
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Рік видання IX. ЧЕТВЕР, 23 ТРАВНЯ 1968 РОКУ.

НАША Фото Г. УДОВИЧЕНКА,

КОМСОМОЛЬСЬКА
ДВОРІЧКА культури

ЗАСПІВУЄ МОЛОДІЖНА

ДО БОгРІЧЧЯ
ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК

якщо тебе підтримали

Ось цього халатика я візьму. Зручний, легенький, 
каже колгоспниця.

ВИРОБНИЦТВА НА АГРЕГАТНОМУ

В його очах — смішинки. Вітер, сполоханий 
трактора, заплутався в русявому волоссі. А навкруги 
і зеленаві пагінці кукурудзи.

(Закінчення на 2-й стор.)

гуркотом 
степ

В квітні комсомольсько-моло
діжна бригада першого цеху, яка 
з грудня бореться за право іме
нуватися бригадою імені 5О-річчя 
ВЛКСМ, зібралася на збори.

1 тут бригадир Микола Резні- 
ченко кинув:

— План-то ми виконали. У нас 
уже й мови ие може бути про не
виконання. Продукція заводу ві
дома в багатьох країнах за рубе
жем. Це теж добре, але поглянь-

культурі І 
н зобов’я- 
цехів і 

змінах і 
іль-

КОЖНОГО ДНЯ, КОЛИ Я ПРИ
ХОДЖУ НА РОБОТУ, ЗАВОД ЗУ
СТРІЧАЄ РІЗНОГОЛОССЯМ І ГУ
ЛОМ МОТОРІВ. І КОЖНОГО РА
ЗУ КОМСОМОЛЬЦІ, МОЛОДЬ РА
ДУЮТЬ ЧИМОСЬ НОСИМ. І ЦЕ 
ЗАКОНОМІРНО, АДЖЕ КОЖЕН З 
МОЛОДИХ РОБІТНИКІВ ПРАГНЕ 
ЯКНАЙКРАЩЕ ЗУСТРІТИ ЮВІЛЕЙ 
КОМСОМОЛУ І 100-РІЧЧЯ ВІД 
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. І. ЛЕНІНА. 
У ЦИХ ТВОРЧИХ БУДНЯХ І НАРО
ДИЛАСЯ НОВА ІНІЦІАТИВА, НА
РОДИЛАСЯ НАША КОМСО
МОЛЬСЬКА ДВОРІЧКА КУЛЬТУРИ 
І ЕСТЕТИКИ ВИРОБНИЦТВА.

Краса сподобалася всім: На ко
мітеті комсомолу ми вирішили під
хопити і поширити ініціативу. Роз
робили умови змагання комсо
мольських груп, змін, дільниць і 
бригад в комсомольсько-молодіж
ній дворічці по культурі і естети
ці виробництва. Цими умовами пе-

ГЕРОЇ ПЕРШОГО 
КОНТРУДАРУ

Західний кордон, 22 травня. (РАТАУ). 
Першого дня війни гітлерівці обруши- 
лись на 92-й прикордонний загін, який 
охороняв Західний кордон у районі міс
та Перемишля.

Проте, 23 червня зведений батальйон 
прикордонників разом з воїнами 99-ї 
стрілецької дивізії та народними опол
ченцями завдав нищівного удару по гіт
лерівцях, навальною атакою вибив їх з 
Перемишля. «Непереможні» фашистські 
вояки цього разу швидко форсували 
Сан, але в зворотному напрямі.

Знову наші бійці зайняли оборону на 
Державному кордоні. В перерві між 
боями 25 червня на березі Сану відбу
лися збори комуністів прикордонного 
батальйону, на яких було ухвалено рі
шення захищати кордон до останньої 
краплі крові...

Напередодні 50-річчя прикордонних 
військ ветерани 92-го прикордонного за
гону, які залишилися в живих, побували 
ва запрошення командування Західного 
прикордонного округу там, де починала
ся війна. Герої 41-го року зустрічалися 
з прикордонниками, трудівниками Ко- 
марно, Великого Любеня, їх тепло прий
мали жителі Перемишля, який входить 
тепер до складу Польської Народної 
Республіки. На могили захисників пер
ших рубежів війни було покладено 
квіти.

Хтб це? А коли коротко — комсомолець, трудівник. Хоч, 
праода, для першого знайомства можна більше.

Тадеуш Литвин — тракторист колі оспу »Україна» Зпа- 
м’янського району. Сьогодні, доглядаючи посіви кукурудзи, 
за зміну при нормі 20 він впорався на 23-х гектарах.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

— Будь ласка, він до лиця вам, — цс вже продавець авто
лавки Знам'янської райспоживспілкн Євгенія Хом’яченко.

І отак завжди. Доброзичливого продавця нині можете по
бачити в колгоспах «Україна», «Правда», імені Жданова, 
на ланах господарств району.

те на цех, на свої робочі місця: 
сіро, непривітно, а інколи й бруд
но.

— Прикрасимо квітами, дівчата? — 
запропонувала чи то Надійна Швець чи 
то Таня Ситник.

— І сусідів — на змагання, — подали 
голоси Віктор Якутоп, Люда Климова, 
Люда Бондаренко.

Вирішили докладно розробити зобо
в'язання го культурі виробництва на 
два роки і остаточні підсумки під
вести в день 100-річчя В. І. Леніна.

А через тиждень чи півтора, якраз в 
день народження Володимира Ілліча 
Леніна, ті зобов’язання прочитала груп- 
комсорг Таня Ситник.

Через кілька днів біля верста
тів уже стояли розложисті фіку
си, густолисті троянди і багато ін
ших кімнатних квітів. А коли кві
ти поруч, то не зручно ж кидати 
металеву стружку на підлогу.

редоачеио, що ме« 
та дворічки — до
могтися поліпшен
ня умов праці, 
культури і естети
ки виробництва, 
підвищення про
дуктивності праці, 
поліпшення якості 
продукції і вико
нання завдань дер
жавного плану.

Створили при комітеті комсомо
лу громадську раду по культурі і 
естетиці, яка підбиватиме щоквар
тально підсумки змагання. Оста
точні підсумки буде підбито напе
редодні святкування 100-річчя від 
дня народження В. І. Леніна. Пе
реможців чекають таки нагороди: 

за перше місце — Перехідний 
червоний вимпел завкому комсо
молу, грамота і премія в сумі 50 
карбованців;

за друге — грамоти і дві грошо
ві премії по ЗО карбованців кожна;

за третє — грамоти і дві грошо
ві премії по 20 карбованців кожна.

Дирекція заводу узаконила наш 
почин спеціальним наказом, в яко
му не тільки схвалила умови про
ведення дворічки по 
естетиці виробництва, а 
зала «начальників 
відділ провести у всіх 
бригадах відповідну роз'ясшова, 
ну роботу і подати практичну ДО'

У молодого степівчаиина зріє заповітна мрія: в ювілейному иомсомоль 

ському році мати найбагатшу ниву. І він дбайливо доглядає своє поле...

VII З’ЇЗД ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» УРСР
Півмільйоиа членів нараховує одна з 

наймасовіших організацій республіки — 
товариство «Знання». Громадські лек
тори — вчені, діячі літератури й мистец
тва, спеціалісти, новатори і передовики 
виробництва повсякденно несуть у маси 
правдиве й полум'яне слово партії, світ
ло знань. Лише за останні чотири роки 
ними прочитано понад 15 мільйонів лек
цій. В республіці працює майже три ти
сячі народних університетів. Річний ти
раж видань товариства становить кілька 
мільйонів примірників.

21 травня в Києві розпочав свою робо

ту черговий VII з’їзд товариства «Знан
ня» Української РСР. його відкрив ака
демік АН УРСР, заслужений діяч науки 
Української РСР В. її. Комісаренко.

З величезним піднесенням присутні об
рали почесну президію з’їзду у складі 
Політбюро ЦК КПРС.

На порядку денному з’їзду: звіт прав
ління товариства «Знания» УРСР; звіт 
ревізійної комісії; вибори керівних ор
ганів товариства.

Слово надається кандидату в члени 
Політбюро, секретарю ЦК КП України 

Ф. Д. Овчаренку. Він оголошує приві
тання Центрального Комітету КП Укра
їни з’їздові, зустрінуте делегатами і гос
тями тривалими оплесками.

Із звітною доповіддю виступив пер
ший заступник голови правління това
риства доцент Г. В. Кузовков.

Звіт про роботу ревізійної комісії 
зробив її голова доцент К. Л. Лісничий.

Почалося обговорення доповідей.

(РАТАУ)'.
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помогу», «начальника лаборато
рії 1І0ГІ т. ЛАищерському падати 
методичну допомогу в доборі ра
ціонального кольору для пофар
бування інтер’єрів і обладнання, 
н оформленні робочих місць».

Зрозуміло, що тим більшого успіху 
ми досягнемо за дворічку тоді, коли 
кожний комсомолець, кожна група візь
муть в ній якнайбільшу участь. От то
му в честь 100-річчя В. 1. Леніна ми 
ще й проводимо огляд комсомольських 
груп. Переможцем вийде та група, яка. 
крім добрих показників по культурі та 
естетиці виробництва і добрих вироб
ники:; показників, доможеться висо
кого рівня роботи по попередженню 
правопорушень трудової І виробничої 
дисципліни, краще працюватиме з під- 
літкамп, підтримуватиме тісні шефські 
зв’язки з школою чи колгоспом, яка 
краще налагодить внутріспілкову робо
ту і відпочинок. Остаточні підсумки 
будуть підбиті напередодні 100-річчя 
В. І. Леніна. Група, яка займе перше 
місце, буде нагороджена Червоним пра
пором завкому комсомолу і грамотою.

Культура І естетика виробни
цтва — це не тільки чистота цеху 
і квіти біля верстатів. Це і якість 
продукції, і більш механізоване і 
автоматизоване виробництво. У 
відшуканні найбільш оптималь
них режимів роботи мають сказа-

ти своє слово і раціоналізатори. 
Щоб ще більш їх активізувати, 
проводимо огляд-конкурс на кра
щого раціоналізатора і винахід
ника, присвячений 50-річчю Ле
нінського комсомолу. Перемож
ців буде відзначено грамотами і 
грошовими преміями.
І ВЖЕ УЧАСНИКІВ — ТИСЯЧІ

Першу іскру висікла комсо
мольсько-молодіжна бригада Ми
коли Резніченка. І хоч часу мину
ло небагато, та полум’я змагання 
за культуру і естетику виробни
цтва вже охопило тисячі завод
чан. А звідси — і результати.

Взяти хоч би ініціаторів зма
гання. Квартальний план вони ви
конали на 102 проценти. Підвищен
ня культури виробництва дало 
можливість досягти зростання про
дуктивності праці до 114 процен
тів за квартал, в той час як в се
редньому за минулий рік ця циф
ра становила 100,5 процента.

Такі ж високі результати і в інших 
дев’яти комсомольсько - молодіжних 
бригадах. Всі вони настійно борються 
за право іменуватися бригадами імені 
50-річчя комсомолу. Підсумки підбиває
мо щоквартально. За минулий квартал 
бригада Миколи Резніченка — ініиіа-

тор дворічки — здобула друге місце. 
А перше — бригада імені 50-річчя 
Жовтня Володимира Бойчеика. В цій 
бригаді не тільки високий виробіток, а 
й значна економія коштів.

З початком дворічки ще більше 
пожвавилося змагання по профе
сіях, в якому бере участь близько 
400 чоловік.

Комсомольці і молодь вже по
дали 62 раціоналізаторські пропо
зиції. Впровадження лише од
нієї пропозиції Володимира Ве- 
чирка дає 1966 карбованців еко
номії. А від усіх пропозицій еко
номічний ефект десятками тисяч 
карбованців обчислюється.

Дворічка культури естетики 1 вироб
ництва стала поштовхом і до кращої 
організації відпочинку молоді, худож
ньої самодіяльності. Це підтвердив і 
огляд-коикурс заводської художньої са
модіяльності. що відбувся минулої су
боти. Він був присвячений 50-річчю 
ВЛКСМ. У своїх виступах, як і перед
бачалося умовами конкурсу, амагйри 
відобразили славну Історію Ленінсько
го комсомолу, епізоди з життя В. І. 
Леніна, порадували сучасними піснями. 
Найкраще виступили учасники само
діяльності другого цеху. Вони І стали 
володарями першої премії. Друге міс
це здобули аматори з відділу головного 
конструктора, трете — з відділу голов
ного технолога. Приз за краще виконан
ня комсомольської пісні присуджено 
чоловічій вокальній групі другого цеху.

Наша комсомольська дворічка 
культури стартувала успішно.

В. ТЕРЕЩЕНКО, 
секретар комітету комсомо
лу Агрегатного заводу-

Огляд-конкурс художньої самодіяль 
пості агрегатного заводу. Аматори з 
відділу технічного контролю відтво
рюють героїчні сцени з історії комсо
молу.

Фото А. МЕЛЬНИКА.

0 ШТРИХИ 
ДО ПОРТРЕТА 
ТВОГО СУЧАСНИКА

»і УЛИ? Фросинин приїхав?
Ч — Аякже! зоотехнік.
Увечері було засідання правління артілі.

лямо тобі. Микол« як молодому спеціалісту, бри.а. 
„Гнетеліві вирощуватимеш з дівчатами... _
Д>Не раз в телятнику тільки й чути було:
- Зою хіба так треба поїти малесеньке теля?
Доярка продовжувала тицяти телячу морду в 8Ідр0 3 

М0«Це°тількн починається. А лише вчора здавалось. 
все простіше. Треба навчання. Можна ж...» - поду- 
МПісля°вечірнього доїння запросив доярок.

— Оце! Ще цього не було.

РАЦІОНИ І...

Дояркн сперечаючись, демонстративно розійшлись. 
пЕ ВОСЕНИ. Миколі чомусь щеміло серце: відчув, що 
II пізніше за чимось доведеться шкодувати. «Закінчи
лося, не почавшись», — усміхнувся собі.

Спалахи блискавок наближались, креслили кімнату і 
тоді все здавалося примарним: і от- стенди в кутку, і 
ряд корів, яких було видно «різь прочинені двері, і ніч- 
на вулиця. «Подумаєш, звичайне село я трафаретними 
пейзажами». ,,

Микола відчув, що не зможе тут більше залишатись. 
Гарячка охопила його раптово: зараз побіжить додому, 
складе речі... Так, завтра він поїде! Куди? Адже...

Протяжно замукала коропа. Як обпечений зірвався, 
підійшов до дверей. Віра й Ліда несли на лантусі мок- 
рий коричневий клубок. Щільно закрив двері, навіщось 
провів пальцем по пластмасовій ручці. Тепер усе було, 
як раніше. . „ -

Раціони. Правильна, інтенсивна годівля худоби, іреба 
було якось розподіляти час.

Щоп’ятниці ленінська кімната перетворюється в ауди
торію. а ветлікар Олександр Кельман тз зоотехнік Єрмо- 
лай Чопеько — в хороших псдаютів.

Читали лекції, обговорювали свої плани.
Комсомольсько-молодіжна бригада молочно-товарної 

ферми колгоспу «Заповіт Леніна» взяла зобов'язання 
2545 кілограмів молока на корову! Не осоромились. Того 
року продали державі понад план 160 центнерів молока 
Вийшли на перше місце в районі.

ЙДЕМО корівником. Хлопець коментує:
_  Ось червоний куток, ленінська кімната, апаратна, 

це — лазня. А це. так би мовити, кабінет. Мій...
Зайшли.
На столі, за якиь Чабаненко готує лекції, складає ра

ціони, поряд з книжками «Спеціальне тваринництво» ле
жить «В. І. Ленін». Короткий біогрлфі-ний нарис. Інша 
література.

На стіні — макет комсомольського квитка, на фоні ве
ликої червоної зірки.

— Ранком подарурьв, — пояснюю- - дівчата.
Вікна завішені прозорими фіранками. Неподалік роз

горнута фізика. Біном Ньютона.
Дивно. Звідки і навіщо тут?

— Готуюсь до сільськогосподарської академії, — ка
же зоотехнік. — Є вільна хвилина — вчу... __

Бережннка втопає в смарагдовому шумовинні яблун)Г*а 
слив. Затишною вулицею яку щойно закінчують асфаль
тувати, сонно бреде вечір.

Микола сидить біля столу. Готується. В стороні — ве
ликий мольберт. На ньому — незакінчепий етюд. Ма
лював...

Л. ПОПРАВКО
с. Бережннка 
Кіровоградського району.

ЯК ЖИВЕШ,
ЗЕМЛЯЧЕ?

{*2 ЛТЬКІВЩИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ від вишень- 
кн в батьківському саду, від згадки про вчи

телів, рідних, коханих, від тієї липи, під якою ска
зав вперше наіізаповітніше слово...

Найсвятіше і найніжніше людське почуття — це 
любов до рідного краю. Нехай переживав ти в 
ньому і прикрі хвилини, але любов до села, до 
міста в якому виріс, яке дало тобі снагу і крила 
для лету в широке життя, вічно залишається в 
серці.

Наш кореспондент Вв ШАРІЙ бесідував з кіль
кома юнаками і дівчатами з колгоспу «Заповіт 
Леніна» села Новогригорівки Маловисківського 
району. Бесіда ця була про те, чи стало для них 
село рідною домівкою, чи «приживаються» вони 
в ньому, чи, може, плекають інші мрії, про інші 
села й міста.

Віра Чуприна, випускниця 
Нопогригорівської восьмиріч
ної школи почала свою роз
повідь досить оптимістично:

— Разом зі своєю подругою 
Світланою Хайдіц вчилася по 
направленню колгоспу в Кіро
воградській торговельній шко
лі. Після закінчення її на нас 
чекала добре обладнана кол
госпна їдальня. Роботою за
доволені. В селі можна доб
ре відпочити, є гарні магази
ни, красивий клуб, хлібоком- 
бінат, дитячі садки в кожній 
бригаді, лазня, перукарня і

людей. Ніколи 
піти на репетицію 
художньої самодіяль- 

танцювати е з ким. 
дівчат у колгоспі

,0
І

були праві, коли 
що в селі багато 
не лише своєї, сіль-

т. ін.
— Любимо танцювати, але... 

не можна.
— Чому? Немає з ким?
— Не маємо вихідних днів.

Не вистачає 
навіть 
гуртка 
пості.
Юнаків
багато.

Дівчата 
говорили, 
молоді, і _ _____________
ської, а й тієї, що їде до них 
після закінчення вузів і тех
нікумів на роботу.

Світлана Савицька — ви
пускниця Хмельницького пе
дагогічного училища. До речі, „ ... Оовже Світлана Павлівна, 
працює вихователькою дитя
чого садка. З нею трапилася 
історія, про яку змовчати тут
■ ю можна. Справа н тому, що

відпрацювавши сезон в Ново- 
грнгорівці, Світлана залиши
ла село і виїхала на Хмель
ниччину.

— Бували ви в інших селах, 
Світлано?

— Так. але Новогригорівка 
подобається найбільше.

— Чим же вона так полони
ла?.

— А чому б і ні? — при
скаленими очима веселуе. —' 
Клуб такий, що і в місті по
шукати, є будинок поЬуту, 
перукарня... — Світлана пере
раховує всі заклади культур
ного і побутового обслугову
вання. — Люди в нас прості 
та щирі, а тиша, а верби над 
ставом...

Дівчина весь час говорить 
«ми», «у нас», і це приємно', 
бо в селі вона порівняно не
давно.

— А хто плакав під тими 
вербами? — в цьому запитан
ні Світлана явно вловлює іро
нію.

— Було, — з прихованою 
тихою усмішкою згадує юнка. 
— Дитячий садок працював 
сезонно, а що я мала робити 
півроку? Адже мене вчили 
виховувати дітей. П'ять-шість 
місяців сидіти без роботи — 
приємність невелика. От і шу
кала такої робочі, де б мог
ла повністю віддати дітям те, 
чому навчили в училищі.

— Як сталося, що поверну
лися ви у Новогригорівку?

— Повернулася... — весело 
блискає очима, — Олексій 
Пилипович Назаренко, голова 
колгоспу, повернув. Написав, 
що збудували новий дитса
док, який працюватиме ці
лий рік.

— А які плани надалі?
— А далі, — жартує заві

дуюча колгоспною бібліоте
кою Раїса Пильнеиька, — 
знайдемо їй жениха, і нікуди 
вона звідси не поїде.

— Я б і так не поїхала, — 
зашарілася Світлана.

Мабуть, жодна людина в 
селі не знав так добре своїх 
односельчан, як сільський 
бібліотекар. До нього йдуть 
за новою книгою, погортати 
журнали, почитати газети а 
заодно несуть у бібліотеку 
свої мрії, сподівання, плани.

— Приходив у бібліотеку і 
сільський хлопчина Володи
мир Шевченко, — розповідає 
Раїса Пильнеиька. — Багато 
читав хлопець, цікавивсь но
винами, мріяв про інститут. 
Коли не пройшов по конкурсу, 
не цурався ніякої роботи в 
колгоспі. В селі організовував 
спортивні змагання, художню 
самодіяльність.

Придивився до нього голова 
Олексій Пилипович: потрібна 
для села людина. Став Воло
димир колгоспним стипендіа
том Одеського сільськогоспо
дарського інституту. Зараз 
працює ветлікарем колгоспу.

Бібліотека в селі гарна, але 
завідуюча незадоволена.

— Мало ще в нас книжко
вого фонду, мало спортивної 
та спеціальної літератури 
Ось приходять до мене Ми
кола Клименчук або Яків 
Слуцький, студенти Кірово
градського технікуму механі
зації сільського господарства, 
а я не можу задовольнити їх 
прохання і змушена звертати
ся в Кіровоградську обласну 
бібліотеку імені Я. К. Круп- 
ської або Київську бібліотеку 
імені КПРС.

— Цього року маємо на 
придбання книг 2.80 карбован
ців, та ще на передплату пе
ріодичної літератури 200 кар
бованців. Наче й немало, 
не вистачає.

а
Адже в селі

більше семисот читачів, і ба
гато з них вчаться в техніку
мах і вузах. Ось хоч би й 
Яків Слуцький...

— Після восьмирічки закін
чив заочно одинадцять класів, 
а потім вступив до технікуму 
механізації сільського госпо
дарства. Через кілька місяців 
буду захищати диплом, — ді
литься Яків.

— Не було думки виїжджа
ти кудись із села чи здобути 
іншу професію?

— Чому не було? — смієть
ся Слуцький. — Скрізь пра
цював. Був навіть жокеєм. Та 
бачу, все не те. Зараз, 
кажуть, вбився в техніку, од
ружився, колгосп допоміг по
будуватися. Курси шоферів 
закінчив за рахунок колгоспу. 
А тепер — студент. До речі, 
Кіровоградський технікум ме
ханізації сільського господар
ства закінчили і мої товариші 
Іван Рубан, Андрій Чуприна, 
Анатолій Терещенко. Всі вони, 
повернувшись з армії, працю
ють на колгоспних полях. Та 
й взагалі, хто не приїде до 
нас в село, той залишається 
назавжди.

Про це трохи іншої думки 
Микола Клименчук, секретар 
ко мс о м о л ьс ької ор ган і з а ції 
колгоспу «Заповіт Леніна».

— Яків правий, але не зов
сім, — втручається він у роз
мову. — Дійсно, і Андрій Чуп
рина, і Микола Пильщик, і 
Григорій Данильченко, і Ми
кола Бондаренко, і ще десят
ки хлопців і дівчат працюють 
дома і задоволені своєю пра
цею. Але ж є і такі,що пода
лися з свого села. Звичайно, 
не всім бути хліборобами, але 
причину шукати, 
ба не тут.

як

мабуть, тре

Ось, скажімо, повернувся з 
армії комсомолець Олександр 
Жук. Добрий шофер, відре
монтував машину, а йому да
ли іншу, розбиту. І знову він 
ремонтує. А хіба цс робота?

— Ще мало уваги приді
ляється молоді в селі, — про
довжує Микола. — 1 в тому, 
що дехто виїжджає вина не 
так їхня. наша.

— Багато зроблено в селі, 
щоб молодь залишалася вдо
ма, — Микола задумується.— 
1 Палац культури гарний, і 
бібліотека, є їдальня, хлібо- 
комбіпат, будинок побуту — 
одним словом, все те, що в 
місті. А не вистачає, ну, ска
жімо. присутності голови кол
госпу на комсомольських збо
рах. А як було б добре, щоб 
Олексій Пилипович прислу
хався до кожного комсомоль
ця зокрема, до його запитів, 
планів. Може, тоді б і Олек
сандра Жука не образили. А 
так, настрій у хлопця — не 
той, Люди в колгоспі потрібні. 
Хто ж замінить батьків на
ших на фермах і в полі?..

ВІД РЕДАКЦІЇ; Бесідою 
нашого кореспондента з юна
ками і дівчатами колгоспу 
«Заповіт Леніна» Маловисків- 
сьхого району редакція «Мо
лодого комунара» не закінчує 
свого розмову про життя 
сільської молоді. Сподіваємо
ся, що в ній візьмуть участь 
молоді механізатори і праців
ники тваринницьких ферм, 
сільська інтелігенція, юнаки і 
дівчата, які вирощують на 
ниві золотий колос, вихову
ють молоде покоління.

Пишіть нам, товариші!

На фото: (вгорі зліва) Яків СЛУЦЬКИЙ та Світлана САВИЦЬК/\- їпни™ «піп» 
направо) - Віра ЧУПРИНА, Микола КЛИМЕНЧУК, Раїса ПИЛЬНЕНЬКО 

Фото М. ТКАЧЕЙКА.



ЙШОВ ХЛОПЧИНІ
В ТУ ПОРУ...

В замітці «Музей «Дні
провська переправа», ви
друкуваній «Молодим
комунаром» ІЗ квітня 
ц. р. я прочитав про чер
воних слідопитів села Де- 
реївки, про розшуки ни
ми героїв, які удостоєні 
цього високого звання за 
форсування Дніпра.

Я хочу розповісти про 
людину, яка стала без
смертною.

В Інституті історії Ака
демії Наук Союзу РСР, у 
відділі рукописних фон
дів зберігається особова 
справа Павла Степанови
ча Кузуба. В ній — випу
щена політвідділом Пів
нічного флоту листівка 
«Подвиг сержанта Павла 
Кузуба», датована жовт
нем 1944 року. Листівка 
ілюстрована малюнками. 
Наводжу дослівно її 
текст: «Групі червоноар- 
мійців-розвідників пере
городив шлях ворожий 
кулемет. Сержант Черво
ної Армії Павло Кузуб, 
вісімнадцятирічний юнак, 
відстебнув гранату, про
повз кілька метрів і, ледь 
піднявшись, жбурнув її в 
дзот. Вибух. На хвильку 
кулемет замовк, але від
разу ж знову застрочив. 
Знову залягли радянські 
піхотинці. Та час не жде, 
бойовий наказ треба ви

конати! Висоту взяти за 
всяку ціну!

Тоді гукнув Павло Ку
зуб:

— Я примушу його за
мовкнути! Ви пройдете!

Кузуб швидко поповз 
до дзоту, рвонувся з зем
лі і одним поривом ---
до амбразури. Кулемет 
приглушено захрипів і 
замовк. Розвідники кину
лись уперед і ввірвались 
до дзоту. Пронизаний ку
лями, приникнувши до 
амбразури, міцно тримав
ся за земляний насип 
дзоту герой, наче боявся, 
що німець зрушить його з 
місця і продовжуватиме 
стрілянину.

Так загинув на полі 
борні герой Павло Кузуб, 
їм я якого вічно буде 
сяяти в немеркнучих про
менях нашої перемоги».

Червонофлотець Д. Ко_ 
вальов присвятив комсо
мольцю вірш:

Подводник, на рисунок 
посмотри!

«Матросов, —
скажеш,—нарисован тут». 

Так схожи меж собой 
богатыри, 

Когда сквозь смерть 
в бессмертие шагнут.
Так на Матросова

Кузуб похож,
Чтобы врага с лица 

земли стереть,
Он шел на смерть, не 

молвя даже:

ПРАВЛІННЯ колгоспу надало у роз- 
порядження учнів нашої школи ав

томашину, на якій вони здійснили поїзд
ку у Севастополь. Маршрут юних слідо
питів проходив через Полтаву', Кремен
чук. На шляху лежали придніпровські 
села Дереївка і Купеволівка. В остан
ньому ми зупинились на відпочинок. І 
пригадалась мені осінь 1943-го. Тут наша 
дивізія форсувала Дніпро. Тут, на висо
ті 177 російський юнак комсомолець Пав
ло Скоромоха бився з ворогом як герой. 
За кілька днів боїв на рахунку відваж
ного автоматника були десятки знище-

ЛИСТ
З УСПЕНКИ

Дорога редакціє!
Нещодавно я прочитав у «Молодому комунарі» 

про операцію «Пошук», яку проводить газета. Я теж 
звертаюсь до учасників операції з проханням допо
могти мені знайти могилу батька Максима Кирило- 
вича Овчаренка. Мама мені говорила, що нам було 
повідомлення про те, що він похований в селі І РИ
ЗЬКОМУ, Кіровоградського району. Більше нам нічого 
н§ від'омо. То ж, може, учасники операції «Пошук» 
Допоможуть розшукати могилу батька, розка?кхт 
про його останні хвилини ^ОВЧАРЕНКО.

е. Успенка
Онуфріївського району.

«Что ж,
Коль надо, значит', 

надо умереть».
Листівка жила в мат

роських серцях. Гвардії 
сержант, розвідник 106-ї 
окремої розвідувальної 
роти 110-ї гвардійської 
стрілецької дивізії 5-ої 
гвардійської армії Друго 
го Українського Фронту 
продовжував боротися. *

Подвиг, про який писа
лось у листівці, сержант 
Кузуб здійснив 9-го 
жовтня 1943 року в райо
ні села Куцеволівки 
Онуфріївського району. 
Указом Президії Верхов
ної Ради Союзу РСР від 
22 лютого 1944 року Пав_ 
лу Степановичу Кузубу 
посмертно присвоєно 
звання Героя Радянсько
го Союзу.

Родом Герой із станиці 
Петровської Дзержин- 
ського району Красно
дарського краю, 1924 ро
ку народження, комсомо. 
лець. В Радянській Армії 
з 1942 року.

«Червоні слідопити» 
зможуть дізнатися про 
подробиці подвигу, про 
службу Кузуба в Черво
ній Армії, про його рід
них. Дізнатися і написати 
про це «Молодому кому
нарові».

В. ЧАБАНЕНКО, 
керівник лекторської 
групи обкому ЛКСМУ.
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них гітлерівців. 17 жовтня воїн захопив 
полковий штандарт ворога, добував 
«язиків», які давали цінні відомості- Смі
ливцю було присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу.

...Машина мчить нас далі. А мені весь 
час згадуються грізні дні осені 1943-го. 
Звідки ж той Павло Скоромоха? Яка 
його дальша доля, юні слідопити?І. міняйло, 

вчитель Божково-Оснтняківської 
школи Полтавської області.

ПРИЇХАЛИ 
СИНИ...
Учні Злинських середніх 

шкіл № 1 і № 2 розшукали 
рідних воїнів, які загинули 
при звільненні села, запро
сили до себе в гості, а не
щодавно і зустрічали їх. Біля 
братської могили відбувся 
мітинг. Про останні хвилини 
життя своїх батьків слухали 
розповідь їх сини Павло і 
Петро Королевські, Іван Ва
силенко.

П. ЯРИШ.
Маловисківський район.

На фото: на могили бать
ків приїхали сини.

Фото автора.

мк----------------------

РАДА 
ЕНТУ- ■ 
ЗІАСТІВ
Відбулася нарада гро

мадських розповсюджува
чів преси міста Кіровограда.

Доповідач, секретар місь
кого комітету КП- України 
А. Д Сухачов, відзначив 
позитивну роботу міської 
ради по пропаганді преси, 
країні колективи громаді 
ських розповсюджувачів 
друкованого слова заводу 
«Червона зірка». Агрегатно
го заводу, мебльової фаб
рики, автобусного парку, 
хлібокомбіпату та інших.

Особливо було' наголоше
но на задоволені духовних 
запитів трудящих, на уваж
ному підході розповсюджу
вачів преси до цих запитів. 
Ми не повинні бути байду
жими до того, що саме чи
татиме той чи інший перед
платник. Трапляються ви
падки. коли в гонитві за 
кількістю передплатних ви
дань на деяких підприємст
вах міста забувають про 
якість, забувають рекомен
дувати саме ту літературу, 
яка необхідна спеціалістові.

Працівники міського від. 
ділення «Союздруку» ще 
мало приділяють уваги ін
структуванню громадських 
розповсюджувачів преси, 
внаслідок чого трапляються 
прикрі випадки,

В обговоренні доповіді 
виступили голова ради 
сприяння пропаганді і роз
повсюдженню преси заводу 
«Червона зірка» В Наза
ров, громадські розповсюд
жувачі преси масложирком
бинату, обласної та першої 
міської лікарень О. Сабуро
ва, М. Кушнір, С. Донська.

Семидесяти кращим гро
мадським розповсюджува
чам вручено грамоти міськ
кому партії в тому числі 
С. Донській, М. Астафьеву, 
П. Павлишину, П. Крилен- 
ку, В. Назарову, Н. Пусто- 
віг та іншим.

„ВИНЯТОК“
СИ, ЗВИЧАЙНО, не раз зустрічали його, гро

мадянина «вннятка». І не звернути на 
нього увагу не можна. Адже отой громадя
нин «виняток* аж із шкіри лізе, щоб виділи
тись, щоб «показати* себе. І. як правило, це 
йому вдається. Тільки від того всім, хто зітк
нувся з ним, стає якось неприємно, бридко. В 
більшості випадків ми поспішно проходимо 
мимо, десь у душі зневажаючи та засуджуючи 
його. Або про себе посміхнемось: бач, який 
«оригінал».

Якось увечері я зустрів такого «вннятка» 
на одній із вулиць нашого міста. Йшов він у 
компанії хлопців, звичайних собі юнаків, зі 
смаком зодягнутих, веселих, жвавих. А він 
один серед них виділявся напускною старе
чістю і презирством до всього і всіх, що зу
стрічались на шляху. Штани, сильно розшире
ні від колін до низу, кольорові вставки на 
холошах з гудзиками. Давно нечесані патли 
звисали майже на плечі, закручуючись масни
ми кільцями. Йшов цей молодий «виняток» з 
хлопцями і таким чужим здавався серед смі
ху І жартів, серед веселої компанії, в якій 
іскрилось життя. І прикро стало мені за хлоп
ців, що їх гурт псує ось такий «виняток».

А ось інший приклад. «Молодий комунар» 
провів анкету серед десятикласників •області. 
Юнаки І дівчата перед виходом за шкільний 
поріг, перед майбутнім шляхом в самостійне 
життя роздумують, діляться думками, які їх 
хвилюють. Сімнадцятирічні у відповідях на за
питання газети виявили глибоке розуміння 
завдань, які покладає на них країна, чекаючи 
від них повної віддачі, бачачи в них майбут
ніх робітників, колгоспників, лікарів, інжене
рів, вчителів. Але й тут знайшовся громадя
нин «виняток», виклавши своє куце кредо у 
підповіді на запитання анкети: «Що тебе най
більше турбує перед виходом на самостійну 
жнттепу дооогу?» Він, що палень об палець 
ще не вдарив, щоб принести суспільству 
якусь користь, заклопотаний тим. «хто його 
тоді годувати буде*. Мабуть. слід сказати 
хлопчині, що його мораль стоїть на кілька 
щаблів нижче від моралі прадавніх предків, 
які вміли тримати в руках кам’яний молоток, 
добуваючи в праці хліб насущний. Автор ку
цих думок має ще й боязливу душу, бо. на
писавши зворотну адресу «місто Знам’янка», 
підписався чужим Іменем І прізвищем.

Лій .за розумну винятковість, у всьому: « 
одежі, в поведінці, в роботі. Адже люди — не

З стор.

АНКЕТА
„молодка комунар«— 
ЧИТАЧЕВІ«—З

СІМ ДНІВ
одного тижня
Редакційна пошта приносить чимала листів як про 

вдачі клубних працівників, так і про їх прорахунки 
чи незадовільну роботу 3 метою вивчення позитив
ного досвіду, для більш глибокої о аналізу клубної 
роботи і участі в ній молоді пропонуємо, тобі, чита
чу. заповнити цю анкету. Проаналізуй, друже, зроб
лене клубом, будинком культури за наступний тиж
день (з 26 травня по 2 червня) і щиро дай відповідь 
на питання:

1. Скільки разів протягом тижня ти С,с у чл.бі?

2. Якщо не був через зайнятість роботою, то ии 
зустрічався з клубними працівниками в цеху, в голі 
чи на фермі (виступ агіткультбригади, бесіда і т. д.)?

3. Шр не сподобалось тобі і чому?

Лінія .згину

4, Шр, на твою думку, треба зробити, щоб у клубі, 
будинку культури завжди було цікаво?

5. Яку участь протягом тижня ти особисто брав у 

роботі клубу7

6. Цей тиждень в роботі клубу типовий чи ні? 
Повідом про себе:

стать

вік

освіта

партійність _ ____________ ____________________________

місце роботи _ _____________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові

Коли бажаєш, прізвища можеш не вказувати
Відповідь надсилай в редакцію. Склей цю анкету і 

опусти у поштову скриньку.
(Див. на звороті).

Місце для склек впяня

□ ДУМКИ вголос
набої в обоймі, схожі один на одного. У них 
різні інтереси, смаки, характери. У нас кож
ний Індивід має можливість проявити свої 
особисті ідібності. нахили. Інженер, який роз
робив важливе креслення, лікар який пішов 
у медицині своїм шляхом, ланкова, яка па 
полі доводить своє розуміння законів землі. — 
по-своєму виняткові. Іт своїм баченням своєї 
професії, свого покликання. «Виняткове явище 
п хірургії», «особливі плоди, мічурінця» — та
кс можна почути I прочитати п газетах. Ви
нятковий в цьому розумінні — значить пер
ший. Це почесно — бути першим у пошуках, 
у відкритті. Віл цьго суспільство має ко
ристь, це приносить залополеинп і самим ав
торам. і всім людям.

Ні. вона не дається легко, така винятковість. 
За нею стоїть копітка праця, трапляються на її 
шляху І труднощі. Але тим більша радість 
перемога. Це ’ може підтвердити тренер 
ДІОСШ спортклубу «Зірка» Едуард Нечай. 
Своїх вихованціп — гімнастіи пін готує за ус
кладненою програмою, трапляється, що його 
дехто не розуміє, дорікає зайвим захопленням 
складними вправами. Проте його учні досяга
ють п гімнастиці чудопих результатів, навчаю
ться виконувати на перекладині подвійне саль
то, яке вміють робити в країні лише кілька 
спортсменів.

Позитивним винятком можна назвати ство
рення колгоспної бригади шоферів н колгоспі 
Ім?нІ Фруніе Ульяновського району. Ініціатор 
нього почину комсомолець Микола Мелаков- 
ськиГі. Нині у молодіжному колективі втішна 
новина: у артільних водіїв найбагатші I най
дальші рейси, найбільш помітна економія 
пального.

Не багато шкіл області можуть похвали
тись такими приладами, які конструюють учні 
кіровоградської СІП № II. Винятковим навіть 
в республіці по споєму обладнанню є електро- 
кабінет школи. І остання нопння юних «он* 
структорів — суматор, прилад для знаходжен
ня суми чисел. Bin дає «патент» на винятко
вість серед шкільних технічних гуртків.

Але коли винятковість іде в розріз Із за- 
гальнпприйнятнимн нормами нашого співжит
тя, тоді з’являється на світ громадянин «ви
няток» Не піл високої культури, а чіп без
культур’я. під міщанського минулого йдуть 
сліди «пннятка» Мои'єтг його зустріти в те
атрі. коли весь зал переживає 1 хвилюється 
разом Із героями вистави, я «виняток» n<jo- 
спокійно шелестить обгортками цукерок. •»•’ 
його зустрінете п аятобусі коли пін сидить, 
зручно умостившись па сидінні а пору" ет°* 
їть бабуся

Скрізь можна зустріти громадянина «ви- 
нятка». Він живучий. З ним треба боротися, 
боротися колективом боротися цілою слова, 
особистим прикладом. І хоч піп ще е, пси 
громадянин «пиняток». одне заспокоює, шв 
він — виняток у нашому житті.

в. ГАНОЦЬКИЯ.
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В музеї В. Боженка, 
що в Бережинці, восьми
класники одинадцятої 
школи м. Кіровограда 
уважно слухали розпо
відь працівника про ле
гендарного героя грома
дянської війни.

— Пожежа, — Евірва. 
лося в тишу музейної кім
нати.

В селі ' горіла клуня.• 
Поряд — хати з солом’я
ними дахами. В будь-яку 
хвилину можуть запали
тись й вони.

Не відомо, де взялися 
відра, сокири. До крини
ці бігти далеко, та хлопці 
й дівчата не помічали 
відстані. Перемогти во
гонь відразу не вдалося

0 Коля Линьов виліз на 
‘дах і разом з колгоспни
ками кидав на землю па. 
лаючі снопи. Кеди на йо
го ногах почали тліти, ру
ки були попечені.

Коли пожежу загасили, 
Люда Кобильчак, Юра 
Катеринич, Таня Золот- 
ницька, Коля Линьов, Та. 
ня Ярмилко та інші учні 
не пізнавали один одного. 
Всі були в сажі, пропахлі 
димом. Та ось на обличчі 
Колі Линвова блиснула 
посмішка. У відповідь 
всміхнулися хлопці і дів
чата. Всміхнулися полег
шено: лихо минуло.

Д. МЕЛЬСТЕР, 
учитель СШ № 11.

м. Кіровоград.

ВИ ГАЗЕТІ

КЛУБОМ
ЗАВІДУВАВ
КОМІРНИК

ньо уваги клубній роботі. 
Редакція звернулася до 
Новомиргородського рай
кому комсомолу з про
ханням допомогти молоді 
села. Секретар райкому 
комсомолу М. Гоменюк 
повідомив, що лист обго
ворено на комсомоль
ських зборах. В. Руденка 
рішенням правління кол
госпу «Україна» з посади 
комірника звільнено, за
раз він працює лише в 
клубі. За кошти артілі

Молодь села Бирзуло- 
вого Новомиргородсько_ 
го району в листі до ре
дакції скаржилася на не
задовільну роботу клубу 
і, зокрема, на те, що за
відуючий клубом Василь 
Руденко працює ще й придбано музичні інстру-« 
комірником і через це не менти для клубу. Робо- 
може приділяти достат- та там налагоджується.

СКІЛЬКИ ЧЕКАЛИ? РОКИ
В листі до редакції учасник Великої Вітчизняної 

війни С. С. Бухарін скаржився на те, що будинок 
по Поштовому провулку № 7, де він мешкає, вже 
кілька років не ремонтується і перебуває в аварійно
му стані.

Як повідомив нас заступник керуючого трестом 
«Кіровоградсільгоспбуд» т. Микитенко, будинок цей 
буде капітально відремонтований влітку нинішнього 
року. Зараз складається кошторис на його ремонт.

НЕЩАСЛИВІ РЕЙСИ
Був вихідний день, коли житель м. Кіровограда 

В. О. Дробниченко входив в автобус з святковим на
строєм і в святковому одязі. А виходив з автобуса 
зовсім без настрою. А одяг... теж був уже не свят
ковим, бо иа темних брюках з’явились голубі плями 
від фарби, якою щойно був пофарбований автобус. 
Про це з обуренням розповів нам у редакції Воло
димир Олексійович.

А В. С. Дубач в листі до редакції просила допо
могти «вилікувати» автобуси, що курсують маршру
том № 22, бо хоч і написано на зупинці, що вони 
мають прибувати через кілька хвилин, та чекати до
водиться інколи і по півгодини.

Ми звернулися за поясненням до директора Кіровоград
ського автобусного нарку Б. Л. Островського. Ось що він 
повідомляє.

Автобус № 380 був на технічному обслуговуванні, де вод
ночас проводилось підфарбування. Через недогляд механіка 
першої колони т. Батрака свіжопофарбоваиий автобус був 
виведений на лінію. Цей факт обговорювався на планірці, 
де т. Батрака попереджено.

Па маршруті № 22 в квітні ц. р. часто траплялися 
порушення графіків руху, не кращим був стан і на 
решті маршрутів, які обслуговувала колона № 3. За 
відсутність належного керівництва колоною її на
чальники Н. П. Дубіна з роботи звільнено.

Зараз вживаються заходи по зміцненню трудової 
дисципліни в автоколоні, ведеться вивчення руху па
сажирів на маршрутах для більш повного забезпе
чення маршрутів автобусами і кращого обслугову
вання пасажирів.

А СКРИНЬКА ПОРОЖНЯ
«Дорога редакція! З початку року я 

не мав змоги передплатити «Молодий 
комунар», бо перебував на стаціонарно
му лікуванні. 5 квітня 
листоноші з 
мені газету і вже 8 квітня була виписа
на квитанція, в якій вказано, що газету 
буду отримувати з 1 травня 1968 року. 
Але в моїй поштовій скринці й до цього 
часу немає обласної молодіжної газети».

я звернувся до 
проханням передплатити

М. ШАПОВАЛ.
с. Новостародуб Петрівського району.

Від редакції: Шановний Микола Олек
сандрович!

Обласну молодіжну газету «Молодий 
комунар» можна передплатити з пер
шого числа будь-якого місяця. Затрим
ка з передплатою вийшла з вини на
чальника Новостародубського відділен
ня* зв’язку Катерини Тимофіївни Олій
ник, яка невчасно подала замовлення в 
Петрівське районне відділення зв’язку. 
Гадаємо, що цей факт безвідповідаль
ного ставлення до своїх обов’язків не 
пройде повз увагу відповідних органі
зацій.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ГАЗЕТА ВАМ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
ТЕХНІКУМ

МІНІСТЕРСТВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР

На денне навчання на базі восьмирічної школи 
по спеціальностях:

Електроапаратобудування
Обробка металів різанням 
Електрообладнання промислових підприємств 

1 установок
На базі середньої школи:
Електроапаратобудування
До заяви, на ім'я директора, додаються та

кі документи: документ про оспіту (оригіналі, 
автобіографія. медична довідка (форма 
№ 286), три фотокартки (розміром 3X4 сч). ви
тяг із трудової книжки (особам, що мають 
трудовий стаж більше 2-х років).

Вступники здають такі екзамени:

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ учнів
на 1968—1969 навчальний рік

на ба’і середньої школи з російської мови І 
літератури (твір), математики (усно).

Особи, нагороджені по закінченні восьми
річної школи Похвальною грамотою чи по за
кінченні середньої школи золотою чи сріб
ного медаллю — зараховуються в технікум без 
екзаменів.

Прийом заяв від тих, іцо закінчили восьми
річні школи з 15 червня по ЗІ липня: від тих, 
що закінчили середні школи з 1 червня 
15 серпня.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня. 
Гуртожитком технікум не забезпечує.
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Олександрія, Кі

ровоградської області, вул. Жовтнева, 62.
ДИРЕКЦІЯ.

на базі восьмирічної школи З російської мо
ви (диктант), математики (усно);

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо 
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

Міністерства транспортного будівництва СРСР

ОГОЛОШУЄПРИЙОМ УЧНІВ
ВОЛХОВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

у 1968 році на денне і заочне відділення по спеціальностях: 
Розвідка і будівництво залізниць.
Промислове і цивільне будівництво.
Будівництво і експлуатація автомобільних шляхів.
Умови прийому загальні для всіх технікумів.
Прийом заяв ця очне відділення з і червня по Зі липня; 

на заочне відділення з 3 травня по 10 серпня.
Вступні екзамени на очному відділенні проводяться з 1 по

20 серпня, на заочне — з 11 червня по 29 серпня.
Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Заяви надсилайте на адресу: м. Волхов, Ленінградської 

області, пул. Воронезька, 4,
ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкоми Л КОМУ 
Г. Кировоград.

БК 00341. індекс 01197. Друкарня ім. Г. М, Димитрова, обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

П'ятниця, 24 ТРАВНЯ. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм 
«Співає юність трудова». (Кі
ровоград). 11.35 — Художній 
фільм «Сільська вчителька», 
(Кіровоград). 18.00 — Для шко
лярів. «Світить зіронька». (МАь- 
19.00 — Клуб кіномандрівняків. 
(М). — ~ '
(М). ------ _ . . „
церт. (М). 22.00 — Телевізійний 
театр ’7‘
футбол». (М). 23.00 — В ефірі 
«Молодість». (М). 23.20 — На 
велогонці .миру. 
23.40 — Щоденник 
го тижня. (К).

Друга програма, 
дожній фільм 
•гелька».

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ. Псршц 
програма. 9.00 — Гімнастика
для всіх. (М). 9.45 — Теленови- 
ни. (М). 10.00 — «З днем на« 
родженая». Музично-розва
жальна програма. (М). 10.30 — 
«Здоров'я». Науково-популярна 
програма. (М). 11.00 — «Мис
тецтво і ми». Тележурнал. (М).

— Художній "фільм. (М), 
— Музичний кіоск. (М), 
— Для юнацтва. К. Смир- 
«Днм Вітчизни». Спек

такль. (М). 15.30 — РЕВ. (К).
16.00 — «Мальовнича Україна». 
«Легенди 
(Одеса).
льорового
18.00 — «Операція «Трест», 
гатоссрійний 
Третя серія. (М). 
вогник». До 50-річчя 
донних військ. (М). 20.45 — «11а 
меридіанах України». (К). 21.15 
— Передача з Києва. 22.00 — 
Майстри мистецтв. «Зоя Федо
рова». (М). 23.15 — Щоденник 
фестивального тижня (К). 23.30 
—Програма передач. (К). 23.35— 
Концерт оркестру «Голубий ек
ран». (М).

ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П'ЯТНИЦЯ, 24 ТРАВНЯ. 

17.00 — Кінозбіриик для дітей, 
17.30 — Телевізійні вісті. (К). 
18.00 — Кіножурнал. 18.30 —
«Клуб кіномандрівннків». (М)< 
20.00 — Естафета новин. (М), 
21.00 — Художній фільм «Черво
ні галявини». 22.30 — Фільм- 
концерт.

Савранського лісу», 
16.30 — Програма ко- 

телебачення. (М), 
Ба- 

художиій фільм. 
19.30 - «На 

прнкор-

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ. 9.00 — 
Передача з Одеси. 11.00 — Те
левізійний журнал «Мистецтво 
і ми». (М). 11.40 — Передачі з 
Одеси. 13.30 — «Музичний кі
оск». (М). 15.10 — Передача з 
Одеси. 15.30 — До 19 х роковин 
Ради «Економічної Взаємодопо
моги. (К).’16.00 — «Мальовнича 
Україна». «Легенда Саврансь
кого лісу». (Одеса). 16.20 — 
Кіножурнал. (К). 16.30 —
дожній фільм «Всюди є небо». 
17.40 — Актуальний екран. 18.00 
— «Операція «Трест». Телеві
зійний фільм. (З серія). (М). 
19.30 — «На вогник». (М). 20.45 
«На меридіанах України». (К).
21.15 — В ефірі «Молодість».
(М). 22.00 — «Майстри мис
тецтв», (3. Федорова). (М).
23.15 — Щоденник фестивально
го тижня. (К). 23.35 — Кон
церт. (К.).
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