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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ HPAfH, ЄДНАНІ

КОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

У трикотажний цех фі
ліалу кіровоградської фаб
рики «Індпошиття», ЩО Б 
селі Тишківці Доброве- 
личківськсго району, ш.о- 
року приходять молоді 
спеціалісти. Нині тут пра
цюють одинадцять комсо
молок. Склад комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву з часу свого народ
ження (а народився він з 
перших днів 
лу — п’ять 
значне зріс.

Зросла й

роботи філіа- 
ооків тому)

Виходить
з 5 грудня 1939 р.

майстерність 
наших в'язальниць. Та ще 
не завжди ми можемо ви
явити своє вміння. Нині, 
наприклад., погано поста-

чають нам нитки. Але й 
за іаких умов найкращі 
в’язальниці виконують 
змінні завдання на 110— 
115 процентів Це Світла
на Стоян, Валентина Шуд- 
ря. Олеьа Киреі-ко при
йшла в цех найпізніше, та 
швидко «акліматизува
лась» у колективі, тепер 
її також називають серед 
кращих.

Н. КУДРЯ,

секретар комсомоль
ської організації Тиш- 
ківського трикотажно
го цеху кіровоградсь
кої фабрики «Індпо
шиття».

НІХТО НЕ ЗАБУТИМ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ
*3 А Я В А 
СЕКРЕТАРІАТУ
м с с

ПРАГА. (ТЛРС). Радян
ський Союз — його народ і 
його армія винесли ііа сво
їх плечах основний тягар 
війни, відіграли вирішальну 
роль у повному розгромі 
гітлерівського фашизму, го
вориться в заяві Секрета
ріату Міжнародного союзу 
студентів, присвяченій 40- 
річчіо віроломного папа іу 
фашистської Німеччини па 
СРСР. 20 мільйонів радян
ських .нолей віддали своє 
життя в ім’я визволення 
народів.

СЬОГОДНІ, як і сорок років 
тому, реакційні імперіаліс
тичні сили знову вдаються 
до аитпрадяїлціїїіп іі аіітн- 
комунізму, щоб виправдати 
свою все зростаючу агре
сивність і здійснювані в не
бувалих масштабах воєнні 
готування. Сьогодні, як і 
сорок років тому, імперіа
лістичні і реакційні сили 
користуються тими ж аргу
ментами і посилюють на
ступ па демократичні, паціо-

пально-визвольні й усі інші
мііролюбіїі сили.

.'Події доброї волі не по
винні забувати трагічної по
дії минулого. Прогресивні і 
демократичні студенти, які 
беруть активну участь у ру
сі прихильників миру, вва
жають своєю найважливі
шою справою об’єднати 
всіх, хто виступає проти 
роздування воєнного психо
зу, відзначається в доку
менті.

Прогресивні і демокра
тичні студенти підтримуюіь 
мирні ініціативи Радянсько
го Союзу, який, як і сорок 
років ю.му, стоїть в аван
гарді боротьби за мир.

Секретаріат МСС заявляє 
про підтримку ПОСЛІДОВНОЇ 
.миролюбної політики краї
ни, яка вирвала світ з фа
шистської неволі. Секрета
ріат МСС висловлює свою 
солідарність з радянським 
народом, молоддю і сту
дентами, які добре знають 
ціну мирові і сповнені ріши
мості боротися за нього, 
підкреслюється в докумен
ті.

ВЧОРА

І сорок років 
тому цей черв
невий день був 
таким же со
нячним і теп
лим. Та схід йо
го кривавився; 
«Війна!»

Тепер зносу 
духмяно пах
нуть липи, зно
ву дзвінко смі
ються діти. Але 
ми не забули 
червня 1941 ро
ку.

На з н і м- 
ках: ветеран
Великої Вітчиз
няної війни
М. Я. КОРО
ВА И Ч Е Н К 0 
(внизу); покла
дання вінків на 
меморіал і- н о- 
му кладо.іищі.

ФОРУМ 
ВЕТЕРАНІВ

БРЕСТ, 21 ЧЕРВНЯ. {ТАРС}. 

Безсмертний подвиг захис

ників Брестської фортеці 

запалив сорок років тому 

зорю перемоги радянсько

го народу над гітлерізсь- 

ким фашизмом. їх непохит

на стійкість, висока муж

ність, беззавітна вірність 

партії, Батьківщині і війсь

ковому обов’язкові були 

примножені в битвах під 

Москвою, Ленінградом, 

Сталинградом, на Курській 

дузі, на полях битв у Євро

пі.

Сьогодні обпалена вог
нем війни земля форгеці- 
героя стала місцем прове
дення /міжнародної зустрічі 
громадськості у зв’язку з 
сорокаріччям нападу фа-

ВІЙНИ
шистської Німеччини на 
Радянський Союз. У Брест 
прибули представники ор
ганізації ЕЄтеранів війни, 
руху Опору, партизанів З 
підпільників, в’язнів нацист
ських концтаборів HP'S, 
УНР, ПНР, СРР, СРСР, 
СФРЮ, ЧССР, кра;н-учас- 
ниць антигітлерівської коа
ліції — Великобританії, 
США. Франції, борців Опо
ру Бельгії, Данії, !-алі", вк- 
тифашистів ФР’Н.

Цей представницький фо
рум ветеранів присвячений 
темі «Уроки другої СВІІОЄОІ 
війни і роль міжнародної 
і ромадськості в боротьбі 
за мир, розрядку, роззбро
єння та безпеку народів».

Сьогодні учасники зустрі
чі знайомилися з Брестом,- 
були прийняті у виконкомі 
обласної Ради народних де
путатів. відвідали колгосп 
«Радянська Білорусія».

Гості зустрілися з брест
ськими ветеранами війни і 
учасниками оборони фор
теці.

ЩЕ ВЧОРА, після зборів, 
Анатолія Чернявсько- 

го есі дружно вітали. Міц
но тиснули руку наставники 
Анатолій Іванович Гаври

ленко, Федір Іванович 
Озерний і Леонід Якович 
Безпалий, усіляких успіхів 
бажали голова правління 
колгоспу Микола Іванович 
ЧернИшов і секретар парт- 
кому Сергій Сергійович 
Чернявський. Було свято...

А сьогодні Анатолій ра
зом з друзями-комсомоль- 
цями зранку вже в полі. 
Працюють дружно. Олек
сандр Горошко — он там, 
одразу за Назарівкою, са
мохідною жаткою збирає 
багаторічні трави (півтори 
норми щодня дає). Трохи 
далі — Анатолій і Микола 
Биидичі. Розправляють по
дрібнене сіно в траншеї 
Олександр Чернявський, 
Володимир Засименко, 
Григорій Ткач і Володимир 
Олсксієнко. Працьовиті
>лопці! Досвіду, правда, 
малувато, але ж поруч дос
відчений бульдозерист
Леонід Федорович Ткач; 
його механізаторський
стаж — понад двадцять ро
ків.

Ну а Чернявський уже з 
самого ранку відвіз до 
траншеї сім причепів сіна. 
Повниться траншея.

Він і сам спочатку диву
вався. Аж поки Леонід 
Якович Безпалий — заступ
ник голови правління по 
кормовиробництву — не 
розповів про переваги но-

"КОРМИ — ТУРБОТА КОМСОМОЛЬСЬКА

НА РІЗНИХ ПОЛЮСАХ
стоять у зведенні про заготівлю кормів колгоспи імені Крупської та імені Уль 
янова Кіровоградського району. Чому!
бої технології зберігання 
'сіна, розробленої і пере
віреної хліборобами Під
москов’я. Пізніше в теле
програмі «Час» досвідом з 
цього приводу ділилися й 
трудівники Криму.

-------- ДОСВІД------------
Виявляється, подріб

нене сіно в траншеях 
добре зберігається, не 
втрачає високої пожив
ності. Обсяг робіт для 
його заготівлі значно 
скорочується, а собівар
тість знижується.

——РЕЗУЛЬТАТ------
Такого корму в кол

госпі імені Крупської 
вже припасли близько 
300 тонн. Стільки ж сі
на заскиртували. Ще є 
півтори тисячі тонн 
«раннього» силосу і 813 
— сінажу, закладених зз 
кілька останніх днів.

...Кипить робота, спорить
ся. Щодня перевиконують 
завдання п'ятнадцять моло
дих механізаторів з кор
модобувного загону. Пос
пішає й Анатолій Чернявсь- 

кий. Ще три-чотири ходки 
— і стотонна траншея за
повниться ещерть.. Та й 
негоже поступатися ровес
никам. Навпаки: тепер, піс
ля вчорашньої події, за со
бою вести їх треба.

А вчора Анатолій Черняв
ський став кандидатом у 
члени КПРС.

* * :■<

““ 0 КІЛЬКИ ми мали то
рік? — перепитують 

механ:затори. — По 1700 
кілограмів від корови. Да
масте, нині більше буде?...

А з-під грузовиків чути 
голоси иолег-водіїз (сонце 
туди їх загнало). Перемов
ляються знічев’я. А шо ро
бити? Еспарцет он який 
славний вигнався, але КІРи 
й КУФи застигли на полі, 
мов лелеки Поламані... І 
комбайн Дмитра ЛАурашни- 
ченка зупинився.

Дивиться Михайло Івано
вич Місарош на шо карти
ну, а на душі — образа. Па
рад самим собою соромно 
Якби ж не хотіли працюва
ти люди, но старалися б... 
Он грузовик Ігооя Павли
ненка стоїть. Завзятому 
хлопцю тільки дай роботу— 

дві норми виконає. А там 
мусить загоряти...

-------РЕЗУЛЬТАТ--------
Читав учора зведення 

в районній газеті; на 
звичному, останньому 
місці колгосп імені Уль
янова. Показник — лю
дям сміх: 40 тонн сіна і 
200 сінажу заготовило 
господарство. І лише 7 
тонн — трав’яного Ьо- 
рсшна.

------ - ПРИЧИНА---------
Сьогодні голова прав

ління на поля завітаз. 
Навперебій переконува
ли його, що КУФ такого 
дорідного еспарцету «не 
потягне». Погодився. 
Завтра силосного ком
байна вишле.

А чому ж ні він, ні ін
женерна служба госпо 
дарстоа, ні заступник 
голови по кормовироб
ництву Володимир Ма- 
тарович Бабенко про цс 
раніше не подумали? А 
чому новісінька плю
щилка - валкоутворювач 
просгоюс?

якої поставлено на індус ірі- 
аяьну основу.

Активну участь у важли
вій справі бере молодь гос
подарства. Судіть самі; біль
ше половини членів кормо-: 
добувних бригад — комст>» 
мольці; кожен другий Її 
них — передовик вироб
ництва. Старанно підготував
ся до «зелених жнив» і сам 
комітет комсомолу госпо
дарства, мобілізувавши те
пер усіх молодих механіза
торів на ударну працю.

Інша справа — колгосп 
імені Ульянова, де, попри 
есі «за» і «проти», неорга
нізованим підійшов до «зе
лених жнив» і комітет ком
сомолу, йото секретар Віра 
Кра,ложон Ну, а ті хлопці- 
механізатори, що працюють 
нині в полі, вийшли з-під 
впливу комсомольського 
активу. І жодного разу з 
початку кормозаготівлі не 
били на сполох «Комсо
мольський прожекюр»,
«блискавки»...

Будьмо об'єктивними: ве
ликі недоліки в роботі ко
мітету комсомолу колгоспу 
імені Ульянова — це, зви
чайно ж, і недоліки райко
му комсомолу, зокрема 
районного комсомольсько
го штабу по заготієлі кор
мів...

Запитання, запитання...
А водії прагнуть зробити 

до заходу сонця хоча б 
кілька рейсів.

П. ПОЛІЩУК.

Коментар першого 
секретаря Кіровоград
ського райкому ЛКСМУ 
Тетяни Сушкової:

— Позиції, що їх займа
ють господарства, спрааді 
далеко не рівнозначні. 
Колгосп імені Крупської — 
це завзяття, ініціатива, по
стійний пошук резервів під
вищення продуктивності 
праці. Звідси й високі ви
робничі показники. Гак, на
приклад, минулого року 
і ослодарство одержало в 
середньому близько трьох, 
тисяч кілограмів молока від 
корови. Та й нині середньо
добовий надій тут становить 
9,3 кілограма. За цими ус
піхами, звичайно ж, і міцна 
кормога база, створення
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ЯКЩО аам трзбз потра
пити а тракторну 

бригаду N2 і колгоспу іме
ні Шевченка, тримайтеся 
від центру Піщаного Бро
ду невеличкої, неглибокої 
річки Чорний Ташлик. Зо
на приведе вас, петляючи 
поміж пологими степови
ми берегами (верби де-че- 
де купками хиляться до 
води, немоз тамують спрз» 
гу; коло них забуваєш, що 
ти серед степу), прямо до 
тракторної. Правда, до 
самої бригади річці не до
братись: бригада розта
шувалась на пагорбах, то 
Ташлик лише зблискує 
проти сонця на коліні 
грайливим своїм плесом», 
дужче притискається ди 
правого, крутішого берега, 
підмиваючи його все далі 
й далі, і бара круто вліво 
— кудись же треба текти.

А тракторна бригада на 
горбах, яких не орють і 
не засівають (ні один, ма
буть,трактор не наважить
ся орати тут, бо круто); 
вони заростають бур'яна
ми, зацвітають наприкінці

палить — ти скажи! Коли 
не треба дощу, то »»н ТУГ 
тобі унте й є, а як не обій
тись без нього — наче 
дражниться.

Небо над Піщаним Бро
дом чисте. Вітер, як бла
годать, але ненадовго 
Рослини просять вологи. 
Віталій Іванович нагинає
ться до буряків, ЩО рів
ненькими рядочками бі
жать од нас, тікають сд 
руки на другий кінець гін. 
Чисті буряки стоять, як 
перемиті, апа 1— кволень
кі.

— їм би дощику, тихого, 
дрібненького, — вислов
лює сзоє бажання брига
дир. — Одразу звелися б, 
розправились би, а так — 
моз неживі. Аж боляче 
дивитись. Безпорадні ми 
ще у змаганні з посухою. 
Взяти хоча б цьогорічну 
сівбу. При сівб' внесли по 
50 кілограмів курячого 
посліду, по 50—70 кілогра
мів суперфосфату і по 
стільки ж аміачної солі на 
гектар. Внесли, а дощу 
нема. Ну думаємо, пропа-

ОПЕРАЦІЯ «ЦУКОР»

З »операції «Цукор», що її проводить «Мо
лодий комунар» у Добровеличкіасьиому 
районі, беруть участь п’ять КМК,.

Сьогодні наша розповідь про третього 
учасника операції — комсомольсько-моло
діжну ланку по вирощуванню цукрових бу
ряків колгоспу імені Шевченка,

весни і на початку літа 
молочаєм (молодим зеле
ним цвітом зацзігають), а 
ще свиріпою та кульба
бою. Наприкінці весни і 
на початку літа полин іще 
не цвіте, але вже пахне 
так, як може пахнути по
лин тільки з степу: терпко, 
дурманно.

У таку пору а іабооі 
тракторної, до якого я до
бивався за Чорним Таш- 
ликом, хоча веде гюди до
рога не одна, а багато: 
на асі боки розбігаються 
вони з пагорба, — з таку 
пору в таборі тракторної 
годі когось застати. Кам
панія весняно-польових 
робіт закінчилася, однак 
роботи з полі, якщо брати 
до узаги зась комплекс 
польових робіт, нині не 
менше. Я знайшов брига
дира тракторної бригади 
Віталія Ізанозича Шапоал- 
ла в степу. Навідався він 
на бурякозий лан, де гос
подарювала комсомольсь
ко-молодіжна ланка по ви
рощуванню цукристих, яку 
очолює Олександр Моска
ленко.

— Кзол&нькі бурячки, 
— перше що сказаз, при
вітавшись, бригадир. Ска
заз це з жалем і, як мені 
здалося, нзаіть з образою 
на когось. — І удобрили 
землю як слід, і грунт 
добре весною готували до 
сівби, і посіяли вчасно — 
найкращі агротехнічні 
строки вибирали, — а чо
гось не вистачзє — і не та. 
Сьогодні ще, правда, не 
біда, але хоч би ненадовго 
ця спека затягнулась. От

ли добрива — без води 
вони не розчиняться. Та, 
на щастя, змилувалось над 
нами небо, пустило сльо
зу. І що обидно, — про
довжує бригадир, — з 
кожним роком краще до
глядаємо культуру, а все 
одно з примхами погоди 
нам ще важко змагатися. 
Пам’ятаю, минулими рока
ми скільки мороки ми ма
ли з бур'янами, особливо 
з мишієм. Тепер же, глянь
те, — нема мишійки, геть 
вивели. Чисті буряки, без 
бур’яніз (гербіциди своє 
взяли, а ще дзоразове бс- 
ронузання провадили, ша
рували «бритвами»), і це 
ще більше допіка — вся 
праця може піти нанівець. 
Іреба дощу, негайно тре
ба дощу.

т/» ОМСОМОЛЬСЬКО-МО- 
лодіжна ланка по ви

рощуванню цукрових бу
ряків колгоспу імені Шев
ченка найбільша серед 
усіх учасників операції 
«Цукор» Газета ще раніше 
повідомляла, що піщанз- 
брідці на початку квітня 
змушені були об’єднати дзі 
ланки в одну, бо не виста
чало необхідної техніки 
для обох колективів. Тому 
й площа,, закріплена за 
мехачізагорами, подвої
лась. Тоді ж кожен член 
панки дістав конкретне до
ручення, бо, крім цукро
вих борякіз, механізатори 
забезпечують й інші сіль
ськогосподарські роботи 
в полі. Сьогодні, примі
ром, на буряковому лані 
у дві зміни трудяться ли
ше четверо: ланковий

Олександр Моск*»енк°. 
Взлерій і Іолікарпо1», Олек
сандр Говорун, Станіслав 
Соболеаський. Хлопці 
проиадягь спушування ■ 
вносять аміачну воДУ-

— Причому викснук>гь 
ці операції одночасно, 
додає бригадир 8. І- На
повал.— Щоб не експлуа
тувати зайвого агрегату, 
хлопці самі придумали, са
мі ж і змайстрували при
стрій — на культиватор 
УСАЛК-5,4 поставили бочку 
місткістю 3 центнери. 
Земля спушується і водно
час отримує поживну амі
ачну воду. До речі, про 
воду. Раніше ми, коли ще 
не вирощували цукрові* 
буряків за індустріальної 
технологією, про аміачну 
воду Не завжди дбали, le
nto про це турбота неаби
яка. Бо аміачна вода 1 
шкідників знищує, і росли
нам ріст пришвидшує. Ді
ставати її сьогодні нелег
ко — своїм транспортом 
возимо аж із Помічної, 
Сергій Кобець возить, — 
але обійтися без неї вже 
ніяк не можна.

На буряковому полі ро
бота не в розпалі, та вона 
необхідна, без неї 
обійтись. Щодня механіза
тори впоруюгь понад 'З 
гектарів площі, як і нале
жить за плановим завдан
ням-

— Про перевиконання 
плану, надпроценти в цій 
операції не слід згад/за- 
ги, — каже ланковий 
Олександр Москаленко. — 
Кожен гектар має одер
жати півтора —два цент
нери аміачної води, от ца 
норма й диктує швидкість 
нашому агрегату, бо по
спішиш — то мало пожи
ви отримає грунт. А цим 
нехтувати не можна — во
сени поплатишся.

До бурякових жнив ще 
далеко, та ланковий про 
це думає повсякчас.

ЩОДНЯ на одному з 
трьох бурякових по

лів відділка зайняті екіпа
жі одного — двох агрега
тів. Інші члени ланки об
робляють гербіцидами 
сходи кукурудзи (при сівбі 
не вистачило гербіцидів, 
то доводиться тепер надз- 
ложувати, бо бур’ян під
водиться та й падаличний 
соняшник теж як бур’ян)— 
ударною працею відзнача
ється тут комсорг механі
заторів, душа колективу 
Станіслав Ткаченко; спу
шують соняшникові гони 
досвідчені В. І. Шапоіал, 
Б. сО. Магвієнко; заготовля
ють корми, допомагають 
господарювати тваринни
кам. Трохи пізніше буря- 
ководи жнивуватимуть, 
оратимуть, сіятимуть ози
мі. Але де б не працювали 
— постійно думають про 
свій буряковий лан, про 
свою основну роботу.

•V * *

Пеьно, недарма так дур
манно пахнув того дня по
лин, мов хотів випахнутись 
до кінця; певно, недарма 
так багато того дня гово
рилось про спеку і про 
дощ. Він пішов увечері. 
Правда, не тихий і не дріб
ненький, як того хотів Ві
талій Іванович, — злива 
впала з неба, — але пішоз. 
Благодатний дощ на поля. 
Ще б підвелися кволі буря
ки, розпростались і пішли 
рости далі...

В. БОНДАР.
Добровеличківський 

район.

лтн погляд
М ДОБРИИ СВІТ

Маленька дівчинка за
губилась у великому місті.

— Як звуть твою маму? 
— питають люди.

— Мамочка.
— А як» у неї очі: чорні, 

сині, сірі?
— У неї очі — найдоЗ- 

ріші...
Донька -першокласниця 

виписала цю казку з кни
ги «ГІавлнські казки • 
(М., «Детская литерату- 
ра», 1979) і спробувала 
подарувати мені як влас
ний твір. А при звинува
ченні у «плагіаті» зізна
лась: «Просто я хочу, щоб 
і у тебе бу.'іИ добрі очі. .»

О.ДІПЄЮ головних
умов успішного вихо

вання гармонійно розви
нутих дітей В. О. Сухом- 
лішський вважав розвиток 
уміння пізнавати світ не 
тільки розумом, а іі сер
цем, щоб вразлива дитяча 
душа все життя поповню
валась добротою, прагну
ла до творчості. Виявити 
в кожній дитині (а не в 
окремих здібних чи обда
рованих) не тільки читача 
чи слухача, а іі творця -- 
цс стало для нього спра
вою всього ЖИТТЯ, ОДНІЇ І 
з його педагогічних від
криттів. Він не встиг на
уково обгрунтувати, уза
гальнити саме цей напрям 
своєї діяльності, але тися
чі рукописних казок, що 
їх зберігає, і поповнює ар
хів ГІавлнської інколи, — 
то найкраще підтверджен
ня, що праця видатного 
педагога і його послідов
ників дала чудові плоди, 
що вона розбудила в кож
ній дитині чарівного птаха 
творчості, в якого вірив 
Учитель.

ІІазлнські казки звучать 
по радіо і телебаченню, 
виходять у періодиці, а те
пер 86 кращих із них зі
брано в книгу і перекла
дено на російську мову.

Ніші ці колишні хлопчи
ки і дівчатка закінчи їй 
школу, і хбча не стали 
вони ні поетами, ні казка
рями, та працю кожного з 
них супроводить необхід
ний у кожній професії, в 
кожному ділі чарівний 
птах творчості...
V ШІСТЬ розділів згру- 

повапо казки за 
тематичної 
Так, у 

«Світ крізь 
■ казки про

■і

книгою
• Про чарівного птаха t
• Молоді митці на сцен'с
• «До пензля
• Поезія

ВИШ У ШКОЛІ
РОБІТНИЧОЇ

190 юнаків і дівчат бел 
підриву від виробництва 
здобували середню освіту 
в школі робітничої молоді

№ 2. І ось уже позаду ро
ки навчання, в руках —• 
атестат про середню осві
ту. Л у Ганни Драголюбо- 
вої, робітниці тресту «Кі- 
ровоградважм а щ б у д», 
Олсип Даниловой, праців
ниці комбінату побутових 
послуг «.Промінь», та Оль
ги Єфімової, секретари- 
друкарки технікуму ра
дянської торгівлі, — іі І іо- 
чесні грамоти за особливі

успіхи у вивченні окремих 
предметів.

Ііа чссіь випускників 
ШКОЛИ робітничої МОЛО.'І’ 
№ 2 в обласному Будшїку 
вчителя відбувся святко
вий вечір. Винуватців тор
жества вітали вчителі, ви
хователі, друзі по роботі, 
а також ансамбль сучас
ного бальною танцю 
«Конвалія».

Н МИКОЛАСНКО.

принципом 
спорідненості, 
першому — 
енне скло» - 
той цікавий, зворушливий, 
опоетизований дітьми світ 
природи, яким він постає 
крізь призму їхньої без-. 
мєжііої фантазії. «Тополи
на Иу шинка» — це кілька 
казок, за жанром дуже 
близьких до банки. Каз
ками про життя і клопоти 
звірів, птахів, рибок, ко
мах — словом, усіх тис, 
кого ми рідко помічаємо з 
висоти свого 
становища», 
розділ «Як їжак стан ко
лючим». Само по цьому 
розділу найкраще випро
бовувати іі саму методику 
Сухомлпнського для скла
дання ка :ок дітьми, ви
користавши психологічну

особливість малих «чому- 
чок» — доскіпуватись до- 
всього, що нам. дорослим, 
здається само собою зро
зумілим. Наприклад, тіль
ки прочитає донька заго
ловок «Чому СшіИчкн з 
Дятлом под ру ж н.і ;ісь.’> 
або. «Чому Горобець Фі
алку-полюбив?», — кишу 
закриваємо і даємо волю 
власній фантазії. Появля
ються варіації -на теми 
казки. Обох, захоплює іг
ровий 
новий поворот сюжету, 
дочку 
наш варіант 
вим...

Лукава вигадка, жарт, 
мудрість здивованої пер
шим відкриттям чи яки- 
мооь узагальнен ням ві- І 
до.мих істин дитини прохо
дять крізь усю книжку.

Найближчим і пан до
ступнішим джерелом для 
вгамуРання жаги пізнання 
є для дитини сім'я. І ому 
не випадковий у книзі роз
діл «Радість Горобчихи', 
що вмістив казки про спіл
кування і взаємозбагачен
ня в сім'ї і старших, і мо
лодших. Л в заключному— 
«Про що не можна забу
вати!» — переважають ге- 
роїко-патріогичіїі мотиви. 
Ось як виразно передала 
дитина почуття любові до. 
Вітчизни в казці «Крихіт
ка рідної землі». На крилі 
Ластівки, що полетіла у 
вкрій, приліпилась грудоч
ка землі, з якої було зроб
лене її гніздечко, і хоч як 
гарно було їй на березі 
чужого моря, а все ж за
пах цієї грудочки клика з 
додому, бо «ніщо так не 
пахне, як рідна земля».

Н,ХВІТЬ серед дорослих 
стала крилатою фраза 

маленького помічника Феї 
з фільму «Попелюшка»: 
«Я ще не чарівник, я тіль
ки вчусь»... Мабуть, нею 
можна охарактеризувати 
й творчість юних павли- 
шан-казкарів, — усі вони 
вчаться бути чарівниками, 
мати добрі очі і добре 
серце, щоб пізнавати і лю
би ги світ природи, світ, 
людей.

А ВИЛ ІОІОЧ у, зад у шс ви у 
передмову, як слово вдяч
ності вчителям маленьких 
авторів, і вчителеві вчи ге
лів — В О. Сухомлипсь- 
кому, написали до книг н 
її упорядники К. Гр.ч- 
гор’єв та Б. Хандрос. Гар
но проілюстрував її ху
дожник В. Дувидов, — 
для дитини ж книга часто 
починається не зі слова, а 
саме з малюнка...

£ у збірці казка «Дві 
книги» — про книгу, яка 
завжди відпочивала на по
лицях, і про книгу, шо по
стійно 
ючи то 
читача.
— то

«дорослого 
наповнений

момент: мене — 
а 

— наскільки збігся 
із кніїжко-

труди іася, хви.тю- 
одного, то іншого 
«Павліїські казки» 
книга трудівниця. 

Вона весь час у мандрах,
вона s нашими читачами 
— дітьми, батьками, вч.»- 
іелями. Хороша у неї до
роги, щаслива — від од
них до інших, від серцй 
до серця...

І А

Л?тературно-мис^

ЗАОЧНА
СТУДІЯ
«СІВАЧА»

У надвечірньому присмерку, коли ‘ 
затихають вулиці і дрібні зорі висі-1 
каються на небі, п’янко пахне бу
зок, і серце сповнюється радісним „ 
щемом:

Німує в грудах і холоне —^8 
До пензля проситься руко... І
Мабуть, ці слова передчасно чо- * 

мерлого молодого українського І 
поста Володимира Підпалого. що 
відбивають мить особливого замн- і 
лунання світом, з повним правом І 
можуть повторити автори більшос- І 
ті листів, присланих до заочної | 
студії «Сівача». В усякому раз», | 
майже всі вони пройняті світлим 
настроєм, характерним для цитова
них вите рядків.

Ппаздничный город 
Шумит и поет. 
Сердце, как птица. 
Стремится в полет.
Песня оркестров всегда хороша. 
От старого марша светлеет душа. 
Такою бачить святкову Олек

сандрію О. НЕКРАСА. Він пише 
про своїх чудових земляків, які 
трудом і піснею звеличують рідну 
землю:

Чrob расцветали в небе родном 
Белые голуби — на голубом.
Вірші Олексія свідчать про його 

серйозне ставлення до поеЗмди- 
полегливу роботу над словом.

Приваблюють поетичні рядки 
ІНШІ СЕЛЕЦЬКОЇ з Добровелич- 
тівки. Вона прислала до редакції 
лпіне один вірш, але н він дає під
ставу думати, що ного авторка вміє 
думати і говорити про найпотаємні- 
ше такювно, остерігаючись пози, 
декларації.

Л ось у віршах Валентини САРНІ 
з Вільшапського району поки що 
більше емоцій, ніж поетичної са
модисципліни. Це ж можна сказати 
і про твори В. А В РАМ ЕМКА з 
Новгородкігського, П. МЕЛЬНИКА 
з Ульяновського, В. КОРОЛЯ з 
Новоукраїнського районів,
Л. УДОД з Глодос.

В. ПЛОХИЙ
району написав:

Ты как дождь,

зі Знам’янського

Расплывешься 
Ты нан голос,

заступник 
обласної 
яіотекм імені А. 
Гайдара.

А. КОРІНЬ,
директора 

дитячої біб-

мелкий, серый, 
протяжным, 

яругами з 
печальный. ’

бродяжный,
Замираешь « седой бороде.
Хто ж цей чи ця «Ти»? Доля? 

Кохана? Виявляється... поетова 
Муза. Нагромадження слів, що не 
несуть вагомого смислового наван
таження, є і в інших віршах ЦЬО;< 
автора, присланих до редакції.

Про слабке знання автором мов: 
свідчать віршовані рядки Василя Л 
з Бобрииецького району:

Проснулся сад вдруг ■ тишине. 
Листочки колыхнулись ветром. 
Цветы раскрылись на луге .. 
Природно, такі вірші справляюті 

прикре враження. Запам’ятовують 
ся хіоа що білі голуби О. Некраси 
які. мов білі квіти, зацвітають ч; 
тлі голубого неба... Та, на жаль, тз 
ких поетичних знахідок у віри'-4 
що прийшли до редакції в д\ Эь 
нерясно.

Є. ЖБЛЄЗНЯКОЗ.
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ДАНАІДЛ
* пиши на гю- 

[і®лопонЄСаНЄ МІСТО Ар- 
сини Єгипте, з’я

вившись • Аргос, примусили 
Даная віддати їм дочон у др 
НІЙНИ. В ніч після весільного 
бенкету Данаїдн, підкоряючись» 
волі батька, закололи сплячих 
чоловіків кинджалами, і тільки 
одна із сестер на виконала 
жорстокого наказу. За цей зло
чин дочки Даная приречені 
були вічно наповнювати водою 
бездонну посудину.

Легенда про Данаїд не ра» 
надихала поетів і художників 
Стародавньої Еллади. До неї 
звернувся й автор ватікансь
кої статуї, що жив у IV століт
ті до нашої ери. Він буз су
часником. а може, й учнем чи 
послідоч чином великого «фін
ського скульптора Праксителя, 
котрий наділяв богіз і міфоло
гічних героїв одухотвореністю 
і ліричною чарівністю. В образі 
Данаїдн невідомий майстер вті
лив своє уявлення про гармо
нійну досконалість жінки. До 
наших днів скульптура дійшла 
не а оригіналі, а а копії, вико
наній через нільна століть, з 
епоху Римської імперії.

Б. РИБКІН.

В літстудії «Сівач» від
булося обговорення вір
шів Д. Брагінської

КОЛИ проаналізувати 
ідейний зміст і спря

мованість гастрольного 
репертуару театру, то 
можна помітити, що тема 
боротьби добра і зла, те
ма людяності присутня чи 
не в кожній виставі. У 
більшості з них людину, 
нашого сучасника, показа
но з трохи звуженій — на 
перший погляд — площи
ні особистих, часто суто 
сімейних, навіть інтимних 
відносин.

повісті для театру «А 
вранці зони прокинулися», 
написаній на основі опові
дань В. Шукшина, вихоп
лено дещо екстравагант
ний момент життя її ге-

г

1

ро>в — ранок у витверез
нику. Чому ВОНИ ОПИНИЛИ
СЯ тут? Чому напилися до 
нестями? Як дійшли до 
такого?

І поступово, шляхом 
ретроспективного аналізу 
театр дає зрозуміти — 
причина не тільки' в тих, 
хто випиває, а й — перш 
за асе — з їхнУбСіу ото
ченні. •і;».

Очкарик (артист. В. Му
зика) особливо болісно 
переживає своє падіння. 
Але йому пригадується— 
була причина. Його люба 
дівчина, яку'він., майже 
о&уЯїїіювзв, виявилася ба
нальною шелихвісткою. 
До речі, ця «інтересна 
женщина» у виконанні ар
тистки П. Шк/рато?ої — 
особа далеко не ординар
на.

й лаконічно 
глядача цей

Серед багатьох прославлених кіа, утік разом з ними на ко- 
таорінь античного мистецтва, *>*«*». - ----------
які прикрашають зали знаме
нитого Ватіканського музею, є 
мармурова статуя Дівчини з 
великою чашею в руках. її 
личчя з ідеально правильними 
рисами приваблює задумливо- 
споглядальним поглядом і ви
разом безтурботного спокою. 
Струнка фігура радує око СМА- 
городною грацією, розмірністю 
пропорцій і навдивовижу плав
ною лінією силуета. Рух ді*чи 
ни таний легкий і обережний, 
наче вона боїться розхлюпати 
повну по вінця чашу. Здається, 
що статуя вільно живе з ото
чуючому її просторі. Вона роз
рахована на огляд з різних бо
нів. Тільки так можна позною 
мірою оцінити багатий пластич
ний задум старогрецького 
скульптора.

У своїй статуї він відбив од
ну з численних дочок міфічно
го царя Даная. За переказом, 
брати Данай і Єгипет були на
щадками громовержця Зевса і 
його коханої аргосьної жриці 
Іо. Перший із них правив Ліві
єю, другий — країною, як».' 
срошас Ніл. У Єгипте було 
п'ятдесят синів, У Даная — 
стільки ж дочок — Данаїд. Да
най, не бажаючи видавати до
чок заміні за буйних племіннн-

гос. Одначе є 
лившись • Дргос.

Н А у шс
НА

• - з ГАСТРОЛЯХ

у КіРОВОГРАДЦІВ до творчості Ворошилозградсь- 
кого обласного російського драматичного театру 

особливий інтерес. Адже він, цей театр, створювався 
на основі нолентиву колишнього Кірозоградсьного 
російського театру, де працювали П. Вєтров, народ
ний артист УРСР, Є. Вєтрова, О. Коженозський, заслу
жені артисти УРСР, та інші.

Більшість спектаклів театру — сім з одинадцяти 
— присвячено сучасності, її проблемам. Випадкоьий 
збіг чи закономірність?. Певно, однозначну відповідь 
тут Дати важко. Та, безперечно, спрямованість твор
чого пошуку колективу, режисерські уподобання ви
являються до певної міри і в доборі репертуару.

Отож, поо творчість Ворошиловградського театру. 
З цьою приводу сьогодні на сторінках нашої газети 
виступає театральний режисер.

Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

На останньому засіданні «Сівач«-) 
обговорено вірші Анни Брагінської. 
Вони цікаві прагненням авторісч 
«назати про найсуттєвіше, збагнути 
складність внутрішнього світу лю
дини • тісних взаємозв'язках із ча
сом.

Думка, виразне аналітичне нача
ло простежується в цих поетичних 
спробах, які приваблюють значу
щістю узагальнень, психологічною 
правдою.

вітаючи А. Брагінську з публіка
цією в «Молодому комунарі», хоті
лося б порадити їй обережніше за
своювати чужу поетику.. прагнути 
до самостійності голосу на грунті 
конкретних вражень живого плину 
'эзсякдення.

Володимир БДЗИЛЕВСЬКИЙ, 
керівник езуд’і «Сівач».

Анна БРАГИНСКАЯ
йШЕякнмакнмяашнмамшв

Стримано 
доносить до 
образ артистка. І тим кон
трастніше проступає ду
шевна бідність її героїні.

«Останній строк» В. Рас- 
путіна — вузька сімейна 
драма. Діти з’їхались до 
вмираючої матері (заслу
жена артистка УРСР Г. Ти- 
мошина створила цільний 

І образ цієї жінки-трудіз- 
ниці). Позаду у неї — ба
гато знегод, втрат, роки 
матеріальної скрути. Але 

А.3Д*Аали її саме неувага, 
Г ^®^дужість власних дітей.

«Гра уяви» Е. Брагінсь- 
кого — вистава весела, 
Дотепна. Тож і реакція 
тлядача на скепсис моло
дої Жені (артистка Л. Ар- 
теменко) та її друга Юрія 
(зртист В. Музика) щодо 
вчинкіз власних батьків, 
,,а їхній юнацький 
лізм» — відповідна.

Лариса згоджується на 
• ®» Щоб Рита Сергіївна 
:... 1 Сиротюк) «посватала» 

1 За свого.власного чоло- 
а"<а— Потрібні неабиякі 
^Учкість і професійна 
'Уття, щоб не втратити МІ

РУ. не вдатися до шаржу 
навпаки, до ідезлі- 

3 Ц^ії своєї героїні. Моло- І Па .

Це —театр
Я іду до театру. Сідаю в кутку на балконі.
Я дивлюсь... Там, на сцені, — твоє життя. 
По промінчику погляду сходжу до нього.

Холоне
Моє серце — мої о обіймає не звідане ще 

почуття. 
Сколихнулись куліси.

Кульбаби цвітуть за сценою.
Зал сміється і плаче — сто радощів, сто жалів — 
Цілий світ.

Цілий степ, біля серця мого розстелений.
І маленька сльоза у самісінькім серці моїм... 
Неугавно лунає в мені

" таїна цього дійства.
Рвусь крізь власну суєтність.

Із нею на прю стаю.
Бо мене не було.

Бо я щойно оце народився.
Ти гориш, ніби свічка.

І спалюєш слабкість мою.
м. Кіровоград.

Ах, девочка — косичек взмах, 
потребность в чуде и отваге. 
Она несет в прямых руках 
гвоздику, белую, как факел. 
Сквозь медленный людской поток, 
сквозь слезы, вздохи, шепоток, 
как «Скорой помощи» сирена, 
летит пронзительный цветок. 
Стой, девочка! Пришел черед 
и нам узнать душевный траур, 
и постоять на этих травах, 
и ощутить в себе сирот.
От непривычной пустоты,

- ст пламени в грзнитной чаше 
и от беспомощности нашей... 
Не бойся, положи цзеты.

Чтение
Мир з книгах познавать, 
сомнением болеть, 
а после — прозрезать 
и тяжело взрослеть, 
В учении добыть 
все то, что надлежит 
с рождения любить, 
что з двух ша ах летит. 
Не взглядом царапнуть 
и второпях пройти, 
но окунуться внутрь 
и душу обрести.
Не только птиц в лесах, 
не просто первый снег, --
а что понес в глазах 
прохожий человек.

г. Кировоград.

Леонід ГЛУЩЕНКО

Крок до миру

«нігі-

' ц5 артистка П. Шкуратозл 
А-іслизо долає спокусу

«гастрольно» зіграіи
роль, вона в напрочуд 
теплих і щирих тонах 
створює образ дотепної, 
розумної, дещо Іронічної 
і самотньої жінки. Скеп
тично сприйнявши пропо
зицію Рити «замінити» її 
Антошкіну, вона несподі
вано доходить висновку, 
що дуже потрібна йому. 
Доброта і порядність Ая- 
тошкіна (заслужений ар
тист УРСР М. Ращ/пкін), 
його несподівана самот
ність ріднить їхні долі.

Слід зауважити, що, Ціл
ком правильно розуміючи 
горе Лариси, артистка 
П. Шкуратова в цій ситуа
ції вирішує СВОЮ роль 
надто, я б сказав, мело
драматично. Саме так 
сприймається і вся зак
лючна сцена Комедія пе
реходить у мелодраму.

А втім, це, певно, єди
ний випадок, коли
П. Шкуратова на мить

втратила почуття жанру. 
Бо характерними рисами 
її творчості є міра і такт, 
точність і лаконічність у 
доборі засобів сценічної 
виразності. Чарівною
пластичністю і широтою, 
щирою безпосередністю і 
добротою наділяє вона 
свою Вірочку («Не жу
рись, Вірочко!» А. Маха- 
йонка). Але чуйність геро
їні, теплота а її відноси
нах із бабусею (її грає за
служена артистка УРСР 
Є. Вєтрова) зумовлені не 
тільки вродженою добро
тою Вірочки. Ні, вони ос
мислені. Дівчина глибоко 
відчуває, як важко буває 
бабусі, котра втратила на 
війні своїх синів, як по
требує вона, щоб поруч 
була людина близька й 
піддана. І з цьому — один 
із виявів справжнього гу
манізму.

ОКРЕМО хочеться сказа
ти про режисуру. Г1о~

зага до авторського мате
ріалу, до традицій росій
ського реалістичного те
атру в сценічному вирі
шенні подій і характерів 
властива для неї. Скупі 
засоби, ніякого штукарст
ва. Все просто і ясно, баз 
ребусів. Але ось тільки— 
чи не занадто просто? 
Чи не заколисують іноді 
нашу думку, уяву строго 
традиційні, я б сказав, за
стиглі форми? Чи не шко
дить це створенню обра
зів? При всій своїй про
фесійній міцності спектак
лям театру часом бракує 
творчих знахідок, своєрід
них сплесків свіжості і не
повторності. Інколи це 
призводить до надто за
земленого реалізму —■ У 
виставах «Останній строк» 
В. Распутіна та «См'Шііий 
день» В. Г1окро8ського, до 
театрального традиціона
лізму — з «Німому лица
рі» И. Хелтаї, до спрощен-

ня драматургічного мате
ріалу —- в «Грі уяви» 
Е. Брагінського.

Хотілося б сучаснішого 
вирішення вистав і в плані 
сценографії, повнішого 
використання можливос
тей музичного оформлен
ня, яке ще не стало пов
ноправним сценічним
компонентом у ряді спек
таклів.

Кажемо так, бо впевне
ні — всі можливості, для 
реалізації цього у теагру 
є. Є хороший акторський 
ансамбль, є вмілі режисе
ри. Є цілеспрямована г», 
бажання вести розмову з 
глядачем щиро, задушев
но, по-сучасному.

М. ЛЮБЕНКО.
м. Кіровоград.
На знімку: сцена з 

вистави «Не журися, Ві
рочко!» В ролях: Вірочни 
— артистка П. ШКУРАТО
ВА, бабусі Орини Родіо- 
нівни — заслужена ар
тистка УРСР Є. 8ЄТРОЗА.

Бу» МОЛОДИМ я, МОЛОДИМ, 
Як небо рвалося на шмаття.
З того пекельного баїатги
Бив просто в і руді: чорніш дим; 
Було нам страшно, молодим. 
Безвусим хлопцям-новобранцям... 
— В атаку!

За плечима — ранці... 
І ранок сонце розбудив. 
Було нам важко, молодим, 
Таким беззахисним і ширим, — 
Зробить крізь ненависть до миру 
Отой найперший крок одни 
Було нам важко, молодим.

Дума про час
І стільки бур, і стільки злив, 

І стільки зим уже позаду, —> 
Аж чуб мій зовсім нобілів 
Цвітінням весняного саду. 
Та, мій освячуючи шлях. 
Бринить крізь часу тихий присмерк 
Моя робота. На губах 
Моїх — солонин ногу присмак. 
І знову ві ічуття одне 
(Аж серце стріпується радо) — 
Там, у лолях, чека мене 
Моя стахаповська бригада... 
А скільки бур. а скільки злив, 
А скільки зим уже позаду, — 
Лж чуб мін зовсім нобілів 
Цвітінням весняного саду.

Нозоархангег.ьські-й район.
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Вівторок
А НТ

8.00 -
Настина.

«Час*. 8.-10 — Гім-
9.05 — ФіЖіМ

«Блокада.*. 1 частина. 
Фільм 1. 10.50 — Концерт. 
По закінченні — Новії.14.
14.50 — Новини 11.50 — До 
40 річна оборони м. Лієпаї.
15.10 — Концерт Держасно- 
ю хору Латвійської РСР. 
15.40 — Телефільм «Шок і 
Шер». 16.45 — Горизонт.
17.55 — Пісня далека н
близька. 18.45 — Сьогодні V
1 віті. 19.00 — Ради і життя.
19.30 — П. Чаііковськіїй. 
Концерт № 3 для фортепіа
но з оркестром. 19.45 — 
Фільм «Блокада». Фільм 1.
2 серія. 21.00 - «Час». 21.35
- Відлуння. По закінченні

— Сьогодні у світі.

А УТ
10 00 — «Актуальна каме

ра». 10.35 — «Слово-пісня».
11.30 — Л. Леонов. «Нава
ла». Вистава. 13.25 — Ху
дожній телефільм ■ Шкс.гя». 
З серія. 14.30 — «Твоя іем- 
лл. ровеснику». 16.00 —
Новини. 16.10 — Фільм кон
церт. 16.50 — «Рішення
XXVI з'їзду КПРС — у Дії». 
17.20 — Концепт. 18.00 — 
«Вперед, орлята!» 1830 — 
Р. Шуберт. «Шість музич
них моментів.». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
«Діалоги». 19.50 — «Наші
боксерські надії». 20.45 — 
« На добраніч, діти!» 21.09 — 
• Час». 21.35 — Художній 
телефільм «Червоне поле». 
1 і 2 серії. По закінченні — 
Новішії.
А ЦТ (IV програма)

21.00 — «Час». 21.35 — 
Художній фільм «Колискова 
для чоловіків».

А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім- 

нает.чка. 9.05 — Фільм «бло
када». Фільм 1. 10.20 
Клуб кіноподорожей По за
кінченні — ІІовпнн. 11.30— 
Новини 1 1.50 — До підпи
сання Договору між СРСР і 
Афган і станіолі. 15.15 — Ро 
пінська мова. 15.45 — Від ®
гупніться, сурмачі. 16.15 — 
Міжнародний турнір з су
часного п'ятиборства.
Стрільба. Крос. 16 55 —
Прапороносці трудової сла 
іш 17.10 — Концерт майст
рів мистецтв і художніх ко
лективів Марійської АРСР. 
18.00 —- Життя науки. 18.30 
-- Веселі нотки. 18.45 — 
Сьогодні у світі. 19.00 — 
Чемпіонат СРСР з футболу: 
«Спартак» — ЦСКА. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Що? До? Ко
ли? По закінченні — Сьогод
ні у світі.
А УТ

10.00 — ««Актуальна ка.мс-

і г». 10.35 — їїіуйпщі.чй
фільм. 11 20 — Художнії!
Те.іефІ.ІЬМ 'Черві.но поле».
1 сері::. 12.30 — «Живе сло
во». 13.00 — Р. Пс.іонськнн.
«Мирний 21 іі». Вистава. 
16 00 — Новини. 16 10 --
«Старти надій». 16.10 Те
лефільм 17,00 — «Абітурі
єнт 81» 17 30 — Докумен
тальний телефільм. 18.00 — 
К. т «День за днем*. (Кіро
воград). 18.15 — К. т. Ого
лошення. (Кіровоград». 18.20 
— Телефільм. (Кіровоград)
18.30 — «Актуальна каме
ра». 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: . К.ііірат»
(Алма-Ата) — «Динамо» (Ки
їв). 20.45 — «На добранії, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.35 
-- «Мистецтво — народові». 
По закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Четвертий мій на

родний конкурс артистів ба
лету.

Четвер
▲ ЦТ

8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 — Телевізій
ний мультфільм. 10.00 — 
Фільм концерт з участю 
Л. Смстапппкова. 10.30 —
Очснідне — неймовірне. По 
закінченні — Новішії. 14.30
— Новини. 14.50 — Док. те
лефільм. 15.40 — Шахова
школа. 16.10 — Фільм «Сом
бреро». 17.15 — До націо
нального свята Мозамбіку
— Дня незалежності. Кіпо-
програма. 17.45 — Твор
чість юних. 18.15 — Ленін
ський університет мільйо
нів. Вихованню — комплек- 
енціі підхід. 18.45 — Сьогод
ні у світі. 19.00 — Заключ
ний концерт IV Міжнародно
го конкурсу артистів бале
ту. (21.00 — «Час»), По за
кінченні — Сьогодні у світі.

▲ уг
10.00 — «Актуальна камо

ра.». 10.35 - «Орієнтир».
11.20 — Грає гітарист
А. Шпаков. 11.30 — Худож
ній телефільм «-Червоне по
ле». 2 серія. 12.35 — «Пог
ляд у майбутнє». 13.35 — 
«Мистецтво — народові». 
16.00 — Новини. 16.10 — 
Музичний фільм. 16.25 — 
Старти збірної. 16.55 — Піс
ні радянських композиторів.
17.15 — М. Римські й Кор
саков «Моцарт і Сальорі». 
Вистава. 18.00 — Корисні 
поради 13.30 — «Сонечко». 
19.00 — «Актуальна каме 
)*а> 19.30 — Естрадні мело
дії 19.45 — Кіноогляд «Ре
зонанс». 20.45 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм 
«Щастя Ганни». По закінчен
ні — Новини.

А ЦТ (IV програма)
19.00 — Клуб кіггоподоцо- 

жсіі. 20.00 — «Вечірня каз
ка». 20.15 — Бесіда иа між
народні теми. 21.00 — «Час».

2}-35 Художній фільм
•Щастя Ганни».

П’ятниця
▲ ЦТ

8.00 -- - Час». 8.40 — Гім
настика. 9 05 — улюблені 
гірші. 9.35 — Фільм «Но'.і- 
іодп Довранн». 10.40 — Д0" 
телефільм. 11.00 — Виступ вокально інструментального 
ансамблю «Червона івозд’ї- 
ка». По закінченні — 1(Р‘ 
вини 14.30 — Нові.нп І-*-10 
— 1 вій труд — твоя висота. 
Кіш,програма. 15.50 — До 
Дня свободи Південної Аф- 
інки. Концерт артистів 
Замбії. 16.15 —Стартує літ
ня трудова... 16.45 - Під
московні зустрічі. 17.15 —

До наиіопа ішіого свята Ма
дагаскару — Дня незалеж
ності. 17.30 — Спор-клуб
18.45 — Сьогодні у світі. 
19.05 — Говорять депутати 
Верховної Ради СРСР. 19 20
— Фільм «Блокада». Фільм
2. 1 серія. «Ленінградські'-) 
метроном». 21 0!) — «Час».
21.35 — Заспіваймо, друзі. 
іМузпчн:) програма. ІІ<» за 
кінченії! — Сьогодні у світі.
А УТ

10 00 — «Актуальна каме
ра». 10.35 — «Чарівна ка
лоша». Лялькова вистава.
11.15 — Кіноогляд «Резо
нанс». 12.15 — «Людина і її 
справа». (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 12 35 — Художній фільм 
«Доміно». 13.35 — «Майстри 
мистецтв». 16.00 — Новин'.
16.10 — < Абітурієнт 81».
16.40 — Фільм концерт.
17 15 — «Ігротека» 18.00 — 
К. т «День за дн \м>. (Кіро- 
ік град) 18.15 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.2С — Те
лефільм (Кіровоград). 18.30
— Фільм концерт’. 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30— 
Концерт. 20.00 — « Атеїстич
ні діалоги». 20.45 — «На
добраніч, діти!» 21.00 —

«Старт», По закінченні -- 
Новини.

«Час». 21.35 Фільм-
вистава «Ой не ходи.
Грицю. та й на вечор-
ниці». 22.50 — Тележурнал

А ЦТ (IV програма)
21.00 — «Час». 21.35 —

Художній телефільм «Счи
тай себе». 1 і 2 серії.

Субота
А ЦТ

12.10 — 26-й тіцТаж
«Спортлото*. 12.20 — Док. 
телефільм. 13.20 — Веселка. 
IV Міжнародний фестиваль 
телепрограм народної твор
чості. Мадагаскар. 13.45 — 
Людина. Земля. Всесвіт.
14.30 — Новішії. 14.45 — Те
лефільм «Псвідкрнті остро
ви». 15,55 — У світі тварин.
16.55 — Бесіда політичного 
оглядача В. Бекетова. 17.25 
— Прийміть наші поздоров
лення. Музична програма до

Дня раціоналізатора і вина
хідника. 18.15 — 9-а студія.
19.15 — Фільм-копцерт «...У 
виконанні Марка Рейзеча».
19.50 — Фільм «Блокада». 
Фільм 2. 2 серія. — «Опера
ція «Іскра». 21.00 — «Час».
21.35 — Кінопанорама. 23.10
— Старовинні російські ро
манси у виконанні II. Брег- 
вадле. По закінченні — Но
віші.

А УТ
14.00 — Новини. 14.10 — 

«Сьогодні — Всесоюзний 
день винахідника і раціона
лізатора». 15.50 — Фільм-
копцерт. 16.10 — «і Доброго 
вам здоров’я». 16.40 —
Іі. т. «Сонячні кларнети». 
Колективи художньої’ само
діяльності Кіравоградської 
та Сумської областей. (Кіоо- 
гоград на Республіканське 
телебачення). 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.30 — 
«Скарби музеїв України». 
19.45—-Дійові особи та ви
конавці». 20.45. — «;На доб
раніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — Художнііі телефільм 
«Просто Саиіа». По закінчен
ні — Новішії.
А ЦТ (IV програма)

14.4С — Опера К. Молча
нова «Зорі тут тихі». 17.25
— «Співдружність». 17.55 — 
«Супутник кіноглядача».

-пмм — «Музичний кіоск». .00 — «Вечірня казка».
-и.іо — Міжнародний матч 

атлетики: збірна
С1 tP — збірна ЦДР. 21.00 
— « 1ае>. 21.35 — Художнііі 
телефільм <Арешт»,

▲ ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім

настика. 9.05 ■— Хороший 
настрій. Концерт. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 — Служу Ра
дянському Союзу І 11.00 — 
«Здоров’я». 11.4’5 — Му.;,
прогвааїа «Ранкова пошті».
12.15 — Радянський Союз 
очима зарубіжних гостей.
12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний кіоск. 
14.00 — К. Чапек. «Засіб 
Макропу.юса». Фільм виста
ва. 16.10 — Сьогодні — День 
радянської молоді. 16 20 — 
Пісня залишається з люди
ною. 17.05— Док. телефільм 
«У всього села па виду».
17.35 — Мультфільми. 18.00
— Міжнародна панорама.
18.45 — Муз. телефільм
«Земле моя»! 18.50 — Фільм 
<Котовськпй». 20.00 —
Клуб кіноподорожей. 21.00
— «Час». 21.35 — Футболь
ний огляд. 22.05 Фестивалі... 
Конкурси... Концерти. Но за
кінченні — Новини.

А УТ
10.0С — «.Актуальна каме

ра». 10.35 — «Сьогодні — 
День радянської молоді».
11.55 — Співає Д. Гпатіок. 
12.05 — Художній фільм із 
субтитрами «В день свята».
13.30 — «Слава солдатська».
14.30 — «І хліб. і слово».
16.00 — «Катруснн кінозал». 
17.00 — «Спитай себе». 17.35 
-- «Незабутні». 19.00 —
«Актуальна камера». 19.30— 
П. І. Чайкопськпіі. Симфонія 
помер 4. 20.15 — Докумен
тальний фільм «Заради ми
ру на землі». 20.45 — <ІІа
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт
майстрів мистецтв СРСР. 
присвячений Всесоюзному 
конкурсу молодих виконав
ців радянської пісні. По за
кінченні — Новини.
А ЦТ (IV програма)

8.00 — «Час». 8.45 — До 
кументільний фільм '9.15 — 
«Очевидне — неймовірне».
10.15 — «АБПГДсйкя». 11.09 
•— «Веселка». 11.30 —
«Казки Маршака». Вистава. 
13.05 — «Для вас, батьки».
13.35 — Документальний те 
лефільм. 17.00 — Виступає 
академічний оркестр росій
ських народних інструмен
тів Центрального телебачен
ня і Всесоюзною радіо.
17.50 — Розповіді про ху
дожників. 13.20 — Фільм- 
коііцсрт. 19.30 — «Людина і 
закон». 20.00 — «Вечірня
казка».

Театр
Гастролі ВорошиловграД" 

сьного обласного російсько* 
го драматичного театру-

«Одруження» — 22 і 
червня. «Німий лицар» 
23 червня. «Смішний день* 
— 24 червня. «Інтерв’ю 
Буенос-Айресі» — 25 черв* 
ня. «Гра уяви» — 26 черв*1'1« 
«Вампір» — 28 червня. 
каток вистав — о 19.30.

Кіно
«КОМСОМОЛЕЦЬ*. «На пе

чатну славних справ». 2 се
рії. 22 28 червня. Початок
сеансів — о 9.40, 12.30, 
15.20. 18.20, 20.50.

«МИР». «Мільйони Фер
факса», 22—2В червня — о 
14.40. 16.50. 18.30. 20.4-9.
«Ну, постривай». 13-й ви
пуск. 22 — 28 червня — О 
9 30. 10.50. 12.10. 13.30.

«ХРОНІКА». «Естафет«! 
творчості». Хронікально-до
кументальний фільм. «Нозо- 
річний сюрприз». Мульт
фільми. 22—28 червня— з 
9.00 по 15.30. «Витівки мі
зантропа» — 23 червня.
«П’ятеро з неба» — 24—25 
червня «Хліб, золото, на
ган» — 26 — 28 червня. Поча
ток- сеансів — о 16.00. 18.00м 
20 00. Д

ФУТБОЛ

«Авангард»—

«Зірка»—2:0.
Перед звітним поєдинком 

господарі поля мали у сво
ему активі двадцять очок, 
кіровоградці — п'ятнадцять.

У попередньому турі ро- 
венчаїні у себе вдома зігра
ли внічию (1:1) з «Кривба
сом». а гості здобули два 
очка в Луцьку, взявши гору 
над торіїедівц'імп.. — 1:0. 
Може, це й було причиною 
маловиразної гри «Зірки». 
Авангардівці ж діяли з нід- 
несениям, що й принесло 
їм успіх. На тринадцятії! 
хвилині вони відкрили ра- 
.- :унок.

Другий тайм був якоюсь 
мірою схожим на перший. 
Міоцені спортсмени вели на
ступ гостріше й частіше, а 
.■•ахнет гостей став допуска
ти помилки Під час однієї з 
них авангардівці примусили 
Валерія Музпчука вдруге 
вийняти м'яч із сітки воріт.

Наступні поєдинки — 25 
червня. Наші земляки па 
своєму стадіоні номіряюі'ь- 
ся силами з вінницькою 
«Нивою».

Б. ШАБАЛіН.

Редактор В. СТУПАК.

ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО 
М'ЯСОКОМБІНАТУ 

НАБИРАЄ УЧНІВ 
НА 1981 - 1982 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує квалі

фікованих робітників для 
м’ясної і молочної про
мисловості.

Приймають юнаків і 
дівчат віком від 16.5 ро
ку — для молочної про
мисловості і віком від 
17,5 року — для м’ясної 
громисловос гі, яні ма
ють середню освіту.

Учнів забезпечують 
триразовим харчуванням, 
гуртожитком. Вони одер
жують стипендію — 18 
крб. на місяць. Воїнам, 
звіл ьненим з лав Радян
ської Армії, до стипендії 
здійснюють доплату до 
рівня тарифної ставки 
робітника І розряду (70 
-•85 крб.).

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ

УЧИЛИЩЕ № 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ДЛЯ ВСТУПУ НЕОБ
ХІДНО ПОДАТИ: 
документ про освіту, ав
тобіографію, свідоцтво 
про народження, харак
теристику, довідки з міс-
ця проживання, 
склад сім’ї та 
(форма М? 285), 
картон 3 4 см.

ДОКУМЕНТИ
ЮІЬСЯ ПО 25

6 фото

ЩОДНЯ, КРІМ НЕДІЛІ, 
9 ДО 17 ГОДИНИ.

Адреса училища: м. Кі 
ровогрлд, Обознівсьнс 
і.’осе, 3. їхати автобуса 
ми №№ 10, 34. до зупиь 
ни «М’ясокомбінат». Те 
лефони 6-70-30, 6-70-23.

Адміністрація.

па 1931 — 1982 навчаль
ний рік.

Училище готує кваліфі
кованих робітників із чис
ла випускників восьмиріч
них та середніх шкіл, а 
також воїнів, звільнених у 
запас із лав Радянської 
Армії,

таких спеціальностей:
токар по металу, фрезе

рувальник. шліфувальник, 
слюсар -Інструментальник, 
слюсар ремонтник промис
лового устаткування, слю
сар механоскладальних ро
біт. столяр верстатник, сто
ляр тесляр оздоблювалп- 
ник моделей, модельник 
по дереву, електрозварник 
ручного зварювання газо
зварник. електрозварник 
па напівавтоматичних ма
шинах, електромонтер по 
експлуатації промислового 
.устаткування. електромон
тер по ремонту повітряних

ліній електропередач, елек
тромонтажник по освіт
ленню іі освітлювальних 
мережах, слюсар механік 
по радіоапаратурі, слюсар- 
монтажішк промислового 
устаткуваппя, слеїгтромоп- 
тажішк по схемах.

Строк навчання — 10 
місяців, а для осіб, які за
кінчили міжшкільний ком
бінат. — 3 місяців, для 
воїнів, звільнених у запас, 
— 7,5 місяця.

Початок занять з 1 ве
ресня.

Учні одержують стипсч 
дію в розмірі 73 1,0
місяць. Тим. то мають 
гостру погребу, надають 
гуртожиток.

Звертатися на адресу: 
вуя. Декабристів, 26.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 46.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ЛЬОТНО-ШТУРМАНСЬКЕ

УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ КУРСАНТІВ

на 1981—1982 навчальний рій

на спеціальність — керування повітряним рухом.
СТРОК НАВЧАННЯ — 2 РОКИ 10 МІСЯЦІВ,
До училища приймають осіб віком від 17 до 25 ро

ків. які мають середню освіту.
Для вступу до училища необхідно подати: заяву, 

документ про освіту, характеристику з .місця роботи 
Ідтл осіб, які меють виробничий стаж), витяг з грудо 
Вої книжки, шість іротокарток 3X4 см. медичну л.о 
відку (форма № 286), автобіографію, довідку з психо
неврологічного диспансеру - і рентгенівський знімок 
придаткових пазух носа з висновком рентгенолога.

Паспорт і документ про відпошеїшя до військового 
Обов'язку подаються особисто в приймальну комісію.

Прийом документів — до 25 липня.
Медичне ебелідувавпя іі вступні екзамени — з 1 

-’шипя по 6 серпня.
Вступні екзамени: з математики (усно), російської 

мови та літератури (письмово).
Курсанти училища перебувають на повному дер 

Р авному утриманні.
Для вступу до училища документи необхідно надіс

лати на адресу нейтральної приймальної, яка знахо 
Діться в училищі, або п зональну комісію.

Адреса училища: 315005, м. Кіровоград, аул. Добро- 
уельського, 4. їхати трблсйбусамп № 4, 6. авто
бусом № 14 до зупинки «вул. Короленка».

Аяпесп .’іош'лі ргх приймальних комісій:
м- КИїи, Повітрянофлотсьний проспект, 76; 344066,
м- Ростов-на-Дону, Новочеркаське шосе, 9.

Зам. 62.

Новгородківське серед
нє сільське професійно- 
технічне училище № 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
УЧНІВ

па 1981 — 1982 навчаль
ний рік

на спеціальності:
тракторист - машиніст 

широкого профілю і во
дій автомобіля, 

механізатор тварля- 
пі’цькіїх ферм з кваліфі
кацією електромонтера.

Строк навчання — З 
роки.Документи надсилати 
на адресу: Кіровоградсь
ка. область. емт Новго- 
родка, вул. Кірова. 44.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 65.

Бюро міжнародного 
молодіжного туризму 
«Супутник» запрошує 
юнаків і дівчат області 
в туристську подорож 
до Республіки Куба, 
що відбудеться з 5 по 
15 жовтня ц. р.

Вартість путівки — 
420 карбованців.

По довідки зверта
тися в БММТ «Супут
ник», а також у міські 
й районні комітети 
комсомолу.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На утграппском языке

(ІА111А АЦРЕСЛ:

316050, МСП
м. Кіровоград,
еуп. Луначзрського, 36.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової 
роботи, еіддіп пропаганди — 2-45-36; 
єідповід ільний секретар відділ учнів- 
сьної молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя відділ війсьново- 
патоіотичного виховання та спорту — 
2-45 35; фотолабораторія — 2-иб бл: 
нічна редакція — 3 03.53.
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Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.
Друкарня імені Г М. Димитрова 

видаиііицтво 
«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії Унраїни 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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