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Завершується підготов
ка до нового сезону цук
роваріння 2-го імені Пет- 
ровського цукрокомбїна- 
ту Олександрівського ра
йону. На ремонті та підго
товці обладнання відзна
чається КОМСОМОЛЬ
СЬКО - МОЛОДІЖНА 
БРИГАДА МОНТАЖНИ
КІВ ВАСИЛЯ МАТВІЙО
ВИЧА ПОГОРІЛОГО (на 
знімку зліва внизу). До
свідчений керівник колек
тиву. разом з молодими 
колегами Володимиром 
ПН1АРЕНКОМ, Іваном 

<МІЕЛ^НЙКОМ, Миколою 
ЗА'Х’АРЧУКОМ. Олексієм 
ЗАГИНАЙКОМ та Мико
лою ЗАВИДІОКОМ (зліва 
направо) перевиконують 
доведені завдання.

Загальне керівництво хо
дом ремонтних робіт здійс
нює заступник головного 
механіка Олександр МА- 
СЕЛЬСЬКИЙ (па знімку 
зліва). Він — випускник 
Смілянського харчового 
технікуму, нещодавно став 
кандидатом у члени КПРС.

На знімку вгорі — ідуть 
ремонтні роботи в одному 
з цехів підприємства.

Фото І. ЯКОВЕНКА.

ПІДГОТОВКА ДО НО
ВОГО НАВЧАЛЬНОГО РО
КУ: ПРИЄМНІ ТУРБОТИ 
РАЗОМ З МАЛОПРИЄМ- 
НИМИ ПРОБЛЕМАМИ. У 
ЧОМУ ВИНА ШКОЛЯРІВ? 
МАТЕРІАЛ «ЗИМА СПИ
ТАЄ» - 2 СТОР.

£ ТЕМАТИЧНА СТО
РІНКА «ЗІРНИЦЯ» ЗНА
ЙОМИТЬ З ОСТАННІМИ 
НОВИНАМИ У ВІЙСЬКО
ВО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИ
ХОВАННІ МОЛОДОГО ПО
КОЛІННЯ - З СТОР.

«СУБОТНІЙ КУР’
ЄР. ПОВІДОМЛЯЄ ЗАВ
ДАННЯ ЧЕРГОВОГО ТУРУ 
ШАХОВОГО КОНКУРСУ. 
РОЗПОВІДАЄ ПРО ВИ- 
ЛАТНОГО ХУДОЖНИКА 
II. ШР0СМАНАШВ1ЛІ. 
ЗНАЙОМИТЬ з ГІПОТЕ
ЗОЮ ПРО НАШИХ ПРЕД- 
К1В-СКІФ1В — 4 СТОР.

анонс:
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ЯК ВИБИРАЛИ 
ДИРЕКТОРА

Дозвілля молоді і соціа
лістичне підприємство, 
Брейн-данс І МЖИ. Ці та 
інші проблеми були е 
центрі уваги розширеного 
засідання ради молодіжно
го центру. Потім відбулися 
вибори директора.

(ЧИТ. 2 СТОР.).

Випробування 
підрядом

Господарями 300-гек- 

тарного поля стали мо

лоді механізатори до

нецького колгоспу імені 

Шевченка. Одними з пер

ших в області вони взя

лись освоювати госпроз

рахунок на кормових ді

лянках господарства.

•— Ми давно примірялись 
до «акорду», — розповідає 
секретар комсомольської 
організації колгоспу Сергій 
Клочко. — Торік навіть зро
били спробу застосувати 
підряд, Але він не дав очі
куваного ефекту: поспіши
ли об’єднати кілька мало- 
чисельних бригад, слабо 
зв'язаних спільними інтере
сами, залучили випадкових 
люд^й, Стало ясно, що з 
наскоку з таким складним 
ділом не справишся.

Але невдача не остудила 
запалу хлопців. До перехо
ду на прогресивну форму 
праці готувались ретельно, 
багато уваги приділили 
комплектуванню ланок, на
вчанню. Хлопці підібрались 
надійні: Сашко Деменко, 
Володя Панасюра, Коля Іва
нов... Усі не так давно по
вернулися з армії. До них 
приєднались Олег Федо- 
ЕенйК Олег Бабенко та ін-

і недавні школярі, хто ще 
в роки навчання працював 
на полях господарства у 
складі (Учнівських виробни
чих £ригад.

Першим повірив у них 
голова колгоспу І. ІІІапош- 
ник:

— Правління одностайно 
підтримало ініціативу ком
сомольців: кому, як не мо
лодим освоювати нові фор
ми організації і оплати пра
ці. Колгоспні економісти 
розробили оцінки праці 
молодіжних ланок, макси-

АДРЕСИ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ

СПРАВ

мально врахували їх специ
фіку і особливості. Разом 
ще раз обговорили найваж
ливіші проблеми впровад
ження економічних методів 
господарювання. ;

Колгосп не поскупився, 
виділие нову техніку, насін
ня, набір добрив. Ініціати
ву надали механізаторам, 
які продовжували вивчати 
досвід передовиків, читали 
спеціальну літературу. У га
рячу пору збирання усе це 
ще й як стало в пригоді.

...Діють вони За принци
пом один за всіх і всі за 
одного. Коли ми рано вран
ці виїхали в поле, робота 
вже була в розпалі. «Рані
ше виходили коли дове
деться, а тепер, за нової 
організації праці, о шостій 
ранку вся техніка вже в ді
лі», — говорять хлопці.

Сталася заминка: вийшов 
з ладу трактор Петра Боби- 
кова. Ще рік тому ця на
віть. дріб'язкова поломка 
надовго зупинила б весь 
конвейєр. Інша справа — 
робота за безнарядною си
стемою. Тут же на допомо
гу прийшли товариші по 
ланці. Через кілька хвилин 
знайшлись і потрібні дета
лі. і зварювальний апарат. 
Ось що значить взаємодо
помога! Адже з цього чи
малою мірою складається 
кінцевий результат.

Щоб у достатку забезпе
чити кормами поголів'я од
нієї лише молочної ферми, 
необхідно щодня поставля
ти туди як мінімум 450 
центнерів зеленої маси. 
Справа непроста, якщо 
врахувати віддаленість фер
ми та бездоріжжя після 
недавніх злив. Але вже 
перші дні нинішньої косо- 
виці показали: комсомольці 
успішно справляються з 
завданням, уся техніка на 
ходу. Позначилось і те, що 
до підрядних ланок вклю
чено також водіїв.

С. САВЧЕНКО, 
кер. РАТАУ.

ВІКТОР Олександрович 
" Донецький, робітник 
цеху № 24, із пакуночком 
у руці, який нагадував об
рисами пляшку, прямував 
до розбитої шибки. Та 
помітивши біля прохідної 
людей, мов бравий воя
ка, повернув геть. Нев
довзі, напевне, рука забо
ліла тримати згорток, зно
ву рушив до шибки. Пе
редавши «тягар», підтюп
цем направився в проти
лежний бік. Зразу заува
жимо — не до прохід
ної...

Далі він був затриманий 
членами комсомольсько
го оперзагону дружин
ників. І тут же став до
водити, що в людей, які 
все це бачили... поганий 
зір. Можливо, ще б дов
го переконував у цьому 
кас, якби слюсар цього 
ж цеху, Олександр Кри- 
ворог не почав хуліганити 
на прохідній № 6. Поки 
розбиралися з Олександ
ром, В. О. Донецького ви
ручив начальник цього ж 
цеху В. П. Балашов. Не 
давши закінчити розмови, 
він владним голосом на
казав Віктору Олександ
ровичу: пішли. Уже в це
ху доручив в усьому ро
зібратися своєму заступ
нику — В. В. Полевниио- 
му.

...Біля розбитої шибки, 
але вже в цеху, сиділа ве
селенька компанія. Всі — 
напідпитку. Любителі чар
ки категорично запере
чували, що їм передали 
пакунок. Одним словом, 
дружинники виявилися 
винними.

Не будемо переповіда
ти буквально всіх роз
мов. Скажемо лише, що 
В. В. Полевничий, якому 
дружинники вказали на 
упущення, згадав про 
законність їхніх дій. Явно 
не влаштовувала його та
кож присутність кореспон
дента. На його думку, про 
те, що рейд відбудеться 
і в ньому візьме участь 
газетяр, треба сповіщати 
заздалегідь. А ще зажа
дав, щоб матеріал обов'
язково погоджувався з 

керівництвом цеху. Як- 
не-як, знаючи про власні 
недоліки, боявся, що во
ни з’являться у пресі.

До чого лише не дій
деш, коли почнеш хвилю
ватися! Заступник началь
ника цеху ніяк не хотів 
зрозуміти, чому члени 
оперзагону лишили в 
спокої В. О. Донецького 
і «причепилися» до тих, 
хто просто вирішив поси
діти на свіжому повітрі. 
Що не кажіть, зрозуміти 

ПІД НАРКОЗОМ
БЛАГОДУШНОСТІ
ОПИНИЛИСЯ НЕ ЛИШЕ ПОРУШНИКИ 
ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, АЛЕ П ДЕХТО
З КЕРІВНИКІВ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНОГО
ЦЕХУ № 21 ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»

людей можна: чистого , 
струменя бракувало, а | 
перегар душив, не давав 
дихати. В. В. Полевничий 
навіть згадав про медич
ну енспертизіу. Мовляв, 
запах і похитування — це 
ще не вияв сп'яніння. Та 
крли оперзагонівці не 
виключили і її — зійшли
ся просто на зізнаннях 
самих порушників.

В. В. Літченко (один із 
них) на ногах стояв не
певно. Що ж, земля, як 
казав Коперник, крутить
ся. Крутилася вона в ньо
го під ногами і місяць 
тому, коли проводився 
аналогічний рейд. Не від
мовлявся, що змочив гор
ло оковитою. А експер
тиза? Навіщо, усе зрозу
міло і так. Не заперечу
вав, що після роботи 
трошки випив і В. І. Мар- 
тиненко.

От Юрія Водвольсько- 
го, стан якого видавали і 
очі, і голос, а тим біль
ше т— рухи, затримали 
біля прохідної цеху з дво
ма нерозкоркованими 
пляшками горілки. Юрій 
— не член Спілки. — 

Сам не захотів вступати в 
комсомол, — зізнається.

Ні, комітет комсомолу 
винуватити не будемо. Не 
захотів... Виключили. За 
його ж бажанням. Впливу 
не лишили. Та цьому го- 
ре-робітникові не сором
но перед чесними людь
ми за свій вчинок. Напев
не, не потерпають і самі 
комсомольці, що він не 
член ВЛКСМ. Таким там 
взагалі не місце. Але й із 
ним, з людиною, яка зга

ньбила свій комсомольсь
кий квиток, а тим більше 
— совість — проводити
меться відповідна робота.

Ну, а Олександр Лисен
ко, вантажник четвертого 
цеху, ніяк не сподізався, 
що півпляшки самогону, 
яку він так старанно за
пхав за штани за спиною, 
дружинники зможуть по
мітити. Черговий наряд 
міліції повіз цього хлоп
ця до райвідділу внутріш
ніх справ...

Що ж змушує оцих пю- і 
дей іти на компроміс із : 
власною совістю, залази
ти в пляшкові оідбрехень- 
ки? А що сприяє іншим 
лояльно ставитися до яв
них порушників дисциплі
ни? Представники керів
ництва „механоскладаль
ного цеху Не 24 жодним 
словом не присоромили 
п’яничок. Більше того — 
вони своїми розмовами 
намагалися виправдати їх. 
І — перш за все — себе. 
Не бачачи в цьому вини, 
почувалися правими.

Не вдаючись до амбі
цій, але згадавши ще 
раз В. О. Донецького, за-

РЕЙД

уважимо, що він в робо
чий час вільно залишив 
прохідку, розгулював мі
стом.

— Я не гуляв. До апте
ки ходив, щоб придбати 
тонометр.

Як вияеилося. в аптеку 
він не ходив. І про наяв
ність тонометрів, які, до 
речі, відпускаються за рє- 
цептами, в той день ціка
вилися тільки ми одні.

На жаль, питання, чим 
займаються підопічні під 
час роботи, мало цікавило 
і начальника даного цеху, 
і його заступника. Адже 
Олександр Лисенко, ван
тажник з цеху № 4, теж 
гуляв у робочий час.

Не зацікавила нікого й 
розбита шибка. Як і те, 
що не один робітник 
ішов з території заводу 
в нетверезому стані. Ці
кавило інше — як і що 
писатиметься до газети. 1 
вже заздалегідь говорили 
про суб'єктивність...

...Того дня оперативний 
комсомольський загін 
дружинників підприєм
ства, який проводив рейд 
разом з працівниками мі
ліції, виявив чимало по
рушень трудової дисцип
ліни. Рейди проводилися 
не лише в механосклада
льному цеху, а ще в кіль« 
кох місцях.

На завод не пронесли 
чотири пляшки тільки го
рілки. Хто знає, чим би 
скінчилася зміна за вер
статом у робітника, який 
причбстився 6 «окови
тою», До біди — один 
крок. Шкода, що це не 
явне для всіх. Інакше наш 

І рейд сприйняли б не як 
удар по престижу, а як 
допомогу.

Рейдова бригада:
м. евтодієв, 

о. шило, 
члени оперативного 
номссмольсьнсго за
гону дружинників за
воду «Червона зірка»,

Ю. ЯРОВИЙ,
спецкор «Молодого

І комунара».
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спитає
У народі кажуть: зима

спитає, де влітку були.

Що ж до освітян, то сірок

зменшується — до 1 ве-

рссня лічені дні, а поде

куди ще треба відремон-

тувати меблі, технічні за

соби навчання і навіть но-

ві корпуси шкіл та до

шкільних установ.

Переможцями соціаліс
тичного змагання в готов
ності до нового 1987—88 
навчального року вважа
ються школи-№ 5 Ленін
ського і № 14 Кіровського 
районів м. Кіровограда. 
Тут з допомогою базових 
господарств, батьків, уч
нів і громадськості за
вчасно виконані ремонтні 
та опоряджувальні роботи, 
обладнані навчальні кабі
нети, лабораторії і май
стерні, спортивні майдан
чики, приведена до належ
ного стану наочна агіта
ція, поповнені шкільні біб
ліотеки. Такий же порядок 
і в багатьох інших шко
лах.

З 1-го вересня ниніш
нього року па базі міських 
шкіл і дитсадків буде від
крито 28 перших класів 
для шестиліток, в яких 
буде навчатися 860 дітей 
цього віку. В таких шко
лах як №№ 10, 18 і 29, 
дитячих садках №№ 33, 
71 та деяких інших егво-

м.
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НАЗУСТРІЧ НОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ

рсііі умови для навчання і 
виховання. Але прикро, 
що не всі базовики і буді
вельні організації з пов
ним розумінням ставля
ться до проблем і потреб 
шкіл згідно з вимогами 
Основних напрямів ре
форми загальноосвітньої і 
професійної школи.

Введена в дно середня 
школа № 31 — новобудо
ва па 1568 учнівських 
місць, що в 73 мікрорайо
ні на вулиці Иацаєва. Але 
в ній з вини спецуправлінь 
№№ 111 і 528 (начальники 
A. Л. Мороз і t. М. Іва
нов)' ще не закінчені елек
тромонтажні і сантехнічні 
роботи. Не виконують до
говірні умови сііецРБУ 
облрембудтресту (началь
ник О. 1. Верзуб) з дит
будинком і ДЮСШ № 4 
по підключенню їх до теп
лоцентралі. З вини РБУ-2 
облрембудтресту (началь- 
ник А. О. Давидов) ще не 
завершено поточного ре
монту в дитсадках №№29, 
42, 59 і 62 та капітально
го ремонту в дитячому 
садку № 44. Недостатню 
допомогу надають під
шефним школам і дитячим 
д о ш к і л ы і п м • у с т а 11 о в а м о к - 
ремі базові підприємства. 
Так, шефи виробничого 
об'єднання «Друкмаш» іце 
не закінчили поточний ре
монт овочесховища і теп
лиці в- середній школі 
№ 19. Радгосп «Зоря» (ди
ректор Є. Г. Талпа) і 
15МУ-5 (начальник С. М. 
Капітанов) не розв’язали 
проблему опалення харчо
блоку і майстерень у 8-річ- 
ііій школі № 12. Завод 
«Цукрбгідромаш» (дирек
тор М. С. Шаманський) не 
закінчив роботи но пере
обладнанню шкільної 
їдальні в середній школі 
№ 11; швейна фабрика

зволікає з реконструкцією 
харчоблоку у 8-|>ішіш 
школі № 26; трест «1\іро- 
воградводбуд» (началь
ник ь. і*і. ьерещенко) за 
гримує ремонт гарячого і 
холодного водопостачан
ня в дитячому садку № 43. 
Таке зволікання з підго
товкою приміщень до но 
чатку занять недопустиме.

Слід відзначити ряд ба
зових господарств, які на 
противагу минулим рокам, 
цього року сумлінно по
ставилися до ремонтних 
робіт в підшефних школах 
№№ 6, 13, 15, 22, 23 і ЗО. 
Адже на базовиків спіль
но з, освітянами покладе
на відповідальність за ор
ганізацію трудового вихо
вання, навчання і профе
сійної орієнтації школя
рів.

Закінчується перегляд 
профілів їх трудової під
готовки виходячи з по
треб місі а в кадрах. Тру
дове навчання старшоклас
ників здійснюватиметься 
також у міжшкільному на
вчально-виробничому ком
бінаті та на навчальних 
дільницях базових підпри
ємств. Старшокласники 
оволодівають близько трьо
ма десятками професій, а 
саме: слюсарів, токарів, 
елек гро- і радіомонтажии- 
ків; швачок, продавців і 
іншими.

Нині в школах міста 
навчатимуться 34,4 тисячі 
учнів. З них вперше пере
ступлять поріг шкіл 860 
шестиліток і 2,5 тисячі се
миліток.

Р. ДАЙДАКУЛОЗ, 
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».

м. Кіровоград,

Експеримент розпочався

МІСЯЦЬ тому на сторінках нашої га
зети було опубліковано анонс, кот

рий, певно, зацікавив багатьох читачів. 
«Шукаємо директора! — повідомляв 
Кіровоградський міськком комсомо
лу. — Висувайте свої кандидатури! 
Пропозиції приймаються без обме
жень».

Мова йшла про заміщення вакансії 
керівника щойно створеного міського 
молодіжного центру. Створеного після 
тривалих митарств, численних клопо
тань, оббивань порогів найвищих ін
станцій. Як пізніше висловиться один 
із учасників засідання, молоді облас
ного центру знадобилося п’ятнадцять 
років, аби реалізувати ідею.

Що ж являтиме собою нове форму
вання? Звернемося до офіційних доку
ментів. «Міський молодіжний центр 
створено за рішенням виконкому об
ласної Ради народних депутатів як 
експериментальне творче об’єднання, 
головним завданням якого буде підви
щення 
пості 
ня її

творчої і соціальної актпв- 
молоді шляхом задоволеп- 
насущші.х потреб. Молодіж

ний центр має стати самостійним со
ціалістичним підприємством в системі 
житлово-експлуатаційного об’єднання 
Кіровоградського міськвиконкому. Но
вій організації надано юридичні пра
ва, основні та оборотні фонди, фонд 
заробітної плати...».

Простіше кажучи, стала дійсністю 
мрія кількох поколінь сподвижників: 
не на словах, а на ділі виробити нову 
структуру комплексного виховання мо
лоді, втілити її в життя. Для цього є 
всі можливості. Вже попередні наміт
ки ради переконують: актив постарав
ся врахувати найменші нюанси моло
діжного руху, формальних і нефор
мальних об'єднань. Хочеш займатися 
відновленням пам'яток історії? Будь 
■ласка, стань членом ремонтно-рестав
раційної дільниці. Маєш задатки архі
тектора чи дизайнера, любиш що спра
ву? Записуйся до клубу «Спіраль». 
Крім того, клуб «Стиль» розроблятиме 
моделі молодіжного одягу, діятимуть 
рок-клуб та клуб атлетизму, студії 
Пластики, брейк-дапсу, спробує себе в 
умовах самофінансування та госпроз
рахунку центр науково-технічної твор
чості молоді. Планується також створи
ти молодіжний житловий комплекс на 
реконструкції. Будинки па розі вулиць 
Декабристів та Леніна ремонтувати
муться і заселятимуться тими членами

МЖК, котрі займуться їх відновлен
ням.

Та й це ще не все. Центру передано 
ряд приміщень з міського фонду, котрі 
він зможе використовувати на влас
ний розсуд. Звісно, з користю для 
справи і після відповідного ремонту. 
Ось вони: приміщення колишньої Ко- 
валівської церкви, фізкультурного дис

пансеру, колишнього магазину «Турист», 
старого автовокзалу, будинок І. К. То- 
білевпча (Карпенка-Карого), кафе 
«Юність», «Молода сім'я», «Крижин-

оголо- 
ЛКСМ 
клубу

округу 
І тех- 

співробітництва 
механізаторів
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Тривають звітно-виборні збори у комсомольських групах. Нещодавно відбулися 
вони і в четвертому та восьмому конструкторських відділах Кіровоградського ВО 
«Друкмаш-». Комсомольці відділів одноголосно обрали своїм секретарем і анну 
В0ПН0ВЕР- Фото І. ЯКОВЕНКА.

«КІРОВОГРА Д—ТОЛ БУХІН
УВАГА!
ЗАВЕРШУЄТЬСЯ КОНКУРС Н,\ КРАЩУ 
ЕМБЛЕМУ МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ 

МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ 
«КІРОВОГРАД—ТОЛ БУХІН»,

Незабаром у Кіровогра
ді відбудеться чергове 
засідання міжнародного 
клубу. Окрім інших пи
тань на ньому будуть під
биті підсумки конкурсу на 
кращу емблему, 
шеного обкомом 
України та радою
молодих механізаторів.

Ми вже повідомляли, 
що до участі в конкурсі 
запрошуються професіо
нальні та самодіяльні ху
дожники, члени гуртків 
образотворчого мистец
тва при Палацах піонеріа 
та клубах інтернаціональ
ної дружби.

В ескізах емблеми по
винні знайти відображен
ня дружні зв'язки трудів
ників Кіровоградщини та 
Толбухінського 
НРБ, нові елементи 
нічного І 
молодих 
обох країн.

Конкурс завершується. 
Отож поспішайте, майстри 
пензля! Чекаємо нових 
ваших ескізів! Нагадуємо, 
що виконувати їх слід на 
креслярському папері, 
розмір по ширині якого 
не перевищує 7 сантимет
рів (висота довільна). Ори
гінали виконуються в двох

варіантах: кольоровому 
гуаш, акварель та чорно, 
білому — туш.

Разом з ескізами авто- 
ри повинні повідомити 
про себе такі дані: пріз. 
вище, ім а та по-батькозї, 
вік, професію, домашню 
адресу і телефон.

Малюнки надсилайте на 
адресу обкому комсомолу. 
316050, вуя. Н. Маркса, 41, 
На конверті обовязуц^ 
зробіть помітку: «Конкур; 
клубу «Кіровоград _ 
Тоябухін».

Переможці конкурсу 6у. 
дуть нагороджені Почес
ними грамотами обкому 
ЛКСМ України та цінними 
подарунками, їх буде за
прошено засідання
клубу.

‘ ПЕРЕБУДОВА 
І ТВОЯ ПОЗИЦІЯ

ців. Але ж коли і кому? 
Начальник ЖЕО В. П. 
Рогожа вніс ясність: влас
ними силами клубу, адже 
той на самофінансуванні... 
У відповідь почувся не- 
вдоволеинй гомін.

Брали слово і представники штабу 
МЖК, вносили слушні пропозиції що
до поліпшення своєї діяльності, скар
жились на бюрократичні бар’єри, які 
доводиться долати на кожному кроці. 
Підкреслюю — своєї. Власне, з часомЯК ВИБИРАЛИ

ПОЛЕМІЧНІ НОТАТКИ ІЗ РОЗШИРЕНОГО ЗАСІДАННЯ 
РАДИ МІСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО

ка». підліткові клуби міста...
Серйозна справа, як відомо, повинна 

мати солідну основу. Тому крім юри
дичних прав, наданих центру, виконком 
обласної Ради виділив для керівництва 
експериментальним творчим об’єднан
ням шість ставок адміністративно-ке
рівного персоналу. Вакансію директо
ра і мав замістити переможець відкри
того конкурсу. Рішення логічне для 
сьогоднішнього дня, позначеного но
вими явищами в житті країни, бурхли
вим наступом демократичних начал на 
адміністративно-командні методи ке
рівництва.

Хто ж стане директором центру? 
З чого думає починати керівник свою 
діяльність? Чи приймуть активісти 
його програму? На ці та інші запитан
ня і мало відповісти розширене засі
дання ради.

Неформальні стають 
формалістами!

' Відразу скажу, що юнаки і дівчата, 
котрі зайняли правий ряд залу засі
дань міськкому партії, давно вже ста
ли «формальними» — членами клубу за 
інтересами «Кіровець». Саме доля клу
бу, а вірніше — приміщення, в якому 
доводиться проводити свій вільний час, 
хвилювала молодь найбільше. Слів не
ма, ремонт потрібно проводити. Про 
це прямо сказали працівник «Кіровця» 
Юрій Жеребков, кілька його вихован-

ЦЕНТРУ

усі ці проблеми вирішуватиме центр, 
координуватиме роботу по напрямах’ 
Але як саме це здійснюватиметься ор
ганізаційно? Що потрібно робити вже 
зараз? Парадоксальний факт: про це 
дб пори до часу мовчали. Кожен ви
ступаючий (а слово брали охоче, ора
тори висловлювалися пристрасно) кри
тикував, скаржився, просив допомоги. 
І не більше. Врешті-решт не витримав 
керівник музичного колективу «Друк- 
машу» Олександр Агура:

— Давайте визначимося. — закликав 
він присутніх. — Адже мова йде про 
молодіжний центр, про комплексне ви- 
рішення питань...

Здається, до нього не прислухалися, 
бо знову в центрі уваги опинилися 
представники МЖК...

Що й казати, розмова була бурхли
вою, па затиск демократії чи заоргані
зованість скаржитись не доводиться. 
Ніхто нікого не обривав, слово брали 
всі бажаючі. Та чи наблизились учас
ники засідання хоч па крок до голов
ного — створення справжнього моло- 

- діжного центру, котрий вирішуватиме 
справжні проблеми комплексного вихо
вання молоді? Час покаже.

Хтось ІЗ присутніх висловив раціо
нальну думку: треба пам’ятати фізич
ний закон збереження енергії. Стосов
но підлітків, його можна сформулюва
ти так: на які справи спрямовуватнме-

ться енергія — добрі чи злі — зале
жить від оточення. Значить, оптималь
ним середовищем для гармонійного 
розвитку юних кіровоградців повинен 
стати молодіжний центр. Інакше... 
Третього не дано.

Замітки на полях
А_потім відбулася процедура, заради 

якої збирався розширений актив. Обра
ли бюро молодіжного центру, його ди
ректора. Обрали одноголосно, без бо
ротьби, висування та обговорення про
грам майбутньої діяльності. Керівнії- “ 
ком центру став Олег Третьяков, 
справжній лідер «Кіровця», відмінний 
організатор, ентузіаст своєї справи. 
І — єдиний кандидат на цю посаду. 
А як же повідомлення в газеті, оголо
шення конкурсу?

— Було ще два претенденти, які 
згодом відмовились висувати свої кан
дидатури, — пояснив, присутнім пер
ший секретар міськкому комсомолу 
М11 кол а Ці і тульськії й.

І тут сталося несподіване. Керівник 
ЖЕО В. П. Рогожа запропонував на 
посаду директора одного з педагогів- 
організаторів підліткових клубів міста.

— Ми не можемо ставити кандида
туру на голосування, оскільки товариш 
не є членом ради молодіжного цент
ру. — заперечив М. Цигульський. 

іоварніи, якого пропонували, (з 
етичних міркувань не називатиму його 
прізвища), зніяковів.

— Звичайно, звичайно, — погодився
з думкою першого секретаря.

не знаю, як кого, а мене цей .епізод 
неприємно вразив. Відразу ж згадався , 
анонс: «Пропозиції приймаються без , 
обмежень...». Але ж дозвольте, вже ( 
обраних членів ради — трохи більше , 
двох десятків, а кандидатів моглобс- 
ти скільки завгодно... Значить, обме
ження не те що були, вони - плану
валися. На цю обставину міськкому 
комсомолу слід було б звернути іува- 
[У ™та,,,в- ^же про рівеньдемокра- 
ЖИИИХ-В?/СЇ"ЛЬСТВ1 ЛЮДИ СУДЯТЬ ПОТ,1Х 
«Оічаютм РЄТНИХ-фактах’ 3 якими зустрічаються в житті.

М. ЧЕРНЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».
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Кузьма ПОЧКУН

Партизанськими

> маршрутами
ДОБРОВЕЛ ИЧКІВКА.

Майже рік тривала підго
товка у туристсько-крає
знавчому гуртку район
ного будинку піонерів до 
походу в урочище Зелена 
брама, шо в Новоархан- 
ігельському районі. Було 
прочитзно й обговорено 
сторінки хвилюючої книги 
Є. Долматовського «Зеле
на брама», у якій йдеться 
про безсмертний подвиг 
радянських воїнів 6-ї та 
12-ї армій у межиріччі Си- 
нюхи та Ятрані. І ось на
решті п’ятиденний похід, 
присвячений 70-річчю Ве
ликого Жовтня. Пам’ят
ною сторінкою в історію 
походу увійшла зустріч з 
директором Ятранівської 
восьмирічної школи І. Я. 
Скакуном. Від нього хлоп
ці дізналися про бої в 
серпні, сорок першого, 
мужність та героїзм бій
ців.

ЗНАМ’ЯНКА, У місце
вому СГ1ТУ-Г2 стало вже 
доброю традицією після 
закінчення навчального 
.року проводити походи 
місцями історичної, рево
люційної, бойової і трудо
вої слави нашої країни. 
Ось і нинішнього року 
юнаки і дівчата організу
вали автопіший похід до 
міста Чигирина. Розмісти- 
лиси юнаки і дівчата у па- 
латках на березі річки 
Дясмин. Учні відвідали 
Богданову гору, де вста
новлено. пам’ятник Богда
ну Хмельницькому, по
клали квіти до братської 
могили воїнів, котрі заги
нули під час Великої Віт
чизняної війни.
ОЛЕКСАНДРІВКА. Ми

нулої суботи в Олександ- 
різському райкомі Ком
партії України відбулася 
зустріч членів бюро рай
кому. працівників райви
конком} та райкому ком
сомолу з воїнами, котрі 
виконували інтернаціо
нальний обов'язок в Аф
ганістані. В обговоренні 
питань поліпшення роботи 
воїнів-інтернаціоналістів з 
молоддю взяли участь 
перший секретар райкому 
партії О. Г. Ладяєва, 
слюсар Другого імені Пет- 
ровського цукрокомбіна- 
ту М. Крейна, бригадир 
тракторної бригади № і 
колгоспу імені Дзержин- 
Ського С. Колісник, дру
гий секретар райкому ком
сомолу О. Шишка, голова 
колгоспу імені Кірова 
М. Ф. Мошуренко, голова 
районної ради ветеранів 
війни і праці Г1. П, Кор- 
нєєв та інші. Було ство
рено раду і клуб воїнів- 
інтернаціоналістів. який 

Ж^очоліїв Сергій Колісник.

ПОВИНЕН
КОЖЕН

Підготовка студентів Кі
ровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна з цивільної 
оборони є невід'ємною 
часткою військово-патріо
тичної підготовки.

Кафедра ЦО інституту не 
обмежується лише клас
ними заняттями. Виклада
чі вузу пропонують слу
хачам численні лекції на 
військово-патріотичні те
ми, беруть участь в робо- 
ті ДТСААФ, товаристві Чер
воного Хреста, підготовці 
молоді до служби в Ра
дянській Армії. Перед сту
дентами із спогадами ви
ступили ветерани Великої 
Вітчизняної війни Ф. Н. 
Белявін, І. Т. Артеменко, 
І. В. Єгоров, Б. Л. Дратвер, 
П. А. Тарасенко. Д. Ю. 
Стельмухов, С. П. Олексі- 
єнко. А викладачі кафед
ри цивільної оборони ста
ли організаторами місяч
ника оборонно-масової ро-

— —-НЕЗАЙНЯТА площина
Видатний педагог А. С. 

Макаренко казав, що ви
ховання підростаючого по
коління повинно здійсню
ватися на «кожному квад
ратному метрі». Значну ча
стину цієї площі займають 
нині оборонно-спортивні та
бори, голоане завдання 
яких — .поліпшення якості 

явкрактичної підготовки юна
ків до служби в армії, оз
броєння молоді військово- 
технічними знаннями.

Нинішнього року в об
ласті працювало кілька по
дібних таборіз. Один із них
у Бобринці — аСпзртакі- 
вець», організований по лі-

Ьуло їм тоді по чотир
надцять. Жили вони на 
вулиці, яка одним боком 
виходила до центру села, 
а іншим — у поле. Його 
широчінь полонила цих бо
соногих хлопчаків. Мить- 
ко Берловський, Іванко 
Гуменюк, Васько та Толя 
Завальшоки, Сергіпко 
Войтюк, Стьопа Осадчук, 
Микола Головатюк... А 
сміливий, винахідливий 
Митя Берловський — 
справжній вожак, завжди 
міг знайти вихід з будь- 
якої ситуації. І коли до
водилось визволяти кого з 
біди, то й тут вся надія 
покладалась на нього. -

Всі вони були одна го
мінка ватага. Але в душі 
кожного жила своя мрія, 
свої надії на майбутнє.

...Війна. Страшна своєю 
раптовістю, звістка, ввір
вавшись у їхнє дитинство, 
не одразу збагнулась ди
тячою свідомістю, Уява 
малювала щось велике, 
героїчне. Здавалось, це ■ 
пройде швидко, ворога 
буде розгромлено. ■ Проте 
сталось інакше. Грізний 
подих народного лиха во
ни побачили у сльозах ма
терів і батьків, коли вже 
на другий день війни ті 
пригортаєш до себе їхні 
худорляві плечі, цілували 
низько стрижені голівки 
і, міцно стиснувши зуби, 
сідали на підводи, що на
правлялись на збірні 
пункти.

Хлопчаки не плакали. 
Вони подорослішали враз, 
лише затиснутї вуста ви
давали тягар, що ліг на 
серце.

Потекли воєнні дні. Вчо
рашні бешкетники заміни- 
ли старших, стали опорою

*

І

нії обласного відділу на
родної освіти. Табір пра
цював лише зміну, хоча міг 
би прийняти ще одну.

Мені довелося вислухати 
скарги комісара «Спарта- 
ківця» студента педагогіч
ного інституту імені О. С. 
Пушкіна Олександра Телят- 
ниченка:

— Замість того, щоб про
водити справді військово- 
спортивні заходи, нам із 
начальником табору випало 
займатися господарюван
ням у прямому розумінні 
цього слова. Не вистачало 
овочів., фруктів, інших не
обхідних продуктів, які по- 

в сім'ї. Більшість зайняла 
місця батьків, братів у 
кузні, в теслярській, стали 
їздовими.

Чорне крило пікни ско
ро махнуло і над Троян- 
кою. Одного дня в село 
в'їхали автомашини, під
води з евакуйованими, 
ішли мобілізовані воїни, 
Липнева спека виснажу
вала і без того підкоше
них горем людей, У ті дні 
Хаврона Войтюк, Сергій- 
кова мати, ледь встигала 
виймати хліб з печі, а син 
тут же виносив його на 
вулицю. Селяни чим мог
ли допомагали тим, хто 
рухався на схід. Виносили 
хліб, молоко, воду. Горе 
було на всіх єдине.

А страшного серпневого 
дня в село вступили ні
мецькі танки. Передчуття 
біди не примусило жите
лів села довго очікувати. 
На ранок наступного дня 
пролунали постріли, за
стукотіли кулемети,’ заго
ворила' артилерія. Зав'я
зався жорстокий бій. На
ші частини, що-потрапили 
в оточення в районі лісо
вого масиву Зелена бра
ма, проривалися з воро
жого кільця. Бій то на
ростав, то затихав. Ворог 
змушений був відступити, 
і наші підрозділи прорва
лись у напрямі на ГІерво- 
майськ.

У цей час хлопчаки 
ли в степу, куди на 
танку вигнали корів, 
ті не потрапили до 
шистів. Ситуацію, 
склалась, переживали 
своєму. Поки йшов 
страх загнав їх у яри 
кущі. Та тільки стихли по
стріли. дитяча цікавість 
вивела їх із своїх схова-

бу- 
сві- 
аби 
фа- 
що 
по
бій, 

та

про.
УМІТИ
боти, яний з успіхом 
йшов у педінституті.

Численні подяки 
будин’іоуправлінь, 
ників 
нізацій, шкіл і підпри-І 
ємств надійшли на адре-: 
су наших студентів На-і 
талі Баликової, Ніни Пан-і 
телей, Василя Дубового,: 
Анатолія Ткаченка, Світла
ни Ямашкіної, які прохо
дили педагогічну практи
ку в школах міста.

Пропаганда славних бо
йових традицій ППО, по
ширення знань з цивіль
ної оборони має важливе 
значення для формування 
у студентів необхідних 
якостей захисників Ра
дянської Вітчизни.

від | 
керів- » 

громадських орга-з 
шкіл

І. ПІОНТКЕВИЧ, 
викладач Кіровоград
ського педінституту 
імені О. С. Пушкіна. 

винні входити до харчово
го раціону.

Додати до сліз О. Гелят- 
ниченка можна й те, що не 
вистачало військової фор
ми, а існуюча була триріч
ної давності. Отож парад
на форма стала повсякден
ною.

Нинішнього року послаб
лено увагу в індивідуаль
ній роботі з допризовною 
молоддю В комсомольсь
ких організаціях Петрівсь- 
кого, Знам'янського, Доб- 
розеличківського та Ново- 
архангельського районів 
тільки 15—20 процентів 
призовників мають комсо-

нок, 1о тут, то там лежа
ла зброя. Поступово від
шукуючи один одного, то
вариші переборювали 
страх. Хотілося торкну
тись автомата, іншої зброї. 
Вони збирали все знайде-, 
не і ховали в кущах, аби 
пізніше використати. Ко
рови були забуті. І якась 
невидима сила вела хлоп
чаків туди, де недавно 
гримів бій. Ледь ступили 
на дорогу, як із жита по
чули стогін. Гудячись один 
до одного, хлопці повіль
но наближались на звук.

— То, мабуть, поране
ний, — сказав Толя За- 
вальнюк.

Рішення прийняли блис
кавично: понести солдата 
в село. Тихо, щоб не ді
зналися фашисти. Непода
лік вони побачили плащ- 
палатку. Поклали на неї 
бійця. 1 вже через годину 
в садибі Одарки Остапчук 
жінки . метушилися біля 
пораненого. Тим часом 
юні рятівники принесли 
ще одного. За порадою 
старших звезли їх до по
рожнього будинку вчителя 
Чегіежинського. Котрийсь 
із хлопчаків спіймав у по. 
лі двох коней. Раптом зно
ву почулись постріли: фа- 

’ ішісги добивали поране
них...

За два дні в село завез
ли близько тридцяти бій
ців Червоної Армії. З ди
тячих рук вони потрапили 
у дбайливі жіночі руки 
лікаря М. Н. Соснової та 
її помічниць. До цього 
часу пам’ять тримає пріз
вища окремих бійців: кир
гиз Дарманкул, узбек Кур
банов, чуваш Рибальченко, 
марієць Іванов, росіянин 
Свиридов, татарин Кут- 
лаєв, українець Головко.

І. БЄЛІНСЬКИЙ.
с. Троянка, 
Голованівський район.

І СТЕПОМ,

стежками

СТЕПОМ...
Кіровоград — Оникієво— 

Злинка — Глодоси — Лип- 
няжка — Тернівка — Ко- 
пенкувате — Підвисоке. 
Таким був останній шлях 
6-ї і 12-ї армій, бійці яких 
віддали своє життя у бо
ротьбі проти німецько-фа
шистських загарбників. Та
ким же став і 173-кіломет- 
ровнй маршрут курсантів 
Кіровоградського вищого 
льотного училища цивіль
ної авіації, які у повному 
військовому обмундиру
ванні часів війни повтори
ли його. Цю військово- 
патріотичну акцію кур
сантів КВЛУЦА було при
свячено 70-річчю Великого 
Жовтня.

С. ТКАЧ.

доручення, мо- 
слабко інформована 
військово-патріотичні 
комсомолу.

мольські 
лодь 
про 
акції

Та повернемось до обо
ронно - спортивних таборів. 
Будівництво обласного та
бору у селі Федорівні Кі
ровоградського району про
суваються надто повільно, 
Облрембудтрест забуває 
про цей важливий об єкт 
—- за два роки освоено ли
ше 20 тисяч карбованців із 
ста тридцятиі Хочеться за
питати в адміністрації обл- 
рембудтресту: «Коли ж
молодь почне користувати
ся необхідною базою?»

О. СЕРЕДА, 
лектор Кіровоградсько
го обкому комсомолу.

(Закінчення, Поч, у №№ 99, 100 за 18 і 28 серпня 
1987 року},

Налочатку травня 1943 року партизани-ворошилоз- 
ці, залишивши Чорний ліс, перейшли до Холодного. 
Яру. Тут зони затрималися на кілька днів, Комісар 
загону Семен Дзюрак, який виконував тоді і обо* 
в’язки командира, підготузаа радіограму на ім'я ге* 
нерала Стро’кача, а якій повідомляв місцерозташу« 
зання загону, о також прохав надіслати зброю для 
500 бійців.

Радист Шутько, ознайомившись із змістом радіо« 
грами, заперечив: — Семене Зосимовичу, цю радіо* 
граму передавати не маю празаі

— Радист ШутькоІ — почулось у відповідь, — На» 
казую передати негайно, інакше...

Коли у Смілі, Черкасах та інших місцях почали 
діяти партизани, фашисти кинули проти них загони 
карателів і поліції. Уночі t3 травня 1943 року пар* 
тизанський загін на чолі з Дзюраком переправився 
через Тясмин. Попереду слався відкритий степ, яким 
повинні були пройти патріоти. Настав ранок. Висвіт- 
лені ранковим сонцем на голій-місцевості партизани 
були, немов на долоні у карателів.

Тільки тепер Дзюрак пригадав поради Іллі Дібро- 
зи про необхідну безпеку при переході. Але було 
пізно. Карателі примусили загін прийняти бій у від« 
критому степу. Відходячи до болота Ірдинь, парти« 
зани наскочили на засідку фашистів і були вимушені 
зайняти тут кругову оборону. Сили були нерівними,, 
Піднявшись у повний зріст, загинув від кулі Дзюрак, 
І в цей критичний момент пролунав голос началь« 
ника штабу Івана Присяжнюка: «Приймаю коман« 
дування загономі Слухати мене!».

Тринадцять годин тривав запеклий бій. Для бага« 
тьох він став першим і останнім. Лише під прикрих* 
тям ночі з бою вдалося вийти Іванові Присяжнюку, 
Василеві Шутьку та місцевому партизанові з села 
Гутниці Гаврилові Клеві. Вони й повернулися до Чор» 
ного лісу, де зустрілися зі Скирдою.

...Старший лейтенант Іван Присяжнюк до приходу 
в партизанську групу Діброви проходив службу на 
південній прикордонній заставі Кушці. Хист цієї 
СМІЛИВОЇ ЛЮДИНИ В повній мірі розкрився вже Неї 
окупованій території. Займаючи посаду начальника 
штабу, він безпосередньо брав участь в диверсіях 
на залізниці, у розгромах фашистських та поліцей« 
ських гарнізонів. За завданнями Скирди ходив на 
явки і квартири до керівників підпілля, І дуже важ« 
ким відзвуком пролунала з партизанських серцях 
загибель Присяжнюка 28 листопада 1943 року,

Діброва з болем переживав втрати. Після визво« 
лення села Димитрівки Скирда запитав у нього:—Ти 
занедужав, Ілля?

— Ні, просто дивлюся на могили наших партизанів 
під старими яблунями в цьому лісництві, А скільки 
їх на узліссі Холодного Яру? А скільки їх буде там, 
на Заході?..

Поглянуз на ті могили й Михайло Скирда. Тієї го
дини він не думав, що через рік, 14 жовтня 1944 
року, з далекій Чехословаччині загине його бойовий 
товариш, організатор Другої Сталінської партизан
ської бригади безстрашний і талановитий командир 
Ілля Діброва. І що потім, після війни, його прах пе
ревезуть на Батьківщину до міста Олександрії, де 
той локоїтимиться вічно під шелестом рідних дерев.

Радянський уряд високо оцінив бойові заслуги 
Діброви у захисті рідної Вітчизни, нагородивши його 
орденами Леніна, Червоного Прапора, Богдана 
Хмельницького, двома орденами Вітчизняної війни. 
По-своєму оцінило грізного командира і фашистсько 
командування, оголосивши за його голову винагоро« 
ду о 500 тисяч марок.

У Чехословаччині також глибоко шанують пам’ять 
Іллі Даниловича Діброви. На Моравсько-Словацько
му кордоні на місці його загибелі встановлено па« 
м’ятник з написом: «Тут загинув командир Другої 
Сталінської бригади І, Д. Діброва» А чехословаць
кий уряд нагородив безстрашного командира ви
щою нагородою республіки — Військовим хрестол^ 
присвоївши йому посмертно звання генерала Чехо« 
словацької Народної Армії. ;



—-— 4 стор. «Молодий комунар» 22 серпня 1987 року

ЗА П ЯТНАДЦЯТЬ років 
самостійної дослідниць

кої роботи я навчився роз
пізнавати писемні пам'ятки 
аріо-скїфсько-струської гру
пи, осмислено чигати їх. Існує 
думка щодо відсутності пи
семності у скіфів, мовляв, 
їм нічого було повідомля- 
іти. Наші предки скіфи ма
ля досить високу культуру 
З аж дві писемності, які 
давніші від давньогрецької. 
Очевидно, скіфські жерці 
врлвласпплн собі монопо
лію иа володіння пасем ніс- 
чю для того, щоб магічною 
силою слова записувати і 
відтворювати тексти ідео
логічного та релігійного 
вмісту на прославлення дій 
тих одноплемінників, які 
ви к о гайова лн для панівної 
верхівки багатства й землі 
інших народів. у- •••■’ 
вбожнюва.ві тих. 
мало володів 
тактикою бою: 
напасти, вразити ворога 
вникнути» і записували їх в 
еіїітяріях (своєрідних помп- 
па.чьнях) на 
пах. брилах 

Довідався.
часів скіфи, ь
(етруски) були союзниками 
(називали себе «брати по 
морю»). Так, у написі на 
відомій Лемноській стелі, 
яку у 1885 ропі знайшли 
французькі археологи Ку
зен й Дюрбах, увічнена їх
ня братерська єдність в на- 
писак на скіфській, етрусь
кій та мілетінській (давньо
грецькій) писемностях. Я 
прочитав написи па стелі і 
встановив, шо ім’я зображе
ного божества — «Сіалт- 
феї с». який був «богом рап
тового нападу», тоді як пси 
міфічний персонаж пере
йшов згодом ло пантеону 
римлян як «бог лісової ти
ші — Сільвантіс. Серед на
писів особливо мене врази
ло твердження: «...нашим

Жерці 
хто лоско- 
скіфською 

«раптово 
і

кам'яних very- 
або стелах.
uio з давніх 
алби й гуски

нащадкам на чесгъ мужніх 
воїнів, що вкрили себе бо
жественною сланою «рапто
во нападаючих» (зіфаїв), 
тих. які люблять наступа
ти... З журналу «Київ» я 
довідався про радянського 
вченого (не визваного за 
життя) Миколу Захарови
ча Суслопарова, який з ін
шого боку штурмував це 
питання і встановив, що 
плем'я леласгів ще в дру
гому тисячолітті до я, е. ма-

дія», яка є енциклопедією 
записів перемог аріїв — па- 
ралатів («царських скіфів»), 
здобутих ними в Середній 
та Малій Азії.

Залишаються білою пля
мою наші знання про до
християнське письмо наших 
предків. Писемних пам’я
ток залишилось досить ма
ло, тому що за визначува
ний період хрещення Русі 
їх знищували гак безжа
лісно, як і тих, хто володів

ЛІТЕРИ
НА СТАТУЇ

Ця стаття — не остаточно 
теза, індивідуальний ракурс 
ного історичного матеріалу.

ло писемність, засвідчену 
на кераміці, яка, на мою 
думку, теж започаткована 
від аріїв (скіфів). Він до
вів: «Пеласги дали початок 
писемності (а отже, й ін
шим надбанням культури) 
греків та інших народів».

Визначний учений В. С. 
Драчун багато років віддав 
збиранню та класифікації 
знаків Північного Причор
номор’я. видав кілька ці
кавих книг, де захоплено 
закликав шукати в турист
ських маршрутах стародав
ні знаки. У його моногра
фії «Системы знаков Север
ного Причерноморья» (Ви
давництво «Наукова дум
ка», К., 1975 рік) наведені 
не тільки окремі знаки, а н 
фотографії кількох цілих 
писемних пам’яток. А в 
його книзі закарбована ви
значна писемна пам’ятка 
наших предків — Керчен
ська плита — «енциклопе-

До фінішу
чотири тури

Учасникам нашого шахового конкур
су пропонуємо перевірити рішення зав
дань шостого туру:

доведена теорія, а гіпо- 
бачення малодослідже-

Наїх читання, 
формі X століття,

#

І 

#

І

Одна із скіфських баб# 
коло Кіровоградського крає- $ 
зііавчого музею відома як# 
«сокольншїька» статуя, але* 
значення літер на фігу- # 
рі дає привід назва ні * 
її «иеявленим морським но- * 
лодарем», тому що зліва від * 
кубка-рога нанесені знаки,* 
які відповідають значенню# 
етруського слова «івілі» —* 
воно перекладається: «той, / 
що не появився, .зник». *

Той, хто навчився бачити* 
знаки письма на статуї з# 
зображенням «сокольпиць-{ 
кого морського володаря», 0 
зуміє розпізнати їх і на су-# 
сідній (теж обезглавленій)* 
статуї, яка не має офіцій-* 
ної назви через відсутність \ 
свідчень про місце її знахід-* 
ки, але наявність жертов- # 
ної чаші на поясі свідчить, 1 
що це зображення скіф-^ 
ського жреця. При уважно-# 
му розгляді помітите роз-^ 
мішення знаків письма у# 
вигляді «солярного знаку», \ 
яке передає невелику по-# 
святу: «Слава «зіфаям» #
(воїнам раптового нападу)* 
морського Олівіона». Зцьо-* 
го свідчення виникає впев-/ 
ясність в існуванні додер- / 
жавної формації племен* 
очолюваної скіфськими во-# 
лодарями, і в тому, іцо* 
центральною зоною «Вели-# 
кої Скіфії» на той час була 
Ольвія.

А. ГАНДРАБУРОВ, 
учитель.

ЗАХОПЛЕННЯ РАДИМО 
ПРОЧИТАТИ

так і за технікою читання. 
Мені відомі приклади вико
ристання в письмі аріїв ці
лих зображень людей і тва
рин, виконаних шляхом 
нрні/язуваиня (наииеуван- 
ня) один до одного окре
мих знаків.

Одна із скіфських

технікою 
ливарній 
знайденій на розкопках у 
Києві (зображення відоме 
мені з книги М. Ф. Котля
ра «Древняя Русь и Киев» 
(Видавництво «Наукова 
думка», К., 1986 рік) є пи
семна пам’ятка — інструк
ція з технології використан
ня дорогоцінних металів. 
Дослідники помилково кла
сифікували їх за зовнішнім 
виглядом як арабське, пись
мо. Проте написи не мають 
нічого спільного з араб
ською писемністю, а є ста
родавнім нелінійним пись
мом. подібним одночасно то 
на письмо скіфів, то на 
письмо псласгів, в якому 
ледь намічений перехід від 
словесно складового на лі
нійне літерне. Написи на 
ливарній формі також 
близькі до письма тусків та 
ольвіололитів як за особ
ливостями «прив’язування»,

С. Могутнє, 
Кіровоградський район.

КЛУБ 64-х КЛІТИН
Мільйон

ЗАВДАННЯ № 12
червоних

ЗІЛЛЯ
ШЕЙХА
ОМАРА

...Шейх Омар, лікар 
щемник, жив у печері від- < 
людьном. Дуже часто йому < 
на очі з'являвся незвичай- < 
но красивий птах. Омар | 
пробував упіймати його, ! 
але замість птаха у його; 
рунах залишались тільни ; 
духмяні нвіти та яскраві і 
плоди, що називалися но- ' 
фе. Омар використовував‘ 
їх ян приправу для відва- ; 
рів, якими лінував хворих. ■

Ця легенда та багато ін-• 
ших цінавих фактів про; 
відомий напій можна про
читати у ннизі М. Пучеро- 
ва «ВСЕ ПРО НОФЕ», яна 
вийшла у видавництві «На
укова думка». Історії, по. 
в'язані з відкриттям тоні
зуючих властивостей кофе, 
технологія виготовлення 
напоїв та кулінарних ви
робів із зерен кави заці. 
кавлять багатьох. Ось кіль
ка рецептів із тих, що 
автор пропонує читачам.

КАВА ПО СХІДНОМУ. Бе
руть джезву потрібного 
розміру. Кавові зерна роз
мелюють у тонкий поро- 
шон. У джезву кладуть цу- 
нор та заливають свіжу во
ду. Після того, як вода за. 
кипить, добавляють поро
шок нави. Підіймається пі
на. Наву підігрівають два ЦТ (II програма) 
до кТипінняЗИ’ НЄ ЯОВОДЯЧИ : 8.00 - На зарядку ставай!
до кипіння. *8.20 — Документальний

МАРМУРОВА КАВА. Це Ілеф|Льм. 0.15 - РОСІЙСИ*
не лише смачна, а и кра
сива наоа з молоном. Го- 
тують її так: тепле моло
ко у невеличній кількості 
наливають на дно чашки, 
а потім додають каву. Пе
ремішувати напій не по
трібно.

і свя-

НЕДІЛЯ
23 СЕРПНЯ

А ЦТ (1 програма)
7.00 — «90 хвилин». 8.301 _

— Ритмічна гімнастика.
— Тираж «Спортлото». 9.30
— Будильник. 1000 — Слу
жу Радянському Союзу! 11.00
— Ранкова пошта. 11.30 —
Клуб мандрівників. 12.30 —і 
Сільська —..... . ””4П
Музичний

.Здоров’я.

.дітям. «Фрак для шалапута». 
; 16.00 — До національного 
ісвята Румунії — Дня визво
лення- Програма телебачен- 
>ня Румунії. 17.00 — Всссо- 
(ю.чпий телеконкурс «Тонн. 
. риш пісня». 17.30 — Мульт- 
;<|>І.іьмп. 18.00 — Міжнародна 
»панорами 18.45 — Музична 
ком ед і я < Орда н- Бурда н ».
21.00 — «Час» 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 — і 
Концерт майстрів мистере»;' 
і творчої молоді Естонської 
РСР у Держанному Центра
льному ........... ..
23.30 -
А УТ

10.00
Ритмічна гімнастика 10.45
— Співає заслужений артист 
УРСР Н. Яремчук. 11.00 —і 
«Аукціон Ідей». 11.35 — Ху
дожній фільм Із субтитрами 
«Люблю. Чекаю. Олена». 12.50
— Нониііи. 13.00 — Мульт
фільм на замовлення. 14.00
— «Мелодії Прикарпаття». 
Концерт. 15.00 — «Село ! 
люди-. 15.30 — «Імпровіза. 
ція». -Естрадна програма. 
16.00 — «Слана солдатська». 
17.00 — Мультфільм. 17.10

і — До 70-річчя Великого 
' Жовтня. «Диво слово». 17.55 
і — «Дефіцит». Вистава. 19.00 
; \— Актуальна камера. 19.35
- — Продовження нветави 
; «Дефіцит». 20.45 — На доб-
- раніч, діти! 21.00 —- «Час». 
; 21.40 — Вперше на екрані

УТ фільм «Остання Іїідуль- 
; геція».

година. 13.30 —і 
кіоск. 14.00 —. 

14.45 — Фільм —і

концертному залі. 
Футбольний огляд.

Новини. 10.15 
гімнастика

і
J
#

$
В. ГРИШИН.

ТВОРЧІСТЬ

1. К<Н! Після нього ходу будь яка 
відповідь чорних не рятує їх від мату.

Пропонуємо чергові завдання і нага
дуємо, що на розв’язання композицій 
дається 10 днів з моменту їхнього опуб
лікування.

троянд

ЗАВДАННЯ № 11
1. Kg4! Ф64. 2. Фс5+! Ф:с5. 3. KJ6X,
2. Kg4! Cd4. 2. КеЗ СеЗ. 3. Фе5Х.

ЗАВДАННЯ № 14ЗАВДАННЯ № 13

1

Білі: КргіЗ. Тсб. Тії!, п. Ь6 (4), 
Чорні: К.п(2. п.п. а4, Ь7 (3). 
Білі починають.
Мат у чотири ходи (4 очка)',

«Молодой коммунар» 
орган Кировоградского 

областного комитета

Це перекладені україн
ською мовою слова недав
но популярної пісні, при
свяченої видатному грузин
ському художнику Ніко Пі- 

о:-... пе.
ле-

Білі: Крсі, ФсЗ, ТаЗ, Т<17. Саб, Се7, 
Ке5, КІ18. п. сб (9).

Чорні: Кре8, Фц8. Те5, Сії 1, КеЗ, п. п 
вб, с2, с7, Ї5, 16 (10).

Білі починають.
Мат у три холи (3 очка).

ЛКСМ Украины.
На украинском языке. БИ 03405.

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,
м. Кіровоград, 

вул. Луначарського,

Індекс 8)103.

рос/ланашвілі... Пісня 
редає сюжет однієї з 
генд про нього.

У легендах про цю 
дину стереотипи ввічливо 
підходять на кожному кро
ці: стереотип сироти, від
даного в слуги, стереотип 
убогого художника, який 
не має грошей на фарби, 
стереотип мученика, якого 
занапастили недруги...

Ми справді знаємо 
Піросмані дуже мало. Ми 
не знаємо простого — ро
ку його народження. Утвер
дився 1862 рік як найдосто
вірніша дата. Отже, ниніш
нього року — 125-лІтній 
ювілей митця.

На виставці «Мішень», на 
якій уперше у 1913 році 
демонструвалися його ро
боти, вони показувалися 
поруч із дитячими малюн
ками, безіменними вивіска
ми та картинами ще двох 
любителів. Художником 
щиро захоплювалися, але 
головним чином як одним

Телсфони: 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, 
сьної — 3-61 83.

лю-

про

із представників наївного 
мистецтва. Потім, і досить 
швидко, його почали спів- 
ставляти з Анрі Руссо, який 
до того часу вважався най- 
значнішим художником- 
примітивістом.

Велика кількість його тво
рів — це портрети реаль
них людей, і не тільки та
кі, як «Портрет Олександра 
Таранова» або «Портрет за
лізничника. Мишко Метхе- 
лі». Це й ті, на яких не вка
зано ніякого імені, які дав
но та звично сприймаються 
як відображення характер
них типів тифліського жит
тя — «Двірник», «Повар», 
«Дівчина з повітряною ку
лею» та інші.

Сьогодні Ніко Піросма- 
нашвілі відомий 
світові. Його твори 
гаються у великих 
та репродукуються 
бомах, книгах, 
Його виставки
ним успіхом демонструю
ться в європейських сто
лицях. Його творчість спів- 
ставляють з творчістю ви
датних майстрів різних ча
сів та народів. Про нього 
складають вірші та поеми, 
йому присвячують вистави 
та кінофільми, 
століття 
задовго 
малював

Цс ілефільм.
І мова. 9.45 — Із скарбниці 
«світової музичної культури. 
2Д. Шостаковнч. «Пісня про
♦ ліси». 10.30 — Програма
$ Камчатської' студії телеба- 
«•чення. 11.45 — Чемпіонат 
ІЄвропи з водних видів спор-
♦ ту. 12.10 — Людина і закон. 
І 12.40 — Фільм—монографія
♦ про творчість В. Маякопсь- 
Хкого. «Революцією поклика
вшій» 4 серія. «Я знаю силу
♦ слів». 14.15 — Міжнародний,
♦ фестиваль телепрограм на- 
Хродної творчості «Веселка»,-
♦ «Килимарство» (Афганістан).
♦ 14.35 — Фестиваль націо-

І вальних театрів країни.
Н. Матуковський. «Посди. 
нок». Фільм-вистава Білору
ського драматичного театру 

Хім. Я. Коласа. 10.25 — У
«світі тварин 17.25 — Світ 1 
X молодь. 18.00 — Тео Адам 
♦ запрошує. 19.15 — Хокей на 
Ітоаві. Чемпіонат Європи. 
X Чоловіки. Збірна Франції 
♦ збірна СРСР. 2 тайм. 10.50 —І 
♦ Виступає ансамбль «Ретро». 
♦ 20.00 — Вечірня казка.
І— Чемпіонат Європи з і.ад- 
♦ них видів спорту. 21.00 —' 
| «Час». 21.50 -- Фільм «Три 
♦ дні і три ночі».

Щ ACT Яусьому 
збері- 

музеях 
в аль-

каталогах. 
з величез-

Вільшанський PH ЛКСМ 
України вітає з одруже>^ 
ням секретаря нсміт«4® 
комсомолу колгоспу • 3?»- 
рора» Олега ШВЕЦЯ і ви
кладача дитячої школи 
мистецтв, члена комітету 
комсомолу райвідділу 
культури Ірину ПОПИК.

Геній XX 
Пабло Пікассо не- 
до своєї смерті 
його портрет...
Г. ХАРИТОНОВ.

ФУТБОЛ: «ЗАКАРПАТ
ТЯ» (Ужгород) — «ЗІР
КА» — 4:0.
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