
В ІНТЕРЕСАХ
ЗМІЦНЕННЯ МИРУ 

« І МІЖНАРОДНОЇ

Відбулося спільне засідання 
комісій у закордонних справах 
Ради Союзу і Ради Національ
ностей Верховної Ради СРСР.

Члени комісій обговорили 
переданий Президією Верхов
ної Ради СРСР на висновок 
комісій Договір між СРСР і 
С1ПА про обмеження систем 
протиракетної оборони, підпи
саний у Москві 26 травня 1972 
року.

Усі промовці, які виступили
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На фото (на передньому плані): О. Т. ГОНЧАР ча 1. .М.
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Фото В. КОВПАКА.

Знову-на
Ог.есь Терентійович Гончар пам'ятає 

ту незабутню осінь, коли письменники 
Радянської України гостювали у трудів
ників степового краю під час Тижня ук
раїнської радянської літератури.

І ось знову тепла зустріч. На Кірово- 
градщину для участі у святкуванні 70- 
річчя з дня народження видатного укра
їнського письменника, нашого земляка 
Ю. 1. Яноеського, прибули голова рес
публіканського юзілейного комітет/ по 
відзначенню ювілею лауреат Ленінської, 
Державних і Шевченківської премій, 
секретар правління Спілки письменни
ків СРСР, член правління СПУ О. Т. 
Гончар; член президії правління СПУ, 
секретар Спілки письменників України 
]. М. Солдатенко, секретар ювілейного 
республіканського комітету письменник 
М. М. Шумило, член республіканського 
ювілейного комітету письменник С. П. 
Плачи нд а.

В аеропорту письменницьку делегацію 
зустрічали секретер обкому КП України 
Д. С. Сиволап, заступник голови облзи- 
нонкому Є. М. Чабаненко, завідую чий 
відділом пропаганди і агітації обкому 
КП України І. П. Оліфіренко, другим 
секретар Кіровоградського міськкому 
партії А. Д. Суханов.

Вчора гості побували на святі вулиці 
Ю. Яновського. Еони візьмуть участь в 
торжествах, присвячених 70-річчкч пись
менника. 

З Я В Т Р R ДЕНЬ

ПЛАСТУвогонь з високого
Високими трудовими здобут

ками зустрічають традиційно 
шахтарське свято гірники ком
бінату «Олександріявугілля», 
За Деі декади серпня олексан- 
дрінці записали на свій надпла
новий рахунок шість тисяч, а 
з початку року — 223 тисяч 
тонн вугілля. 15 серпня про до
строкове завершення восьми- 
місячного плану рапортували 
трудівники Верболозівської 
шахти та брикетної фабрики, 
днем пізніше ’------’
ської шахти

— Світлопіпь- 
Бандуріпського

вуглерозрізу.
Високі показники в роботі 

мають і розкривники. У серп
ні вони вийняли і відсипали у 
БІдвали на 305 тисяч кубомет
рів породи більше, ніж пе
редбачається планом. А всьо
го з початку року вийнято і 
відсипано надпланової породи 
3,5 мільйона кубічних мет
рів.

По-ударному на всіх вироб
ничих ділянках трудяться ком
сомольці і молодь. Серед 
комсомольсько - молодіж них

колективів попереду йде КОМ- 
сомольсько-молодіжна зміна 
гірничого майстра Михайла 
Михайлоза з Морозізського 
вуглерозрізу. Сьогодні на ра
хунку зміни вже 1360.700 ку
бічних метрів породи, з них 
59 тисяч — надпланові, а до 
кінця року ця цифра збільши
ться до 160 тисяч. Річний план 
зміна зобов’язалася виконати 
до 15 грудня.

За високі показники напере
додні свята зміні вручено пе
рехідний вимпел ЦК ЛКСМУ.
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па засіданні, одностайно під
тримали пропозицію схвалиш 
поданий г- ---------- --------
без усяких 
вити його
Президію
СРСР.

Депутати
нялн висновок, в якому схва
лили договір і рекомендува їй 
Президії Верховної Ради СРСР 
ратифікувати його.

(ТАРС)'.

на розгляд договір 
поправок і напра
на ратифікацію в 
Верховної Ради

Н). І. Японський

1902 1971
ШЛЯХОВЕ ЧЕРВОНОГО

Завтра минав 70 років з дня народженая видатного ук
раїнського письменника Юрія Івановича Яновського.

Один з тих, хто започаткував українську радянську 
прозу, Ю. І. Яновський залишив по собі творчий набуток, 
який золотим фондом ввійшов у скарбницю духовної куль
тури українського народу. Епоха, коли світ ламався надвое, 
коли народжувалося життя, в суворості, в диму і загравах, 
життя робітничо-селянської держави, життя якого не бачила 
земля, коли народжувалася в людині людина світла і добра, 
— ця епоха вимагала для свого відтворення не тільки талан
ту недругорядного, а н серця —- не холодпого, палкого.

І таким зарядом революційної романтики, зарядом сві
жого, бадьорого вітру радянської доби иапоБНвв Юрій Янов
ський 1 своїх всссвітньовідомнх «Всршикіі1в;> і свій «Байго- 
род».

Трудівники Кіровоградщннн можуть пишатися і з цього, 
і з-того, що ніхто, мабуть, так не змалював, не наповнив 
живою душею наш благодатний степ, гк зробив це письмен
ник..

Юрій Яновський був гордий з того, що нові ПОКОЛІННЯ 
червоних вершників уславлюють свій рідини край, Вітчизну 
невтомними трудящими руками, які так щедро він оспіву
вав.

Складаючи сьогодні щирі слова шани видатному письмен
никові, ми говоримо про його основний подвиг — його 
творчість, яка виховувала і буде виховувати одну з найкра
щих людських рис — почуття любові до рідної землі. 1 то
му Юрій Яновський —- наш бойовим сучасник.

На фото: члени немго- 
ІАОЛЬСЬНО . молодіжне’: 
аміни гірничого майстра 
М. Михайлова.

Фото В. Ковпака.
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"V КОЖНОЇ людини, яка вхо- 
дить у світ ідей свого часу 

з чесними намірами, — а Юрій 
Іванович Яновський у цьому 
«прекрасному і шаленому світі» 
був, говорячи його словами,«чес
ним робітником» — рано виникає 
потреба самозвіту й відчуття пер-

мислив образ вождя в циклі «Го- тему громадянської війни. Триро. . ’^пятів Половнів
лод». В уяві маленькс-ї дівчинка- кн я працював, і гадаю, що мені '>жппМ..-- Чну силу 
татарки тамарь (товариш) Ленін певною мірою пощастило уникну. ’ІПО'ПО/І!:—..липіп — 
і порятунок від голоду постають ти хиб і зривів моєї попередаьоі ьТЛІ^рі-п3оноармійці 
у функціональній залежності: книги. І, подаючи цю книгу на ЄШТ1’ геооєм —- сс 
«...Баче Фатьма згори багато та- суд товаришам, я просив би яті. £еННА ?п і в революцій 
марь-бідних. І всі вони йдуть до найсуворіше відмітити всі рещг. ІХ 01ИЦ! *'-----.—„V
Лйні, бо його видко цілому світо- ки старого й шкідливого, щоб Я

к?нківськоі вигадки»

ПОЛУМ’ЯНІСТЬ митця

----- 1 — по- 
, (деніківціз, 

, махновців — і, на- 
-:яців), за без- 

сотні безімен- 
_... __а 7, за Чубен-
Ьм — талановитих нролетарсь- 

>х полководців, за боями «ада- 
. ...... — " ------""її» — парти- 
|інську кмітливість, а за образом 

— революційний на-

спективн. «Тепер я лише відчу
ваю велике, і перо моє ворогує 
з думкою. Тепер в мені хаос. А 
пройде час, а зігнуться мої юнаць
кі плечі, і перше срібло неминуче 
надійде — я буду суворим майст
ром», — писав молодий поет і 
новеліст. Про що ні слова, і. 
буквального їхнього змісту? Про 
те, на.иа'шу думку, що художня 
майстерність та ідейна «суво
рість» залежні від соціально-пси
хологічного досвіду — цього тя
гаря життєвої мудрості, що його 
добровільно і пожадливо прий
має па свої плечі справжній ми
тець, формуючи свою особис
тість.
р РІК СМЕРТІ В. І. Леніна Юрій 
и Яновський взявся за перо 
прозаїка (до цього він уже був 
автором поезій) і по-своєму ос-

ві, і дорога до нього проста... І 
Лені дає Фатьмі такий утмек 
(хліб), що вона лізе па нього, як 
на гору». І як багато виявлено в 
цьому сні татарської дівчинки 
Фатьми! Тут і б^дні Країни Рад, 
і осмислення зв’язку вождя з из- 

крім родом, і віри народу в свого по- 
водиря, і тонке розуміння своє
рідності дитячого мислення.. А 
ще ж весь Яновський був попе
реду.
12УДУЧІІ складним, але чесним 
° і вимогливим до себе худож
ником, 10. Яновський знову звер
тається до ремпг громадянської 
війни.-«...Письменник іншого на
становлення взяв би й іншу тему. 
Зовсім не важко було взяти іншу 
тему, не тему громадянської вій
ни, і на цій темі спробувати дати 
те, що потрібно. Я взяв ту саму

вершників» —
1 >Д... 

«Вершники»
'■ їм романом.

міг це виправити», — говорив у £ боїв, V багатьох 
1935 році автор «Вершників». ІРТ1іКах звучить зовсі

вважають баталь< 
романом. Але в багатьох кар- 

//стиках звучить зовсім не ба- 
*—-ільний, а мирипафос — пч- 

ВИДНО, яку' велику роботу з Сі). тчуття звільненої праці, мни 
бою провів художник. Видно та. і.го ТОуда Бійням Чубснкового 
кож, що суттєве значення для ___
10. Яновського мала і діяльність .ц"Гдалекий ‘^ Донбас, 
партії в області літератури, Ад. Іфінівського 1 
же саме в цей час (1932 рік) ви- _ —:
йшла постанова ЦК ВКП(б) ^тИ подвиг ' 
«Про перебудову літературио-ху. Гйний. А звідки' 
дожніх організацій», яка г*; .. 
ла групівщину, розрядила атмог. Ьють 
феру, зільнпвши її г:_ 
чвар для творчості.

За своїм ідейно-художнім лз. 
дом «Вершники» — розгалужена 
поетична синекдоха, яка виникла траипіо, 
з бажання за частиною показати 
суть цілого. За боєм під 
ївкою ми бачили цілу

Тепер, з часової відстані краще

ЖІіи ------------ ...
•Ьлку на маршах ввижався рід- -‘ у старого

............... > риба ліки Половця 
Їось взагалі неможливо розріз- 
_ти подвиг трудовий і револю- 

. ...... . * , як не від жаги
Гати біля сталеплавильні, ожи- 

ас<?^Уації в словах бойовз- 
від пустих І командира, в минулому стале- 

^»ра:

FСтарі металурги кажуть. — продо- 
ував Чубенко, — що сталь звари- 
— як життя прожити: і важко і 

>, і кінець трудний. Ми ж ва- 
(мо не сталь, а революцію, і як без- 
айно треба нагріти піч та якими 

іеба бути майстрами, щоб мати топ- 
іння і вилити його в прекрасну фор- 

, і стане тоді сталева держава,
КомпанЬ ,сі 
війну, за *н — 7»

ролстарська фортеця. А нам, рядовим' 
ійцям, треба любити майбутнє й від- 
авати йому життя». Воєдино злилися 

людині професії військова і мирна, 
ле в описі звучить пріорітет мирної 
раці:« Полк бився з поляками по-прос- 
ому, ио донбасівському, слюсарі елю- 
арили з гармат, шахтарі довбали ша- 
іслькамн, молотобійці кували граната
ми, газівники давали жару з гвинті- 
юк, хто чим умів і хто що полюбляв».

Показово, що з наближенням 
ріналу твору стиль роману все 
Зільше проймається трудовою па
тетикою, а вже в останньому роз
ділі події розгортаються в обста. 
новці звитяжного труда сталева
рів. І виростає з такого зобра
ження високе розуміння того, чо
го «лилася кров, і падали брати» 
(В. Сосюра).

«Далеко не всяка книга, — го
ворив на III з'їзді письменників 
України О. Гончар, — потрапля
ла в солдатський окоп, далеко не 
всяку — нарівні з патронами та 
баклагою — боєць брав із собою 
в похід. І не випадково саме та
кі книги, як роман Миколи Ост- 
ровського «Як гартувалася сталь» 
та «Вершники» Юрія Яновсько- 
го, були прошиті ворожими куля
ми, омиті гарячою кров’ю. Не ви
падково саме такі — героїчного 
складу — твори бійці носили бі
ля своїх сердець».

З цієї героїки розвивалось ро
мантичне крило в українській ра
дянській літературі — ціла плгя-

Vo.да прозаїків. Той же О. Гончар 
— автор героїчних «Прапоронос
ців». 10. Яновський був одним з 
перших, хто благословляв Гонча
ра на письменство. Як і Янов
ський у «Вершниках», Гончар у 
«Тронці» сягнув тієї ліричної на. 
пруги, тієї висоти асоціативного 
думания, яка здатна тримати б 
єдиному силовому тюлі художніх 
ідей розповіді про різні долі, ріі- 
ні явища. «Багато днів і місяціз говорив В. Блпзнсць. 
працює автор над книгою, багато — ./■
передумає думок, переворушить 
людських доль. Коли в ньому є 
досвід (поряд з талантом, зви
чайно!) — книга здається зробле
ною з одного шматка». Так кував 
свою залізну троянду герой «Вер
шників», так писав Яновський, так 
він навчав творити інших.
Т> ОМАН «Мир» — твір, яким 

започатковано в українсь
кій романістиці тему повоєнного 
села. Ного героя — демобілізова
ного офіцера, шо очолює кол. 
госп — ставлять поруч з героєм 
роману А. Павленка «Щастя». В 
генетичному зв’язку з ним пере
буває Марко Безсмертний — ге
рой «Правди і кривди» М. Стель
маха, ще одного з плеяди «роман- 
тйків-реалістів», як визначав свій 
стиль і О. Довженко.

Іменем Яновського клянуться і 
молодші прозаїки. Навіть на сто-

ріпках нашої «Кіровоградської 
правди» промайнуло слово Є. Гу
цала, що .йому не чужий досвід 
нашого земляка. Нещодавно в 
«Літературній Україні» про те, 
як складно навчатись у Японсь
кого, як важливо схопитися не за 
поверхневе, а дістатися до суті,

Думається, що ювілейні роз
мови притягнуть увагу і до ін
ших сторін творчості митця. Так, 
на часі вже розвинути й оновити 
в творах для сцени ті проблеми 
виховання й моралі, які з успіхом 
розробляв у п’єсі «Дочка проку
рора» Ю. Яновський, що і зараз 
не втратила своєї актуальності, 
як справедливо відзначають кри
тики. Задуматися над тими тур
ботами, які боліли Яновському, 
приглянутися пильніше, до його 
стилю, до особливостей його мис
лення, пройнятися тривогами 
сьогодення і врахувати досвід 
майстра слова при їх вирішенні 
— і з творчими звітами прийти 
до нових його ювілеїв — таким 
нам уявляється найдосточніший 
спосіб вшанування ювіляра в рік 
його сімдесятиліття.

' ” М. КОДАК, 
аспірант інституту літератури 

ім. Т. Г. Шевченка.

П АМ'ЯТАЄТЕ, в одному з розділів 
нашої розповіді про Юрія Іванови

ча «Слово про вершника», що видру
кувалося в «Молодому комунарі», ми 
цитували Довженка. Олександр Петро
вич у розмові з друзями якось сказав:

— Я завжди з неспокоєм чекав, як 
Юрій оцінить мій новий фільм. Не то
му, що він дуже вже суворий суддя... 
у нас спільний вчитель — Микола Ва
сильович Гоголь. Для мене, найдорож
чий у нього «Тарас Бульба», для Янов- 
ського — насмішкуватий пасічник з ху
тора поблизу Диканьки...»

Сказаним Олександр Петрович за
свідчував, що обоє вони — і Довженко 
і Яновський — за взірець мали російсь
ку класику. Про любов Юрія Івановича 
до російської мови, до корифеїв ро-

Р. ТУРБАЙ, В. ЦВЯХ.

КВІТИ
З МОСКВИ

яновськии 
і російська 
ЛІТЕРАТУРА

ОБРАЗИ КЛИЧУТЬ
V ДЕСЯТОМУ КЛАСІ напружена тиша. Задумли- 
™ во, з великою увагою слухають учні свого то
вариша Володимира Бондаренка, і, здається, що 
цей русявий хлопчина з розумними очима розповідає 
не про героїчну історію рідного краю, відтворену в 
романі «Вершники», а про бачене і пережите ним 
самим.

Запеклі бої в степу під Компаиіївкою, підпільна 
робота більшовиків, яскраві, як спалахи блискавиці, 
образи вершників революції — сипа рибалки, кому
ніста Івана Половця, мужнього робітника Чубенка, 
ватажка селянського партизанського загону Адамсії- 
ка, хороброго воїна революції Шведа, безіменного

він десь поруч, серед нас. Він живе в наших спра
вах, у безсмертних образах, які продовжують вихо
вувати юнь в дусі радянського патріотизму, любові 
до праці, пролетарського інтернаціоналізму.

Розбіглися стежкп-доріжки від рідної НІКОЛИ, пі
шли в самостійне життя наші випускники. І де б не 
були вони — чи несуть військову службу, як Анато
лій Радловський і Віктор Токарєв, чи вчаться у ву
зах, як Наталя Дубініна і Віктор Горбупов, чи тру
дяться на підприємствах, завжди з ними поруч ідуть 
життям полум’яні образи перших героїв революції. 
І сам Юрій Яновськии червоним вершником буде 
завжди попереду, вестиме їх в «життя красиве та 
сонячне», про яке він так мріяв і яким так захоп
лювався.
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ЛЮДИНА
ВИСОКОГО

ЗРОСТУ
Людина високого зросту прошкує неквапно 

вулицею, 
Давню моряцьку пісеньку співає собі під ніс, 
Така показна на вигляд, хіба що ледь-ледь 

сутулиться: 
Високим людям ніяково за свій нестандартний 

, зріст.
Крем'яхами каштанів відстрілялася осінь, 
Небо над містом прочахло, загусле немов 

емаль, 
Кружляють листки в повітрі, одноманітні

як оси, 
Ужалять неждано душу — чаркуй-пригощай 

печаль. 
Людина високого зросту прошкує собі 

утомлено, 
Тихо за нею слідом — каштанів стрункий 

кортеж, 
В дерев, що прозріли втраіами — пора 

найсолодших споминів, 
Пора найсолодших споминів сьогодні в людини 

теж. 
Людина високого зросту протира окулярів 

скельця, 
1 близоруко мружиться всім добрим очам 

навстріч. 
Зупиниться ненароком: підводить прокляте 

серце, 
Уже й валідол не бере його, болить воно день 

і ніч. 
Майнути б оце у молодість, її не убив 

байдиками, 
Примарились на Хрещатику батьківські полини. 
Як тобі там живеться, земле дитинства, 

Байгороде, 
Любий мій Степограде з ближньої далини? 
Людина високого зросту щось наслуха 

причаєно, 
Вмощується на лаєочці у скверику в одині, 
Чайкою білогрудою квилить йому Нечаївка, 
.Чень повернутись мусить туди, у прийдешні

.Ан'* Крем’яхами каштанів дівчисько в під’їзді 
грається, 

Блакитним її оченятам бант оцей до лиця. 
Людина високого зросту весело усміхається, 
.Та усмішка ніби шлюпка для змореного плавця. 

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

листоноші, — хвилюють пашу радянську молодь. 
Юнаки і дівчата розуміють, що герой однієї з но
вел, кулеметник Максим, почав кувати троянду ре
волюції, у якої є початок, але немає кінця. Справу 
героїв продовжують наші сучасники, люди степового 
краю, герої бптвп за високі врожаї.

Юрій Іванович співав гімн Людині, він дуже лю
бив трудящі руки, що здавалися йому «живими до
датками до людського розуму». Вмре «невгамовна 
рука, а витвори її житимуть».

Ми йдемо вулицею Яновського, бачимо, як зводя
ться нові багатоповерхові будинки. З кожним роком Г. ГЛУЩЕНКО,
квітне життя радянських людей. І завжди, коли зу- викладач української літератури СШ № 5.
стрічаємось з творами Яновського, відчуваємо, що м. Кіровоград.

• J

вершники исчшки

сійської літератури свідчать і спогаци 
дружини письменника Тамари Юр’єв- 
ни, які любязно передала сестра Янов- 
ського Олена Іванівна. Ось що пише 
Тамара Юр'ївна:

«Російською мовою написано багато 
із його оповідань, дві п'єси, публіцисти
ка. З російської Юрій Іванович пере
клав на українську роман Еренбурга 
«Буря», п'єсу Виїиневського «Незабутній 
дев’ятнадцятий» та інші.

Російська література, класична і су
часна, є маяком його творчості. Він 
прихилявся перед генієм Л. М. Толсто- 
го. У статті «Лісна поляна» у зв’язку з 
125-літтям з дня народження письмен
ника Юрій Іванович писав: «Священна 
для літератури земля Ясної Поляни. 
Скрізь ступала тут нога геніального 
письменника, до всього торкалися в цім 
обійсті жадібні до праці його руки...

Література українського народу — і 
дореволюційна, і радянська — глибоко 
шанувала і шанує і високо підносить 
геніальну творчість Толстого. Вона вчи
лася і вчиться на ній...».

У статті «Горькмй серед нас» Юрій 
Іванович писав про те, яка велика роль 
Олексія Максимовича «у справі органі
зації і вихованні літератури Радянсько
го Союзу».

Особливе місце у творчості Юрія 
Івановича займав Гоголь. «У багатьох 
творах він, немов перегукуючись з 
темами Гоголя, протиставляє далекому 
минулому, геніально описаному його 
улюбленим письменником, радісну, світ
лу, перспективу, радянську дійсність».

«З книгами Чсхова. — згадує знов таки Та
мара Юр'ївна, — Юрій Іванович буквально не 
розставався. У важкі хвилини життя, у хвили
ни сумнівів і хвилювань в руках у нього обо
в’язково з'являвся томик Псковських опові
дань чи листів.

Із сучасників Юрій Іванович дуже любив 
Федіна. завжди захоплювався Шолоховим, 
близький йому був Паустовськнй і, як він сам 
говорив, був повністю зачарований «чудовою 
мовою Леонова».

В 1957 році, через 22 роки після вихо
ду у світ «Вершників», П. Г. Тичина пи
сав: «Українська художня література за
воювала собі почесне місце насампе
ред високою майстерністю написаних 
творів. «Вершники» Юрія Яновського бу
ли для нашої культури немовби патен
том на одержання зрілості прози україн
ської».

шах людських. Бо не могла 
б край дорсоги постати ноза 
десятирічка* (вона носить 
ім’я свого зземляка), ні діль
нична лікарРня» н* чудовий 
Будинок ку/льтурн» не виріс 
би та не з/міцнив колгосп 
«Дружба», (.коли б не росли 
та не міцнілли його люди.

Село в сстепУ- Сього«4« 
його краєвиид добротні 
цегляні буд«инки' асфальто
вані вулиці, < телевізійні ан
тени ж « Нечаївка.
Асфальтоваіана ?°Р°га З’сд* 
нує село з /

Достаток ’’ У 
телевізори 
гірш, як у 
працею зді 
ця та тепер 
горіями, 
суттєву 
людини, 
роба — 
тому ж і- 
Чорнову, 
Лапіцькому, 
нії " 
Марковськи^ певно аж зем- 
ше і далі, то д виводять во
ля уся - тс сталевих коней, 
НИ своїх ферми з думкою 
ідуть на феїро власний доста
не лише прццастя всіх.
■°к, про щ любить працьови-

Земля ліраці на землі кол« 
тих. ! в праінайшли своє по« 
госпній зна земляки Яновсь- 
кликання зсігоспне господар« 
кого. Колго то 7111 гектаоів 
ство -— тс-вред них — 5832 
землі і сер}актоРи> комбайни, 
орної, Тра«лі — сільськогос- 
автомобілі а техніка сьогодні 
подарська Дньому краї робіт, 
на передньг°Ри на сел‘ люди 
^еханізаторіно5ан!’ В' А’ Чер' 
всіма шаноіа його 
нов — на іна’ Г' Т’ Чернега — 
Ден Леніна чений орденом 
«агороджен0 ЧеРвоного пРа‘ 
ТРУДоВого °ЛОАІ тРакт°Рис™ 
пора ^„?игоРенко- Андрій 
Петро ГрипИ.ЦЯ “ ,ВИР°СЛИ БО*■ "и землі, змалечку 
чь Р7.ГІЄЛ.*ЦЯ1О широкого степу, 
•за. 4 к 3)ни його справжні 
звикли до 
зараз вони
Сподарі1 "" Т° миттезии«арі. ЛЮДСЬКОГО зусилля,

-Аифри — прагнень. І вони 
Згусток людовистіші. До кінця 
ДУмок, прасолгосп «Дружба» 
-івйпромови>дати державі 1070 
₽О*У колгв м’яса, 21200 
Має продатів молока, 5801 тон- 
Центнерів ових тощо. Трудів- 
Центнерів мжуть пишатися сво« 
НУ зернови^ею/ а село пишає- 
Мики можут?*ми трудівниками, 
0X3 працею.1 п’ятирічки Л. Т, 
ться своїм. 
героями п’

Гудзь, завіду 
ючою фермою 
№ 2, дояркою 
Галиною Скри
пник, свинарем 
Василем Жу- 
ченном, телят
ницею Т. Я. Ка
линове ь к о ю, 
пташ н и ц е ю 
М. С. Марусеч- 
ко та багатьма 
іншими.
ІР ОЖЕН має 

свій шляху 
житті. Але не 
забувається по
чаток його,- лю- 
ди, які вивели 
тебе на той 
шлях. Відгомін 
отчого краю 
завжди в серці 
тих, хто, ви
вчившись, пра
цює десь в ін- 
пій стороні. А 
більшість , по
вертається 
додому, бо

Бо^орія — то завжди 
праці іюдська. І, здається, 
аирег у вершника черво
ні к>я, бо несеться до 
нас, . сьогодні, з таким 
чіткоцрдим профілем, має 
у сої стільки живої, ки
пучої «ли, що степ сам 
ожив, іільно розправив — 
від гкізонту до горизонту 
— СіС) безмежну силу. І 
то нехрила у вершника— 
Червочй прапор.

Юрій Яновський. Співець 
доніс нас оте вирування 
свого неспокійного часу і 
не з : шов від нас — став 
поруч. У Майсровому — 
Зветься сьогодні село Ма- 

о — стоїть вепи- 
камінь на місці, де 
кага батьків пись- 
і. На північ — степ, 
і і безкраїй, на пів

дні - краєвид Нечаївки. 
Але н- не пізнав би пись
менна- отчого краю, де 
відири-іася перед малим 
Юркоя'дорога у світ широ
кий, де рудий степ змерт
віло дфився у спечене не
бо, і бізсилий він був наго
дувати хлібороба.

/.чннькі, похилені хатки, 
важ« безвихідна недоля 
Сто?га£°ДІ в оцім краї. 
ттрй'ЕСЛИСЯ вершники, 
** чдроно запаленів го- 
ризс- і з тої пори не- 
зріен®г° змінилася Неча- 
ївка. ЛЬди — то найвища 

І Щлм свідчити 
проН»ичезні зміни, що 
принЄЧи селу п ять радян
ської іесятиріч, то найпер- 
цір їх треба в ду-

■ Майорівкою.
• у світлицях — 

та серванти. Не 
місті, — це теж 

добуто, але пра- 
р міряється кате- 

'цо визначає ту ж 
відмінність самої 

*'*>О обрії у хлібо- 
°іе лише степ їм,

»мбєйнеру Сергію 
ком чи Володимиру 
' у, дояркам Євдо- 

_ -'город, чи Ользі 
- ЬєликоІкий, бачиться шир-

-

ч j. ■

■

Вулиця у Нечаївці. На задньому плані — середня школа 
ім. 1О. I. Яновського (фото зліва).

Трудівники колгоспу «Дружба»’: (вгорі) 
трактористів, молодий комуніст Андрій 
Доярки Катерина ЮХНЕИКО та Віра 

шофер Михайло САЛО (внизу зліва).
Першокласники Оленка САЛО і Люда 

надивляться на .яскраві малюнки у «Букварі». Як не терпи
ться все прочитати самому. А що ж робити сестрам Вірі і 
Надійні БРИЧКАМ — адже їм ще стільки рости до школи...

один з кращих 
ПЕРЕПЕЛ И ЦЯ. 
ГОРОДИ НЕЦЬ,

БРИЧКА ніяк но

і

РЕПОРТАЖ
З БАТЬКІВЩИНИ
Ю. 1. ЯНОВСЬКОГО

ТЕП під Компаиіївкою. 
Голубінь вицвілого на 

сонці неба, — чи є йому 
кінець, чи кінчається десь 
жовта круговерть доспілих 
соняшників, зелене буяння 
кукурудзи, гливке паруван
ня безкінечної чорноземної 
борозни...

Історія пишеться людь
ми. І коли перегортаєш по
жовклі сторінки, додивля
єшся пильніше до того ча
су, в який живеш. Історія 
вічна і нескінчена, — лише 
міряємо її відрізками, ма
буть, щоб краще і різкіше 
усвідомити причетність до 
неї свого народу, своєї 
батьківщини. Недарма ша
нують так тих, хто стояв бі
ля її витоків,. їх спрацьова
ні руки нагадують пожовк
лі сторінки історії. Поколін
ня приходять і відходять, 
залишається їхня £\оля в 
споминах, пам’яті народній, 
та вічний степ тримає в со
бі їхні колись вимовлені 
слова, їх радість, біль і 
працю.

грудях ор-

манить при-манить степ, 
волля, де можна прикласти 
свою силу,

Тамара Устимівна Соко
лова, завуч середньої шко
ли і одноразово екскурсо
вод в майбутньому музеї 
Яновського сама зросла в 
Нечаївці, на її очах про
йшли долі багатьох. З гор
дістю згадує своїх одно
сельчан:

— Лише 
дагогів є 
народився 
менника і

у нас, серед пе- 
чимало тих, хто 

на землі пись- 
працею славить

В

її. Це і директор П. П. Са
ло, вчитель фізики В. Г. Са- 
довенко, а В. К. Бублик — 
директор школи в Долинсь- 
кому районі, працює після 
закінчення педінституту в 
Новгородці Л. І. Садовен- 
ко. А ось М. В. Дахно ви
брав собі професію зоотех
ніка, закінчує заочно Біло
церківський сільськогоспо
дарський інститут. А, М. 
Гавриленко працює агроно
мом — в нашому ж кол
госпі, А, М, Жученко — за

професією теж агроном — 
зараз секретар парткому.

...Щедра земля. Вона на
родила палкого серцем 
співця, Тут почалася його 
піснй, вона билася в його 
неспокійній душі, з нею 
вершник летить по землі, 
на стрімкому коні. Він весь 
час у поході, а хліборобсь- 
ський степ, спокійний і ти
хий, думає під сонцем 
свою радісну думу...

м. СОМОВ.
Фоїо В. Ковпака.

Завтра Юрію Івановичу — сімдесят. 
У переддень цього ювілею колеги і дру
зі додали чимало нових деталей до за
гальновідомого портрета митця слова 
своїми спогадами.

I листи продовжують надходити.
Ось останній знімок. Яновський — з 

букетом квітів. Цей знімок надіслала 
днями Тетяна Стах, яка часто переклада
ла івори Яновського на російську мову І 
була у добрих стосунках із Янозським. 
Ось що вона пише:

«Надсилаю фото. Ми (я і чоловік) 
приїхали до Яновського в Ірпінь 27 сер
пня 1952 року. Привезли йому букет 
квітів і «Шампанське». З цим букетом 
він і сфотографований. Він був у пога
ному настрої, але день був настільки ’ 
погожий, того ранку так співали пташ-. 
ки і так було красиво І світло навколо, ■ 
що поступово поганий настрій розвіявся, Я 
і він знову сміявся І жартував». Я

/
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В. ЮР’ЄВ. М. ДОБРОЛЕЖА
Беручись за роботу над твором за * Вершниками» Ю. 1. Японсько

го, автори добре розуміли, яке відповідальне, складне завдання ля
гає на їх творчий задум. А хотілося, щоб широке полотно видатного 
письменника, боротьба нашою народу, буремні дні дев'ятнадцятого 
року на Україні ожили на сцені. Працюючи над твором, автори не 
прагнули ілюструвати всесвітньовідомпіі роман лише за допомогою 
театральної рампи, вони не йшли сліпо пі за сюжетом, ні за трак- 
товкою характерів героїв. Єдине, що автори залишили непорушним 
з твору Яновського -- це його ідейну спрямованість, красу і велич 
революції, благословенну тему ствердження миру на землі.

Редакція пропонує увазі читачів уривок з першої картини п’єси 
М. ДОБРОЛЄЖІ та В. ЮР’ЄВА «Залізна троянда».М. ДОБРОЛЄЖі та В. ЮР’СВА

Берег моря. Па березі — покру
чене літами й бурями старе де
рево, сіра скеля, рибальські сітки 
на приколах, 
проглядається 
ної печери.

З' являється 
зький матрос

Під скелею ледь 
вхід до замаскова-

Мітель — франку- 
і — чорнявий і тен

дітний. Він помітив Половця, йде 
до нього.

МІШЕЛЬ: (раптово). Скумбрії 
зеленої.

ПОЛОВЕЦЬ: (не думаючи). А то
бі нечі мало?

МІШЕЛЬ: Я до товариша Жу- 
пенка,

ПОЛОВЕЦЬ: Не знаю такого.
МІШЕЛЬ: Жупенко... Борода... 
ПОЛОВЕЦЬ: Може, Чубенко? 
МІШЕЛЬ: Ме уі! Ме уі!
ПОЛОЗЕЦЬ: (відступає). Шо-о? 
МІШЕЛЬ: Ме уі... Так! Жупенко, 
(З печери виходить Чубенко).
ПОЛОВЕЦЬ: (помітив Чубенка). 

Гаразд, ходи за мною. (До Чубен
ка). Я йому кажу — Чубенко, а він 
своєї — Жупенко, та й годі! А по
тім ще й мекати почав...

ЧУБЕНКО: (сміється). Ме уі!
ПОЛОВЕЦЬ: Точно, побий него 

коцюба!
ЧУБЕНКО: Ти ба! Знать і мій цап 

уміє по-французькому.
ЧУБЕНКО: (Поплескав по плечу 

француза). Мішель, славний това
риш! З корабля. Скоро їхня ес
кадра залишить порт. Моряки зби
раються революцію робити.

МІШЕЛЬ: О, революсьйоні Ме 
У»-

ПОЛОВЕЦЬ: (до Чубеика). Яку 
революцію?

ЧУБЕНКО: Звісно, світову.
ПОЛОВЕЦЬ: (сідав на камінь). 

Щось це до мене ніяк не дохо
дить. Припливли до нас, щоб нашу 
революцію — за горло, а тоді ще 
й під дихало коліном! А тепер... 
Вдома збираються революцію ро
бити...

МІШЕЛЬ: Революсьйоні Проле
тарі всіх країн... Леніні

(Мішель заходить до печери, з 
ним — Максим).

ПОЛОВЕЦЬ: Революсьйоні Але 
ж француз все-таки француз.

ЧУБЕНКО: (всміхнувся). Пра
вильно, батьку! Та французи теж 
є різні.

ПОЛОВЕЦЬ: (глянув у бік пече- 
М- І Іачв так. (Встав). Листівки.., 
Революція... (Підійшов до сітей, 
підняв край, показує на Дірку). А 
ось це бачиш? Одні дірки!

ЧУБЕНКО: (теж підходить до сі
тей). Не горюй, батьку! Ще мати
меш сітки. Міцні, мов кінська во
лосінь, м’які, як шовкова трава. І 
шаланди нові матиме артіль, і па
роплави...

ПОЛОВЕЦЬ: Коли то ще буде... 
Ну, чим зараз ось цю дірку за
снувати? Скажи, чим? Зв'язуємо 
пацьорки... Аж в Одесу на базар 
треба їхати, щоб виміняти коток 
ниток, аби латку на штани було 
чим приліпити.

ЧУБЕНКО; (поривається щось 
сказати).

ПОЛОВЕЦЬ: Ні, ні! Ти помоач.

(УРИВОК)

Не вперше чув від тебе казку про 
яблуко, котре бродить соками лід 
корою, у бруньці виколисується, 
у квітці випрасовується... А яблу
ко сьогодні треба!

ЧУБЕИКО: Правильно, дядьку 
Мусію! Для того й революція, 
щоб наше яблуко червоніло, для 
того й товчемося ссь тут в пече
рі, щоби інтернаціональний полк 
Івана Половця швидше мир здо
був і з ворожих пазурів.

ПОЛОВЕЦЬ: (всміхнувся). Муд
рий ти, Чубечио, Викрутився... Пе
реконав. Одначе, і я правий: нема 
ж ниток на нові сіті, нема. (Розвів 
руками). Та що це ти заплутався? 
(Забирає у Чубенка частину сітки). 
Хіба гак? Ось таким вузлом в’яжи.

З печери виходить Мішель І 
Максим.

МІШЕЛЬ: Не розумію... Отой ру
дий, борода Ольоша-рус?

МАКСИМ: Росіянин.
МІШЕЛЬ; А отой чорний, боль

шой нос?
МАКСИМ: Молдаванин.
МІШЕЛЬ: А Жупенко? Україні 
МАКСИМ: Так, українець.
МІШЕЛЬ: Не розумію... Рус, ук- 

раїн, молдован...
МАКСИМ: Інтернаціонал... Рево

люція! Свобода! Пролетарі!
МІШЕЛЬ: О, революсьйоні Се 

тре бсн. Це дуже добре.
ПОЛОВЕЦЬ: (до Чубенна). Чуєш, 

як чеше?!
ЧУБЕНКО: (підійшов до матро

са). Мішель, камараде, дай руху 
на прощання і скажи батькові По
ловцю, що після революції не бу
де дірок у неводах,

МІШЕЛЬ: О, ме уі! Так.
ЧУБЕНКО: Будь обережним, Мі

шель, з листівками... Вечоріє, а 
ваші сторожовики щось особливо 
неспокійні сьогодні.

МІШЕЛЬ: Ме уіі Досвидания. 
(Підняв руку). Оревуар!

(Мішель зникає за скелею).
ПОЛОВЕЦЬ: (до Максима). Ану 

ходи сюди, ковалю, і для тебе ро
бота знайдеться.

МАКСИМ: (в бік француза). 
Скоро сонце зайде, хоч би встиг 
де відбою.

ЧУБЕНКО: Пройде, надійний то
вариш.

МАКСИМ: (До Половця). А ро
боти, дядьку Мусію, я не боюся. 
От чи зумію.

ПОЛОВЕЦЬ: Діло понятие. Ось 
так береш обірвані кінці... Ось 
таким вузлом зав'язуєш... А потім 
ще... Щоб надійно.

ЧУБЕНКО: (глянув на червоне 
сонце, тихо заспівує).

Ой заграло море Чорне, 
Хвилі б’ються в береги — 
Налетіли на Вкраїну 
Люті круки-вороги.
МАКСИМ І ПОЛОВЕЦЬ: (підспі

вують).
Налетіли на Вкраїну 
Люті круки-вороги.
Па березі з'являється Половчи- 

ха, з вузликом у руках, деякий 
час дивиться на море, слухає піс
ню, ставить вузлик на камінь.

ПОЛОВЕЦЬ; Кінчай, хлопці, маги 
вечерю принесла.

МАКСИМ: Як шабаш, то й шабаш.
ЧУБЕНКО: Малувато! Тільки три 

дірки залатали.
(Витирають руки, йдуїь до каменя, 

де Половчнха),
ПОЛОВЕЦЬ: А ти, мати, якраз впо

ру! Зголодніли, наче краби після не
ресту.

ЧУБЕНКО: (підходить). Доброго дня, 
тітко Фе лоро!

МАКСИМ: Драстуііте.
ПОЛОВЧНХА: Добридень, Антоне! ї 

ти, чорнявий, здрастуй.
ПОЛОВЕЦЬ: (потирав руки). Ну, 

ну, чим частуватимеш козаків?
ЧУБЕНКО; По вітру чую; кулеши

ком пахне.
ПОЛОВЧНХА: (розв'язує рушничок, 

розкладає їжу). Є і куліш. Антоне, нсс 
е. Були й вареники та кляті на вербу 
повтікали.

ПОЛОВЕЦЬ: (сміється). Отакої!
ПОЛОВЧНХА: Та чою ж в:і стоїте, 

сідайте, пригощайтеся, чим бог по
слав.

ЧУБЕНКО: (сідає). А вас і старість 
яс бере, тітко Федоро,

ПОЛОВЕЦЬ: (підморгнув). Егеж, ба
ба, як дзвін!

ПОЛОВЧНХА: Гарна Федора — та 
не та. що учора.

ПОЛОВЕЦЬ: О, вже й прибідняєш
ся... А якби оце музики заграли?

ПОЛОВЧНХА: Де тамі (Зітхнула, 
наливав куліш у полив’яну миску). 
Пригощайтеся, люди добрі, та звнняй- 
ге — частую чим бог послав. (Десь да
леко пролунати постріли, Половчнха 
розігнула спину, випросталася, гляну
ла в оік пострілів, взяла буханець, на
різує скибки). Стріляють... А я оце 
наче не хліб, а власну душу краю... 
.Чорний, як земля. Скоро й цього не 
стане. А степ, як море, і морс, як 
степ. І там рук треба і тут не наста
чиш. Учора пішла за село, трохи тра
ви вкосити. Господи, дрофп табунами 
ходять, материнка червоніє, звіробій 
крутить стебла, козельці, як зірочки, 
горять у траві. Сита земля, а немає 
кому до неї рук прикласти. Спробуй
те, припадіть вухом до неї, до матінки 
рідної... Коні іржуть, вудила аж скре
гочуть, чавунні колеса гупають... Біда, 
гвалт, стогін! Рибалки забули про сіті, 
плугатарі кинули чапіти в полі, наче
пили шабельтаси, гасають по степах! 
Ось, приміром, і мої хлопці... Розбре
лися... (Зітхнула). Не держаться хати, 
роду свого.

ПОЛОВЕЦЬ: Дід Корпій, а сіп аж 
сто три ліга прожив, казав перед 
смертю: тому ролу не буде переводу, 
в котрому браття милують згоду.

ПОЛОВЧНХА: Тиняються десь по 
світові, ловлять сороку за хвоста.

ПОЛОВЕЦЬ: Андрій наче і вдома.., 
ПОЛОВЧНХА: (зупиняє Мусія).

Цить!
ЧУБЕНКО: (закашлявся). Славний 

куліш, тітко Федоро.
ПОЛОВЧНХА: Куліш... Оце дивлю

ся я на вас, і наче бачу синів перед 
собою.

МАКСИМ: (поклав ложку).
ПОЛОВЧНХА: Та ти їж, не сором

ся, може й моїх чужа мати десь при
гощає, Тн мені скажи тільки: чого од 
діла одірвався, що на мислі носиш? 
Бачу ж, наче руки в мозолях...

ЧУБЕНКО: Коло вогню й заліза 
ходить чоловік.

ПОЛОВЧНХА:
коло вогню.
Ось ти, Антоне, 
рубкуєш?

ЧУБЕНКО: Не 
Федоро.

ПОЛОВЧИХА: 
сима). 1 ти,
Чого шукаєте? Хати б ставили, та 
господинь гарних до порогу ве
ли, та діточок по жмені... А то ж 
і рід може перевестися.

То добре, що 
Але я не про те... 

досі, мабуть, па-

до весілля, тітко

А пора. (До Мак- 
видать, нежонатий...

ж
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СУБОТА 26 серпня. ПЕРША 
ПРОГРАМА. 11.30 — «Здоро

в’я», (М). J2.00 «Мелодії

Дністра». Концерт. (М). 12.30 
—• Кольорове телебачення. 
Програма мультфільмів. (М.)_ 
13.00 — В ефірі — »Моло
дість». (М). 14.90 — «Людина 
і закон». (М). 14.30 — Кольо
рове телебачення. Фільм — ді
тям. «Дубравка». (М). 15.50 — 
«Міжнародна панорама». (М). 
16.20 — «Музичні зустрічі». 
Концерт, (М). 16.50 — Відкрит
тя XX літніх Олімпійських 
ігор. (М). 19.00 — На запитан
ня телеглядачі» відповідає мі
ністр будівництва і експлуата
ції автомобільних шляхів

РРФСР. Ніколаєв. (М). 19.35— 
Художній фільм «Туманна 
ніч». (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Концерт 
артистів балету. (М), 22.00 — 
Кольорове телебачення. Між
народний фестиваль естрад
ної пісні. (Сопот). По закін
ченні — новини. (М).

НЕДІЛЯ. 27 серпня. ПЕРША 
ПРОГРАМА. 9.00 — Програма 
передач. (М). 9.05 — Ранкова 
гімнастика для дітей. (М). 
9.20 — Новини. (М). 9.30 — 
«Сьогодні День шахтаря». (М).

1000 — Кольорове телебачен
ня. «Музичний кіоск». (М). 
Ю.ЗО — «Сучасність і тради
ції у радянській архітектурі*. 
(М). 11.00 — Фільм — дітям. 
«Андрійко». (М). 12.25 —
«Сільський час». (М). 13.30
— Кольорове телебачення. 
«Співає Буковинський народ
ний хор». (М). 14.00 — Кінопро- 
грама, (М). 14.30 — Для вої
нів Радянської Армії і Фло
ту. (М). 15.00 — Концерт учас
ників художньої сямодіяль- 
послі. (М). 15.30 — Кольорове 
телебачення. Проірама мульт-
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по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

L БК 05771; Індекс 01197. Зам, № 10919. Тираж Б5 700.

Г[ || ЕДАГОГИ Кіровоградської восьмирічної школи 
№ 22 завжди з радістю і теплотою розповідають 

яро своїх шефів і помічників — будівельників з тсо- 
лого-розвідувальлої партії №37 (начальник А. X, 
Бакаржієв, голова розвідному А, І. Промін).

Немала заслуга їх в тому, що невеличке гірпмР^Р“ 
щешія школи охайно побілене, пофарбоване і сяючй 
чистотою, ларти чекають своїх юних господарів. В' 
кожному класі чимало наочної агітації, підібраної а
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оформленої зі смаков, вона стале в пригоді і вчите
лям і учням.

За всіма ознаками, зараз й школах має бути 
саме така нелоспішлива атмосфера —• вчи гелі ра
зом з кількома учнями остаточно упорядковують 
класи, почеплені всі портрети, таблиці, схеми, витер
ті всі шибки, одним словом, — забитий останній 
гвіздок: залишається на широкі підвіконня постави
ти буйно-зелені квіти у розмальованих вазонах.

Але попри весь оптимізм, декому лише СНЯТЬСЯ ОТІ 
квіти у вазонах. Бо куди тут квіти, коли поруч щ<! 
грюкають будівельники, а там, де воли й попроща
лися, залишається іце доволі роботи.

В паикрнтнчпііпому становищі в обласному цеп грі, 
здається, знаходиться школа-інтернат № 2. Щодо 
навчального корпусу, то туг панує вже тиша і спо
кій. Силами учителів зроблений необхідний ремонт. 
Дітям є де навчатися. А от жити, поки що немає 
де. Спальний корпус потребував капітального ремон
ту, — на кожному поверсі зроблені особливої кон
струкції металеві підпори — все не вимагало чима
лої праці від будівельників, — але не можна сказа
ти зараз, що робота у завершальній стадії.

Роботу по ремонту шкіл в Кіровограді в основ
ному виковує РБУ-2 «Облрсмбудзресту» (начальник 
г. Дэвидов),

Треба відмітити, що в багатьох директорів шкіл 
е чимало претензій щодо ритмічності ремонтних ро
біт цієї організації.

Взяти хоча б середню школу .V? 15 в Лелеківпі, 
Вже в лютому електрики з спеадільпнці того ж 
тресту (начальник т. Верзуб) почали довбати стіни, 
прокладаючи електропроводку. Але в серпні ще не 
в усіх класах була відрегульована система освітлен
ня. Докінчувала перетирати стіни бригада штука
турів. Тов. Давидов пообіцяв кинути всі сили не 
ремонт цієї школи. А директор В. II. Лозовий зга
дує розпал літа, коли на ремонті школи залишалися 
1—2 робітники. Тоді поспішати не було куди... Ли
ше п останній час взялися за діло. ' , >

СШ № ЗО. Тут в цьому році обладнано непоганий 
•кабінет військової підготовки. «І ще б нам стріле
цький тир, — мріяв директор, і... відремонтувати во
достоки, бо криша тече, — відказує завгосп.

...Підвести теплотрасу до теплиці, — додає біолог.
— 1 тоді б ми повністю були б готові до нового на
вчального року, — це вже всі разом, звертаючись 
до РБУ-2 і показуючи договір, в якому ось уже 
кілька років закреслюються строки будівництва 
стрілецького тиру і весь пас вписуються нові. А 20 
тисяч цеглин, закуплені школою, розкисає від до
щем...

Кажуть, аж гев колись СШ № 32 славилася своєю 
чудовою пришкільною ділянкою. Тепер усе запуще
не, між недоглянутими квітами щедро закоренів 
бур’ян. А одного ранку — то й диво сталося; серед 
квітів і бур’янів виросли стіни... приватного гаражу. 
Здивовані вчителі лише здогадуються, хто б то мзв 
займати шкільну територію, а все, мабуть, через ту 
запущеність садиби, яку не довго й прийняли за ні
чийну... До того ж поруч металеві рештки від давно 
не використовуваної шкільної метеорологічної ді
лянки.

Ми побували лише в вазвапих школах. В усіх них
— турботи про вересень. В деяких затримувались 
будівельники. В більшості ж шкіл обласного центру, 
як вас поінформували в міськвно, — все належне в 
підготовці до навчального року зроблено, тут зі спо- л 
війною душею відривають листочки календаря
час зустрічі з школярами стане в цих школах ра
дістю.

Рейд проводили: Л. ПИЛИПЕНКО — зав. 
шкільним відділом Кіровоградського МК 
ЛКСМУ, М. СЕМЕНЮК — спецкор «Молодо
го комунара».

фільмів. (М). 16.00 — Кіно
журнал «Новини дня». (М). 
16.10 — «Ваша думка».
(М). Кольорове телебачення. 
(М). 17.00 — «Клуб кінонодо- 
рожей», (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 ««» «Шахтарі». Те
левізійний документальний 
фільм. (М). 19.00 — Концерт. 
19.45 — — Прем'єра телевізій
ного художнього фільму 
«Пізнай себе». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (И). 21.30
— Кольорове телебачення. 
Па XX літніх Олімпій
ських іграх. (Мюнхен). По за
кінченні — вонинн. (М),

ПОНЕДІЛОК, 28 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 — 
Програма передач. (М). 9.35
— Новини. (М). 9.45 — Ко
льорове телебачення для ді
тей. «На лісовій галявині». 
(М). 10.10 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний худож
ній фільм «Віддати шварто- 
«І». (М). 11.40 — Прем'єра
телевізійного художнього

фільму «Крила Братська». 
(М). 12.00 — Кольорове теле
бачення. На двадцятих літ
ніх Олімпійських іграх. 14.00 
— Кольорове телебачення. Кі
номистецтво Країни Рад. Ху
дожній фільм «Комуніст»« 
(М). 15.15 — Новини. (М).
16.15 — Програма передач.
(М). 10.20 — Для школярів. 
«Вогнище». (М). 16.50 —
«Сільські жнива». (М). 17.00 
*-* Прем'єра телевізійного ба
гатосерійного художньо) о 
фільму «Подорож за посміш
кою», (Перша та друга се
рії). (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — «П’ятирічка, рій 
ДРУГИЙ», (м), 18.40 — «По
концертних залах Москви»« 
(М). 19.45 — А. Піссисі.кий.
«Тисяча душ». Прем’єра ви
стави. І частина. (М). 21.00-» 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення, іія 
XX літніх Олімпійських Іг
рах. (Мюнхен). 24.00 — ІІФ 
вини. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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