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ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Сьогодні в області — масовий суботник 

по збору і 
фруктів.

продажу державі овочів та

Що сьо

годні тре
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33 все
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Колгоспи і радгоспи Кіровоградіцнии зобов’язались 
продати державі нинішнього року:

101 тисячу іони овочів,
37 тисяч тонн фруктів.

ПАМ ЯТАЙТЕ; ТРУДІВНИКИ ПОЛІВ ЧЕКА
ЮТЬ СЬОГОДНІ ВІД ВАС 
ПОМОГИ, МОЛОДЕЧОГО 
РИВУ В РОБОТІ.

ХОРОШОЇ до- 
ЗАПАЛУ Й ПО-

II ам’ятайтс:

700 тонн вугілля за 
зміну. Стільки вида
ла його напередодні 
свого професійного 
свята ланка 
Гонтаря із 
^Верболозі в 
виробничого
нання «іОлєксандрія- 
вугілля».

СЕМІНАР
ПРОПАГАНДИСТІВ

В. М. 
шахти 

с ь и а»
об сд-

І ПОДРУ НQIC
СВЯТУ—РЕКОРД

зн і м • 
вгорі — 
з членів 
В. М.Гон- 
молодий

Н а 
к а х: 
один 
ланки 
таря
комуніст Віктор 
КЛЕВАК після 
ренордної змі
ни; секретар ко
мітету комсомо
лу шахти «Вер- 
5олозіпська» Ві
талій КВІТКА 
(крайній спра- 
>а) серед моло- 
іих шахтарів.

У Будинку ПОЛІТОСВІТИ 
обкому Компартії України 
закінчив роботу триден
ний семінар пропагандис
тів комсомольських гурт
ків «Основи економічних 
знань», «Соціалізм і пра
ця», «Основи управління 
якістю». ♦

З доповіддю «Заедания 
комітетів комсомолу, про
пагандистів по вдоскона
ленню марксистсько-ленін
ської освіти юнаків і дів
чат у світлі постанови ЦК 
КГІРС «Про дальше поліп
шення ідеологічної, пслі- 
тико-виховної роботи» ви
ступив секретар обкому 
ЛКСМ України В. Маль
цев.

У десяти секціях учасни
ки семінару прослухали 
виступи досвідчених про
пагандистів, спеціалістів 
народного господарства, 
науковців, обмінялися до
свідом роботи, ознайоми
лися з передовою методи
кою проведення занять.

У
іінесприяглив и 

для сільської ос-
ледарського ви
робництва рік

колгоспи і рад
госпи обласіі 
змогли вирости
ти непогані вро
жаї фруктів і 
овочів. Тож зби
рати їх треба 
бережливо, без 
втрат.

Зверніть осо
бливу увагу па 
якісне збирання 
і відтранснор- 
тування з полів 
урожаю помі
дорів та огірків.

Комсомольці! Суботник повинен стати 
для вас днем ударної праці. Попрацюйте на 
совість! У роботі показуйте приклад, ведіть 
за собою інших!

Для шахти «іВерболозів- 
ська» це був рекорд ни
нішнього року: ланка гір
ників очисного вибою, 
очолювана комуністом 
Віктором Михайловичем 
Гонтарем, у передсвятко
ву зміну видобула більше 
семисот тонн вугілля. ГІро 
це хлопці дізналися одра
зу ж, як тільки піднялися 
із лави. Засіяли від сліпу
чого сонця білозубі по
смішки хлопців. Якось не
помітно забули про втому, 
про калюжі води там, під 
землею. Лише згадували: 
цієї зміни пройшли ком
байном три з половиною 
цикли. Стільки разів під
корилась їм лава... Почува
ли гордість від того, що 
досягли наміченого — під
несли трудовий дарунок 
професійному святу, Дню 
шахтаря.

Віктор Клевак — перший 
помічник ланкового, улюб
ленець всього колективу---
із захопленням розповідав 
про рекорд.

...До нього йшли давно. 
І раніше були високі здо
бутки: 500, 600 тонн за змі
ну. У хлопців появилася 
впевненість у своїх мож
ливостях, віра в техніку. А 
вже в роботі допомагала 
згуртованість, взаємови
ручка, вірність справі.

Завжди, коли ланка (у її 
складі в основному мо
лодь) приступає до робо
ти, її проводжає у забій 
секретар комітету комсо
молу Віталій Квітка. Не
давній кріпильник, він сам 
добре 
роботи 
щоразу 
хлопців 
радить, 
роботу за минулу зміну.

Та повернемося до ко
лективу Віктора Михайло
вича Гонтаря. Успіх 
напередодні свята, як 
вже зазначили, — не 
падковість. Ланка, 
входить до передової 
шахті бригади В. Г. Ватчен
ка, включилася в рух ти-

сячників — у змаганнях 
серед бригад об'єднання 
«Олександріявугілля» за 
щодобовий видобуток ти
сячі тонн вугілля. І брига
да Ватченка успішно пере
йшла рубіж: протягом пе
редсвяткової доби видо
була близько двох тисяч 
точи вугілля. І в цьому ---
найбільший, найвагоміший 
внесок ланки Віктора Ми
хайловича Гонтаря. Судіть 
самі: лише вона — одна з 
трьох ланок бригади — 
видобула понад сімсот 
тонн палива.

...У хлопців закінчилася 
зміна. Коли піднялися на 
поверхню, до

йшло знайоме всім почут
тя — помилуватися приро
дою, розмаїттям квітково
го килиму. Червоні, біті, 
сині, голубі квіти. їх бага
то на території «Верболо- 

завтра у 
свя- 
Зав- 
колі 
ано

новими

зівської»... А 
хлопців професійне 
то — День шахтаря, 
тра — відпочинок у 
сім'ї, друзів. А потім, 
ву — в забій. За 
рекордами і здобутками. 
Бо інакше не можна: став 
лідером — будь ним.

А. ШИЛОШИИ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Фото І. КОРЗУНА.

знає всі тонкощі 
шахтарів. Тому 
знаходить для 

напутнє слово, по- 
повідомить про

йоі о 
ми 
ви
тка 

на

них при-'

РАДЯТЬСЯ 
ПЕДАГОГИ

З 21 по 23 серпня е об
ласті проходили районні 
вчительські конференції.

У центрі уваги всіх кон
ференцій були питання 
формування марксистсько- 
ленінського світогляду 
школярів, ПІДГОТОВКИ ЇХ до 
активної трудової діяль
ності, виховання майбутніх 
будівників комуністично
го суспільства у світлі по
станов ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про дальше 
поліпшення ідеологічної, 
політико-виховної робо- 
тиг і «Про дальше вдос
коналення навчання, вихо
вання учнів загальноосвіт
ніх шкіл і підготовки їх до 
праці».

У СОРОЧИНЦІ 
НА ЯРМАРОК

поїхали вчора молоді бу
дівельники другої пересув
ної мсхаїбзоваГТоТ колони 
обл м і ж к < >л гас п б у .1 у. з в ’ я з - 
кінні М а ловнек і вс ьк ого, 
1 ІовомнрггіродсЬкого й 
Олекса її др і вського ву зл і в 
зв’язку, робітники заводів 
«Червона зірка» та По- 
буїького нікелевого — 
всього понад 600 любителів 
подорожей з 20 підпри
ємств і організацій обла< іі.

Під час поїздки, органі
зованої обласним бюро по
дорожей та екскурсій, ео
ни ознайомляться ; музея
ми Полтави, побувають на 
полі Полтавської бпгвн, в 
Миргороді. І, звичайно ж, 
— у Великих Сорочш.цях, 
де 25—26 серпня на вели
кому майдані знову шумі
тиме ярмарок з веселими 

театралізованими вистава
ми, спортивними змагання
ми, музикою, танцями. 1 
куди обов’язково завЬають 
Солопій Черевик. Хівря, 
Рудий, Панько. Солоха 
інші гоголівські герої.

та

Є ТАКА ШКОЛА
Сьогодні у друкарки 11о- 

во'мпргородського райкому 
комсомолу Галини Савен
ко і шофера районної діль- 
пиці експлуатації зрошу
вальних систем Олександ
ра Крнвоипієпка щасливий 
день. Рідні, близькі, друч 
по роботі щиро вітають їх 
із законним шлюбом.

У районі не вже 16-е 
комсомольське весілля. Ці
каво. незабутньо прохо
дить обряд, у якому на
родні традиції переплітаю
ться із сучасністю. А після 
весілля для молодожонів 
відчиняються двері школи 
молодого подру: • Я 
ка школа прч райкомі ком
сомолу. Вчить г.ог.а того, 
як молодій сім'ї жити в 
мирі і злагоді.
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Шефство молодих
Комсомольці і молодь 

Ленінського району м. Кі
ровограда взяли шефство 
над будівництвом нового 
приміщення обласної на
укової бібліотеки імені 
Н. К. Крупської.

Сьогодні юнаки і дівча
та Кіровоградського ви
робничого швейного об - 
єднання, заводу дозуючих 
автоматів, обласного ви
робничого об’єднання по 
виробничо-технічному за
безпеченню сільською 
господарсгза вийшли на

допомогу будівельникам. 
Вони виконуватимуть зем
ляні роботи, прокладати
муть електрокабель.

Усі зусилля комсомоль
ців і молоді спрямовано 
на те, щоб бібліотека 
прийняла своїх перших 
відвідувачів найближчим 
часом.

Нова бібліотека — це 
1 .мільйон 250 тисяч книг4 
9 читальних залів, лекцій
ний зал з кіноустановкою, 
просторі, затишні вести
бюлі.

СТ-3

ДЕНЬ ’ЛЇАТг&І

Тут починається 
БАМ ' § *

УСТЬ-НУТ. (Іркутська область). 
Зростає, вангажооборот Ленсы.ого 
залізничного вузла, з якого бере 
початок Байітало-Амурська магі
страль: тут почалось укладення 
нових станційних колій, ведеться 
підготовка до будівництва _ваіоп- 
ного і розширення локомотивного 
депо. Підрозділи Головбамбуду по
чали реалізацію великої програми 
житлового і культурно-побутового 
будівництва.

пробуреного метра пласта добилась 
бригада Героя Соціалістичної Пра
ці В. Довгалл з шахти «Централь
на» рудоуправління імені XX иарт- 
зїзду. Передовий колектив достро
ково виконав соціалістичні Зобо
в'язання. взяті па п’ятирічку. З 
підготовлених, ним вибоїн видано 
двомільйонпу тонну металургійної 
сировини. Це рівноцінно річному 
видобутку цілої шахти. Близько ЗО 
тисяч гоїш руди одержано з. ви
боїв. які практично не були вклю
чені у план внаслідок вазКкодоступ- 
ності розташувавші пластів.

створена група раціоналізаторів, 
які встановили тісні контакти з 
сільськими трудівниками. Це допо
могло звільнити від малопродук
тивної ручної праці десятки чоло
вік.

Дорога
ДО Пу шкіна

Ефект спільного
пошуку

Шахтарські ЗАПОРІЖЖЯ. Значно зросла 
продуктивність праці на тварин
ницькій фермі колгоспу «Україна» 
в Пологіїи ькому районі. Це — ре
зультат застосування роздавача з 
удоскопалеігим дозатором кормі». 
Новинка народжена творчим по 

КРИВИМ РІГ (Дніпропетровська- тиуком колгоспних механізатори» і 
■- " " — • '• «Запоріж-

підітрпємегві

мільйони
НРИВИИ РІГ (Дніпропетровська шуком колгоспнії

область). Найвищого у Кривбасі спеціалістів об’єднання 
видобутку залізної руди з кожною трансформатор». Па 

/

ГОРЬКИИ. Почалась реконструк
ція автомагістралі Ужовка — Вели
ке Болдіно. Проектувальники ви
рішили реконструювати не стільки 
саму дорогу, скільки навколишній 
ландшафт, архітектурне середови
ще, щоб підготувати туристів до 
сприйняття тієї чарівної природи, 
яка оточувала тут Пушкіна. су
цільні стрічки лісопосадок, які тяг
нуться вздовж магістралі, будуть 
розбиті на мальовничі ісупи дерев, 
змінять свій вигляд павільйони ав
тобусних зупинок. Па дорозі буде 
відбудовано стародавні каплиці. В 
одному з сіл знову оживе вітрик, 
тут же розташується невеликий 
музей селянського побуту.

Маловисківське 
районне міжгоспо
дарське підприєм
ство по виробниц
тву яєць і м’яса 
птиці виконало 
план десятої п’яти
річки по вироб
ництву і продажу 
державі яєць та 
гл’яса. Велика за
слуга в цьому ком
сомольців і молоді 
птахофабрики.

На знімках: 
в одному з цехів по 
виробництву яєць; 
передові робітниці 
Німа ВЕЛИКОХАТЬ 
КО та Ольга 
ШВЕЦЬ; комсо
мольці птахофаб
рики.

Фото
І. КОРЗУНА.

І
«ЗЕЛЕНИМ ЗМИВАМ» —
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

т спр й
найбільше збирає зеленого корму молодь 

колгоспу імені Щорса Долмнського району.

представ- 
сільсько- 
ичробпп-

Головна інші турбота 
юнаків і дівчат колгоспу — 
заготівля кормів. Моло
ді Ж Ш! М! 1 1; < і р ,',І о д об у в 11И М11
загонами, які тут працю
ють, керує штаб. Ного 
очолює заступник голови 
колгоспу В. 1. І Іасічіпіи. До 
штабу входять 
іиіки всіх лапок 
іоеподарського
ціна, 'іяким чином на заго
тівлі кормів воші, ці лап
ки, працюють регламенто
вано, злагоджено.

Комсомольсько - моло
діжні загоїш па «зелених, 
жнивах» очолює секретар 
комсомольської організа
ції, заступник голови 
правління но роботі з мо
лоддю Анатолій Орпшко. 
Робота організована доб
ре. і ось уже відомі імена 
кращих молодих кормодо- 
бувників: механізатори — 
Андрій Коваленко. Альбіїш 
Іскра. Анатолій Марцих, 
шофери Григорій Богдан, 
Петро Носуль, колгоспні 
спеціалісти Іван Лпткевпч, 
Валерій Пижуїг...

І (а комсомольських збо
рах, де йшлося про ство
рення міцної кормової ба
зи для громадської худо
би, вирішено було: кожен 
і.омсомолсці. повинен нако
сити не менше 1,5 тонни 
дикоростучих трав. Рішен
ня зборів викопується. Мо
лодь заго кшляі і рани у 
вихідні, після змін, не по
рушуючи тим самим ритм 
інших сільськогосподар
ських робіт. Косять- па бе
регах водойм, у лісосму
гах. І ось господарство за
їси овило вже близько 200 
тонн трав.

Для кор .юдобувшіків, як 
і для .хліборобів, нинішній 
рік дуже несприятливий. 
Та колгосп імені Щорса й 
сьогодні бере з гектара по 
250 цепі перів зеленої маси 
кукурудзи, 110*450 центпе- 
рів люцерни. Виручають 
поливні ділянки. Саме на 
бригаду, яка обслуговує 
поливні машини та меха
нізми, цього року л’ягає 
особлива відповідальність’, 
потрібно, щоб росліпіїї 
одержували якомога біль
ше полоні. Анатолій Ус- 
теико, Микола’ Прокопен
ко, Віктор Плсха це добре 
розуміють, тому доручені 
їм машини працюють без
перебійно.

Загони кормодо був і иік і в 
трудяться на повну силу. 
Зроблено, приміром, більш 
як півторарічний запас сі
нажу. Понад три тисячі 
топі; маємо силосу і про
довжуємо його запасати. 
Штаб «зелених жнив» по
стійно стежить за дотри
манням технології закла
дання силосу, за правиль
ним зберіганням корму.. Він 
же органі >овує соціалістич
не змагання серед кормо- 
добувннків, дбає про їлас- 
пісгь трудового суперни
цтва, про систематичне за
стосування моральних і 
матеріальних стимулів.

А закінчимо закладати 
кукурудзяний силос, наста
не черга бурякової і ичкп 
та кошиків соняшнику. За
готівля кормів триває.

а. МАЛЄЦЬКА, 
трактористка колгоспу 
імені Щорса Допии- 
сьхого району.

«Дорога редакціє!
Незабаром я закінчу навчання з школі. Думаю про 

гірничу спеціальність... Чи не могли б ви розповісти 
гоо Олександрійське ТУ № 3! буду вдячний вам .

3. МИРОНОЗ.
Гайворонський районі».

ИгЯ
Олександрійському тех

нічному училищу № 3 ми
нає двадцять три роки. Ще 
два десятиліття тому неве
личка гірничопромислова 
школа (такою було тоді 
нинішнє училище), де май
стер виробничого навчан
ня Ізан Олексійович Газ- 
рилоз навчав кілька десят
ків учнів гірничої справи, 
за п’ять років готувала до 
трудової діяльності стіль
ки молодих виробнични
ків, скільки тепер ' заклад 
готує за рік.

Сотні юнаків і дівчат 
оволодівають тут тонкоща
ми двадцяти спеціальнос
тей — слюсаря-складаль- 
ника, токаря, машиніста 
електровозів, гірника, про
хідника, радіомонгажника, 
кухаря, продавця...

Пам'ять не вмирає, 
м’ять про людину, 
вперше відкрила для 
таємницю ремесла,
своїми руками творила ди
во і навчила тебе те диво 
творити.

Пам ять про майстра...
Особливо жиза вона тут, 

у цій майстерні, яка тепер

Па
яна 

тебе 
яка

АБІТУРІЄНТ-79

Тут вихованці виконують 
конкретні завдання вироб
ничого плану. (Є й такий 
план в училищі. Щороку

ПРО МАЙСТРА
носить його ім я, з класах, 
де тепер навчають інших 
його учні. їх у Івана Олек
сійовича Гаврилоза було 
понад триста. І він зумів 
знайти свою стежку до 
серця кожного, зміг пере
дати (а для майстра це теж 
мистецтво) все, що зназ і 
вмів. А вмів, розповідають, 
усе. Навіть підкувати бло
ху, подейкують, не було 
для нього дивиною. І від- 
даваз усього себе роботі.

Кожному, хто вперше 
переступає поріг училища, 
розповідають про Гаври- 
лова і показують його 
майстерню. І, мабуть, ко
жен випускник, залишаю
чи училище, по майстру 
звіряє свою робітничу біо
графію.

...З Іваном Антоновичем 
Пліщенком, заступником 
секретаря парторганізації 
закладу, ми ходимо свіжо- 
пофарбованими коридора
ми. Він із гордістю розпо
відає про зміни а училищі 
за останні роки. • А вони 
вражаючі. Ось — прекрас
но обладнані майстерні з 
необхідним устаткуванням.

учні самі виготовляють 
різноманітні інструменти, 
.пристрої, магнітні підси
лювачі — всього продук
ції на 200 тисяч карбовзн- 
ців. Причому підсилювачі 
училище «випускає» лише 
зі Знаком якості). За ос
таннім словом техніки об
ладнано лабораторії і на
вчальні кабінети — гірни
чої справи, технології ме
талів, автосправи, естети
ки, електротехніки, вій
ськової підготовки. Все 
тут зроблено руками уч
нів. Оте,
всевміння за 
передається з 
з покоління.

— Вступники 
у нас двадцятьох спеціаль
ностей. — Директор учи
лища Григорій Омеляно
вич Марущук переглядає 
купу особових справ, прий
нятих сьогодні комісією.---
Але поступово ми перехо
димо на дев ять, серед 
яких основними будуть 
гірничі: 
земних
електрослюсар та автослю- 
сар-водій. для роботи в 
шахті, прохідник, гірник 
очисного вибою... Спеці-

ально для них незабаром 
збудуємо нові майстерні, 
де буде відповідне устат
кування. Поки що заняття 
і виробнича практика 
юних гірників проходить в 
основному на шахтах «Вер- 
болозізська», «Саітлопіпь- 
ська», «Нозомиргород- 
ська», розрізах «Бандурі«- 
ський» та «Морозівський». 
Після складання екзаменів 
підуть туди ж на роботу. 
А якщо говорити про май
бутнє самого училища, то, 
крім майстерень, ми ско
ро матимемо новий 
тивний зал. Набагато 
ниться матеріальна 
занять у спортивних 
Ціях, гуртках 
самоді яльності, 
творчості.

Модернізуються чотири 
слюсарні майстерні і то
карна. З останньою два 
десятиліття тому починав 
Г аврилоз...

Ім’я це дозелось

спор- 
зміц- 
база 
сек- 

художньзї 
технічної

гавриловське, 
традицією 
покоління

набувають

машиніст під- 
електровозів,

мені 
ще не раз почути і в учи- 

ко-
мзй-

лищі, і з розповідях 
.лишніх вихованців 
стра — тепер керівників 
олександрійських заводів 
і шахт, знатних шахтарів.

І, залишаючи територію 
училища — невеликий зе
лений острівець у самому 
центрі Олександрі», — я 
мимозолі позаздрив тим, 
хто сто яз сьогодні перед 
стопом приймальної комі
сії. Бо вступали вони в єди
ну сім’ю, де ще не забу
лись уроки старого май
стра. де живе пам'ять про 
нього...

Д. БОНДАР.
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МІ РОКІВ РАДЯНСЬКОМУ КІНО

очі
за-

* * *

наказ, який він 
уночі 12 серпня, 

зозсім іншого 
«гозпоряджен-

І(а кожному фестивалі і 
Ю«іі глядачі звичайно ви- і 
бнрають «кращу дівчинку» 
і «кращого хлопчика» — | 
діїсй-акторів, які найбіль
ше їм сподобались. І хоча 
в Палаці піонерів і школя
рів на Ленінськіїх торах 
переглянуто поки що ліпне 
половину поданих фільмів, 
уже ясно, що розв'язати це 
завдання на нинішньому 
конкурсі буде нелегко: 
третендентів на ці звання 
як ніколи багато.

Майже в кожній дитячій 
картині головні герої, при
родно, діти. Представляю
чи па екрані різні країни і 
епохи, створюючи різні ха
рактери, воші завжди од
наково безпосередні і щи
рі. Це і сміливі, цілеспря
мовані діти, які створю
ють перший у Німеччині 
піонерськії;'! табір (фільм 
ІІДР «■Аіервоііі галстуки»), 
і дванадцятирічна дочка 
лісорубів з турецької стріч
ки «Фатьма», і дуже забав
ний у своїй серйозності ма
люк на прізвисько «Швид
ка лисиця» з чехос.іиваїїь- 
кого фільму «індіанці з 
Веірова».

Герої 
серпня 
фільму «Мартіа 
ник* — теж діти. Виконав-

ці їх ролей — Марікс Якоб 
і Варт Хабрієлсс — при
їхали в Москву разом з 
режисером фільму Карстом 
Ван дер Молепом.

— Ми ніколи не були на 
такому яскравому, велико
му святі, як Московський 
фестиваль, — говорить 
Варт. — У нас в країні та
ких конкурсів не проводи
ться. І ми ніколи не бачи
ли зразу стільки фільмів і 
стільки глядачів.

У юних «кінозірок 
дикі труднощі з розподі
лом-часу в Москві. їм і кі
но хочеться подивитись, і 
в місті стільки цікавого!

— Адже воно такс вели
ке і красиве! — вигукує 
Марікс. — Ми багато хо
димо, каталися в парку 
культури на атракціонах, 

найцікавіше було в піо
нерському таборі. Нам 
сподобалось, як відпочива
ють радянські діти. Шко
да, що ми не знаємо росій
ської мови. — так хотілося 
поговорити з ними, подя
кувати за ведмежат, яких 
вони зробили самі і пода- 

1 рувалп нам.

показайого 20 
нідерландського 

і чарів-

Розмова повертається де 
кіно. І І4-річпа Марікс, ду
же жвава, весела дівчинка, 
охоче розповідає, що це її 
перша роль. Вона досип, 
суворо ставиться до своєї 
героїні — розбещеної, его- 
їс нічної дівчинки. «Добре, 
що наприкінці фільму вона 
виправляється, — додає 
Марікс. — Ці сцеї.ш мені 
грат набагато приємні
ше».

Варт —- актор більш до
свідчений. Він знімався в 
дитячих програмах для те
лебачення. Там його і помі
тив режисер.

— Я хотів показати в 
своїй картині, — говорить 
1\. Молен, — Що кожна ди
тина — це особа, в якій за
кладені великі цінності. 1 
їх треба берегти, розви
вати.

І\. Молен — відомий ре
жисер дитячих фільмів, 
який тісно зв’язаний з 
школою, багато займається 
проблемами дитячого кіне
матографа. На попередньо
му Московському фестива
лі ного стрічка «Потер і 
літаючий автобус» одержа
ла при.; як найбільш весе
лий фільм.

— Я високо ціню увагу, 
з якою у вашні, країні 
ставляться до мистецтва 
для дітей, — говорить ре
жисер. — ) з задоволенням 
приїхав у Москву.

— Л ми вже думаємо, як 
б:і приїхати у вашу столи
цю ще раз! — в один голос 
підхопили Марікс і Варт.

Л. ЄРМАКОЗА, 
кор. ТАРС.

600 кілометрів з боями пройшли частини 45-ї, 47-ї 
і 58-і стрілецьких дивізій по денікінських і петлюрів
ських тилах, щоб з’єднатися з основними силами Чер
воної Армії. Від берегів Чорного моря і Дніпра Пів
денна група під командуванням И. Якіра пробивалася 
територією нашої області на Умань, Христинівку, по
тім Білу Церкву і, нарешті, на Житомир. Саме через 
Єлисаветградщину член Реввійськради В. П. Затон- 
г.ький з політпрацівниками проривався до оточених 
дивізій, через Єлисаветградщину бронепоїзд О. Ша- 
пільського доставив Південній групі боєприпаси і 
зброю...

ПОДІЯМ — 60 РОКІВ

зриву операції, у мене не 
здригнеться рука підписа
ти наказ про ваш розстріл. 
Мова йде про долю трьох 
дивізій! Вирушайіе вран
ці...

27 серпня 1919 року, ще 
на зорі Радянської держа
ви, В. І. Ленін підписав дек
рет про націоналізацію кі
нематографії. Нині ця дата 
відзначається як всенарод
не свято радянського кі
но. Символічно, що юві
лейний для кіно 1979 рік є 
й Міжнародним роком ди
тини. Радянські діти добре 
знають, що у них є своє 
«власне» кіно, свої драма-

боти цього режисера аи 
ще знаєте!

4. Які фільми представ
ляють радянську дитячу 
кінематографію на XI 
Міжнародному кінофести
валі, що проходить нині а 
Москві!

на конверті: «Кінз — ді
тям».

У вікторині можуть взя
ти участь усі бажаючі.

Вікторина триватиме до 
ЗО вересня, остаточні ре
зультати буде опублікова
но на початку жовтня.

Ж 7№7Ш
гур. и, режисери, актори...

Тож від сьогодні і про
тягом місяця предметом 
нашої розмови буде ди
тяче кіно.

РЕДАКЦІЯ «МОЛОДО
ГО КОМУНАРА» РАЗОМ З 
КІРОВОГРАДСЬКИМ ДИ- 
ІЯЧИМ КІНОТЕАТРОМ 
«МИР» ТА ОБЛАСНОЮ 
КОНТОРОЮ ПО ПРОКА
ТУ КІНОФІЛЬМІВ ОГО
ЛОШУЄ ВІКТОРИНУ —

«КІНО — ДІТЯМ!»
Вікторина складається з 

трьох турів. У кожному — 
п’ять запитань. За пра
вильну, вичерпну й цікав/ 
відповідь на кожне запи
тання нараховується одне 
очко.

Переможцями вікторини 
стануть ті учасники, хто 
набере найбільшу кіль
кість очок у всіх турах і 
займе, відповідно, перше, 
друге й третє 
них чекають 
призи.

Переможець 
туру теж отримує 
(Якщо у кількох учасників 
буде порівну очок, то пе
реможця туру визначать 
жеребкузанням).

Отже, тур перший.
1. Назвіть перший радян

ський звуковий дитячий 
фільм. У якому році ВІН 
вийшов на екрани! На якій 
кіностудії знятий?

2. Коли було створено в 
нашій країні дитячу кіно
студію? її перша назва? Як 
вона називається тепер?

3. Назвіть фільм, кадр з 
якого ви бачите на знімку. 
Хто його режисер? Які ро-

місця. На 
спеціальні

кожного 
приз.

2.
З розчинених 

дверей теплушок 
лося натужне: 
братці, любо...» 
часу безладно бабахкали 
револьверні постріли... З 
усьою ешелону виділяло
ся кілька класних вагонів, 
над одним з яких тріпоті
ло чорне сатинове полот
нище з написом: «Комуна 
імені батька Кропоткіна». 
В одному з купе сидів 
вузькоплечий, миршавий 
чоловічок з гармошкою в 
руках і нудно награвав 
одну і ту ж мелодію... 
Довгі коси нависли на його 
бліде обличчя, напівза
плющені очиці... На столи
ку напроти стояло три 
пляшки коньяку. Одна 
розкоркована. Поруч на 
тарілці лежала закуска...

Без стуку 
двері, і в 
готелеса 
Задова. 
грати.

— Ну?
— Чорний 

розмовляв з Голубенком.
— А це хто такий?
— Заступник Затонсько 

го... Бронепоїзди, їх два, 
вирушили з Бобринськоі, 
прорвалися 
гвардійський 
бою зайняли 
род. Отут ми 
гозорили...

— Говорив 
казав, чи від

— Та що ти, батьку! Щоб 
мені Одеси не бачити! Бсе 
культурно, благородно 
Черненко просто дав зро
зуміти комісарам, що 
лізо їхнє нам ні 
Нам би тільки 
Вивантажуються 
забираються до 
Нехай собі чухрають до 
Якіра, але, пардон, без 
снарядів і патронів... Я чес
но пропонував поділитеся.

— Ну?
— Голубенко 

Чорного під три 
Сказав, що хоч по 
ваших чубатих, а 
ться до своїх...

Махно звівся на ноги, К 
кинув гармошку, ліктем Е 
відсунуз на столику пляш
ки. ■

— Карту!
Блискавично метнувся ■ 

від дверей ординарець, 
дістаз з планшета неве- і 
личку польову карту, роз
клав її на столі. Махно я 
якусь мить дивився на неї, Я 
потім ткнув пальцем: «Ось 1 
тут треба буде їх нажаха- і 
ти...»

Задов помітив, як дов- || 
гий, акуратно обрізаний і 
вичищений ніготь «батька» <я 
вперся в карту біля Ново- м 
українки. А Махно про- Г 
довжуваз:

— Ремонтний поїзд про- я 
пустити. По бронепоїзду і И 
охороні — щільний куле
метний вогонь з обох бо- Я 
ків. Ще є час, можна І 
встигнути окопатись уз- | 
довж насипу. Колії не роз- я 
бирати. Візьмемо так. За- [| 
лізниця нам згодиться... 
Все. Йди! я

Ю. ДМШРЕНКО. ?

навстіж 
вирива-
«Любо, 

Час від

Сіре, непривітне примі
щення штабу армії зустрі
ло Шапільського гомоном 
десятків голосів. «Та тут 
не протовпишся», — зупи
нився було коло порега 
моряк. І час уже пізнії, 
одинадцята година. Але 
дз Семенова прооиіися 
все одно треба.

Сашко насунув на 
безкозирку і рішуче 
працював ліктями. Перепи
нив його вже біля самих 
дверей ад ютант коман
дуючого:

— Куди? Завтра. Завтра, 
товариші!

— Ти що, завтра!.. Завт
ра, браток, я позине-т у 
Фастові бути. Сьогодні 
треба, негайно... Допові
дай командуючому, що 
командир бронепоїзда 
«Пам'ять Іванова» має до 
нього справу.

— Прізвище? — заціка
вився ад ютант.

— Шапільський.
— Проходь, — шепну ь, 

відступаючи від дверей. — 
Бігом!

Сашко шмигнув у трохи 
прочинений, прямокутник 
дверей. Позаду загули, та 
він був уже в кабінеті. Об
смикнув бушлат, поправна 
пояс, портупею. Мало не 
обірвали. І лише тоді гля
нув у глибину кімнати. 
Там за письмовим столом 
сидів Семеноз і щос» чи
тав. Праворуч Шапільський 
побачив чоловіка із замис
леними, натомленими очи
ма. Мабуть, Аралов, поду
мав. Ступив крок уперед:

— Командир бронепоїз
да «Пам ять Іванова». За
кінчую ремонт і за нака
зом Лепетенка 
буз повертатися 
на фронт... Як 
розуміти це? Чому броне
поїзд передається в тил, 
12-й армії? — простяг 
одержану вранці телефо
нограму.

Семенов мовчки підвів
ся, підійшов до оператив
ної карти, що займала всю 
стіну. Якусь мить дивився 
на різнокольорові прапор
ці, що загрозливою дугою 
позначали лінію фронту.

— Ви давно з передової, 
товаришу Шапільський?

— Кілька днів.
— А погляньте, як 

нилеся за цей час 
фронту. Денікінці захопи
ли Полтаву, — олівець 
ковзнуз по карті і вперся 
в білий прапорець на 
вістрі синьої стрілки, яка 
позначала групу військ

відчинилися 
них виросла дов- 
постать 
Махно

Льовки 
перестав

тільки-но

через біло- 
фронт і без
Новомирго-

3 ними й по-

за-
до чого., 

горішки...
нехай і 
Дідька...

противника, — і спрямову
ють свій удар на південь,— 
олівець переметнувся до 
іншої стрілки, що виходи
ла з Катеринослава і впи
ралася у станцію Знам'ян
ка. Наша чотирнадцята 
армія змушена відсіу- 
пати...

— Ви нас у Києві три
маєте, 12-й армії переда
ли, а тал\ люди гинуть...

— Не гарячкуйте, гіа 
півдні України становище 
надзвичайно тяжке. Звер
ніть увагу сюди. Якщо ми 
не зупинимо наступу де- 
нікінціз, що в теперішніх 
умовах дуже важко, бо ж 
зі сходу наступає корпус 
Шілінга, із заходу — пет
люрівці, то наші 58-а, 45-а 
і 47-а дивізії будуть відрі
зані від Червоної Армії... 
Враховуючи те, що боє
припасів у них обмаль, і 
те, що вдержують вони ве
личезну ділянку фронту...

Шапільський усе зрозу
мів. _

Тепер 
отримав 
набував
значення, 
ням командарма 14-ї дові
рений вам бронепоїзд 
тимчасово переходить до 
складу 12-ї армії. Нака
зую вам вирушити сьогод
ні в напрямі Фастів—Боб- 
ринська — Помічна—Оде
са для супроводу тран
спорту з патронами і сна
рядами для 45-ї, 58-ї, 47-і 
дивізій. Командарм Семе
нов. Член Реввійськради 
Аралов», — пригадав Саш
ко наказ.

Відчув, як гаряча хвиля 
накочується на обличчя. 
«А я ж, дурень, думав, що 
за насмішка над моряка
ми — зробили бронепоїзд 
інтендантським»...

— Сподіваюся, ви усві
домлюєте важливість зав
дання? — долинув до Саш
ка голос командуючого 
12-ю армією, і він кивнув 
у відповідь, намагаючись 
не зустрічатися поглядом 
ні з Семеновим, ні з Ара- 
лозим, боячись, що вони 
догадаються, з якими дум
ками пробивався він до 
штабу.

— Але це не все, — 
втрутився Аралов. — Ваш 
шлях лежить по території, 
яку захопили махновці, 
будете пробиватися з бо
ем. Правдз, не одні, а ра
зом з бронепоїздом
«Смерть паразитам!» Ви
мушений попередити... 
Хоч і заслуги вашого бро
непоїзда нам відомі, та 
разі невиконання

Увага! Запитання друго
го й третього турів став
лять самі учасники.

Кожен із вас, даючи від
повіді на запитання пер
шого туру, може прислати 
до редакції і своє одне за
питання, пов'язане з те
мою дитячого кіно. П’ять 
найцікавіших буде опублі
ковано як запитання дру

послав 
чорти., 
головах 
проб'є-

(Закінчення буде).

повинен 
негайно 

накажет/:

змі- 
лінія

в
наказу,

Про релігію і атеїстичне виховання

5. Які з дитячих фільмів, 
<цо вийшли на екрани ос
таннім часом, вам найбіль
ше сподобались! Чим

ме! Коротко напишіть про 
один із них. (Кращі відгу
ки буде опубліковано).

Відповіді на запитання 
першого туру надсилайте 

не пізніше 4 вересня (за 
поштовим штемпелем) на 
адресу: 316050, МСП, м. Кі
ровоград, вул. Луначар- 
ського, 36, редакція газети 
«Молодий комунар». Не 
забудьте зробити позначку

гого і п ять — третього ту
ру. А їх автори отримають 
по два очка. Крім того, во
ни можуть відповідати на 
інші чотири запитання 
туру.

Отже, запрошємо в4с, 
дорогі друзі, взяти участь 
у нашій вікторині.

Максимальна ’ кількість 
очок — 17.

Щасливої вам сімнад
цятий!

У видавництві політичної літера іурн 
України вийшла з друку книга «Про ре
лігію і атеїстичне виховання». До неї 
увійшли праці та уривки з праць класи
ків марксизму-ленінізму про соціальну 

'сутність релігії, світоглядні основи на
укового атеїзму, шляхи і засоби атеїс
тичного виховання трудящих. Збірник 
містить найважливіші документи і мате
ріали, які характеризують ставлення Ко
муністичної партії І Радянської держави

до релігії і церкви, визначають завдання, 
зміст і форми атеїстичної робот, а та
кож рішення і документи Компартії Ук
раїни, декрети і постанови уряду Україн
ської РСР з питань релігії і атеїстичного 
виховання.

Книга видана масовим тиражем і на
друкована на Київській книжковій фаб
риці республіканської о виробничою 
об’єднання «Поліїрафкннга»Дсржкомви- 
даву УРСР.

(РАТАУ).
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60 РОКІВ ТОМУ ОРГАНІЗОВАНО 
РАДЯНСЬКИЙ ЦИРК

“ї НЕПРАБЙОПОДОБНІ ІСТОРІЇ
Народного артиста СРСР Юрія ІІікуліпа наїсть 

Саме тому читачам буде цікаве довідатися, що в 
60-річчі радянською цирку Юрій Володимирович 
оюгугав у літературі оригінальною. захоплюючою 
і {.біографічною книгою «Майже серйозно..,». Вона 
йшла у видавництві «-Молодая гвардия». .

Книга весела іі серйозна ;• роздумами про і;:., 
розповідями про товаришів, ліричними відступами 
малюнками аїпора.

Пропонуємо уривок з твору Юрія ІІікуліпа.

усі. 
рік 
де
ли
ли

цирк, 
і та

«Майже серйозно...» З БІЛОРУСЬКОГО 
ГУМОРУ

нас 
ар-

I’

Минають роки. Про і 
уже кажуть — маститі 
тисти. І як свого часу 
дивився на корифеїв цир
ку, тан, очевидно, дивля
ться й на нас клоуни-по- 
чатніеці. А мені здається, 
що ми лишились такими 
ж, якими були багато ро
ків тому. Тан, звичайно, 
набули досвіду, стали 
більм професіональними, 
але, по суті, не змінилися. 
Скоріше навпаки, дещо ми 
раніше робили нраще, ніж 
тепер. У молодості легше 
працювалосл, були задьо
ристість, пошуки, імпрові
зації. Раніше ми легко зно
сили будь-які промахи. А 
тепер невдачі стали пере
живати гостріше. Та й пуб
ліка ставигь до нас особ
ливі вимоги.

Останнім часом я нерід
ко згадую снова Каранда
ша: «Вилізти на гору лег
ше. ніж потім на ній утри
матись».

У цирк я почав захоху- 
сатись поступово. Рік за 
роком вживався в цей стро
катий світ. Найбільше п 
пслюС-ив у цирку людей, рони 
Тільки одержимі люди мо
жуть усе життя переїжд
жати з міста до міста, жи
ти в переповнених готелях 
чи по чужих квартирах, 
щодня годинами репетиру
вати, і все заради тої о, 
щоб вразити і здивувати 
глядача, здвоювати пссагу 
серед товаришів по роботі.

Робота! Жоден артист 
театру чи кіно, наскільки я 
з::аю, ке скаже: «Я сьогод
ні відпрашовав спектакль», 
або «Я сьогодні відпраціо- 
вг.в один знімальний день». 
А в цирку кажуть: «Ми 
відпрацювали два спектак
лі», «Ми їдемо працювати 
ц Кемерово». «Ми 
цюсмо в другому 
пенні».

Серед артистів цирку любов 
панує атмосфера доорози і- “
ливо о ставлення одне до 
одної о. Скільки корисних 
порад від нлеунів ми з Ми
шею дістали, спотикаючись 
під час створення нових 
реприз.

Минає час. Усе змінює
ться. Тепер я підходжу піс
ля вистави до молодого 
клоуна й кажу.

— Чого ж ти в землю го
вориш, адже тебе ніхто не 
чує.

Чи заздрять артисти 
Цирку одне одному? В мис
тецтві, як и.ажуть, не без 
цього. Але в цирку зазд
рість в основному та, що 
може тебе «підзавести», 
примушуючи подумати, як 
краще зробити свій номер. 
Артисти цирку радіють ус
піхові своїх товаришів. Ця 
традиція йде здавна. Адже сказала: 
свого часу життя аргис«ів 
залежало від зборів. Будуть 
збори — хазяїн заплатить, 
каса виЬвитьє. пустію — 
ніхто грошей не «одержить. 
Тому кожен уболівав ье 
тільни за свій номер, а й за 
всю програму.

Покаже артист новий но
мер. і ножен постарасіься 
підійти і підбадьорити де
бютанта, сказати йому: < ~ 
дебютом!», «З -початком!»

А прем'єра!.. Прем’єра — 
особливе свято в цирку. Всі 
хвилюються. Як правило, 
не вистачає часу на ,репе-

пра- 
відді-

тваринами прибувають 
день вистави і артисти 
ших номерів допомаїають 
розвантажувач и ----------
новлювати

У цирку 
значається 
гастролей. 
Урочистий ,,___  ___
ний. Радісний тому, що за
вершили сезон, успішно 
проходили на публіці, мали 
приємні відзиви в пресі.

Прийшовши до цирку 
вчитися, я з обожнюван
ням дивився на ножного 
нлоуна, бо його фігура 
уявлялася мені дивовиж
ною, романтичною і в чо
мусь незбагненною. Через 
рік я міг уже досить твере
зо судити про людей цієї 
професії.

У житті все виявилось 
простішим. Клоуни і їхні 
дружини прості трудівни
ки, які серйозно ставля
ться до своїх, здавалося б. 
несерйозних дій на арені. 
Бувають клоуни веселі в 
житті, бувають трохи по
хмурі. Є оптимісти, с песи
місти. Більшість клоунів, 
котрих л знав особисто, 
добрі, чуйні люди, компа
нійські в побуті, хоча ха
рактери у всіх них різні.

Щоб стати справжнім 
килимовим, потрібен час. 
Досвід «збувається з рока
ми. В цирку на відміну під 
естради серед клоунів май
же немає молодих зірок. 
Ім'я собі клоуни роблять 
поступово, довго. Мабуть, 
тут може «бути винятком 
тільки доля чудового нлоу
на килимового Леоніда Єи- 
гібарова. Ні на кого не схо
жий, він працісєав на ма
нежі з перших років точно, 
чітко, не йшов на поводі у 
публіки, а шукав свого гля
дача. І знайшов його. Цей 
клоун, будучи молодим, 
став зіркою першої величи
ни. Прекрасний акробат, 
блискучий жонглер, янии 
майстерно володів мисте
цтвом пантоміми, Леонід 
Єнгібаров увесь час шукав 
нового, і через три —чотири 

після дебюту про 
його мистецтво сперечали
ся, його наслідували. У 
нього були завзяті при
хильники і протисники.

Коли я побачив його 
вперше на манежі, мені він 
не дуже сподобався. Я не 
розумів, чому навколо іме
ні Єнгібароеа такий бум. 
А три роки по тому, знов 
побачивши його на манежі 
Московського цирку, я був 
у захопленні. Він приго
ломшливо володів паузою, 
створюючи образ трошки 
сумної людини, і кожна 
його реприза не просто ве
селила, забавляла глядача, 
ні, вона ще несла й філо
софський зміст. Єнгібаров, 
не промовляючи ні слова, 
говорив з глядачами про 

і нєнаєисть, про по
вагу до людини, про зво
рушливе серце клоуна, про 
самотність і суєту. І все це 
він робив чітко, м’яко, не
звичайно.

Участь у фільмах допо
могла мені набути популяр
ності. Я добре розумію, 
глядачі іноді йдуть до цир
ку на програму з моєю 
участю не для того, щоб 
подивитися клоуна Нікулі- 
на, а для того, щоб поба
чити артиста кіно. >

Пам’ятаю, працювали ми 
в Горькому. До нас на ма
нежі виступали чудові 
клоуни Геннадій Маков- 
сьний і Геннадій Ротман. 
Багато хто чомусь вважав, 
що ми повинні бути на сім 
голів вищими за них. Чо
му? Мабуть, через кіно.

Одна жінка мені так 1

У 
ін-

іх і вста- 
клітки. 
неодмінно від 
й завершенна 

Завершення, 
день. Він радіс-

Толик пропонує сест
ричці вітаміпкп.

— Я не люблю табле
ток, — каже Марпика.

— Бери, вони не хворі.
* ♦ ♦

Наталочка запитує ма
тір:

— А сопне буває сипім?
— Ні, доню, сонне — 

червоне.
— А вночі? — дивує

ться мала.
♦ ♦ Яе

Мати палила Марпльці 
склянку молока з-під ко
рови. Марильця відпила 
трохи іі каже:

— У нашої Рогулі, ма
буть, у животі є пічка, бо 
молоко тепленьке.
З білоруської переклав 

М. КРИЛОВ.

О АРЕШТІ Устинівка пе- 
* ■ рестала бути місцем 
випробування життєздат
ності ко/иандировочних.

Змінив свій вигляд го
тель. Після ремонту зник
ли щілини в стінах між но
мерами, і тепер зовсім не 
чути, що робиться в кімна
ті поруч. Ліжка не викли
кають уже ніяких асоціацій 
з ложем Рахметова. По
душки не вибухають пере
прілим пір’ям і не нагаду
ють на дотик борону. Бі
лизну придбали нову й пе
реміняють, як тільки вона 
стане непривабливою на 
вигляд.
рі АРЕШТІ у директора 

Устинівського кафе 
1. Д. Гуземи відібрали лі
цензію на розведення мух, 
що не бояться людини й 
успішно борються з нею 
за існування. Окремим ви
пуском «Комсомольсько
го прожектора» Іванові 
Дмитровичу запропонува
ли продовжити експери
мент у себе вдома.

І. Ф. Коваленко, праців
ник місцевої санепідстан- 
ції, без будь-якого нагаду
вання і традиційної склян
ки вина добровільно взяв
ся хімічними засобами по
кінчити з рештками роїв 
«мухи устинівської». В

цьому йому активно допо
магають усі працівники 
підприємства громадсько
го харчування.

А в кафе відремонтува
ли каналізацію, і тепер 
традиційна калюжа, що 
починалася з-під умиваль
ника і широко розіік.злася 
по залу, зникла. Полаго
дили й котел для підігріву 
води, а тому не стало гір 
брудного посуду на сто 
лах.

Ходять чутки, що пози
тивних реформ очікують і 
в якості страв, які готують 
на кухні. Появиться в кафе 
навіть меню.

АРЕШТІ в селі Веснян
ці Добровеличківсько- 

го району вперше за бага
то років провели капі
тальний ремонт Будинку 
культури. Відрихтували й 
стелю, що . впала кілька 
місяців тому. Тепер тут 
щовечора можна дивити
ся новий художній філь/л, 
активізувала свою роботу 
художня самодіяльність. 
Дійшло до того, що у Вес
нянку почала повертати
ся з Помічної молодь, кот
ра раніше, тікаючи гід 
нудьги, залишила роботу 
в колгоспі і подалася в 
місто.

АДРЕСИ
ВИЩИП
№S

— Коли ви приїхали, я га
дала, що будете літати під 
куполом і взагалі все у вас 
буде незвичайним. А ви я>< 
усі.

Але ж я справді звичай
ний, нормальний клоун. 
Звичайно, я хочу працюва
ти якомога краще, але це 
не завжди виходить.

Про все це я ........
«З думаю щоразу, 

няісся в пустому залі для 
глядача, коли броджу ко
ридорами, занутками свсгс 
рідного дому — старого 

___  Московського цирку на 
тицію. Буває, що вагони з Цвітному бульварі.

МИМОВОЛІ 
коли опи-

«Молодой коммунар» — 
срган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

По украинском языке.____

Газета 
виходить 

у вівторок, 
четвер 

і суботу.

БК .’’4240.

Для кіровогрпдців 1 гос
тей міста кінотеатри про
понують такі ф'.'іьми:  ....г, <(дти. 

солдати...» 
Російської 

імперії, або Знову невлови
мі» (11.30, 13.30). «Попе
реднє розслідування»
(15.30. 17.10. 18.50, 21.00).

До 60-річчя радянського 
кіно в кінотеатрі йде показ 
фільмів під девізом «Ми«’- 
тецтно. народжене Жовт
нем».

КІНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦЬ». «Омелян Пуіачсв» 
(9.00. 12.00. 15.00. ’л
20.50).

КІНОТЕАТР-ЛІТАК 
БУРАШКА» і”.....
тям мультзбірннк «Ну 
стривай!» (10.00. 
14.00, 18.00) і , - 
«Викрадення Мауглі 
13.00. 17.00. 19.00).

ТЕАТр 25 серпня покаже 
виставу «Мол дружина — 
брехуха» за п’єсою Мейе і 
Еннекепа, 26 серпня — 
«Гроші для Марії» В. Гае- 
путіиа.

Початок віїста» 19.30. 
Каса працює ь 13 години.

ПАРК ІМЕНІ В. І. ЛЕНІ
НА. Сьогодні і завтра тут 
працюватиме виставка вій
тів. Відкриття виставки —
25 серпня о 1-1 годині, за
криється вона 26 серпня є
17 годині.

25 серпня о 18 годині 11 
парку відбудеться творчий 
звіт колективу художньої 
самодіяльності тресту «Кі
ровограде! льбуд». Для мо
лоді — вечір відпочинку.
26 серпня — творчий іг 
колективу заводу дозую
чих автоматів. Початок о
18 годині.

ПАРК КУЛЬТУРИ І ВІД
ПОЧИНКУ ІМЕНІ 50-РІЧ^Я 
ЖОВТНЯ. (І 1-І годині 
відкриття виставки квітін.

КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ. 
Другий тиждень тут пра
цює республіканська ш 
ресувна виста вк<\ творі» 
живопису українських >> • 
дянськпх художників. ІСь< 
покуються роботи за. 
женого художника УІ’СР 
М. Мансименка, народного 
художника УІ’СР В. Лигои- 
ненка та інших митців.

...інують такі фільм
КІНОТЕАТР «МИР», 

бати, йшли 
(9.50). «Корона

18.10,

«ЧЕ-
пропонує ді- 

■ 1IIIIK «Ну, по- 
(‘10.00, 12.00.

і мультфільм
”------ і» (і 1.00,

Наука-не штука
З ОГОЛОШЕНЬ:

< Клуб на ремонті. Ба
жаючі подивитись кі
ло — проходьте через 
кінобудку >.

«Всі. хто збирається 
КОСИТИ ГІЛЛЯЧКОВИЙ
корм. ПОВНІШІ ВЗЯТІЇ ко
си і сокири. Культурних 
дерев не косити. Сіно і 
листя здавати без до
щу».

* * *
«Здаю квартиру з ог- 

дельпим ходом і своїм 
ліжком...»

З ПРОТОКОЛІВ:
«Першим наближався 

до фінішу комірник 
С. Павлюк, але йому 
свиснув з трибуни су
сід. І Чемпіон зашпорт
нувся. Всю вину за зрив 
рекорду покласти на 
свистуна ..»

*>!«#•
«У зв'язку з тим. що 

сторож баштана переко
чує кавуни додому, зро
бити на полі рів, а сто
рожа харчувати без ви
ходу до хати».

* * ♦
«Тракторист Христич 

не хоче бути удариикнм. 
бо п.іаіить аліменти. 
Примусити його робити 
надп.їапові проценти си
лою І перераховувати їх 
його колишній жінці».

З ЛИСТІВ:
«Хай редакція розбе

реться. чому бібліоте
кар тримає коло себе 
жінку. Бій сам мис по
ли. а зарплата йде па 
неї без зняття налогу 
на малрдітігість».

:«с г*с

«Ворожіш Лукерія об
манула завгаража: він 
дав їй кіло ковбаси і 
і різався в дуба...»

«Як з’ясувалося після 
засідання. ’ форуму не 
було. То мені має ній 
зарплата поїш не збе
руться всі голосуючі».

«Вулиці в нашому се
лі були б культурніши
ми. якби ними не гони
ли череду з трактора-

Зібрав М. КРОКУН.

Баєчки-нагасчки

Врятувався
(Майже за Глібовмм).

В село із лісу Вовк вліта.
— Де тут сховатись? — Мурчика пн ги.
— В завфермою.
— Я там ягнятко вкрав...
— А пін на тебе десять їх списав. 
Ой, дякую! — той крикнув і подався. 

Кіг не збрехав:
ВЇвчиськд врягувався.

Закон джунглів
Зайчисько гнув кирпатий ніс:
— Хіба не ліс? 
Тут жить хіба?
Одна ганьба!
Подамся в Джунглі, в дикі хащі. 
Там воля і харчі там країні. — 
І він иомчдв до тих принад.
А зараз проситься назад. 
Сльозу пускає: я не знав,
Що гам хто СНЛЫ1ПЙ, той і прав.

Сучасний півень
Доли б пгаїппііі збори не збирали, 
Індика її Півня там критикували. 
Індик завжди обурювавсь безмежно 
1 критикам доводив протилежне. 
Л Півень, як нічого не бувало , 
Казав: я знаю, в мене хиб чимало. 
Ллє, повірю, я організуюсь, 
Все виправлю, 
Навчусь,
1 Іерсбудуюсь,
Підвищу значно свій культурний 

рівень...
Тепер вже зав подвір’ям отой Півень. 
Ще іі поголос пішов між усіма: 
Розумп|ій, вірно критику спрпйма.

Борис ЧАМЛАЙ, 
м. Кіровоград.

Афіші, як ві
домо, чіпляють 
у найлюдніших 
місцях. У міс
течку М. вирі 
шили сповісти 
ти народ пре 
фільм «Каска
дери»-, виморю 
ставши спеку, в 
ану всі поспіша
ють до води: 
причепили афі
шу прямо... до 
чотирма цямри
ни колодязя. 
Святе місце, я н 
чзжуть. порож
нім не буває...

Але хто ці 
■•{гартівники? Від
гукніться.

Фоюусмішка 
С. ФЕНЕНКА,

Тлумачник 
«ПК»

Пароплав — 
парове опален
ня.

Вершник — 
любитель мо
лочних верш
ків.

Ряжанка — 
гарна моло
диця.

Невинний 
непитущий.

Лаконічність— 
покривати па
ком.

' і

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

27 СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.СО 

-— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9 05 — Мультфільми. 
9.35 — Телефільм «Склянка 
поди>. 1 і 2 серії. По закін
ченні — новини. 14.30 — 
повили. 14.50 — Док. філь
ми до Дня радянського кі
но. 15.40 — Мамина шко
ла. 18.10 — Міжнародний 
товариський матч з стриб
ків у воду: збірна СРСР — 
збірна СІНА. 16.40 —
В. Крапнвін. «Та сторона, 
де вітер». Теленистава для 
дітей. Частіша 1. 18.0.» 
«День за днем». (К-д). 18.20
— Оголошення. (К-д). 1«ї.25
— «Юна зміна». (К-д). 18.45
— «Сьогодні v світі». 19.00
— Б1К-1 уп вокальноИнс.гру-
мен тильного ансамблю
«■Синій птах». 19.20 -Паш 
сусід Туреччина». До на
ціонального свята Туреч
чини. 19.55 — Телефільм 
«Пастухи Тушетії». 1 серія. 
21.00'— «Час». 21.35 
Чемпіонат .СРСР з <|>у іСо
лу: ЦСКА — «Динамо» (Мо
сква).' В перерві — «.Сьо
годні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини, 10.15 — «Добро
го вам здоров'я». 10.45 - 
Теле'ргляд «Знімається кі
но». 11.45—Господарський 
механізм: особливості і
проблеми. 12.15 — «їптер- 
клуб». 16.30 — До 40 річчл 
возз'єднання західноукра
їнських земель з УРСР. 
«Шляхом єдиним». 17.00 — 
Копцерт-вітання шахтарям. 
18.00 — Юні господарі зем
лі. 18.30 — -Актуальна ка
мера». 19.00 •— Чемпіонат 
СРСР ,Т футболу: «Шахтар: 
(Донецьк) — «Локомотив» 
(Москва). 20.45 — «Па доб
раніч, діти!». 2100 —«Час».
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