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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Країно знань, нам двері відчиняй!
ПЕРШОВЕРЕСНЕВА ХРОНІКА

Сьогодні шкільний дзві
нок оголосив про початок 
нового навчального року 

школах нашої об
ласті — стільки їх на Кі- 
рогоградщині. із них се
редніх — 292, восьмиріч
них — 285 і початкових 
- 47.

Ведеться і завершуєть
ся будівництво 15 шкіл па 
9240 учнівських місць.

Напередодні 1 вересня у редакційній пошті було немало спогадів про школу.

Писали вчителі, випускники. Тепло, по-доброму. Особливо ті, хто закінчив школу, 

як вони самі говорять, дапним-давиоі ніби вчора. Але особливу увагу привернув 

ось цей спогад, який ми і хочемо запропонувати усім вам, дорогі читачі.

М А ОДНІЙ зустрічі шестикласники попросили 
розповісти про щось пам’ятне з мого життя.

Цього разу розповідь була про шкільний коопера
тив.

Вступаючи до Мар’їв- 
ської початкової дво- 
комплєктної школи, діти 
вносили пай до шкільно- * 
го кооперативу. Випуск
ники мали право після 
закінчення школи пай за
брати. Але, як мені відо
мо, ніхто цим правом не 
скористався.

Школа була маленька, 
в ній працювало два вчиШКІЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ
телі — білявий, стрункий 
Костянтин Володимиро
вич Раков і рум’янощока 
кучерява Галина Володи
мирівна Вишневська. Ве
ли вони сполучені класи, 

Сіни поділяли шкіль-
ний будинок на дві час
тини. Праворуч була 
квартира (кухонька і кім
натка) завідуючого шко
лою, ліворуч двері вели 
до великої кімнати, поді
леної навпіл дерев’яною 
перегородкою, яку легко 
можна було при потребі 
прибрати. Це — класи. 
Вранці дітей у школі зу-
стрічав сторож, з усміх
неними сірими очима і 
пишною бородою дідусь, 
Взимку сторож одразу 
садив дітей до грубки, 
яка пашіла теплом.

Навпроти грубки, в кут
ку стояла шафа. То був 
наш шкільний коопера
тив. Існував він на наші 
об’єднані кошти. Точні
сінько так, як у батьків. 
Кооператив продавав зо
шити, пера, ручки, чор
нильниці, чорнило, гумки, 
олівці, фарби. Іноді про
давались у ньому дешеві 
книжечки. В сільському 
кооперативі таких речей 
не продавали. Перед уро
ками, після занять і на 
великій перерві біля ша
фи йшла жвава торгівля.

— Налий на копійку 
чорнила, — чулося там.

Вигоду від свого коопе
ративу діти відчували що
дня. Продавця і рахівника 

СТАНЕ ПЕРШИМ 
нинішній навчальний рій 

для 6200 шестилітніх 
школярів

Школи області попов
нять своїми силами іі знан
нями 937 молодих учите
лів, з них 445 — із ви
щою освітою.

ВІДКРИТО НОВІ школи 
у Кіровограді — № 31, в 
Олександрії — ЛЬ 9 (обид-

обирали на певний час 
з-поміж учнів третіх-чет- 
вертих класів. Після ро
бочого дня знімали оста
чу краму в кооперативі. 
Виторг за день забирав 
завідуючий школою, який, 
буваючи в Новомиргороді, 
на ці гроші купляв по
трібні дітям шкільні при
лади і здавав у коопера
тив.

Рахівник усі операції 
обліковував. Кооператив 
допоміг дітям зрозуміти, 
що таке прибуток, вида
ток, решта, вони вільно 
рахували на рахівниці. А 
головне — дбайливо ста
вились до кооперативно
го майна.

Обрали і мене рахівни
ком кооперативу, тому, що 
в мого батька була 
справжня рахівниця, яку 
він зробив сам. Кожного 
дня, повернувшись зі 
школи і пообідавши, на 
теплій печі я проводив 
бухгалтерські операції: 
записував прибуток, якщо 
він був, додавав його до 
решти минулого дня, ви
раховував з цієї суми ви
торг і одержував суму, 
на яку лишилося краму. 
Потім звіряв дані бухгал
терського обліку з оста
чею краму в кооперативі. 
Коли все сходилось, задо
волений брався до уро
ків.

Одного разу, зіставив
ши дані кілька разів, ви
явив, що краму с шафі 
на 20 копійок менше, ніж 
повинно бути. Батько зав
жди мені говорив, що ко
ли бувають лишки, то во
ни обов’язково стануть 
недостачею. Лишків у ме
не раніше не було, вихо
дить, що недостача має 
інші причини.

Другого дня доповів 
про це Костянтинові Во
лодимировичу. Разом з 
ним і продавцем ще раз 

ві середні) і в селі Жак- 
чик Гайворонського райо
ну (початкову).

РЕОРГАНІЗОВАНО 
З ВОСЬМИРІЧНИХ 

У СЕРЕДНІ 
Новоукраїнську № 8, Че- 
мерпільську Гайворонсь
кого району, Клинівську 
Голованівського, Комін
тернівську Олександрійсь
кого і Полтавську Компа- 
ніївського районів.

перевірили все і про це 
розповіли учням. Діти 
негайно звільнили про
давця, на його місце об
рали іншого, а винного 
зобов'язали другого дня 
покрити недостачу. Він 
стояв перед школою і, як 
завжди, дивився на під
логу. (Коли розмовляв, 
він ніколи не дивився у 
вічі).

— Виключити його з 
кооперативу, — пропону

вали одні.
— Не тільки з коопера

тиву, а й зі школи вигна
ти, — наполягали інші.

Хлопець належав до за
можної сім’ї, тому йому 
не було пощади. Він це 
відчував, не справдову
вався, весь час мовчав і 
схлипував. Діти були обу
рені вчинком продавця. 
Вени розуміли різницю 
між громадським і влас
ним, знали, що привлас
нювати громадське не 
можна, що таке явище 
називається розтратою, 
що такі вчинки караються.

Двадцять копійок роз
трачених повернув на 
другий день. Щоб Якось 
оправдатись перед школя
рами, він показував дір
ку в кишені, в яку ніби 
впала.монета за підклад
ку. Дірку пильно огля
нули.

— Прорізана вчора, — 
обурювались діти. — Не 
могла копійка попасти за 
підкладку, бо гроші не 
були в кишені. Вчитель 
забрав їх з шафи.

■ Хлопчина проплакав 
майже всі уроки. Під час 
Великої Вітчизняної вій
ни колишній продавець з 
шкільного кооперативу, 
що привласнив 20 копі
йок, був поліцаєм, разом 
з фашистами подався на 
Захід і як у воду канув.

Все те, що дав шкіль
ний кооператив, дуже 
пригодилося нам у житті. 
Згадуючи ті часи, дивую
ся, чому зараз у шкіль
них їдальнях і буфетах 
працюють дорослі, а діти 
не допускаються з тих 
міркувань, що у них нема 
потрібного досвіду. То ко
ли і де вони мають готу
ватися до ЖИТТЯ, як не в 
ШКОЛІ?

Микола СУХОВ, 
ветеран сійни і праці, 

м. Новомиргород.

Тетяна БЄЛОКОНЕНКО Іде до нульового нласу Кіровоградської СШ № 18. Разом 
з нею навчатиметься і її брат Сашно. Сьогодні вона-таки випередила його і пер
шою вручить цього букета вчительці.

Фото І. ЯКОВЕНКА.

«Мені вже
а мама не хоче.,..»
Усі вони веселі й збуд

жені, адже нове лише по
чинається в їхньому жит
ті Першокласники! О-о-о, 
це не так собі. Цс вже й 
справжнісінькі підручни
ки і (для них найголовні
ше) шкільна форма. Дів
чатка заходилися одна 
лоперед одної вихваляти
ся своїми фартушками, 
які їм купили мами: бі
лий 'пошитий ось так і так, 
а мереживо отаке, а чор
ненький, на жаль, не та
кий гарний, але нічого...

Поки ці галасливі дів
чатка й хлопчики продов
жують свою «серйозну» 
розмову, є час трохи роз
повісти про них. Вони — 
вихованці Кіровоградсько
го дитячого садка № 33, 
яких тут тепер все часті
ше називають «наші шес- 
тнлітки». У цьому садоч
ку клас шестиліток наби-ф 
рають вдруге. Минулого' 
року, щоправда, не могли 
укомплектувати його — 
було лише 24 сім'ї, які 
згодились «віддати своє 
дитя так рано до школи». 
А ось в нинішньому пер- 
їлачків більше передбаче
ного — 32 замість 30. І 
ще просились.

Вони продовжуватимуть 
ходити у свій дитсадок, 
бо навчальний кабінет 
знаходиться тут же і це 
дуже зручно. Вони будуть 
притримуватись звичного 
для них режиму, але у 
них уже справжні уроки 

(по ЗО хвилин) і спеціаль
ні підручники та зошити, 
і тому ці шестилітні пер- 
шачки^ дуже горді. В їх
ній поведінці відчувається 
доросла поблажливість до 
ровесників, яким не «по
везло». Звичайно ж, усі 
вони будуть хорошими 
учнями: слухняними, уваж
ними, а наступного року 
всім класом перейдуть у 
32-у школу, яка поруч з 
дитсадком.

Серед загального гала
су лунає голос Наташі 
Цибулі: «А мені мама на
купила цілу сумку всього 
шкільного. І парта справж
ня в мене є: ось тут міс
це для олівців і ручок, а 
отам нижче — рахівниця». 
1 ии.м вона поставила 
крапку: похвалитися цілою 
«торбою» шкільного при
ладдя більше ніхто ие 
зміг.

— А я Микола .Микола
йович Сидоренко. Мене 
мама не хоче віддавати в 
перший клас, але я іце 
трішечки підучусь і сам 
піду. Узимку! Обов'язко
во піду.

— А мене мама відда
ла, — тихенько втрутила
ся Оля Лугіна, — бо на
вчила вже читати і писа
ти. І казок я багато знаю.

— І я казки знаю, про 
лікаря Айболить люблю,— 
прицмокнула язичком Са
ша Стрельцова. — Він ко
рову лікував, і всіх звірів, 
бо добрий І любить їх.

— Звірів треба люби
ти, — авторитетно про
довжила розмову Оля.

— Ля вмію рахувати до 
200, — не потерпіла су
перництва Саша.
— А я і до 100 не вмію,— 

тихенько зізналася Тавя...
Паузу заповнив Сергій- 

ко Місаєв:
— Малювати люблю. 

Машини там усякі і бу
дники. У школі буду 
уважним і слухатимусь 
учителя, щоб, коли вирос
ту, стати морським де
сантником.

—Я б теж слухала, та 
мама мене не захотіла від
дати в перший клас. Прос
то я з нею не поговорила 
серйозно, — сумно зітхну
ла Маринка Черпакова.

А я ще не хочу в шко
лу, — гордо заявила На
таша Ухань. — Чому? 
Ну... бо мама моя не хо
че. У школі, звичайно, хо
рошо, але вона говорить, 
хай я ше в дитсадок по
ходжу

Віталій Карнаух мовчки 
всіх слухав, а потім ска
зав:

— Мене теж у перший 
клас не віддають, хоч і 
пора б. Ну нічого. Сьо
годні, коли мене тато з 
дитсадка забере, я піду і 
походжу довкола школи...

Ось такі вони, ці шести- 
літки. Цікаві, серйозні, 
трішки смішні. Всі мають 
велике бажання вчитися і 
ходити до школи. Адже 
там починається таке но
ве, цікаве, незвідане. Для 
одних воно розпочалось 
сьогодні, а іншим ще до
ведеться «трохи» походи
ти в дитсадок.

3. КУЦЕНКО.



2 стор. «Молодий комунар»
1 вересня 1987 року.

КЕРУЮЧИЙ відділком 
колгоспу імені Сверд

лова Володимир Козаков 
образився:

— Ви що ж, алкоголікам 
вірите, а не мені?!

Заступник голови прав
ління І. П. Ткач підтримав:

— Петя н зараз п'яний, 
це факт. Ледащо, бач, а кри
тикувати береться...

А ГІетя Семепяка не вга
вав:

— Сидимо біля ями, як 
курортники: трактор мій 
поламався, силосна маса 
надходить «аптечними» до
зами. А чого? Бо порядку 
нем ає!..

На ногах він і справді 
стояв нетвердо, на світ ди
вився посоловілими очима.

Про те, що на роботі 
факт випивки, — факт вкрай 
ганебний! — зараз говори
ти не будемо. Про не мова 
нижче. Але ж II. Семепяка 
говорив правду! Керівний 
колгоспу це розуміли, тому 
постаралися спровадити ме
ханізатора:

— іди вже, працюй, — 
заспокійливо поплескав Пе
тю по плечу І. П. Ткач.

Той скорився, відійшов. 
Але не працювати — при
став до гурту механізато
рів, котрі, знічев’я пере
мовляючись, поглядали па 

дорогу. Чекали автомашину 
із зеленого масою кукурудзи. 
Чекали даремно.

— Певно, знрву комбайни 
поламалися, — висловив 
хтось припущення. — Якщо 
так, то це надовго...

ЗА ТЕЧІЄЮ
У КОЛГОСПІ ІМЕНІ СВЕРДЛОВА КОМПАНЬ 

ЇВСЬКОГО РАЙОНУ СКЛАЛОСЯ ЗАГРОЗЛИВЕ 
СТАНОВИЩЕ ІЗ ЗАГОТІВЛЕЮ КОРМІВ ДЛЯ 
ГРОМАДСЬКОГО ТВАРИННИЦТВА.

— Давайте поїдемо в по
ле, — запропонував Воло
димир Козаков. — На міс
ці все й з'ясуємо.

Дорогою заглянули на 
вагову. Керуючий відділком 
довго вивчав зведення по 
заготівлі силосу. Воно було 
невтішним. Десятий день за
кладають кормодобувними 
одну-єдину траншею. Це— 
зайве свідчення вкрай 
низьких темпів заготівлі 
фуражу. До того ж зволі
кання негативно позначає
ться на якості корму. Той 
втрачає вологість, менш 
ефективною стає дія кон
сервантів.

Ось як надходила зелена 
маса на кормовий двір; 22 

серпня — 85 тонн, 23—16,5 
тонни, 24 — 38,4, 25—181 
тонна. Усього з початку 
збирання силосу припасено 
трохи більше тисячі тонн 
при завданні 5038.

— Підвела нас кукуруд

за. — бідкався В. Коза
ков. — Па круг збираємо 
менше ста центнерів зеле
ної маси. х

Цю ж думку довелося 
почути і в полі. Тільки вже 
з уст водія районного ре
монтно-транспортного під
приємства Володимира 
Алексее вця:

— Більше простоюємо, 
ніж працюємо, — розпові
дав він. — Мало того, що 
врожайність качанистої 
низька, то ще й організація 
праці нікудишня. Он, будь 
ласка, два комбайни з трьох 
простоюють.

Обличчя механізатора 
Івана Семенова аж палахко

тіло від гніву. Щойно його 
КСК-100 черговий раз ви
йшов з ладу.

— Шків «полетів», — по
яснив комбайнер. — Цього 
і слід було чекати...

Помітивши здивування 
керуючого відділком, про
довжив:

— А я ж звертався до 
головного інженера, про
сив замінити спрацьований 
вузол,

Володимир Козаков про
бує захистити керівника 
інженерної служби:

— Агропоетач у всьому 
винен — не виділяє по
трібних запчастин.

Семенов тільки рукою 
махнув спересердя: завжди, 
мовляв, крайнього знайде
те. Попросив:

— Пришліть хоч води у 
ноле. Діжа он давно вже 
розсохлася...

Другий секретар Компа- 
ніївського райкому комсо
молу Микола Жученко по
цікавився у кормодобувнії« 
ків матеріальним стимулю
ванням їхньої праці.

— Які там стимули! — 
здивувався Володимир 
Алексєєвець. — Третину до
плати обіцяють, якщо за
кладатимемо траншею швид
ше, ніж за три дні. Із ни-

комсомол ьс ьк а я
нішиіми темпами зробити 
це практично неможливо. 
1 ще: тонну силосу виді
лять при виконанні річного 
плану. А навіщо мені ФУ; 
раж? От у колгоспі імені 
Леніна заохочують по- 
справжньому: карбованець
дають за кожну ходку, 
зроблену зверх плану. Роз
плачуються відразу...

Дещо пізніше ми переда
ли зміст тієї розмови за
ступнику голови правління 
І. II. Ткачу. Той обурився:

— Та воші ж усі через 
годину п’яні будуть! Народ 
такий, що під землею пляш
ку роздобуде...

— Невже й справді так 
п'ють?

— П'ють, — підтвердив 
і секретар комітету комсо
молу Валерій Галаган.

— Ще й як, — стомлено 
мовив секретар парткому 
колгоспу А. П. Голяк. — 
Просто сил немає...

— Що ж зроблено ком
сомольською організацією 
для виправлення станови

ща? — поцікавився у ца„ 
лерія.

Тон стенув плечима:
— Своєї роботи ВИСІ.ч. 

чає, — кивнув на стіл, ;іі. 
харащепий паперами. — Го
ловним економістом я пра
цюю...

— А чому б не винести* 
наболілі питання на роз
гляд комсомольських збо
рів?

— Останні збори прово
дили ще в липні, — випа
лив Валерій. — Рекоменда
цію в партію мені давали...

Продовження розмови 
втрачало всякий сенс. Ні 
секретар комітету комсо
молу, ні керівники госпо
дарства навіть не прихову- 
вали: їх не те щоб влашто
вував стан справ у кол
госпі — просто змирия* 
з незавидною роллю аутса/^ 
дерів. І тепер гадають: ку
ди ж винесе бистрина їхній 
пошарпаний «корабель»?

М. ЧЕРНЕНКО.
Компаніївський район.

ШТАБ ВИЇЖДЖАЄ
за
то 
ве
не 

од-

АНКЕТАНАЗИВАЄ більше години. Обід явно 
затягувався. Біля дверей 
зібралося кілька чоловік. 
У кожного свої турботи і 
гаяти час на беспл'дне 
очікування нікому не хо
тілось. Так і пішли ні з

ь

У РЕЙД ПРАКТИКА

АДРЕСИ
У гастрономі, що роз

ташований біля бібліотеки 
імені Бойченка, є відділ, 
де продають коктейлі. 
Готуючи їх, продавці час
то не дотримуються тех
нологічних норм. Я купи
ла у банку кілька склянок 
такого коктейлю, і через 
деякий час від нього за
лишились лише білі кру
пинки на дні посудини. І... 
звичайна вода.

Г. ЩЕРБИНА.
♦ в *

чим...
Подружжя Лариса 

та Олександр 
ПОЛІЩУКИ.

* й *

8ч купували м’ясо на 
ринках? Досить один раз 
побувати у м'ясному від
ділі, щоб переконатися, 
яке там обслуговування! 
Продавці кооперативного 
м’яса дають у навантажен
ня в необмеженій кіль
кості обрізки, жили, жир, 
кістки. У відповідь на за
уваження грублять. Про 
книгу скарг немає і мо
ви.

У магазині, що на розі 
вулиць Леніна і Декабрис
тів, часто продають свіжу 
рибу. Продажу влаштову
ють 
під 
Тут 
РІД, 
би,рають луску, шматки па
перу. Злітаються цілі рої 
мух. Яка б спека не сто
яла — вікна відчинити не
можливо. Та навіть коли 
вікна зачинені, мухи про
никають у приміщення.

Працівники бібліо
теки імені Бойченка.

у дворі магазину та 
вікнами бібліотеки, 

постійно стоїть смо- 
бо продавці не при-

й * *

8. ПОЛЯКОВА.
* * *

Якось звернулися ми у 
відділ головного архітек
тора міськвиконкому, щоб 
дізнатися, коли зносити
муть будинок, де живуть 
наші батьки. Прийшли як
раз о 13-ій. Виявилось, 
що до 14-ої обідня перер
ва. Підійшли після 14-ої. 
Але даремно чекали ще

Поблизу нашого будин
ку (вулиця Короленка, ЗО) 
знаходиться каналізацій
ний колодязь. Не знаю, 
чому, але останнім часом 
його все частіше почало 
зализати стічними водами. 
Через це на тротуарі між 
будинком І кафе «Аркти
ка» утворюються брудні 
калюжі, вода дістає аж до 
дитячого майданчика. Під 
час таких аварій навіть 
вікна а квартирах боїмося 
відчиняти, бо з вулиці чу

ються досить неприємні за
пахи...

Т. БЕНЮК.
м. Кіровоград.

I

<

< н 
ш

<

Той суботпик у Листо
падовому згадують і 
раз. І не тільки тому, 
працюва.трея дружно, 
село. Хлопці й дівчата 
переносили сміття з
цієї ями в іншу, а будува
ли собі спортивний май
данчик. Незабаром у се
лі при сприянні правління 
колгоспу відремонтували 
будинок культури, заас
фальтували під'їзд до ньо
го. Молодь стала збира
тись на вечори відпочин
ку. Здавалося б. нічого 
особливого? Звичайно. Але 
всі ще пам'ятають той 
час, коли до клубу не 
можна було ні під їхати, 
ні підійти, а всередині зі 
стелі капала вода. Саме 
такий стан справ застала 
рейдова бригада районно
го штабу «Комсомольсько-

го прожектора». Як бачи
мо, рейд було проведено 
не даремно. Його матері
али з'явилися не лише в 
«1<1Б>, а й на сторінках ра
йонної газети «Червона 
зірка».

Два рази в місяць ви
їжджають «прожекторис
ти» у подібні рейди. Зов
сім, недавно перевіряли, 
як готуються до зими за
клади культури району. У 
Веселівці, наприклад, уже 
два роки не опалюється 
клуб. Не працює котель
ня. Щоб відремонтувати 
її, потрібні труби, повни 
котел. їх, по-перше, не
легко дістати, по-друге, 
не вистачає коштів. А у 
Веселі вському клубі є му
зей. Село відвідували за
сновники українського те
атру — 1. Карпенко-Ка-

рий, М. Заньковецька 
І". Юра. Чудові вітражі, 
що розповідають 
псуються. Ще кілька 
кін і вони можуть пропас
ти зовсім.
слід було б звернути ува
гу райвідділу культури.

Новом нргородський ра
йон не справляється із 
планами продажу державі 
овочів. На полях колгос
пів «Комуніст», «Прогрес», 
радгоспу цукрокомбі.нату, 
імені Ілліча,’ імені Чапае
ва побувала 
бригада. Члени 
«Комсомольського 
жектора» разом 
ставниками районного ко
мітету народного контро
лю перевіряли стан ово
чів, хід збирання. Непога
но було б, якби у такому

про це, 
ро-

На цю справу

рейдова 
штабу 

про-.
з пред-

рейді взяв участь ще й 
представники РАНО.

Чимало недоліків у кол
госпах «Україна», імені 
Лнтвинова, імені Шевчен
ка, «Прогрес», «Комуніст», 
ВИЯВИЛИ КОЛІ! перевіряли 
стан спортивних споруд. 
Бралося до увага не ті
льки те, чи функціонує 
стадіон,, спортивний май
данчик, а рівень спбртнв- 
но-масової роботи в ціло
му.

Більшій результативнос
ті рейдів допомагає тіс
ний контакт штабу «КП», 
райкому комсомолу із ко
мітетом народного конт
ролю, товариством по бо
ротьбі за тверезість, ре
дакцією районної газети 
«Червона зірка».

Наш кор.
м, Новомиргород.

ПОТРЕБУЄ ВТРУЧАННЯ
Обласний штаб «Комсомольського прожектора» 

пропонує вам, шановні читачі, взяти участь в опе
рації по виявленню випадків порушень радянсько
го і трудового законодавства, правил торгівлі, не

трудових доходів, інших негативних явищ. Для 
цього просимо «прожектористів», членів опера
тивних комсомольських загонів, усіх юнаків і дів
чат заповнити анкету-талон і надіслати її на ад
ресу обкому комсомолу: м. Кіровоград, вуя. 
К. Маркса, 41, обласному штабу «КП». Або в ре
дакцію газети.

На ваші сигнали оперативно відгукнуться шта
би і пости «КП», народні контролери, правоохо
ронні органи, журналісти газети.

АНКЕТА - ТАЛОН І
тПрізвище, ім'я, по батькові

(заповніть при бажанні) О
_______________________ ___________________ <

ВІК

■
< н— 
ш

Місце роботи, домашня адреса <

Виявлено порушення

Пропозиції по усуненню недоліків

АНКЕТА . ТАЛОН

«ОПЕРАЦІЯ
ТРИВАТИМЕ»

У червневому випуску 
«Дозорця» під таким за
головком було опубліко
вано статтю про хід Все
союзної операції «Транс
порт». Наводилися й фак
ти, коли комсомольські 
організації не займалися 
дієвим контролем за ро
ботою залізничного та ав
томобільного транспорту. 
Зокрема, критиці було 
піддано штаб «Комсомоль
ського прожектора» 
ловискіеського 
комсомолу.

Як повідомив 
секретар райкому 8. Хма
ра, -критику визнано пра
вильною. На бюро район
ної комсомольської 
нізації було 
звіт другого

Ма- 
райкому

перший

орга- 
заслухано

* и ..... - секретаря
А. Воронюка. Йому вказа
но на недостатню роботу 
по проведенню операції 
«і ранспорт».

Чині «прожектористи» 
активізували свою діяль
ність. Зокрема, районний 
штаб «КП» разом з пра
цівниками^ міліції прові-з 
кілька рейдів по виявлен
ню крадіжок на транспор
ті. Питання збереження 
соціалістичної власності, 
боротьби з правопорушен
нями були розглянуті на 
комсомольських зборах 
хлібоприймального під
приємства, залізничної 
станцц, АТП 13543.

ДІЄВІСТЬ

комсо- 
склад 

опера-

Бюро райкому 
молу затвердило 
спеціалізованого 
тивного комсомольської о
загону дружинників. До 
нього увійшли комсомоль
ці цукрового та спиртово
го заводів.

«ФЕНОМЕН
ХАПУГИ»

Під таким заголовком 
27 червня нинішнього ро
ку ~ було -опубліковано 
рейд, у якому наводилися 
факти порушень правил 
радянської торгівлі пра
цівниками ряду магазинів 
Кіровоградського району.

На критичний виступ га
зети надійшла відповідь 
від голови правління рай- 
споживспілки 3. Р. Черно- 
вол. У ній повідомляється, 
Що публікацію обговоре
но на розширеному засі
данні правління Грузчан- 
сь-кого споживчого тоза- 
риства. Факти зловжизань 
У магазині № 58 села 
Шевченковэ підтвердили
ся.

Одностайним рішенням 
правління сільпо завідую
чій магазином Г. С. Шай- 
ДІ оголошено сувору до
гану. її позбавлено всіх 
видів премії за червень 
та другий квартал ниніш
нього року.

-«•



З стор«Молодий комунар»

ФОТОКОНКУРС «мк»МІЖШКІЛЬНИМ

виду, о юшку все ж не попаду». Фотоетюд С. КОВАЛЬЧУК.

ВИРОБНИЧИЙ

м ДО:. Тг?

«Інтернаціоналіст» 1
Ім'я комсомольця Юрія 

Покачалова добре відоме 
всім на Світловодському І 
ррдена Трудового Червоно- || 

фр Прапора заводі чистих І 
^металів імені 50-річчя

СРСР. На це підприємство | 
прийшов він після закінчен- І 
ня школи, працював у цеху 
№ 9, де набув спеціаль- І 
Ність електрослюсаря конт- | 
рольно-вимірювальних при- І 
Ладів і автоматики. А коли 
настав час, його урочисто 
всім цехом проводжали на І 
службу у Збройні Сили 
^країни. Юрій з гідністю І 
виконав свій інтернаціо- : 
пальний обов'язок у складі 
обмеженого контингенту 

янських військ у Демо
тичній Республіці Афга

ністан. У боях з душманами 
його було двічі поранено. 
За мужність, героїзм, про
явлені при виконанні бойо
вого завдання, воїна наго
роджено медаллю «За від
вагу».

Після служби в армії 
Юрій Покачалов повернув
ся на підприємство, де з 
його ініціативи створено 
клуб «Інтернаціоналіст». У 
його складі двадцять моло
дих робітників, які служили 
в ДРА. Серед них — Віта
лій Фірсов, нагороджений 
медаллю «За відвагу», Ігор 
Щавиденко та Ігор Анохін, 
груди яких прикрашають 
медалі «За бойові заслуги», 
!Їа інші. Наш кор.!Їа інші.

Згадали
друзів бойових

На грудях у Василя Су
боти — орден Червоної 
Зірки, медаль «За відва
гу». Він і його ровесники, 
роїни - інтернаціоналісти, 
Стоять у краєзнавчому му
зеї перед портретами 
Юнаків. Олег Стеблина, 
Аркадій Артюх дивляться 
на них просто і проникли
во. Обох хлопців ордена
ми нагородили вже по
смертно.

На зустрічі з членами 
бюро райкому партії вої- 
ни-інтернаціоналісти Во
лодимир Піфіков, Віктор 
^Ааляр, Василь Субота, 
'Віктор Александров, Сер
гій Голоднюк розповіли 

^^іпро свою службу в Афга- 
‘^^■пістані, про армійських 

друзів, про країну, за сво
боду якої віддали своє 
ЙКИття і двоє доСровелич- 
(КІЗЦІВ.

В. СКЛЯРЕЦЬ, 
другий секретар рай
кому комсомолу, 
смт Добрсзеличківка.

ів.

сксперимент 
цільовою 

«Учитель», роз- 
Полтавським 
педагогічним 

імені В. Г. Ко-

Як учити вчителя
Відповісти на це запитан

ня по-иовому вирішили в 
дрогобицькому державно
му педагогічному інституті.

першого вересня за рі- 
^К^унням колегії Міністер

ства освіти республіки вуз 
включився в 
іа комплексною
Програмою 
робленою 
державним 
інститутом 
роленка.

Затверджено спільні за
ходи інституту і Львівського 
Облвно по реалізації про
грами «Учитель». Зокрема, 
Намічено провести відпо
відно до реальної потреби 
Шкіл у педагогічних кадрах 

.^цільовий прийом до вузу 
період до 2000 року. 

Серед першочергових зав
дань — поліпшити в ШКО
ЛАХ області профорієнта
ційну роботу, шоб на більш 
ранній стадії відбирати 
Здібну молодь для дальшої 
роботи з дітьми.

---,Кор. РАТАУ.

Початок не був невдалим 
для Світлани Ступакової і 
Сергія Бурмака — новачків 
у колективі донецького ма
шинобудівного заводу іме
ні Ленінського комсомолу, 

випускники 
виробничі 

пер-

Вони та інші 
шкіл виконали 
завдання уже в свій 
ший трудовий день на під
приємстві. Відразу вклю
читись у роботу допомогла 
їм ділова співдружність 
шкіл і заводу.

У міжшкільному навчаль
но-виробничому комбінаті, 
створеному машинобудів
никами, підлітки під керів
ництвом досвідчених на
ставників освоюють про- 

I фесії токаря, фрезеруваль- 
| ника, наладчика, слюсаря. 
І Набуті знання вони закріп- 
I люють в цехах у дні літ- 
і ньої, трудової чверті. Стар

СРСР проходить фестиваль Індії, і тому незмір-

но зріс наш інтерес до цієї країни. Говорячи про

дружбу між радянським та індійським народами, про

взаємний вплив наших культур, ми неодмінно зга.

дуємо ім’я М. К. Реріха. І не тільки як художника,

а як ученого й громадського діяча.

і.

І Микола Костянтинович Рз- 
I ріх народився в Петербурзі 
І і на початку століття зая- 
Чвиз про себе як таланови- 
йтий оригінальний художник. 
•■Разом з Бакстом, Бенуа, 
іІКоровінкм він оформлював 
Вкостюми та декорації до 
йспектаклів Дягілєва. «Бар- 
ісовими стрибками» казива- 
Пють його успіхи в живопису. 
«Але Реріх був насамперед 
[іуменим, і для нього на пер
шому місці — вивчення іс
торії людства, не обмеже
ної сферою естетичних уяв
лень. Він активно займаєть
ся вивченням міграцій на
родів, пов'язуючи це зі 
спадкоємністю та взаємо
дією національних культур. 
Все більше починає цікави
ти його Схід, спільні еле
менти в слов'янській та ін
дійській культурах. Реріх 
[вивчає твори сучасників-ін- 
дусів Свамі Вівекананди,

; Шрі Рамакрішни, Рабіндра- 
ната Тагора. /Диколу Кос
тянтиновича цікавить істо
рія проникнення до Росії 

[окультних вчень. Сам він 
ніколи не стояв на позиціях 
містики та спіритизму. Але 
можна говорити про вплив 
на його світогляд деяких 
ідеологічних установок ін
дійської філософії, через 
що вчений ніколи не був 
твердим матеріалістом.

Ще до Жовтневої резо
люції Реріх дійшов виснов
ку, що його особистий обо- 
з язок перед людством по
лягає у зближенні духовної 

' спадщини Сходу з найнові
шими 
ми. У 
ЗОМ з

!
ким,
Шаляпіяим, іншими діяча
ми російської культури ба
гато робить для збережен
ня пам'яток минулого. Ми
кола Костянтинович пере
конаний, що саме Росія по
валить «культ меотвого ка
піталу» і почне нову еру в 
історії людства, вважає, що 

соціальна революція «повин
на бути одухотворена». І 
силу для цього він намага
ється знайти в Індії.

У 1923 році після тріум
фальних виставок картин в 
Західній Європі та США Ре
ріх з родиною від'їздить до 
Індії, де продовжує свою 
роботу по вивченню джерел 
зародження стародавніх 
культур. Він проводить три
валі наукові експедиції по 
Тібету, Центральній Азії, 
відвідує в 1926 році Моск- 
ау, Алтай та Бурятію. У 
Москві Реріх передав нар- 

соціальними вчення- 
1917 році Реріх ра- 
Горьким, Маякозсь- 
Петровим-Водкіним, 

іншими

шокласники відчувають се
бе рівноправними членами 
робітничого колективу — 
беруть тут участь у зборах, 
запрошуються на виробни
чі планерки, засідання рад 
бригад і профспілкових 
груп. У заводських цехах 
відкрито кабінети проф
орієнтації, оформлено «Ку
точки школяра», стенди з 
фотографіями відмінників 
навчання.

Близько чотирьох тисяч 
випускників Донецької об
ласті прийшли в ці дні на 
промислові й сільськогос
подарські підприємства. Ра
зом з атестатом про се
редню освіту вони одержа
ли документи про присво
єння робітничої професії, 

С. САВЧЕНКО, 
кор. РАТАУ.

кому закордонних справ 
Чичеріну листа духовних на
ставників Сходу — махатм 
і скриньку із землею Гіма
лаїв — «на могилу Махатми 
Леніна». В листі, зокрема, 
говорилося: «Ви знищили 
міщанство, що стало про
відником забобон. Ви зруй
нували тюрму виховання. 
Ви спалили військо рабів. Ви 
визнали нікчемність приват
ної власності. Ви вгадали 
еволюцію суспільства. При
віт вам, тим, хто 
гального блага!»

шукає за-

Е
Реріха не 

тодіш-
Така діяльність 

могла не дратувати 
ніх колоніальних хазяїв Ін
дії. Англійська розвідка го
тує його вбивство, але сві
това слава художника запо
бігла прозеденню злочин
ної акції.

1928 року був заснований 
очолений сином Миколи 
Костянтиновича Ю. М. Рері- 
хом інститут «Урусзаті», 
який зразу ж охопив ціле 
коло всепланетних проблем. 
Постійні співробітники ін
ституту — А. Ейнштейн, 
Р. Маллікен, М. І. Вавілов, 
Р. Тагор. Художник багато 
малює. Більша частина по
лотен створена в Індії.

1929 року був опубліко
ваний Пакт Реріха — міжна
родний статут з охорони 
пам'ятників мистецтва та 
наукових установ під час 
війни.

Проведенню цього 
ливого документа в 
як і поверненню М. 
ріха на Батьківщину 
багаторічної праці в Індії, 
перешкодила друга світова 
війна. Родина Реріхів 

важ- 
жиггя, 
К. Ре- 

після

Репродукція кар

тини М. К. Реріха 

«Крішна*,

бить великі грошові внес
ки в Радянський Червоний 
Хрест, основне бажання 
Миколи Костянтиновича: 
«Бути з ними», хоч якось 
допомогти боротьбі з фа
шизмом.

Під час зустрічі М. К. Ре
ріха з Д. Неру в 1942 році 
вони передбачали неминучу 
перемогу над фашизмом, 
говорили про створення 
індо - російської культур
ної асоціації. І ось тепер 
онук першого прем'єра не
залежної Індії Раджив Ган- 
ді відкрив у Москві яскра
ве свято братерства 
народів — фестиваль 

■в Радянському

Після війни 
багато робить для реаліза
ції Пакту. Коли збори по

даох 
Індії

Союзі.

М. К. Реріх

позерненню його на Вітчи
зну були в розпалі, після 
раптового загострення хро
нічної хвороби 1947 року 
М. К. Реріха не стало.’

Святослав Миколайович 
— син М. К. Реріха — час
тий гість нашої країни. У 
травні цього року С. М. Ре
ріха приймав М. С. Горба
чов. Дружня розмова вела
ся про співробітництво між 
Індією та СРСР в галузях 
культури та мистецтва, еко
логії, діяльність Радянсько
го фонду культури, май
бутнє Пакту Миру, який був 
підписаний 
ті Миколи

уже після смер- 
Костянтиновича.

II.

сталося із творА що ж
чою спадщиною М. К. Рері
ха? Його картини,: вірші, 
статті — невід'ємна частина 
духовної культури людстза. 
Але мають місце й спекуля
ції довкола його імені.

Ідеї Реріха використову
вали майже всі сучасні оку- 
льтисти: від «Теософського 
товариства» (воно змикало
ся з найбільш реакційними 
силами) до «Товариства Все

світньої свідомості Кріш- 
ни» під егідою ЦРУ. Зрозу
міло, що в тому контексті, 
в якому подавалися, виснов
ки російського мислителя 
набували зовсім іншого 
смислу.

Хвиля «нового паломни
цтва на Схід» піднялася у 
нашій країні наприкінці 70-х 
років. Це був відгомін за
хоплення містикою, який 
виник у Сполучених Штатах 
та країнах Західної Європи. 
Потрапивши в нас у спри
ятливі умови соціального 
застою і пасивності, ця лу
на дала несподіваний резо
нанс. Виявилися також і не
доліки у викладанні марк- 
сизму-ленінізму в навчаль
них закладах. Деякі пред
ставники так званої боге
ми, ті, хто вважає себе ху-

X
інтелігенцією, 
відгородитися

дожньою 
спробували 
від суспільного буття своє
рідною системою поглядів, 
де значне місце займали 
посилання на М. К. Реріха, 
як уже посвяченого у «Та
ємницю». Доречно нагадати 
слова Альбера Камю, що 
безвольній людині обов’яз
ково потрібна яка-небудь 
система. Та хіба можна наз
вати системою насмиканий 
із різних джерел безглуз
дий букет цитат, який зрів
нює в середньовічному не
уцтві кандидата наук та блаз
нюючого напівпанка!

Вони «мадигували» на кар
тини Реріха, 
ючи себе від 
колишнього як 
та брудного.
харчовому раціоні м’ясо на 
чорну ікру, якщо це дозво
ляли гроші. Коли ж грошей 
було не дуже багато, то 
просто співали мантри на 
голодний шлунок. Згадува
ли видатного індійського 
мислителя і соціального ре
форматора Свамі Вівеканан- 

мозляв, першого ав

відокремлю- 
усього наз- 
від низького 
Заміняли в

торитету у справах його. 
Але чомусь забували його 
висловлювання: «Тільки то
го я можу назвати Махаг- 
мою, чиє серце стікає кро
в’ю за бідних», «Ось вони, 
наші боги: люди, живі лю
ди! І найперші боги, котрим 
належить вклонятися, це 
наші співвітчизники!»; «Кра
ще людству стати безбож
ним, ніж сліпо вірити в дві
сті мільйонів богів, підко
ряючись якому завгодно ав
торитету»; «І назіть якщо 
ви повинні будете піти в 
пекло, трудячись для ін
ших, це краще, ніж досяг
ти неба, шукаючи свого вря
тування...».

Та у західних спецслужбак 
мабуть-таки не дурні пра
цюють. Якщо войовниче 
вегетаріанство, наприклад, 
може за короткий час роз
валити родину, а веселу і 
життєрадісну людину зро
бити • відлюдькуватим аске
том, то чому б не підкину
ти у Радянський Союз чо
гось свіженького в цьому 
роді! Щоб молодь бавила
ся астральними шуканнями. 
В нашу країну почали їхати 
емісари релігійних сект для 
вербування пастви. Заси
лається окультна література. 
Били з далеким прицілом: 
групи молоді відокремлю
ються від основної маси і 
концентруються навкруг 
проповідників-аматорів. їх 
легко найти серед людей з 
непомірною амбіцією і «не
визнаних геніїв», — а потім, 
коли ці групи увійдуть з 
конфлікт із суспільством, 
можна починати нову кам
панію щодо переслідування 
за релігійними мотивами у 
Радянському Союзі. Цю мо
дель розвитку подій підт
вердила історія з крішнаї- 
тами. Якщо ж казати про 
«святість» новоявлених гу
ру, то вони йшли найкорот- 
шим шляхом до нірвани: 
оточували себе гарненьки
ми дівчатами - наложницями 
і досить часто 
«медитацію» з 
ударних доз 
наркотиків. Ось 
таких «вчителів» 
ріха («Литературная газета» 
№ 23, 1987): «...такі люди є 
в усіх країнах, у всіх сус
пільствах. Це як... паразити, 
вони прагнуть скористатися 
чим завгодно для нажиим, 
для свого збагачення... кож
ний такий лжепророк... бу
дує навкруг себе певне ко
по людей. Ось вам і ос
нова для розпізнання».

Людська особа форму
ється суспільними відноси
нами, а не сліпою грою по
тойбічних сил. І тому при
значення людини навіть у 
масштабах всесвіту, — це 
безкорисливе служіння нз 
благо інших. Життя Т спра
ви М. К. Реріха — яскравий 
приклад такого служіння.

чергували 
прийняттям 
алкоголю і 
думка про 
С. М. Ре-

в. ШИЛО.



ребудовн. 21.50 — Телефільм 
«Батальйони просять вог
ню». 4 серія. 22.55 — Доку
ментальний телефільм.

«Молодий комунар» 1 вересня 1987 року

▲ Ці (І приїрама)
8.35 —• Дітям про звірят. 

9.05 — Фільм «Війна і мир». 
2 серія. «Наташа Ростова». 
16.15 — Веселі старти. 17.00
— Фестиваль Індії в СРСР. 
Грає Чітті Бабу. ^7.20 •— 
Новини. !
тальний фільм. 17.45 
любов’ю до 
І. Сохадзе. 
ни поезії.
ні — День _ ..
Сьогодні у світі. 19.00 
70-річчя Великої Жовтнево) 
соціалістичної революції. 
«Радянська Киргизія», Про
грама Киргизького телеба
чення. 21.00 — Час. 21.40
— Прожектор і
21.50 — Легка
Чемпіонат світу.
Сьогодні у світі.

Бабу.
17.25 — Докумсн- 

«3 
пісні». Співає 

18.10 — Хі’И.’їн- 
18.15 — Сьогод- 
зпань. 18.45 — 

До

Киргизького 
. 21.00 — Час. 

перебудови.
і атлетика. 

22.50 - 
23.05 — 

Концерт артистів французь
кої естради,
А УТ

10.00 — Новини. Ц).15 — 
Чарівні літери. 10.40 — Зву
чить музики 1 Дуиаєвсько- 
го. 11.35 — Кінопрограма 
«Паш сучасник» 12.05 — 
Новини. 12.20 — «Доброго 
вам здоров’я». Дитина йде 
до школи. 16.30 — Новини.
16.40 — Срібний дзвіночок. 
17.00 — На арені цирку. 
17.30 — «Урок мужності». 
Теленарис про піонера-гс- 
роя Володю Дубініна. 18.00 
— «Народні таланти». Само
діяльний народний хор «Тяс- 
мин» Олександрівського ра
йонного будинку культури. 
(Кіровоград). 18.30 — В Ім'я 
людини. Обговорення про
екту ЦК КПРС і Ради Міні
стрів СРСР про перебудову 
охорони 
День за 
19.00 — 
19.35 -
20.40 — 
21.00 — 
замальовка «Наодинці з при
родою» Телеафіша. Погода 
па завтра. 21.50—Художній 
Фільм «Батьки та Діди». 
23.10 — Актуальна камера 
Вечірній випуск.
А ЦТ (її програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм.
8.35. 9.35 — Географія. 7 
клас. 9.05. 13.15 — Францу
зька мова 10.05 — Науко
во-популярні Фільми •'Хлоп
чики, швидкість і мрія». 
«Фільм незвичайної долі».
10.35. 11.10 — Основи інфор
матики . —
техніки 9 клас. 11.05 — Ро
сійська мова. 12.10 — Теле
фільм «Батальйони просять 
вогню» 1 серія. 13.45 —
А. Макаренко — педагог, 
письменник. громадянин 
14.35 — Новини. 18.00 — 
Новини. 18.15 — Музичний 
кіоск. 18.45 — Ритмічна гім
настика 19.15 — Легка ат
летика. Чемпіонат світу. 
20.00 — Вечірня казка. 20.15 
До Пня знань. «Експедиція 
я XXI століття». 21.00 — Час. 
21.40 — Поожеістоп перебу
дови. 21.50 — Телефільм
«Батальйони просять вог
ню» 2 серія. 23.00 — Волей
бол. Міжнародний турнір па
м'яті В. Савиіиа. Чоловіки.

здоров’я. 18.45 —
днем. (Кіровоград). 

Актуальна камера. 
Урок без дзвоника. 
На добраніч, діти! 
Час. 21.40 — Кіно-

Криворізького гірничо-збага
чувального комбінату окис
лених руд. 17.30 — Теле
фільм «Зустрічі на довгому 
шляху». 18.00 — Співає на
родна артистка СРСР М. Сте- 
фюк. 18.30 — Актуальна ка
мера. "
СРСР з 
(Мінськ) 
20.45 - 
21.00 — .
анонс. Телеафіша Погода на 
завтра. 21.50 — А. Салин- 
ський. «Барабанщиця». Вис
тава. Під час перерви. 22.55
— Актуальна камера. Ве
чірній випуск.
А ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 ~ 
Документальні фільми. 8.35
— М. Гл'.пка. «Вальс-фанта-
зія» 9.05 13.50 — Німецька 
мова. 9.35 — «Костянтин
Паустовський. Наодинці з 
осінню». Науково-популяр
ний фільм 10.05 
СПТУ. Астрономія.
10.35 '• “
клас
ла.

19.00 — Чемпіонат 
футболу. «Динамо 
— «Динамо» (Київ). 
На добраніч, дітиі 
Час. 21.40 — Кіно-

Учням
З курс.

11.40 — Фізика. 6 
11.05 — Шахова шко- 
Урбки майстерності.

12.10 — Телефільм «Баталь
йони просять вогню». 2 се
рія. 13.20 — «Покликання». 
Тележурнал. 14.20 — «Неда
ром помнит вся Россия...» 
Біля джерел патріотизму 
російської літератури. 18,20
— Документальний теле
фільм. 13.30 — Футбол. Чем
піонат СРСР. Переклик. 
«Спартак» — «Жальгіріс». 
«Динамо» (Мінськ) — «Ди
намо» (Київ) Під час пе
рерви — 19 15 — Вечірня
казка. 20.45 - Грає заслу
жена артистка РРФСР 
Е Москвітін.-і (арфа). 21.00
— Час 21.40 — Прожектор 
перебудови 21.50 — Теле
фільм '«Батальйони просять 
вогню». З серія. 23.00 — 
Волейбол. Міжнародний тур
нір пам'яті В Саввіна. Чоло 
віки.

і обчислювальної

А ЦТ (І програма)
8.35 — До 70-Оіччя Вели- 

кого Жовтня. В. І. Ленін. 
Сторінки життя. Багатосе
рійний телефільм. «І настав 
1917». Фільм 1 — «Є така 
партія». 9.40 — Жива при
рода. 16.15 — Таншос .зас
лужена артистка РРФСР 
G. Євтєєва. 16.55 — Доку
ментальний телефільм. 17.25 
— Новини. 17.30 — 
ВЖДИ буде сонце», 
юзний фестиваль 
яльної творчості. 
Наш сад. 18.45 — 
у світі. 19.00 
для доросли:
1 молодь.
19.55 
ного 
Сторінки

— Іспанська мова. 10.05 —
Науково - популярні фільми. 
10.35, 11.40 — Етика і пси
хологія сімейного життя. 9 
клас. 11.00 — Радянське об-, 
разотворче мистецтво.
А. Пластов. 11.30 — «Цей ма
ленький великий світ». Нау
ково-популярний фільм. 12.05
— Телефільм
просять 
13.45 — 
тератор 
година 
летика 
20.00 —___ ......... ..... ..... ..........
Із скарбниці світової музич
ної культури, А Дворжак. 
Концерт для віолончелі з 
оркестром сі мінор. 21.00 — 
Час. 21.40 — Прожектор пе-

«Батальйони 
вогню». З серія. 

М. Ломоносов — лі- 
18.15 — Сільська 

19.15 — Легка ат- 
Чемпіонат світу. 

Вечірня казка. 20.15

А ЦТ (1 програма)
8.35 — До 70-річчя Вели

кого Жовтня. В. 1. Ленін. 
Сторінки життя. Багатосе
рійний телефільм «і настав 
1917». Фільм 2 — «Жовтню 
назустріч». Фільм 3 — «У 
свій рішучий і останній». 
11.00 — Світ і молодь. 16.15 
— Фільм «Семеро солдати
ків». 17.40 — Нови
ни. 17.45 — Росій.
ський музей. Мистецтво, на
роджене Жовтнем. 18.15 — 
Наука і життя. Випереджа
ючи час: 25 років на повно
му госпрозрахунку. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — Кі
ноафіша. 19.40 — До 70- 
річчя Великого Жовтня. 
В. І. Ленін. Сторінки життя. 
Багатосерійний телефільм 
«І настав 1917». Фільм 3 — 
«У свій рішучий і останній», 
21.00 — Час. 21.40 — Про
жектор перебудови. 21.50 ■— 
Легка атлетика. Чемпіонат

світу. 22.50 — Сьогодні у 
світі. 23.05 — «Голос Бразі- 
лії». Естрадна програма.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Виробнича гімнастика. 4 0.25
— Концерт. молодих вико
навців. 10.55 — Відвертість. 
11.55 — Камерна музика. 
12.15 — Новини. 12.30 — 
«Півник і сопяшнпк». Ляль
кова вистава. 13.10 — Мо
лодіжна студія «Гарт». 16.30
— Новини. 16.40 — Сріб
ний дзвіночок. 17.00 — До
кументальний фільм «Во
гонь в одежі слова». 17.30
— Концерт старовинної му
зики. 18.00 — Перебудова і 
кадри. 18.30 — День за днем. 
(Кіровоград). 18.45 — Теле
фільм «Народні мелодії». 
(Кіровоград). 19.00 — Акту
альна камера. 19.35 — «Ате
їстичні діалоги». Злочин на 
Вовчій горі. 20.05 — «Редак
ція — глядач». Слідами ви
ступів телерадіопереклику 
«Темп». 20.35 — Вечірня
гімнастика. 20.45 — На доб
раніч, діти! 21.00 
21.40 — Кіноекран 
леафіша. ___ ................ ...... ,
ііі. 21,50 — Вперше на ек
рані УТ. " ..........
«Не можу ___________ .
іцаіі». 23.15 — Актуальна ка-

J — Час,
Кіноекран дня. Те- 

Погода на вихід-

Худонсній фільм 
сказати «про-

мера. Вечірній випуск. 23.45
— Відповіді на зишітшіия 
глядачів «Суботшх зустрі
чей.
А ЦТ (11 програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35, 9.35 — Музика. З клас. 
8.55 — Науково-популярний 
фільм. 9.05, 13.15 — Англій
ська мова. 9.55 — Поезія 
К. Кулієва. 10.25 — «Дивний 
світ метеликів». Науково-по
пулярний фільм 10.35, 11.40
— Герої російських билин. 
5 клас. 11.05 - Наш сад. 
12.10 — Телефільм. «Бата
льйони просять вогню». 4 
серія. 13.45 - «Золота по
личка». Подорож по бібліо
теці. 14.20 — Сторінки істоти 
рії Паризька комуна. 18.15.
— «Співдружність». Теле
журнал. 18.45 — Людина і 
закон. 19.15 - Легка атле
тика. Чемпіонат світу. 20.00
— Вечірня казка 20.15 — 
Мотокрос. Чемпіонат сійту. 
Фінал. 20.35 — Стрибки у 
воду. Матч збірних команд 
СРСР і США 21-00 — Час. 
21 -10 — Прожектор перебу
дови. 21.50 — Телефільм 
«Одинокий автобус під до
щем». 1 і 2 серії.

. _____ 21.00 - Час.
— Прожектор перебу- 

21.50 — Телефільм

ЯКИХ БРАТИМУТЬ УЧАСТЬ СПОРТСМЕНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

11-12 21-30 Історії померк-

24-30

16-20 25-27

17-18 26—27

18-20

18—22

ВЕРЕСЕНЬ СПОРТИВНИЙ
КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ,
в --------

«Хай за- 
II Всеео- 

с.амоді- 
18.15 — 
Сьогодні 

Мультфільм 
19.10 — Світ 

19.45 — Новини.
5 — До 70-річчя Всля- 
і Жовтня. В. І. Ленін, 

життя. Багатосе
рійний телефільм. «І настач 
1917». фільм 1 — «Є така 
партія». 21.00 — Час 21.40
— Прожектор перебудови. 
21.50 — До національного 
свята Соціалістичної Респуб
ліки В’єтнам. Програма те
лебачення В’єтнаме. 22.50 — 
Сьогодні у світі. 23.05 — Му
зичне літо у Палаці-музеї 
В О«”гр.НКІНІ.
А УТ

10.00 — Новини. 10.15 — 
Кіно без гри. 11.15 — Худож
ній фільм «Батьки та діди». 
12.35 — Автограф. Заслуже
ний артист УРСР І. Поло, 
вйч. 13.40 — Новини. 16.30
— Новини 16.40 — Срібний 
дзвіночок. 17.00 — Твере
зість — поема життя. «Від 
Чарки — до злочину». 17.15
— Телепост на будівництві

А ЦТ (І програма)
3.35 — До 70-річчя Вели

кого Жовтня. В І. Ленін. 
Сторінки життя. Багатосе
рійний телефільм. <т настав 
1917». Фільм 1 — «Є така 
партія». Фільм 2 — «Жовт
ню назустріч». 16.15—М. Му- 
соргськЙй Сюїта для фор
тепіано -’Картинки з вистав
ки..- 16.50 — Експедиція в 
XXI століття. 17.35 — Нови
ни 17.40 — Концерт ансамб
лю традиційної російської 
музики «Свято». 13.05 — 
«Бородіно». Науково-попу
лярний фільм. 18.15 — 
К. Треньоп. «-Едеські угод
ники». 18.45 — Сьогодні у 
світі. 19.00 — -і Повернення 
до солдатської юності». Про 
зустріч ветеранів 151-ї Жме
ринсько - Будапештської 
я-о'лепької дивізії. 19.30 — 
Мультфільм. 19.40 - По
чини. 19.45 — До 70-річчя 
Великого Жовтня. В. І. Ле
нін Сторінки життя. Бага
тосерійний телефільм. «1 
настав 1917».
«Жовтню І— 
— Час. 21.40 
перебудови. .21.50 
атлетика. тї~.... I-
22. то - 
2.1 Р5 
Бл "ко 
А УТ

10.00 ___
До 70-річчя Великого Жовт
ня «Братерство». 11.00 —
А. Селянський «Барабан
щиця--. Вистава. Під час пе
рерви — 12.05 — Новини.
13.10 —• На шляху перебу
дови. 16.30 — Новини. 16.40
— Срібний дз'.чііочок. 17.00
— Республіканська фізико- 
математична школа. Метод 
координат. Передача 1. 17.30
— Закон' і ми. Трудова ді
яльність 
користь . ..... ....... ........
День за днем. (Кіровограді. 
18.1.0 — Т_—......  ."
рєла». (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камепа. 19.35 — 
Від. першої особи. 20.45 —
На добраніч, літи! 21.00 — 
Час. 21.40 — Танцювальний 
етюд. ТелеяФіша. Погода на 
завтра. 21.50 — Молодіжна 
стчдія 
»льна

А ЦТ (II програма)
з.оо • г:........

Документальний 
8.35. 9.35 — О"____ . . ,
матііки І обчислювальної 
техніки. 10 клас. 9.05, 13.15

Сторінки життя, 
телефільм.

"... Фільм 2 
назустріч». 21.00

- Прожектор 
_.."1 — Легка 

Чемпіонат світу. 
Сьогодні 

Співає 
СФРН).

— Новини.

у світі.
Роберто

10.15

індивідуальна
спільна. 18.00
Тележурнал «Дже-

21.50
«Гарт». 23.20 — Акту- 
камера Вечірній вн-

— Гімнастика. 8.15 — 
...і телефільм. 
Основи інфор-

I

V*
і 
ф *> і

«Молодой коммунар» 

орган Кировоградского 
©бластного комитета
ЛКСМ Украины.

На украинском языке. БК 03420.

1— 3 —- чемпіонат республіки з 
легкої атлетики (Київ);

4— 6 — першість області з горо
дошного спорту серед 
юніорів 1969—1970 років 
народження (Гайворон);

4—10 — першість УРСР з боксу 
серед юніорів 1969—1970 
років народження (До
нецьк);

— першість облрадн ДФСТ 
профспілок.з греблі (Світ- 
ловодськ);

— особиста першість області 
з настільного тенісу (Світ- 
ловодськ);'

— першість УРСР з бороть
би самбо (Х'арків);

— республіканський турнір з 
фехтування (Черкаси);

— відкритий обласний тур-

нір з волейболу (Світло- 
водськ);
волейбольний турнір у за
лік Спартакіади міст Кі- 
ровоградщинн (Світло- 
водськ);

19—20 — першість області з дзюдо 
(Кіровоград);

— Ш тур республіканських 
змагань з легкої атлетики 
(Кіровоград);

— першість УРСР з фехту
вання серед юніорів 1970 
року народження (Дніпро
петровськ);

— чемпіонат УРСР з хокею 
на траві (Полтава);

— Кубок федерації з ганд
болу (Кіровоград);

— відкрита першість ДФСТ 
профспілок з класичної 
боротьби (Кіровоград).

д ЦТ (1 програма)
8.35 — Концерт любитель^ 

еького хору ім Ханса Ейс- 
лера. (Західний Берлін). 9 00
— «Чого 1 чому», Передача 
для дітей. 9.30 — До 70-річ
чя Великого Жовтня. В. 1. 
Ленін. Сторінки життя. Ба
гатосерійний телефільм «І 
настав 1917». Фільм 3 — «У 
свій рішучий і останній». 
10.45 — Грає М. Кугель 
(альт). 11.15 — Для всіх і 
для кожного. «Обличчям до 
проблеми». 12.00 •— «Цс — 
Пеле». Документальний те
лефільм. 13.00 — Свято у 
Павіні 13.30 -- «Співдруж
ність». Тележурнал. 14.00. — 
Мультфільми. 14.50 — Фільм 
«Війна і мир» 3 серія <1812 
рік». 16.05 — Співає 1. Дс- 
м'янова. 16.25 — Докумен
тальний телефільм. 17.15 -— 
Міжнародний фестиваль те
лепрограм народної твор
чості «Веселка» «Шлях на 
весняний базар». (В'єтнам'.
17.40 — До ювілею Велико
го Жовтня. Історії немерк
нучі рядки. Фільм «Битва в 
дорозі». 1 І 2 серії. 21.00 — 
Час. 21.40 — Прожектор пе
ребудови. 21.50 — У суботу 
ввечері. 23.00 — Новини. 
23.05 — Легка атлетика. Чем^Ж 
піонат світу.
А УТ

10.00 — Новини. 10.20 — 
Ритмічна гімнастика. 10.50
— Літературна карта Укра
їни 11.25 — Погода. На до
рогах республіки 'експрес, 
інформація). 11.30 — «Май
стри мистецтв». 12.45 — Но
вини. 12.55 — Доброго вам 
здоров’я. Профілактика і лі
кування наркоманії. 13,30 — 
Мультфільм. 13.45 — Д. Борт-1 
нянський. Опера «Алісід».- 
15.30 — Погода (експрес-ік- 
формація). 15.35 — Для ді
тей. Художній фільм -Подо, 
рож пана Ляпки». 1 серія. 
17.00 — «Суботні зустрічі»'. 
Товари для молоді. 18.30 — 
«Барви осені» Концерт.
18.40 — Театральні прем'є
ри республіки. 18.45 — Скар
би музеїв України». 19.00 — 
Актуальна камера. 19.35 — 
Документальний фільм. 20.00
— Чемпіонат СРСР з (футбо
лу. Перша ліга. «Чорномо
рець.» (Одеса) — СКЛ Каопа-^С 
ти (Львів). 2 тайм. 20.45 -< Т" 
На добраніч, діти! 21.00
Час. 21.40 — Кінозамальов- 
ка. «Спорт і ми». Телеафіша.- 
Погода на завтра. 21.50 —: 
Бперпіе на екрані 'УТ.-Ху< 
дожпій фільм «Багратіоп»;
1 серія. 23.30 — Актуальна 
камера. Вечірній випуск. 
А ЦТ (И програма)

8.20 — Документальний
фільм. 8.30 — Ритмічна гім- .

• настнка. 9.00 — Ранкова 
пошта. 9.30 — Програма , 
Вірменського телебачення. 
10.45 — Фільм «Ніжний
вік». 12.05 — «Вибір шляхул 
Документальний телефільм. 
13.05 — Хокей. «Кубок Ка
нади». Збірна Канади Збір
на Швеції. 15.05 — -До і 
після опівночі». Інформацій
но - музична передача, 
16.35 — Мультфільм. 16.50-Ль
— Фестиваль національних^^' 
театрів країни. Г. Хугаєв. 
«Багатий дім». Фільм-писта-
ва Північно-Осетинського 
драматичного театру. 19.30
— Стрибки у воду. Матч 
збірних команд СРСР І США. 
20.00 — Вечірня казка 20.15
— Здоров’я. 21.00 — Час. 
-1.40 — Прожектор пере
будови. 21.50 — Фільм «На
щадок білого барса». 1 і 2 серії.

Заст. редактора 
А. БЕЗТАКА.

Героем цієї гри став 
нападаючий кіровоградців 
Едуард Денисенко, який 
після чималої вимушеної 
перерви, викликаної трав
мою, знову з’явився у скла
ді «Зірки». Фор-зард до
сить рішуче діяв не тіль
ки на вістрі атаки, а й при 
її організації. Саме Дени
сенко своєю присутністю 
вніс у гру «Зірки» праг
нення перемогти, те, чого 
команді не вистачало 
кілька останніх турів.

«Кристалу» і невідпорно 
пробив. Воротар гостей З 
Ігор Шелест був безси-£ 
лим щось протиставити* 
форварду. с

«Зірка» грала у такому 
складі: Ю. Кола-ковський, ї 
В. Самофалсз (О. Єремен-| 
ко), В. Кривсікінь, С. Ку- £ 
черенко, М. Данилюк, і 
І. Макогон, С. Пташник,£ 
Л. Федоров, А. Кончельс-| 
кіс, Я. Бобиляк, Е. Дечи-Х 
сенко. *

С. МАКСИМОВ. І
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ЮНАКИ

ГАЗЕТУ «МОЛОДИЙ

40 копійок.

НАША АДРЕСА:
316050. МПС,

м. Кіровоград, 

вуя. Лукачарського,

На 21-й хвилині Ярос
лав Бобиляк з лівого флаь- 
гу подав м’яч із кутового 
у штрафний майданчик 
гостей. Денисенко, стриб
нувши вище своїх ДОСЗІД- 
чених опікунів, «спіймав» 
м’яч на голову і миттєво 
переправив його у сітку 
воріт суперників.

А за десять хвилин до 
фінального сєистка Дени
сенко, добре використав
ши свої фізичні якості, 
стрімко пройшов до воріт

ТРИВАЄ ПЕРЕДПДА

НОГО РОКУ ВИ ЗНО

ВУ МАТИМЕТЕ ЗМОГУ

КОМУНАР».

ОТРИМУВАТИ СВОЮ

ТА НА ПЕРІОДИЧНІ

ВИДАННЯ. НАСТУ П-

ЦІНА ВИДАННЯ НА

РІК 2 КАРБОВАНЦІ

І ДІВЧАТА!
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Газета виходить V вівторок, 
четвер, суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитровз 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2-
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