
КРАЩИМИ СОРТАМИ
ПА УКРАЇНІ ПОЧАЛАСЯ ОСІННЯ 

СІВБА. КОЛГОСПИ 1 РАДГОСПИ ДЕ
СЯТИ ОБЛАСТЕЙ .УЖЕ ЗАЙНЯЛИ 
ОЗИМИМИ ПЕРШІ СТО ЧОТИРНАД
ЦЯТЬ ТИСЯЧ ГЕКТАРІВ.

В ЮВІЛЕЙНОМУ РОЦІ по чис
тих І ЗАЙНЯТИХ ПАРАХ НАМІЧЕНО 
РОЗМІСТИТИ ПОНАД 40 ПРОЦЕНТІВ 

<*.' УСІХ ПОСІВІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ. 
НА ПОЛЯХ ВИСІВАЮТЬСЯ. ГОЛОВ
НИМ ЧИНОМ. НАЙБІЛЬШ ПРОДУК
ТИВНІ СОРТИ ПШЕНИЦІ.

ТРИ ФАКЕЛА
В ДОНЕЦЬКУ
ПІД ТАКИМ ДЕВІЗОМ СЬОГОДНІ 

В ДОНЕЦЬКУ ФІНІШУВАВ ОБЛАС
НИЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІ. ПРИ
СВЯЧЕНИЙ 50-РІЧЧЮ РАДЯНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ. ТРИ ТИСЯЧІ МОЛОДИХ 
ПЕРЕМОЖЦІВ ПЕРЕДЖОВТНЕВОГО 
ЗМАГАННЯ. НОВАТОРІВ ВИРОБНИ
ЦТВА. ВЧЕНИХ. АРТИСТІВ, СПОРТ
СМЕНІВ СКЛАЛИ РАПОРТ СТАРШО
МУ ПОКОЛІННЮ ПРО СВОЇ ТРУДО
ВІ І КУЛЬТУРНІ ДОСЯГНЕННЯ. СОТ
НІ ЕШЕЛОНІВ ВУГІЛЛЯ. ТИСЯЧІ 
ТОНИ МЕТАЛУ, МІНЕРАЛЬНИХ 
ДОБРИВ, ЗЕРНА. ІНШОЇ ПРОДУК
ЦІЇ - ТАКИЙ ВАГОМИЙ ВКЛАД 
МОЛОДІ В ДОНЕЦЬКИЙ НАДПЛА
НОВИЙ ЮВІЛЕЙНИЙ ПРОЦЕНТ.

Найкращі комсомольці доставили на 
площу Леніна до фестивальної чаші 
три факели, їх запалено в трьох па
м’ятних місцях: від вічного вогню на 
могилі борців за Радянську владу, бі
ля монумента жертвам фашизму і в 
мартенівській печі Макіївського заводу 
імені Кірова, де на трудовому посту 
героїчно загинув, рятуючи товаришів, 
молодий сталеплавильник Володимир 
Грнбиниченко, який запобіг аварії.

ТАМ, ДЕ ЖИВ
МИКОЛА
ОСТРОВСЬКИЙ

В Хмельницькій та Ровен- 
ській областях є багато 
місць, зв’язаних з діяльніс
тю письменника-більшовика 
Миколи Островського. Мо
лодь глибоко іиануе па
м'ять про славного земля
ка, ударною працею при
множує традиції Ленінсько
го комсомолу.

На ф от о: пам’ятник 
М. Островському в м. Ше
петівці.

Фото П. Здоровила. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ЗЛІТ ПОКОЛІНЬ
Посланці молоді міст і сіл Хмель

ницької області та ветерани, щи при
їхали з усіх кінців країни, зібралися 
сьогодні в Будинку офіцерів — тут від
бувся зліт трьох поколінь комсомолу 
Хмельниччини, присвячений 50-річчю 
Великого Жовтня.

На трибуну піднімаються представ
ники старої гвардії, комсомольці часів 
громадянської війни і перших п’ятирі
чок: лауреат Державної премії пись
менник В, П. Бєляев, ветерани праці 
С. П. Маламедов, І. О. Галннний та ін
ші. Вони розповіли учасникам зльоту 
про героїчний шлях, пройдений молод
дю Радянського Союзу-. Неначе прий
маючи від них естафету славних справ, 
молодий робітник Валерій Дроздюк, 
колгоспниця Ліда Бенюк, студентка 
Валентина Гришунова говорять про 
трудові звершення комсомольців об
ласті.

! - ЯХТИ ІДУТЬ
У БОЛГАРІЮ
МИКОЛАЇВ. В МОРЕ ВИЙШЛО 

П’ЯТЬ ЯХТ МИКОЛАЇВСЬКОГО ЯХТ- 
КЛУБУ ФЛАГМАН ЦІЄЇ НЕВЕЛИКОЇ 
ФЛОТИЛІЇ - ОДНА З НАЙБІЛЬШИХ 
яхт РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ «АН
ТАРКТИКА», СКОНСТРУЙОВАНА І 
ВБУДОВАНА СТУДЕНТАМИ МИКОЛА
ЇВСЬКОГО КОРАБЛЕБУДІВНОГО ІН
СТИТУТУ. її ВЕДЕ КЕРІВНИК ПОХО- 
пу ВИКЛАДАЧ КОРАБЛЕБУДІВНО
ГО’ ІНСТИТУТУ, МАЙСТЕР СПОРТУ 
101’1 й СИНЬКО.

Курс взято на болгарський порт 
Ва рну. _________________________

^ПАМЯТНИК у лісі
і ЛУЦЬК. В урочищі Лопатнн Цуман- 

ського лісу, де був розташований штаб 
партизанського з’єднання Героя Радян
ського Союзу Д. ЛІ. Мсдведєва, сила
ми громадськості відремонтовано більш 
яК 40 землянок, збудовано і обладнано 
музей партизанської слави, відкрито

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СЕРЕДА, ЗО СЕРПНЯ 1967 р.№ 103 (803). Ціна 2 коп,
- ■ ...... іі

Рік видання VIII Q

У ЦК ВЛКСМ
Чим ближче свято Великого Жовтня, тим частіше на передньому 

краї п’ятирічки — всесоюзних ударних будовах, звучать рапорти 
комсомолі!: завдання виконано! Майже п'ятдесят важливих 
об'єктів здадуть юнаки і дівчата до 7 листопада на будовах, 
підшефних Ленінському комсомолові.

Секретаріат ЦК ВЛКСМ підбив підсумки передостаннього ета
пу соціалістичного змагання молодіжних колективів будівель
ників і монтажників на честь ювілею Радянської влади. Перемож
цями в боротьбі за прискорене будівництво визнано юнаків і дів
чат, які споруджують Саратовську ГЕС, Новолипецький мета
лургійний завод, Новокуйбишевський нафтохімічний комбінат, 
газопровід Середня Азія — Центр.

ЧИТАЙ 
в 
НОМЕРІ:

МОЛОДЬ 
НАДЛАКА 
(1, 2, 3 crop.)

ВЧИТЕЛЬ — 
ШУКАЧ
(1-а стор-.)

НІХТО
НЕ

ЗАБУТИЙ
(3-я стор.)

•
СКОРО 
ФЕСТИВАЛЬ 
(4-а стор.)

Перше місце серед будівельників-транспортників присудже* 
но молодіжному загонові будівельно-монтажного поїзда 
№ 237, який успішно прокладає магістраль Тюмень — Сургут. 
Більш як шістдесят чоловік з цього загону підтвердили звання 
ударника комуністичної праці, На будовах целюлозно-паперової 
промисловості найкращим визнано молодіжний колектив будівни
ків Братського лісопромислового комплексу. З активною учаспе 
комсомольців тут введено в дію ювілейні об'єкти по виробництву 
кордної целюлози і картону, новий гідролізно-дріжджовий завод. 
За звання «Бригади імені 50-річчя Великого Жовтня» тут бо
рються більш як ЗО колективів. Створено громадські ради по 
якості. Чотири тисячі юнаків і дівчат провели 16 недільників у 
фонд солідарності з В’єтнамом.

Переможців нагороджено Червоними прапорами і Почесними 
Грамотами ЦК ВЛКСМ.

(ГАРС).

’її’ РІЙКИ Є ДВОХ ВИДІВ — тверді і слабенькі. Твер- 
* ді ставляться тоді, коли на якусь соту бала не до
тягнув до четвірки (що найбільш обидно), слабкі — 
коли хтось щось та знав. В усякому разі, трій
ка найнеприємніша оцінка. І для того, хто ставить її, 
і для того, хто одержує. Та й уявіть самі, як дивлять
ся на трієчників. В дев'ятий клас їх беруть лише в 
«свої» школи. А в «чужих» намагаються довести, що 
класи заповнені. А якщо в технікум чи інститут іде 
трієчник?

Ось чому з трійками в школах зараз ведеться бо
ротьба. В деяких навіть лозунги є: «Ми проти посе
редніх». І це не кампанія. Мова іде про смак до 
навчання. А як його прищепити? Щоб учень однако
во любив фізику і літературу, математику і інозем
ну, біологію і співи. Словом, йдеться про майстер
ність викладу, розкриття перспективи і важливості 
даного предмета.

В четвертому класі вчителька розповідала про 
творчість М. Некрасова. Спочатку вона прочитала 
твори, а потім повела широку розповідь про життя 
колишньої Росії, долю жінки, каторжну працю бур
лаків. Показала навіть картину Рєпіна «Бурлаки на

1. Знайомство

Вчителька піснями, віршами описала ріку, розпо
віла про її силу, яку передає вона турбінам надпо
тужних електростанцій.

Слухаючи захоплюючу розповідь, не важко було 
помітити, що діти забули про все. Вони жили тим сві- 
том, в який ввела їх вчителька, 45 хвилин уроку 
здались дивним видінням, розставатись з яким не 
хотілось, як із казковим сном.

І ось інший приклад. Тема уроку з економічної 
географії — «В’єтнам». Це слово зараз в уяві кожно
го — суцільне горе, мужність, сльози, смерть. Який 
багатющий матеріал для великої розмови пізнаваль
ного характеру! Але, як не прикро, справжньої роз
мови, навіть уроку, не вийшло. Вчитель зробив суху 
політінформацію, після якої дав звичайний економі- 
ко-географічний огляд.

Ось два красномовні факти, які говорять самі зе(. 
себе.

Щоб привчити іншого щось любити, треба самому 
бути закоханим в це. Але закоханим не ревниво, а 
щедро, роздаючи свою любов всім, хто її бажає.

(Закінчення на 3-й crop.).

Комсомол, радянська молодь йдуть дорогою батьків, про
довжують революційні традиції Жовтня.

(З Тез ЦК КПРС «50 років Великої Жовтневої 
соціалістичної революції»).

* * *
їх сто двадцять сім комсомольців — синів і дочо.к хліборо

бів села Надлака, які вибрали завидну стежину до своєї мрії. 
Напередодні славного ювілейного свята — 50-річчя Великого 
Жовтня кожен з них несе найпрекрасніші дарунки своїх 
працьовитих рук, кожен з новизною. Про будні надлацької 
молоді, досвід їх роботи і розповідають комсомольські пра
цівники, журналісти «Молодого комунара».

з принадою
М ОЖЕ, ЗУСТРІЧІ відкла- 

дем на завтрашній день?— 
пропонує Петро Васильєв, ва
тажок комсомольців надлаць- 
кого колгоспу «Зоря кому
нізму», 
даю, варто 
селом. А тоді 
авторитетами...

— Ти маєш

колгоспу
. — Перш за все, га-

познайомитись з 
вже з нашими

госпних керівників? — обзива
ємось

— Та ні. Всіх сто двадцять 
сім моїх ровесників, комсо
мольців.

Погоджуємося з Петром.
І ось вже мені навстріч сте

литься центральна вулиця. На 
площі, біля Палацу культу
ри — два обеліски. Перший

вишліфований з граніту і пос- 
тазлений в центрі села 7 лис
топада 1923 року. На камені 
напис: «В память пятилетия 
Октябрьской революции. Вста- 
новлен Надлацким волисполко- 
мом ..» На іншому постаменті 
стоїть розтривожений і зас- 
корбочений воїн. Це — па
м’ятник землякам, які не по
вернулися с село з далеких 
фронтових доріг.
(Закінчення на 2-й та 3-й стор.).на увазі кол-

І

Замріялася, задивилася на завидну 
трасу Ліда Мірошниченко. Озішлося її 
серце трепетом закоханості (фото лі

воруч).
Над степом — світання. А ватажок 

молодих механізаторів Василь Юхн- 
менко вже в дорозі (фото вгорі).



2—3 стор
с—_

ЗНАЙОМСТВО
З ПРИНАДОЮ

(Закінчення).

Крокуємо вулицею. Знову принадні новобудови: 
кафе, магазини, двоповерхова середня школа. А 
далі — мальовничі береги Висі і колгоспна елек
тростанція.

__Див ще більше буде, — втішно розповідає Пет
ро. — в нас же працювала спеціальна група про
ектувальників з Кіровограда. Село тепер по-новому 
вбереться в красу. Ось-ось з'являться комбінат по
бутового обслуговування, 38-квартирний будинок, 
перукарня, зазеленіє парк на восьми гектарах. І хлі
бороби тепер справлятимуть по 50—60 новосіль що
року. Колгосп наш багатий, допоможе кожному...

Про колгоспне багатство Петро продовжує розпо
відь в сільській бібліотеці. Кілька років тому на гек
тарі надлацькі колгоспники збирали трохи більше 
десяти центнерів зернових. А цього року врожай 
пшениці досяг 23 центнерів, ячменю — 28 центне
рів, буряків буде на гектарі до 300 центнерів. Це в 
той час, коли од засухи колеться земля. Тваринники 
досягли пудових надоїв молока на корову. Семимі
сячний план продажу державі м'яса виконали на 166 
процентів. Недарма колгосп — мільйонер, колгосп 
— орденоносець.

Секретар Новоархангельського райкому комсо
молу Раїса Онищенко, вислухавши Петра, сказала:

— Він, бачте, не без гордощів говорив про артіль
не багатство, про красу села. Бо ж все то робилося 
і молодими руками. Колись в Надлаку було негарно, 
невтішно. Та хлопці й дівчата не залишали села, са
мі для себе разом з старшими товаришами творили 
оцю красу. Тепер 64 комсомольці працюють в трак
торних бригадах, решта 63 — на тваринницьких фер
мах, серед будівельників. І всі, як казав Петро, — 
авторитети. Самі переконаєтесь у цьому завтра...

І> СИВОМУ халатику, струн- 
ка, зацілована вітром і 

сонцем, вона зіперлась на 
тин, простягнула руки до 
своєї круторогої та й гукає: 

— Йди, моя ясочко чер
воняста, йди... На-на-на-а!

Ганна Осадча, одна з 
найстарших доярок ферми, 
показує на Оленку:

— Оце і є наша ударни
ця. Всіх бабів випередила.

Було, знаєте, сутужно з 
кормами, старі корови ма
ли ми. А вона, Оленка, взя
лася вирощувати телиць. 
Меншу платню, аніж ми, 
отримувала. Та зате нині, по 
двісті карбованців щоміся
ця має. Вчора аж цілих де
в’ятнадцять кілограмів мо
лока на корову мала. А з 
січня за третю тисячу пе-

СЕСТРИ ОЛЕНА ТА ЗІНА КІКОЛЕНКИ. 
ОДНОСЕЛЬЧАНИ ВДЯЧНІ ЇМ ЗА 
ЧЕСНУ 1 СУМЛІННУ ПРАЦЮ.

4. Стипендія 
Григорія

J ШІМОГО
Оазис в степу. Ряди 

кленів, за ними — Фрук
товий садок. В центрі — 
містечко механізаторів. 
Це вже господарство 
комсомольсько - мол о-
діжної бригади Василя 
Моторного. Он лід ша
тами сидять хлопці в 
робочих спецівках, слу
хають свого ватажка. 
Засмаглий, широкопле
чий Василь Моторний
тримає в руці грудочку 
грунту і, наче запитує: 
яка ти, земле? Підходи
мо ближче. Чуємо вже 
слоза бригадира. Він ве
де мову про удобрення 
полів, зрошення окремих 
площ. Знову Петро Ва
сильєв пояснює:

— Школа працює. Спе
ціальна школа високої 
культури землеробства. 
Хлопцям читають лекції 
наші агрономи, інженери, 
економісти, керівники 
колгоспу. З наступного 
року механізатори отри
муватимуть посвідчення, 
кваліфікаційні розряди 
їм підвищать. Від цього 
в значній мірі і заробітна 
плата їх залежатиме.

Наука — підмога для 
молодих хліборобів. Ва
силь Моторний з своїми 
друзями зібрав на гек
тарі по 25 центнерів пше
ниці, .по 32 центнери яч
меню.

За прикладом цього 
колективу почали профе
сійне навчання всі меха
нізатори колгоспу, А за 
ними — тваринники. 
Теж будуть в них ось- 
ось розряди. Будуть мати 
посвідчення майстрів ви
соких надоїв молока.

— Є серед хліборобів 
й такі, яким лекцій мало. 
Більше десяти з них 
вчаться в технікумах. А 
Григорій Камінський — 
колгоспний стипендіат в 
Уманському сільськогос
подарському інституті...

2. О Л
рескочила. От вам і моло
дість!..

Знайомимось з Оленою 
Кіколенко, заспівувачкою в 
передсвятковому 
тваринників ко-"г 
таємо:

— Як же 
отак швидко всіх випереди
ти? За рік бралась 2600 
вибрати... і ось тобі ри
вок... 

-“ч змаганні 
колгоспу. Пи-

це ти зуміла

ПА ШИРОКОПОЛОМУ майдані кілька бу- 
** динків. Неподалік — вишикувались ком
байни, сівалки. А навколо всього цього ба
гатства створили чотирикутник смарагдові 
брами кленів.

— Оце і є зелена фортеця Василя Юхимен- 
ка. — вдається до жарту Петро.

Здалеку видніється на буднику механізато
рів напис: «Тут працює комсомольсько-моло
діжна бригада». Задивляємось на продовгува
ту будівлю. А Петро пояснює:

— Гаражі для тракторів це. Групкомсорг 
бригади Валя Безугла організувала кілька не
дільників. і комсомольці самотужки споруди
ли все. А ще — душову обладнали для себе,

торний, які недавно .інше залишим 
комсомольську сім’ю, очолили бригаді 
механізаторів. Комсомолка Галина Чи
жикова — ватажок в садопогородні? 
бригаді. Дівчина нагороджена орденом 
«Знак пошани». Григорій Колісник -

А поруч — десятки завзятих комсо
мольців, з середньою спеціальною 
вітою, з п’ятирічним стажем роботи ц 
кермом трактора. Та їм не довіряють

Розповідаю про це секретарю пірт- 
кому колгоспу 1. Я. Хоменку. він; Д»

— В нас такого нема. Молодим ке- 
абияке довір’я. Бо ж воно, довір’ї, 
піднімає на висоту людину, робить ? 

п кращою. ’Засідає правління колгосп.
І ми кличемо до себе Петра Васильки 
Нерідко прислухаємось до бою гото- 
су. Василь Юхименко та Василь Мо-

Захворів бригадир. 1 правлінці 
каються: **

— Що ж робити? Ким замінити то. 
вариша?..

к
то,

Трохи ніяковіє дівчина. 
Відповідає коротко:

— Ніяких див нема. Хто 
рано встає, а вдень рідко 

, той ба- 
Так мені по

казала моя вчителька 
Микитівна Бойченко, 

передова доярка арті-

в холодку буває, 
гатство має.
лись 
Віра 
теж 
лі...

Нині Олена ще й догля
дає п’ять нетелів. Бо ж

Кіком
пі*-

/!«/
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7. СИЛЬНЕ
ПЛЕЧЕ

3. Земля на долоні
майстерню, кладову для запчастин. Оцей 
сквер теж їхніми руками закладено. Майдан
чики для машин — також.

Заходимо в одну з найпросторіших кімнат 
будинку механізаторів. На стіні — ціла гале
рея грамот. Петро Васильєв продовжує роз
повідь:

— Наш Василь — комсомольський активіст 
уже давно. Сім літ він серед кращих молодих 
хліборобів району. А оце став комуністом. Ще

завзятіше працює. Тридцятицентнерний уро
жай пшениці має, триста центнерів цукристих 
на гектарі буде. І так щороку. Отож і наго
род скільки в механізаторів...

На іншій стіні фотознімки. Це — Дошка 
пошани. В центрі — портрет усміхненого юна
ка. То — Григорій Цабій. На червоному окса
миті під склом видн’іється його мандат пере
можця. Розгортаємо червонясту книжку. І 
дізнаємось, що юнак ще з весни — перший.

Нині фі
ПІДГОТОВ^ д 
ли вони -іа 
худоби, лш 
на короз^а

В щодалі 
звГ"..': '!Ьп 
Григорій И 
двадцяь не 
заправо?? 
«...Прожері 
били реЬ . 
«Концеріла 
своя...». <3.’ 
заторами р/

Ангелінки. ангелінки... Одна з них — Валентина 
Романенко (фото вгорі).

Всіх випередив Григорій Цабій. Ватажок сіль
ських комсомольців Петро Васильєв (справа) вру
чає йому перехідний мандат переможця.

5. „Це ж тобі
„миронівська!“

Стояв старий Лавро Осадчий посе
ред лану, тер в шерстких доло
нях колосок. А син його Пилип, теж 
тракторист, тихо запитував:

А раніше він теж такий був 
дебелий?

Колос? Це ж тобі «миронів- 
ська»> Справжня цариця степу.

— А ти розкажи, тату.
І Лавро Куприянович розповів про 

ціну колоска, про багатство колгосп
ної ниви, розповів хлопцям-механі- 
заторам. А тоді й школярам...

Петро Васильєв тоді бачив, як 
Діти уважно задивилися на старого 
хлібороба. Та й на засіданні комсо
мольського комітету запропонував 
організувати постійні зустрічі учнів 
місцевої школи з колгоспниками.

І до школярів йшли хлібороби 
Йшла ланкова Марія Дзюба. Йшли 
Василь Моторний, Валентина Рома- 
ненко. А весною в сільському Палаці

3- КОЛГО—и активістам^ 
стрілися всі випускники. Голова кол- 
п°СПУ/ іГиР°И балістичної Праці 
Леонід Шліфер знову повів розмову 
про високу честь бути хліборобом 
на землі, запросив юнаків та дівчат 
поповнити хліборобську сім’ю...

шп ДВаД.ЦЯТЬ к°мсомольців,
піп за шкільними

серед своїх

Що недавно сиділи 
партами, працюють 
батьків, старших братів’.

Кипить робота біля силосних тоан- 
шеи. Серед інших колгоспники — зи- 
^ускники школи. Триває оранка. І 
хліборобної poly. ' € ПОПОВКЄННЯ

ВЧОРА МІРЯЛИСЯ СИЛАЧІ 
ГОДНІ ДЕМОНСТРУЮТЬ '-О 
БРИГАДНІ КОМАНДИ ВОЛЕЙ0

СП

6. Слово
з Василя
СИМОНЕНКА .№

ТІЮ>- 
н«

чин*

«У*



ЛАСКАВЕ
Єт-^ся незабаром 
тц кілька десятків 
і.е ТОДІ, як на фермі 

використають всі

Цща сестра Олени 
ко — Зіна — теж 

фермі. Цього ро- 
ччила віо'ц^ класів, 
5■Пятницею, доглядає 
Ин. Вчитися буде у 
’ школі.

Залишаємо тваринницьке 
містечко. Ідемо в поле. 
Запитуємо Петра про вина
городи таким, як Олена 
Кіколенко.

А Петро:
— О, тут буде все га

разд. Переможці отрима
ють телевізори. А нині вру
чаємо їм грошові премії, 
в Олени — Грамота обко
му комсомолу, мандат пе

реможця серед тваринни
ків всього району.

В степу — нове зна
йомство: з двома тракто
ристками Валентиною Ро
маненко та Валентиною Бе- 
зуглою. Дівчата завершу
ють заготовляти силосну 
масу кукурудзи, їх тракто
ри тягають силосні комбай
ни. Що не зміна, то й пів

тори норми на рахунку 
комсомолок.

—- Можу цілий загін та
ких завзятих красунь пока
зати, — гордиться Петро. В 
нас же є комсомольсько- 
молодіжна ферма. Дівчата 
там готуються до переходу 
на двозмінну роботу.

— А бригада механіза
торів?

— Аж дві.

І с о ж ж ж

в 
и 
бІ р

огляд ЛИСТІВ

Зоотехнік. Дмитро Сандуленко — агро
ном, Степан Білецькнй — механік.

Іван Якович показує фотопортрети 
своїх молодих помічників, знову не 
йез гордощів розповідає:

— Якже не тішитися ними, коли май- 
■че щодня вони радість нам дарують. 
Тракторист Микола Прудкий вправився 
«*чора з .оранкою на восьми гектарах, 
футболісти привезли кубок з району. 
Ч вже не кажу про наш славний на
родний хор, який повернувся з Києва 
переможцем. А в хорі ж більше поло
нини молодих колгоспників...

Вже вечоріло, як в контору прийшов 
Пеіро Васильєв.

— Трохи затримався, пробачте, — 
сказав ще на порозі. — Вручав псрс- 
чідннй мандат переможця Миколі 
Прудкому. Та ше випустили три «блис
кавки». А на молодіжній фермі ніка- 
■квея, як іде підготовка до звіту а ком- 
омсльській групі...
Секретар парткому усміхається:
— Досить. Петре, всього не перелі- 

іиііі. Знаю, що не байдики бив. — І 
вже до мене: — Отак завжди в нього. 
Поїхав до хлопців, що заготовляють 
силос, щоб бесіду влаштувати, а зали
шився там за вантажника. Так тпебя 
їу.іо. Збирали зернові — весь час ча
тував біля комбайнів... Одним словом, 
:іп завжди там, де хлібороб веде на- 

с гуп.

зі Василя Юхименка завершують 
до сівби озимих, ударно працюва- 

іа заготівлі кормів для громадської 
! ш по 8 тонн кукурудзяного силосу 

заклали в траншеї.
1 піку групкомсорга бригади короткі 
І аші засмажки: Григорій Гордєєв, 

Цабін». «Недільники: назбирали 
центнерів металолому, побудували

3 1 й пункт, виготовили щити...», 
к ористи групи Лідії Баранової зро-

На Івана на Купала...

ж«ИЛста

Доповіли правлінню колгоспу...». 
Самі для себе. От і е агітбригада 
Зустрілися з найстарішими механі-с , .

колгоспу. Дали клятву...»

V ОМЕНКО залишає нас з
Петром, сам іде у від

далену бригаду. Знову Ва
сильєв запрошує у найма- 
льовничіші куточки Надла- 
ка.

Не дійшли ще до річки, 
як зринула дівоча пісня:

Заросла доріжка зелен- 
травами,

Де колись поміж п'янких 
отав

Хлопці вибиралися 
м’яну скелю.

— Це ж в будній день. А 
яким був чудовий вечір на

8. Віночок
У

ш ФУТБОЛІСТИ, сьо- 
сною МАЙСТЕРНІСТЬ 
--іьолістів.

Ти пішла з усмішкою 
лукавою, 
і не 

спитав... 
Гайдамака

А куди, я так
будень

Від скелі полинуло:
— Волейболісти до клубу. 
А дівчата починали нову 

мелодію:
Над степом зарошені віти 
Дубове верхів'я звело...
Ми пішли навстріч дівча

там, навстріч їхній пісні.
І радісно ставало, і втіш

но. Бо довкола стигле над
вечір’я гаптувало мальовни
чий Надлак веселковими 
барвами, бо поруч були 
гарні люди. Молоді. Завзя
ті. Закохані 
життя.

в бистрину

§ Надлацький народний хор висту
пав на столичній сцені.

Повернулися співаки додому з 
республіканського фестивалю само
діяльного мистецтва. А їм дарунок 
від київських фотоаматорів. Дару
нок кожному.

— Це Зінько 
так виводить.

Озвався дівочий голос. 
Петро знову:

— Це Ліда Мірошничен
ко, наша солістка.

Блиснуло голубе дзерка
ло річки. І на трав'янисто
му березі ми побачили 
гурт дівчат та хлопців. 
Юнки плели вінки, співали.

Івана Купала! Справляємо 
комсомольське весілля — 
теж линуть пісні над річ
кою. Закінчили жнивува
ти — знову разом зібра
лися. А найбільше радості 
було в селі, як колгоспові 
вручали орден Трудового 
Червоного Прапора...

КОЛОДІЙ,
ЯНЧУКОВ, 

працівники обкому 
ЛКСМУ,

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого 
комунара»,

В. КОВПАК, 
фотокорес п о н д е н т 

с. Надлак,
Новоархангельського ра

йону.

М. 
с.

Велика Вітчизняна вій
на стала історією. Але 
не лише товстими тома
ми, в які з протоколь
ною точністю занесені 
хронологічні події, не 
тільки книгами, які сто
ять на бібліотечних по
лицях.

До редакції «Молодо
го комунара» надходять 
десятки листів, автори 
яких розповідають про 
бойові подвиги кірово- 
градців. Пишуть піонери 
і комсомольці. Пишуть 
однополчани і сім’ї ге
роїв.

Ніщо на землі не про
ходить безслідно. Коло
сок проростає зерном, 
насінина — деревом. Лю
дина залишає про себе 
пам’ять, пісню, славу. 
Вона проростає в серцях 
юних громадян сходами 
добра, мужності, любові. 
Кожний подвиг, зверше
ний заради життя на 
землі, стає для двадця
тилітніх взірцем муж
ності і відданості рідній 
партії і народу.

Історію відшумілих бо
їв треба записувати сьо
годні, поки час не заси
пав землянки. Нинішнє 
покоління юних поклика
не бути літописцем под
вигів, патріотом, бор
цем, бо кожна сторінка 
священної війни — і за
повіт, і наказ молодим 
будівникам комунізму.

«...Темна жовтнева ніч 
1943-го. Група сміливців 
одержала наказ форсувати 
Дніпро недалеко від білору
ського селища Брагіна і за
кріпитись на плацдармі. Фа
шисти помітили воїнів. Під 
роєм куль бійці закріпились 
на шматочку землі. Ворог 
насідав. Комсорг стрілецько
го батальйону телефоніст 
Федір Павловський корек
тував вогонь нашої артиле
рії, а коли почув, що замовк 
наш кулемет, зрозумів: то
вариші загинули. Фашисти 
поспішали, хотіли взяти бій
ця живим. Павловський під
вівся і кинув гранату. Смер
тельно поранений, герой 
впав на закривавлену зем
лю...»

Про подвиг Федора 
Павловського і про по
шуки героя юними слі
допитами Соспівської 
СШ розповіла в листі до 
редакції завідуюча від
ділом шкіл Олександрій
ського РК ЛКСМУ 
К. Рой.

А. Діхтяр із Знам’янки 
пише про юного Героя 
Радянського Союзу, ко
лишнього слюсаря з Орє- 
хово-Зуєвв Віктора Га- 
лочкіна, який загинув 
при звільненні Кірово- 
градщмни від фашистів.

Є в Польщі могила. До 
неї ніколи не заростає стеж
ка вдячних людей. Сюди 
приходять молоді і старі по
ляки, щоб вклонитись «Ліо-

10« (808) ------------

І
краплі 
крові 
твоєї
дині, яка своїм життям за
платила за їх волю і шастп.

Краєзнавець з міста 
шахтарів олександрієць
A. Кохай листується з 
польськими піонерами, 
збирає матеріали про 
Героя-земляка. В своєму 
листі до редакції він 
розповідає про подвиг 
О. 10. Жежері, про вша
нування пам’яті Героя в 
його рідному селі.

Про пошуки юними 
слідопитами невідомих 
героїв, про походи по 
місцях боїв пишуть до 
редакції «Л. Поліщук — з 
Голованівського району, 
вчитель Бобринецької се
редньої школи В. Шаба- 
тін. Піонери і комсомоль
ці Бобринецької СШ зби
рають матеріали про рід
не місто, про воїнів, які 
визволяли їх краї від 
фашистської навали. Ба
гато їх пошуків увінча
лись успіхом.

Скільки їх, звичайних ук
раїнських хлопців у сірих 
солдатських шинелях і ро
бочих фуфайчинах йшли на 
героїчні подвиги. Від плу
га і учнівської парти, від 
дружин і матерів йшли во
ни у бій, вписуючи в істо
рію яскраві сторінки. І кож
не слово про них — то гли
бока вдячність і шана поко
лінь, то стиглий колосок з 
поліп Кіровоградіцнии на їх 
могилу, то низький уклін 
батьку й матері, шо вихо
вали героїв.

Тепло розповідає
B. Кругляк із села Глин- 
ська, Кремлівського ра
йону про матір Марію 
Іванівну та її сина ко
мандира катера М. Кузь- 
менка.

Про юного партизана- 
підривника Баню Кова
ленка розповідає в листі 
до редакції А. Деуш з 
Олександрівського райо
ну. Учасник Великої Віт
чизняної війни С. Стор
чак згадує бойових дру
зів, фронтові шляхи-до- 
роги...

Фронтові шляхи-доро- 
ги... Обабіч їх стоять 
обеліски, пам’ятники. 
Гранітні, бронзові і ще — 
зроблені руками одно
полчан — дощані. На 
честь тих, кому ми зобо
в’язані життям, свобо
дою, щастям. Ми назав
жди збережемо місце, де 
загинули герої, ми збе
режемо живий, прекрас
ний і трагічний момент 
подвигу.

хилився комсомоль- 
ватажок над зоши- 

Гпується до бесіди 
таКіми та дівчатами, 

Продовжать скоро 
тнЗвчання в клубі 
оМ^гей», гуртках 
Ці Пенінськин комсо- 

^Бесіди про пар-
*• 7*
еяДзоком хтось від- 

Хвері. Підвів голо- 
Гїфед ним стояла

Валентина Безугла.
— Кликав, Петре?
— Атож. Організовуєм 

тематичний вечір «З то
бою, партіє». А наступ
ного тижня такий же за
хід. Назвемо його: «Ні
хто не забутий, ніщо не 
забуто». Отож прошу те
бе зібрати всіх своїх. 
Складіть разом рапорт 
■про те, як сподіваєтесь 
зустріти Жовтневе свято,

яких успіхів досягла 
бригада за літо. Рапор
туватимете першому 
комсомольцю села Павлу 
Нестеровичу Гатченку...

І через день вони ра
портували.

Майже дві сотні моло
дих хліборобів села 
стояли біля пам'ятника 
героям-землякам. Кляли
ся високо нести знамено, 
яке не зронили в борні

їх батьки. А потім Пав
ло Нестерович розпові
дав про буремні роки 
своєї молодості, про ко
лективізацію, боротьбу 
з куркульнею. Тоді ком
сомольці підійшли до 
обеліска, що поставле
ний 45 літ тому. Тут 
клялися на вірність рево
люції. Клялися старим 
комуністам, клялися Іл
лічеві.

Линула мелодія рево
люційної пісні. І моло
дий хлібороб дужим го
лосом декламував вірш 
Василя Симоненка:

Ми в світ прийшли 
успадкувати славу 
Діла І думи, й чесні 

мозолі.
Батьків велику 

полум’яну справу,
Що захистила правду 

на землі.

ПРОТИ
СЕРЕДНЯКА

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Оцю особливість вчителі недаремно називають «зо
лотим ключем».

Ось ця тема і проходила червоною ниткою через 
всю доповідь завідуючого Кіровоградським міськ
вно С. В. Скіпи на традиційній серпневій нараді 
вчителів міста.

Кажуть, у розмові, як у грі в шахи, важливо пра
вильно почати. Отож доповідь т. Скіпи і була ^им 
правильним початком, за яким пішла велика розмо
ва. Сама доповідь була переповнена живими факта
ми, різкою критикою конкретних шкіл і вчителів, які 
ще своєю роботою не відповідають не тільки сучас
ним вимогам, але й взагалі високому званню.

Тому дебати були дуже запальними.
Майже всі, хто виступав, теж говорили про те, 

яким повинен бути вчитель, але не приховували того, 
що заважає їм в роботі.

Цікавим о цьому відношенні був виступ директора 
24-ої школи т. Єрьоміна. Він з обуренням констату
вав факт, до речі дуже модний чомусь тільки в Кі
ровограді, що в школах міста йде щорічне комплек
тування вчителів. Адже кожна школа має свої тра
диції, має своє обличчя. І в його створенні не аби 
яку участь беруть вчителі. Але про що можна гово
рити, коли із школи № 24 кожного року ідуть по 10 
вчителів. На їх місце, звичайно, беруть нових.

А роботи для школи ще багато. На це вказав заві
дуючий міським відділом охорони здоров’я т. Безру- 
ков, прокурор міста т. Бабаєв.

Взагалі цьогорічна серпнева нарада вчителів про
йшла, як ніколи, активно, організовано.

Г. ПРОКОПЕНКО.
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КОНКУРС ПЕРУКАРІВ

Ю. МОТОРНИЙ

салону — 
Жорж Ма- 

Дмитрієв,

не 
по-

словами згадує 
своїх 
них:

й
дирові з єднання 
Балицький.

Ворог почав обминати 
Ковельський вузол. Десь 
півднем, через Румунію, 
роблячи тисячокіломет
ровий гак, йшли тепер 
до фронту німецькі по
їзди. Вони запізнювалися 
підкріпити армію, яка 
все далі відкочувалася 
від Курська, Бєлгорода, 
Орла...

Салон жіночої перукарні 
міг вмістити всіх бажаючих 
дивитеся цікаві змагання. Дійс
но, поєдинки були незвичайні: 
демонстрували свою майстер
ність молоді перукарі й перу
карки. Ось, біля широкого вік
на, виконує зачіску Ліля Біла 
з Олександрії, поруч з нею — 
кіровоградка Таня ІПепстовська, 
Людмила Булгакова з Кремгс- 
са... Дівчата хвилюються, дів
чата вміло виконують свою не
хитру і в той же час відпові
дальну справу.

А в іншому місці 
змагаються перукарі 
карепко, Михайло 
Фроїн Шульман...

Умови конкурсу — складні. 
Зачіску треба виконати за пси
ний час, крім того, вона мас бу
ти бездоганною.

— Переможці поїдуть на фес
тиваль молоді України, — чуе,- 
мо голоси досвідчених майстрів, 
які прийшли на конкурс «болі
ти» за своїх колишніх учнів.

1 ось підведено підсумки: се
ред дівчат не мала собі рівних 
Валентина Дуліна. серед чолові
ків — Михайло Дмитрієв. Во
ни й поїдуть до Києва на фес
тиваль.

На знімку: змагання перука-

(Закінчення. Початгік в 
газетах за 16, 21, 23, 26 

липня та 9, 11, 13, 16, 18, 
25 і 27 серпня).

Все тяжче і тяжче за
гонові записувати до 
свого рахунку знищені 
ешелони. Он уже дру
гий, третій загін мають 
більше знищених поїз
дів. Це було справжнє 
змагання, тільки підсум
ки його визначалися не 
процентами перевикона
ного плану, а кількістю 
знищених ворогів. І от 
загін Балицького почав 
у цьому змаганні від
ставати...

На засіданні підпільно
го обкому розглядається 
одне питання: хто як б’є 
ворога. І вперше за вій
ну Балицькому довелося 
червоніти.

— Становище випра
вимо. Даю слово біль
шовика!

З того засідання Ба
лицький їхав довше зви
чайного. Шукав причини 
невдач, обмірковував, як 
найскоріше збільшити 
рахунок пущених 
укіс ешелонів.

Надійшли 26-і рокови
ни Великого Жовтня.

— Підірвано сто еше
лонів! — доповів коман-

* * *
Є різний героїзм. Є ге

роїзм — як спалах блис
кавиці, коли людина за 
мить віддає свою енер
гію, своє життя в ім’я ве
ликої справи. І є героїзм 
кожного дня, не миттє
вий спалах, а постійне 
горіння.

Якби дозволяли рамки 
газетного репортажу, 
можна було б прослід
кувати бойове життя 
Григорія Васильовича Ба
лицького не тільки що
місяця чи щотижня, а 
навіть щогодини. Зна
йшлися б у тій хроноло
гії успіхи й невдачі, ра
дість перемог і біль за 
товаришів, що загинули 
у нерівному герці з во
рогом. Та не знайдете в 
ній сумніву в перемозі 
над фашизмом.

...Живуть і працюють 
у Кіровограді колишній 
партизан Герой Радян
ського Союзу Григорій 
Балицький і колишня 
партизанська медсестра 
Марія Товстенко. Вони 
одружилися в загоні, 
разом пройшли війну 
білоруськими та україн
ськими лісами, там, у лі
сі, похоронили й сина- 
немовля... 
сильовичу 
десят, все
водить здоров'я. Та коли 
запрошують його розпо
вісти молоді про бороть
бу з фашизмом, він за
буває недуги. 1 слухає 
юнь про подвиги батьків, 
які здолали гітлеризм, 
відкрили новому поко
лінню шлях у завтра.

ОКЕАНІ шторм. Чорні 
" гори хвиль налітають на 
скелі, гримлять, безсило 
відкочуються назад. Серед 
бурхливого океану — по
лярники на крижині, на ви
сокій щоглі — червоний 
прапор.

... У затишній кімнаті 
цікавістю проглядаю а 
боми з марками.

— До речі, гашення цієї 
марки проводилось лише 
на Землі Франца-Іосифа,— 
розповідає їх господар 
Юрій Колісниченко.

А ось ще 
випустили 
допомогу І 
волжя. 
бурлаки. Вони 
посильний 
закличний 
восток! Помоги 
щимі».

Дружня переписна з фі
лателістами зарубіжних 
країн дозволила Юрію зіб
рати величезну колекцію 
марок з Франції, 
США, Індонезії... А 
фгангом Петером 
він листується вже 
ків.

Захоплюватися філателі
єю Юрій почав у 1947 році. 
Все почалося з тієї марки, 
яку знайшов на вулиці... За-

Фото Б. КОВПАКА.

і одна марка. її 
у 1921 році на 
голодуючим По- 

На ній зображені 
тягнуть не- 

вантаж. Внизу 
напис: «Юго-

голодаю-

ФІЛАТЕЛІСТ, 
СПОРТСМЕН, 
ІНЖЕНЕР...

ндр, 
Воль-

3 НДР 
сім ро-

раз він голова Кіровоград
ського міського відділення 
Всесоюзного товариства фі
лателістів. Але, крім цього, 
Юрій відомий, як голова 
секції туризму облради 
ДСТ «Авангард».

... Нелегко було спочатку. 
Труднощі траплялися на 
кожному кроці. Був у хлоп
ця хороший друг Володя 
Мазарчук. Разом з ним по
чав культивувати туризм в 
області. Це дало хороші 
наслідки. Завдяки наполег
ливості хлопців ко/ланда по- 
спсртивному орієнтуванні

на місцевості вийшла 
клас «А».

Теплими
Юрій Колісниченко 
вихованців. Серед
учень будівельного техніку
му Едік Гончаренко, конт
ролер ВТК заводу «Черво
на зірка» Наташа Пуда, ро
бітник цього ж заводу Ми- 
нола Фесенко та інші.

— Мені теж часто дово
дилось бути учасником рес
публіканських змагань.

Я дивлюся на юнака. На 
його широкі плечі, вольове 
обличчя, струнку фігуру. 
Допомагають йому у люби
тельській справі дружина 
Женя, шестирічна донька 
Віта. Але у Юрія є ще од
на професія, основна. Він— 
начальник бюро механіза
ції транспортних робіт за
воду «Червона зірка».

Ю. Колісниченко поїде у 
Київ на фестиваль молоді 
України. Разом з фрезеру
вальником Володимиром 
Якуповим він буде пред
ставляти багатотисячну ар
мію червонозорівців.

А. САРЖЕБСЬКИЙ, 
позаштатний кореспон
дент «Молодого кому
нара».

м. Кіровоград.

ПІД

Григорію Ва- 
вже за шіст- 
частіше під-

телетайпної

І ригоріи Васильович БАЛИЦЬКИИ. Фото 1967 року.

.МОЛОДОЙ КОММУНАР»І; ПАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

В кіровоградську 
крім господарів 
увійшли збірні 

Києва, Він- 
і Чернігівської

розподілились 
на першому місці 

і на другому —

СОФІЯ. Вдалим був дебют юнацької збірної команди 
СРСР з футбола на міжнародному турнірі, який прохо
дить в Болгарії. В першому матчі наші юніори перемогли 
команду Румунії — 3:2.

ГДАНСЬК. Радянські штангісти стали володарями 
«Кубка Балтики», перемігши в традиційному міжнарод
ному турнірі.

ВРОЦЛАВ. Чемпіоном Європи з мотогонок по гаревій 
доріжці став поляк Анджей Вигленда.

КАЛЬЯРІ. (Острів Сардінія). Десять очків з десяти 
можливих набрали радянські баскетболістки на другому 
чемпіонаті Європи для дівчат в Кальярі.

(ТАРС).

НА СТАРТІ —
МОТОГОНЩИКИ
ОДЕСА, 28 серпня. (РАТАУ). Тут закінчилась особисто- 

командна першість України з мотогонок на іподромі. В 
результаті дводенної боротьби перше командне місце 
зайняли гонщики Харківської області, друге — Київської 
і третє — Львівської.

В особистому заліку золоті медалі завоювали: у юнаків 
на мотоциклах класу 125 кубічних сантиметрів одесит Ва
лерій Вінницький, а в чоловіків у гонках па машинах 
цього ж класу — киянин Іван Мордвинов.

У гонках на мотоциклах 175 кубічних сантиметрів кра
щий час показав одесит Володимир -Заболотний. Успішно 
провів гонку на машинах 350 кубічних сантиметрів кіро- 
воградець Віталій Грабовець, який завоював золоту ме
даль чемпіона.

ДРУГА
ПІДРЯД

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.
Телефони: редактора — 45-60, відповідального секре< 
гаря — 45-35, відділі* =■ 45-36.

3 самого ранку п редакції «Молодого комунара» роз
давались телефонні дзвінки. Болільники запитували: «Як 
зіграла «Зірка»? «Зірка» програла в Миколаєві місцевій 
команді «Суднобудівник» з рахунком 0:4.

Як же сталося так. що, вигравши в «Суднобудівника» в 
першому колі 3:0, добре провівши останні п’ять матчів на 
своєму полі. «Зірка» раптом потерпіла таку поразку? 
«Зірка» в Миколаєві була безпорадною. Майже чотирис
та кіровоградських вболівальників, які того дня, подо
лавши чималу відстань, приїхали подивитися матч, по
везли додому гірке почуття.

Мабуть, не варто коментувати цей матч. Хіба що слід 
сказати, що керівництво команди цього разу пішло на 
дивне і незрозуміле експериментування: Кравченко, на
приклад, грав попереду лінії захисту, а поруч діяли 
Кольцов і Архипов, які до цього разом не виступали. Бі
лоус грав під сьомим номером, а Сучков під одинадця
тим. Тренери, правда, схаменулися, та було вже пізно: 

«Суднобудівник» вів з ра
хунком 2:0.

Дивує прихильників «Зір
ки» «хронічна хвороба». яка. 
як правило, супроводить її 
на виїздах. Можливо, фут
болісти на виїздах не додер
жуються спортивного режи
му? Нам здається, що таки
ми причинами є втрата 
командою почуття відпові
дальності, вольової витрим
ки.

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

БК 02259. Іиаеке 01197.

ластей республіки і міс
та Києва розігрують 
встановлений для них 
ЦК ЛКСМУ приз 
«Юність». В Донецьку, 
Харкові, Львові, Луцьку, 
Сімферополі і Кірово
граді розпочалися пів-

НА ПРИЗ 
„ІОНІСТТ»“

фінальні змагання в зо
нах, 
зону, 
поля, 
команди 
ницької і 
областей.

На кіровоградському 
стадіоні «Зірка» відбу
лося урочисте відкриття 
змагань.

Останній день змагань 
приніс перемогу київ
ським футболістам, які 
з рахунком 3:1 перемог
ли спортсменів Черніго
ва. Зустріч кіровоград- 
Ців і вінничан закінчила
ся з рахунком 0:0.

Місця 
так: і— 
м. Київ, ___ __
збірна команда Кірово
градської області, на 
третьому — вінницькі 
футболісти.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, ЗО серпня. Перша 

програма. 16.50 — «Вперше на 
арені». Мультфільм. (М). 17.00
— До 50-річчя Радянської вла
ди. «Дорога до знань». (М). 
17.30 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Ленін і Україна»; 
«Весна революції». (К). 18.00 — 
Кіровоградські вісті. 18.15 — 
Відкриття тижня Білоруської 
РСР у Москві. (М). 18.55 —
Першість Європи з фуібола: 
СРСР — Фінляндія. (М). В пе
рерві — телереклама. «1000 по
рад». (К). 20.45 — Тслсновиии. 
(М). 21.00 — Телереклама. (Кі
ровоград). 21.05 — Телефільм. 
(Кіровоград). 21.20 — Концерт 
артистів естради. (Кіровоград). 
22.20 — «На дикому березі». Но
вий художній фільм..Друга се
рія. (К).

ЧЕіьсР, ЗІ серпня. Перша 
програма. И.ии — Телефільм та 
художній фільм «Російський 
ліс», і серія. (Кіровоград). Іо.лО
— Для школярів, «.завтра н шко
лу». (Ленінград). 17.20 — Виступ 
міністра шіщої і середньої спе
ціальної исвіги УРсл-' Ю. Да- 
денкова. (і\). 17.30 — «На мери
діанах України». (К). 18.1.0 — 
«музичний маяк». (М). 18.20 — 
«Світ у серпні». (М). 18.50 —
Літопис шишку. «1'ік 1926-й». 
і елевізійний багатосерійний до
кументальний фільм. (>|). 1У.Ч0
— Для школярів. «З новим ро~>/ 
КОМІ». (М). 211.00 — Теленовіїни. 
(М). 21.00 — Художній фільм 
«Російський ліс». 1 серія. (Кі
ровограда 22.2а — До 50-річчя 
великого Жовтня, «добрий ве
чір, хліборобе!». (К).

© показує
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

СЕРЕДА, 30 серпня. 12.00 — 
Літопис піввіку. «Ик 1925-й». 
І елевізійний фільм. (М). 16.30— 
Для школярів. «В перший раз у 
перший клас». 17.20 — Фільм 
для дітей. 17.30 — Дніпровські 
новини. 17.45 — «Героїчний шлях 
боротьби і творення». (М). 18.00
— Рішення ХХіН з'їзду КПРС у 
дії. «Заводський економіст». 
18.35 — «Іній почеснші обов’я
зок». 18.55 — Першість Європи 
з фугбола: СРСР — Фінляндія. 
(М). 20.45 — Телевізійні нови
ни. (М). 21.00 — «На порозі но
вого навчального року». 21.15 — 
«Осінь турботами багата». Ре
портаж. 21.30 — телевізійний 
спектакль.

ЧЕТВЕР, 31 серпня. 16.45 — 
«Здрастуй, школо!» 17.20 — Ви
ступ міністра вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР Ю. Да- 
денкова. (К). 17.30 — «На ме
ридіанах України». (К). 18.10 — 
Кінохроніка. 18.20 — «Світ У 
серпні». (М). 18.50 — Літопис 
піввіку. «Рік 1926-й». Телевізій
ний фільм. (М). 19.40 — Пере
дача, присвячена початку ново
го навчального року. (М). 20.30— 
Телевізійні новішії. (М). 21.00— 
Художній фільм «Посмішка У 
розпалі літа». 22.25 «Добрий 
вечір, хліборобе!». (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
СЕРЕДА, ЗО серпня. 12.00 — 

Літопис. піввіку. «РІК 1925-й». 
1 елевізійний фільм. (М). 17.45 — 
«Героїчний шлях боротьби і 
творення». (М). 18.15 — Доку
ментальний фільм. 18.55 — Пер
шість Європи з футбола: СРСР 
Фінляндія. (М). 20.45 — Переда
ча з Одеси.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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