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27 червня 1967 року в Києві відкрився 
Пленум Центрального Комітету Комуністич
ної партії України.

На порядку денному Пленуму:
1. Про підсумки червневого (1967 р.) 

Пленуму ЦК КПРС.
2. Про роботу підприємств чорної мета

лургії і заходи по дальшому розвитку тех
нічного прогресу в металургійній промис
ловості республіки.

На Пленум запрошені секретарі обкомів 
НП України, які займаються питаннями 
промисловості, міністри, керівні працівни
ки республіканських міністерств, організа
цій і відомств, керівники і секретарі пар
тійних організацій, підприємств, науково- 
дослідних, проектно-конструкторських ін
ститутів та будов чорної металургії, секре
тарі обкомів ЛКСМУ, передовики і новато
ри виробництва, працівники науки, культу
ри, преси.

З доповіддю у першому питанні порядку 
денного Пленуму виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП України 
тов. П. Ю. Шелест.

В обговоренні доповіді взяли участь то
вариші: Г. і. Ващенко — перший секретар 
Харківського обкому КП України, Ф. П. Го
ловненко — перший секретар Київського 
обкому КП України, І. І. Стрельченно — 
бригадир комплексної бригади шахти 5-біс 
тресту «Петровськвугілля» Донецької об
ласті, М. С. Синиця — перший секретар 
Одеського обкому КП України, В. С. Куце- 
вол— перший секретар Львівського обко
му КП України, М. П. Бажан — письмен
ник, 0. С. Григор жко — перший секретар 
Чернівецького обкому КП України, 0. Г. 
Бузницький — голова колгоспу імені Жда
нова Миронівсьї ого району Київської об
ласті, М. М. Б/рисенко — перший секре
тар Чернігівського обкому КП Унраїни, 
В. М. Глушков — академік, директор Ін
ституту кібернетики Академії наук УРСР, 
0. І. Рогачова — перший секретар Білоку- 
ракинського райкому КП України Лугансь-
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ПРО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

кої області, В. М. Цибулько — перший сек
ретар Ждановського міськкому КП України 
Донецької області, П. П. Козир — перший 
секретар Вінницького обкому КП України, 
Ю. М. Даденков — міністр вищої і серед
ньої спеціальної освіти УРСР.

28 червня 1967 року продовжував робо
ту Пленум Центрального Комітету Кому
ністичної партії України.

В роботі Пленуму беруть участь секре
тар ЦК КПРС тов NI. С. Соломенцев, заступ
ник Голови Ради Міністрів СРСР тов. В. Е. 
Димшиць, міністр будівництва підприємств 
важкої індустрії СРСР тов. М. В. Голдін, 
міністр монтажних і спеціальних будівель
них робіт СРСР тов. Ф. Б. Якубовський, 
заступник голови Держплану СРСР тов. 
М. А. Перцев, перший заступник міністра 
чорної металургії СРСР тов. 0. П. Бори
сов та інші відповідальні працівники 
КПРС, союзних міністерств і відомств.

Тривало обговорення доповіді члена 
літбюро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК 
КП України тов. П. Ю. Шелеста «Про під
сумки червневого (1967 р.) Пленуму ЦК 
НПРС».

У дебатах на доповідь виступили товари
ші: І. Д. Назаренко — директор Інституту 
історії партії ЦК КП України, В. Г. Кули
ков — командуючий військами Київського 
військового округу, В. 0. Степанченко — 
директор Київського авіаційного заводу.

Із заключним словом 
П. Ю. Шелест.

В обговореному питанні 
лосно прийняв постанову.

Потім Пленум заслухав 
ра чорної металургії Української PCP тов. 
Я. П. Куликова «Про роботу підприємств 
чорної металургії і заходи по дальшому 
розвитку технічного прогресу в металур
гійній промисловості республіки».

В обговоренні доповіді взяли участь то
вариші: В. І. Дегтярьов — перший секре
тар Донецького обкому КП України, М. С.

Пролетар! всіх країн, єднайтеся!

— перший секретар Запорізько- 
КП України, 0. І. Жуков —- 

Макіївського металургійного за- 
Кірова, В. М. Чебриков —■ 
Дніпропетровського обкому КП 
В. В. Лепорський — диреи- 

«Азовсталь»,

Галатов — директор Криворізького мета
лургійного заводу ім. Леніна, М. М. Всево- 
ложський 
го обкому 
директор 
воду ім. 
секретар 
України, 
тор заводу «Азовсталь», В. В. Шев
ченко — перший секретар Луганського об
кому КП України, С. С. Гезь — старший 
оператор Дніпропетровського металургійно
го заводу ім. Петровського, Г. X. Габуєв — 
головний інженер електрометалургійного 
заводу «Дніпроспецсталь», Б. Є. Патон —. 
президент Академії наук УРСР.

29 червня 1967 року Пленум Централь
ного Комітету Комуністичної партії Украї
ни продовжував свою роботу.

У дебатах на доповідь міністра чорної 
металургії УРСР тов. Я. П. Куликова «Про 
роботу підприємств чорної металургії і за
ходи по дальшому розвитку технічного про
гресу в металургійній промисловості рес
публіки» виступили товариші: М. С. Пи- 
чужкін — перший секретар Криворізько
го міськкому КП України, 
нець— міністр будівництва 
важкої індустрії УРСР, М.

У

Г. К. Лубе- 
підприемсгв 

Б. Розен- 
штрах—директор Інституту «Укрдіпромез», 
М. М. Бондаренко — секретар партійного 
комітету Південного гірничозбагачувапьно- 
го комбінату, 0. П. Борисов — перший за
ступник міністра чорної металургії СРСР, 
3. І. Некрасов директор Дніпропетров
ського інституту чорної металургії, 0. Т, 
Антонов — директор Ясинівського коксо
хімічного заводу, В. Е. Димшиць — заступ
ник Голови Ради Міністрів СРСР, Л. Д, 
Юпко — директор заводу «Запоріжсталь», 
0. П. Ляшко — другий секретар ЦК КП 
України.

В обговореному питанні Пленум одно
голосно прийняв постанову. На цьому 
Пленум ЦК КП України закінчив роботу,

Про підсумки червневого (1967 р.) Пленуму ЦК КПРС
Заслухавши і обговоривши доповідь першого секретаря ЦК 

КП України тов. Шелеста П. Ю. «Про підсумки червневого 
(1967 р.) Пленуму ЦК КПРС», Пленум ЦК КП України одностайно 
схвалює постанови Пленуму Центрального Комітету КПРС «Про 
політику Радянського Союзу в зв’язку з агресією Ізраїлю на 
Близькому Сході» та «Про Тези ЦК КПРС до 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції».

Пленум ЦК КП України, всі комуністи республіки гаряче під
тримують і повністю схвалюють політичну лінію і практичну ді
яльність Центрального Комітету КПРС, його Політбюро та Ра
дянського уряду, спрямовану на припинення агресії Ізраїлю, під
тримку арабських держав, які зазнали віроломного нападу, відвер
нення небезпечних наслідків агресії для справи загального миру.

Войовничі сили імперіалізму, насамперед Сполучені Штати Аме
рики і Федеративна Республіка Німеччини, намагаючись загальмува
ти закономірний хід історичного розвитку людства, проводять полі
тику прямого втручання у внутрішні справи інших країн, розпалюють 
воєнні конфлікти в р’зних районах земної кулі. Розбійницька війна

США у В’єтнамі, військові приготування і прагнення ФРН до реван
шу в центрі Європи, агресія Ізраїлю на Близькому Сході — це лан
ки загального ланцюга політики імперіалістичних кіл, спрямованої 
проти народів, які борються за національну незалежність, демокра
тію, мир і соціалізм.

Агресивні дії ізраїльських загарбників, які є наслідком змови най- 
реакційніших сил міжнародного імперіалізму, посилюють небезпеку 
нової світової війни, ставлять під загрозу справу миру в усьому сві
ті, незалежність і територіальну цілісність передових арабських дер
жав, що стали на шлях соціального прогресу і проводять антиімпе
ріалістичну політику.

Радянський Союз, вірний політиці підтримки народів, які відстою
ють свою незалежність і свободу, з самого початку агресії Ізраїлю 
рішуче виступив на захист волелюбних арабських народів. Швидкі 
рішучі і спільні дії нашої країни та інших соціалістичних держав ві
діграли вирішальну роль у припиненні воєнних дій на Близькому 
Сході. Ці важливі кроки Центрального Комітету КПРС, Політбюоо 

(Закінчення на 2-й стор.). н
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ЦК і Радянського уряду, які повністю відповідають ос
новним цілям політики нашої партії, визначеним XXIII 
з’їздом КПРС і підтвердженим грудневим (1966 р.) Пле
нумом ЦК, дістали одностайну підтримку всього укра
їнського народу.

Пленум ЦК КП України з задоволенням відзначає, що 
соціалістичні держави, які підписали Заяву від 9 червня 
1967 року, з новою силою виявили братерську солідар
ність із справедливою боротьбою арабських народів, 
свою рішимість невідступно вести боротьбу проти агре
сивних підступів імперіалізму. У відповідальний момент 
розвитку міжнародних подій ще раз було продемон
стровано, що спільні дії соціалістичних країн є могутнім 
фактором приборкання войовничих сил імперіалізму та 
його агентури, відвернення нової світової війни.

Комуністи, всі трудящі України рішуче засуджують 
агресію Ізраїлю, окупацію ізраїльськими загарбниками 
частини території ОАР, Сірії та Йорданії. Український 
народ, як і всі братні радянські народи, вимагає негай
ного, без будь-яких умов виведення військ інтервентів 
із зайнятих ними територій за лінію перемир'я, ком
пенсації всієї шкоди, заподіяної агресором арабським 
країнам.

Комуністична партія України, весь укра.нський народ 
повністю підтримують заяву, висловлену в постанові 
червневого Пленуму ЦК КПРС, про готовність Радян
ського Союзу разом з іншими соціалістичними країна
ми зробити все необхідне, щоб дати рішучу відсіч агре
сорові, допомогти арабським народам захистити їх за
конні права, відновити мир на Близькому Сході.

Пленум ЦК КП України зобов’язує обкоми, міськко
ми, райкоми партії, первинні партійні організації широ
ко роз’яснювати трудящим постанову Пленуму ЦК КПРС 
«Про політику Радянського Союзу в зв’язку з агресією 
Ізраїлю на Близькому Сході». Основну увагу в політич
ній роботі серед населення зосереджувати на висвіт
ленні миролюбної зовнішньої політики Радянської дер
жави, боротьби КПРС за згуртованість комуністичних 
і робітничих партій, міжнародного робітничого і націо
нально-визвольного руху. Давати нищівну відсіч бур
жуазній пропаганді, викривати справжнє, антинародне 
обличчя імперіалізму, а також наклепницьку кампанію 
І розкольницькі дії групи Мао Цзе-дуна, яка намагається 
роз’єднати антиімперіалістичні сили і підірвати довір’я 
між народами арабських держав та народами соціаліс
тичних країн.

Партійним організаціям республіки ширше пропагу
вати тверду і послідовну лінію Комуністичної партії 
Радянського Союзу, спрямовану на перетворення в 
життя рішень XXIII з’їзду, неухильне проведення бо
ротьби проти агресивних сил імперіалізму, здійснення 
ленінського курсу мирного співіснування держав з різ
ним соціальним ладом. Постійно виховувати у наших 
людей високу пильність, почуття радянського патріо
тизму, готовність виконувати свій інтернаціональний 
обов’язок — надавати всемірну підтримку народам, які 
борються за свободу і незалежність, за соціальний 
прогрес, посилити військово-патріотичне виховання мо
лоді.

Пленум ЦК КП України відмічає, що комуністи, всі 
трудящі республіки з великим задоволенням сприйняли 
Тези Центрального Комітету КПРС до 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. В цьому докумен
ті, сповненому глибокого теоретичного і політичного 
змісту, узагальнений історичний досвід перетворення в 
Життя вчення В. І. Леніна, всієї боротьби нашої партії 
за здійснення її генеральної лінії, розкривається велич 
героїчних звершень ленінської партії і радянського на
роду за 50 років, всебічно висвітлені основні напрямки 
І завдання комуністичного будівництва. Тези ЦК КПРС 
пройняті великим життєвим оптимізмом, глибокою 
впевненістю у вірності шляху, вказаного великим Лені
ним.

Цей історичний документ є яскравим зразком даль
шого розвитку ленінським Центральним Комітетом ре
волюційної теорії марксизму-ленінізму.

Пленум ЦК КП України закликає всі партійні, радян
ські, профспілкові і комсомольські організації респуб
ліки організувати широку пропаганду і глибоке вивчен
ня політичних висновків, теоретичних положень і прак
тичних завдань, викладених в Тезах ЦК КПРС. В усній 
пропаганді, через пресу, радіо і телебачення всебічно 
і переконливо розкривати всесвітньо-історичне значен
ня Великої Жовтневої соціалістичної революції, нездо
ланну силу ідей марксизму-ленінізму, велич історичних 
перемог радянського народу, торжество ленінської на
ціональної політики, показувати корінні переваги соціа
лізму над капіталізмом.

Пленум висловлює тверду впевненість в тому, що ко
муністи, робітничий клас, колгоспне селянство, трудова 
інтелігенція республіки, весь український народ, тісно 
згуртовані навколо Центрального Комітету КПРС, мобі
лізують свої зусилля на дальше зміцнення економічної 
і військової могутності нашої Батьківщини, зустрінуть 
50-річчя Великого Жовтня новими трудовими перемо
гами.

Пленум ЦК КП України запевняє ленінський Цент
ральний Комітет КПРС, що Комуністична партія Украї
ни завжди була, є і буде вірною опорою ЦК КПРС, од
ним з передових і бойових загонів Комуністичної партії 
Радянського Союзу і не пошкодує сил у боротьбі за 
безсмертну справу великого Леніна, за мир в усьому 
світі, за комунізм.

Село наше, Обознівка, 
звичайне: втопає в зелені,
відсвічує білизною буди
ночків. Коли- зійде місяць, 
верби видивляються . У 
дзеркалі ставка, і Щ2 від- 
чутнішим стає подих поля. 
До цієї краси ми звикли і 
часто її не помічаємо, як і 
не помічаємо того, що в се
лі ось зовсім недавно ви
росли перші шість тилових 
красивих будиночків для 
спеціалістів та інших моло
дих сімей. колгоспників, 
що ось-ось стане до ладу 
перша черга водопроводу.

Не помічаємо, бо а-е 
звичне, бо СТІЛЬКИ прие^ 
них змін, що Й пере-ТАс * 
примічати. І В цЬ0Му " 

прикмета нашого сьогОл 
нішнього дня.

. Водночас ми з велик(,м 
інтересом слухаємо р0зпо 
віді старших товаришів про 
день вчорашній, про ті пер. 
ші жовтневі дні нової епо- 
хи. Тези Центрального Но', 
мітету КПРС «50 років 8е.' 

ликої Жовтневої соціаліс. 
тичної революції» — це* 
визначний документ — під. 
сумок півстолітньої бороть.

ч
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В жовт
величезні золотаві струни, 

простягліїся над степом проводи елек
троліній. А під ними тягнеться до 
сонця ваговитий пшеничний колос. 
Далі, заквітчавшись садками, ваб
лять своєю новизною колгоспні села. 
Плеще синя хвиля Кременчуцького 
моря, понад в’юнким Бугом, понад 
тихою Ятранню, Інгулом все нові і 
нові риштування. Красується в степу 
шахтарська Олександрія, вирушають 
у далеч зна.м’янські поїзди. А серед 
усього цього дива — стоїть усміхне
на людина, з ясною зорею на грудях, 
з великим людським щастям, з пре
красними помислами. Все то в нашо
му краї, на нашій орденоносній Кіро- 
воградщині.

До Великого Жовтня територія на
шої області була глухою окраїною 
царської імперії. Це тут, на території 
Єлисаветградського та Олександрій
ського повітів, сіріло в злиднях жит
тя степовика, це тут, в поміщицьких 
маєтках, на заводі іноземців Ельвор- 
ті, на дрібних підприємствах Бобрин- 

Долинської, Новоукраїнки 
не згубити

гнув 
голо

ЦЯ,
спину бідняк, щоб 
дом свою сім’ю.

Під червонястим 
невого стягу, під 
справедливості буйним 
пустилося в нашому степовому краю 
щастя людини-трудівника. ~ 
великі соціально-економічні 
рення відбулися в області за славне 
50-річчя. Нинішня К.іровоградщина — 
індустріально - колгоспна область з 
розвиненою машинобудівною, ву
гільною, легкою промисловістю, з ви- 
сокомеханізованим сільським госпо
дарством. Темпи зростання промисло
вості неабияк помітні. В минулому 
році, наприклад, випуск валової про
дукції був більшим проти 1940 року 
майже в 3,5 раза, видобуток бурого 
вугілля зріс за цей час "у 25 разів, 
виробництво сівалок — майже 
разів.

розкриллям 
сонцем

жовт- 
добра і 

квітом роз-

Справді 
перетво-

Створено нозі 
ті: радіотехнік , 
післявоєнні рое 
НОВИХ ПОТУЖИМ 
НИХ — ДВІ б?;:, 
сандрії, Во
линський , 0л-> 
заводи, великі 
тонні заводи; 
ремонтний 
введені до лц; 
воронська, Іі : 
нівська гідрйаі 
резі Дніпра •< 
Кремгес, В йі 
підприємств^!!? 
кладів.

Одним з яс:< 
соціалістичної с 
ня є розвиток 
ства на Кіров: 
села, об’єднані 
мають нині блі 
рів, 2,5 тисячі 
майже 9 тися* 
лі в. До держав 
ключено 340 кс 
дуються електр 
тисячі дворів 
тах.

Щедрою сті 
Урожайність 
останні 5 рокіа 
біля 20 центнер 
була 23,4 ценП'

Високо оиіии. 
степівчан парт.’ 
розвитку сілк/ 
ровоградшинз 
жена орденом 
вого Червоне
на знамені 
«Червона зір:-;> 
му році коїгов

Був робочий Л** 
соятковий, бо на !3 
ДРУЗІ з братньої 6*’ 
назували їм V* 
Георгій Стоянов. 
Хінського 
зав:

— Коли 
Кінні.

А потім цоц—
— Продукцією і:' 

нас задоволені.
Це було о *"■'1'.' 

рсніше не раз ' 
відгуки від дрК’Ц 
Тому й замом*«/? 
Цьому році 705



у за свободу і 
/ як і мої одноліт- 
яиТала з великим 
(НЯМ. Мало сказа- 
рочнтала, а вивчаю, 
молодим, продов

би славний шлях і 
бти його доскона-

|Ють хліба, поаер- 
,0 сонця голівки- 
соняшники, гудуть 
тракторів, що об- 

ь пар. І все це зву- 
і мене піснею про 
тчизну.
іна ВАСИЛЬЄВА, 
омолка, колгосп- 
і артілі імені ІЦор- 
Кіровоградського 

йну.

Краю мій, кіровоградський краю 
Сонцецвіте у роздоллі нив, ’ 
До грудей твоїх чоло схиляють 
Вітром заціловані сини.
Йдуть вони дорогами ясними, 
А в очах відбилось скільки див, 
1 нуртує пломінь молодий 

небесах блакитних понад ними, 
І горить так зоряно і чисто 
Сто зіниць у відблиску зорі, 
Наче хтось розвішав янтарі 
На багряність обріїв врочистих.
І від того колос проростає, 
Мов намиста сонячний разок.
Краю мій, кіровоградський краю, 
Степу залюбована красо!
Бачу я твої тугі долоні, 
А на них дороги осяйні,

Як сьогодні хочеться мені 
Зупинити мить на оболоні!

Зупинити, хай крізь лети днів і 
Завітає зором до Кремгеса, і;) 
Хай зцілує веселкові плеса, 
Хай прибою слухає пісні.

А тоді — до шахт Олександрії, 
А тоді — в Долннщшш сади, 
Крізь промінь розгойдану завію 
Свого сина, доле, проведи.

Він тоді всім серцем докохає 
Тихий шум задуманих полів... 
Краю мій, кіровоградський краю, 
Квітко красна, з сонцем на чолі!

Борис ЧАМЛАЙ
с. Лісне, 
Кіровоградського району.

ІЕВОМУ РИТМІ І
І. СУХАРЕВСЬКА
секретар обкому

і
КП України

» промисловос- 
інші. Тільки за 
.овано десятки 
шивметв. Серед 
збрики в Олек- 
нськнй, До- 
ійеький цукро- 
іі та залізобе- 
■вограді, авто- 
в Олександрії, 
меячуцька, Гай- 
ельська та Тер- 
гганції. На бе- 

молоде місто 
щки потужних 
ЙгЖбутовнх за-

свідчень переваг 
и господарюван- 
ького господар- 
інні. Трудівники 
■оспи і радгоспи, 
?0 тисяч тракто
вих комбайнів, 
ажних автомобі- 
електроліній під- 
з області, корис- 
ією понад 153 
населених пунк-

колгоспна нива, 
х, наприклад, за 
іае в середньому 
в 1966 році вона 
а гектарі.
витяжну працю 
яд. За успіхи в 
господарства Кі- 
1 році нагород- 
а. Орден Трудо* 
пора видніється 
адського заводу 
цьому ювілейно- 

ені XX з’їзду

КПРС Новоукраїнського району на
городжений орденом Леніна, а сіль
ськогосподарська артіль «Зоря комуч 
нізму» Новоархангельського райо
ну — орденом Трудового Червоного 
Прапора. Ордени та медалі засяяли 
на грудях майже 4 тисяч кращих тру
дівників області, 28 нових перемож
ців стали в шерензі Героїв Соціаліс
тичної праці. А поряд з своїми стар
шими товаришами високі нагороди 
мають комсомольці, молодь.

Тільки в минулому році Вітчизна 
нагородила орденами і медалями 164 
молодих працівники сільського гос
подарства Кіровоградщини. Серед 
тих, у кого на грудях сяє орден Ле
ніна, — імена ланкової М. П. Івах- 
шок, доярок А. І. Вондар, С. Г. Тита
ренко, Е. К. Прокопової, свинарки 
К. Я. Сиси.

Орден Трудового Червоного Прапо-і 
ра одержали 13 молодих виробнич
ників, орден «Знак пошани» — 33,
медалями нагороджено 113 чоловік. 
Більше ста колгоспникам вручені 
чесні Грамоти ЦК ВЛКСМ, 
ЛКСМУ та обкому комсомолу.

З високою напругою працюють 
кіровоградці. Промисловці, 
клад, за 5 місяців ювілейного 
планове завдання по випуску продук
ції виконали на 105,7 процента.

їдеш шляхами рідного краю. І ра
дієш, що там, в колгоспних селах, 
з’явилися нові школи, дитячі садки, 
лікарні, побутові комбінати. За остан
ні роки в області споруджено близько 
300 Палаців культури, клубів. А в 
них — тисячі самодіяльних акторів. 
Ще донедавна ми знали лише про 
хорову капелу заводу «Червона зір
ка». Нині такого, а то й вищого рівня 
майстерності досягла десятки хоро
вих колективів. Ми пишаємось заслуг

нині 
напри- 

року

женим ансамблем танцю УРСР «Ят- 
рань», хоровим колективом педінсти
туту, який на республіканському ог
ляді завоював перше місце, самоді
яльним театральним колективом Бу
динку культури імені Калініна Кіро
воградського агрегатного заводу, 
який здійснив постановку оперети 
«На світанку» і зайняв одне з пер
ших місць на фестивалі драматичних 
колективів у Москві.

Зростання і зростання, новизна за 
новизною. Все це творить багатоти
сячний загін наших славних степів- 
чан, а в ного шеренгах майже 100-ти- 
сячна сім’я комсомольців.

В кожному доброму починанні на
ша юнь, комсомольці відчувають пов
сякденну підтримку комуністів. Під 
керівництвом партійних організацій 
області комітети комсомолу прово
дять велику роботу по мобілізації 
юнаків та дівчат на успішне здій
снення рішень XXIII з’їзду КПРС, 
XV з’їзду ВЛКСМ, завдань ниніш
ньої п’ятирічки.

В Тезах ЦК КПРС «50 років Вели
кої Жовтневої соціалістичної рево
люції» відзначається, що партія, ра
дянський народ до ювілею Радян
ської влади підводять підсумки пів
столітнього шляху боротьби і пере
мог, осмислюють пройдений шлях, 
щоб ще краще розв’язувати нові зав
дання. Цей партійний документ ви
кликає у кожного трудівника почут
тя гордості за досягнуте, відкриває 
ясні перспективи на майбутнє.

І знову з’являються прикмети ново- 
вого. передового. Прикмети творчих 
буднів — у рапортах нашої комсо
моли. Вони — в ділрвому горінні, з 
яким стартують у 
ні підготовкою до 
ні ініціативи. Вони 
увазі до кожного 
заповідей батьків, життя і 
і буде для нашої юні найсвятішою, 
найнеобхіднішою наукою.

життя народже- 
ювілею молодіж- 
— в синівській 

партії, до 
яких було

слова

ЦОЛТАВКА наша 
годні — оновлен

і сьо- 
оновлене ук

раїнське село, гаптоване 
світлими будинками та 
стрункими зеленочубими 
вулицями.

За перспективним пла
ном, Полтавка — місто, в 
якому житиме близько

Том 50-й, 
Полтавка
двох тисяч колгоспників 
та сільських інтелігентів. 
Це справді недалеке май
бутнє. Бо вже зараз уз
довж широких вулиць бі
жать нові типові будинки,

збудовані за кошти арті
лі для колгоспників. їх — 
27. А незабаром гарні 
квартири одержать ще 15 
сімей. Окрім того, велику 
допомогу надаємо тим, 
хто будується на власні 
кошти.

У центрі села — Буди
нок культури із залом на 
400 місць. Тут і сільська 
бібліотека, контора кол
госпу. А поруч — школа, 
якої тут до 17-го року 
взагалі не було, магазин, 
будинок сільської Ради та 
відділення зв'язку.

По інший бік вулиці ви
ріс двоповерховий буди
нок, де обладнуємо їдаль
ню та готель. Споруджує
мо хлібопекарню, брукуе- 
мо вулицю, що зв’яже се
ло із центральним шля
хом.

Скоро закінчимо лашту
вати водопровід, а на
ступного року забрукуємо 
кожну вулицю та зв’яже* 
мо шосейками усі трак
торні бригади з центром, 
поставимо для хліборобів 
25 житлових будинків,

спорудимо двоповерхову 
школу, бо в цін уже тісно 
армії школярів.

Твердо віримо в місто 
Полтавку! А віра Ця 
рухає, кличе на труд мо
лодих механізаторів Ми
колу Ярошенка, Анатолія! 
Сироту, Василя Кучугур- 
ного, Василя Ворону, до
ярку, депутата районної 
Ради депутатів трудящих 
Галину Нещадній — кож
ного члена нашої багатої 
артілі.

Про що людина не ду
має, про що не гадає, а 
думи її завжди повертаю- 

- ться до життя. До того, 
що є і що буде. Прожити 
чесно, по-громадянсько- 
му — значить залишити 
добрий слід на землі. 
Наш слід — Полтавка. В 
50-томну епопею бурем
них літ Радянської влади 
нею вписано свої скром
ні рядки,

В. ВЕРНИГОРА, 
Герой Соціалістичної 
Праці, голова колгос
пу «Більшовик» Ком- 
паніївського району.

Вбив

ОВИЛОВИЙ СТЕП оксамитово слався під кін
ські копита. Ніде ні душі, лише на сивих курч 
гавах спочивали степові орли.

— Тут і буде домівка, — мовив козак За- 
цоля до чорноокої Варвари. — До пана дале
ко, а для татарина маю баского коня та шаб
люку дамаську.

перший клин в одвічну твердінь цілини, і виріс
серед дикого степу козацький курінь. А невдовзі і інші 
втікачі з панської неволі осіли на облюбованому Задо- 
лею місці,і поселення це назвали на честь дружини йо
го Варварівкою.

Не раз схрещували козаки свою зброю і з татарвою, 
і з польською шляхтою, та не думали вони і не гадали, 

що через віки в 
цьому небі шуга
тимуть не степові 

а чорно- 
хресті стерв’ятни
ки, і що розбудить 
степ ие брязкіт 
шабель, а гармат
на громовиця.

Уважно вслухаються учасники зіркової естафети — 
учні шкіл Долинського району —вслоьа старожилів, у 
слова ветеранів громадянської і Великої Вітчизняної во
єн, вчителів-істориків про рідний край, про подвиги бать
ків і дідів у революційні, у воєнні роки.

Схиливши голову, вслухається в розповіді і срібний 
воїн, що навічно став на сторожі тисячі своїх побрати
мів, які вісімнадцяти- і двадцятирічними пішли у без
смертя.

— Майже півроку точилися бої за визволення Варва- 
рівки, — говорить завуч місцевої школи М. Ф. Шере
мет. — Повітря і земля були насичені огненним мета
лом.

Та все ж варварівці чим могли, допомагали радян
ським воїнам побороти навалу. Марія Степанівна 
Сердюк і Олександра Миколаївна Москалень відтран
спортовували поранених бійців у тил, а І. П. Сердюк 
довгий час переховував у себе пораненого бійця Петра 
Сарапульцева. Цілими сім’ями гинули радянські люди у 
цій відважній боротьбі. Віддала своє життя за свободу 
рідної землі і сім’я відважних підпільників Глушкових.

Маршрути довшали, і більше ставало записів у що
денниках учасників зіркового походу. Про буремні роки 
громадянської війни розповіла комсоргові волинської

Аргонавти 
вийшли на шлях

орли,

дночве 
авітали 
Ми по
гордо. 
Топбу- 
I, ска-

_ спо-

У

. Та й 
ЮДІбнІ 
щиро, 
уже в

Пішли гості. А мене потягнуло 
ще раз пройтися шляхом завод
ської слави, від пункту народ
ження сільськогосподарських ма
шин до пункту їх вантаження.

Ливарний цех ковкого чавуну 
дихнув жаром і врівноваженим 
гулом. «Привіт комсомолу!» — 
махнув рукою Віталій Гетьманець 
І знову поринув у роботу. Крадь
кома спостерігаю за ним. Кре
мезний. загорілий, як І всі. Це 
його бригада першою здобула 
титул Імені XXIII з’їзду партії. А 
тепер бореться за право нази
ватися бригадою |менІ 50-рІччя 
Жовтня. Більше піЇЄотні бригад

підхопили цей почин, з них 2Ї— 
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ.

У метизному цеху з наладчиком 
Леонідом Шаповалом мова йшла 
про хорову капелу, в якій І він 
учасник. А от в складальному 
цеху вже боеідували виключно 
про «СУТ-Л7». Це — нова сівал
ка, наше комсомольське ДІтище. 
Восени минулого року її поста
вили на виробництво. Не лади
лось спочатку. Тож І взяли під 
комсомольський контроль. Ледь 
якийсь цех затримав деталі ~~ 
«Комсомольський прожектор» б в 
тривогу.
. Коли добралася Р.о платформи,

де вантажать готову продукцію, 
там юнаки в замаслених спеців
ках виводили на тарі адреси. По
ряд з містами Союзу виднілися: 
«Німецька Демократична Респуб
ліка», «Угорщина», «ОАР». Це 
теж звична картина. В останні три 
роки завод відправив більша 
трьох тисяч сівалок в 37 зарубіж
них країн. 0 Іран І Сомалі, о 
Ефіопію І Нігерію йдуть наші 
машини.

В. ФЕСЕНКО, 
заступник секретаря коміте- . 

и ту комсомолу заводу «Чер- 
.вона зірка».

На знімку зверху вниз: мо
лодий тракторист Володимир 
Клюкін з артілі Імені Дзер- 
жинського Знам’янського ра
йону; на Кременчуць
кому морі; сцена з ви
стави «Весілля в Малинівці» у 
виконанні самодіяльного на
родного музично-драматично
го театру Бобринсцького ра
йонного Будинку культури 
імені М. Кропивницького; 
внизу праворуч — площа 
імені КІрова п обласному 
центрі.

Фото В. КОВПАКА.

знають—і серце вдячне, 
подвигу.

середньої школи № 1 
Люді Дейнезі і її това
ришам вчителька з Бра- 
толюбівки К. Г. Бойко.

Кожен день походу 
приносив Ларисі Рад
ченко, Люді Білоус з 
Марфівської восьмиріч
ки, як і багатьом їх то
варишам з інших шкіл, 
нові відкриття, кожен 
пройдений кілометр вра
жав, кликав.

...Степ 
мрійному 
Налитим 
ломкається 
спокій навкруги. Та учні 
знають, якою ціною здо
буте це мирне поле і 
чисте небо, як дісталося 
батькам нашим право 
на мирну працю. Вони 

і серце кл’иче до нового
В. ШАРІЙ, 

спецкор «Молодого комунара».

спочиває у 
надвечір’ї. 

КОЛОСОМ ЧО- 
нива. Тиша і

Сім6я 
І ПІСНЯ

Світ захоплення нічим 
не вимірний, тому й див
но - закличний, Ось і 
для Ніли пісня — то не 
просто пісня, а казка, 
неповторна у своїй ча
рівності і різноманітнос
ті, де гама звуків будить 
гаму почуттів.

У той дивний світ вве
ла дівчину її бабуся Ма
рія Сергіївна. Ні, вона не 
читала довгих лекцій про 
любов до музики. Як 
збереться разом вся 
сім’я, просто попросить 
сина Миколу, Нілиного 
батька:

— Заграй щось моє.
Візьметься Микола 

Андрійович за баян, і ук
раїнська пісня — то жар
тівлива, то задумливо- 
журна полонить кімнату.

До, Марії Сергіївни 
підсяде невістка Ніна Се- 
менівна, підтягує, струни 
гітари перебирає.

От так з піснею й ви
росла. І сьогодні не роз
лучається з нею піонер- 
вожата, комсомолка Ніла 
Воробйова, солістка Ком- 
паніївського районного 
Будинку культури. Інколи 
з бабусею зустрічається... 
в ефірі. Якось хор сіль
ських пенсіонерів, який 
організувала її 65-річна 
бабуся, виступав по об
ласному телебаченню. А 
Ніла з своїми друзями з 
естрадного оркестру — 
по обласному радіо. Ба
бусину «Поїхав мій ми
ленький» продовжувала 
Нілина «Двадцатый век».

Коли ж Ніла приїжд
жає додому, в Ганно- 
Требинівку, тоді в хаті 
справжній концерт. І все 
частіше батькові дово
диться братися за гіта
ру, бо баяна вже дуже 
неохоче віддає шести
класник Сашко.

До речі, батько Н>ли— 
шофер радгоспу «Інгуль- 
ський», * мати—працівник 
швейної майстерні. А 
невимірний світ захоп
лення кожного — пісня.

в. цвях.

ЧЕРВОНІ РАПОРТИ
Зліт переможців ювілейного похоцу
Третій день у таборі" комсомольського активу «Бірюсннкз:» тн,,»™ »г 

зліт переможців походу комсомольців і молоді по місцях револіоїїйної бокової 
і трудової слави радянського народу та юних слідопитів — vncui ”«Шляхами Великого Жовтня». Учасників експедиції

Цей похід був масовим, тому й переможців на зльоті близько 500 Вони п.н-п 
ставили свої рапорти про зроблену роботу, матеріали туристських похоті» V ’ '
грамі зльоту туристські змагання і конкурси, зу- А ‘ *’°‘
стрічі з ветеранами революції і Великої Вітчизня
ної війни, Героями Соціалістичної Праці.

Докладний звіт — в наступному номері.

триває обласний

I «МОЛОДИЙ КОМУНАР»
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В. ПОГРІБНИЙ

6 орден 
імені Егорова

(Продовження. Початок в газетах за 9, 12, 
14, 17, 26, 28, 31 травня та 7, 9, 23 і 28 червня).

А чи стенуть рідним домом словацькі Татри? В 
штабі немало говорили про те, як чекає допомо
ги словацький народ. Скоро в загоні Єгорова пе
реконалися, що вони прийшли на зустріч з бра
тами. З братами по боротьбі.

Десант висадився на горі Прашовій. Саме її, 
як пункт розгортання дій, мали на увазі в Україн
ському штабі. Висадка вийшла не зовсім вда
лою. Довго шукали лікаря Климакова, який повис 
на височенній сосні, а підривник Мельниченко 
розбив ногу, натрапивши на скелю, і міг підвес
тися через місяць-півтора. Як бути в такій склад
ній обстановці — і така халепа. Рум’яного, дво
метрового здоров’яка диверсанти мали носити з 
'.обою. Але це неможливо.

— Наші люди доглянуть, — заспокоював сло-
> вак Йожеф Подгора.

Через день при допомозі словацьких товари
шів розвідка загону зв’язалася з селянами Лип- 
тової Лужні — невеликого села. Вони бралися 
вилікувати Мельниченка. Поклали партизани під
ривника на воза. Той ледь не плакав: він, здоро
вий, безстрашний, буде десь переховуватись, ко
ли його друзі вступатимуть в смертельну сутич
ку з ворогом. Йому не вірилось. Та хлопці на
крили воза запашним сіном, і Мельниченко по
їхав у Липтову Лужну.

Після висадки загону Єгорова на горі Прашо
вій, фашистські газетки загавкали чорними заго
ловками: «В Словаччині з’явився головний ра
дянський бандит». А нижче обіцянки тим, хто 
піймає десантників. У Єгорова не було підстав 
посумніватися у даних розвідки, яка повідомила, 
що на Прашову йдуть цілі частини фашистських 
карателів. На невеликі десантні групи сунули 
дві гірсько-стрілецькі дивізії. І ще страшнішу 
звістку принесла розвідка: фашисти на гору 
рухаються з усіх боків. Можливість вийти непо
міченими в долину відпадає.

Не хотілося говорити. Кожного гризло одне: 
загинуть отут, не зробивши нічого. Переб’ють, 
як худобу.

— Будемо битися до останнього патрона... По
мремо з гідністю. Батьківщина знатиме про це.

Це була пропозиція комісара загону Г. Мель
никова.

— Треба пробиватися, — заперечив началь
ник штабу А. Ржецький.

Єгоров відкинув і ту і другу пропозиції:
— Нас послали сюди не для того, щоб ми за

гинули так просто. Навіть хай буде це по-герой
ському. Ми повинні залишитись живими. Ми по
винні допомогти чехословацьким друзям нашим 
досвідом партизанської боротьби. Народ стогне 
під фашистським ярмом. Назріває час повстання, 
формуються партизанські загони. Вони подадуть 
допомогу Червоній Армії ударами в тилу. Цього 
від нас хотіли...

А час ішов.
При цій розмові присутній був розвідник Петро 

Ніколаєв, простий ленінградський хлопчина.
— Німці люблять прямі дороги, — втрутився 

в розмову. — А ми розсіємося між скелями. По- 
Ї нишпорять та й підуть.

Ці слова навели на сміливу думку: зброю, ски
нуту загонові з літаків, десант ховає і маскує на 
горі, а самі партизани — по одному, групами — 
хащами спускаються вниз і заходять у хвіст фа
шистам...

12 серпня весь день фашистські карателі «би
лися» з радянськими партизанами, прочісуючи * 
район висадки десанту, і вже 13 серпня повідо
мили своє командування, що десантні групи лік
відовані. А загін Єгорова, не втративши жодного 
бійця, повернувся на Прашову, розгорнув широ
ку розвідку, почав встановлювати зв’язок з під
пільними організаціями краю.

— І, може, цим ми завдячуємо Петрові Ніко- 
лаєву, — згадує Олексій Семенович .

Першим, з ким вдалося встановити зв’язок, 
був Подберезовський підпільний комітет партії. 
За кілька днів з Подберезово, де розміщувався 
великий металургійний завод, на Прашову при
йшло близько 900 робітників. І майже кожен — зі 
зброєю, добутою на фашистських складах.

...Стара жінка пригнулася від тяжкої ноші. У 
величезному товстому платку, зв’язаному кінця
ми «а плечі, — фашистські «лимонки».

Трудно уявити таного прихильника 
спорту, який би но побував на око
лиці Кіровограда в районі Завадівки. 
Тут пролягос мототраса всесоюзного 
значення. Майже прямовисні схили, 
круті підйоми вимагають від гонщика 
абсолютної технічної і фізичної під
готовки. Болільники не раз були 
свідками майстерних виступів киянина 
Ігоря Григор’сва, спортсменок з При
балтики Рути Оссе І Вільми Сшені, 
кіровоградців Людмили Настоящої і 
Миколи Більбаченка.../ Не про одні 
змагання, но про одні успіхи і по
разки може повідати завадівсьна мо- 
тотраса.

На знімку: гонщики на завадівсьмій 
трасі.

Фото В. КОВПАКА.

— 1.

МЕНІ ніколи не доводилося давати 
*’* інтерв'ю: журналісти завжди бе
руть їх. А цього разу...

Із Славою Прокончуком мене4по
знайомили його друзі по службі. І ось 
ми сидимо з ним. Як тільки я відре
комендувався, що з «Молодого кому
нара», він засипав мене запитаннями. 
Скоро рік, як його призвали в армію, 
і, звісно, солдата цікавить усе, що 
сталося за цей час в його рідному Кі
ровограді. Я намагаюся детально від
повідати, щоб хлопець хоч на хвили
ну відчув серцебиття степового міста, 
яке виколисало його.

Розповідаю про нові будинки на 
Рівнянському проспекті і Уфімській, 
про новий універмаг, тролейбусну 
пію, яка будується. Розповідаю, і 
ніби крокуємо з юнаком разом 
близьких нам обом місцях.

— А як музичне училище?
Слава в минулому році закінчив йо

го по класу валторни, і, звичайно, 
йому хочеться почути хоч кількз слів 
про цей учбовий заклад.

— А в спорті що нового?
О, ця тема для мене більш близь

ка! Розповідаю, як проходили у нас 
зональні змагання в залік IV ювілей
ної Спартакіади УРСР з баскетбола, 
волейбола, боксу, про мотокрос на 
приз імені Кірова.

— Про штангістів детальніше...
Справа в тому, що Слава Прокоп

чуй до служби в армії виступав на 
обласних змаганнях з важкої атлети
ки. Багатьох колег по помосту він 
часто згадує. Довго ми говорили про 
О. Богданова, А. Гру, М. Рудченка.

Настала моя черга задавати питан-

пя. Я цікавився життям Слави 
мії, його службою.

ДО ар-

АША ЛАРЕСА І ТЕЛЕФОН»

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.
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— 2.
Це були музичні проводи. В 

му розумінні слова. Провести 
товариша в армію і 
учні й випускники 
ща. Пісні та музи
ка не затихали до 
півночі.

Відшуміла, як 
весняна злива, ос
тання ніч під бать
ківським дахом. 
До ранку не спа
лося, все в думках 
була майбу т н я 
служба. В сусідній 
й батько з і----’- 
мовляли, 
спокоював матір...

...Уже й поїзд скоро зникне вдали
ні, а на пероні тріпотить на вітрі ма
терина хустка:

— Щасливої дороги, сину.
У вікна вагона залітає степовий ві

тер. І пахне. Здається, ще ніколи він 
не був таким духмяним і рідним.

Поруч — хлопці. З ким із них до
ведеться завтра пліч-о-пліч стояти в 
строю?

повно- 
свого 

прийшли друзі — 
музичного учили-

зармах солдати. В цей час соп міц
ний і глибокий. Та раптом Славкова 
труба посилає над тишею бадьору 
хвилю: «Вставай, вставай, форму зо
дягай!..»

Коли Слава прибув до частини, йо
го дружньо прийняла до себе сім’я 
музикантів. З одними він зійшовся 
ближче, ділився планами на майбут-

ЯК СЛУЖАТЬ К1РОВОГРАДЦІ?

"і кімнаті не спали 
і матір'ю, потайки роз- 
Чути було, як батько за-

— 3.
Хто служив в армії, той знає, що 

для солдата військова музика — то 
неспокійна, коли піднімає по тривозі, 
то бадьора, коли сповіщає новий 
мок. Як Славі Прокопчуку, ря
довому музичного взводу, ви
падає черга бути сигналістом, 
він любить спостерігати, яку 
«сигналка» має магічну силу.

... Ранок. Ще сплять у ка-

пє, згадував рідні краї, з іншими 
просто був у добрих стосунках. А 
взагалі — всі гарні друзі. Єднає їх 
спільна робота в своєму «господар
стві», як кажуть музиканти. Разом 
обладнали кімнату для репетицій, у 
підрозділах налагодили роботу хоро
вих і музичних колективів. А коли 
збираються гості до шефів — учнів 
одного з технікумів, — готуються до 
цієї поїздки заздалегідь. Старшині, 
який любить порядок в усьому, немає 
до чого прискіпатися.

...Прощаємося. За кілька днів я бу
ду в Кіровограді. Слава просить пе
редати щирий привіт рідному місту.., 

В. ГАНОЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунару.

Н-ська частина.

Валю? 
любить Іван

ЗВИЧАЙНА

біля дверей

А

КАЛЕЙДОСКОП 
ОСВІТИ

Перша про-
— Гімнастика для 
10.30 — Для дітей, 
(М). 10.40 — Для

ХРОНІКА.

1949 рік. В останній раз десяти
класник Іван Ковальов переступив 
поріг рідної Богданівської школи, 
що в Знам’янському районі. Ма
ти - колгоспниця мозолистими 
руками гладить синові плечі, ба
жає щасливої дороги. Попереду— 
вуз.

1951 рік. Кіровоградський педа
гогічний інститут. В групі друго
курсників фізико-математичного 
факультету тріумф: її студент Іван 
Ковальов — державний стипен-

1.953 рік. На обличчях однокурс
ників радість і тривога: останній 
державний екзамен складено. В 
школах чекають діти. Хвилюється і 
Іван Ковальов: хочеться працюва
ти в школі і вабить наукова робо
та. Перемогло останнє. Іван Заха
рович Ковальов — асистент на ка
федрі фізики.

1959 рік. Недоспані ночі позаду. 
Складено і кандидатські іспити. 
Кафедра обговорює посібник для 
студентів. Автор — старший ви
кладач кафедри фізики І. 3. Ко
вальов.

1962 рік. Розмова 
деканату.

— Куди поспішаєш,
— До декана. Не

Захарович, коли запізнюються.
Ну, ні пуха...

40 тисяч 700 учнів 
усьому 
ському повіті 
Великої 
ціалістичної революції

192 тисячі 832 учнів 
нараховувалось в облас
ті станом на 5 вересня 
1966 року.

11 тисяч 129 випускни
ків середніх ШКІЛ ЦЬОГО 
року поповнять студент
ську та робітничу і кол
госпну сім'ю.

Єлисаветград- 
було до 

Жовтневої со-

«молодей КОММУНАР»

орган Кировоградского

обкома ЛКСМУ,

П’ЯТНИЦЯ, 30 червня. Перша 
програма. 17.00 — До 50-річчя 
Великого Жовтня. Програма ук
раїнського телебачення, присвяче
на Дню Кіровоградщини. (К), 
18.30 — їеловісті. (К). 13.50 —
«Увага! На порозі жнива», (К), 
19.00 — «Тисяча порад», (К),
19.10 — Вам, випускникиї «Про
щальний вальс». (К). 20.10 — Ес
тафета новин. (М). 21.00 — Теле
фільм «Співає Модея Аміранаш- 
вілі» та художній фільм «Бешкст- 
ливі повороти». (Кіровоград),

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті. (К). 11.15 — Для школярів, 
Телевізійне агентство «Піонсрія» 
(Ульяновськ). 11.45 — Для шко
лярів. «Спалах», (М). 16.50 — Для 
школярів. «Тут звершувалася ре
волюція». (Ленінград), 17.20 —
«Республіка малят». «Д и т я ч а 
здравниця Криму». (Сімферополь). 
17.50 — Дніпровські новини, (Дні-

пропетровськ), 18.00 — Телефільм, 
(Дніпропетровськ), 21.00 — і. То- 
білович. «Мартин Боруля», Спек
такль Київського театру імені 
Ів. Франка. (К).

СУБОТА, 1 липня. Перша про
грама. 11.00 — Наш коментар.
(К). 11.10 — Вам, випускникиї
«Прощальний вальс», (К). 12.10 — 
«Перша рукавичка». Художній 
фільм. (К). 15.30 — Для молод
ших школярів. «Телезнайка». (М), 
15.50 — Телевісті. (К). 16.10 —
До 50-річчя Радянської влади,
«Від лютого до Жовтня», «Довір’я 
Тимчасовому уряду підірвано»,
(Ленінград). 16.25 — Програма
«Здоров'я», (М). 17.00 — Урочисте 
відкриття Спартакіади 
(Ленінград). 17.45 
м'яча». (М). 18.00 — 
товариська Зустріч 
СРСР — Марокко. 2-й 
«На вогник». (Сочі), 
леновини. (М). 20.30 
грама. (М), 23.00 — 
УРСР. (К).

Друга програма. 11.00 — Спек
такль для дітой. (Дніпропет
ровськ). 15.20 — «Екран сільсько

го життя», (Дніпропетровськ),

РРфСР, 
«Навколо 

Міжнародна 
і футбола 

тайм 18.45— 
20.00 — То- 
— Кінопро- 
Спартакіада

НЕДІЛЯ, 2 липня, 
грама. ю.ОО 
всіх. (М), 
Мультфільм. ,, __
школяріо. «Мар'янчино прем’сра». 
(М). 11,00 — Фестиваль дитячої 
творчості. (Вільнюс). 11.40 — «В 
світі мистецтв». «Передмістя Ле
нінграда», (Ленінград). 13.10 — 
Для молодших школярів. В, Каво« 
рій. «Пісочний годинник», Теле- 

„спектакль- (Ленінград), 
м? Т ,КП,НОЖУРИ«Л «Новини дня». 

(М). 14.30 — Всесоюзний фести
валь самодіяльного мистецтва.

Р“ни*#' С,ЯТО пісні ' тан
цю. (Вільнюс). 15.10 — Телено- 
вини. (М). 15.30 — «МузичнийїкГи^’ ~ Н-аТфішоЙ. 
(К). 16.05 — «Перша рукавичка», 
Хт₽и^ И ,±ЛЬм' (К)' 17-25
«ТЕК-67». (К). 17.45 — Укоаїнг»«: 
народні пісні. (К), 18.25 - „Клуб 
иіномандрівників» (м). 19,20
MM* ЮВ,лейно.го Р°НУ». (М). 
PCP 7; Спврт?к,вА» Молдовської 
PCF. (Кишинів). 20.20 — Легкоат- 
летичні змагання Польща — СРСР 
міЛЬ,Т?п 22 00 ~ "ЕКСПО-67»: 

IMJ. 72.10 — Естрадний вечір. (К),
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