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J і НА ХЛІБОПРИЙ
МАЛЬНІ ПУНКТИ З 
КОЛГОСПІВ І РАД
ГОСПІВ ОБЛАСТІ ВІД
ПРАВЛЕНО 814 925 
ТОНН ЗЕРНА. МЕХА
НІЗАТОРИ СВІТЛО- 
ВОДСЬКОГО РАЙОНУ 
ПЛАН ПРОДАЖУ ХЛІ
БА ДЕРЖАВІ ВИКО
НАЛИ НА 87,9 ПРО
ЦЕНТА.
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Григорій ОТРОШКО 
з радгоспу «Маріампіль- 
ський» Петрівського ра
йону комбайном «Ко
лос» намолотив 11470 
центнерів зерна.

Аркадін МОЛЧАН- 
СЬКИИ з колгоспу іме
ні Фрунзе Ульяновсько
го пайову («ІІнва») — 
10 007.

Анатолій ТЕТЕВА з 
колгоспу імені Фрунзе 
Ульяновського пайову 
(«Колос») — 9448.

Віктор РЕМІНЯК з 
колгоспу імені Фрунзе 
Ульяновського пайову 
(«Колос») — 8393.

Василь ПІАТКОВ- 
СЬКИЙ з колгоспу імені 
Фрунзе Ульяновського 
пайову («ІІнва») — 
8130.

Віктор СЁНДЗЮК з 
колгоспу імені Кірова 
Бобоивецького пайову 
(«Колос») — 8079.

Андрій ГАЛУШКО з 
колгоспу «Україна» Но- 
воархангельського ра
йону («Нива») — 8075.

Микола ТКАЧЕНКО 
з колгоспу імені Шев
ченка Долинського ра
йону («ІІнва») — 8038.

Степан СУЛЬЖИК з 
колгоспу «Україна» Нов
городе І вського пайову 
(«Нива») — 7679.

Анатолій ДЖЕНКО 
з Радгоспу «Іпгуль- 
сьиий» Устинівського 
пайову («Колос») — 
7662.

Найближчим часом хлібороби колгоспу імені 
40-річчя Жовтня Світловодського району відзна

чатимуть свято першого врожаю нової п'ятирічки. 
І хоча ще не підібрано і не обмолочено останніх 
хлібних валків, хоча на тік ще надходить зерно, у 
механізаторів піднесений настрій: за попередні
ми даними, врожайність зернових з гектара вище 
від запланованої на 1,5 центнера, при завданні 
21 300 ГОСПОДАРСТВО ЗАСИПАЛО В ЗАСІКИ 
БАТЬКІВЩИНИ 22 150 ЦЕНТНЕРІВ ХЛІБА. У ЖНИ
ВАХ БРАЛИ УЧАСТЬ СОРОК ШІСТЬ КОМСОМОЛЬ
ЦІВ, МАЙЖЕ СТО П’ЯТДЕСЯТ ЧОЛОВІК НЕСПІЛ. 
НОВОЇ МОЛОДІ.

ТУРБОТА
НА ВСІХ

Кіровоград—Одеса:змагаємось
Господарства Одещини 

закінчили збирання ранніх 
зернових. У роботах бра
ли участь 650 комсомоль
сько-молодіжних комбай
нових екіпажів, 1217 ав- 
тоекіпажіо. Вони с;цосили 
хліб на площі 104 тисячі 
гектарів, намолотили і пе
ревезли на токи та елева
тори 219 тисяч тонн зерна.

Цифри тільки відбивають результати 
людської праці. Перш ніж їх записали, 
партійна .організація господарства про
вела величезну організаторську та ідей- 

, но-виховну роботу. Комуністи показали 
своє вміння розробляти хліборобську 
тактику, згуртовувати людей па трудові 
звершення, створити таку атмосферу, 
коли добре відомо, хто і як npamog. 
Особливі надії ми покладали на комсо
мольську організацію. 1 небезпідставно. 
Спілчани були нашими першими поміч
никами. працювали на найвідповідальні
ших ділянках жнивного конвейєра.

Стало чудовою ознакою наших днів 
те, що турботи колективу ми сприймаємо 
як свої особисті. Яскраве, свідчення то
го — трудові здобутки комсомольців на 
хлібній пиві, висока оцінка партійною 
організацією роботи комсомольських ак
тивістів. Віктор Лисов — механік по 
техніці безпеки. В гарячу поку збирання 
він узяв у руки кермо комбайна. Впев
нено волили степові кораблі Михайло 
Русавський, Олександр Гончаров. Ни
нішні жнива для нїіх перші, та хлопці 
старалися не відстати від досвідчених 
хліборобів. Ще до сходу сонця починав
ся трудовий день секретаря комсомоли-
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ської організації Михайла 
Воробйова. Він відповідав 
за роботу збирального заго
ну. І потрібно сказати, своїм 
особистим прикладом запа
лював на виконання зобо
в’язань інших. Агроном Іван 
Гребешок чимало зробив для 
налагодження хлібного кон
вейєра в другому відділку.

Робота для кожного з на
званих комсомольців була в 
радість. 1 не тільки для них, 
а її для їхніх ровесників. 
Жнива видались важкими — 
мало хто її пам'ятає такі за
тяжні. Механізатори праг
нули використати кожну 
погожу хвилину. Пиїли до
щі, та вони не виводили 

агрегатів із загінок, лагодили комбайни. 
А молотили вже допізна — скільки да
вався хліб. Можна назвати імена всіх 
комсомольців господарства — є то ска
зати про роботу кожного.

До жнив комсомольці і комуністи го
туються заздалегідь, потурбувалися про 
ідеологічне забезпечення соціалістич
ного змагання. Результати трудово
го суперництва щоденно висвітлю
валися па дошці показників. У період 
збирання пропагандисті), агітатори зна
ходилися серед людей, мобілізували їх 
па виконання планів. Комуністи і комсо
мольці виховували особистим прикладом. 
Все цс і принесло успіх, дозволило до
строково виконані першу заповідь перед 
Батьківщиною.

Хоча жнива й закінчуються, трудове 
напруження на полях не .знижується: 
механізатори готуються до сівби ози
мих, настали зелені жнива. Комсомоль
ці —- надійні помічники комуністів — у 
перших рядах.

ЖНИВА В НАШОМУ
КОЛГОСП

0 ЧИМ ПАМ’ЯТНЕ ЗБИРАННЯ РАННІХ ЗЕРНОВИХ 
ПЕРШОГО РОКУ ДЕСЯТОЇ П'ЯТИРІЧКИ! ЩО ЗАВА
ЖАЛО В РОБОТІ! На ці запитання нашого кореспон
дента відповідають:

І. ТРЕТЯК, 
секретар партійної організації кол
госпу імені 40-річчя Жовтня Світ
ловодського району.

К. ТРИГУБЕНКО, головний економіст:
— Радує, що п’ятирічку почали успішно. Перевикона

ли план продажу хліба державі, закінчуємо підготовку 
насіння до сівби озимих. Загальна риса на жнивах-76: 
ентузіазм хліборобів. Як економіст не допускаю, щоб 
«Ниву» доставили із заводу без копнувача. Але ж факт: 
саме напередодні косовиці нам довелося розв’язувати 
таке питання. Завдяки самовідданості механізаторів 
«Ниву» підготували до жнив. Було б добре, якби питан
ня про запасні частини розв'язали якомога швидше. Чо
го гріха таїти, іноді комбайни в загінці простоюють ли
ше через нестачу запасних частин.

О. ГОНЧАРОВ, комбайнер:
— Зараз немає такої посади — помічник комбайнера. 

Але я вважаю себе саме помічником. Жнивую вперше, 
допомагай, досвідченому хліборобові В. Гурі. Сам я ще 
навчаюсь у школі — перейшов до десятого класу. Під 
час канікул щодня зустрічаюся в полі зі своїми одно
класниками Василем Колесником та Олексієм Шулимо- 
вим. Вони теж на комбайнах. Хіба ж забудуться перші 
жнива, перше трудове хрещення? В роботі заважала 
негода.

І. ГРЕБЕНЮК, агроном:
— На жнивах — масовий ентузіазм молоді. Юнаки ! 

дівчата не шкодують ні сил, ні снаги. Мене хвилює те, 
що розтягуються строки збирання, а відтак — підготов
ки грунту під урожай майбутній.

А. ГОРОХОВ, шофер:
За важливістю роботу комбайнера і водія грузови

ка на хлібному полі ставлять поруч. Сотні кілометрів 
«накрутили» спідометри на машинах Івана Новикова, 
Василя Мартового та інших водіїв. Тепер, коли хліб у 
коморі, почуваємо радість Що заважало в роботі? Дощі.

Т. НАЙДЬОНОВА, куховарка:
— Для нас найбажаніше слово «спасибі». Його мИ 

чуємо дуже часто, завжди, коли годуємо хліборобів, 
Поділяємо радість із механізаторами: першу заповідь 
перед державою виконано.
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. ЗАВТРА—ДЕНЬ ШАХТАРЯ

ДРУЗІ З МОЛОДІЖНОЇ
ДЕНЬ молоді обіцяй бути цікавим. Міськ

ком комсомолу запланував ряд куль
турно-масових заходів, спортивні змагання. 
А вони — хлопці з комсомольсько-моло
діжної зміни дільниці вііутріїпахтпого кон
вейерного транспорту шахти «Світлопіль- 
ська» —.вирішили молодіжне свято відзна
чити по-своєму. Все почалося з розмови 
між керівником зміни гірничим майстром 
Миколою Вороніжем і Віктором Капелю
хом.'

— Як гадаєш, Вікторе, просить чистоти 
наш конвейєр?

— Розумію, — засміявся Капелюх. — Та 
коли?

— От зараз поговоримо про це з хлоп
цями.

Проти ‘подільника ніхто нічого не.э> 
мав. І Вороний пішов з пропозицією до 
начальника' дільниці. Володимир Костянти
нович Крамар не здивувався, почувши, що 
святковий день вони хочуть провести в 
шахті. Давно примітив: зі створенням ком
сомольсько-молодіжної зміни справи на 
дільниці (йшли набагато краще. Чи то по
везло з керівником, чи то народ підібрався, 
добросовісний, але за півтора місяця існу
вання Ьміна зуміла випередити досвідчені 
колективи. Згодився.

Через кілька днів багатотиражна газета 
«Вугільник Олександрії» писала, що ком-

сомольці, відпрацювавши на недільнику 
21 години, зачистили 100 погонних метрів 
конвейєрів і перестелили трапи на ділянці 
довжиною 25 метрів. Воші могли, звичай
но, піти цього дня на концерт або пограти 
у футбол. Свято все ж гаки. А недільник 
провели б іншого разу. Та вони думали 
інакше: в кіно можна сходити її наступної 
неділі, а цс не просто вихідний — День 
молоді.

Секретар комітету комсомолу шахти Во
лодимир Грпгораш, попросив начальника 
дільниці переставити зміни, аби хлопці Во
ронина змогли відпочити три дій. Поїхали 
на туристську' базу. І там не обійшлося без 
недільника. Микола Воронин відразу поба
чив непорядок: надто багато бур’яну. Гур
том вичистили територію, вкрили свіжим 
дерном. Вважають, відпочили так, що кра
ще й ііе треба.

Головний магістральний конвейєр, що 
його о б сл у гов ує ко м со м о.т ьс ь ко - м ол од і ж II а 
зміна, називають артерією шахти. Зупи
ниться він — не працюватимуть інші кон
вейєри. Кожен знає свою точку. Грунком- 
сорг зміни Володимир Волиов, наприклад, 
— на пункті завантаження. У нього найвід
повідальніша ділянка роботи. Тільки «своя 
точка» — неточно сказано. З таким же 
успіхом тут можуть працювати і Сергій 
Воловенко, і Віктор Капелюх,. і Володи

мир Кравченко. Взаємозамінність повна.

Вона й послужила тому, що процеси вико
ристання конвейєра ~ тут набагато вищий, 
ніж в інших змінах. Чи тільки це?

— Відповідальність більша, — роз яснює 
групкомсорг. — Скажу про себе. Коли пра
цював не в комсомольсько-молодіжній, не 
так почував цю відповідальність.

Всі вони різні вдачею, характером.
— З оцього сплетіння таких різних люд

ських характерів і створився колектив, 
каже Володи.мир Грпгораш. — Дружні во
ни всі. Одного разу у Сергія Воловенюа 
захворіла сестра, зоставатись із нею вдома 
було нікому. Так хлопці відправили його 
додому, а самі працювали зміну вшістьох. 
Недавно навіть троє не були на роботі з 
різних г.ричин. Це ж половина зміни! І тру
дилися так, начебто їх \ два рази більше.

Найстарший — Капелюх. Кому двад
цять чотири.. ВоловенКу. наймолодшому, — 
тільки двадцять. Це, мабуть, і знітп.чо ста
рого гірничого майстра, який підміняв де
який час Вороніжа (гой хворів). Спочатку 
виявив незадоволення, що йому доручили 
таку молоду зміну. Та хлопці довели ве
теранові: не у віці справа, а в майстернос
ті. І іній комсомольсько-молодіжна вважає
ться кращою на дільниці. Зміна Миколи 
Воронина працює без нарядів. Кожен чітко 
знає свої функції, тож не потребує зайвих 
роз’яснень.

— У лаві ми, як у своїй квартирі, — по
жартував хтось із них.

Вдало сказано. Бо лава ця стала для 
них і другим домом, де НОВІШОЇ! бути по
рядок, де кожен знає свої обов’язки. І жи
вуть, працюють воші, як одна сім’я.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Олександрія.

**

- ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЬ РОКІВ 
ВІД ЧАН нелегкій ШАХТАР
СЬКІЙ ПРАЦІ 1. К. ВИХРЕСТ. 
.УДАРНИК ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИ
РІЧКИ. НАГОРОДЖЕНИЙ ПО
ЧЕСНИМ ЗНАКОМ «ШАХ
ТАРСЬКА СЛАВА» 3-ГО СТУ
ПЕНЯ. ІМ’Я ВЕТЕРАНА-ПЕ
РЕДОВИКА ДОБРЕ ВІДОМЕ 
НА ШАХГ1 «СВІТЛОНІЛЬ- 
СЬКА» ІЦГ П ТИМ. ЩО ВІН 
СВОЇ ЗНАННЯ І ДОСВІД ПЕ
РЕДАЄ РОБІТНИЧІЙ ЗМІНІ. 
МОЛОДИЙ КОМУНІСТ ЛЕО
НЕ!. ГЕРАСИМЕНКО І КОМ
СОМОЛЕЦЬ ВОЛОДИМИР 
СЕРДЮК. ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІ 
1ІІДЗЕМІЮГО КОМІ 1ЛЕКСУ 
ШАХТИ. ХОЧ І НЕ МАЮТЬ 
ТАКОГО СТАЖУ РОБОТИ. 
АЛЕ ВЖЕ СТАЛІ! УДАРНИ
КАМИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПРА
ЦІ. ЯК І ЇХНІЙ СТАРШИН 
ТОВАРИШ.

НА ФОТО (ЗЛІВА НАПРА
ВО): Л. ТЕРАСИМСНКО, І. К. 
ВИХРЕСТ І В. < ЕРДІОК ПЕ
РЕД ПОЧАТКОМ ЗМИНЕ 

Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО.
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СЕМІНАР » 
ПРОПАГАЯДИСТІВ у Кіровоградському Бу
динку політосвіти відбув
ся триденний обласний се
мінар других секретарів 
міськкомів, райкомів ЛКСМ 
України, голів методичних 
рад міськкомів і райкомів 
комсомолу, керівників ра
йонних секцій і про>зган- 
ДИСТІВ комсомольських по- 
літгуртків по вивченню кур
сів «Актуальні питання по
літики КПРС» та сПопітигййТь- 
КПРС — марксизм-ленінізм 
У Дії’»-

3 доповіддю «Про заа- 
дання комітетів комсомолу 
по виконанню рішень XXV 
з’їзду КПРС» виступив сек
ретар обкому ЛКСМ Украї
ни В. Петраков. Голова сек
ції міжнародних відносин 
обласної організації това
риства «Знання» Д. М. Лав- 
ренчук висвітлив тему «Кри
тика ідеології і політики 
маоїзму».

Відбулися заняття а сек
ціях по вивченню курсів 
«Актуальні питання політи
ки КПРС», «Політика КПРС— 
марксизм-ленінізм у дії», 
а також у секції других 
секретарів міськкомів та 
райкомів ЛКСМ України.

Кращим пропагандистам 
області Ф- М. Качанову 
(Новгородківський район), 
Л. М. Завражному (м. Кі
ровоград), С. Г. Зорніковій 
(Бобринецький район), О. Г. 
Чибісовій (м. Кіровоград) 
вручено настільні ме
далі ЦК ВЛКСМ «Комсо
мольському пропагандисто
ві», багатьом — Почесні 
грамоти ЦК ВЛКСМ та об
кому комсомолу.

ДІАЛОГ З ПОЛЕМ
Полем ідуть двоє і стиха перемовляються. Шурхотить 

під ногами стерня, а трохи далі чорніє рілля. За нею 
стоїть шумнолкета кукурудза.
«Ноля, ноля! Приємно йти мені
Я молодію з нами, і власними руками
І памп сповнений Вдягати пас
Мій зір І слух. У ><рожатв красу», —
тихо декламує Микола.

— Чиї? — теж неголосно питає Михайло.
— Іваїшцького, у «Хліборобі України» вичитав. Прав

да, гарно?
— Гарно. Сам ти так не зумів би сказати.
— Нічого, я з полем мовою плуга і комбайна говорю. 

В кожній роботі є своя поезія.
— Та Ьоііо так, — роздумливо, а згодом уже по-діло

вому: — Кажеш, двигун трохи підвів?
— Ага. Ллє все ж понад чотири з половиною тисячі 

центнерів зерна намолотили...
...Микола Руденко і Михайло Мироненко — друзі. Та 

не часто доводиться бувати вдвох, хіба що у вихідні дні. 
Бо напарники, на одному тракторі працюють. Л в їхньо
му колгоспі «Победа» стало добрим правилом в усі від
повідальні періоди робіт працювати у дві зміни.

Весною комсомольці Микола Руденко і Михайло Ми
роненко зарекомендували себе майстрами високоякісно
го обробітку посівів кукурудзи й інших просапних куль
тур. Коли настали жнива, Микола пішов помічником до 
свого батька, Володимира Івановича. Днювали і ночу
вали в полі: часті дощі заважали. Л як скінчили жнива, 
як тільки поставили комбайн у польовий табір бригади, 
Микола відразу подався до Михайла, який оре 
пішу. То нічого, що кінець зміни, адже кілька тіїжнів 
не бачився з товаришем.

• І ось удвох ідуть полем. Стиха ведуть розмову про 
Поезію, про товаришів, про техніку, про ниву...

Поле слухає хлопців, тихо нашіптує свою врожайну 
пісню, сипле під ноги зорі серпневого вечора.
в В. 11ВЄТАЄВ.

цього року 
дільниці 
Володи- 

членом ленін- 
партії. Двад- 
зробив най- 

своєму житті...

1.
Чуєте? Ось вони видзвонюють 

по квадратних плитах старого тро
туару, наче виспівують: «Тра-вень, 
сон-це, тра-вень, сон-це...». Вони 
розсипаються срібним ланцюгом 
світлої радості, яка виповнює гру
ди, очі справжньою високою гор
дістю; я — комуніст!

Так, саме в травні
групкомсорг модельної 
інструментального цеху 
мир Іванов став 
ської ^Комуністичної 
цятитрирічний юнак 
серйозніший крок у

2.
В інструментальний цех Володя 

Іванов прийшоз 1970-го. Випускник 
Кіровоградського Профтехучилища 
№ 6, невисокий на зріст, сором’яз
ливий і неговіркий, він несміливо 
попрямував до робочого місця до
свідченого слюсаря-модельника 
Валерія Сергійовича Скира.

— Добрий день, — привітався 
поспішив дода- • 
поставили.

Фото Ф, ПЛАХГІН.

— Добрий 
хлопець, і тут же 
ти: — Мене до вас

— Новенький?
— Ага, закінчив
— Ну, що ж, це 

перед екзаменом на атестат робо
чої зрілості.

Чудовий фахівець, кадровий за
водчанин В. С. Скир наставляв сво
го підопічного: «В нашій професії 

. немає дрібниць. Адже ми працює
мо до точності, що вимірюється со
тими міліметра. Тут однієї акурат
ності мало. Потрібно мати руки, що 
думають».

Справді, професія слюсаря-мо
дельника вимагає творчої віддачі. 
Тут не може бути старих прийомів 
операції, шаблону... Кожна модель 
вимагає особливого підходу, ново
го розв’язання того чи іншого крес
лення, виготовлення самої деталі.

3.
Кроки... Спершу вони були зроб

лені ногами, взутими в дитячі ле
генькі сандалики, потім у блискучі 
туфлі, в яких Володя Іванов з’явив
ся в перший клас Кіровоградської 
восьмирічної школи № 22. І якось

училище, 
непогана школа

такі, що в нашій професії

• ШТРИХИ
ДО ПОРТРЕТА

й... думати.
комсомольський вата- 
рівняти свій крок на 

підприємства. І -тому,

зовсім несподівано міцні робочі 
черевики змінив на солдатські доб
ротні кирзачі. Службу в армії про
ходив у Костромі. Після звільнення 
в запас повернувся на рідний за
вод.

4.
Комсомольська група, яку очо

лює Володимир Іванов, об’єднує у 
своїх рядах двадцятьох чоловік. 
Бойовий, завзятий загін молодих 
трудівників, де майже кожен зай
мається спортом.

■Звіти і вибори в комсомолі
— А 

слюсаря-модельника потрібно маш 
руки, що вміють не тільки добре 
працювати, а

Звичайно, 
жок повинен 
сьогодення 
беручи соціалістичні зобов'язання 
на десяту п’ятирічку, Володимир 
Іванов дав слово добитися такої 
продуктивності та ефективності пра
ці, щоб 95 процентів своєї продук
ції здавати з першого пред’явлення.

Сам групкомсорг 
легкою атлетикою і 
правда, в останньому матчі команда, 
де він грає в захисті, програла. Та 
все одно футболісти інструмен
тального залишились у першій п'я
тірці.

Роки теж, як поступальні кроки. 
Тепер Володимир Іванов уже сам_
наставник. Своєму підопічному, ви
пускникові профтехучилища № 6 
Володимиру Скиді, він каже:

— Головне, тезку, пам’ятати одні 
прості, але мудрі слова.

Які ж це? — недовірливо пере
питує той.

захоплюється 
футболом. Що-

На порозі — перше вересня. Че
рез кілька днів Володимир Іванов 
направить свої кроки до Кірово- * 
градського машинобудівного техні- 
КУМУ< де він навчатиметься на тре
тьому курсі вечірнього відділу.

Кроки робітника і кроки студен
та. Нелегко їх поєднувати 8 одну 
стрімку і впевнену ходу. Але саме 
Це й визначає неспокійні, творчі 
будні молодого комуніста з інстру-

- Зір-ментального цеху «Червоної 
ки» — Володимира Іванова.

В. ГОНЧАРЕНКО. 
М- Кіровоград.

Фото Ф. ГОНЧАРА-
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27 серпня сповнилось1
і20 років з дня народження 

Івана Франка

Іван Франко. Вічний революціонер.
Людина, дух котрої рве до бою тіло — 

. все життя, до останнього подиху. Ху
дожник слова. Він добився в стилі над
звичайної простоти, переконливості, об
разності. Однак ніколи не говорив пиш
номовно, дрібно. Франко —• художник 
не форми, а дії. Його мета, основне зав
дання — бути вЛ-ущі життя, в бистрині 
суспільного руху. Чується: «І коли хто 
говорить, що поетові не слід займатися 
пропагандою якихсь ідей та ідеалів... — 
то се говорить тільки його власна безсп- 
тіість. Все вільно поетові, він чоловік, і 

_Э*5®му вільно ііітерссуватксь, пройматися 
всім тим, чим інтересуються ЛЮДИ Про
тивно, чим ширший, різносторошііший 
буде його зв’язок з суспільністю, тим
а

Десять комсомольців зі сте
пової Кіроваградщипи побува
ли нещодавно у Франції. Свої
ми враженнями від цієї турис
тської подорожі ділиться сек
ретар комсомольської органі
зації вчителів Новдукраїнської 
середньої ніколи № 4 Ольга 
КОЛОМіЄЦЬ.

І

, .»Молод ж# колгужар«'*’

більший і тривкіший буде його вплив на 
суспільність». 1 він не відступав від цих 
слів. У цьому його кредо. Кредо бійіія.

До ІІагуєвичів у дні ювілею великого 
Каменяра заїжджається снла-силенна на
роду. Повз Вітівську гору їдуть сотні 
легкових машин, пливе нескінчеппнй по
тік людей різного віку, різних професій. 
Зупиняються, мов зачаровані, біля таб
лиці з написом «Тут народився Іван 
Франко»... Люди пам’ятають титана ук
раїнської літератури, ліісьменнпка-рево- 
люціоиера демократичного напряму, вче
ного, невтомного громадського діяча. 
Час нестримно віддаляє’його від нас, але 
водночас Іван Франко стає нам ближ
чим духовно, зростає його вплив на фор
мування характеру, світогляду людей,

особливо молоді. Досить Великий ВП.’ІПВ 
і самої особи вічного революціонера, як 
людніш. Ще Коцюбинський писав: 
«Скромно одягнений, — він тихий і непо
мітний, поки мовчить. Л заговорить — і 
вас здивує, як ця невисока фігура росте 
й росте перед вами, мов у казці. Вам 
стане тепло й ясно од світла його очей, 
а його мова здається не словом, а стал
лю, що б’є об кремінь і сипле іскри». В 
цій короткій, влучній характеристиці від
голосок слів Марка Черемшини, котрий 
говорив, що і. Франко робив на своїх 
сучасників враження «великого астраль
ного тепла, що гріє всю Україну, а сві
тить далеко дальше».

Звичайно, така людина, як великий 
Каменяр, не могла не бути взірцем для 
тодішньої молоді. Вона тягнулася до 
нього. Для неї він був учителем. Леся 
Українка — учениця Івана Франка, вона 
стала його соратницею в боротьбі за пе
редову ідейність, високу художність лі
тератури. Каменяр підкреслював лірич
ність її таланту, вважав молоду-україн
ську поетесу' продовжувачкою револю
ційних традицій Т. Г. Шевченка. Іван 
Франко допомагав їй публікувати поезії 
в галицьких періодичних виданнях, 
сприяв виходові першої збірки її поезій 

у Львові — «На крилах пісень». (1893 р.).
Франко відіграв помітну роль у фор

муванні суспільних та літературно-есте
тичних поглядів західноукраїнської твор
чої молоді, зокрема Черемшини, Марто- 
вича, Стефаника, Яцкова. Саме з його 
уст чули вони перші доброзичливі кри
тичні зауваження, він був їхнім щирим 
другом і порадником.

Уважний і чуйний до молодих талан
тів, Франко застерігав їх від ідейних по
милок. спрямовував на єдино вірний 
шлях — служіння народові.

Гаряче серце Івана Франка — люди
нолюбця, друга трудівничих мас. учите
ля і вихователя творчої молоді, чується 
й тепер, у часи, коли український народ 
«в народі вольнім колі» досяг здійснен
ня заповітних мрій великого нисьмеїши- 
ка-гуманіста минулого століття.

---------- 3 сшор. ------  
Александр ИВАКИН 

ЛЕЙТЕНАНТ
Он падал в вечер:

вдруг споткнувшись,
Застыл, роняя пистолет,
Последним криком захлебнувшись,
II — медленно поплыл к земле. 
Лицом к земле. Еще синели
Дворы пустынного села.
И па ветру пола шинели
Еще отвернута была.
Еще он бега не докончил,
Еще руки не опусгил,
Еще не становилась тоньше
Струя заката впереди. .
Он падал в вечер, словно в вечность,-г 
Ещс живой, в дыму, в пыли.
Его мальчишеские плечи
Четыре звездочки несли.
Он падал медленно. Твердела 
Земля, каленная в крови.
И даже нуля не посмела б 
Теперь его остановить.

І

ЕДИНСТВЕННЫЙ
КРУГ

ПАРИЖ: хто
шш

АША поїздка була трохи незвичайною. В путівнику зпа’Чпло- 
■ ся: «З метою вдосконалення знань французької мови». Тому 
в складі нашої делегації поїхали вчителі французької мови, а 
також ті, хто вивчав її в школах, вузах.

Приймало нас Товариство «Франція — СРСР», воно ж запро
понувало надзвичайно цікаву програму: п’ять днів у Парижі, де
сять — у Грсноблі, два — в Авіньйоні, на .фестивалі мистецтв, 
Середземному морі, один —у Ліоні.

Ми побували в Парижі, побачили знаменитий Версаль, собор 
Паризької Богоматері, Тріумфальну арку, Дувр, Монмартр, Єлі- 
сейські поля, могилу Наполеона, піднялись на Ейфелеву башту, 
відвідали музеї — імпресіоністів, сучасного мистецтва, поклали 
червоні гвоздики біля Стіни комунарів на кладовищі Пср-Лаїпез.

Нас вражали контрасти. Красиві фасади будинків, пишні особняки і 
поруч — робітниче брудне передмістя, розкішні автомобілі і громадський 
азтобус, то появляється лише двічі на годину. До речі, квиток на авто
бус (та і в задушливе метро теж) коштує І франк 60 сантимів. 
Ми любувалися чудесними штучним і басейнами і л болем у серій 
дивилися на чорного кольору воду Сени, Рони... Річки Франції непридатні 
для купання. Немає пляжів, гине риба.

Чудові дороги у Франції, приємно мчати ними на сучасних автокарах... 
Ллє на трасах Ліон — Гренобль. Гренобль — Авіньйон нам не раз дово. 
дилося робити вимушені зупинки — водій час від часу оплачував дорогу...

Цікаві деталі: квитки в музей імпресіоністів уранці коштують три, 
опівдні п’ять, а ввечері 7 франкіп, за однакові' кімнату викладач платить 

• удвоє більше, ніж студент. Так само, залежно від заробітної плати, бе
реться і квартплата. Ми бачили незаселелі будинки. Гід пояснив: квартири ч 
у них коштують надто дорого — близько Г-00 франків на місяць.

У Грсноблі ми були учасниками франко-радянського семінару, 
що проходив у містечку університету. Асоціація «Франція — 

! СРСР - не раз улаштовувала такі семінари. Радянські групи й 
? раніше вдосконалювали" у Франції знання французької мови. 

Одночасно в Радянський Союз виїжджали групи французів, 
щоб, у свою чергу, краще оволодіти російською мовою. Цього ро
ку в Греноблі було організовано стажування паралельно двох 
груп — французької і російської. Ми жили в одному гуртожитку, 
щодня спілкувалися з молодими французами, котрі вивчають ро
сійську мову.

Всюди, а особливо в Грсноблі. нас приймали тепло, сердечно, 
як давніх друзів. Про паш приїзд міебка газета писала: «Аїова 
зблизила два народи — росіян, що вивчають мову Гюго, і фран
цузів, що вивчають мову Толстого...».

Перебуваючи у Франції, ми не тільки цікавились, як живе 
французька- молодь, а й старались якомога більше розказати про 
радянський спосіб життя, про політику нашої партії, досягнення 
науки, техніки, культури нашої країни. Виявилося, що багато хто 
з французьких товаришів не вивчав філософії, політекономії, тож 
слабо розбирається в соціальних питаннях, адже навчання у ву
зах Франції вузько спеціалізоване. Своїм молодим колегам ми 
розповідали про Леніна, про соціалістичний лад, про наших пись
менників, поетів. Ми декламували їм вірші, розучували з ними 
радянські пісні.

Там, далеко від Батьківщини, наші серця переповнювала гор
дість своєї належності до радянського народу, до великої Країни 
Рад.

Серед імен багатьох полеглих у боях з фа
шистами на території Радянської Білорусії зна
ходимо ім’я Володимира Даниловича Чорно
морця, Героя Радянського Союзу, безстраш
ного розвідника.

У нагородних матеріалах нема точного пові
домлення, звідки він родом, лише вказано рік 
народження — 1924. Був комсомольцем. На 
фронті з 1943 року, весь час у фронтовій роз
відці. Не випадково саме йому доручили очо
лити групу радянських бійців, коли наші 
війська стали наближатися до Дніпра.

Необхідно було іа всяку ціпу переправитись через 
ріку і закріпитися там. На передову прийшов коман
дир полку, довго розмовляв з розвіднії нами. Відібра
ли тільки найвигрнваліших Чорноморець першим 
вискочив з прибережної траншеї. Кінці — за ним... 
Майже годину тривала ця незвичайна операція. На
решті — ворожий берег. Короткий рукопашний бій. 
кілька черг з автоматів, і в небо злітає умовна ра
кета — переправились і закріпилися. Слідом за роз
відниками переправились підрозділи наших військ. 
А ворог тим часом кидав у бій все нові й нові сили. 
Були хвилини, коли здавалося, що фашисти ось-ось 
скинуть наших бійців у води Дніпра. Але те одну 
атаку відбито. На полі бою — трупи ворога, па
лаючі залишки хрестатих танків.

Чорноморця кілька разів поранили, та він 
зостається серед бійців. Не хоче й слухати 
про повернення на лівий берег Дніпра. «Мене 
живого Дніпро не прийме, хлопці, — напів
жартома каже він. — Краще з вами разом 
буду, поки наші підійдуть».

Плацдарм удержали і розширили. Але від
важного розвідника не стало. Ворожа куля 
скосила його рано-вранці 19 вересня 1943 ро
ку. Коли бій вогневою лавиною покотився да
лі на захід, Дніпро прийняв свого сина — за
гиблого переправили через ріку і з фронто
вими почестями поховали, салютувавши на 
честь комсомольця-розвідника автоматними
чергами.

Червоні слідопити Брагінського району По
ліської області вже скільки повоєнних років 
розшукують рідних та близьких Чорноморця, 
якому Указом Президії Верховної Ради СРСР 
посмертно присвоєно високе звання Героя.

Відгукніться, хто знас щось про цю людину, 
доповніть його коротку біографію, особливо 
ту сторінку, що помічена скупими словами: 
«Перед Вітчизняною війною жйв на Кірово- 
градщинї».

І. БОЙКО,
краєзнавець.

Все когда-нибудь станет 
по обычным местам.
Снег неслышно растает. 
Возвратится весна. 
Отзвучавшие снова 
зазвенят голоса, 
и неслышное слово 
улыбнется глазам.
Будут чьи-то семнадцать... 
Чей-то батя — с войны... 
Снова людям приснятся 
позабытые сны.
П кукушка умолкнет, 
и года не сочтем, 
н деревья промокнут 
под холодным дождем, — 
тс деревья, с которых 
падал липовый дым... 
Позовёт меня город, 
позовешь меня гы.
Я приду на евп/йпье, 
не боясь опоздать...
Все когда-нибудь станет 
по обычным местам.

і

БУРАТИНО
С башмаков голубых 
осыпается старая краска. 
11а дороге судьбы 
оживает далекая сказка.
Он покинул друзей 
и в разгар представленья со сцепы 
убежал насовсем —
так домой убегают из плена. 

Как туман над водой, 
тихо га ют знакомые лица... 
Где-то ключ золотой. 
Им давно позабытый, пылится, 
паутина тоски 
оплетает унылые маски..« 
Сказкам всем вопреки 
Буратино выходит из сказки.

Мне б так тебя забыть, как забывают 
волну, что умирает на песке.
Мне так бы замолчать, как замолкает 
ночная песня где-то вдалеке.
И мио бы не признать тебя при встрече, 
как часто мы друзей не признаем.,»
А волосы твои летят на плечи,

I и ты опять смеешься под дождем,
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М ОЯ знайома, майстер дерево- 
*" обробної фабрики, розпові
дає про весілля сина: «1300 кар
бованців віддали!» «Ой навіщо ж 
так багато!» — вигукую я. У від
повідь чую: «А це — мрія моя, 
щоб син тільки раз одружувався. 
І кожна мати так: про себе сумні
вається, плаче, а сама вірить — 
один раз! Я й синові так сказала: 
«Ось, кажу, тобі, Володю, гроші 
на весілля. Важкою працею їх 
збирала, а тепер легко тобі від
даю, бо це — віра моя 8 тебе...»

До речі, я опитала ще десять 
сімей — у дев яти випадках на
звали ту ж причину величезних 
витрат на весілля; «Хочеться ві
рити, що це вперше і востаннє!» 
І тільки в одному випадку відпо
віли: «А чим ми гірші за інших?! 
Он у сусідів дівку на тройках і в 
парчі до загсу возили»...

Старше покоління, занепокоєне 
тим, що досить часто молода 
сім’я розпадається, і саме в пер
ші свої роки, хоче піднести і зве
личити статус сім’ї. І пишне весіл
ля — для того ж.

Але стаючи «багатшим» еконо
мічно, весілля повинне багатшати 
змістом, тому що багатолюдне і 
деколи дводенне (не менше) за
столия вимагає своєї програми. 
Чим заповнити дві доби? На жаль, 
старожитніх ритуальних ігор гості 
часто-гусо не знають.

Найиагаїше весілля я бачила в клубі 
дослідного господарства «Минское» 
Костромської області. Тутсщпіїї народ
ний хор відновнії і поставив на сцені 
старожитній весільний обряд, і полили
ся в зал пісні такої краси, шо завмерли 
слухачі і не один, либонь, з подивом 
подумав: та як ми умудрилися забутії 
їх?! А на сисні гим часом розгортає
ться сюжет: ось зібралися дівчата на 
дівич-вечір. оплакують наречену і 

І прикоаіиаіоть стрічками маленьку тра
диційну ялинку — символ безтурботної

І юності.
За старожитнім звичаєм весілля по

чиналося зі смутку. 1 не тому, то мо
лода обов’язково йшла заміж за неми
лого (звідки ми взяли, що в давнину 

І Милих не було?!). Такий етичний обо- 
| в’язок — погорювати, прощаючись із 
І батьківським домом, і вкласти в плач 
І прощання всю любов до рідних. 1 де- 
I які сучасні весілля на Костром цінні

теж починаються з якоїсь роздумливої 
журливої ноти. Перший весільний тост 
на них не традиційна здравиця моло
дим, а свого роду «монолог про бать
ків»: скільки нелегкого вони знесли, 
пк важко давалися діти. А якщо є в 
сім’ї загиблі, то обов’язково пом'януть 
тих. хто хотів би, та не прийде за цей 
весільний стіл... І плаче мати, плачуть 
гості, і молодій шепоче бабуся: «А ти 
погорюй, дочко. погорюй...» Адже 
не випадково народився сьогоднішній 
звичай — їхати після загсу до Вічною 
вогню, до братських могил, пам’ятни
ків полеглим. Перший весільний уклін 
тим, кому завдячені життям.

В остенній час дедалі частіше 
весілля «при
ходить» до 
клубу. Зранку 
збираються тут 
рідні та близь
кі молодих і 
готують усе не
обхідну для 
реєстрації: сві- 
жовипечені ко
роваї на роз
шитих рушни
ках, шампан
ське, кошики з 
«викупом», ла
сощі для ді
тей, що збі

гаються на весілля, і відра, відра 
квітів (потім, вишикувавшись шпа
лерами, діти, кланяючись, висти
латимуть квітами дорогу моло
дим).

Тут, у клубі, молоді перелом
лять свою першу хлібину, стан
цюють свій перший вальс, а потім 
складуть жартівливий екзамен на 
знання звичок одне одного (запи
тання до молодої типу: «Чи знаєте 
ви розмір сорочки чоловіка?» — 
і відповідно молодому — про 
улюблені духи чи квіти дружи
ни). Тут же, в клубі, вони зіткну
ться з «першою трудністю» в 
житті — стрічки перегородять їм 
вихід з клубу, і молодий повинен 
буде «виручити» дружину, пере
нести її через перешкоду на ру
ках. І тут же їм запропонують по
чати свій життєвий шлях неодмін
ною доброю справою — посади
ти свій кущ троянд чи деревце в 
алеї молодих...

Цікаво. що молоді луже охоче йдуть 
на всілякі «подвиги» в ім’я любові і 
просять одного: якомога більше б різ
них «випробувань» і веселих весільних 
пригод.

Коли сідають за стіл, молодожонам 
підносять одну чарку і «гірко» — попо
лам. До речі, цей звичай справді відпо
відає давньому весільному етикету, кот
рий забороняє молодожонам пити на 
весіллі. На весь весільний бенкет їм на
лежало по одній чисто символічній чар
ці вина.

З весільним «сухим -.законом» пов’я
зані найстрашніші забобони і «заляку
вання» народної педагогіки: народяться 
діти з рогами і ратицями, якщо молоді 
дозволять собі сп’яну торкнутися спіль
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ної подушки. Гак, сьогодні ніхто не ві
рить у «бабусині вигадки». Але одного 
разу я бачила накреслений соціологами 
графік зростання пияцтва і графік зро
стання дитячої дебільності, який повто
рює його до найменших відтінків. Це 
було дуже страшно.

А медики тим часом б’ють три
вогу з нового приводу: почасті
шали випадки прихованої дитячої 
дебільності, котра виявляється ли
ше на рівні школи: такі діти пога
но вчаться, відстають у розвит
ку — безнадійно, назавжди від
стають, а старанне медичне об
стеження виявляє мітку п’яної но
чі: недорозвинуті передні долі 
мозку. Нема безсоромнішого зло
чину — проти дітей.

На нещастя, сьогодні в ужитку 
інша версія «дідівського зви
чаю» — наливати молодим по 
повній: «Щоб життя повним бу
ло!», «Пий до дна — щастя на 
денці!» А якісь «знавці давнини» 
запровадили в ужиток і такий 
«народний» звичай — молоді по-

винні випити з кожним, хто обда
ровує їх подарунком. Це непра
вильно! В цей момент з усього ве
сілля повинен пити тільки один 
гість, а вручення подарунків хай 
буде ігровим. Наприклад, на під
нос із шумом і тостами виклада
ють «неоціненний дар»: «Ось тобі 
свекла — поцілуй свекра!», «Ось 
тобі цеглина — щоб виграв у ло
терею легкову машину!», «Ось 
вам голка і нитка, щоб за чолові
ком ішла жінка»... І поки 50 чи 100 
гостей розважатимуть тих, що 
зібралися, — кожний своєю ви
думкою, весілля і насміється, і 
відпочине від тяжкого традицій
ного горілчаного марафону...

Розповім тут і про іншу ритуальну 
гру. На другий день весілля «б’ють 
горшки». В який-нсбудь горщик, що 
відслужив своє, гості напихають пане, 
рового сміття, дрібних грошей (бажано 
по копійці) і, тарахнувши горщик об 
підлогу, починають дружно «горюва
ти». шо молоді господарі нікудишні: 
підлоги не метуть, копійки не беруть! 
Це гра — оглядини молодим і свого 
роду навчання через гру, бо гості 
хитруватимуть, підкидаючи і «вияв
ляючи» сміття та паперове павутиння 
в кутках. Гості стануть пропонувати 
свою допомогу, твердячи, що потріб
но б чоловікові знайти дружину мо- 
торпішу, розторопнішу, а дружині — 
чолові ка-помічішка.

На жаль, таких весільних ігор неба
гато. Ну ось іще «грачі»: не глядачі, 
які вважають своїм обов’язком відві
дати весілля, оскільки молода з їхньої 
вулиці або з їхнього двору. «Грачі» 
приходять «битися за молоду», ис ви
даючи її молодому і не пускаючи в 
двір ватаги молодого. «Грачі» — не 
ще її «концертна бригада» весілля. Па 
другий день вони приходять на весіл
ля рядженими з гармошкою, балалай
ками. з «циганами», «ведмедем». І 
обов’язково приведуть із собою бла
зенське песілля: недотепу.молоду
(хлопець), дурнятмолодого (цю роль 
звичайно беруть на себе пустотливі 
літні жінки) і потішних гостей з від
рами та каструлями па головах. Сло
вом, починається вистава...

Таке весілля запам’ятовується 
надовго. Після такого весілля — 
веселого, цікавого — здається, й 
справді молоді будуть з більшою 
відповідальністю, чи що, будувати 
свою сім’ю. Адже їх так добре 
проводжали в це нове життя, і 
треба все зробити, щоб зберегти 
його.

Н. ПАВЛОВА.

„МЕТАЛІСТ"—-
„ЗІРКА“-4:1

Центральним матчем 19-го ту
ру з футболу серед команд дру
гої ліги була зустріч у Харкові 
між «Металістом» і кіровоград
ською «Зіркою». Ці клуби про
тягом майже всього нинішньо
го сезону перебувають у про« 
відпій трійні. В першому кол» 
суперники зіграли внічию —'(Поі— 

Гра почалася без розвідок. 
Команди намагалися заволодіти 
ініціативою. 11а дванадцятій 
хвилині в бік «Зірки» призна
чається одннадцятнметровий 
штрафний удар. Ного чітко 
реалізують місцеві спортсме
ни — 1:0. Через три .хвилини 
одну з комбінацій «Зірки» за
вершив Олександр Алексеев. З 
нічийним результатом команди 
йдуть на відпочинок.

У другому таймі господарі по
ля тричі примушували гостей 
починати гру з центра. Фіналь
на сирена судді всесоюзної ка
тегорії киянина Костянтина 
Вихрова пролунала, коли раху
нок був -1:1 на користь «Мста_ 
ліста». ,

Тепер «Металіст» має 38 очок 
і стан одноосібним лідером. 
Друге місце займає «Кривбас» — 
35 очок. Він у Луцьку зіграв 
унічию (Щ) з місцевим спор
тивним клубом. Наші земляни
на третій сходинці. У них 33 
очка.

А ось результати інших мат
чів: «Авангард» (Ровно)—«Суд
нобудівник» (Миколаїв) — 1:3, 
«Локомотив» (Вінниця) — СКА 
(Одеса) - 0:0. «Новатор» 
нові — «Хвиля» (Хмсльиииі?*- 
кнй) — 1:1. СКА (Київ) —» 
«Кристал» <Х',г'соп) — 1:0, «Ав
томобіліст» (Житомир) — «Ат
лантика» (Севастополь) — 4:1, 
«Фпен'‘,,|”'ч » (Суми) — «Ко
лос» (’’>'оііозь) — 0:1. «Шах
тар» (Сорлівка) — «Говерла» 
(Ужго’»о;і) — 4:2.

Сьогодні — черговий тур, 
«Зірка» V себе вдома поміряє
ться силами з полтавським «Ко
лосом».

В. ШАБАЛІН.

f
r-9-Т- 'Т т -F т V V ▼телеенраинч

тижням
-Жж.Ж Ж Ж Ж А А.Ж. JL У

з ЗО серпня по 5 вересня
ПОНЕДІЛОК
ОЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
О V — Чсп:нш. 9.10' — Ран

кова гімнастика к. т. 9.30 
•— Мультфільм, к. т. 9.40 —
«Творчість юних», к. т. 10.10 — 
«У сніп тварин», к. т. II 10 — 
«Театральна вітальня». 12.40 — 
«Міжнародне життя». 1'4.25 — 
«Якість». Док. фільм к. т 15.15 
— «Слово О ПОЛКУ Ігоревім». 
15-15 — Худ. телефільм «Зимо- 
ний вітер» із серії «Хвилі Чор
ного моря». Частина 1. к. т. 
1700 — «Сімейна розмова».
17 ЗО — «Соціальний портрет 
колективу Запорізького титано
магнієвого комбінату» Переда
ча І іяоо — «Людина, лопога, 
автомобіль» (К- і) 18 15 —
«Щоденник соціалістичного зма
гання». 19.00 — Кубок СРСР з 
Футболу. «Шахтпп» (Донецьк) 

' — «Динамо» (Тбілісі). Півфі
нал. В перерві — «День за 
днем». (К-д). 20.15 — Концерт, 
к. т 21.0'3 — «Час». 2Г.ЗП - Ку
бок СРСР з футболу. «Апарат» 
(Єреван) — «Дніпро». Півфі
нал. 2-й тайм. 22 |5 — «По кон
цертних залах Москви». Огляд. 

»ЛКІИЧеьНІ — (’ЛВІІПІІ.
ДРУГА ПРОГРАМА. 1100- 

Нопинн. 11.10 — Концерт. 15.30 
*— Для дітей. «Іскорка». 10.05— 
-- «Партійне життя». 16.35 — 
Кіножурнал. Ю.45 — Концерт. 
17.15 — «До початку павчально- 
го jioKV». Виступ міпістоа ви- 
UXOÎ і CCt)A іПТ-П: СПАПІп/іьпоТ
освіти УРСР Г Г Єфімснка.
17.30 — Концерт знглмбтю тан
цю «Ровесник» 18 00 — Музич
ний антракт. 18.10 — «Програма 
ястичних звершень».- 18.3(1 — 
«Першість СРСР з автокросу». 
(К-д на Республікансько те
лебачення). 19.00 — «Вісті».
19.30 — «Ви пах: писали». 20.30 
— «На лапах республіки» 20.45 
*— «На лобознія. діти*». 2100 — 
«Час». 2130 — Концепт народ
ного артиста СРСР П Кярме-

люка. 22.00 — Худ. телефільм 
«Дар». 22.25 — Тележурнал 
«Старт». 23.10 — Вечірні по
питі.
ВІВТОРОК
a-і ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
^1— Новппн. 9.10 — Р.тпко- 

пл гімнастика. к. т. ° 30 — 
М'тьтфілі.мп. к. т. 10.00 —
«Клуб кіиоподорожой». к. т 
11.00 — Новнпп 11.15 — Теле- 
нрогпама «Автомобіліст». 12.00 
— «Палітра» к. т 12.35 — Те
лефільм 12.45 — Для школярів 
«Будь сильним, будь сприт
ним». к. т. 1-1.15 — «Твій труд, 
твоя висота». Док. фільми 
Н 50 — «Творчість А Ісаакяпа». 
к т. 15 30 — Худ. телефільм 
«Зимовий вітер» із сепії «Хпи 
лі Чориого моря». Частина 2. 
к т. 16.45 — Для школярів 
«Проший літо! Здрастуй шко
ло!». 17.п0 — Виступ міністра 
освіти УРСР О. М. Млрі’пнчп 
17 ЗО — «гоціальпий портрет 
колектппу Запорізького тіітапо- 
магпіевого комбінату». Переда
ча 2. 18.00 — Новини. 18 15 — 
Мультфільм. 18.25 — «До по
чатку нового навчйльпого року 
у вузах і технікумах». Виступ 
Міністра вищої і сепетш.ої спе
ціальної освіти СРСР В. П. 
Єлютінз 18 55 — «Ліп-’ипа і за
кон»: (К-л) 19.25 — Телефільм.
(К-л) 19 40 — Фільм-снектакль
«Ярмарок нпхн». к. т. 21.0(1 — 
«Час»'. 21.30 — Продовження
фільму-спсктак.тю. к. т. По за
кінченні — новини

ДРУГА ПРОГРАМА. 1(10(1 — 
♦Клуб кінопоюрожей» 1100 — 
Новини 1'1 15 — Телепрограма 
«Автомобіліст* 12.00 — «Паліт- 
па». 12.35 - Телефільм 12.45 —
і.тя школярів «Буть СИЛЬ!>’,М. 

будь спритним». 15.50 — Для 
літей С. Маршах. «Теремок». 
Лялькова вистава 16.30 — «Ру
бежі ’ссятої п’ятирічки». 16.45 
— «Г-і.і'гхі.тпик» 17 15 — «Ап_ 
весп молодих» 18 00 — Рекла-

ма, оголошення. 18.30 — «Віс
ті». 19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Локомотив» — «Ди
намо» (К). 20.-ІЗ — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час». 21.30 
— Худ. Фільм «Старша сестра». 
23.05 — Вечірні новішії. 
СЕРЕДА

1 ПЕРША ПРОГРАМА.
— Новішії. 11.15 — 
школярів. «Прощай. 

Здрастуй, школо!». 11.50
«Сузір’я». 12.20 — Худ. фільм 
«Великі перегони». 16.35 — 
«Щсдеііпик сопзмагапіія» 16 50 
— Худ. телефільм «Прощайте, 
коза і велосипед». 17.30 — «Со
ціальний портрет колективу 
Запопізькоїо тптаво-магнієвого 
комбінату Передача 3. 18.00 — 
«Тень за днем». (К-.і). ІЗ 15— 
«У кожному малюнку — сон
це». к т. 18.30 — «Шляхами 
дружби». Передача і'. «Поль, 
ська Народна Республіка», 
к. т. 19.00 — «Вісті». 18.30 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Торпедо» — «Динамо» (М). 
к т. В перерві—«Тираж «Спорт
лото» к. т. 21.15 
«Обличчя 
Музичний 
3:і- і-ічеииі

ДРУГА 
Повили 9 
ті: к а 9.30 — : 
рок пихії» 
14.30 - Док. 
«Композитор 
15.25 — «Беремо з ........... .......
приклад» Про твори учнів Лу- 
пінської середньої ніколи Пен
зенської області. 15.5.1 — «Фільм 
—дітям». «Ось і літо пройшло». 
17.00 — «Слово — ученому». 
17.15 — «Відгукніться. сурма
чі!». 18.00 — Реклама, оголо
шення. 18 15 — «СільсБКотрепр- 
дарський тиждень» 18 30 — 
Виступає ансамблі» «Кабардин
ка». 19 00 — «Наша шкільна 
Країна». Концерт. 19.30 — Худ 
фільм «Вчитель спі’вїп». 90 50 — 
'На добраніч, діти'». 
Музичний антракт; 
«Час» 21 45 
тіп Молдавського театру .... 
та балету Но .закінченні — ве- 
ЧІП'О і’по'іщ
ЧЕТВЕР

2 ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 
— Новини. 14.15 — «Слава 
героям пряні». Концсрт-ві- 

таппя 12 15—Худ фільм «Стар
ша сестра». 15.50 — «Резерві! 
виробництва — у дію». 16.20 —

11.00 
_Дл я 
літо!

«Час» 21.-15 
друзів», к. т. 22 Ж — 
абонсм пт. к.
- новіти 

ПРОГРАМА. 
10 — Райкова

У. Текерей
Фільм-снектакль. 
фільми 11 55 — 
С. Прокофьев». 

КОМУНІСТІВ

т. По

9 00 — 
гімняс- 
«Яр.ма-

21 00 — 
21 15 -

Концерт артне- 
оїісри

Музичний антракт. 16.25 — «Зо
лоті зірки України». Кіноварне. 
16.40 — Для дітей. «Петрикова 
п’ятірка». Лялькова вистава, 
к. т. 17.30 — «Соціальний порт
рет колективу Запорізького ти
тл по-магнієвого комбінату». Пе
редача -1 18.60 Новини. .18.15
— «Хочу все .тн.ттн». Кіножур
нал. к т. 18.25 .— А. Хачатувяіі. 
«Урочиста поема», к. т. 18.45 — 
«До нзціопальпого свята Соціа
лістичної Республіки В'єтнам». 
Док телеФ'.тьм.. «Одна країна, 
однії напод». к. т 10.40 — Худ. 
фільм «Литон Іванович гніває
ться». 2100 — «Час». 21.30 — 
«Спвшіт для псіх». Молодіжна 
спортивна програма, к. т. По 
ЗЛКІчилщіі — РОВІІИП.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9 00 — 
Повили 9.10 — Ранкова гімнас
тика 9.30 — «Відгукніться, сур
мачі!» 10|5 — «Денний поїзд». 
Худ телефільм 11 25 — Док те
лефільми; 15.15 — «Російські 
манлпівипкп і дослідник«» _І5.45
— «Шахова школа». 16 15 —
Концерт. 16 45 — «Книга, час. 
читач». 17 15 — «Веселі нотки». 
18.00 — Концерт Державного ан
самблю танцю БРСР. 1130 — 
«Товарп — народу». 19 00 —
Вісті 19 30 — «Для вас. трудів
ники ллчів». Коннепг. 20.50 — 
«На лобоапіч. діти'». 21.00 — 
♦ Час» 21.30 — Худ Фільм «Вов
ча зграя» 22.55 — Вечірні по-

П’ЯТІІИЦЯ

З ПЕРША ПРОГРАМА. 9.С0
— Новини. 9.10 — Ранкова 
гімнастика, к. т. 9.30 —

«Веселі нотки», к. т. 10.15 — 
Худ фільм «Аптон Іванович гні
вається» ♦ 11 ЗО — Музичний ан
тракт 1140 — «Шкільний ек
ран». «Основи Радянської дер
жанії і права» Для учнів 8 кла
сів 12 10 — «Наші гості», к. Т. 
15 15 — М Горький. «Иа дні». 
15.45—«Фільм — дітям». «Стеж
кою безкорисливої любові», к. т. 
17 по — «.Москва і москвичі», к. т. 
17.30 — «Соціальний'портрет ко
лективу Запорізького титано
магнієвого комбінату». Переда
ча 5. 18.00 — «День за днем». 
(К-д) 18 15 — «Ми граємо і слі
паємо» к т. 18 30 — «Наука 
сьогодні» к т 19 00 — «Вісті», 
їй 30 — Кубок СРСР < футболу. 
Фінал, к т 21 15 — «Час» 21.45 
— «Золота нота» Концерт: к. т. 
22.50 — Мультфільми для до
рослих. к. т По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Новини. 11.15 — Телефільм «На 
приполярному Уралі». 1130 —
«Творчість народів світу». 16.00
— «Для вас. вчителі». Навчаль
ні передачі з фішки у вересні». 
16.29 — «Співає і танцює «Сме
річка». 16.50 — «П'ятирічка 
ефективності і якості». 17.20 — 
«В ім’я миру» 17.30 — «Велика 
арена юного спортсмена». 18.00
— Реклама, оголошення. 18.30 — 
«Спеціалізація і концентрація — 
магістральний напрям». 19.00 — 
Концерт Держанного ансамблю 
танцю Грузії. 19.30 — »Знайом
ство зблизька» 20.30 — «На ла
нах республіки». (К-л па Рес
публіканське телебачення). 20.45
— «На добраніч, діти'.-' 21.00 — 
ІІауково-попу.'іярпіїй фільм «Ме
дова квітка». 21 15 — «Час». 
21.45 - Чемпіонат СРСР і фут
болу. «Дипямо» (К) — «Чорно
морець». В перерві — вечірні 
новини
СУБОТА

4 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 
— Новини. 9.10 — Ранкова 
гімнастика, к. т. 9.30 — 

«АБВГдеііка.». к. т. 10.00 — «Для 
вас, батьки» 10.30 — «Ранкова 
музична програма», к. т. 11.00 
— Літературне читання. «Мій 
Чехов». к т. 11.45—«Більше хо
роших товарів». 12.15 — Концепт 
Державного Уральського росій
ського народного хору. к. т. 13.00 
— «По музеях і виставочних за«

Третя Всеросійська ху-

— Фільм-концерт. 16.40 — «Зо
лоті зірки України». Кіиоііарнс. 
16.55 — Для літей. «Пошта «Зе
леного 
телефільм 
«Палітра*.
19.30 — ,М.

— Худ. 
18.30 —
«Вісті». 
«Тихий

?) Наша адреса і телеФоі Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» *- 
орган Киропоїрадского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоірад.

316050. ГСП, Кіровоград 50, ауп. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря тз відділу 
комсомольського життя—2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Дими тропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкп, 2.

лах». ____  ___________
дожня виставка «Молодість Ро
сії». Репортаж, к. т. 13.30 — «В 
гостях у казки». Худ. Фільм. 
«По щучому велінню». 14.35 -• 
«Здоров'я», к. т. 15.20 — «Ти
раж «Спортлото», к. т. 15.30 — 
«ОченТСіш- — неймовірне», к. т. 
16.20 — ^Мультфільм к. т. 16.40— 
Міжнародний турнір з хокею. 
Збірна СРСР — збірна ЧССР. 
І І 2 періоди, к. т. 18.00 — По
вніш. 18.15 — Продовження хо
кейного матчу. З період, к т. 
19.00 — А Адам. «Па-де-де із 
балету «Корсар», к. т. 19.10 — 
Док. телефільм «Дчми над Чі- 
каго» із циклу «Америка сім
десятих». к. т. 
театр мініатюр
к. т. 21 00 — «Час». 21 30 — 
Коннерт пар. артиста СРСР 
10 Гуляєва к. т. По закіичсііні 
— попіпіи

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
Д.іи дітей. Худ фільм «Таємни
ця партизанської землянки». 
11.05 — Новини. 11.20 — «Екран 
молодих». 12.20 — «До Всесо
юзного дня працівників нафто
вої і газової промисловості»т
«Суботній репортаж». 
Телевистава «Дім " 
го». І частина.
справи. товариш
14.30 — «Тслсуніверситет 
ров’я». «Чи знаєте ви гриби?». 
11.40 — Концерт. 15.10 — «Що
денник соціалістичного змаган
ня». 15.25 — «Закон і мн». 15.55

вогника». 17.35 
«Втікачі.

19.00 — 
Шолохов.

Дон». Вистава. 20.30 — Музич
ний антракт 20.45 — «На доб
раніч. діти'.». 21.00 — «Час». 
21.30 — Ііролоіг.кепня вистави. 
•В перерві — вечірні НОВИНІ!. 
23.10 — «Танці народів світу».

НЕДІЛЯ

5 ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00
— Новішії. 9.10 — Ранкова 
гімнастика для дітей, к. т.

9.30 — «Будильник», к. т. І 
— «Служу Радянському С 
ту!». 11.00 — «Зустріч юнкдпів 
телестудії «Орля» ч двічі Ге
роєм Радянського Союзу, льот- 
чиком-космоинитом СРСР А. С. 
Єлісєєвим», к т. 12.00 — Му
зичний кіоск, к. т.
«Сільська година». 
<|>і.тьм «Поєдинок».
«Сьогодні — Всесоюзний 
працівників нафтової і 
промисловості». 15.25 — 
церт для 
і газової 
16.00 — •
пнй день ................
і галової промисловості», 16.15—• 
«Театр одного актора», к. т. 
17.05 — «Міжнародна • панора
ма». к т. 17.30 — Мультфільми, 
к. т. 18.00 — Новини. 18.15 —• 
«Поезія», к. т. 18.35 — «Піс- 
ия-76». к. т. 19.00 — «Клуб кі- 
поподорожей». к. т. 20.00 —•
Міжнаролішіі турнір з хокею, 
збірна СРСР — збірна Швеції.- 
І і 2 періоди к. т. 21.30—«Час» і 
22.00 — Продовження міжнарод
ного хокейного матчу. З період, 
к. т. 22.40 — Концерт Великого 
симфонічного оркестру Цент
рального і ' ‘
юзиого радіо, к. т. По 
НІ — НОВІІІІН.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
Худ телефільм. 11.00 
годні — ” 
тової і газової промисловості». 
11.30 — Концерт молодих. 12.00 
— Тс.тешістава «Дім Остров-

- З -«Ми 
14.25 — 
14.55 — 

15.40 -*

12.30 —
13.30-Худ. 

15.10 --
день 

татової 
.................. ...... - Коп

ира цінників нафтової 
промисловості, к. т. 

»Сьогодні — Всссоюз- 
праціввнків нафтової

телебачення і
ііп « т !іг> закінчені'*'“'

10.00 -
____ _______ _ - «Сьо-
Дснь працівиикіп паф-

2°09 - Теле- --------- ------ -
^♦13 стЕтьшв». ського». 2 частіша 13.-10 —

— інтернаціоналісти». 
«Зустрічі з піснею». 
«Слава солдатська»...........
«Сьогодні — День працівників 
нафтової і газової промисловос
ті». Телефільм «Бухта Ілліча». 
16.05 — «Слава героям прані»• 
Концерт. 17 00 — Першість СРСР 
серед юнацьких команд з тені
су. 17.30 - «Вісті». 18.00 —
Чемпіонат СРСР з футболу; 
«Торпедо» — «Карпати». 19.45— 
Коннерт Державного 
ного 
хору 
20.45 
21.00 
та».
X ул. ........ _
Вечірні понипи.

12.59 - 
Островськп- 

11.00 - «Як 
бригадо?». 

•Здо-

заслужб-
ака іемічного народного 
УРСР ім Г. Верьовки.-

— «11а добраніч, діти!»«
— «Вечірня музична понр
21.30 - «Час». 22.00 —

фільм «Ведмідь». 22.45 ♦"
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