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П ролетарі всіх країн, едиайтгс я І

ФІЛЬМИ ПРО В. І. ЛЕНІНА
КИЇВ, 20 липня. (РАТЛУ). З мстою більш глибокого 

і творчого висвітлення діяльності В. 1. Леніна, практики 
будівництва соціалізму, комунізму та міжнародного ко
муністичного і робітничого руху видавництво «Реклама» 
випустило рекомендаційний анотований каталог кіно
фільмів «Ленініана». Впорядкували його працівники 
Київського філіалу Центрального музею В. І. Леніна та 
обласної контори по прокату кінофільмів.

«Ленініана» складається 9 хронікально-документаль
них, науково-популярних та історико-революційних ху
дожніх стрічок. У каталозі — 18 розділів.

Фільми окремого розділу «Торжество великих ідей 
ленінізму» відображають розвиток світової системи со
ціалізму, дальше розгортання національно-визвольного 
руху, активну допомогу Радянського Союзу країнам Аф
рики, шо сіали на шлях незалежності, діяльність Ради 
Економічної Взаємодопомоги.

ида
СТЕПОВИМИ 
ШЛЯХАМИ
Минулого понеділка меш

канці Долннської стали 
свідками цікавої події: ву
лицями міста проїжджала

уквітчана колона. Автома
шини з лозунгами і тран
спарантами, з веселими об
личчями хлопців і дівчат, 
виїхавши з центру, попря
мували в поле. Це — агіт
поїзд Долинського райбу- 
динку культури. Крім кон
цертної групи, в складі агіт
поїзду є лектор, машина 
побутового обслуговування, 
пересувний універмаг, бу
фет.

Агітпоїзд уже пройшов 
не один десяток кіломет
рів по селах району, не 
один раз зупинявся в полі, 
біля колгоспних ферм, клу
бів. І по кожній зустрічі 
люди припрошували ще і 
ще навідатися до них у 
гості. Бо то не просто були 
побіжні зустрічі, а ділові 
розмови, перегляд концер
ту, жвава торгівля. Вдячні 
самодіяльним артистам і

місцеві аматори: вони отри
мували не лише усну кон
сультацію, а й практичну 
допомогу.

СТАДІОН
В АПРЕЛІВЦІ
В Апрелівці не бракує 

спортсменів. А ось тренува
тись їм ніде було. Подивив
ся якось новий секретар ко

мітету комсомолу артілі місце. Зробили розмітку, 
імені Щорса Анатолій На- вирівняли площу. А надве-
гнійний, як хлопці ганяли у 
вибалку м’яча, і сказав їм:

— Невже отак все життя 
змагатиметесь?

— А куди подінемось?
— Давайте організуємо 

два — три недільники і спо
рудимо хороший стадіон.

Ініціатива сподобалась 
юнакам. Прийшли у вихід
ний день на облюбоване

мір футбольне поле було 
готове.

Потім комсомольці об
ладнали волейбольний май
данчик. Незабаром буде де 
змагатись і любителям лег
кої атлетики.

Л. ОЛЕКСІЄНКО.
Бобринецький район.

а

СИНИ ЗЕМЛІ коли 
імені 
ціка-

На небі ні хмарини. Гаряче сонце скотило
ся до полудня, а спека не спадає. Піт заливає 
очі, пил в’їдається в тіло, не можна торкнути
ся жодної металевої частини комбайна — га
ряча, мов щойно з горнила.

Валентин Червонящий зупиняє машину. Від
бігає но стерні до бочки з водою. Прохолода 
поволі гасить спрагу...

І знову гуркоче мотор.
Валентин вдивляється в постать, що набли

жається від машини до комбайна. Підходить 
секретар комсомольської організації колгоспу 
Володимир Усенко.

— Вітаю з успіхом!
І вже через якусь хвилину над молодіжним 

агрегатом майорить червоний вимпел. Заслу
жено. Бо за кілька робочих днів Валентин ра
зом з своїм помічником Іваном Мішкурком 
скосив близько ста гектарів пшениці, намоло
тив майже три тисячі центнерів хліба.

Цю картину довелося бачити на ниві кол-

госпу «40-річчя Жовтня». А 
прибули в сільгоспартіль 
Фрунзе, побачили не менш 
вий запал змагання.

Сонце допивало останні краплини 
сонце лагідно котилося по бронзовому загало
ві хліба, а1 в край загінки вже врізалися ножі 
лафета. Екіпаж комсомольсько-молодіжного 
агрегату — брати Микола і Василь Дейнеги — 
вслухалися в ритмічний гуркіт машини н ду
мали про своїх «суперників». А вони виявили
ся не з абиякого десятка! Микола та Іван 
Станієвські з колгоспу «Ленінський шлях» теж 
щодня перевиконують норми виробітку на 
130—140 процентів.

і це не поодинокі прізвища молодих комбай
нерів, що славно ведуть степові кораблі. Як 
тут не згадати Миколу Тарана з колгоспу іме
ні Шевченка, Олександра Трушевського з кол
госпу імені Фрунзе! їх немало, справжніх си
нів землі.

роси,

Валерій ВОИКО, 
завідуючий відділом комсомольських 

’ організацій Долинського райкому 
лксму.

Хто здобуде вимпел 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»?

КРАЩІ ЖЕНЦІ
Петро Пустовіт з колгоспу «Комуніст» Голова- 

швського району скосив 168 гектарів, намолотив 
З 200 центнерів хліба.

Леонід Берчун з артілі імені Карла Маркса Пет- 
рівського району — 128 гектарів, 3 180 центнерів.

Олексій Вороний з артілі імені XXI з’їзду КПРС 
Бобрпнсцького району — 115 гектарів, 3 085 цент
нерів.

Сергій Коваль і Григорій Рижиков — члени мо
лодіжного екіпажу з колгоспу імені Шевченка 
Бобринецького району — 139 гектарів, 2 988 цент
нерів.

Микола Дейнега — комбайнер артілі «Ленін
ський шлях» Долинського району — 166 гектарів, 
2808 центнерів.

Віктор Яцнна з колгоспу «Дніпро» Онуфріїв- 
ського району — 89 гектарів, 1 777 центнерів.

ГОСТІ 
©жіжлж 
КОРОЛЯ

Пахне чебрецем, біло
головими ромашками. Та 
все вище підіймається 
сонце, випиваючи ті пахо
щі. І ось над полем 
чути вже тільки приємну 
терпкість дозрілого хлі
ба. Сашко сходить .з по
льової дороги,

— Так до кого спочатку 
завернемо? — виводить 
із задуми Лариса.

— Мабуть, до Олексія 
Короля, а потім до Ана
толія Білоуса, — відпові
дає Олександр

Прибавили крок. І пі
дійшли до комбайна саме 
вчасно.

— Ну, що там нового,

комсомолята? — весело 
підморгнув Олексій, бе
ручись до обіду.

І поки підкріплювався 
комбайнер, бібліотекарка 
Лариса Попадик і худож
ній керівник клубу Олек
сандр Афанасьєв озна
йомили його з останніми 
подіями в світі, розповіли, 
хто з комбайнерів як 
працює, скільки хліба 
продано державі.

Потім перевірили якість 
роботи, бо вони не тіль
ки агітатори, а й «про
жектористи».

Сьогодні у пропагандис
тів аудиторія — жнивне 
поле.

О. ШЕВЧУК,
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу імені Орджоні- 
кідзе.
Ульяновський район.

ГТ ЕРЕМОЖЦІВ — тисячі. Вони зі- 
А брались у величезному Зеле
ному театрі міського парку імені 
Перемоги на обласне свято тва
ринників.

Крокують алеєю колони пере
можців перед’ювілейного змаган
ня. Кожна колона — окремий ра
йон, а в ній — уславлені працею 
чоловіки й жінки, хлопці й дівча
та. Ось Любов Фатовенко, яка на
доїла по 2069 кілограмів молока 
від корови, комсомолка Рая Ляпі- 
на — по 1502 кілограми, Катери
на Коба одержала по 24 поросят 
від кожної свиноматки...

Учасники свята заповнили театр. 
Юнаки і юнки в українських на
ціональних костюмах, тримаючи 
хліб-сіль на вишиваних рушниках, 
низько вклоняються переможцям.

До трибуни підходить допові
дач — голова обласної Ради де
путатів трудящих П. С. Кошев- 
ський. Він відзначає, що 
в наполегливій бороть
бі за гідну зустріч юві
лею Жовтня трудівники 
ферм нашої області доби
лися непоганих успіхів. Про
тягом півріччя вироблено 
58,7 тисячі тонн м’ — 
живій вазі — на 5,5 тисячі 
тонн більше, ніж за перше 
півріччя минулого року. 
Надоєно по 1031 кілограми 
молока від корови і вироб
лено його по 133 центнери 
на кожні сто гектарів угідь.

Переможцем змагання 
визнано Петрівський район. 
Перший секретар обкому 
партії М. М. Кобильчак вру
чив петрівчанам Перехід
ний чєрзоний прапор об
кому партії та облвикон
кому.

Перехідні червоні прапо
ри вручено колгоспу «Путь 
Ильича» Знам’янського ра
йону, радгоспу «Більшовик» 
Олександрійського району, 
колективам молочно-товар
ної ферми колгоспу «Друж-

яса в

року.

Н. СТУРОВА.

ба» Новоукраїнського району, сви 
ноферми колгоспу «Шлях Леніна) 
Маловисківського району, птахо 
ферми колгоспу імені Ватутін< 
Устинівського району, вівцефер 
ми кінзаводу N2 174 Олександрій 
ського району.

Велика група передовиків наго 
роджена Почесними грамотамі 
обкому партії, облвиконкому т. 
облпрофради.

Після урочистої частини в пар 
ку — різні атракціони, виступі 
професіональних і самодіяльни 
артистів, торгівля різноманітним 
товарами.
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На фото: «горі — директор радгоспу «Більшовик» Олександрійського району. Ге
рой Соціалістичної Праці К. П. НМСЕЛЬОВ щойно одержав Перехідний червоний пра
пор обкому партії та облвиконкому. Внизу — учасників свята вітають піонери.

Фото В. КОВПАКА.
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Не скаржаться—звинувачують
ТРУДЯЩІ Радянського 

Союзу, розгорнув- 
всенародне соціа- 

змагання на 
п'ятдесятиріччя 

влади,

верх механоскладального 
цеху № 1. Напруженою 
ударною роботою живе 
сьогодні колектив. Рівно 
гудуть верстати, чуються 
ритмічні удари пресів, 
веселим салютом роз
сипаються бризки елек- 
трозварки. Конвейєри 
малярних агрегатів без
перервно подають гото
ві деталі і вузли сівалок 
на пофарбування.

Скрізь пульсує трудо
ве життя: і на складанні 
дискових сошників та 
висівних апаратів, і на 
пакуванні сошників та 
насіннєпроводів... Тут 
складають вузли на зер
нові, кукурудзяні та ово
чеві сівалки. Щодоби їх 
видають на 320 і більше 
машин.

Нині особливе трудове 
піднесення в бригаді ко
муністичної праці слю
сарів, яку очолює Ана
толій Чигряєв. На кон-ВАХТА
БРИГАДИ 
ЧИГРЯЄВА

«Здавна комсоргів нази
вають вожаками, але так не 
скажеш про нашого ком
сорга Анатолія Корнійчука. 
Ось уже рік, як він очолив 
комсомольську організацію 
у колгоспі імені Чапаева 
Компаніївського району. 
Довірили комсомольці Ана
толію важливу справу і по
милилися. Помилка призве
ла до того, що робота серед 
молоді зовсім занепала, на
віть зборів комсомольських 
за цілий рік його секрета
рювання не було ні разу.

Правда, Корнійчук говорив, 
іцо збирається комітет, але 
хто там засідає і які пи
тання вирішують, ніхто з 
комсомольців не знає.

Молодь села фактично за
лишилася без комсорга, без 
того вожака, який першим 
повинен підхопити ініціати
ву. З чим би не звернувся 
до Анатолія, він відповідає: 
«В мене робота, мені немає 
коли».

А комсомольці живуть і 
працюють. Добре пра
цюють. 1 не мовчать. На

ши 
лістичне 
честь
Радянської влади, Д° 
билися в минулому пів
річчі нових успіхів у роз
витку економіки, підне
сенні добробуту і куль
турного рівня народу. 
Поо це говориться в по
відомленні ЦСУ СРСР 
Про підсумки виконання 
Державного плану роз-

ярих культур. Намічений 
господарствами план 
сівби перевиконано.

Досягнуто успіхів у 
розвитку тваринництва. 
Порівняно з першим 
півріччям минулого ро
ку виробництво м’яса 
зросло на 21 процент, 
молока — на 8 процен
тів, яєць — на 15 про
центів. Збільшилося по
голів'я худоби в колгос
пах і радгоспах.

В повідомленні ЦСУ

НОВІ УСПІХИ 
ВІТЧИЗНИ

оейєрі складання диско
вих сошників комсомоль
ці по-ударному несуть 
ювілейну трудову вахту.

Всі десять робітників 
цієї бригади — спеціа
лісти високих розрядів, 
вони в усьому вміють 
підмінити один одного.

Спритно орудують 
слюсарі, встановлюючи 
гумові вкладиші, диски, 
пробки... Впевнені, чітко 
розраховані рухи моло
дого комуніста Володи
мира Гончаренка, Олек
сандра Тимошенка, Ві
талія Матвеева, Віктора 
Кулика. Спориться робо
та і в Миколи Сергача, 
і Миколи Радченка, і Во
лодимира Могили, і в 
Леоніда Доброшинсько- 
го та інших членів пере
дової бригади.

Щозміни згідно графі
ка бригада повинна ви
готовляти 1500 дискових 
сошників, а фактично їх 
дає до 2300 штук. Це — 
більш як на ЗО машин 
додатково до завдання.

Колектив бригади вже 
трудиться в рахунок 
другої декади вересня.

Всі тут дбають про 
якість і економію. Ко
жен працює без браку, 
сам собі ВТК. Продукція 
приймається з першого 
пред’явлення з відмін- В 
ною оцінкою. Анатолій І 
Чигряєв і його колеги ’ 
працюють з особистим Н 
клеймом, на один наряд, s

На почин формувань- В 
ників бригади Віталія | 
Гетьманця з ливарного Iі 
цеху ковкого чавуну од- Г 
нією з перших відгукну
лася бригада Анатолія 
Чигряєва. Вона теж ак
тивно включилася в бо- і 
ротьбу називатися бри
гадою імені 50-річчя Ве
ликого Жовтня.

п. фоміч, В 
позаштатний ко

респондент «Моло- й 
дого комунара».

Завод «Червона S
> зірка». К

АНАТОЛІЙ, як справжній степовик: 
** кремезний, загорілий. Тільки погляд 
якийсь злий і насторожений водночас. 
Підкреслюючи свою зайнятість, кидає 
переважно короткі фрази: так, ні. І вже 
за кілька хвилин ставить нам питання: 
«А що, знову пишуть, знову скаржать
ся

Так, пишуть, але не скаржаться, а 
звинувачують.

Всі зауваження, що наводяться в лис
ті, Анатолій слухає напрочуд спокійно. 
Неохоче подає теку з двома протокола
ми зборів — звітно-виборних і тих, що 
відбулися 12 червня. В останньому з 
протоколів зустрічаємо виступи КОМСО
МОЛЬЦІВ Станіслава Липи і Надії Жу- 
равльової. Як і в листі — звинувачення 
секретарю в повній бездіяльності.

Спростовувати нічого. І Корнійчук пе
реходить в атаку:

— А ти мені допомагав?! — це до сек
ретаря райкому комсомолу Леоніда Яро
вого. — А райком мені допомагав?!

Яровий пробує натякнути, що. зви
чайно, райком повинен допомагати, але 
й секретарю первинної організації не 
личить сидіти, склавши руки. Он, мов
ляв, пам’ятник загиблим у війну воїнам, 
що поряд з вікном контори колгоспу, 
бур’яном заріс. Невже і тут допомога 
райкому потрібна?

Загоріле обличчя аж темніє.

зборах, які нарешті відбу
лися 12 червня, вони, ком
сомольці, поставили питан
ня, що час би комсоргові 
взятися за роботу. Та пи
тання залишилося без від
повіді. Корнійчук закрив 
збори і навіть для годиться 
не зачитав рішення, яке 
було прийняте на них...

Комсомольці Надія ЖУ- 
РАВЛЬОВА, Світлана 
ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Оль
га МОТРЕНКО, Ніна 
БРИЧКА».

— Ти мені моралі не читай! Допомага
ти треба!

Анатолій явно хоче здаватися, хоч і 
різкуватим, але відвертим, сміливим, 
який не боїться авторитетів. Та з кож
ним словом все більше проглядає не
привабливе обличчя людини, яка свою 
бездіяльність прикриває цілком вірними 
словами про недостатність допомоги, 
про зайнятість і таке інше.

— Вечорами у клубі навіть танців не 
буває, не кажучи вже про щось цікаві
ше, — додає одна з авторок листа до 
редакції, бібліотекарка Світлана Черед
ниченко. — Корнійчуку й до цього бай
дуже.

Має рацію дівчина. З висоти бухгал
терського столу Анатолію здаються не 
вартими уваги різні там гуртки худож
ньої самодіяльності, збори і диспути. 
Він настільки перестав поважати своїх 
товаришів, що на загальноколгоспні 
комсомольські збори прийшов напідпит
ку.

І в райкомі комсомолу, і в первинній 
комсомольській організації думка од
на — треба переобрати такого секре
таря. Це після перевірки листа праців
ником редакції. Та до цього на Анатолія 
ніхто й пальцем не посварився. От це ди
вує.

в. цвях,
спецкор «Молодого комунара».

витку народного госпо
дарства країни в першо
му півріччі 1967 року.

План першого півріччя 
по загальному обсягу 
виробництва і більшості 
найважливіших виробів, 
відзначається в повідом
ленні ЦСУ, перевикона
но. Понад піврічний план 
випущено продукції 
більш як на 4 мільярди 
карбованців. Порівняно 
з відповідним періодом 
минулого року випуск 
промислової продукції 
зріс на 10,6 процента.

На кінець першого пів
річчя на нову систему 
планування і економічно
го стимулювання пере
ведено понад 3,6 тисячі 
промислових підпри
ємств, які виробляють 
більш як чверть всієї 
промислової продукції. 
Підприємства, що працю
вали в нових умовах, 
перевиконали підвищені 
плани по реалізації про
дукції і прибутку.

Виконано також план 
зниження собівартості 
промислової продукції. 
Надпланова економія від 
зниження собівартості 
становить близько 400 
мільйонів карбованців.

При виконанні плану 
по промисловості в ці
лому частина підпри
ємств не виконала зав
дань по випуску продук
ції, зростанню продук
тивності праці і прибутку.

Колгоспи і радгоспи, 
говориться далі в пові
домленні ЦСУ, органі
зовано провели сівбу

відзначається виконан
ня плану вантажооборо- 
ту і перевезень вантажів 
усіма видами транспор
ту, за винятком річково
го, який недовиконав 
план вантажообороту.

В капітальному будів
ництві обсяг державних 
централізованих к а п- 
вкладень становив близь
ко 18 мільярдів карбо
ванців і збільшився по
рівняно з першим пів
річчям 1966 р. на 6 про
центів. Разом з тим пів
річні плани введення в 
ДІЮ основних фондів, 
виробничих потужностей 
і державних централізо
ваних капвкладень недо
виконано.

За минуле півріччя 
тривало підвищення ма
теріального добробуту і 
культурного рівня наро
ду. Середньоміс ячна 
грошова зарплата робіт
ників і службовців була 
на 3,5 процента вища, 
ніж у першому півріччі.

Обсяг роздрібного то
варообороту державної і 
кооперативної торгівлі 
збільшився в порівнян
них цінах на 9 процентів.

Обсяг послуг побуто
вого обслуговування на
селення збільшився на 
17 процентів, у тому 
числі в сільській місце
вості — на 26 процентів.

Дальшого розвитку на
були народна освіта, на
ука і культура.

Населення Радянсько
го Союзу становило на 
1 липня 1967 року 235,5 
мільйона чоловік.

«СЕРВЕЙОР-4» 
ЗАГУБИВСЯ

НЬЮ-ЙОРК, 19 липня. 
(ТАРС). В США офі
ціально оголошено, що 
американський космічний 
апарат «Сервейор-4» «за
губився на поверхні Мі
сяця».

(ТАРС).

по-

ЛЬВІВ'ЯНИ
ЛЬВІВ'ЯНКИ

У четвертокурсника мохані- 
ко-машинобудіоельного фа
культету Львівського ордена 
Леніна державного університе
ту Імені Іо. Франка Василя 
Ониська с ще одна спеціаль
ність — будівельник.

Г ТУДЕНТСЬКЕ 
містечко за

синало. Дрімотли
во мовчали дере
ва. Ні сплеску на 
озері. Раптом 
В одну митьтривога!

сходилися командири і ко
місари загонів. Обступили 
В. К. Гальченка. А той ко
ротко:

— В сільській лікарні 
тяжко хвора жінка. їй не
гайно потрібна кров.

Тривожна звістка швидко 
рознеслась по .містечку.

Через кілька хвилин рвуч
ко відчинилися двері штабу.

— У мене перша група.
Присутні пізнали Володи

мира Осіпова.
— І я можу дати кров.— 

слідом зайшов Михайло Ки- 
сельов.

В очах лікаря заблищали 
іскорки надії. Не гаючи ча
су, він разом зі студентами 
помчав мотоциклом у Кіро
ве. Рятівники прибули вчас
но. Хвора втрачала останні 
сили...

А біля штабу 
ще

зібралися 
десятки добровольців. 

... Недавно я побував в 
артілі «Перемога» Долннсь- 
кого району. Там і дізнався 
про неп випадок. Зараз хво
ра одужує.

Разом з членом комсо
мольського комітету колгос
пу Наташею Гайдук їдемо 
на об’єкт, де працюють сту
денти. Дівчина розповідає, 
що всі вони добровільно 
приїхали з технікумів і ву
зів Львівської області. Ра- 

. зом з ними прибули і десять 
хлопців з медичного факуль
тету університету імені ГІа- 
лацького міста Оломоуц, 
що в Чехословаччині.

А ось і будівельний май
данчик. Зараз він мало чим 
нагадує майбутню свиио- 
фабрику, на якій щороку 
відгодовуватиметься ЗО ти
сяч свиней, вироблятиметься 
сотні тонн ковбас ті інших 
м’ясних продуктів. Стоять 
десятки розпочатих корпу
сів. Снують автомашини. 
Мов ті птахи біля гнізд, 
клопочуться за роботою 
юнаки й дівчата.

1 рохи далі — літній кі
нотеатр, _ спортивний май
данчик, їдальня, дерев’яні 
будиночки — студентське 
містечко. І все це виросло 
за якихось двадцять днів.

Знайомлюся з керівника
ми студентського загону 
«Карпати» Миколою Гоме- 
шоком, Михайлом Кисельо- 
вим, Степаном Релеєм та 
Станіславом Андрієвським.

Готу«ться СВІЖИЙ 
право: гв -УдХМЛьХМсХгЄ;ІНбНІ“- ‘'Кк>сбУДО|
Василь Новиков, |ван Кас?™ _бу. вспьного

„ -Тепло Розповідають 
СВОЇХ ровесників. Раді.
151 • майбутнім лікапяТ/
юристам, філологам, бутї-ве.іь,шкам. журналіста^ 
орикам та інженерам — 
“роб™уТаКУ “’МОВІЙЛЬ- 

по ’̂Х пї,^. £пТїї“і’ 

сосмугою група "“чат і 
ХЛС,пвд> прямує доДе™а у

Ті
та

про 
ЩО

'вець» Зліва на-
Георгій НапахГОНУ "КарпатИи

зом репеті,иія ра-
клмбі Я пСпп°’° Мол°ДД,о в 
ми знайпхРОЩаіОСя 3 иови- 
впевненіСТьИМН- -?а д>ші 
лишать на ГЛЬВ,В за- не тільки с^ Р°вогРаДЩниі 
працьовитих? І ,СВО1Х РУК 
згадку про 
ороту.

а И хорошу 
Щирість І ДО-

Лч і?’ Л МАН.
10 В. Ковпака.
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З піонерському таборі обкому профспілки працівників комунаг.ьно-побутових підприємств І міс
цевої поомиспозості життя різноманітно. Але дозвілля проводить кожен на свій смак. Одні пішли о 
туристський похід, Інші — |іа пляж. А цим хлоп’ятам над усе — шахи .. Фото М. ЧЕРКАЄВА.

МК 8 стор,

* «Ми—з одинадцятої»

КИЇВ, 18 липня, (РАТАУ). У столиці 
України триває республіканський фес
тиваль самодіяльного мистецтва. Сьо
годні в конкурсі взяли участь народім 
таланти Львівської та Вінницької об
ластей.

Пісенна творчість львів’ян завжди 
вражає багатством і самобутністю. Цьо
го разу на огляді звучали популярні 
революційні мелодії, твори про розквіт 
і щастя сучасного життя.

З низкою українських народних пі
сень в обробці А. Кос-Анатольського 
познайомила слухачів самодіяльна на
родна хорова капела «Мрія» з міста 
Ходорова. Цікавими творами на слова 
великого Каменяра І. Франка, а також 
Ю. Федькочича, Д. Павличка та інших 
були представле
ні репертуари чо
ловічого академіч
ного хору «Бес
кид» Дрогобицько
го педагогічного 
інституту імені 
І. Франка, ансамб
лю бандуристок з 
селища Жовтне
вого, чоловічого 
вокального дуету з
села Сокільників Пустомнтівського ра
йону та інших колективів.

Яскравими народними талантами сла
виться Вінниччина. Понад 100 тисяч 
учасників налічується’з численних гурт
ках художньої самодіяльності області. 
Майже 300 кращих з них прибули на 
заключний конкурс республіканського 
фестивалю.

Кияни добре пам’ятають минулорічну 
зустріч із народними митцями Віннич
чини, коли вони приїжджали у столицю

республіки з творчим звітом, І знов во
ни слухають її голосистих співаків, 
аплодують танцюристам і музикантам.

і вечері кияни зустрілись з яскравим 
мистецтвом самодіяльних акторів Дні
пропетровської та Ровенської областей, 
які дали великий концерт у Жовтнево
му палаці культури.

КИЇВ, 19 липня. (РАТАУ). Сьогодні 
на заключному конкурсі фестивалю са
модіяльного мистецтва з творчими звіта
ми виступили колективи Запорізької та 
Хмельницької областей.

Різноманітну програму показала само
діяльна народна чоловіча капела «Ти
тан» з м. Запоріжжя У її виконанні 
прозвучала пісня «Під залп «Аврорьі», 
написана керівником колективу К. Єржа-

Оуяхкя О
талантів

«£ — Ви з якого табору? — запитав я у
дітлахів, що йшли на пляж.

Вони на мене здивовано підвели очі. 
Я — Ми з школи. Одинадцятої, якщо чу

ли. — І помчали, підстрибуючи.
А ввечері я цих же дітей бачив у пар

ку ім. Павлика Морозова. Вони тут ка
талися на каруселях, гойдалися, чита
ли книжки.

Виявляється, так проходить «п’ята 
чверть» у піонерів 11-ї школи.

Коли закінчився навчальний рік. вчи
телі опитали учнів, хто як буде прово
дити літо. Багато мали виїздити з міс
та — одні — в піонерські табори, ін
ші — на відпочинок в приміські села. 
А як бути з тими, що залишаються в 
місті?

Ото й вирішили організувати відпочи
нок дітей у школі.

Організація забрала небагато часу. 
Довелося тільки замість парт поставити 
ліжка. Далі склали розпорядок дня, як 
годиться для відпочинку, — і все пішло 
своїм шляхом.

Вчителі Л. С. Бісерова, М. М. Соколо
ва і А. В. Крюковська піклуються не 
тільки про цікаве дозвілля піонерів, а 

про режим харчування, «мертву» го-

ТВ
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Ї КА

дипу. Вже організували екскурсію в за- 
вадівський ліс, там провели військову 
гру.

Так проходять літні канікули й у піо
нерів 26-ї, 33-ї, 14-ї шкіл.

Багато вже дечого зроблено для від
починку, а попереду ще нові плани, нові 
цікаві заходи.

Але зовсім по-іншому «відпочивають» 
піонери 23-ї школи. Зранку до вечора під 
нестерпною спекою ганяють Л’яч, забув
ши про сон і відпочинок. Зробити, прав
да, перекур (у прямому розумінні) не 
забувають.

А чому б комсомольцям цієї школи 
не організувати цих юних футболістів і 
стати їх тренерами?

Не думають про літній відпочинок ді
тей і в 21-й школі. А школа ця має чи не 
найкращі умови: поряд — річка, зе
лень, затишок.

Шкода, що і вчителі, і комсомольці, в 
першу’ чергу, так байдуже ставляться до 
того, як відпочивають їх вихованці й 
підшефні.

ковським, народні українські пісні, твори 
радянських композиторів і зарубіжних 
авторів.

Цікавий репертуар, присвячений 
50-річчю Великого Жовтня, підготували 
заслужена хорова капела УРСР «За- 
поріжалюмінбуду», академічний хор Го- 
родоцького верстатобудівного .заводу 
Хмельницької області та інші колективи.

_ Одинадцятий день звучить зі сцени 
Київського будинку вчених живе худож
нє слово.

Г. ДУШЕИКО.

1ЫШ
НА СТОЛИЧНУ 

СЦЕНУ
Вчора з обласного цент

ру до Києва на республі
канський фестиваль народ
них талантів відправилася 
велика група учасників ху
дожньої самодіяльності —

переможців обласного фес
тивалю самодіяльного ми
стецтва. Серед від’їжджаю
чих — заслужений самоді
яльний ансамбль танцю 
УРСР «Ятрань», хорова ка
пела Кіровоградського пе
дагогічного інституту імені 
О. С Пушкіна, самодіяль
ний народний хор ордена 
Трудового Червоного Пра
пора колгоспу «Зоря кому
нізму» села Надлак Ново- 
архангельського району та 
багато інших.

Кияни також зможуть

послухати гарні голоси ма- 
ловисківців Ольги Ковален
ко, Раїси Іванової, Олени 
Голубовської, сатиру і гу- 
мор у виконанні Петра 
Чориоморченка, фантазію 
на теми українських народ
них мелодій сопілкаря 
В. Попадюка.

Після фестивального ог- 
гляду-конкурсу, який від
будеться завтра, кірово- 
градці візьмуть участь у ве
ликому концерті в Жовтне
вому Палаці культури.

Н. ПАЛИВОДА.

6 Червона гвоздика

Є в жінки 
альбом
До Ольги Петрівни Голинської, 

колгоспної пенсіонерки села Ро- 
зумівки, завітав листоноша з лис
том від незнайомого адресата. 
Ним виявилися третьокласники 
Заліської восьмирічної школи 
Та львівського району, що на Чер
кащині. Хоч лист був коротким, 
проте зворушив жінку ДО сліз.

«Дорога Ольго Петрівно!
Ваш чоловік, Голинський Ав

рам Миколайович, загинув при ви
зволенні нашого села від гітлерів
ських загарбників, де і похований 
в братській могилі», — писали на 
початку листа червоні слідопити.

23 роки минуло з того часу, ко
ли від Аврама прийшов останній 
трикутник з військовим штемпе
лем. Відтоді не було ніякої звіст
ки, жінка не знала навіть, де його 
могила.

А наступного дня в Заліське 
полетів лист з фотографією бійця 
і розповіддю про його сім'ю, яку 
він так і не побачив після війни. 
Розповісти було про що. Син Ми
хайло працює електриком, а стар
ший, Микола, фельдшерує в су
сідньому селі. І ще була в ньому 
синівська та материнська подяка 
школярам за їх невтомні пошуки. 
Наступним листом дирекція шко
ли запросила сім’ю на мітинг вша
нування пам’яті загиблих воїнів.

Як пам’ятку про шо хвилюючу 
зустріч.^ піонери подарували кож
ній сім'ї альбом з краєвидами сво
го села, з його новобудовами, з 
фотографіями піонерів, за мир і 
спокій яких 120 бійців віддали 
своє життя. Один такий альбом 
зберігається і в Ольги Петрівни.

л ' А. ДЕУШ.
Олександрійський район.

м. Кіровоград.

Ю. МОТОРНИЙ

(Продовження. Початок 
в газеті за 16 липня).

ка днів, забрали 
курей, свиней — і 
подалися. Казали, 
навідаються.

Хлопець розка
зав, що тут, у 
Вільшаному, ста
ростує колишній 
голова сільради. 
Вирішив піти до 
нього: пригадав,
що в деяких се
лах залишалися 
свої люди, яким 
було доручено 
ввійти в довір’я 
до ворога й допо
магати партиза
нам.

Староста прий
няв тепло, шкан
дибаючи на дере
в’янці, насипав 
борщу. Вже потім 
спитав про доку
менти і, пересвід
чившись, що пе
ред ним представ
ник підпільного 
обкому, розповів

Але ось узлісся, по- Про сільські справи. Про 
одаль — село. «Зайти?» народних месників він

Показалася підвода з ТЄж нічого не знав. Ска-
хмизом.

— Гей, хто там? Поче
кай!

Возій зупинив конячи
ну, озирнувся.

_  Почекай хвилин
ку! — Балицький вийшов 
з-за дерев.

На підводі сидів юнак 
років вісімнадцяти. По
терта фуфайка, чоботи з 
густим мереживом ла
ток.

— Німці в селі є?
— Нема. Побули кіль-

зав тільки, що на Віль
шане й сусідні села роб
лять наскоки якісь люди, 
що називають себе пар
тизанським загоном. Але 
по всьому видно, що то 
якась зграя: грабують 
населення, піднімають 
стрілянину і зникають так 
само раптово, як і з’яв
ляються, не заподіявши 
ніякої шкоди ворогові.

«Тут повинен діяти 
Сосницький загін. Невже 
це він став на такий

шлях?» — міркував Гри
горій.

Треба було відшукати 
бандитів...

Про їх діла чув Балиць
кий і в інших селах: бан
дити грабували Власівку, 
навідувалися в Домаш- 
лин, але звідки вони при
їздили, ніхто не відав. 
Тільки після тривалих 
розшуків пощастило 
взнати напевне: зграя 
робить наскоки з хутора 
Лукавця, за отамана у 
них якийсь Павло, а пра
ва рука його — Петро.

В Лукавці — кілька 
хат. Одна криниця, до 
якої протоптані стежки з 
усіх дворів. Таємниць на 
таких хуторах не буває. 
Тому, коли Балицький 
підійшов до жінок, що 
брали воду, і запитав, де 
живе партизан Петро, 
йому показали відразу.

— Тільки його немає 
вдома, ще досвітком 
десь подався.

— Нічого, почекаю...
План простий: ввійти в 

довір’я сім’ї, а там буде 
видно.

За годину-другу Гри
горій уже сидів у Петро
вій хаті, невимушено 
розмовляючи з його се
строю Олею та сином — 
трирічним Мишком. Ота
манова дружина лежала 
на печі хвора. Балицький 
і їй поспівчував, навіть 
порадив, як лікуватися. 
Збоку могло здатися, що 
то розмовляють давні 
знайомі, якщо не родичі.

— Хочу до Павла в за
гін поступити, — казав 
гість. — Чи прийме?

— Повинен прийня
ти,— відповідала Оля. —• 
У нього всього десять 
чоловік.

Григорій уважно ви
вчав кімнату. Кілька па
тефонів, дві швейні ма-

шцни. У боковці — ніби 
ненароком і туди загля
нув — купа барахла. 
«Ясно, що це за парти
зани».

Уже ввечері заторохті
ли підводи, в хату за
йшов господар.

— Познайомся, це 
Гриша, — представила 
гостя сестра. — Хоче в 
загін до тебе.

— Здоров, здоров. Че
кай, Павло зайде, потол- 
куємо.

І він почав розпитува
ти Балицького, хто він та 
звідки прийшов. Відпові
ді були готові давно.

— А про загін ваш 
чутки йдуть далеко, ма
буть. хоробрі хлопці пі
дібралися. Павлушу я 
знаю •— сам сміливий і 
любить сміливих, — під
бріхував партизан.

Невдовзі на порозі 
з’явився широкоплечий 
чолов’яга, з пістолетом і 
кинджалом на поясі.

— Здрастуй, Павлушо!
— Ти хто такий?
— Хіба не пізнаєш? Я 

ж Гриша Коробков.
Павло підійшов ближ

че.
— Щось наче пам’я

таю. З нами хочеш?
— З вами. •
Павло вийшов у сіни, 

гукнув. Вмить хата пе
ретворилася на бойню. 
До сволока підвісили вів
цю, швидко обдерли. У 
печі вже палахкотів суш
няк, потягло смаженим. 
Звідкись на столі взявся 
бутиль самогону...

Вже за північ бандити 
розійшлися по домівках. 
Петро, поставивши біля 
ліжка гвинтівку і поклав
ши під подушку пісто
лет, уклався. Балицький 
теж ліг. Він чув, як пе-

Секротар Чернігівського під. 
пільного обкому партії, ко
мандир обласного партизан
ського загону М. М. ПОПУД- 
РЕНКО.

ревертається з боку на 
бік ворог: боїться спати. 
Не довіряє. Так обидва 
й не зімкнули очей, ду
маючи кожен про своє.

Перед самим ранком 
у шибку постукали.

— Хто там?
— Відчиняй! — голос 

здався Балицькому зна
йомим.

— Петя! Позик!
.— Гриша! Відчини!
Балицький кинувся до 

дверей.
— Не руш! — бандит 

схопився з пістолетом.
За мить він лежав по

серед кімнати з провале
ним черепом, а в руках 
Балицького лишилася 
тільки шийка від вели
кої пляшки. Він озброїв
ся Петровим пістолетом 
і відчинив двері.

У хату вскочив Петя 
Позик, командир Норю- 
ківського загону.

(Далі буде).
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Жов- 
тури

11.00 — Ху- 
фільм «Голосую за ко- 

14.00 — Закриття Все- 
спартакіади школярів, 

15.30 — Фільм для 
Вечірня 
16.30 —

(Одеса). Для старшо
класників. «Зелено студія». (Дні
пропетровськ). 17.35 — До Дня 
працівників торгівлі, «Де б ти не 
був». (Дніпропетровськ). 22.00 — 
Художній фільм «Голосую за ко
хання», (Дніпропетровськ),

ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ
З ПОРАЗКОЮ

У попередньому турі «Металург», як 
відомо, з рахунком 2:0 обіграв армійців 
Києва, а трохи пізніше зробив нічию 
(2:2) в товариському матчі з москов
ськими дипамівцями. Отже, перед грою 
з «Зіркою» команда була на підне
сенні.

Такий настрій дався взнаки і в цій 
зустрічі. Вже на першій хвилині капі
тан господарів поля Єременко відкри
ває рахунок. Потім більшу половину 
тайму атакують кіровоградці. Але спро
би Ступака, Класова, Корольова зрівня-

ти рахунок не досягають 
мети.

Поступово гра вирів
нюється. В цій ситуації 
невпевнено грає захист 

«Зірки», особливо Коль
цов і воротар Бурсаков. Скориставшись 
цим, нападаючі «Металурга» ще тричі 
посилають м’яч в сітку воріт «Зірки».

Після першого тайму Бурсакова за
мінив Вебер, а Кольцова — Архипов, 
Очевидно, вирішивши, що ї.м нема чого 
втрачати, кіровоградці великими силами 
штурмують ворота запоріжців. Але цей 
штурм приніс лише один гол. його на 
67 хвилині забив Ступак.

Г. ВАЩЕНКО.
(Телефоном із Запоріжжя).

НА ПЕРШІСТЬ 
ОБЛАСТІ

ОЛЕНКА

В цей день Оленці 
Мельниченко ніщо не ві
щувало про небезпеку. 
Тато з мамою, як завж
ди, пішли зранку на ро
боту. А вона теж поспі
шила до Серьожі Гілки. 
Сьогодні вони мали про
вести з ним цікавий «до
слід» у водозливній трубі 
біля Висі. Обов’язки роз
поділили так: Серьожа 
візьме сірники, а Оленка 
принесе бензин. А мате-

ріал для багаття був за
готовлений давно.

Коли було все готове, 
Оленка густо полила ку
пу назбираного сміття. 
Полум’я миттю перерос
ло межі і вже палахкоті
ло на дівчинчиному плат
ті.Добре, що на ту біду 
нагодилась Марія Мака- 
рівна Брпленко — робіт
ниця чанної. Вона кину
лася на палаючу дівчин
ку і почала рвати на ній 
одяг, не помічаючи, що 
в самої горить. Рятувати 
довелося обох, але вже в 
лікарні.

Ф. РЯБЕЦЬ.
м. Мала Виска.

S
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 21 липня. Перша 
програма. 11.00^ — Телефільм 
«Відблиск минулого» та художній 
фільм «Пам'ятай, Каспаре». (Кі
ровоград), 
спартакіадо 
на 50-річчю 
Футбол. 
Тиждень 
єкві. Відкриття національного 
свята. (М). 18.00 — Телевісті. (К), 
18.20 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. Програма Українського 
телебачення, присвячена дню 
Херсонщини. (К). 19.00 — Фес
тиваль самодіяльного мистецтва 
УРСР, присвячений 50-річчю Ве
ликого Жовтня. 22.00 — Теле
реклама та художній фільм «Па
м'ятай, Каспаре». (Кіровоград),

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — Те
левісті, (К). 11.10 — «Закон і ку
лак». Художній фільм. (К), 
12.45 — Телеагентство «Піонерів»,

15.40 — І 
школярів, 

Великого 
(Ленінград). 
Казахської РСР у Мо- 

Відкриття

Всесоюзна 
присвяче- 

I Жовтня, 
17.00 —

про-
«Но 

■сі ведмеді сплять взимку» та ху
дожній фільм «Червоні вітрила», 
(Кіровоград), 14.00 — Закриття 
Всесоюзної спартакіади школя
рів, присвяченої 50-річчю Вели
кого Жовтня. (Ленінград), 15.30— 
Тиждень Казахської РСР у Моск
ві. (М).
(К), 16.05 
рія». (К). 
понуємо, 
17.05 — 1 
«ЕКСПО-67». (М). 17.40 
Юлія 
«Клуб кіномандрівникіз», (М), 
19.00 — Фестиваль самодіяльного 
мистецтва УРСР, присвячений 
50-річчю Воликого Жовтня, 20.00— 
Телоновини. (М). 20.20 — Худож
ній фільм «Червоні вітрила». (Кі
ровоград). 21.50 — «Молодість 
Бобринця», (Кіровоград),

СУБОТА, 22 липня. Перша 
грама. 11.00 — Телефільм

16.00 — Наша афіша. 
— Тележурнал «Піона- 
16.45 — «Радимо, про- 

повідомлясмо», (К), 
Телевісті, (К). 17.25 — 

' ’ Співає
Пашковська. (К), 18.00 — 

кіномандрівникіз».

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — Те
левісті. (К). 11.10 — Фестиваль 
самодіяльного мистецтва УРСР,

ТЕПЕР - 
УДОМА

Отже, 
розпочала 
втративши в 
чотири очка. І 
цього опустилася 
на сьоме, а потім 
в’яте місце в 
таблиці. Така ж доля спіт
кала двох лідерів — він
ницький «Локомотив» і 
«Дніпро», Перші зазнали 
поразки в Калузі (1:2) і 
Калініні (1:3), а дніпропет- 
ровці — в Саратові (2:6), а 
потім у Воронежі (0:1).

Для авангардівців 
тих Вод минулі два 
другого кола були копією 
двох турів першого з пе
реміною полів. Як і тоді в 
себе, вони зараз на виїзді 
з однаковим рахунком 1:0 
завдали поразок «Труду» і 
«Соколу».

Наводимо решту резуль
татів 21 туру: «Металіст» — 
СКА (Київ) — 0:1, «Шин
ник» — «Молдова» — 0:0, 
«Волга» (Горький) — СКА 
(Одеса) — 1:1, «Металург» 
(Калуга) — «Карпати» — 
2:2, СКА (Львів) — «Суд
нобудівник» — 1:1, «Мета
лург» (Тула)—«Таврія»—1:1.

«Зірка» невдало 
і друге коло, 

двох турах 
внаслідок 
спочатку 

— на де- 
турнірній

Зараз турнірна 
має такий вигляд:

таблиця

1 В н п м О
СКА (К| 21 13 5 3 26—10 31
«Мета
лург» (3| 21 9 9 3 28—12 27
«Карпати» 21 10 5 6 25—17 25
СКА (Л| 21 а 9 4 24—17 25
«Дніпро» 21 в 9 4 22-17 25
«Локомо
тив» (В) 21 10 4 7 31—24 24
«Труд» 21 9 5 7 24—13 23
«Мета
лург» |Т> 21 7 9 5 18—16 23
«Зірка» 21 8 6 7 22—20 22
«Сокіл» 21 с 5 8 22—15 21
«Молдова» 21 6 9 6 9—10 21
«Авангард» 21 6 9 6 14—15 21
«Металіст» 21 S 3 10 19—19 19
«Шинник» 21 а 3 10 17—21 19
«Волга» (Г) 21 3 12 6 8—11 18
«Локо
мотив» (К) 21 6 а 9 20-28 18
СКА (О) 21 4 10 7 11—21 18
«Суднобу
дівник» 21 2 12 7 9—19 16
«Таврія» 21 4 5 12 21—40 13
аВолга» (К) 21 3 5 13 13—32 11

МОСКВА, 18 липня. (ТАРС). Ще на жодній Спарта
кіаді народів СРСР не було такої гострої і напруженої 
боротьби в попередніх іграх чоловічих волейбольних 
команд, як на нинішній. Без поразки пробитися у фінал 
змогли тільки чемпіони минулої Спартакіади — спорт
смени Москви. Решта учасників великої «шістки» — ко
лективи РРФСР, Казахстану, України, Азербайджану та 
Узбекистану мають по одному проірашу.

Азербайджанці в заключний день попередніх змагань 
одержали перемогу над бронзовим призером минулої 
Спартакіади — збірною Грузії — 3:1 (15:1, 15:8, 4:15, 
15:12).

Переможці, які напрочуд 
дружно грали, взяли такий 
швидкий темп, що суперни
ки віддали першу партію 
без боротьби.

Гравці грузинської коман
ди були добре фізично під
готовлені, але їм явно не вит 
стачало зібраності й дисцип
ліни в грі. Через це вони і 
програли.

Другою несподіванкою 
був програш досвідченої 
команди України волейболі
стам Латвії — 2:3 (6:15, 
15:5, 15:13, 7:15, 1:15). Але 
за різницею виграних і про
граних партій продовжувати 
боротьбу за золоті медалі 
будуть спортсмени України.

Своєрідного дубля доби
лись волейболісти Москви, 
РРФСР, України та Азер
байджану. Титули чемпіонів 
Спартакіади у них будуть 
виборювати як жіночі, так і 
чоловічі команди.

Результати решти матчів 
чоловічих команд такі: Уз
бекистан — Таджикистан 
— 3:1, Білорусія — Кирги-

Розпочався розиграш 
першості області з фут
боле. На відміну від ми-^ 
нулих років,команди роз
поділені на дві групи, В 
першу увійшли 13 най- 
сильніших колективів (за 
минулорічним підсум
ком), у другу — решта 
15 команд. За положен
ням, змагання проводя
ться в два кола. Пере
можець першої групи 
одержує звання чемпіо
на області. Дві найелаб- 
кіші команди цієї групи 
обмінюються місцями з 
двома переможцями ІІ-ї.

Відбулося кілька зу
стрічей: Новомиргород— 
Кремгес — 1:1, агрегат
ний завод (Кіровоград)— 
Знам’янка — 0:2, Семе- 
нівсько - Головківський 
вуглерозріз — Новоук- 
раїнка — 2:1, завод ра- 
діовиробів (Кіровоград) 
— Гайворон

НАПИШИ НАМ:
1. Які матеріали цього номера газети тобі най

більше сподобалися!
2. Які, на твою думку, не слід було друкувати!
3. Про що ти хотів би прочитати в найближчих 

номерах!
Твої побажання і зауваження ми обов’язково 

врахуємо.
На конверті, в якому надсилатимеш відповіді на 

ці запитання, зроби помітку: «Думка читача», а в 
листі зазнач номер газети, про який іде мова (в да
ному випадку — 86).

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР».

(ТЛРС).

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ «МОЛОДОЙ КОММУНАР.

орган Кировоградскогом. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

БК 01300. Індекс 01197,

присвячений 50-річчю Великого 
Жовтня. (К). 13.30 — До Дня
відродження Польщі, (М). 15.30— 
Фільм для дітей, (Дніпропет
ровськ), 16.00 — Вечірня телеві
зійна газета.
16.30 — Вісті
мольських.
16.55 — «Народний музей і 
владу Рад». (Куйбииіео). 20.20 
Музично-розважальна програма 
Польщі, (К). 21.20 — 
Прем'єра польського телевізійно
го художнього фільму. (М). 22.50— 
Прем’єри року. «Сто тисяч» у Теат
рі юного глядача, (К),

(Дніпропетровськ), 
з ударних комсо- 
(Дніпропетровськ), 

(Народний музей «За

з
іМаостро»,

@ ПОКАЗУЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

П’ЯТНИЦЯ, 21 липня. 11.00 — 
Художній фільм. 12.45 — Телеві
зійне агентство «Піонорія». (Оде
са). 15,40 — Всесоюзна спарта
кіада школярів. (Ленінград), 
17.00 — Для старшокласників. «Зе
лена студія». 17.35 — До Дня 
працівників торгівлі. «Де б ти но 
був», 18.00 — Телеоізійні вісті, 
(К). 18.20 — До 50-річчя Велико
го Жоатня. Програма Українсько
го телебачення, 
Херсонщини, 
самодіяльного 
присвячений 
Жовтня.

присвячена дню 
19.00 — Фестиваль 

мистецтво УРСР, 
50-річчю Великого 

(К). 22.00 — Художній 
фільм «Голосую за кохання»,

обкоме ЛКСМУ,

СУБОТА, 22 липня, 
дожній 
хання». 
союзної 
(Ленінград), 
дітей, 16.00 — Вечірня телеві
зійна газета. 16.30 — Вісті з 
ударних комсомольських. 16.55 — 
«Народний музей «За Владу Рад», 
(Куйбишев), 17,40 — Співає
Ю. Пашковська. (К). 18.00 —
«Клуб 
19.00 
го мистецтва 
50-річчю 
20.20 — І 
програма 
«Маестро», 
ний фільм, 
зійно вікно 
Щоденник 
СРСР. (М),

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, 21 липня. 10.30 — 
Документальний фільм. 11.00 —• 
Художній фільм «Партизанські зо
зулі», 12.35 — Передача з Одеси,
15.40 — Всесоюзна спартакіада 
школярів, (Ленінград). 17,00 — 
Передача з Одеси. 17.45 — До 
50-річчя Воликого Жовтня. Кігіо- 
нарис «Капітан Білуха», 18.00 — 
Толовізійні вісті. (К), 18.20 —• 
До 50-річчя Великого Жовтня, 
Програма Українського телебачен
ня, присвячена дню Херсонщини, 
19.00 — Фестиваль самодіяльно
го мистецтва УРСР. (К),

СУБОТА, 22 липня. в.ю —. 
Художній фільм «Кольори бороть
би». 14.40 — Передача з Одеси. 
16.25 — Фестиваль самодіяльного 
мистецтва. (М). 16.50 — «Народний 
музей «За владу Рад». (Куйбишев),
17.40 — Співає Ю. Пашковська, 
(К). 18.00 — Передачі з Москви І 
Києва (див, програму Дніпропет
ровської телестудії).

(К). 18.00 —
кіномандрівників», (М), 

Фестиваль самодіяльно- 
УРСР, присвячений 

Воликого Жовтня. (К), 
Музично - розважальна 

з Польщі, 21.20 — 
Польський телевізій- 
(М). 22.50 — Телсві- 
єатири. (М). 23.05 — 
Спартакіади народів

Державний Комітет Ради Міністрів УРСР 
по професійно-технічній освіті

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ 
НАБІР УЧНІВ

на однорічні і дворічні курси 
трактористів-машиністів широкого профілю.
На дворічні курси трактористів-машиністів широ

кого профілю приймаються юнаки і дівчата віком від 
15 з половиною років з освітою не нижче 8 класів.

На однорічні курси приймаються юнаки і дівчата 
віком від 17 років з освітою 8, 9, 10 класів.

Для вступу в училище необхідно подати такі доку
менти:

заяву па ім’я директора, 
направлення з колгоспу або радгоспу, 
свідоцтво про народження або паспорт, 
свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров’я, 
довідку з місця мешкання, 
довідку про склад сім’ї, 
фотокартки розміром 3$<4 — 3 шт.

Заяви з документами приймаються щоденно па про
тязі ЛИПНЯ --  ПАПГМ."тязі липня — серпня.

Початок занять з 1 вересня 1967 року і з 15 лист0' 
пада 1967 року.

Зараховані в училище забезпечуються:
триразовим безплатним харчуванням.

стипендією в розмірі 10 карбованців на М’.сЯНЬ 
(сімейні — 20 карбованців на місяць),

спецодягом і постіллю.
Адреса училища: с. Інгульське, Устинівського Ра' 

нону.
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