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НА ПРИЗ ІМЕНА 
КОСМОНАВТА 
Л. І. ПОПОВА

иікул учень ПовопрааькоУ 
середньої шноли Іван Ь'о- 
Оошио. Разом пі своїм бать
ком Андрієм Васильовичем 
він намолотив 7418 центне
рів зерна. Сімейний екіпаж 
лосів друге місце у зма 
упині комбайнерів колгоспу 
«Червоний прапор».

Добре трудилися на тоь*у 
учениці Головні вської се
редньої школи Люба Постри
гань, Галя Череді й. Лі да 06- 
ревко. А випускники цієї де
сятирічнії Віктор Сніжко 
та Віктор Редько, одержав
ши разом з атестатом про 
середню освіту посвідчення 
механізаторів (вопи навча
лися в міжшкільному нав
чально-виробничому комбі
наті), вже як повноправні 
члени сім’ї механізаторів 
беруть участь у збиранні 
зернових на полях долгое-' 
пу імені Калініва.

Сьогодні сидять за парта
ми піонери Протопопівсь- 
кої і Добропадіївсьної се
редніх. Щасливсьної вось
мирічної шкіл. Почався но
вий навчальний рік. воин 
вирушили в похід за знав-

Цім
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Подарунок
на

31 серпня — день народ
ження нашого земляна Лео
ніда Івановича Поповз. Ра
зом з 13. Б. Ріоміннм він ось 
уже майже п'ять місяців не
се космічну вахту. Знаємо*, 
відмінно трудяться космо
навти. І земляни кого на за
водах і фабриках, на кол
госпних полях і фермах, не
суть с.;ою, земну. трудову 
ударну вахту на честь XXVI 
з’їзду КПРС. . 'І

Важливою < клановою ці
єї вахти, безперечно, стали 
жнива ЗО. Нинішнього року 
районні комсомольські орга
нізації ын)орюють призиме- 
лі космонавта .’І. І. Попова.
в< тшіі г. ієі'іій обкомом но.ч-
«омолу і редакцією газети 
-Мо.*«чшіі помуиар». Мабуть. 
Я€ г’ці'а пояснювати, яко. о 
.-іначеш-я цндали молоді .хлі
бороби оіексяндріпського 
району боротьбі за цей по
чесний приз. І пе ТІЛЬНІ)
жниварі зі .• ГЛЯ'СМ. Як свою 
кровну »-прану сирийцяли 
учя-’ті -■ •. .нивах школярі.

Уа пі і у опалом к’омбаііна 
і »ровів половії пу літніх ка-

пями. Та надовго запам'ята
ються їм оперенії «Зернят
ко» 1 «Колосок». у ході яких 
хлопці 1 дінчата подали ве
лику допомогу народним 
контролерам, «прожекторп- 
<:гам>. зберегли чимало хлі
ба лід втрат.

Двома словами не розка
жеш про участь у жнивах 
у» їх школярів, надійних по
мічників хліборобів, їх було 
близько 300

А районні й шкільні шта
би по проведенню операції 
«Зернятко» підбивають під- 
і умкн. аналізують результа
ті цієї важливої справи, 
/»налізують. щоб наступного 
рому внесок юних у бо
ротьбу за хліб Олександрій- 
ідпни був ще відчутнішим 
Щоб бути гідними нашого 
земляна, для якого трива
ють кої-мічгн будні

Т. КОРНІЛЕНКО, 
секретар - завідуюча 
відділом учнівської мо
лоді Олександрійського 
райкому комсомолу.

Виходить
х 5 грудня 1939 р. 

"чинітіїн "її

У добру пут#!
Новий НйЕЧСПЬНКЙ рік ПС-ЧшЕСЯ 
у навчальних закладах c^-Жіеігіі

Перший урон. Ленін
ський урок у шкільному 
музеї.

Сонце заливає клас. 
Сяючі очі вчительки, її 
схвильований голос. Ма
люки, радісні, хором спі
вають пісню про Ілліча. 
Потім їм розповідають 
про дитинство Леніна, 
про те, як учився Воло
дя Ульянов. А через де
сять років вони знову 
прийдуть, сюди, неод
мінно прийдуть і стояти
муть так само, як сьо
годні десятикласники. 1 
враз пам’ять спалахне 
яскравим спогадом, і ти 
повернешся до того, вже 
далекого ранку.

Мені було трв роки, 
ні, трішки більше трьох. 
Ми жили тоді далеко від 
Батьківщини. Легкий 
спомин від запаху квітів, 
пожовклого листя... Ма
ленька дівчинка дивиться 
на скромний пам’ятник.

— Це Ленін.- Володи
мир Ілліч Ленін, — ска
зала мама.

Мабуть, так це ім'я 
ввійшло в моє життя.

А потім вступ до ком
сомолу. Таке почуття, шо 
тут ось почнеться найго- 
ЛОНІіІше, світле в житті. 
Вивчення промови Лені
на па Пі з’їзді РКСМ. 
Усе поєднувалось тепер 
з ленінською формулою: 
«Вчитися, вчитися і вчи- 
ТИСЯЭ1

1 ОСЬ СЬОГОДНІ У1 пій 
\рок хотілося .зробити 
так, щоб це був справді 
урок для кожного з пас, 
щоб він запам'ятався. 
Радилися з учителям», з 
товаришам». Вирішили 
так. Читаємо книги, 
спогади про Ілліча. І >о- 
жен відбирає сторінки, 
особливо дорогі йому, ті, 
ЯКИМ!) ВІН хоче ИОЛІЛ’/'Ч- 
І Я Щоб усе було ьід ду
ші.

Тепер ми почали сер
йозно зздумувя І ВСІ 
який характер, яку силу 
волі повинна мати лю
дина, щоб -наступні по
коління жили її «серцем 
і іменем-. А ще рік тому 
мп снрвй!;г..пі б усе не 
так. Наприклад, ро>ло-

I відь про тс, чого кошту
вали Володі його випуск
ні екзамени. Або — як 
багато могла вмістити
одна Іллічева доба. А
це ті ж двадцять чотири 
години. Як при падзви- 
ча н н і й за вав та ж t пост і
він знаходив час для зу
стрічей з робітниками, 
селянам».

Багато ми взнали, над 
багато чим задумались. 
А скільки ще не прочи
тано, скільки ше будемо 
відкривати і відкриваю 
Леніна!

Ж. КУЗНЕЦОВА, 
учениц« 1І6*Б» н.т.'»ісу 
середньої школи
Не 13 М. ИірС-І:С;’Г«і" 
Д9-

е
Перин;?; день ссе»! гос

тинно відчинив двері пе
ред першсиурсникамп 
Кіровоградської о кулі
нарного училища.

Цього року їх 270 — 
майбутніх кваліфікова-

ішх кулінарів, кондите
рів, офіціантів. Кожного- 
юнака і дівчину привів 
до нашего г.і в' .’.лыюго 
закладу великий інтерес 
до внг і .шої спеціаль
ності, бажання вчитися, 
а потім працювати.

На свій перший урок, 
який за традицією зав 
жди Ленінський, учні за
просили багатьох гостей, 
воїнів підшефного під
розділу. Його тема — 
«Партія Леніна пас до 
комунізму веде», присвя
чена 60 річчю з дня ви
ступу В. 1. Леніна на НІ 
з’їзді РКСМ. Юнаки і 
дівчата ро-.гляиулл кіль
ка витань, пов’язаних з 
минулим і сьогоденням 
комсомолу, ПІ з’їздом 
РКСМ. А ш.с спілчани 
намітили <»С говорил»
плай первинної ері..пі.за- 
дії і КОЖНОГО КОМСОМОЛЬ
ЦЯ зокрема.

Повий навчальний 
т ільки но почався. Ціка
ве, насичене різноманіт
тям життя чекає на пер
шокурсників училища. 
Тож, у добру путь!

Н. КАЛАУШИНА, 
секретар комітету 
*.«.жо«спу учмпиіца.

З 1 ВЕРЕСНЯ 1980 РОКУ ПО 1 ЛЮТОГО 1981 РОКУ УДАРНА БАХТА
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ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДЩИНИ НА НЕСТЬ XXVI З'ЇЗДУ КПРС

У радянських людей стало доброю 
традицією зустрічати з 'їзди ленінської 
партії трудовими звершеннями, но
вим розмахом всенародного соціалк- 

■ тпчноіо змагання. Колектив», робітники, 
працівники полів і ферм і цього разу, 

Ё натхненні рішенням червневого (19S0 р.) 
К Пленуму ЦК КПРС про скликання чер- 
И гпвого партійного форуму, наполегливо 
р працюють над тим щоб високими трупо
ві ßiiMH показниками завершити нинішній 

рік і десяту п’ятирічку в цілому, гідно 
І зустріти інізнаїціу подію в житті партії

і всього радянською народу.

Підтримуючи патріотичний ентузіазм 
гас, бюро обкому Компартії України, 
виконком обласної Ради народних де
путатів. президія обласної ради проф- 

е спілок і бюро обкому ЛКСМ України 
І оголосили з І вересня нинішнього року 
в ро І .’погою наступною року трудову 
І вахту па честь XXV! з’їзду КПРС. За- 
I тверджено умови передз'їідівського зма

гання, запроваджено’ Книгу-естафету 
”4 РУДопих звершень. Кишу пошани. Гра- 

шин для відзначення передовиків. І!ід- 
' сумки змагання па честь з'їзду нідбивд- 
I тнмуться в чотири етапи:
! — до 7 жовтня, Дня Конституції

(РСР,
' — до 03-ї річниці Великої Жовтневої

соціалістичної революції,
В — за підсумками 1980 року та десятої 
И п'ятирічки в цілому,

— до дня відкриття XXVI з’їзду 
КПРС.

Персдз їздівське змагання народжує 
порчу ініціативу виробничих колекти
вів. Трудящі Кіровоградського заводу 
радіовнробів прийняли одностайне рі
шення виконати програму нинішньою 
року до 63-ї річшші Великого Жовтня, а 
план днох місяпів 1981 року — до дня 
відкриття з’їзду. Наполегливо трудяться 
гірники шахти «Верболозівська»’ вироб
ничого об'єднання «Олександріявугілля». 
Вони змагаються за те. щоб до кінця за
вершального року видати на-юра не 
менше 305 тисяч топи брикетного вугіл
ля понад п’ятирічний план, в самовідда
ній праці .закінчують рік трудящі Дніп- 
...............~ сплавів імені

~ випустити 
продукції на 
на тиждень 
-лютого по

ровського заводу твердих 
Леніна. їх зобов’язання 
понад п'ятирічний план 
13.900 тисяч карбованців. ...........
раніше виконати план січня—лютого ііо 
виробництву і реалізації продукції

На ударну трудову вахту один за од
ним стають колективи працівників сі іь- 
ського господарства. Першими серед них 
сьогодні йдуть тваршшикн Онуфр|увсь- 
кого та СвІтлопоаського районів, хлібо
роби колгоспу Імені Петронського Клм- 
плиіївеького району, які зразково ніа,- 

лесятьи 
. »она.за чи 
ррані на

паніївського району, які г- 
дотувалися до осінньої сівби, 
передових механізаторів. які 
високі зразки самовідданої 

жнивах: комбайнери Я. Гера, І. Лнчмая 
з Устинівського, М. Ланкратов з Дслин- 
ською, П. Січкар з Нспюродківського 
районів, сотні водіїв автомашин та трак
торів. Вогонь персдз’їздівсьиого соціаліс
тичного змагання палає все яскравіше, 
в ряди учасників змагання стає все біль
ше трудящих. Цс змагання особливо ха
рактерне прагненням трудящих якнай
повніше використати внутрішні резер
ви, підвищити якість продукції і ефек
тивність виробництва. Доярка колгоспу 
«Октябрь» Знам’янського району О. ОДа- 
риннч, ознайомившись із постановою про 
скликання з’їзду, переглянула раніше 
взяте зобов’язання, вирішила енйтн на 
чотиритисячний рубіж. Сьогоднішні на
дої свідчать про те, що у дні ударної 
вахти слова тваринйнцч додержить. 
Трудящі відповідають ділом на постано
ву Центрального Комітету «Пре соціа-= 
дієтичне змагання за гідну зустріч XXVI 
з’їзду КПРС».

Партійним організаціям, місцевим Ра
дам профспілковим 5 комсомольським 
організаціям весь час треба підтримува
ти ініціативу трудящих мас, сприяти їм 
у виконанні підвищених соціалістичних 
зобов’язань, залучити до участі в перец- 
з’їздівсььій ударній вахті якнайбільше 
виробничих колективів, робітників, кол
госпників, спеціалістів. Головне, на чому 
нині треба зосереджувати увагу, — під
несення продуктивності праці, збільшен

ня випуску вясокоякісноі продукції, су
воре додержання режиму економії, зміц
нення трудової і виробничої дисципліни. 
Великі завдання нині стсять перед ву- 
іільнтіаммі будівельниками області, які 
все ще відстаю*’ь з виконанням планових 
завдань-, перед- хліборобами у здійсненні 
осіннього комплексу. Тут особливо важ
ливо якнайширше використовувати пере
довий досвід. Не можна миритися з тим, 
коли перевірені на практиці високоефек
тивні форми організації виробництва і 
праці не псшнрюютьсг., коли подекуди 
продовжують трудитись по-старинні. 
Нове, передове треба сміливо і напо
легливо впроваджувати в життя. Цей 
найперший обов’язок комуністів, депута
тів Рад, профспілкових активістів, ком
сомольців.

Стаючи на ударну вахту, кожному з 
нас треба пам’ятати, що сьогоднішньою 
працею ми закладаємо фундамент оди
надцятої п’ятирічки. Чим чіткіше, органі- 
зовапіше діятимуть всі ланки економіки, 
тим впевненішим буде старт нового п’я
тиріччя. Широкий розмах змагання тру- 
дівників кіста і села зо гідну зустріч 
XXVI з’їзду КПРС стане могутньою пі
доймою дальшого економічного і соці
ального розвитку нашого суспільства, 
піднесення народного добробуту, буде 
новим переконливим свідченням непо
рушної єдності парті? й народу.

Ударній трудовій вахті — великого 
успіху! І
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ЕСПОК І ИНИИ
МЕХВСЕОБУЧ

ШКОЛОЮ ТРУДОВОГО ЗАГАРТУВАННЯ ДЛЯ МОЛОДІ НІРОВОГРАДЩИНИ СТАЛА ПРАЦЯ НА ЖНИВНИХ ПОЛЯХ

1 К І ПАЖ
і все», — похололо 
аж усередині, і від

«От 
ДССЬ . .
розпачу та образи невідомо 
на кого захотілося кричати І 
па весь степ. Спробував. 1 
Тільки з того нічого не ви-1 
йшло: горло здавило, голос І 
десь пропав зовсім. Навколо | 
нікого. Лише сонце розпе- 
печеиим диском зависло над ■ 
головою та з непорушної! 
лісосмуги дол.ітає пташи-І 
ний спів. Вій, Микола Крав-1 
чина, сам па сам зі своєю І 
«Нивою», що гак слухала-| 
ся його рук ще кілька хви
лин тому, а ось тепер він ■ 
змушений зупинити її на-1 
довго. «Надовго, — відбн-І 
вал'о такт у скронях і хо-І 
лоднло нутрощі, — турбіна І 
відмовила». Віке бачив, як" 
зерно змінило заданий плин 
до бункера і пішло впере-І 
міш із половою. Намірився І 
покликати на допомогу. І 
Рвонув комір сорочки, щоб І 
не заважав кричати... і pan-1 
том побачив— ну й диво! — 
його «Пива» весело стреко- _ 
чить віддалік, немов нічого І 
іі не сталося.

■ Не повірив. Заплющив очі І 
і миттю їх відкрив. Видіння І 
не ЗНИКЛО.

... А в обідню перерву під 
дружний сміх жниварів І 
Микола Кравчина розпові-1 
дав про свій сон.

—. Передав комбайна | 
Анатолієві, думав — пере-1 
почину з годину, а тут тобі" 
таке привиділось, — паче— 
виправдувався оповідач. І

Сміялися ж хлопці не зі 
того, що приснилося ЇХІІЬО- І 
му товаришеві, а з того, як І 
^прийняв він те, що при-1 
снилося. Бо багатьом Й них 
не раз доводилось прокиде-І 
тиси від подібних видінь. І 
Йому ж, Миколі, це впер-1 
шс.

Вперше... Яке Ж (ІСОДИО- І 
значне поняття! До події," 
Згаданої ним, нічого схожо
го ке було. Воно стоїть на І 
межі незвіданого і того, що 1 
може повторитися. Тільки І 
«вперше» буває одни раз. І 
У різних інтерпретаціях уві-1 
йшло воно в короткий під
різок біографії 25-річного | 
радгоспного водія Миколи 1 
Кравчини, Всього лише за І 
один жнивний сезон. Поча-1 
ток поклав прикрий випа- а 
док. Ще в травні склав ек-• 
іамен іга право водія пер
шого класу і, як жартома І 
пояснив удома, мав намір І 
перевозити пасажирів сво-1

по І їм автобусом тільки «зі 
іід І знаком якості». Та недовго 

довелося посидіти за кер
мом з новенькими правами
— розбилося вітрове скло. 
Нове — відомо ж, дефіцит 
—- обіїїгялії не скоро. Пере
биватися з роботи на робо
ту було водієві якось не по 
собі:’ «Жнива на носі, а ти 
чекай того скла».

Рішення прийшло несподі
вано й відразу, як буває у 
людніш, що не звикла від
межовуватись від спільної 
справи, від колективу. В 
радгосп надійшли дві но
венькі «Ниви». Розкомплек
товані, воші так і стояли 
без хазяїв:, не вистачило на 
них комбайнерів. «А що, як 
спробувати? — розміркову
вав тимчасово безтраи- 
спортний водій. — Я ж у 
дев'ятому й десятому кла
сах був помічником комбай
нера на батьковому СК-4. 
Щось же лишилося в пам'я
ті. Хоча «Нива» складніша 
машина, але... Спробую!»
— вирішив уже остаточно.

На ранок Микола впер
ше підійшов до новенької 
«Ниви» і вперше зайнявся 
складанням ще не відомої 
йому машини. Навіть по
мічника собі ке мав. Усе до
водилось робити самому. 
Щоправда, допомога при
ходила, і не так уже й рід
ко. Досвідчений комбайнер 
Ярослав Миколайович Гера 
ніби з-під землі виростав, 
як тільки у Миколи почина
лися труднощі: 
встановлювали 
жатку чіпляли вдвох.

За чотири тижні, як тепер ! 
кажуть, Микола «довів 
комбайна до ума». Та перед 
перевіркою на допуск її до 
жнив хвилювався, мов 
хлопчисько. Одна річ — 
скласти роз’єднані вузли 
машини, інша — змусити їх 
працювати злагоджено за 
будь-яких умов. А найперше 
перед комісією спеціалістів, 
які не потурають пі наймен
шому прорахунку. До хви
лювання додалося й бажан
ня будь-що витримати гене
ральний огляд. «Інакше не 
можна йому, кращому шо
ферові господарства. Ска
жуть, спасував, узявся не 
за своє діло. А чому не 
своє?І де воно тепер своє і 
не своє, коли па рахунку 
кожні робочі руки, коли ко-

то кабіну 
разом, то

жен комбайн у них має впо- 
рати на тридцять гектаріз І 
зернових більше, ніж у се-1 
редіїьому но області?» — 
думав напередодні перевір- 
ки. 1 та впертість 
но відсунула 
кудись убік, 
прийшло таке 
за кермом його 
звичайне робоче 
жеиня, напружена увага до І 
машини, своїх рухів.

З першого разу на «Ниві» І 
Миколи Кравчини комісія І 
по перевірці готовності тех-1 
піки до збирання врожаю 
поставила знак «Д-8У» —і 
допущений до жнив вісімдс-1 
ситого року. Товариші ио-1 
здоровляли його: хто щи
рим побажання, хто теплим І 
потиском руки. Для нього1 
ж, Миколи, то була не тіль
ки перевірка машини, керо
ваної ним, перевірка його 
вміння диктувати свою во
лю цьому сучасному витво
рові інженерної думки. Він' 
(•прийняв огляд як посвячен
ня в комбайнери, як довіру 
йому нарівні з досвідчени
ми женцями збирати хліб 
па таких відповідальних 
жнивах, коли кожен їх учас-1 
ник мріє викластися сповна 
і не менше: «А раз довіря
ють, то будь гідним цього 
довір'я», — підсумував Ми
кола все пережите того дня.

Головний агроном Михай
ло Іванович Загора разом зі 
спеціалістами допоміг Крав
чині скласти соціалістичні 
зобов’язання. Враховуючи 
те, що Микола вперше по
веде комбайна, вирішили: 
за жнива він скосить хліба 
на площі 180 гектарів і на
молотить 5 тисяч центнерів 
зерна. Відразу ж уклав 
Кравчина й договір па зма
гання. Суперником його 
став Григорій Олександро
вич Латанюк — теж водій 
за основною спеціальністю. 
А невдовзі, перед самим ви
ходом у поле, появився у 

і Миколи й помічник — деся
тикласник Анатолій Петрен
ко. Отже, па допомогу йому 
приходили завжди: коли 

І готував комбайна до жнив, 
коли настав час пустити йо- 

Іго в загінку. Допомога... В 
пін Микола вбачав вияв до
вір’я односельчан до себе.

А вірили в хлопця, без - 
перебільшення, на коїкному І 
кроці, Згадаймо хоча б по-1

ПОПОМ ц- 
хвіїлїо витія 
і натомість 
знайоме, як 

автобуса, 
зосёред-

чаток жнив. Звісно, це ще 
тільки підготовка ланів до 
масового збирання: обношу
вання країв, поділ поля на 
загінки, вибіркові прокоси. 
До комбайнера на цих ро
ботах вимога особлива, чо
му й доручають їх досвід
ченим механізаторам. Крав
чині теж довірили працюва
ти із самого початку жнив.

— Когось іншого, можли
во, й остереглися б пускати 
на обношування, а Микола 
сумніву не викликає. Чому? 
Не вміє він виконувати ро
боту абияк. Хороший водій, 
добросовісна людина у 
всьому, його переконання: 
коли за щось узявся — па
м'ятай: не для себе це по
трібно, для всіх, тож роби 
на совісіь, — гак пояснить 
і олова робітничого коміте
ту радгоспу Володимир Ро- 
діонович Рябепко вихід у 
поле Кравчини поряд з до
свідченими комбайнерами.

1 доповнить ці думки аг
роном відділка Яків Олек
сандрович Середеико;

— Ще жодної серйозної 
поломки у Миколиного ком
байна не було. Тонко, я б 
сказав, відчуває хлопець 
машину,- немов і не з залі- 

’за вона. Скільки не переві
ряй його роботу — і зерни
ни не знайдеш у полові. 
Якось я простежив, як Ми- 

I КОЛІ це ВД-іЄГЬСЯ. Ніби ні
чого нового в його техиоло- 

I тії: косить від роси до ро
си. А якщо хоч трохи прн- 

I биті колоски — пустить ко
сарку на нижчий зріз, а то 
надвечір проведе рукою по 
пшеничній гриві—і дає. сиг
нал Анатолію зменшити 
швидкість. Значить, вологи
ми стали колоски, потрібно 
краще обмолочувати...

Розповідь переконує: не в 
натурі Миколи Кравчини 
робити як-небудь. І довір'я 

' він виправдує по-комсо- 
мольському. Не ривками, 

І розмірено та впевнено
рощував молодий 
темпи збирання, 
дня, як перейшов

I дієм Петренком 
комбайнування, і

1
20 тоїш зерна, через три дні 
вже видав з бункера 27 
тонн, наступного дня — ЗО, 
ще через день — 44 і най
вищий денний намолот ста
новив 48 тони. Водій грузо- 
Івика Анатолій Солган, за
кріплений за комсомольсь
ко-молодіжним екіпажем 
Кравчини, не затримується 
в дорозі від току: хлопці 
вивантажують зерно на хо
ду, навіть за найбільшої ку- 

I ряви часом. «Неспокійний І екіпаж» — прозвав їх за не 
І водій. Жартома, без обра- 
I зп. Бо самому приємно пра- 
I цюваїи з такими хлопцями, 

котрим заздрять уже багато І жниварів.
...У ще не займаний клин 

пшениці врізається «Нива». 
Па бункері її — комсомоль
ський значок і дев'ять зірок, 
у кабіні 
Веде комбайн

І сько-молодіжипй 
І Миколи Кравчини.
І — один з лідерів обласного 
І змагання серед молодіжних 
І екіпажів, що збирають хліб 

«Нивами». Із самого почаї-
I ку жнив. І не збивають його. 
І з ударного ритму ні дощі, 
І ііі непроглядна 
І рява, ні 
І сонця.

КУЛЬТАРМІЙЦІ — ЖНИВАРЯМ

ПІСНЯ НА КОЛЕСАХ
Цього року в енладі 

наших агітпоїздів жниву
вали палне слово пропа
гандиста, задушевна піс
ня, існрометний танець, 
лектори, політінформато- 
ри, художники-оформлю- 
вачі засобів наочної агі
тації, учасники худож
ньої самодіяльності.
Практично культармійці 
в період жнив побували 
з усіх районах області.

Щирими оплесками, 
супроводили жниварі 
учасників аіітпоїздів за
водів «Червона зірка», 
тракторних гідроагрега
тів і друкарських машин.

До речі, «іервонозорів- 
ці лише в Новоукраїн- 
ському районі дали 15 
концертів для трудівни
ків колгоспів «Дружба», 
«Мир», імені Карла 
Маркса, імені Жданова 
та інших.

У багатьох куточках 
Кіровоградщийи знають 
культармійців клубу 

і працівників держторгів- 
I лі. 1 Іа цей раз у складі 

агітпоїзда «Нива» вони 
виступали перед хлібо
робами Бобринецького
та Ус синівського райо- 

. ііів. Аматори сцепи дали 
34 концерти.

Актизно ВКЛЮЧИЛИСЯ в 
обслуговування 
шіків ланів і 
культармійці- У 

ньо в йолі, перед комбай
нера мщ демонстрували 
сисно майстерність ху
дожні агі гбрнгади рад
госпів «Устинівський», 
«І игс'льський», «Петрів- 
ський», «М.аріампільсь- 
кпй», цукрокомбінатів 
Другого імені Петровсь- 
кого, Капітаківського, 
будинків культури Улья
новського І Дол (МІСЬКОГО 
цукрових заводів. ,

Пісня на колеса?. Бо
на несла прозорий наст
рій і світлу радість слав
ним жниварям у найвід
повідальнішу пору року. 
І тому наші культаі»мій-. 
ні теж можуть вважати 
себе учасниками «цього
річних жнив.

труді»; 
сільські 
відділ

ках, на токах, бёзпосеред-

Л. АБРАМОЗА, 
старший методист 
театрального відділу 
обласного міжспіл- 
нового Будинку са
модіяльної творчос
ті.

ВІДМІННО!

/

а 
на-

! хлібороб 
Першого

і з Аиато- 
на пряме 

памоло гіів

червоний вимпел, 
комсомоль- 

екіпаж 
Це він

жар
степова ку- 
розпечепого

БАСЕНКО.О.
«Устиківський»Радгосп

Устинізського району.

На знімку (спраза на
ліво): Микола Кразчмнз за 
Анатолій Петренко.

фото м. ПРІДЬМИ.

Цей урок не втиснеш у сорок п'ять академічних 
хвилин. Бо починається він на світанку, а кінчається, 
коли на небі спалахують вечірні зірки. І так щодня. 
Протягом кількох тижнів, поки йдуть жнива.

Сотні школярів Кіровоградщини проводили цього 
літа свій урок праці на жнивних ланах і хлібних тра
сах, на колгоспних токах. Оцінки за нього не фіксу
ються в щоденнику чи класному журналі. Але це 
найдорожчі оцінки, бо ними оцінюється громадянсь
ка зрілість хлопців і дівчат, їхня готовність стати 
зміною своїм батькам.

Сьогодні оцінки за жнива ставлять:

з. д. шпак — 
комбайнер нолгоспу 

імені Леніна Новоархан- 
гельсьного району:

саме доньку? 
хлопців у 

вона — дів-«

стереотип! 
ІІу то й що? 

Стрижак із 
кілька

— Перед початком 
жнив не раз мене запи
тували: «Йому берете в 
поміч пики 
Хіба немає 
колгоспі? А 
чина...»

Ох, цей 
Дівчина... 
Он Тетяна
Херсонщини вже 
років підряд учить хлоп- І 
цін. як треба жиивуваги. І 
І цього року намолотила І 
понад 19 тисяч центнерів І 
зерна.

Моїй Катерині сьогод- І 
ні, звичайно, рано дума- І 
ти про такі рекорди, ах- І 
же ще тільки 9 класів І 
закінчила. Та не в тому І 
суть. Як батька, мене ра- І 
дує те. що лежить у дів- І 
чини душа до справи хлі- І 
боробської. Знаю не для І 
розваги взяла вона в ру- І 
кн штурвал нашого ста- І 
ренького СК-4 (12 років І 
йому, до речі). не для І 
того вирішила провести І 
канікули в полі, аби про- І 
славитися серед одно- І 
класшіків. Просто, помі- І 
тин я. живе в молодих І 
хороша заздрість до нас, 
старших, до нашого дос
віду. А це значить, що 
йде нам добра зміна.

Я не шкодую, взявши і 
Катю за помічника. Зо
бов’язалися ми з нею 
намолотити цього року 
4600 центнерів хліба. Пе
ревиконали зобов’язан
ня. Над нашим агрегатом 
не раз майорів червоний 
прапорець лідерів зма
гання.

А для мене — подвійна 
радість: хороша зміна 
росте. Можливо, й не ви
бере донька професію 
механізатора. Та де б 
вона не працювала, все 
робитиме з душею, на 
совість. Це я знаю точ
но. Давно знаю. На •>кцц- 
вах у цьому ще раз пе
реконався.

Галина ШЕПЕЛЬ —
секретар — завідуюча 

відділом учнівсьної мо
лоді Новгороднівсьнога 
райкому комсомолу:

— Немає на жнивах 
неважливої, другорядної 
роботи. Звичайно. за 
штурвалом комбайна чи 
за кермом автомобіля те
бе далеко видно, ти. так 
би мовити, В центрі по
дій. 1а на всіх комбайнів 
не вистачає...

Випускники 'Гарасівеь- 
кої восьмирічної школи 
цеіі факт добре усвідом
лювали. Ча не відмови
тися ж через це від сво
єї МРИ — Випробувати 
сьої сили в боротьбі за 
великий хліб. І ТОМу 
хлопці та дівчата на чс»чі 
із секретарем шкільної 
ш?’п°.МкЛЬськоі °’5гані.ча- Ціі Любою Остапчук усі 
я<» один, з райку до піз
нього вечора трудилися 
на току на перевезен
ні зерна. Знали ж бо цю 
від їхньої оперативності 

залеиіиїї» 
складного 

конвейєра. І 
на «відмиї-

ДИСЦИПЛІНИ 
ритм роботи 
жнивного 
працювали 
но».

Гаку ж оцінку можна 
посгавити ученицям По- 
іикочи1 'гм пЬ‘ п1 сеГ>едньої 

лйд1пй:»!;-нр“« 
ЧІКМ"як?”'„МаЯ' Йова 

кХо "’Г:-<•« 
Добрими 
Для працівників 
ського елеватора 
Віта Гавриленко я 

Л'°«а Калан, 
ивітлана Валькевнч 
лозернівської 
Ніколи. 11а 
збіжжя. на токах” колі” 
пу «Іскра» ві”- 
Юрій Шишкіїц 
мир Гамаиенко 
та Олександр 

і ченки, Олег 
І СОЧИНИ, інші 
І андріївської 
І кн.

Практично 
І господарстві 
І школярі 
І правннми 
■ ікинв-80.

* У країна». 
До:м * ч н н ця МИ
.........  Куців-!

стали 
Таня 
ЇНИК, 

І ІЗ Ы- 
середньої 
вивезенні

в і Дзн а чи л ися
Володн- 
Валерііі

Коліени- 
та Ігор тн- 
Учні Ново- 

ВОСЬМИРІЧ-

в КОЖНОМУ 
району 

стали повно- 
Учасниками
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|НЕ СТАТИЧНИЙ 
ПАМ’ЯТНИК...

2. — І ТУТ НА ДОПОМОГУ ПРИХОДИТЬ КАЗКА!.. —
ТАКИМ БУЛО НАСТУПНЕ ЗАПИТАННЯ НАШОГО КОРЕСПОН

ДЕНТА ДИРЕКТОРОВІ ПАВЛИСЬКОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ В. О. СУ 
ХОМЛИНСЬКОГО.

и» СШОр)

ҐІ

— Ви колись бачили, 
| мабуть, по телебаченню 
■ передачу «Павлиські 
І казки»... Всі казки, що 

їх створюють наші вихо- I ванці, акуратно переплі- 
® таються, є вже їх понад 

80 томів, 1 вони зберіга- I ються в музеї. Приїхав- I ши через 10 — 20 років, 1 уже дорослою, людина І може прочитати свою І казку...
З нашої школи, на- 

« скільки я знаю, вийшло И лише два професіональ- I ник письменники. Але 
і нсх ви розумієте, що1 письменниками всіх не 
* можна і не варто робити.

А казки у нас пишуть І усі. Бо це, казав Василь
Олександрович, живот
ворне джерело мислення 
і почуттів.

Всі — таланіи. Тіль
ки б вчасно розгледіти 

І паростки обдарованості, 
розвинути їх, допомогти 
маленькій людині дорос
ти до себе. Відкрити се
бе через’казку.

Що вам упам’ятку з 
казок дитинства? Добро і| завжди торжествує в су- I тичці зі Злом, правда?
Отут, у Кімнаті казок, 
доходять до розуміння 
цього маленькі. І те, що 

(світ можна переробити 
добром, з казок; які во
ни читають, які вони 
складають, переходить 
до їхньої свідомості.

— Це, мабуть, зразу 
не дуже легко — зісга- 

! нити життя людини з І; ЖИТТЯМ природи?
— У нашому музеї, 

ви, може, чули, є запи
сана на магнітофоні роз
мова Василя Олександ
ровича з марійськими І педагогами. Так ог, Су- 
хомлинський розказує 
там, іцо спершу навіть 
не всі вчителі вміли 
скласти казку. І вчили 
спочатку вчителів...

I
I досі у нас діє запро
ваджений Василем Олек
сандровичем психологіч
ний семінар учителів, де 
вдосконалюється вміння 
вчителювати. Частіше це 
колективний аналіз чи- 

,| йогось одного уроку, 
1*^ аналіз ситуацій, що ви- ЙГ никали там. Старші йІ молодші тут гаряче спе- 
■ речаються, доходять 
■ спільної думки. Хочеть

ся сказати про молоду І вчительку історії Вален
тину Деркач. Вона ціка
во, нестандартно мис
лить, у неї — задатки 
вченого.

З усіх 47 вчителів І тільки 16 сподвижників
Василя Олександровича. 
Всі інші прийшли в 
школу вже по тому, як 
він пішов із життя. 1 їм 
насамперед усвідомити 
себе наступниками Вчи- 

Ітеля. Досвідчені наші 
педагоги в школі «Ми— 
молоді сухомлинці» пе
редають молодшим ко
легам свої знання, набу
ті досвідом

І
, ~ Працювати вчите- 
Лїєм у такій школі, пев
но, хочеться багатьом?

~ Звичайно. Але мо
лоді педагоги приїздять 
Д° нас здебільшого за 
розподілом. Тут вони 

■ мають досить простору

пильна 
делега- 
учителі 
уроках, 

майже

(Закінчення.
Початок у № 105).

для самоутвердження.
Зазначу: більше поло

вини вчителів — це ви
хованці Павлиської шко
ли. З азами наук воші 
увібрали в себе і прин
ципи нашої школи, на 
власні очі • побачили, як 

ці принципи проводяться 
в життя. Адже збагнути 
ідеТ — ще не все, про
водити в життя їх куди 
важче.

— Скажіть, чи не ва
дить школі така 
увага: екскурсії, 
ції?.. Мабуть, 
почуваються на 
де завжди (чи
завжди) в гості, не дуже 
затишно...

— Я б не казав 
До такої уваги 
звикли. Вона 
зує не просто 
рівні — бути набагато 
вище нього. Що ж, це' 
не легко, бо радянська 
школа все йде вперед, 
і от уже по країні за 
п і>оваджу ютьс я « нул ьо - 
ві» класи. їхній прооб
раз я бачу в нашій Шко 
лі радості, котрій уже 
майже три десятки ліг.

Програми ускладню
ються, змінюються. А’іе 
чи багато в яких школах 
учителі на уроках не пе
ревіряють домашніх зав
дань, доручивши' це уч
нівському комітетові, 
майже не ставлять дві
йок, не залишають піс
ля уроків слабкіших уч
нів, аби 
колись 
Павлпші це — давно. 1 
нам не спинятися. Шко

ла Сухомлинського. по- 
моєму, — не статичний 
пам’ятник. Школа — цс 
завжди рух. Рух упе
ред...

— Доречно, мабуть, 
тут іще сказати про тра
диції, започатковані Ва
силем Олександровичем.

— Вони підтримують
ся. збагачуються, розви
ваються. Школа радості, 
писання казок, психоло
гічний семінар, численні 
свята — Матері. Квітів, 
Першого дзвінка...

Традиції — це й нове. 
Наприклад, 
роки у нас 
свято <ДІм героя війни*. 
Мати не дочекалася з 
війни ні чоловіка, ні си 
на. Вмираючи, сказала 
дочці: бережи дім, може, 
вернеться син. Дочка 
живе в Іншому будинку, 
а той, батьківський, шко
лярі 
там у День 
проходить 
ті...

Або ми
туватп ще 
казок — під голубим не
бом. Щоб за хорошої 
погоди проводити уроки 
прямо на шкільному 
подвір'ї. Запросимо ху
дожників, зробимо де
рев’яні фігурки героїв 
казок прямо отут, під 
вікнами...

Василь Олександрович 
вважав, що кожен шко
ляр має посадити дере 
во для батька і матері, 
для дідуся і бабусі. Він, 
розказували удмуртські 
ДРУЗІ, дуже любив горо
бину. Два роки тому ми 
з учнями посадили алею 
пам'яті Василя Олек
сандровича — 60 то-

так. 
МИ ВІКО 
зобов’я - 
бути иа

надолужувати
прогаяне? У

уже три 
проходить

відремонтували, і
> Перемоги 
свято пам’я-

хочемо влаш- 
одну Кімнату

иеньких дерев. Йому 
тоді було б 60 літ... Де
ревцям усього по два 
роки. Але — сходимо, 
побачимо — одне-двос 
вже викинули вогненні 
кетяги. Грона пам’яті.

— Традиції — це й 
збагачення. Знаменно, 
що саме тут, в Онуфрі- 
ївському районі, в селі 
Зибковому, організовує 
експериментальну школу 
московський учений Ми
хайло Петрович Щети
ні«...

-- Це вже нова, хвиля 
пошуків, що спирається 
на досвід Василя Олек
сандровича. Ще весною 
Михайло Петрович був 
у нашій школі, ходив на 
уроки, вивчав нашу ро
боту... Пошуки — це 
завжди дорога в непіз
нане.

— Ще за життя Васи
ля Олександровича зби
ралися будувати нову 
школу. Він сам шукав 
місце для неї...

- На 
неться її 
Проект 
ськими 
вже вибрано 
неї — напроти Буднику | 
культури. ;

— І нарешті, в чому, ■ 
по вашому. Григорію Ки- 
рилоеичу, вчительське 
щастя?

— Я вважаю, вчитель 
щасливий тоді, коли йо
го люблять ДІТИ., КОЛИ І 
йою будні стають небу
денними. Коли 
чить наприкінці 
лике, вічне' 
й живуть 
Землі.

той рік по-і 
спорудження, 

виконано київ- 
архітекторами, 

місце для

він ба
те ве- 

заради чого 
учителі на

рік школаДесятий 
починає уроки без Сухо
млинського. Першого ве
ресня 1970 року першо
класники принесли йому 
в лікарню квіти, але їх 
до Василя Олександро
вича вже не пустили. 
Жити, будувати нову 
школу, писати... Виклас- 
тись, висловитись до 
кінця, щоб не забрати з 
собою те, що ще знадо
биться людям... Назавт
ра Вчителя не стало.

Щасливий і трагічний 
вересень Василя Олек
сандровича. Народився 
у вересні, стільки літ 
перший дзвінок провіщав 
йому у вересні початок 
нового літа, і пішов у 
вересні...

І тоді осінь розпалю
вала горобиновий во
гонь.

Першокласники 
осені цієї 
кінчили 
надцять 
чотирьох 
тами педінститутів.

Вчора 525 школярів 
переступили поріг школи 
Сухомлинського. І впер
ше вийшла за вчитель
ський стіл Людмила 
Лук’яненко. Ось тільки 
вона закінчувала цю 
школу, а вже вернулася 
вчителькою.

Школа — не статич
ний пам’ятник...

ТІЄЇ 
весни вже за- 
школу, П’яг- 
із п’ятдесяти 
стали студен-

8. ДУДКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Онуфріїзський район.

Дарувати красу
Цехом доброго настрою називають 

кіровоградці Будинок побуту «Інгул». 
Тут завжди людно. Замовляють, при
міряють, консультуються. Всі трид
цять різноманітних послуг викону
ються вчасно, доброякісно. Популяр
ність у населення має ательє фабри
ки «Індтрикотаж», яке вже цього ро 
ку випустило понад 20 тисяч виробів.

На знімка х: нові моделі одягу 
иа осінньо-знмоеий сезон створили мо
дельєри ательє № 4, швачка Олек
сандра СУРТМК демонструє пальто.

4: £

Комсомолка Тетяна КУЛИНИЧ 
прийшла в ательє після закінчення 
профтехучилища. А нині вона — вже 
досвідчений майстер. її вироби мають 
попит.

В ательє фабрики «індтрикотаж» 
вам запропонують великий вибір кра 
сивих і зручних в’язаних виробів.

Фото Я. ЄПЕИКІНА

ЗАРУБІЖНА МОЗАЇКА

батьківщину Хаиса БрІН- 
кера.Попит народжує пропо
зицію. Отоді в місті й по
явився Пам’ятник Хансу і 
навіть будинок, де він «на
родився і жив».

Оам’ятммк
рятівникові

Замість підпису

ііомих. Вона подумала, що 
це всього лише розиграш, 
а револьвер — звичайний 
пугач, і тому так легко
важно схопила приголом
шеного «знайомого» за 
руну.

Багатьом відомий кри
латий вислів «Бог створив 
море, а голландці — мор
ське узбережжя». І справ
ді, 25 процентів території 
країни знаходиться нижче 
рівня моря. В історії Гол
ландії немало славних 
сторінок, присвячених ге
роїчній боротьбі людини 
зі стихією Не обійшлося 
й без курйозів.

Туристам, що приїздять 
у містечко Спаарндам по
близу Харлема. обов’язко
во покажуть пам’ятник 
Хансу Бріикеру — хлоп
чикові, котрий, за перека
зом. колись урятував краї
ну від повені. Граючись 
на березі моря, він помі
тив у дамбі невеликий от
вір, через який протікала 
вода. Зметикувавши, що 
вода може зруйнувати дам
бу. як цс бувало не раз. і 
затопити країну Хане за
крив пальцем отвір.

Цю Історію вигадала 
американська письменни
ця Мері Мейнс Додж. на
писавши 18G5 року невели
ку книжку під назвою «Ге
рой Харлема», що стала 
дуже популярною в США 
і в Європі Дуже багато 
туристів, котрі приїздили 
в Голландію, повертали в 
Спаарндам тільки заради 
того, щоб подивитися

Підробка творів живопи
су _ Як великих майстрів 
минулого, так ‘ 
художників 
ний випадок 
Шведський 
Беигт Ліигстрем 
найпростішим 
завдати удару 
каторам*. иа і 
нах він залишає на не за
сохлій іще фарбі відбиток 
пальця. Він закликав усіх 
художників наслідувати 
його приклад.

і сучасних. 
— не рідкіс

на Заході, 
художник 

вирішив 
способом 

фальсифЬ 
своїх карти-

«Розиграш»
Незвичайний випадок 

стався із Сюзанною Hiro, 
хазяйкою магазину у 
французькому містечку 
ЛІонтїні Ле-Корпей. Вона 
була □ магазині сама, ко
ли з вигуком «Гроші або 
життя!» туди вдерся чо
ловік у масці. Але замість 
того щоб перелякатися, 
.мадам іііго розсміялася і 
навіть грайливо схопила 
налвотчина за руку, п 
якій той тримав револь
вер. Пролупав постріл, ку
ля влучила в стелю, чоло
вік утік, а мадам іііго зне
притомніла. Коли вона 
опам’яталася, то розповіла 
сусідам, котрі прибігли на 
постріл, що сталося. З'ясу
валося, що постаттю і го
лосом нальотчик нагадав 
їй одного з близьких зиа-

Відкриття вченими иа 
початку нашою століття 
решгок стародавньої куль
тури в долині ріки Інд 
(Ш —II тисячоліття до 
п. е.) дало найцікавіший 
матеріал для вивчення ха- 
раппської цивілізації.

Ось уже понад 60 років 
учені багатьох країн світу, 
в тому числі й радянські, 
намагаються розшифрува
ти знайдені тут написи, 
взнати назву стародавньо 
го народу, що населяв ЦІ 
місця. Одначе поки що 
знайдені письмові джерела 
піддаються розшифрову
ванню надто повільно.

Недавно в долині Іиду 
археологи зробили велике 
відкриття, яке. може, від
криє таємницю цієї най
давнішої цивілізації. Вчені 
знайшли місто, охрещене 
ними Гаїшарівал. Воно роз
ташоване якраз на півдо- 
розі від Мохенджо Даро 
до Хараппи. Місто має та
ке ж ретельно розроблене 
планування з численними 
житловими будинками 1 
громадськими спорудами, 
як у Хараппі 1 Мохенджо- 
Даро. Археологи приблиз
но відкосять його розквіт 
на кінець другого тисячо 
діття до н. е.

|АПН|.
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Вівторок, 2 вересня
Перша програма

Друга програма

В 3 1 по 9 ве- 
Ьресня в області 
"проводиться по

каз болгарсь-

І
них фільмів,
присвяч е н и й 
Зо-й річниці 
соціалістичн о ї 
^революції в 
■ Болгарії,

У кінотеат- 
Ірах і на кіно

установках де
монструють с я 
нові болгарські 
художні фільми

.инну лих 
« Гори 
іСвобода 
смерть».

■ •адель відпоні-
■ іа», «Чорні ан- 

, Ігели». « Останнє
■ ’Лоео>, «Пам'я- 
Вгаїо -завжди» 
Ета інші, а та 
"коне кроні кал ь- 

ио-док у м с и-

І
тальні фільми: 
«Братство», «З 
зіків на віки», 
гЕогпі друж-

кінострічки 
років: 

ГНІВУ:», 
або 

< Цч-

8.00 — «Час». 8 40 —
Гімнастика. 9.05 — Ф. Дос- 
тоєвСький. «Ідіот». Фільм- 
впстава. . 
Новини. 14.30 
14.50 — Док.
та станція» 
ріпки життя
письменника 
кого. 15.45 — 
звірят. 16.15
художніх ____
м. Петрозаводська.
— Адреси молодих.
— Чемпіонат СРСР
ного спорту. Триборство. 
Манежна їзда. 18.20 — 
Життя науки. 18.45 — Сьо
годні у світі. До 35-ї річни
ці Соціалістичної Респуб- 
ліги В'єтнам. 19.00 —
«В’єтнам сьогодні». 19.25 — 
Фільм «Сезон поривчастих 
вітрів». 21.00 — «Час».

Фільм-коицерт 
Потрібна
22.35 — 
22.50 —

«Ідіот».
По закінченні — 

— Новини, 
фільм «Пер- 

15 00 — Сго- 
і творчості 

М. Острове Ь- 
Дітям про 

— Концерт 
колективів 

16.30 
17.30-

1 кін-

10.00 — Повніш. 10.20 — 
Науково-популярний кіно
огляд »Резонанс». 11.20 — 
Художній телефільм
«д’Артаньян і три мушке
тери». 2 серія. 12.55 -- 
Документальна кінопро- 
грама. 13.50 — Музичний
фільм «Стартуємо піснею», 
16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний дзьіиочоїо». 16.40
— «.Розповіді про народні
музичні інструменти». Ба
ян. 17.20 — «XXVI з'їздові 
ІіПРС — гідну зустріч». 
17.50 — « День за днем*.
(Кіровоград). 18.00 — «Ко
рисні поради.». 18.30 — 
Хорові твори українських 
радянських композиторів. 
19.00 — «Актуальна каме
ра». 19 30 — «Твоя життє
ва позиція» 20.30 — Теле- 
огляд «Сільськогосподар
ський тиждень». 20.45 — 
«На добраніч, діти!*» 21.00
— «Час». 21.35 — Худож
ній телефільм «д’Артань
ян і три мушкетери». З 
серія. 22.45 — «Вечірня 
музична пошта». По закін
ченні — Новини.

комсомолу. 17.10 — Фільм 
«Золотий ключик». 14.45.
— Сьогодні у світі. 19.00
— Концерт фольклорного 
ансамблю «Фазісі». 19.35
— Пошта програми «Час».
20.10 — Телефільм «Печи
во Бімбобелло». 21.00 — 
«Чао». 2135 — Ермітаж.
Мистецтво Франції XVII ст. 
22.05 -- Сьогодні У світі. 
22.20 — Конкурс естрадної 
пісні в Сопоті.

тиі» 21.00 - «Часі». 21.35
. хокей. «Динамо» (Ьер- 

п1п) __ «сокіл» (Київ). ПІ 
період. 22.10 - «Зустріч 
ІЗ піснею». По закінченні 
— Новини.

Перша програма

Друга програма

Кіноекран вересня

21.35
«•Андрій Петров, 
хороша мелодія».
Сьогодні у світі.
Док. фільм « Спорт для всіх 
і кожного».

Друга програма

би». -СРСР Болгарія:
дружба і співробітництво».

На кіностудії »Лсн- 
філь*.і», режисер постанов
ник Олексій Симонов іа 
сценарієм Валима Тім,піна 
поставив стрічку «Повер
немося восени- Армійські 
будні стануть дія героїв 
картшпг. ЦИХ сорок; !.-■ !І!і‘Х 
чоловіків, різних за Фахом, 
досвідом і поглядами на 
•.ниття, викликаних на вій 
е'.і.ору перепідготовку, 
перевіркою ЇХНІХ людсь
ких якостей справжнім 
випробуванням мужності,

У Фільмі' и’нмелпея ак
тори Георгій Дрозд. Ірина 
Мірошниченко Ігор Ба- 
сїілі.єв, Олег іі'орчнков та 
інші .

Нова кіноетр' 
ських 
«ЯК віть 
наш шві 
леми моралі.

... їікось пізнього вечора 
у квартиру Сет Снмоиопи- 
ча Барояпа завітала неспо
дівана і, відверто кажучи, 
не дуже бажана гостя І з 
цього моменту спокійне, 
розмірене б па загоджено 
життя старого самотнього 
вдівця пішло інкеребепть.

Складний психологічний 
образ Барояна створі ні по 
пулярпий «'тор Армен 
Джигарханян. Цю роль бу
ло написано •гіспіально 
для нього

Поставив картину режи
сер Фрунзе Доплатян за 
сценарієм, якій’ він напи
сав спільно з Шагеном іа- 
тіклчпом.

«■Прощальна гастроль 
♦ Артиста» — те одна 
пригодницька стрічка- ре
жисера . О. 
поставлена

,ка віомсн-
кіпематогоафістіч 
довго» порушуй 
антуа.н ні проб

Фяйпціммера 
на кіностудії

♦ Мосфільм». — розповідає 
про роботу радянської мі
ліції.

У Фільмі знімалися Оле
на Зелеиова. Вадим Спи
ридонов, Юрій Иотьомкіи 
та інші.

На кіностудії «Таджпк- 
фільм» за сценарієм Сер
гія Александрова і Євгена 
Котова кінорежисер Марат 
Аріпов поставив також 
і інподнпцьку кінострічку 
«Стрільба дуплетом». Це 
•більм про радянських при- 
1.00 іоиипків. про роботу 
органів державної безпеки.

У картині зайняті акто
ри Голодпмир Трєталон. 
якого глядачі пам’ятають 
по фільму < Невловимі м£с- 
пикк-. Алі Мохдемов. Са- 
їдо Курбанов. Марат Лрі- 
пов Юнус Юсупов.

Для справжнього вели
кого художника немає зви
чайних доль. нецікавих 
ЛЮ.ІСЙ. «нудних» чи «прнс- 
тнх історій Ось і в ПОВІЙ 
л^нфільмівській картині
♦ Вперше одружена» ман
ко зовсім звичайне життя 
••алепької скромної жінки 
Топі Болотникової стало 
важливим і головним для 
авторів фільму відомого 
письменника Павла Ніліна 
і режисера — народної о 
п-отиста СССР. лауреата 
Ленінської премії Иосифа 
Хейфіца.

Головні ролі викопують 
С Глущенко. М. Волков. 
С. Смирнова. І Старіл ій.

С. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор управління 
кінофікації облвикон
кому.

10 00 — Новішії. 10.15— 
Д моментальний телефільм 
♦ Особисто відповідаль
ний". 10.45 — «П’ять хви
лин па роздуми». Молодіж
на ^розважальна програма, 

те.іе- 
I три 

серія, 
фільм 

16.00
> «Срібний
16 40 — Кон- 
- - Вахта про-

12.00 — Художній
фільм «д’Аргаїїьян 
мушкетери». ' і
13.25 — Музичний 
«Міська фантазія».
Повніш. 16.10 
дзвіночок». 1 
порт 1/.15 — ..... ......
жаго». Заготівля кормів на 
Харківщині. 17.30 —
Фільм-конЦерт. 18.00 — 
«День за днем". (Кірояо- 
і рад) 18.15 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.30 — «Ек
ран запрошує». (Кірово
град) 19.00 «Актуальна 
камера» 19.30 — Теле
фільм 20.00 Тележур
нал «Старт». 20 45 — «Па
добраніч літи!» 21.00 — 
♦Час.». 21.35 — Художній
телефільм «д’Артаньян і 
тіш мушкетери». 2 серія. 
23.05 — ІГоі-пші.

8.00 — «Час». _ 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Теле
фільм «Крутий поворот». 
10.20 — Клуб кіиоподоро- 
жей. По закінченні — По 
впни. 14.30—Новини. 14.50
— До 10-річчя перемоги в 
Чілі блоку Народної єднос
ті. Док. телефільм «Йеьа- 
кіпчепнн репортаж». 10.05
— Горизонт. 17.05 — Ро
сійська мова. 17.35 —
Чемпіонат СРСР з кінного 
спорту. Триборство. Кои-

Комцептний 
«Орля».
у СВІТІ.

> ар«б- 
г,^’!;о-го паРОДУ Палестини.— Хокей: .збірна

збірна СРСР ,
періоди. 21.00 — 

21.35 —
Фінляндії — 
З період.

10.00 — Повніш. 10,15 — 
«Дійові оссбн та виконав
ці». 11.20 — Співає дитя
чим ансамбль «Маїсі». 
11.55 — Художній теле
фільм «д'Артаньян і три 
.мушкетери». З серія. 13.0а
— Фільм-балет «Пори ро
ку». 14.00 — «Іграшка — 
справа серйозна» 16.00 — 
Новини. 16.10 — «Срібний 
дзвіночок». 16.30 — «Екран 
.молодих". 16.45 — Грас 
духовнії оркестр. 1 * 00
Шахтарські горизонти». 

17.30 — Фільм-коицерт.
17,35 _ к. т. Літератур іа 
карта України. Репортаж 
із музею-садиби Тобїлевн- 
ча. (Кіровоград па Респуб
лікансько телебачення).
18.00 — Музичний теле; 

фільм «Вераси». 18.15 — 
К. т. «День за днем». (Кр 
роЕоград). 18.30 — «Акту
альна камера*», 19.00 —
Міжнародний турнір з хо
кею па приз газети «Совет 
ский спорт». «Сокіл» (Київ)
— «Динамо» (Мінськ). І і 
II періоди. 20.30 — - Вахта 
врожаю. Кормовий кон
вейєр Дніпропетровщини;». 
20.45 — «На добраніч, лі
ти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Хокей. «Сокіл» (Київ) — 
«Динамо» (Мінськ). Ш пе
ріод. 22.10 — Короткомет
ражні художні телефільми. 
По закінченні — Повніш.

Третя програма
1-9.00 —

оск». 
20.00 
20.15
20.35 
да».
фільм. 21.00 
творів М. Кажлаєва.

Музичний ні- 
1Р.20 — «О’б’вКТНВ!».
— «Вечірня казка».
— «Арії з опер».

— ‘Гагра — Піпуп-
Доку.мсвтал ьіпій 

Концерт з

Перша програма

курс. 18.00 
зал телестудії 
13.45 — Сьогодні

Мистецтво

Третя програма
19.00

19.25 —
Фінляндії
112 
«Час», 
збірна
СРСР. ______
Сьогодні у світі.
Концерт майстрів мистецтв. 
І художніх колективів Ес
тонської РСР.

21.00 — Концепт камер
ного оркестру Литовської 
РСР.

JS Gyg0Tgi g вересня
22.25 —

Перша програма
Друга програма

16.00 — Новини. 16.10 — 
«Срібний ДЗВІНОЧОК». 16.30
— «Екран молодих». 17.05
— «Грає Євген Ржапов».
17.30 — Республіканська 
фізико-матсматичпа шко
ла. Передача 1. 18.00 —
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Телефільм 
(Кіровоград). 18.30 — Ест
радний концерт. 19.00 — 
«Актуальна камера*». 19.30
— <Дійові особи та вико
навці». 20.35 - 
мелодії». 20.45 
раїїіч, діти!» 
«Час». 21.35 — Г. Маііборо-

-Естрадні
«На доб- 

21.00 —

ла. «Ярослав 
Вистава. В перерві 
впни.

Мудрий».
ІІо-

Третя програма

8.00 — «Чае». 8 40 —
Гімнастика. 9 05 Фільм 
«Сезон поривчастих віт
рів? 10.40 — Фільці-кон-
церт «Тут ліра російська 
звучала». По закінченні — 
Повніш. 14 30 — Иопиіі:і rvj 
14 50 - По Сибіру і Да іе || і 
кому Сходу 15.35 — Шахо
ва школа 16.35 — Твоя
Ленінська біб.тіотека 17.10 
— Чемпіонат СРСР з кінно
го спорту Триборство. 
Крос. Стініл-чез. 
Відімкніться.
18.30 
допої 
годні 
родиі 
виг. _ ................
«Крутий поворот» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Музичне
життя. Тележурнал. По за
кінченні — сьогодні у сві
ті.

•19.00 — «Шкільні спорт
смени». Телевізійний до
кументальний фільм. 19.15 
— «Людина, 
віт». 20.00 —
ка>. 20.15 
в'єтнамських
20.35 
край», 
фільм.

Земля. Всес- 
«Вечірня каз- 

— Концерт 
артистів. 

«Деснянський
Документальний 

21.00 — Концерт 
Московського державного 
СИМФОНІЧНОГО оркестру.

ятниця, 5 вересня

18.00 — 
сурмачі!

— Прапороносці тру- 
слеви.
у світі 
мелодії
19 45 -

Перша програма

18 45 — Сьо- 
19.00 - Па- 
19.15 — Под-

- Телефільм

БК 00309.

«Молодей «оммунйр» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Газета 
еиходить 
у вівторок, 
чегеер 
г суботу.

Ня украинском языке.
Обсяі П 5 трун ярк

41.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика 9.00 — Умілі
руки. 0.30 — Концерт. 10.00 
Для пас. батьки. 10.45 — 
Рух без небезпеки. 11.15 
— 36-й тираж «Спортлото».
11.30 — Паша адреса — 
Радянський Союз! 12.15 — 
До дня проголошення неза
лежності Бразілії, 12.35 —

Голоси народних інструмен
тів. 14.00 — Ермітаж.-Мис
тецтво Франції. XVII ст.
14.30 — Новини. 14.45 —
Фільм для дітей «Військо
ва таємниця». 16.10 — 
Завтра — Всесоюзний день 
працівників нафтової і га
зової промисловосте Кон
церт. 16.45 — У світі тва
рин. 17.45 — Бесіда полі
тичного оглядача в. Беке
това. 18.15 — Мультфіль
ми. 18.45 — Пісня залиша
ється з людиною. 19.25 — 
«Незвичайний концерт». 
Лялькова вистава. 21.00 — 
• Час». 21.35 — Концерт
є. Нестеренка і В. Крайне
ва. 22.50 — Чемпіонат
СРСР з кінного спорту. По
долання перешкод. По за
кінченні — Повніш.

Друга програма

8.00 — «Час». 8.40 —
Гімнастика. 9.05 — Теле
фільм «Біля, старого мли
на». 10 20 — Очевидне — 
неймовірне. По закінченні
— Повний. 14 30 — ІІовп- 
и,_г _И.50 — Сільські будні. 
15.50 — Фільм-балет 
рогоціпішй камінь». 16 10
— Олімпійці серед

♦ До-

..... .................. ,... „ нас.
16.40 — Діла московського

10.00 — Повніш. 10.15 — 
Фільм-коицерт. 11.30 —
«Палітра». 12.00 — «Доб
рого вам здоров'я». 12.30 
— Концертний зал «Друж
ба». 13.15 — «Знайомство 
зблизька*». Зустріч із на
родним артистом СРСР 
Д. Баніонісом. 14.25 — Му
зичний фільм. 15.00 —
В. Мхітаряп. «Поверніть 
бабусю». Вистава. 16.45 
••Джерела» 17 25 — «Оре- 
ра» виходить в ефір».
17.50 — «Екран молодих».
18.50 — «Актуальна каме
ра» 19.00 — Міжнародний 
турнір з хокею на приз 
газети «Сове.тскіїй спорт». 
«Динамо» (Берлін) — «Со- 
кіч» (Київ). 1 і її періоди. 
20 45 — -Па добраніч, ді-

Друга програма

Третя програма
9.00 — Телевізійні до

кументальні фільми. З.зи
— «Шахова школа». 10.00

— «Ранкова пошта». 14-00_
•— «Па арені цирку». 14.4о 
_ .- «.Телестадіои». 16.1 о 
«Російська мова». 15-45 — 
«Світ, схожий на казьу,»- 
Фільм-коицерт. Т
«Саратовська вишивка.. 
1630 — «Людина і закон». 
17 00 _ Концерт Держав
ного ансамблю пісні і тан
цю Казахської ГСР. 1<-ю 
•- І. С. Тургснєв. «Нахліб
ник». Фільм вистава, ию
— «Здоров’я». 20.00 — «Ве
чірня казка". 20.1 о — 
піонат СРСР з легкої атле
тики 21.00 — Концерт аиа- 
демічного симфонічного 
оркестру московської деп- 
жавиої філармонії. 21.4

«Літо було тільки день». 
Гелев&.ий художній 
фільм.

Перша програма
є 00 — «Час». 8.40 

Гімнастика. 9.05 — Співає 
М. Сливонький. 9.30 — Бу
дильник. 10.00 —
Радянському Союзу!^ 11 00
— «Здоров’я*». »’Д5,- ~
«Ранкова пошта». 12.із —- 
Паука і техніка. Кіножур
нал. 12.30 - Сільська го- 
дина. 13.30 Музичний
кіоск. 14.00 — Телефільм
«Червоне І чцрпе». 5 се
рія. 15.10 — Док теле
фільм «Репортаж з Кебіг- 
Дага». 15.40 — Сьогодні.— 
Всесоюзний день прайівиїї-

.нів нафтової і газової про
мисловості. 1.5 55 — Кон
церт на замовлення. 16.40
— Клуб КІНОПО-іОРОЖеЙ. 
17.40 — Мультфільм «Мі
шок яблуні». 18.00 — Між
народна панорама’: 18.45

Балет О Глазунова 
«•Раймонда». 21.00 —
«Чае». 21.35 — Заігліочшій 
концерт фестивалю естрад
ної піеиі в Сопоті. 22.50 — 
Чемпіонат СРСР з .кінного 
спорту. Великий приз з 
виїздки. По закінченні 
Новини.

10.00 — Повніш. 10.15 
Ранковий ковпепт. 10.55 — 
«Сьогодні — Всесоюзний 
день працівників нафтової 
і газової промисловості?». 
12.20 — «Дюймовочка».
Лялькова вистава 13.20 — 
Концерт'класичної музики. 
13.55 —.«Слава солдатсь
ка». 14.55 — «Пісня скли
кає друзів». 15.55 — Ху
дожній телефільм. 17.05 — 
«Грані пізнання». Науково- 
популярна програма. 17.50 
— Концерт вркал.ьио-ін- 
струментал і .ного ансамблю: 
«.Експрес». 18.30. — КІпо- 
програма «Вітчизно моя 
неозора». 19.00 — «Акту
альна камера» 19.30_
♦Ліричні мелодії». 10.45 _
І. Гофф. ♦Ромашка без 
пелюсток». Вистава. 20.45

«На добраніч. діти!» 
21.00 — «Час,». 21.35 —
Продовження вистави «Ро
машка без пелюстоиї*. 
22.30 — Чемпіонат СРСР з 
легкої атчетірш. По закін
ченні — Новіпш.

Третя програма
9.00 — Документальні 

фільми. 9.45 — «.Молові 
голоси». 10.15 — «Розпо
віді про Художників.». 10.55 
— «Творчість юних». 11.25 
77- ’іР'їсвидіїе-неймовірш*>. 
Іо.іо — ••Музичний калей
доскоп». 15.50 — -Супу 
ник кіноглядача:» 16.20 
Повість М. В Гоголя «Ст 
',2'}?гТСЬК,'. поміщики» 1/.05 — Ііониерт.
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