКИ РЕФОРМИ

«Привіт з берегів Ду
наю», «Смачного вам» — 
ці написи можна побачи
ти на ящиках з янтарни
ми абрикосами, ціжноро- 
жевими персиками, що їх 
відправляють нині з кол
госпу «Україна» Кілій- 
ського району Одеської 
області в різні міста краї
ни юні садоводи села 
Шевченкове.

Госпрозрахункова уч
нівська бригада місцевої

мене, 
впд-

несподівапо скомандував 
після короткої урочистої 
частини головний інженер 
господарства Микола " 
нощоченко.

Несподівано для
бо механізатори, як
но, тільки й чекали сигна
лу — відразу подалися 
до агрегатів.ЧУЖОГО

— Хлопців ще чекає не
мало роботи, — пояснив 
молодий інженер. — Ви
рушають па допомогу су
сідам.

Один за одним комбай
ни рушили в напрямку 
Миколаївського шосе. 1 ця 
картина теж здалася сим
волічною. зайвий раз на
гадала відому істину — 
чужого хліба не буває.

— Що й казати, склад
ним було цьогорічне зби
рання. — зітхнув Олек
сандр Бсргер. — Майже 
місяць тривали роботи, з 
чотирнадцятого липня. А 
чому? Бо погодй влашту
вала чергове випробуван
ня: з весни посуха стояла 
неймовірна, а підійшли 
жнива — задощило.

школи — самостійний ви
робничий підрозділ. Прав
да, слово «госпрозрахун
кова» з’явилось у лекси
коні школярів недавно. А 
створено бригаду спіль
ним рішенням педради 
школи і правління кол
госпу ще ЗО років тому. 
Завдання тоді поставили 
просте: хоча б хтось з ви
пускників, попрацювавши 
в полі, потім затримається 
в селі, не поїде в місто.

= УРОЖАЙ-87ЧИМ ЖИВЕ ЕЛЕВАТОР
Щодня до Кіровоград

ського комбінату хлібо
продуктів № 1 під’їжджа
ють сотні машин. Із кож
ної працівникам лабора
торії треба взяти зерно 
для аналізу на вологість, 
засміченість. Без цієї суто 
виробничої операції не
мислиме приймання збіж
жя.

Не дивно, що працівни
ки елеватора ставляться

Слід сказати, то оті 
«сюрпризи» поламали по
передні задумки хліборо
бів. Довелося їм майже 
повністю ВІДМОВЛЯТИСЯ від 
роздільного збирання ко
лосових. Усе 
оперативність: 
ля чергової
сохне плантація — пуска-

вирішувала 
тільки піс- 

злиби під-ХЛІБАНЕ БУВАЄ
на пряме ком

колгоспу це

ли агрегати 
вапнування.

Жаткарів 
позбавило найменших на
дій проявити себе в 
справжнім ділі. Довелося 
хлопцям «міняти кваліфі
кацію». пересідати в інте
ресах справи на автома
шини. грейдерні наванта
жувачі. А от комбайнери 
мали доволі роботи. Чи не 
тому й зобов’язання вико
нали всі без винятку.

Звісно, комсомольсько- 
молодіжним екіпажем 
Олександра Арапа. Ми
коли Безверхого, Григорія 
Косенка та Віктора Дуд-

Кадрову проблему в гос
подарстві давно вирішили. 
І більшість працюючих тут 
починали в учнівській 
бригаді. Колишні її члени 
тепер вже й самі переда
ють майстерність юним 
садоводам, механізато
рам, овочівникам, тварин
никам.

— Не приховаю, для 
господарника мати в кол
госпі учнівську бригаду— 
справа клопітна, — гово- 

до своєї роботи з особли
вою відповідальністю. Тех- 
нік-лаборант Світлана 
ЦУРКАН, яку ви бачите 
в центрі знімка зліва, не 
обмежується виконанням 
лише технічних операцій. 
Ось і тоді, коли об’єктив 
фотоапарата був спрямо
ваний у її бік, комсомол
ка розповідала водіям про 
те, яке зерно треба при

челка нелегко було вести 
суперечку з визнаним лі
дером — Іваном Дмитро
вичем Сосновим. Топ впро
довж кількох останніх ро
ків, пересідаючи з грузо
вика за кермо комбайна, 
виборює першість. Ось і 
нині намолотив 4100 цент
нерів хліба. Але ж і 
сомольці не набагато 
стали, усі мають по 
зірочки.

Помітив, то під час у.ро-

ком-
від- 
три

пе
по-

ж

чистостен секретар комі
тету комсомолу Іван Япон
ський поглядає на товари
шів з ледь вловимою за
здрістю. А ті посміхаються 
йому підбадьорливо: 
журись, мовляв, те 
працюємо разом. Що
т ра п 11 лось? В11 я вл я єтьс я,
дріб'язкова травма руки 
не дозволила Іванові за
вершити жнива. А він так 

.готувався до них, агрегат 
відремонтував відмінно...

— Прикра випадковість, 
не більше. — пояснює сек
ретар. — Адже маю фах 
механізатора, працював 
свого часу трактористом.

рить голова колгоспу Ге
рой Соціалістичної Праці 
М. А. Музика. — Колгосп
ні спеціалісти ведуть тут 
заняття, збудували ста
ціонарний учнівський стан 
у полі — з майстернями, 
агрохімлабораторією, ма
шинно-тракторним полі
гоном, спальними корпу
сами, клубом, будмайдан- 
чиками. Коштів вклали в 
це немало, але тепер ба
чимо — добру справу зро

возити. М. М. Косогой, 
В. Г. Наконечний, В. О. 
Ніколенко привезли яч
мінь відповідно з Компа- 
ніївського, Олександрі в- 
ського, Кіровоградського 
районів. Водії прислухаю
ться до порад техніка-ла- 
боранта, інших працівни
ків виробничо-технічної 
лабораторії.

Фото Г. КОШКА.

Та, як не мовиться, не
має лиха без добра. Сек
ретар повністю присвятив 
себе на час хлібозбирання 
організації соціалістич
ного змагання молодих 
жниварів. Щодня разом 
все з тими ж Наталею 
Дудкою та Любою Трихно 
готував бюлетені, випускав 
«блискавки», допомагав 
«прожектористам». очо
люваним головним інже
нером Миколою Красно- 
щоченком. проводити рей- 
дн-леревіркп якості хлі
бозбирання.

Повноправними учас
никами трудового супер
ництва на жнивах стали і 
транспортники. І кращі з 
них — молоді водії Сергій 
Дсмко, 
Микола 
тористи 
ник та 
добилися відмінних резуль
татів. Вони ще й досі пра
цюють у жнивному рит
мі — транспортують зер
но з току на елеватор, за
возять на кормовий двір 
подрібнену солому.

На совість трудяться 
комсомольці. І на полях 
сусідів, і. на своєму влас
ному.

Микола Дудка, 
Касяненко. трак- 
Микола Перевіз- 

Анатолій Ренін —

М. ПОЛІЩУК.
Бобринецький рейси.

били. Переконаний, що в 
цих школярах вже є те, 
що не закладеш ніякими 
розповідями про корис
ність праці. Учнівські пан
ки трудяться поруч з до
рослими. Дівчата й хлопці 
бачать справжнє вироб
ництво з усіма його труд
нощами і радощами, зма
лечку привчаються до 
праці.

В. ЧЕРЕВИЧЕНКО, 
нор. РАЇ А У.

А ХРОНІКА ПОДІЯ 
В ЄЛИСАВЕТГРАДІ 
НАПЕРЕДОДНІ ВЕ
ЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕ
ВОЛЮЦІЇ — 2 СТОР.

А виповнюється 
90 РОКІВ ВІД ДНЯ НА
РОДЖЕННЯ ПІОНЕРА 
КОСМОНАВТИКИ Ю. В. 
КОНДРАТЮКА — 2
СТОР.

& ПРОСТИТУЦІЯ — 
СОЦІАЛЬНЕ І ’ СУ
СПІЛЬНЕ ЛИХО. ЮРИ
ДИЧНІ ЗАХОДИ В БО
РОТЬБІ З НЕЮ ВСЕ 
ЩЕ МАЛОЕФЕКТИВНІ. 
ЯК ВИРІШЕННЯ ЦІЄЇ 
ПРОБЛЕМИ ЗАЛЕ
ЖИТЬ ВІД РІВНЯ СВІ
ДОМОСТІ ГРОМАДЯН? 
МАТЕРІАЛ ПАНЕЛЬ» 
— З СТОР.

А ПРОДОВЖУЮТЬ 
НАДХОДИТ11 РОБОТИ 
НА ФОТОКОНКУРС 
ЧИТАЧІВ «МОЛОДОГО 
КОМУНАРА» — 4 СТОР.

АДРЕСИ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ

СПРАВ

РЕСТАВРАТОРИ
З мжк

«Не годиться!»—майже 
в один голос вигукнули 
майбутні мешканці, коли 
побачили початковий ма
кет свого будинку. А втім, 
вини проектувальників тут 
не було: проект готувався 
в розрахунку на звичай
них будівельників, які 
проведуть переплануван
ня і перебудову старої 
споруди. А господарями 
будинку стали члени 
МЖК, який зайнявся ре
конструкцією споруди, що 
вже відслужила свій строк.

Ідея ця народилась не
давно. Тї схвалив міськ
виконком: житло споруд
жується швидше, з мен
шими затратами. А по
чатковий проект не влаш
тував активістів МЖК з 
двох причин. По-перше, 
він не забезпечував за
питів молоді в організа
ції побуту, дозвілля. По- 
друге, більшість /вартир 
у ньому передбачалося 
зробити однокімнатними. 
Спільно з Укржитлорем- 
проектом ентузіасти під
готували свої пропозиції« 
Замість 26 однокімнат
них — тепер тільки 13« 
Решта — дво- і трикім
натні, Є зал для тор
жеств, відеотека, кімната 
відпочинку І навіть при
міщення для зберігання 
дитячих колясок. Адже 
майже всі майбутні но
восели мають малят,- Для 
них у дворі виросте дитя
че містечко В підвально
му приміщенні передба
чено майстерні «Зроби 
сам».

Програма «Житло для 
молоді», розроблена Хар
ківським міскномом ком
сомолу. передбачає ство
рення наступного року 
ще двох таких МЖК.

Я. МУРЗИН, і



2 стор. «Молодий комунар» 11 серпня 1987 року.

70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯЄлисаветград: рік
) В. І, Ленін особливо ве

лике значення надавав 
боротьбі трудящих мас Ук
раїни за перемогу револю

’) ції, за утвердження й зміц
нення Радянської влади.

Більшовики нашого міс
та у своїй діяльності ке
рувалися настановами 
вождя, виступали проти 
великодержавної політики 
буржуазного Тимчасового 
уряду, відстоювали свої 
права. Ось хронологічний 
розвиток подій в Єлисавет- 
граді напередодні Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції (дати подано за 
старим стилем):

7. березня (вівторок). 
Створено Єлнсішетград- 
ську Раду робітничих де
путатів.

, 10 березня (п’ятниця).
і Відбулося засідання Ради 
і робітничих депутатів при 
, участі депутатів місцевих 

військових частин. Обра
но президію та виконав
чий комітет Ради.

18 квітня (вівторок). 
•І трудящі міста в урочистій 

обстановці відсвяткували 
Першотравень. У святко
вій демонстрації взяли 
участь професійні органі
зації, соціалістичні партії. 

1 26 квітня (середа). Рада
робітничих та солдатських 
депутатів прийняла резо
люцію проти Ноти Тимча- 

■ і сового уряду від 18 квіт
ня.

7 травня (неділя). Від
бувся мітинг, на якому 
виступили морякц-більшо- 
впкп з Кронштадта, а та
кож представники біль
шовицької фракції місце
вої організації РСДРП. 
У виступах було викрито 
антинародну політику Тим- 

' часового уряду та угодов

ську позицію меншовиків 
і есерів. .

27 травня (субота). Від
бувся двотисячпин мітинг 
робітників заводу Ельвор- 
ті, організований комі
сією Ради робітничих і 
солдатських депутатів.

29 червня (четвер). Сек
ретаріат ЦК РСДРЇІ(б) 
направив партійній орга
нізації Єлисаветграда лист 
Організаційного бюро 
РСДРП по скликанню’ VI 
з’їзду партії.

З серпня (четвер). Оголо
шено страйк працівників 
усіх друкарень .міста.

29 серпня (вівторок). 
Відбулося об’єднане засі
дання Ради робітничих і 
солдатських депутатів 
спільно з виконавчим ко
мітетом Ради селянських 
депутатів, представника
ми заводських комітетів, 
військових частіш, профе
сійних рад, політичних 
партій. Обговорювалось 
питання про заколот Кор- 
нілова. Засідання ухвали
ло постанову: всі військо
ві частини, пролетарі міс
та визнають своїм керів
ником Раду і ладні за її 
першим закликом виступи 
ти проти корніловщини.

1 варесня (п’ятниця). 
Рада робітничих і солдат
ських депутатів прийняла 
запобіжні заходи проти 
можливого виступу міс
цевих корніловців, закли
кала військові частини, 
робітників міста бути 
пильними і готовими до 
захисту свободи.

8 вересня (п’ятниця).

1917
Я. М. Свердлов у листі до 
Миколаївської організа
ції РСДРП (б) привітав 
створення постійної біль
шовицької організації, ви
словився за доцільність 
включення її до Південно- 
Західної організації ра
зом з Одеською, Херсон
ською, Кримською, Єлнса- 
встградською.

Збори робітників міста 
вирішили протестувати 
проти підвищення урядом 
ціп на хліб, встановити 
контроль над обліком та 
розподілом продуктів, 
вжити заходів проти спе
куляції.

13 вересня (середа). Па 
зборах об’єднаної соціал- 
демократичної організації 
більшовики оголосили за
яву про створення біль
шовицької організації, ви
магаючи надання їй прав 
на автономне існування у 
межах спільної.

16 вересня (субота). У 
листі до ЦК РСДРП (б) 
від Єлнсаветградської Ра
ди йшлося про посилення 
розмежування та немину
чість розколу між більшо
виками та. меншовиками.

17 вересня (неділя). Від
булося перше організацій
не засідання членів 
РСДРП(б). До більшови
ків приєдналися кілька 
есерів, які порвали із 
своєю партією. Меншови
ки залишилися в об’єдна
ній організації. Було об
рано комітет більшовиків 
на чолі з В. Завадбвським, 
Т. Гулянпцьким, К. Сеуль
ським.

18 вересня (понеділок). 
БІЛЬШОВИЦЬКИЙ комітет У І 
листі до ЦК партії нові- ( 
домив про розкол в орга-, 
візації: більшовики ви-, 
йшли з її складу. Вони , 
створили власну організа- ( 
цію й обрали комітет, 
РСДРП(б). Комітет про
сив надіслати йому не 
менше 160 екземплярів
партійних книг, в тому 
числі брошуру В. І. Леніна 
«Імперіалізм як вища ста
дія капіталізму».

ЗО вересня (субота). На 
засіданні Ради інформува
лося про поповнення її 
складу, в тому числі п’ять
ма більшовиками. Засі
дання вирішило питання 
про організацію Червоної 
гвардії.

14 жовтня (субота). На 
засіданні Ради робітничих 
та солдатських депутатів 
обговорювалося питання 
про II Всеросійський з’їзд 
Рад. У більшовицькому 
наказі делегатам від Єли
саветграда говорилося про 
потребу припинення дії 
царських договорів, про
голошення миру, встанов
лення робітничого контро
лю за виробництвом, пе
редачі землі селянським 
комітетам.

18 жовтня (середа). У 
Херсоні па повітовій кон
ференції робітничих депу
татів було засуджено 
контрреволюційну політи
ку Тимчасового уряду,ви
словлено необхідність пе
редачі влади Радам ро
бітничих, солдатських та 
селянських депутатів.

25 жовтня (середа). 
День перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції в Петрограді.

і

і

Для Ю. П. Сурміьа, кандидата філософських наук, 
завідуючого кафедрою наукового комунізму Кірово
градського педінституту імені О. С. Пушкіна лекційна 
пропаганда серед молоді стала свого роду потребою. 
Молодий вчений вбачає в цьому і засіб вДосн-°^ 
ня власної ораторської майстерності, и заглиблення 
у вир молодіжних проблем сьогодення. Свої лекції 
«Проблеми політичного виховання молоді», 
гічна боротьба і молодь», «Сутність сучасної психоло
гічної війни» - Ю. П. Сурмін пост.ино допрацьовує, 
доповнює свіжим фактажем. Робити це доводиться за 
рахунок осооистого часу, увечері після роботи.

Фото Я. ЗУЙКА.

На знімку. Ю. П. СУРМІН готується до черго- 
вої зустрічі з молодіжною аудиторією.

Перебудова— 
очима 
молодих

Перебудова, гласність, 
Прискорення — що ду
маєш про це ти, молодий 
.читач? Як відбиваються у 
твоєму житті зміни, Які 
відбуваються в країні? 
Що змінюється в колек
тиві, де ти вчишся або 
працюєш? Що, на твою 
думку, ще заважає просу
ванню вперед і яку осо
бисту участь ти береш у 
перебудові?

Редакція комуністичного 
виховання молоді ТАРС 
звертається до тебе з 
проханням розповісти про 
це, поділитися думками, 
сумнівами, досвідом. Твої 
роздуми прозвучать з 
всесоюзної трибуни ду-

ТОЛБУХІН-

У районі відомого ра
дянського газового родо
вища Ямбург виконують 
значний обсяг робіт на 
договірних засадах вар
тістю 11,4 мільйона левів 
йосланці Толбухінського 
окружного будівельно- 
монтажного комбінату, 
Серед яких чимало моло
дих дипломованих спе
ціалістів. На першому 
етапі вони спорудили ре
монтний завод, ряд куль
турно-побутових закладів, 
підземне сховище газу.

«Болгарським будівель
никам створено найспри
ятливіші умови для висо
копродуктивної праці та 
відпочинку», — пише тол- 
бухінська окружна газета 
«Добруджанска трибуна». 

СПОГАДИ ГЕРОЯ
Толбухінські журналіс

ти зустрілися з гостем 
Добруджі — Героєм Ра
дянського Союзу Михай-

ЗАПРОШУЄМО
ДО ДІАЛОГУ

мок «Молодь: участь у 
перебудові». її мета — 
вести постійний діалог з 
молоддю на найбільш зло
боденні теми, щоб кра
ще знати її сподівання, 
запити, проблеми, точки 
зору. Ваші думки, пропо
зиції, зауваження, влас
ний досвід ляжуть в осно
ву соціологічних оглядів 
читацької пошти, комен
тарів, інших матеріалів, 
які буде розповсюджено 
каналами ТАРС для пуб
лікації в усіх молодіжних 
газетах країни.

Наша адреса: 103009. 
Москва, центр, Тверской 
бульвар, дом 10-12. ТАСС 
РКВМ,

У своїх листах, будь 
ласка, зазначайте ваш вік, 
ким і де працюєте або 
навчаєтесь.

лом Федоровичем Бори- 
совим і попросили його 
поділитися спогадами про 
комсомольську юність ро
ків Великої Вітчизняної. 
Гість детально описав бої 
на Курській дузі в пам’ят
ному 1943 році, навів 
яскраві приклади муж
ності та хоробрості своїх 
молодих однополчан. Осо
бисто він знищив тоді сім 
ворожих танків.

Журналістам цікаво бу
ло довідатися, що Михай
ло Ббрисов — автор вось
ми поетичних збірок, в 
яких оспівав любов до 
життя, почуття обов’язку 
перед Батьківщиною і го
товність до самопожертви 
в ім’я її розквіту.

Добірку за матеріа
лами толбухінсьної ок
ружної газети «Доб
руджанска трибуна» 
підготував Н. ДОБРІН.

ПЕВНІ критерії твор

чості: новаторство, мас

штабність тощо. Та найго

ловніший критерій — час.

Він випробовує на доціль

ність. на невмирущість.

К. Е. Ціолковськпй вва
жав людину безсмертною. 
1 після своєї фізичної смер
ті вона продовжує жити: 
у своїх дітях, у зведених 
будинках, у винайдених ма
шинах, у посаджених дере
вах, в написаних творах. 
Так продовжується жп.тгя, 
так люди минулого ведуть 
схвильовану розмову з на
щадками.

І-сьогодні говорить з на
ми як сучасник Юрій Ва
сильович Копдратюк (1897 
— 1942 рр.) — один з піо
нерів космонавтики.

У перші роки Радянської 
влади 10. В. Копдратюк за
кінчує рукопис (без назви), 
який починався словами; 
«Тим, хто буде чіпати, щоб 
будувати». У них — віра в 
здійснення мрії. У силу 
розуму і можливостей лю
дини, яка в недалекому май
бутньому збудує кораблі і, 
подолавши земне тяжіння, 
вийде в простори Всесвіту.

У цьому рукописі моло
дий Копдратюк незалежно 
від Ціолковського (з твор
чістю якого був тоді незна
йомий) вивів оригінальним 
шляхом основне рівняння 
руху ракети, подав схему і 
опис чотириступінчатої ра
кети на киснево-водневому 
наливі, розробив камеру 
згорання двигуна з шахо- 
ним розташуванням форсу
нок, турбоїіасосний агрегат 
для подачі палива тощо. 
При цьому мав на увазі, що 
хоч ракета (і тільки вона!) 
має змогу рухатися за ме
жами атмосфери, але її ру
шійною силою залишиться 
двигун внутрішнього зго
рання з його принциповими 
елементами: баками для 
зберігання палива, при
строями для подачі палива

Це
час,

у камеру згорання, каме
рою згорання і соплом.

Згодом вчений-самоук 
вносить у свою роботу нові 
розробки, розрахунки. Т’. 
відбувається і в той 
коли Юрій Васильович пра
цює механіком у м. Малій 
Дисці у 1921 —1925 роках. 
Вій звертав тоді па 
увагу працьовитістю, 
абияким розумінням 
піки. Вчасно її лагодив, бо 
запасних частин нізвідки бу
ло взяти (народне госпо
дарство залишалось слаб
ким), дружив із книгами.

себе
не-

тех-

ГІОДОЛАТИ
ЗЕМНЕ

.Але

ТЯЖІННЯ
Маловищани називали його 
з повагою «студент із Киє
ва».

- Як ішов майбутній кон
структор до своїх проек
тів?

У листі до професора 
М. О. Рипіла у травні 1929 
року Копдратюк повідом
ляє, що його схвилювала 
книга Б. Келлермана «Ту
нель» (1913 рік). У ній ви
ведено нового героя інду
стріального віку, інженера, 
готового здійснити гран
діозні проекти підкорення 
навколишнього середови
ща. Пізніше вів одержав 
від відомого популяризато
ра пауки Я. І. Перельмана 
книгу «Міжпланетні подо
рожі» (1915 рік). Ще через 
три роки в журналі «Нива» 
натрапив на замітку про 
ракету Ціолковського,

У 1925 році Копдратюк 
одержав схвальний відгук 
на свій рукопис від про
фесора В. П. Ветчинкіна, за 
його порадою поміняв, від
редагував термінологію.

Потрібні були гроші та 
вільний час, щоб видати 
рукопис. Він сподівається 
одержати те и інше внаслі
док винахідницької діяль-
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пості, вже під час праці на 
Криловському елеваторі, а 
потім в Новосибірську. Там 
же па свої кошти Кондра
тюк видає книгу під наз
вою «Завоювання міжпла
нетних просторів» (1929 
рік, тираж — 2000 екземп
лярів). Невеличка за обся
гом. ця книга варта була 
багатьох томів наукових 
праць.

Після війни, в 1947 році, 
ця книга була видана вдру

у Москві. Вона іі зараз,

фесором у галузі атомної 
енергії в 25 років, радян
ський фізик Ландау у 24 ро
ки очолив кафедру теоре
тичної фізики...

Ю. В. Копдратюк був рів
но на сорок (цілих сорок!) 
років молодшим від К. Е, 
Ціолковського. На той час, 
коли його праця побачила 
світ, теоретичні положення 
батька космонавтики вже 
плідно діяли.

Доцільно нагадати, ЩО 
Юрій Васильович листував
ся з Ціолковськнм. 
зберігся лише ОДИН НОГО 
лист від 30 березня 1930 
року, з Новосибірська. У 
ньому він звертається до . 
Костянтина Едуардовича ізі^' 
проханням вислати свої 
твори, які у нього лишили
ся, і фотографію. У свою 
чергу повідомляє, що ви
силає свою (за матеріала
ми архіву АН СРСР).

У Радянському Союзі У 
двадцяті-тридцяті рокн 
йшла енергійна робота в га
лузі практики реактивного 
руху з так званими малими 
ракетами. Були сконстру
йовані електротермічний ра
кетний двигун, порохові на 
бездимному'поросі. У НСбО 
нашої країни піднялися пер
ші ракети, пройшли ввпро-

ге, у Москві. Вона іі зараз, 
у вік космічних досліджень, 
залишається настільною 
книгою ракетників. У ній 
викладені розрахунки енер
гетично найвнгідніших тра
єкторій, зведення проміж
них ракетних баз, штучних 
супутників планети тощо. 
Науково-практичний інте
рес становлять описи будо
ви окремих частин косміч
них кораблів, спосіб посад
ки за допомогою гальму
вання атмосферою. дані 
використання металів.

Сторінки життя цієї лю
дини мають багато білих 
плям, бо мало збереглося 
архівних документів. Сам 
Копдратюк загинув патріо
том Батьківщини на почат
ку Великої Вітчизняної вій
ни. Десь загубився його 
архів, зникли два найваж
ливіші ненадруковані розді. 
ЛИ КНИГИ, де він зробив 
важливі відкриття щодо ру
ху космічних апаратів, 
попїп' талант нього само
родка розвинувся рано 
Але ж людству відомі ана- 

шїї^вв72Грок„^::ііло першої і? аХ₽- 

"У, Енріко фермі

-... . ... ..1
оування реактивні снаряді! у’ 
Д-тя м а їїбудньої «Катюші»- “ 
'оді вирішувалися нагальні 
Питання: забезпечення обо
роноздатності країни, роз
виток реактивної авіації- А 
космос залишався мрією.

Особливість творчості ва
шого талановитого земляка 
У тому, іцо Кондратюк ви
передив свій час. Він нале
жить майбутньому, яке фор
мується сьогоденням, ЙОГО 
скромне особисте ЖИТТЯ'. ------ о\дм»ИСГС —
в,ДДаність науці, техиі11110' 
МУ винахідництву стал 
взірцем для тих людей, ЯКІ ▼ 
його знали. Тих, хто візи-* 
«ОГО сьогодні.

С. БОНФЕЛЬД. 
голова обласної секції 
пам’яток науки і техн«- 
«и Товариства охорони 
пам’яток історії і куль
тури.



серпня 1987 року- «Молодий комунар» З стор.

ЛИСТ У^Е ДАКЦІЮ

цяцянки
Дорога редакціє!

Звертаються до тебе 
учні 3-В класу Кірово
градської середньої шко- 
,’ін Аг 32. Ще в лютому 
МІСЯЦІ ЦЬОГО року в наші!! 
школі проходив ОГ.'ІЯД- 
конкурс пісні і строю, при
свячений Дню Радянської 
Армії і Військово-Мор
ського Флоту. Ми, тоді те 
другокласники. вперше 

№&>али участь в ньому.

Довго радилися і виріши
ли. що будемо командою 
моряків. Старанно трен у - 
валися на уроках фіз- 
культ урн. марширували. 
Класний керівник Марія 
Моіісеївна Босько разом 
з нами розучувала пісню, 
яку ми виконували на 
конкурсі. Словом, цей 
день для нас був незв 11 - 
чайним святом. А голов
не — ми зайняли перше 
місце серед другокласнії - 
ків.

Нас вітали, фотографу
вали, вправно клацав фо
тоапарат працівника фо
тоательє «Чебурашка», 
яке знаходиться майже 
поруч з нашою школою. 
Ми з нетерпінням чекали 
фотографій. Через деякий 
час до нас завітав фо

тограф, показав нам зраз
ки. Ми зібрали гроші, ад
же кожен мав бажання 
придбати собі пам’ятне 
фото. Фотограф пообіцяв 
скоро Принести їх і... зник. 
Зник надовго. Закінчився 
навчальний рік, скоро роз
почнеться новий, а ми все 
Ще сподіваємося, можли
во про пас згадають пра
цівники фотоательє «Че
бурашка», тим більше, що 
паші батьки і дзвонили, і 
заходили до них не один 
раз. Завідуючий — Ми
хайло Йосипович Ялов- 
ський —• довго з'ясову
вав, хто ж саме робив ці 
знімки, хто міг так негар-

ч.
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но поступити. Нарешті, 
виявилося, що це Віктор 
Сельодкій, Михайло Йо
сипович авторитетно за
певнив, що протягом 2—3 
днів усі знімки нашого 
класу, якщо не Сельодкій, 
то він сам зробить. Це бу
ла середина травня... Чо
му ж і ці 2—3 дні так 
надовго затягнулися? Га, 
Михайле Йосиповичу?

А. КОВАЛЕНКО, 
В. БРАЙЛОВСЬКИЙ, 
Т. КУШПІЛЬ, Ю. САВ
ЧЕНКО та інші учні 
3-В класу Кіровоград
ської середньої шко
ли № 32.
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Як вода із чистої
Є на хуторі високий 

явір, який нібито лрові. 
щає погоду — умій лиш 
розуміти його «мову». Ка
жуть, що й нині голова су
сіднього колгоспу не про
минає перед початком, 
скажімо, посівної поди
витися, чи розпустилися 
бруньки на тому дереві — 
якщо так, то можна сіяти... 
Чи правда то, чи вимисел, 
судити важко. А от про 
криницю, яка росте під 
явором, скажу напевне — 
незвичайна в ній вода. 
Холодна, цілюща. І про неї 
почуєте ви у навколишніх 
селах немало переказів. 
Розкажуть вам, що вико
пав ту криницю сам |ван 
Карпович Тобілевич...

Незвичайна сама земля, 
на якій постав Хутір На
дія. Так само, ян цей див
ний куточок серед посуш, 
ливих степів, виростав і 
міцнів, набирався сили в 
умовах жорстоної цар
ської цензури український 
професіональний театр, що 
залишив незгладимий слід 
в історії вселюдського 
мистецтва.

криниці
Мабуть, таною 

ти столиця 
театру, як нерідно назива
ють Хутір Надію його гос
ті. Господарі заповідника 
(завідує ним нині В. В. То, 
білевич) свято бережуть 
пам'ять про митців із різ
них куточків СРСР, із за
рубіжних країн, котрі по
бували тут, котрі теж пи
ли чисту воду із криниці 
під явором, посадили де
рева в парку над ставом. 
Снільки людей, погостю
вавши тут, назавжди ста
ють прихильниками й про, 
пагандистами 
діячів театру 
Хутір став уособленням її 
гуманної, людяної суті... 
А людині спостережливій; 
уважній Хутір Надія поДат 
рує, крім цього ослиного 
розуміння, ще й безмір 
маленьких відкриттів —! 
таких, які зупинив для вас 
об’єіітио нашого фотоко
респондента...

С. ПЕТРЕНКО.
На знімках: чарівні 

миттєвості Хутора Надія, 
Фото В. ГРИБА. .

і має бу- 
унраїнсьного

творчості 
корифеїв!

суті...
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П РОСТИТУЦІЯ — передача
■ тимчасове користування
гроші власного тіла будь-якому 
маючому для задоволення його 
тевого інстинкту. Повії — жінки, які
займаються торгівлею своїм тілом як 
промислом. Подібне визначення цілком 
приймається майже усіма сучасними 
дослідниками. Деякі моралісти, взага
лі не враховуючи ні фізіологічних, ні 
побутових умов населення, визнають 
проституцією усі позашлюбні зв’язки, 
на якому б грунті вони не виникали, 
Проституція являє собою величезне со
ціальне та моральне лихо, один з най- 
небезпечніших санітарних факторів».

Це слога з двадцять п'ятого тому 
енциклопедичного словника Ф. Брок
гауза та І. Ефрона, виданого 1898 ро
ку в Санкт-Петербурзі. Виданого у той 
час, коли проституція в царській Росії 
досягла жахливого розмаху, держа
вою не заборонялася.

Не втратили ці слова свого змісту й 
сьогодні. Навпаки, нині, коли на
ша країна переживає піднесення у 
езоєму розвитку, коли посилилась 
гласність, не можна (та й не треба) 
приховувати соціальних вад, які зава
жають нам крокувати вперед. Необ
хідно вести жорстоку боротьбу з усім 
тим, що породжує готельно-квартирні 
походеньки молодих повій, які рано 
чи пізно потрапляють під нагляд лі- 
каріз та правоохоронців.

Відомо, до чого призвело 
чання» наркоманії. Соціальне 
часом кинуло ниць немало 
людей.

І ось — проституція...
Відомо, що в дореволюційні часи 

повії, не маючи елементарного захис
ту з боку державних інстанцій від 
жорстоких порядків, які панували в 
царській Росії, ішли на панель через 
злиденність і відсутність інших засобів 
для існування. За дослідженнями су
часників Ф. Брокгауза та І. Ефрона, 
лише 3,6 процента російських повій 
мали батьків, 3,5 процента — тільки 
батька, 5,7 — тільки матір, 87,4 про
цента були круглими сиротами, А ось 
у 36 офіційно зареєстрованих відпо
відним відділом карного розшуку Ле
нінського РЗВС обласного центру кі
ровоградських повій есе навпаки! 
Маючи батьків, хороші умови побуту, 
нинішні гетери не хочуть кидати сво
го легкого промислу.

Одна з них — Вікторія Н. Ніхто не 
розповість про «епопею» сімнадцяти
річної повії краще її власного.,, що
денника, з яким П розлучили лише 
працівники міліції.

«12 січня 1987 року. Понеділок. Рес
торан «Весна». До мене підійшов 
хлопець, запропонував потанцювати, 
потім — піти з ним. Але він не викли
кає довіри — п’є лише пиво. Ні, йому 
далеко до тих чоловіків, які сидять за 
столиком поруч. Випила запропонова
ного шампанського і пішла на квар
тиру. Там знову випила, після чого ми 
лягли спати,

зивають цей лікувальний заклад самі 
повії. До речі, деякі з Тетяниних клі
єнтів знають про її не зовсім чисте 
минуле. Це, однак, не засажас їм всту
пати з нею з контакт.

Повія не перестане бути повією від 
того, що ми назвемо її «жінкою лег
кої поведінки». Не зменшаться від 
цього й 
барами

черги «нічних метеликіз» під 
та ресторанами, не поменшає

13 січня. Вівторок, 
лася о 16-й годині, 

двадцять першій, 
ресторані взяла 
нього. Там лягла
Середа. Вечір.

Додому поверну- 
лягла спати. Про- 

пішла до 
чоловіка і 
спати.
«Весна».

організозаних кубел розпусти, де роз
бещують малолітніх.

— Моя донька не
якось сказала Ольга

буде такою, — 
С.
клієнтів у ресто-

«непомі- 
лихо тим 
молодих

кинулася о 
«Весни». В 
поїхала до

14 січня.
Одна з конкуренток покликала мене в 
туалет і почала «розбиратися». Я стоя
ла до кінця і звісно дістала по морді 
(це слово даємо без літературної прав
ки — авт.(. Треба міняти кабак.

15 січня. Четвер. Ресторан «Київ». 
Пішла спати з лейтенантом М.

16 січня. П'ятниця. Бар «Київ». По
знайомилася з Ю. Але «хати» у нього 
немає. Доведеться спати на самоті...».

Майже рік у щоденнику — ...«пила, 
танцювала, ішла спати». Єдина відмін
ність у записах — адреси кіровоград
ських ресторанів («кабаків»), барів 
чоловічі прізвища. Щоразу 
визначають внутрішній світ 
Вікторії Н.

...Тетяна Р. до кабінету 
міліції входить впевнено — вона тут 
гість частий. Цього разу її привезли з 
готелю «Україна», де вона бешкетува
ла, намагаючись прорвати «лінію обо
рони», яку зайняла чергова по повер
ху, на шляху до номерів з іноземними 
студентами.

Тетяна — цікава дівчина з принад
ною зовнішністю. Колись була сту
денткою вузу, закінчила чотири курси. 
І навіть не віриться, що вона кілька 
разів потрапляла до венеричного дис
пансеру, або просто «дачі», як ще на»

і 
нові. Вони 
юної повії

райвідділу

Ольга не чатує на
рані, це не її справа. їй досить обме
женого кола льотчиків цивільної авіа
ції, які «добре платять» за послуги, 
Ольга жаліється, що однієї зарплати 
не вистачає — треба «годувати й одя
гати» себе, доньку, а ще... слідкувати 
за модою, палити смачні цигарки, пи
ти імпортні вина, «добре жити». Про
віщаючи майбутнє своїй доньці, повія 
ніяк не замислюється над тим, що її 
клієнти приходять і йдуть на очах у 
дитини, яка з часом зрозуміє, що дяді 
приходили не лише для того, аби да
ти їй смачних цукерок.

На панелі продається все — честь, 
гідність, вихованість, освіта, здоров’я, 
майбутнє дітей. На панель виставляють 
не тільки себе, а й 
друг, адже з багна 
важко виборсатися.
ти на дно.

Трапився випадок,
вій — Марина М. звернулася в карний 
розшук, аби той... захистив її від пере
слідувань колишніх колег по панелі.

Марина, якій нині лише сімнадцять, 
на ганебний шлях «найдавнішої з про
фесій» стала відразу після одержання 
атестата про непозну середню освіту. 
Дівчина не дуже вагалася, коли старі 
знайомі по ліжку запропонували про
вести «роз'яснювальну роботу» серед 
найближчих подруг у ГІГУ. Марині

найближчих по- 
проституції дуже 
Значно легше пі-

коли одна з по-

треба було привести дівчат «на квар
тиру», діставши за це гроші. Так і 
сталося. Але, коли «товаришки» поча
ли вимагати свою частку, Марина твер
до сказала: «Не дам нічого!». Тоді її 
почали бити щодня. Дівчата, які знали, 
що їх просто виставили на панель, 
обурились не на те, що їх ошукали 
морально, а за «втрачені гроші». Ні
хто з них не згадував про честь.

Та досить фактів, які, по суті, дуже 
схожі, адже в кожній ідеться про «ку- 
півлю-продаж». Що штовхає на цс 
дівчат? Шикарний стіл у ресторані, де 
кожен шматок дармовий? Чи убори 
за останнім криком моди? А може, га
небні ідеї «сексуальної революції» та 
«вільної любові»? Ці лозунги справді 
вигідні для тих, хто хоче приховати 
власну аморальність.

Останнім часом органи правоохоро- 
ни, громадськість докладають чимало 
зусиль, аби запобігти поширенню про
ституції. Та, па жаль, реальної право
вої основи для цього немає. З Кримі
нального кодексу чомусь зникла стат
тя, яка визначає кару для повій, Най- 
суворішим покаранням для них сьогод
ні е адміністративне стягнення — 
штраф до 50 карбованців. Чи можна 
перемогти соціальне лихо тільки цим? 
Навряд чи хтось відповість ствердно.

Повій пробують притягати до відпо
відальності за дармоїдство, але ті 
роздобувають трудові книжки. Пору
шенням паспортного режиму вони 
протиставляють фіктивні шлюби (дуже 
часто з сутенерами, які самі живуть 
на кошти, зароблені їхніми «подруга
ми» на панелі), Взимку в Кіровограді 
було й таке, що неповнолітні повії 
займалися крадіжками паспортів, аби 
піднятися з чужим документом до ба
ру «Київ», щоб виставити себе там 
«на прилавок». Деякі з них мають на
хабство .прикриватися народженням 
дитини, котра, як правило, росте сиро
тою при живій матері.

Потреба доповнення законодавства 
статтею про покарання повій ніші тіль
ки вивчається. Вивчається.... А пара
лельно з цим численні медичні лабора
торії вивчають іншу проблему — як 
запобігти поширенню синдрому набу
того імунодефіциту. Так от, однією із 
запорук перемоги над СНІДОМ повин
на стати юридична заборона прости
туції. •
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В. ЛОБАНОЗ, 
старший оперупопноважений кар
ного розшуку Ленінського РВЗС 
міста Кіровограда,

С. БОНДАРЄВ, 
спецкор «Молодого комунара».
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А ЦТ (І програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.35 

і— А. Чехов. «Дядя Баня». 
■Фільм-вистава Ленінград
ського академічного Велико, 
то театру ім. М. Горького.
11.15 — Новини.
Новини. 16.15 -
ніколи. 16.45 — 
му». Передача
17.15 — "
Ф. Ліст. 
фортепіано 
•17.45 — .. _
телефільм, 18.15 
і закон. 18.45 — 
світі. 19.00 ----
19.30 -- До 70-річчя Великої 
Жовтневої

16.00 — 
- Мамина 
«Чого і чо- 
для дітей.

Новини. 17.20 —
Концерт № 1 Для 

з оркестром.
Документальний 

• - _ Людина 
Сьогодні у 

Мультфільми.

Жовтневої соціалістичної 
революції. «Радянська Турк
менія». Програма Туркмен
ської® телебачення. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Прожектор 
перебудови. 21.50 — Зустріч 
З І.
ріним у
Останкіно. 23.05 — 
у світі. 23.20 — 
«тріо «Фарфарелло».

письменником П. Проску- 
Концертній студи 

Сьогодні 
Концерт 
(ФРН).

А УТ
10.00 — Новини. 

Концерт ансамблю 
танцю «Подолянка».

10.15 — 
пісні і 

. ....................-.........- . Не
доброго вам здоров я. 11.55 
— Концерт малого симфо
нічного оркестру. 16.30 —
Новини. 16.40 — Зустріч
днколярів з композитором 
В. Шаїнськнм. 17.20 — Ро
сійський романс. 17.45 — 
(Телефільм «Урок фізкульту
ри». 18.00 - До 70-річчя 
Великого Жовтня. Мости 
єднання. 18.30 — День за 
днем. (Кіровоград). 18.45 — 
Телефільм. (Кіровоград). 
99 00 — Актуальна камера. 
ао’35 — в концертних за
лах України. 20.35 — Вечір
ня гімнастика. 20.45 — На 
добраніч. діти! 21.00 —
-«Час». 21.40 — Художній
фільм «Контракт століття», 
а серія. 22.50 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск.

тив і п'ятирічка». Передача 
перша. 18.30 — Коло читан
ня. (Кіровограді. 19.00 — Ак
туальна камера. 19.35 — Кі
но знайоме і незнайоме.
20.40 — На добраніч. Діти! 
21.00 — «Час». 21.40 — Ху
дожній <1>ільм «Контракт 
століття». 2 серія. 22.50 — 
Актуальна камера. Вечірній 
випуск-
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20— 
Документальні фільми. 9.05 

дитинство».
9.35 — Бу- 
- Телефільм 

старого чарівника». 
11.15 — Німецька 

11.45 — Фільм — Ді- 
< Дресирувальники». 6 і 
   - Сільська го- 

....... , Новини. 18.00 
2_ Новини. 18.15 — Докумен
тальний фільм. 18.25 — Рек
лама. 18.30 — Музичний
кіоск. 19.00 — Клуб манд
рівників. 20.00 — Вечірня 
казка. 20.15 — «За мир 1 
безпеку в Азії». Міжнародна 
програма . 21.00 — «Час».
21.40 — Програма передач 
на завтра. 21.45 — Теле
фільм «Казки старого чарів
ника». 2 серія. 22.50 — Но
вини.

А. цт (І
7.00 — 

— Фільм 
9.55 - 1

програма)

— «Сниться 
Фільм-концерт. 
дильник. 10.05 -

Казки
1 серія, 
мова, 
тям.
7 серії. 12.45 
дина. 13.45 -

А ЦТ (І програма)

- «90 хвилин». 8.35 
і «34-й швидкий». 
Мультфільми. 10.25 

— Новини. 16.00 — Новини. 
16.10 — Фільм «Колонія 
Ланфієр». 17.30 — Новини. 
17.35 — Науково-популяр
ний фільм «»250 годин з Ле
ніним». 17.55 — Прем'єра 
фільму-коицерту «Комічна 
оперна сцена». 18.25 —

11а добраніч, діти! 21.00 — 
«Час». 21.40 — Л. Мінкус. 
«Дон Кіхот». Вистава До
нецького Російського ака
демічного театру опери та 
балету. Під час перерви — 
Актуальна камера. Вечір
ній випуск. 23.10 — Відпо
віді на запитання глядачів 
«Суботніх зустрічей».
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.20 — 
Документальні фільми. 9.05 
— Співає чоловічий хор 
Московського інженерно-фі
зичного інституту. 9.35 
Мультфільм. 9.55 — Фільм 
«Учитель». 11.35 — Мамина 
школа. 12.05 — Фільм — 
дітям. «Втікач з Янтарного». 
13.10 — Англійська мова. 
13.40 — Хліб на нашому 
столі. Теленарис. Участь бе
ре Герой Соціалістичної 
Праці, механізатор Я. Пере- 
верзєва. 14.10 — Новини. 
18.00 — Новини. 18.15 —
«Співдружність». Тележур
нал. 18.45 — Шахова школа. 
19.15 — Із скарбниці світо
вої музичної культури. 
Е. Гріг. Концерт для форте
піано з оркестром ля мінор. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15

незалежності Індії. Кінопро- 
грама. 17.45 — Міжнародний 
фестиваль телепрограм на
родної творчості «Веселка». 
«Анна Утсав». (Індія). 16.15 
— Мультфільм. 18.25 — 9-а 
студія. 19.25 — Новини. 19.30 

Фільм «Наказ: вогонь не 
відкривати». 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Запрошення 
на вечір. 22.50 — Романси 
С. Рахманінова виконує 
Г. Ципола. 23.20 — «До і ніс- 
ля півночі». Інформаційно- 
музична передача.

Новини. 10.20 — 
гімнастика. 10.50 
з альбому. Му- 

11.10

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

'Документальні телефільми. 
9 00 — Концерт музичного 
фольклору Литовської РСР. 
у ,40 — Мультфільми. 10.10 
і— «Миттєвості». Фільм-балет 
на музику С. Прокоф’єва. 
<10.40 — Французька мова, 
дію — Співає В. Фтомен- 
ио. 11.30 — Російська мова. 
9'2.00 — Фільм — дітям. 
«Дресирувальники». 4. 5 се
рії. 12.50 — Чемпіонат Єв
ропи з стрільби. 13.20 —
Новини. 18.00 — Новини. 
>18.15 — «..До шістнадцяти
4 старші». 19.00 — «Для всіх
5 для кожного». " 
Голубєва: думки 
будову. 19.30 
.Чемпіонат СРСР.
«Дніпро». 2-й тайм. 20.15 — 
(Вечірня казка. 20.30 — Рит- 
зиічна гімнастика. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Програма 
передач на завтра. 21.45 — 
Телефільм «Казки старого 
чарівника». 1 серія. 22.55 — 
Новини.

Валентина 
про пере- 

— Футбол. 
«Арарат» —

програма)
«90 хвилин». 8.35 

і «Жди мене». 
Новини. 16 00 —
16.15

А ЦТ (і
7.00 — ■ 

ФІЛЬМ
■J0.05 — ----------  -----
Новини. 16.15 — «Дебют». 
ІВ Солтан. Концерт для віо
лончелі .ч оркестром. 16.45— 
«XV академічна», 
•творів художників 
Академії 
17.10 
«. До 
іпі». 18.00
ЇТоо демократизацію вибор
ної ' "
боя 
тіНіського Tvimlnv.
СРСР — 
В перерві 
годні у світі 
то-конкурс 
улюблена моя».
Концерт Воронезького ро
сійського народного хору. 
21.00 — «Час». 2140 —
Прожектоіз перебудови. 21.50 
.С— «Позиція». Всесоюзна ху- 
дожні.о-публіцистнчна про
грама про духовне життя 
ЛЮДИН!! ВеЦУЧИЙ — Г. Бо. 
ровик 23.35 — Сьогодні у 
•світі.

Виставка 
— членів 

мистецтв СРСР. 
Новини. 17.15 —

шістнадцяти і стап- 
Питанпя теорії.

системи. 18.30 — Фут.
Відбірковий матч Олім- 

Збіриа 
збірна Норвегії. 
- 19 15 — Сьо- 

20.20 — Фо- 
«Батьківщипа 

20.25 —

«90 хвилин». 8.35 
і чому». Передача 
9.05 — Очевидне — 

10.00 — ііови- 
Новини. 16.15—

7.00 —
— «Чого 
для дітей, 
неймовірне, 
ни. 16.00 —
Концерт дитячих фольклор
них ансамблів. 16.45 — «У 
злагоді з природою». Доку
ментальні телефільми. 17.25
— Новини. 17.30 — Свято 
міста. 17.50 — Документаль
ний фільм «Уроки правди». 
Про проблеми перебудови. 
18.35 — Мультфільм. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
Університет економічних 
знань. Єдиний фінансово- 
розрахунковий день у кол
госпах і радгоспах. 19.30 — 
Новини. 19.40 — Фільм «34-й 
швидкий-. 21.00 — «Час». 
21.40 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Політичний 
театр. «Чому вбили Улофа 
Пальме?». («Через півтора 
року»), Телевиетава. 22.55 — 
Сьогодні у світі. 23.10 —
Музичне літо в Палаці-му- 
зеї в Останкіно. Передача 2.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Художній фільм «Контракт 
століття». 2 серія. 11.20 —
Концерт інструментальної 
музики. 12.10 — «Темп».'Ге 
лерадіопереклигс з проблем 
науково технічного прогре
су; 13.10 — Новини. 13.25— 
Літо піонерське. 1.6.30 —
Новини. 16.40 — Державне 
приймання продукції: курс 
— якість. Харківський за
вод «Серн і Молот». 17.15— 
Концерт хорової капели 
«Будівельник». 17.45 — Ко
лектив і п'ятирічка. Пере
дача друга. 18.20 — День за 
днем (Кіровоград). 18 30 — 
Чемпіонат СРСР з Фхтболу. 
«Жальгіріс» 
(Київ).
камера 
ніч.
21.40 
••Гарт», 
камера

«•Динамо» 
Актуальна 
На добра- 
— «Час», 

студія

20.15 —
20.45 — 

діти! 21.00
Молодіжна

23.10 — Актуальна
Вечірній випуск.

(II програма)
- Гімнастика. «3.20 —

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ФОТОКОНКУРС «мк» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦

<■

Фото Б. БАБИЧАія.

А УТ
10.00 - 

Ритмічна
— Листи
зична програма. 
Документальний фільм. 12.00

Па хвилі дружби. 12.30— 
«Театр і час». Московський 
■геатр-етудія «Біля Шиїт
ських воріт». 13.50 — Но. 
вини. 14.00 — Доброго вам 
здоров'я. 14.30 — Музичний 
фільм «Заспівай мені, Про- 
кошина». 
зустрічі.
оперета... 
Художній 
ка пригода». 1 серія. 18.45 — 
Скарби музеїв Україні!. і9.00.
— Актуальна камера. 19.35
— Майстри гумору. '20.45 —
Па добраніч, діти! 21.00 .— 
«Час». 21.40 — Художній
фільм із субтитрами. «Літа 
Павлова». 1 серія. 22.55 .— 
Актуальна камера. Вечірній 
випуск.

15.00 — Суботні
16.30 — Оперета.
17.30 — Для дітей, 
телефільм «Вели-

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.20 — 

Концерт духового оркестру 
Палацу культури заводу 
«Енергомаш». 8.35 — «Моск
ва». Кіноогляд. 8.45 — Рит
мічна гімнастика. 9.15 
Паш сад. 9.45 — Ранкова 
пошта.. 10.15 — Світова ху
дожня культура. Є. Кибрйк. 
11,0.5 — Відомі твори. Відо
мі виконавці. Твори II. Ііа- 
ганіні. 11. Чайковського, 
.4. Бетховена виконує 

' К. Кулька. (ПНР). 11.35
Телефільм «Пригоди принца 
Флорізеля». 2 серія; 12.40 
Документальний телефільм. 
13.00 — Реклама. 13.05 — 
Фільм-монографія про твор. 
чість В. Маяковського. <’Ре- 
вблюцією покликаний». 1 се
рія — «Багдадські небеса». 
14.45 — Молоді голоси мол
давської естради. 15.20 — 
«Я» — в сучасному світі. 
Філософські прочитання мо
лодих учених. 15 55 — Здо
ров'я. 16.40 — Мультфільм. 
16.50 — Фільм «Скляне на
мисто». 18.00 — Теніс. Чем. 
иіонат СРСР. 19.00 — Фут- 
бол. Кубок СРСР. 1/8 фіна
лу. «Дніпро» — «Арарат». У 
перерві — 19.45 — Вечірня 
казка. 21.00 — «Час». 21.40 
— Програма передач па 
завтра. 21.45 — Фільм «Фра- 
і'І — розлучений Із щастям».

2 серії: В перерві — 22.50 
Новини.

1 і

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

«Далекий Схід». Кіножурнал.

8.45 — Ранкова пошта. 0.16
— Тираж «Спортлото». 9.зо
— Будильник. 10.00 — Слу» 

жу Радянському Союзу! 10.58
— Повітряне свято в Туши
ні. 13.00 — Сільська годила. 
14.00 — Здоров’я. 14.45 ]
Дитячий гумористичний кі
ножурнал «Єралаш». 15.00—’ 
«Головком хліба». Докумен
тальний фільм із циклу «Во, 
ни були першими -. Про пер
шого наркома продовольства 
О. Цюрупу. 15.20 — «Покли
кання». Тележурнал. 15.50—! 
Всесоюзний телеконкурс 
«Товариш пісня». 16.35 —•
Кіноафіша. 17.20 — Мульт
фільми. 18.00 Міжнарод
на панорама. 18.45 —• Коїн 
церт на замовлення ираціґ.-^ 
инків БАМу. 19.30 — ФІл[-< 
«Наказ: перейти кордон;“ 
21.00 — «Час». 21.40 Про
жектор перебудови. 21.50—' 
Концерт майстрів мистецтв
і творчої молоді Латвійської 
РСР у Центральному кон
цертному залі. 23.30 — Фут
больний огляд 00.10 — Но
вини.
д УТ

10.00 — Повніш. 10.15 
Ритмічна гімнастика. 10.45—І 
«Ай. болить». Лялькова ви
става. 11.40 — Документа.’! ь-: 
іній фільм. 13.00 — Пошти. 
13.10 — Літературна карта 
України. К. Паустонський в 
Одесі. 14.00 — Мультфільм 
на замовлення. 15.00 — 
ло і ЛЮДІС 
візація». 
ма. 16.00 
ська. 17.00 
деофільму вистави 
танша».
камера. 
СРСР з 
/Київ) — «Динамо» (Москва). 
20.45 — Па добраніч, діти! 
21.00 — «Час». 21.40 ■ ■ Ху- 
дожнііі фільм із субтитра
ми. «Авна Павлова». 2 серія. 
22.50 — Актуальна камера. 
Вечірній випуск
А ЦТ (II програма)

8.00 - На зарядку ставай. 
8.15 Ритмічна гімнастика. 
9.00 — Російська мова.. 9.30 

із скарбниці світової му. 
зичної культури. Д. Шоста
кович. Сьома симфонія. 
10.55 — Фестиваль 
вальних театрів 
М. Кропивігнцькіїіі. 
енльченко. 
чорниці».
Чернівецького 
матичного театру ім. О. Ко- 
билянської. 12.45 — Фільм, 
монографія про 
В. Маяковського.
цією покликаїїіііі». 
«Моя революція». 
М. Жуковські)!!.
робіт вченого для

авіації. 14.30 — Документаль
ний фільм. 14.50 — Програ
ма Ленінградської студії те
лебачення. 16.10 — Мульт
фільм. 16.35 — Очевидне-?, 
неймовірне. 17.30 — Міжна
родний фестиваль телепро
грам народної творчості 
«Веселка». «Анна Утсав». /Ін
дія). 18.00 — Теніс. Чемпіо
нат СРСР. 20.45 — Докумен
тальний телефільм. 21.00 — 
«Час». 21.40 — Програма пе
редач на завтра. 21.45 —? 
Фільм «У трясовині» із цик
лу «Телефон поліції 110». 
(НДР). 23.10 — Новини.

15.30 -
Естрадна програ- 
— Слава солдати 

Прем'єра ві- 
«КапІ- 

18.30 — Актуальна 
19.00 — Чемпіонат 
футболу. «Динамо ,>

ннціо- 
країии. 
В. Ва- 

«Україїгські ве- 
Фі.чьм.вистава 

музич но-дра-

творчість 
«Револю- 
2 серія,.ді
14.00 
Значення 
розвитку

ПОПОВНЕННЯ МАЙСТРАМ

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 — 

Художній фільм «Контракт 
століття». 1 серія і 1.20 — 
Село і люди. 11.50 — Грав 
Фортепіанне тріо. 12.20 — 
Зустрічі в олімпійському за. 
лі. 13.20 — Новини. 13.35— 
-«Добре слово». Вистава для 
дітей. 16.30 — Новини.
16 40 — Лгропром: пробле
ми і пошуки, 17.10 — Му
зичний фільм «Розквітає, 
рута-м’ята». 17.50 — «Нолек.

А ЦТ
8.00

«1 П0|,-и на землі існує лю
бов». Фільм-концерт за учас
тю Я. Євдокимова. 8.50 — 
«Міста і роки». Докумеи. 
талый Фільми. 9.30 — Теле
фільм «Казки старого чарів
ника». 2 сепія. 10.35 — Іс
панська мова. 11.05 —
Г. Троєпольський. «Білий Бім 
чорне вухо». 11.35 — Фільм 
«Петерс». 13.10 — Концерт 
скрипкової музики. Твори 
Г. Веиявськогп і П. Саоаса- 
те. 13.35 - Програма Улья
новської студії телебачення. 
14.05 Новини 18.00 — Но
віти. 18.15 — Грає Л. Тимо
феева (фортепіано). 18 30 — 
Футбол. ТТепеклик: «Жальгі. 
ріс» — «Динамо» (Київ): 
«Спартак» - «Динамо» 
(Мінськ). 20.15 — Вечірня 
казка. 20.30 — Ритмічна гім
настика. 21.00 — «Час».
21.40 Прогоа?.іа передач 
на завтра. 21 45 — Фільм 
«Учитель». 23.25 — Новини.

Мультфільм. 18.45 — Сьо
годні у світі. 19.00 — Проб, 
леми — пошуки — рішення. 
Матеріально-технічна 
соц і а. і ьн ої- кул ьт.у р н ої 
ри. Передача 1. 20.35
Симфонічні мініатюри з тво
рів радянських композито
рів. 21.00 — «Час». 21.40 — 
Прожектор перебудови. 21.50 
— Фільм 
23.40 — 
2.4.55 — 
пісні.

база 
сфе-

СРСР.
— Про- 
завтра. 

ваше

— Теніс. Чемпіонат 
2і.00 — «Час». 21.40 
грама передач на 
21.45 — .Зустріч на 
прохання. «Народний артист
СРСР В. Атлантов». 23.15— 
Новини.

У /Кланові завершився 
всесоюзний турнір боксерів 
нам’яті видатного сталева
ра Макара Мазая. У зма
ганнях брали участь збірні 
команди Киргизії, України, 
міста Ленінграда, а також 
найснльніші боксери Росій
ської Федерації, Вірменії, 
Молдавії.

Впевнено провів СВОЇ ( 
єдніїки вихованець 
градського тренера ДФСТ 
профспілок А. А. Яиспк.1 
Костянтин Дудник, який по
сів друге місие у ваговій 
категорії до 71 кілограма. 
Костянтин виконав норма’’ 
тив майстра спорту СРСР.

кірово-

«Липневий доні». 
Сьогодні у світі. 
Концерт естрадної

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины,
На украинском языке. БК 03382.

А УТ
10.00 — Новини. 10.15 - 

Виробнича гімнастика. 10.25 
— Художній фільм «Сказан
ня про Сиявуша». 1 і 2 се
рії 1:1.30 — Новини. 14.00— 
Молодіжна студія «Гарт». 
16.30 — Новини. 16.40 —
Наука і час. Стратегія тех
нічної політики. 17.10 —
Співає тріо бандуристок Ук
раїнського телебачення і ра
діо 17.40 — Документаль
ний фільм. 18.00 — Закон і 
ми. 18.30 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
Ви нам писали. 20.10 — До 
70-річчя Великого Жовтня. 
«З людьми і для людей». Те
ленарис про ветерана пар
тії С. II. Стехова. 20.45 —

А ЦТ (І програма)
700 — «90 хвилин». 8.35 

— АБВГДейка. 9.05 — Дже
рела. 9.35 — До дня Повіт
ряного Флоту СРСР. «Літати 
заповідали Росії...». Доку, 
ментальний телефільм про 
піонера авіабудування, кон
структора С. Гризодубова. 
10.35 — «Народна творчість». 
'Гелеогляд. 11.20 — «1 єдина 
у пас доля...». 11.50 — Му
зика нашого міста. 12.20 — 
«Для всіх і для кожного». 
Про вирішення житлових 
питань у м. Новоросійську. 
12.50 — Мультфільм. 13.00—' 
У світі тварин. 
«Співдружність», 
пал. і4.30 — II-

1-1.00 — 
Тележур- 

Новини. 1'1.50
До ювілею Великого 

Жовтня. Історії немеркнучі 
рядки. Фільм «Жінки». 16 40 
— Новини. 16.45 — До Дня

НАША АДРЕСА:

316050. МПС,
м, Кіровоград, 
вуя. Луначарського,

Індекс Cl ЮЗ.

Юнаки і дівчата!
Триває передплата на періодичнії 

видання. Наступного року ви знову 
матимете змогу передплачувати^ 
свою газету

Ціна видання на рік 2 карбованці 40 копійон.

Заступник редактора А. БЕЗТАКА.
—я

Телефони: редактора — 2-54-26; за
ступника редактора — 2-53-22; відпові
дального секретаря — 2-55-65; відділів: 
комуністичного виховання — 2-59-82; 
комсомольського життя та економіки — 
2-53-94; учнівської молоді і соціальних 
проблем — 2-59-82; фотолабораторії — 
2-53-22; оголошень — 4-28-96; коректор, 
ської — 3-61-83.

Газета виходить v вівторр
четвер, суботу.
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Обсяг 0.5 друк, арк Зам. Ne 419. Тираде 59 500.
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