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ОРДЕН ЛЕНІНА —
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

За успіхи, досягнуті трудящими області в госпо
дарському і культурному будівництві Указом Прези
дії Верховної Ради СРСР від 29 серпня 1967 р. Іва
но-Франківську область нагороджено орденом Лені
на.

1 ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР
За заслуги в розвитку народної освіти Президія 

Верховної Ради УРСР Указом від 28 серпня 1967 ро
ку присвоїла почесне звання Заслуженого вчителя 
школи Української РСР 49 працівникам народної 
освіти республіки, у тому числі по Кіровоградській 
області:

Недзельському Миколі Васильовичу — вчителеві 
Великовисківської середньої загальноосвітньої тру
дової політехнічної школи Маловисківського району.

Шевченку Іллі Антоновичу — вчителеві, директору 
середньої загальноосвітньої трудової політехнічної 
школи № 13 м. Олександрії.

П’ЯТНИЦЯ, 1 ВЕРЕСНЯ 1967 р.

країн, еднайтесяі

ЗДРАСТУЙ, ШКОЛО! Фото В. Ковпака.

ГОБІ,
Ціна 2 ноп

ІІІКІ.ІЬІІІІП ПОРІГ!
Валерій ГОНЧАРЕНКО

ВЕРЕСНЕВЕ
ГІеремарю зеленим травнем, 
Синім болем п’янкої рути. 
Здрастуй, вересню, друже давній.
До побачення, інституте.

Пам’ять райдужним смутком 
світиться.

Інститут, моє серце візьми. 
Якось віриться і не віриться, 
Що гак швидко розстались ми. 
Листя жухне, зліта, сідаючи 
На алеї, \іов птиці стомлені.
І душа моя, оглядаючись, 
Грампластинками крутить спомини. 
Теплі р_\ки лежать на плечах. 
Вальс кружляє поміж столів.
В інституті прощальний вечір 
Ходить в масці байдужих слів. 
На прощання про нас востаннє 
Мідні труби сурмлять, гримлять. 
Глад:о.туси в целофані 
Сумовитим вогнем горять.
А дівчата на кожнім кроці 
Задивляються пісні вслід,
1 проміняться їхні очі
Через плівку щасливих сліз... 
Перше вересня, так звабливо
Обрій грає про майбуття... 

Першокурсником несміливим 
йду в життя.

м. Кіровоград.

Кіровоградського філіалу харківського 
політехнічного інституту не буде. На його базі 

створений новий заклад — інститут сільськогоспо
дарського машинобудування. Цс єдиний вуз на 
Україні і другий — в Союзі.

Наш кореспондент звернувся до проректора 
учбовій частині К. Г. ІВАНИ ЦІ з проханням 
повісти на деякі запитання.

Кореспондент. Костянтине Георгійовичу, 
дала вам «самостійність»?

К. Іваниця. Клопоту. (Звісно, жартома).
Кореспондент. А конкретніше?
К. Іваниця. Конкретніше? Дуже багато,

перше, ми збільшили число кафедр до де
в'ятнадцяти (замість чотирнадцяти). Це — ка-
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У цк ВЛКСМ У
Центральний Комітет ЛКСМ України по

відомляє, що на здобуття республіканської 
комсомольської премії імені Миколи 
Островського за кращі твори літератури і 
мистсцтеа та високу виконавську майстер
ність за 1966 рік висунуті такі кандидатури: 

В ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бичко Валентин Васильович — за твори 

для дітей та юнацтва «До нас прийшов Ле
нін», «Син Жовтня», «Над озером зорі». 
(Висунутий колективом видавництва «Весел
ка»).

2. Коломієць Володимир Родіонович — 
за поетичні збірки «Колиска жайвора» та 
«Поезії». (Висунутий президією Спілки пись
менників України).

3. Летюк Євген Миколайович — за збірку 
поезій «Третє весло». (Висунутий Донецьким 
обкомом ЛКСМУ та обласною філією Спіл
ки письменників України).

4. Рядченко Іван Іванович — за збірку 
поезій «Любов — величина земна». (Висуну
тий Одеським обкомом ЛКСМУ).

5. Сингаївський Микола Федорович — за 
поетичну збірку «Поезії». (Висунутий Київ
ським міськкомом ЛКСМУ).

6. Талапай Леонід Миколайович — за 
збірку поезій «Журавлиний леміш». (Вису
нутий Донецьким обкомом ЛКСМУ та 
обласною філією Спілки письменників 
України).

7. Татаренко Леонід Сергійович ■— за 
збірку поезій «Атоміум» та цикл віршів про 
комсомол і радянську молодь. (Висунутий 
Херсонським обкомом ЛКСМУ).

8. Титов Владислав Андрійович — за по
вість «Всім смертям на зло». (Висунутий 
Луганським обкомом ЛКСМУ).

9. Усенко Павло Матвійович — за поетич
ну збірку «Поезій». (Висунутий президією 
Спілки письменників України та редакцією 
республіканського журналу «Дніпро»).
В ГАЛУЗІ ЖУРНАЛІСТИКИ І ПУБЛІЦИСТИКИ

1. Палажченко Олексій Овсійович — за

НА ЗДОБУТТЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
ПРЕМІЇ імені МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО
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збірку нарисів «З вогнем Прометея у серці» 
та цикл публіцистичних статей і нарисів у 
періодичній пресі. (Висунутий правлінням 
товариства «Знання» Української РСР, ком
сомольською організацією Путивльського 
педагогічного училища Сумської області, 
редакцією газети «Патріот Батьківщини» та 
колективом управління «Київметробуду»).

В ГАЛУЗІ МУЗИКИ
1. Губаренко Віталій Сергійович — за 

створення опери «Загибель ескадри» та 
цикл симфонічних творів. (Висунутий Хар
ківським обкомом ЛКСМУ та президією 
Спілки композиторів України).

2. Скорим Мирослав Михайлович —• за 
створення балету «Каменярі», кантати «Лю
дина» та цикл пісень про комсомол і ра
дянську молодь. (Висунутий Вінницьким і 
Сумським обкомами ЛКСМУ та президією 
Спілки композиторів України).

В ГАЛУЗІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
ТА ЗА КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Мокренко Анатолій Юрійович — за 

майстерне виконання героїко-патріотичних 
творів та велику громадську роботу по ко
муністичному вихованню молоді. (Висуну
тий Київським обкомом ЛКСМУ, президією 
Спілки композиторів України та Київською 
консерваторією).
В ГАЛУЗІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

1. Клименко Федір Максимович — за се
рію графічних робіт «Пісні землі моєї». 
(Висунутий Дніпропетровським обкомом 
ЛКСМУ і обласною філією Спілки художни
ків України).

2. Лисин Євген Микитович — за худож
ньо-сценічне оформлення балетів «Спар-

так», «Золушка», «Три мушкетери», «Дюй- 
мовочка», опери «Повість про одне кохан
ня» у Львівському театрі опери та балету. 
(Висунутий Львівським обкомом ЛКСМУ, 
партійною і комсомольською організаціями 
та художньою радою Львівського державно
го академічного театру імені Івана Фран
ка).

3. Майоров Володимир Олексійович — за 
художньо-сценічне оформлення спектаклів 
«Золота чайка», «Тимко з голубої планети» 
і «Тирлям» у Кримському театрі ляльок. 
(Висунутий Кримським обкомом ЛКСМУ та 
правлінням Кримського міжобласного від
ділення Українського театрального това
риства).

4. Редькін Олександр Архипович, Самусь 
Анатолій Федорович, Кизієв Петро Івано
вич, Головченко Георгій Геннадійович — за 
меморіальний комплекс в м. Краснодоні, 
присвячений героїчному подвигу молодо
гвардійців, та обеліск Героям Радянського 
Союзу в м. Луганську. (Висунутий Луган
ським обкомом ЛКСМУ та обласною філі
єю Спілки).

В ГАЛУЗІ КІНЕМАТОГРАФИ
1. Ніколайчук Іван Васильович — за ство

рення образів незламного бійця Комуніс
тичної партії Давида Мотузки у кінофільмі 
«Бур'ян», Тараса Шевченка у кінофільмі 
«Сон» та Івана у кінофільмі «Тіні забутих 
предків». (Висунутий Комітетом по кінема
тографії при Раді Міністрів УРСР та редко
легією газети «Молодь України»).

ЦК ЛКСМ України запрошує комсомоль
ські організації, громадськість республіки, 
діячів літератури і мистецтва взяти участь 
в обговоренні творів, висунутих на здобут
тя премії імені Миколи Островського.

федри теорії механіки і механізмів та машин, 
Замість кафедри загальнотехнічних дисциплін 
стало дві — електротехніки і металознавства 
та технології /иетап'в. Виділена в самостійну 
кафедра опору матеріалів. ^Замість кафедри 
технології машинобудування, метапоріжучих 
верстатів та інструментів стало дві — техноло
гії машинобудування і метапоріжучих верста
тів та інструментів. Знову організована 
федра економіки та організації 
підприємств. Добавився веч:рній

Кореспондент. І все?
К. Іваниця. І все.
Кореспондент. Тепер питання 

вирішуєте самостійно, на місці?
К. Іваниця. Це не 

ВЕЗвЛиЗИНИВ для читачів 
Кореспондент. А що 

вважаєте цікавим 
тачів?

К. Іваниця. Що 
ститут — перший
на Україні і другий 8 Ра
дянському Союзі. Раз. Вче
ні нашого інституту ведуть 
господарсько-договірні ро
боти з різними підприємст
вами країни, \ міста та об
ласті на суму близько 10Д. 
тисяч карбованців. Два. 
Студенти денного відділен
ня відпрацювали свій III 
трудовий семестр на будів
ництві свого гуртожитку. 
Три.

Кореспондент. Скільки ви 
прийняли на перший курс?

К. Іваниця. Близько 1.200 
чоловік.

Кореспондент. Як прой
шов цьогорічний набір?

К. Іваниця. Абітурієнти 
показали хороші знання. 
Так що вибирати було з чо
го. Але, як не прикро, зіт
кнулися ми з прикрим фак
том. Деякі медалісти з Ма- 
ловисчівського району. з 
Долинського, з Рівнянської 
СШ на першому екза
мені одержали двійки. Хо
тілося б, щоб в новому 
навчальному році випуска
ли сильніших, справжніх 
відмінників.

Взагалі, хочеться сказати, 
що нам радісно розпочи
нати роботу в новому зак
ладі, який подарувала краї
на нашій К;ровоградщині у 
ювілейний рік. Спасибі. Те
пер від нас тоеба чекати 

віддачі.
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ЧОЛОМ ТОБІ, ШКІЛЬНИЙ ПОРІГ ТВІЙ РОВЕСНИК

Фото В. Ковпака.
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ОСВІТИ
Вчителі

під лозунгами 
плати за навчай- 

повідомлеіпіями 
Прснса Латіна,

Г. ПРОКОПЕНКО.
На фо т о: вчителька географії і біоло

гії Мар’янопільської 8-річної школи Р. МАР- 
Т1Н.

з кожним ро- 
більше учнів 

інтерес до

СИГНАЛ ЧИТАЧІВ

ХТО ж ВИНЕН?
але 

про-

г

Ця нова споруда — тепер, крім всього, ще й окраса Оситняжкн. Артіль імені Фрунзе Кі
ровоградського району постаралась. Самим приємно за такий подарунок школярам.

Фото Ф‘ ПЛАХТІЯ-

Вміти спостерігати—талант
У погляді цієї дівчини зразу помічається 

спостережливість. Ця якість буває природ
женою. А в Раї Мартін — професіональна.

Ще коли працювала піонервожатою в 
Глодоській середній школі Новоукраїнсько- 
го району, спостерігала і вивчала характери 
дітей. їй припала до душі ця, як всі нази
вають, неспокійна робота педагога. Тому й 
вступила дівчина в Одеський університет на 
факультет географії.

Рая з піонервожатої вже стала вчитель
кою. Тепер АІар’янопільської восьмирічної 
школи. З Глодос, де вона живе, у Мар’яно- 
піль ходить навмисне пішки. Подобаються 
їй рідні краєвиди.

Через те й обрала вона темою своєї 
дипломної роботи «Фізико-географічна ха
рактеристика Новоукраїнського району». 
Матеріалів для цього у Раї більше, ніж до
сить. Вона збирала їх під час екскурсій, по
ходів з дітьми.

НІГЕРІЙСЬКІ 
СТУДЕНТИ 

ПРОТЕСТУЮТЬ
ЛАГОС. Студенти Ібадан- 

ського університету вирази- 
ли послу США в Лагосі про
тест проти втручання США 
у внутрішні справи Нігерії. 
Молодь підкреслює, що во
на твердо стоїть за охорону 
єдності країни і підтримує 
федеральний військовий уряд 
на чолі з Якубу Говоном. '

©

БРАУН ЗВІЛЬНЕНИЙ
НЬЮ-ЙОРК. ПІД НАТИС

КОМ ГРОМАДСЬКОЇ дум- 
КІ-І федеральний суд 
НЬЮ-ЙОРКА ПІД ЗАПО
РУКУ ЗВІЛЬНИВ З ТЮР
МИ АКТИВНОГО БОРЦЯ 
ЗА ГРОМАДЯНСЬКІ ПРА
ВА НЕГРІВ. ГОЛОВУ «сту. 
ДЕНТСЬКОГО КООРДИНА
ЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НЕ
НАСИЛЬНИЦЬКИХ ДІЛ» 
РЕПА БРАУНА. ВІН ДЕ
КІЛЬКА ДНІВ ЗНАХОДИВ
СЯ В НЬЮ-ИОРКСЬКІП 
ТЮРМІ. НЕГРИТЯНСЬКЕ 
НАСЕЛЕННЯ АМЕРИКИ 
СТАЛО НА ЗАХИСТ СВО
ГО ЛІДЕРА - ЧОТИРИ 
ДНІ НЕ ПРИПИНЯЛИСЬ 
МІТИНГИ І ВИСТУПИ 
БОРЦІВ ЗА ГРОМАДЯН
СЬКІ ПРАВА І ПІДТРИМ
КУ ВИМОГИ ПРО ЗВІЛЬ
НЕННЯ БРАУНА.

Питання будів
ництво музичної школи 
в Помічній першими по
рушили батьки.

В 1965 році був від
критий філіал новоук- 
раїнської музичної шко
ли. Бажаючих вчитись — 
хоч відбавляй.

В цьому ж році бать
ками і школою № 1 бу
ло збудовано приміщен
ня. Роботу розпочали

зразу три класи — фор
тепіано, скрипка і баян.

Але бажанням кордо
нів немає. Філіал то фі
ліал. Це ж той пасинок. 
І інструментів не поста
чають, і інвентар дають 
списаний.

Знову пішли «ходоки». 
На цей раз уже більш 
організовано. Заступник 
голови батьківської ра- 

Тимофій Тихонович

Погорєлов сам добився, 
щоб в цьому році у По
мічній відкрили самос
тійну музичну школу.

Знову зміни. Збільши
ли набір учнів, відкрили 
клас духових інструмен
тів, і зразу ж організува
ли свій філіал у Добро- 
величківці.

Бажаючих вчитись му
зиці вже в сотню не 
вбереш. Дорослі теж

«пішли в наступ». Дове
лось і їх задовольнити. 
Відкрили вечірню шко
лу, куди приймають лю
дей з музикальними 
здібностями, але віком 
не старше 35 років.

Літні канікули для по- 
мічнянських музикантів 
були просто додатковим 
часом для озолодіння 
інструментом. Ось і Лі- 
ля Матвеева, уже чет-

вертокласниця, 
чому вона 
літо.

показує,
навчилась за

Людмила 
Лісогор — 
на фортепіано — не мо
же приховати своє задо
волення.

М. СІДЕЛЬНИКОВ, 
завуч Помічнян- 
ської СШ № 1.

Фото В. Ковпака.

Федорівна 
викладач гри

ЗБРОЯ ПРОТИ 
ДЕМОНСТРАНТІВ

ГАВАНА. В бразільському 
місті Сальвадорі (штат 
Баія) поліція застосувала 
зброю і сльозоточивий газ 
для розгону 8-тисячної сту
дентської демонстрації, яка 
проходила 
зменшення 
ня. За 
а гентства 
значна частина демонстран
тів мала поранення. Майже 

студентів

Неважко зрозуміти цих дітей, що так ре
тельно прибирають і без того чисте по
двір’я своєї школи.

На фото: Маловисківська школа-ін- 
тернат.

Фото В. ТОПЧІЯ

В ШКОЛІ ЗОВСІМ 
НЕ СТРАШНО

— Не хвилюйся, мамо. В школі зовсім не 
страшно.

Синові оченята дивляться на Наталію Григо
рівну стурбовано і, навіть, трохи зверхньо. А як 
же: він — третьокласник, а мама вперше в цьому 
році іде до школи. Володя з дитячою безпосеред
ністю і захопленням розповідає про школу, про 
вчителів.

Мати лагідно посміхається. Вона вдячно при
тискує синову юлівку до грудей. Так, вчорашня 
студентка знає, що 
в школі не страш
но. Інакше все 
своє життя не тя
гнулася б вона до 
галасливої дітво
ри, не хвилювали б 
її почуті ненаро
ком звуки шкіль
ного дзвінка.
Для деяких людей 

спомини про сту
дентські роки зв’я
зані з веселощами 
і безтурботністю. 
Для Наталії Гри
горівни Кравченко 
її студентство про
йшло інакше. Прийшла вона до педінституту вже 
маючи сім’ю і чотпрьохрічного сина. Разом з лек
ціями і семінарами сім’я забирала у молодої жін
ки майже весь вільний час.

Та недарма люди кажуть, що охота гірша нево
лі. Впоравшись по господарству, Наталія Григо
рівна до пізньої ночі просиджувала над конспек
тами і підручниками. Зате відповіді її на семі
нарах і практичних заняттях вражали і студентів,

і викладачів своєю продуманістю і грунтовністю. 
Молода вчителька задумалась. Згадала недав

ню зустріч з майбутніми колегами з школи № 11 
м. Кіровограда. З перших же хвилин заговорили 
на англійській мові: треба ж знати, хто буде пра
цювати поруч. Адже школа ця незвичайна — ви-цюватп поруч. Адже школа 
вчення іноземної мови 
тут проводиться з першо
го класу, а в майбутньо
му передбачається на
віть вивчення окремих 
предметів іноземною мо
вою.

Цього дещо своєрідно
го екзамену вчителька не 
чекала, але не розгубила
ся. Заговорила невиму
шено і вільно. І колеги, 
і директор школи М. І. 
Колесник задоволені: 
добрі кадри готує Кіро
воградський педінститут.

В школі зовсім не 
страшно. Перший екза
мен на майстерність сне 
ціаліста перед колегами 
вона витримала. Та незабаром на

ПРОБЛЕМИ
НЬЮ-ЙОРК, 

штату Флоріда стриво
жені тим, що на освіту 
відпускається дуже мало 
коштів, що шкільне об
ладнання старіє і вихо
дить з ладу, але немає 
ніякої можливості замі
нити його. В багатьох ви
падках вчителі позбав
лені слова при вирішен
ні проблем шкільної ос
віти. Це призводить до 
того, що 
ком все 
втрачають 
школи. З другого боку, 
багато сімей не в змозі 
покрити фінансові витра
ти на навчання своїх ді
тей. За даними 1960 ро
ку (більш пізніх ста
тистичних даних немає), 
в штаті Флоріда нарахо
вувалось 2 мільйони 845 
тисяч школярів. Тільки 
714 тисяч зуміли закін
чити середню школу.

вона витримала. Та незабаром на неї чекає більш 
серйозний екзамен, вимогливіші екзаменатори — 
діти.. їм замало лише доброго знання вчителькою 
англійської мови.

Кожен рух, кожне слово залишать у серцях 
маленьких вихованців невидимий слід. До них не 
підійдеш з фальшивою посмішкою, в очах не за
ховаєш невдоволення чи роздратування, дитячими 
серцями вони відразу відчують, чи справжній ти 
вчитель. Наталія Григорівна знає про це.

В школі зовсім не страшно. Коли несеш дітям 
грунтовні знання. Коли несеш їм велику любов. 
Наталії Григорівні всього цього не позичати

В. ДІМІН.

НАПЕРЕДОДНІ 
УЧБОВОГО РОКУ

БЕРЛІН. В Німецькій Де
мократичній Республіці Зй- 
кінчилися готування до но* 
вого учбового року. З року 
в рік в республіці росте чис
ло учнів середніх ШКІЛ. З
1959 по 1967 рік воно збіль
шилось майже на 70 тисяч. 
І вересня вперше за пар
ти сядуть 284 тисячі малю
ків. У вузах країни навчає
ться. більше 115 тисяч сту
дентів. Число вчителів і 
вихователів в середніх шко
лах зараз в порівнянні з
1960 роком виросло вдвоє і 
складає більше 130 тисяч чо
ловік.

Села Паліївка та Мар’їв- 
ка близько прилягають до 
Малої Виски, тому багато 
жителів цих сіл працюють 
на підприємствах райцентру. 
Отож кожного дня нам до
водиться добиратися з ро
боти і на роботу єдиним ав
тобусом. Та, може, якось і 
мирилися б з цим, якби не 
факт, який нас обурив.

Сталося це суботнього ве
чора 26 серпня. Як завжди, 
на автобусній зупинці було 
людно. Кожен, чесно від
працювавши, поспішав до
дому, щоб спочити. При
йшов час, коли мав підійти

автобус за графіком, 
його не було. Отак і „ 
стояли ми годину 15 хвилин 
поки дочекалися автобуса' 
Швидко заповнили салон 
Можна їхати. Але водій 
Анатолій Кирилов, що в той 
час обслуговувап нас, чо
мусь вирішив, що в автобусі 
три пасажири зайві, йою 
думку підтримала і кондук
тор. Не роздумуючи, Кири
лов заглушив мотор і заявив 
що_ не поїде доти, поки хго- 
тобуса.І3 НЗС НЄ В"ЙДС 3 ав- 

3реіІІУ0’°. Кирилов повіз 
нас всіх у відділення мілі

ції, що розташоване за три 
кілометри від зупинки. По 
Дорозі ми просили поверну
ти нам гроші за квитки І 
випустити з автобуса, але 
подій лише злорадно по
сміхався.

Дивно зреагували на йен 
факт працівники міліції. В°* 
ни н не думали схаменути 
Кирилова, а диспетчер «в* 
топокзалу навіть похвалив , 
ного.

Якби автобус підійшов '■ 
вчасно, то цього могло б і 
не статись, адже багато па- , 
сажнрів підійшли значно 
пізніше того часу, коли за 8 
графіком мав підійти тран
спорт. А чи справді було 
неможливо їхати з-за трьох 
«зайвих» пасажирів? В мі* 
лі цію ж автобус примчав 
швидко... з. ЗІНЧЕНКО 

та інші пасажири.



мк
»ЗДОВЖ і впоперек довелося 
и об’їхати мені наші степи. Не 

спинявся край дороги, замилу* 
ванни гарними селами, колоскови
ми хвилями. І тоді пригадувалося 
дитинство. Запиленою дорогою 
простуємо ми з бабусею до рай
центру.-

— Дивись, їванку, як тільки з-за 
пагорба виринуть хрести храму 
божого — ото й буде кінець нашій 
мандрівці.

Згадка приходить недарма. Бо най
вищою будівлею, нангарнішою архі
тектурною оздобою населеного пункту 
була церква.

Час — мудрий 
е лише форму , ... ________

загострює добрі паралелі розуму, мис- 
іі. Людську потребу вже не задоволь
ніть розкішно накритий стіл, їй треба 
іуховного харчу.

навіть в шахи спокійно пограти не 
було можливості. І ось прийняла 
клуб випускниця культосвітнього 
училища Ліда Онуфрієнко. Зовсім 
по-іншому засвітилися вікна, коли 
в залі заграла музика, коли дів
чата заспівали пісню. Жителі 
Новгородки були вкрай здивовані: 
на районному огляді агіткх’льт- 
бригад дубівці зайняли перше 
місце!

Ось ще один аналогічний приклад. 
Зараз Спасівському сільському клубові 
присвоєно звання «Клубу відмінної ро
боти». Завідує — Люба Хмара. Танцю-

скульптор. ВІН ЗМІНЮЄ 
вулиць, будівель, а й

ЇАПРОШУЄМО
НА РОЗМОВУ

Гляньте на будь-яке село згори, і зра- 
у ж в око впаде білостінна будівля з 

широкими вікнами, з колонами та па
лісадами. Так, навчилися степовики не 

іве високі врожаї збирати, а н добрі 
лаци ставити.

Та зараз про інше. Ще їірацюю- 
і в обласному Будинку народної 

творчості, я зустрічався з такими 
фактами. В селі — чудесний клуб, 
багато хлопців і дівчат. Але, крім 
танців, ніхто й палець об палець 
не вдарить в клубі. Кажете, немає 
завідуючого? Є. Але він знається 
лише на в’язці ключів.

І визріла в мене думка: чи не 
взятися самому за цю справу? В 
обласному управлінні культури 
підтримали, послали в Новгород- 
ківський район. Зараз я працюю 
завідуючим районним відділом 
культури. Трудно було спершу. Та 
на сьогодні є деякі успіхи, хоч і 
невдоволенню немає кінця й краю.

Починав з молоді. Звичайно, не
легко було виживати ключників, 
які десятиліттями вигрівали свої 
місця за тихими столами. Допома
гали комсомольські активісти. 
Найбільш енергійних, ділових 
хлопців, дівчат посилали завідува
ти клубами.

Не минуло й двох років, як влас
ними очима побачив зміни. Взя
ти б для прикладу Дубівський 
сільський клуб. Раніше тут робота 
була запущена: не працював жо
ден гурток художньої самодіяль
ності, не було агіткультбригади,

Красна 
хата
не 
кутками... 
пальній'., драматичний, хоровий, во
кальний — ось далеко не всі, серед 
перелічених, гуртки художньої само
діяльності, які працюють в клубі. Зви
чайно, Л. Хмарі було б не під силу 
очолювати всю гурткову роботу, якби 
не мала вона активістів.

Факти непоганої організації 
клубної роботи можна було б 
продовжити. Але справа не в кон
статації. З кожним днем я все 
більше і більш'е переконуюся, що 
робота культосвітньої установи 
повністю залежить від завідуючою 
го, від його організаційних здіб
ностей. Адже годі н говорити про 
те, щоб кожен гурток міг очолюва
ти висококваліфікований спеціа
ліст. Будьмо відверті: їх ще не до
сить в селах. Але це не значить,

що гурткова робота має бути в 
опалі. В кожній бригаді, на кож
ній вулиці є чудові співаки, тан
цюристи, музиканти... їх треба за
лучати до клубного активу. Вони 
зможуть свій талант ділити з мо
лоддю.

Велику справу робить школа 
підготовки керівників гуртків ху
дожньої самодіяльності при облас
ному управлінні культури. Випуск
ники Світлана Бардас, Людмила 
Скорохід, Федір Бродовський, Вік
тор Федорченко та інші, повернув
шись з навчання, зарекомендували 
себе справжніми спеціалістами. 
Та, на жаль, не всі це розуміють. 
З артілей імені Мічуріна, XXII 
з’їзду КПРС, радгоспу «111-й Ви
рішальний» не послано на навчан
ня жодного чоловіка. Хто ж буде 
в їх селах світити полум’я культу
ри?!

А буває й навпаки. Ось яка іс
торія трапилася з Марією Небо
гою з села Спасово. Провчившись 
десять місяців і витративши біля 
п’ятисот карбованців артільних 
грошей, дівчина пішла на ферму.

Незабаром в районі відкрива
ється музична дитяча школа на 
60 місць. Це дасть поштовх до по
ліпшення кадрів у майбутньому. 
А що ж в цьому питанні робить
ся зараз? Показові вечори, кон
сультації, семінари культпраців
ників дають велику користь для 
спеціалістів за жанрами. *

...Так, навчилися степовики бу
дувати гарні палаци культури, 
клуби, бібліотеки. Але ж правиль
но говорять в народі: хату прик
рашують не кутки, а пироги. За
раз молодь і в місті, і в селі — 
освічена, знає ціну колоска і ціну 
польоту космічної ракети. Заві
дуючий клубом щоденно мусить 
підвищувати свій рівень спеціаліс
та, з головою поринати у мудрі 
джерела знань. Інакше немисли
мо очолювати молодь, організову
вати їй добрий відпочинок.

І. КОПІЙКА, 
завідуючий Новгородків- 
ським районним відділом 
культури.

Завтра ДРВ—22 роки
8 стор.---------

«ЗЕЛЇЛЯ — ПОВІТРЯ»

В’єтнамська Народна ар
мія, озброєна радянськими 
ракетами «Земля — повіт
ря» і сучасною зенітною ар
тилерією. дає відсіч амери
канським агресорам. Захис
ники мосту Хамжопг уже 
збили у своєму районі біль
ше ста американських літа
ків.

На фото: відзначена в 
боях артилерійська обслуга 
Нгуен Саун Чонга.
Фото Г. СПИРИДОНОВА. 

(АПН).

ПРИСВЯЧЕНО НГУН ЧОЮ

На V Міжнародний кіно
фестиваль у Москві Демо
кратична Республіка В’єт
нам приставила конкурсний 
фільм «Нгун Ван Чой» ре
жисера Лі Тхай Бао, в яко
му розповідається про одно
го із героїн в’єтнамського 
народу, що віддав своє жит
тя в ім’я перемоги над аме
риканськими імперіалістами 
та їх півдепнов’єтнамськимн 
маріонетками.

На фото: кадр із кіно
фільму «Нгун Ван Чой».

В цеху пахне лісом, і 
майстер по виготовленню 
меблгв Георгій Олійник 
чимось нагадує мені лісни
ка.

— Та ні ж, — сміється ін
женер Людмила Федорівна 
Стебліна. — Жора просто 
чародійник. Під його рука
ми навіть деревина оживає. 
Ось дивіться...

На видному місці в цеху 
розміщений полірований 
щит, на якому, немов жи
вий, — Ілліч з його знайо
мою, лагідною посмішкою.

ПРАВО
ФЛАНГОВІ 
ПРОФЕСІЇ

Це витвір рук самодіяльно
го умільця Георгія Олійни
ка. Зачаровано дивлюсь на 
дорогі риси вождя — і 
згадується ювілейний огляд 
самодіяльності в столиці 
нашої республіки. Тоді сек
ретар обкому партії Н. П. 
Сухаревська подарувала 
трудящим Києва портрет 
Володимира Ілліча, який 
теж виготовив майстер 
Г. К. Олійник. Такі портре
ти Георгій Кузьмович ви
робляє з десятків шматоч
ків дерева різних порід, 
підібраних по кольору. І 

навіть найвибагливіші гля
дачі Львова, Києва, Москви, 
які знайомились з робота
ми народного умільця, за
хоплювались його хистом.

Але виготовлення таких 
портретів для Георгія Кузь
мовича — свято. А в будні 
він виготовляє меблі на за
мовлення, які приносять 
людям радість. Поруч з 
майстром працюють дос
відчені меблярі Петро Дя-Х 
ченко та Микола Цюпа, які 
теж докладають свій хист і 
вміння у створення своє
рідних виробів. Меблі, ви
роблені комбінатом, зараз 
користуються значним по
питом у кіровоградців. Про 
це говорить цифра — 1
мільйон 620 тисяч карбо
ванців, На таку суму прид
бали в цьому році кірово- 
градці продукції, виготов
леної комбінатом. За сім 
місяців комбінат одержав 

64 тисячі карбованців при
бутків. І ось зараз, йдучи 
цехом, де десятки робітни
ків зайняті обробкою дере
вини, Л. Ф. Стебліна розпо
відає про завзятих мебля
рів, які щоденно дбають 
про добру марку свого 
підприємства. Біля одного з 
верстатів робітники розпи
люють плити, виготовлені з 
деревини і стружок.

— Раніше цю операцію 
доводилось проводити на 
циркульній пилі, — гово
рить Людмила Федорів
на. — Це — важко і довго. 
Сергій Лагута запропону
вав виготовити верстат, на 
якому встановлено ролико
вий транспортер. І, як ба
чите, праця робітників по
легшилась.

Новинок, які запровадже
ні останнім часом на ком
бінаті, багато. Про них го
ворить і старший майстер 

цеху Микола Олександро
вич Захарченко. Колись 
меблі тут оброблялись 8 
зібраному вигляді пульве
ризатором в спеціальних 
кабінах. Зараз ця операція 
удосконалена. Кожна окре
ма частина виробів оброб
ляється на лаконаливних 
машинах.

Після полірування на вер
статах меблі віддзеркалю
ють сотнями сонць, які зас
вічують на них умільці з 
бригади Зінаїди Сергієнко.

Заоаз в магазині «Меб
лі», що по вулиці Уфім- 
ській, відкрита республікан
ська виставка меблів. Се
ред славнозвісних виробів 
Львівської, Ірпінської, Му
качівської та інших Лабрик 
представлені і вироби Кі
ровоградського комбінату. 
Сотні жителів міста вже 
відвідали виставку. Багато 
з них купили собі для но

вих квартир мебльові гарні
тури і залишили в книзі 
відгуків записи про прид
бану продукцію. Більшість 
покупців задоволені якістю 
і зовнішнім виглядом гарні
турів для спалень, які виго
товляють кіровоградські 
меблярі. Безумовно, їм ще 
не зрівнятись з прикарпат
ською фірмою «Гуцулка». 
Але кіровоградці прагнуть, 
щоб найближчим часом їх
ні меблі були ще кращими. 
І, можливо, меблярі наз
вуть свій новий гарнітур 
«Чародійник». Бо ж люди 
тут — справжні чародійни
ки. Такі, як Георгій Олій
ник і Рая Переверзєва, 
Ірина Гаркушенко і Люба 
Городецька, як десятки їх 
товаришів.

В. ПЕТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Мебльовик комбінат.
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__ Хочеш почути оповідання біженців? Візьми ліхтар чи свічку потовщу і 
простуй у табір.

Тільки опускається сонце, люди заходять в намети. чи сидять біля багаття 
мовчки. Деякі з них вже двадцять років живуть в таборі. В 1948 році їх вигнали 
з своїх земель, і вони оселилися в наметах під Ієріхоном. В дні нової ізраїль
ської агресії вони змушені були знову тікати...

Я так і зробив, як мені радили, 
прийому біженців в Сірії і Іорданії. 
рія насильств і жахів окупації.
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ПОВ1НЧЛНИЙ З ЄРУСАЛИМОМ
Гуляв вітер на глухому кладовищі. Кру

тяться, ходять жовті запилені вихри біля мо
гильних плит і втікають долиною до самих 
гір.

У дідуся Ібрагіма немає хати. її знесли 
бульдозери, коли в перші дні війни ізраїль
ська влада зруйнувала Марокканський квар
тал. щоб влаштувати майдан для молебні. Те- 

кладо-пер найчастіше дідуся помічають на 
вищі.

З тих пір, як чужоземці ввійшли в 
місцеві мешканці стали мовчазними і 
желюбно суворими.

А покидали місто натовпом, склавши І” —— - - - —
дусь ібрагім 
місто, його молодша

місто, 
недру-

А покидали місто натовпом, склавши майно 
ве7-снпели. на ослів, на плечі. Тільки ді- 

навідріз відмовився залишити 
місто, його молодша дочка Іншірак стояла

Взяв ліхтар 
Оповідання

і поїхав по таборах і центрах 
біженців — це не тільки істо-*

на колінах, цілувала його руки, 
див їлася на нього знизу догори ве- 

Вона зняла з себе

перед ним 
плакала і 
дикими чорними очима, 
всі каблучки, дорогоцінності, затиснула їх в 
руці батька. Ллє той був, немов у сні, і сам 
не вірив, шо все не наяву, що ці люди йдуть, 
а він залишається.

Защеміло в грудях у дідуся, повернувся він 
і пішов геть по глухих вулицях, щоб ніхто не 
бачив його сумних старечих сліз.

Кожною разу він вибирає для ночівлі нове 
місце. Входить, схиливши голову, в кімнату і 
опускається в кутку. Тут прохолода і тиша. 
Тільки іноді чується голодне собаче скигління 
на онімілій вулиці... Він немов бачить перед 
собою мешканців Марокканського кварталу, 
сусідів, свого зятя, доньку. І знову немов у бі
лій гарячці згадує, як вони збирали свої по

житки і йшли звідси з дітьми і жінками по ту 
сторону Іордану. Так і пішли, .залишивши на 
землі сліди тисяч босих ніг...

Вечір тяжко насувається на місто, ковтав 
голубе небо, присмерк спускається на вулиці, 
входить в будинки. В цей час ховаються в 
темних кутках жінки і діти. Але він, Ібрагім, 
йде по вулиці. Він нікого не боїться. Ось він 
бреде по Єрусалиму з нечесаною, сивою боро
дою і зморшкуватими руками. Старість повін
чала його з цим містом назавжди...

Група ізраїльських вояк вийшла з провулку. 
Вони були напідпитку, з автоматами за пле
чима.

— Ей, старина, ти, напевне, ховаєш зброю?
Він стояв, склавши руки на палиці, доки 

молодчики нишпорили по його кишенях Ки
шені були пусті, і тоді ізраїльні штовхнули 
старого прикладом. 1 пішли.

Вони навіть не помітили, що дідусь впап. 
Все попливло в нього перед очима. Земля, як 
гігантська черепаха, повзла з-під нього, і він 
хапався за неї тремтячими руками...

КОЛИ ПОЖОВТІЛО ПШЕНИЧНЕ
Фатима згадувала, як повзли в 

хмари, як дощ поливав свіжу землю 
ного поля і цілий день шумів вітер 
віттях мигдалевих дерев. Це було зопсім не
давно.

Фатима так добре пам’ятав цей день тому, 
що тоді вона стала дружиною н.ійсмілипіиюї 
людини Фаїза Абу Бакра, відомого всім п селі.

Тоді Фатима обережно спускалася по густій 
стежині. Відкинувши паранджу, нахиляється, 
щоб наповнити глечик з водою, та в колах не
величкого джерельця щось лякає її, і вона 
різко підводиться. Хтось дужий хапає її, за
криває рота, зв’язує руки і кидає на коня. Ле
тить гривань з Фатимою вузькою дорогою 
вниз, в урвище.

Фатима зрозуміла все і не пручалась. Ще 

ПОЛЕ 
небі сірі
пінен и ч- 

в густих

минулого тижня до батька приходила ця лю
дина. Він говорив, що буде жити в наґі- 
прскрасніїиому місті Сірії. Серце її билося від 
радощів, горіло обличчя, немов багаття. І 
тремтіли руки, коли вона слухала цю розмову.

..Потім приїхала машина з солдатами. Фа
тима бачила, як на сільську вулицю виповзло 
три потвори-ганки. Повернувши гармати в 
різні сторони, вони кілька разів вистрілили. 
Село завмерло.

Коли вже сідало сонце, ізраїльські солдати 
помітили жінок. З свистом і реготом вони га
нялися за ними.

У Фатимн вже не було сил тікати, вона го- . 
това була впасти. Як раптом з-за попороту 
прямо на неї на повному скаку вилетів рудий 
кінь, і дужі руки нареченого поклали її на 
коня. Переслідувачі під несподіванки зупини
лись, а потім метнулися в сторону, коли Фяїз, 
розвернувши коня, кинувся II гори.

Постріл. Кінь летить через голову. Фатима 
•падає на кактуси і каміння. Вона пробує вста
ти і не може. Але помічає, як автомобіль Э 
ізраїльськими бандитами йде прямо на Фаїза, 
який стоїть серед ноля з кинджалом в руні.

Коротка черга з автомата. Фаїз падле, роз- . 
кинувши руки в сторони. •

Фатима з жахом бачить, що двое и чудер
нацьких капелюхах, .з автоматами н руках, 
йдуть прямо на неї. Спершу один, потім «•••- 
гий закрили під неї своїм тілом сонце Погім( 
обидва пішли, залишивши її лежати на зем
лі. Поруч з Фаїзом, який вже був холодний і 
німий.

Потім Фатима цілу добу йшла. Вона не ко
палась. Йшла і йшла, не звертаючи уваги на 
вигуки ізраїльських солдат. На залишених по
лях не було кому збирати урожай. Колоски 
осипалися на землю, щоб з першим дошем 
знову послати зелені ітрілочки до сонця.

А. АГЛРИ111ЕВ.
Амман — Дамаск — Москва.
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Герой Соціалістичної Ііраці заводу «Чер
вона зірка» І. ШИШ вручає паспорт деся
тикласниці середньої школи № 4 Наташі 
ТАРАНЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

ФЕСТИВАЛЬНА

ШІСТНАДЦЯТЬ —
ПОЧАТОК ДОРОГИ
Замріяно дивиться на свою подругу 

десятикласниця четвертої школи Наташа 
Тараненко. В її погляді — ще не дозрі
ла, не зовсім осмислена радість того, що 
за хвилину станеться. Вона, як і одно
класниця Євгенія ЛЛісюряєва, Лариса 
Зібницька, розгублена Валентина Код- 
рик, як і всі-всі, хто прийшов сьогодні 
в парк Леніна — стане повноправним 
громадянином Радянського Союзу.

На святкову трибуну піднімається на
чальник паспортного столу Л. І. Зе- 
ленько.

— Сьогодні кожен з вас зможе на 
повний голос сказати: «Я — громадянин 
Радянського Союзу!».

Наташа підходить до трибуни. Паспорт 
їй вручає старий більшовик, член КПРС 
з 1917 року М. Т. Степанов. А подругу 
в цей час вітає з повноліттям учасник 
звільнення Кіровоградщини від фашис
тів, полковник у відставці В. П. Повійчук. 
Вручав паспорти Герой Соціалістичної 
Праці, працівник заводу «Червона зір
ка» І. О. Шиш та багато інших почесних 
людей міста.

м. Кіровоград.

ЦК ЛКСМУ провів конкурс на створення пісні фестивалю молоді України. 
Такою піснею визнано пісню «Фестивальна» композитора Бориса Ьусвсько<о

на слова поета Вадима Скомаровського.
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СУПЕРНИКИ 
СКЛАДАЮТЬ ЗБРОЮ
Три дні в Чернігівській області проходила 

першість України із спортивного орієнтування. 
В змаганнях взяли участь команди всіх облас
тей республіки, а також гості: спортсмени Бі
лорусії, Молдавії та Ярославської області.

Суперники збірної команди нашої області 
були досить грізні. Разом з кіровоградськими 
спортсменами в класі «А» виступали представ
ники Києва, Харкова, Одеси та інших міст.

Кіровограді вийшли на дистанцію з бажан
ням перемогти. В змаганнях по заданому 
маршруту жінки були четвертими, а чолові
ки — шостими. Але основна боротьба розго
рілась під час естафети. Наша жіноча команда 
не мала собі рівних і завоювала звання чем
піона республіки. В її складі виступали контро
лер заводу «Червона зірка» Наташа Пуда, кон
структор з нього ж заводу Галина Соляник, 
студентка інституту сільськогосподарського ма
шинобудування Валентина Шаповалова. Чоло
віки прийшли на фініш четвертими.

Перше загальнокомандне місце вибороли 
спортсмени Київської області. На другому 
місці наші земляки, на третьому — одесити.

Чотири представники команди нашої області 
ввійшли до складу збірної команди республі
ки. Це першорозрядниці О. Стаценко і С. Тать- 
янченко, кандидат в майстри спорту Е. Гонча
ренко і М. Кобзєв. Всі вони учні Кіровоград
ського будівельного технікуму.

ю. кслісниченко, 
голова секції туризму обласної ради 
ДСТ «Авангард».

Прихильники київського «Динамо» 
мають всі підстави бути задоволеними: 
їх улюблена команда почала виступати 
рівно, впевнено. Красива перемога над 
ібіліськими одноклубниками цінна не 
лише одними очками. Вона засвідчила, 
що кияни близькі до найвищої спор
тивної форми. Вийшовши на поле без 
Биіповця І Сабо, які зараз знаходиться 
в складі збірної країни, а також без 
капітана команди Біби, динамівці 
Києва забили у ворота гостей три м’я
чі, не пропустивши в свої жодного.

Довгий час викликала тривогу гра 
«Чорноморця». Болільники турбува
лись, чіі зможе команда подолати кри
зу. Одесити відповідають зараз на цс 
ділом — у п’яти зустрічах набрано ві
сім очок. В останньому матчі «Чорно
морець» переміг «Торпедо» (Кутаїсі) з 
рахунком 2:0.

А Луганську «Зорю» спіткала шс 
одна невдача. Вона програла єреван
ському «Арарату» (0:2).

Армійці Москви зупинили «тріум- 
фа.тьпиіі марш» «Спартака», перемігшії 
своїх суперннків-земляків з рахун
ком 3:2. ,
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ 

КРАЇНИ З ФУТБОЛА
СТАНОМ НА 30 СЕРПНЯ

Оі В II п М
«Динамо» (М) 23 13 9 1 40-12 35
«Динамо» (К) 23 12 9 2 ЗО— 9 33
«Спартак» 23 11 7 5 31—20 29
«Динамо» (Тб) 23 10 8 5 30-1!) 2S
«Шахтар» 23 8 10 5 26—26 26
« Нафтовик» 22 9 7 6 37—23 25
«Динамо» (Ми) 23 7 II 5 30—22 25
«Торпедо» (М) 23 10 S 8 27-27 25
«Крила Рад» 22 5 12 5 11—12 22
СКА (Р-Д) 23 9 4 10 23—30 22
«Арарат» 22 7 7 8 20—23 21
ЦСКА 22 7 7 8 21-24 21
«Плхтакор» 23 4 12 7 23—25 20
«Зоря» 22 5 8 9 15-21 18
«Чорноморець» 23 6 6 II 17—29 14
«Кайрат» 23 5 8 10 19—33 18
«Локомотив» 23 5 7 11 19—26 17
«Торпедо» (Кт) 23 4 8 11 19—33 Ні
«Зеніт» 23 5 3 15 16-43 13

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 1 вересня. Пер

ша програма. 11.00 — Теле
фільм та .художній фільм «Ро
сійський ліс*. II серія. (Кіро
воград). 16.30 — Для школярів. 
Телеагентство «Піонерія». (М). 
17.00 — Для дітей. Кінозбірник. 
«Загубилась онука». (Кірово
граді. 18.00 — Телевісті (К). 
18.20 — Для дітей «Дзвоник на 
урок». (К). 19.00— Естафета 
новин. (М). 20.00 — Тиждень Бі
лоруської РСР у Москві. Про
грама Білоруського телебачення. 
(Мінськ). 22.30 — Телереклама. 
(Кіровоград). 22.35 — Художній 
фільм «Російський ліс». Друга 
серія. (Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Тс.іе- 
вісті. (К). 11.15 — Літопис пів
віку. «Рік 1926-й». Телевізійний 
багатосерійний документальний 
фільм. (М). 
лчрів. «Я 
(Мінськ).
Білоруської , ______
(М). 22.30 — Концерт естрадного 
оркестру Всесоюзного радіо і те
лебачення. (М).

СУБОТА, 2 вересня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — И. Штраус «Циганський 
барон». Спектакль Волгоград
ського театру .музичної коме
дії. (К). 15.00 — Кінозбірник
для дітей. «Свято юних ленін
ців». «Павлик». (Кіровоград).

12.05 — Для шко- 
малюю світ».

17.00 — Тиждень 
РСР у Москві.

сміх дзвенить немов кри-ш таль. Гра-є фа-роа-ми ка-

©-эко- ви - ми, по-ло-ді - жнии фе-еги - валь.

се-рце хвилюють а-

16.10 — «Клуб кіномандрівни- 
кіч» (М). 17.10 — До 50-річчя 
Великого Жовтня. Па допомогу 
вивчаючіїм марксизм-ленінізм. 
«Велика Жовтнева соціалістич
на революція і світовий револю
ційний процес». (К). 17.30 — До 
Всесоюзного Дня працівників 
нафтової і газової промисловос
ті. «Славне місто Борислав». 
(Львів). 18.10 — Літопис півві
ку. «Рік »-1927-й». Телевізійний 
багатосерійний документальний 
фільм. (М). 19.00 — Тиждень
Білоруської РСР у Москпі. «Па 
вогник». (М). 20.10 — «Натхнен
ня». (К). 20.30 — Теленовпнн. 
(М). 21.00 — «Крах». Телеспек
такль. (Перша частина). 
(Мінськ). 23.00 — Телевізійне 
вікно сатири. (М). 23.20 — «Все 
співає». (Бухарест).

Друга програма. 11.00 — Ху
дожній фільм «Я купив тата». 
(Дніпропетровськ). 14.50—«В’єт
нам бореться. В’єтнам перемо
же!». До Дня проголошення Де
мократичної Республіки В’єт
нам. (М). 15.20 — «Народний му
зей «За владу Рад». (»Мінськ). 
15.60 — «Радимо. пропонуємо, 
повідомляємо». (К). 16.00 — ~ 
лсвісті. (К).

Телевізійний фільм. (М). 17.00 — 
Тиждень Білоруської РСР у 
Москві. (М). 18.00 — Телевізійні 
вісті. (К). 18.20 — До 50-річчя
Великого Жовтня. Вісті з удар- ■ 
них комсомольських. 18.35 — 
«Естетика рідного міста». 19.00 
— Естафета новин. (М). 20.00 — 
Тиждень Білоруської 
Москві.
50-річчя 
«Вчителька моя».

RCPlv.
(Мінськ). 22.30 — До 

Великого Жовтня.

СУБОТА, 2 вересня. 1 
Художній фільм «Я купив та
та». 14 50 — «В’єтнам бореться, 
В’єтнам переможе!», (М). 15.20 
— «Народний музей «За владу 
Рад». (Мінськ). 15.50 — Фільми 
для дітей. 16.10 — «Клуб кіно- 
маидрінпиків». (М). 17.10 —
Дніпровські новини. 17.30 — До 
Всесоюзного Дня працівників 
нафтової і газової промисло
вості. «Славне місто Борислав». 
(Львів). 18.10 — Літопис півві
ку. «Рік 1927-й». Телевізійний 
фільм. (М) 19.00 — Тиждень
Білоруської РСР у Москві. «На 
вогник». (М). 20.10 — «Героїч
ний шлях боротьби і творення». 
(М). 20.30 —Телевізійні новини. 
(М). 21.00 — «Крах». Телевізій
ний спектакль. (Перша части
на). (Мінськ). 23.00 — Телевізій
не вікно сатири. (М). 23.20 —

ф ПОКАЗУЄ ДНІПРО
ПЕТРОВСЬК

П’ЯТНИЦЯ, 1 вересня. 11.15 ... ------- ----- г-............ —
— Літопис піввіку. «Рік 1926-й». «Все співає». (Бухарест).

г л п
------

------ fer=l—'Л.
Д -

Лине пісня над дібровами, 
Сміх дзвенить, немов кришталь. 
Грає фарбами казковими 
Молодіжний фестиваль.

Приспів:
Теплішають зорі, всміхаються очі, 
І серце хвилюють акорди вітальні, 
Коли над Славутичем в місячні ночі

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, 1 вересня. 11.15 
— Літопис піввіку. «Рік 1926-й». 
Телевізійний фільм. (М). 17.00 — 
Тиждень Білоруської

Засвічує юність вогні фестивальні. 
Ми не вперше посилаємо 
Кораблі в космічну даль, 
Шлях у тундрі прокладаємо, 
Сієм хліб і варим сталь.

Приспів.
Спраглу землю ми напоїмо 
1 зведем нові мости, 
1 знамен багряне полум'я 
Гордо будемо нести.

Приспів:
Теплішають зорі, всміхаються очі, 
1 серце хвилюють акорди вітальні, 
Коли над Славутичем в місячні ночі 
Збирається молодь на свій фестиваль.

ФЕСТИВАЛЬНА

Москві. (М). 18.00 ■ ~
вісті. (К). 18.20 — К... ’»а • 
19.00 — Естафета новин. (М). 
20.00 — Тиждень Білоруської 
РСР у Москві. (Мінськ). Й.30- 
«На них чекає відплата». Ре
портаж.

СУБОТА, 2 вересня. 14.50 — 
«В’єтнам бореться. В’єтнам пе
реможе!». (М). 15.20 — «Народ
ний музей «За- владу Рад». 
(Мінськ). 15.50 — Передача з 
Одеси. 16.10 — «Клуб кіно- 
мандрівпнків». (М). 17.10 — Пе-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР.

орган Кировоградского

обкома ЛКСМУ,

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45*00, відповідального секре 
тара — 45-35, відділів — 45-36,

— Телевізійні редачі з Одеси. 18.10 — Літопис 
Кінопередача. піввіку. «Рік 1927-й». Гелевізій- 

новип. (МУ. пий фільм, (М). 19.00 — Тиж
день Білоруської РСР у Москві. 
«На вогник». (М). 20.10 — «Ге
роїчний шлях боротьби 1 тво
рення». (М). 20.30 — Телевізій
ні новини. (М). 21,00 — «Крах». 
Телевізійний спектакль. (Перша 
частіша). (Мінськ). 23.00 — Те- • 
левізійне вікно сатири. <М>- 
23.10 — Кіножурнал «Новини 
дня». (М). 23.20 — «Все співає». 
(Бухарест).
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