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ПОЛУМ’ЯМ 
СЕРЦЯ
КОНЦЕРТ АГІТКУЛЬТБРИГАДИ
ЦК ЛКСМУ

— На концерт сьогодні йдеш?
— Звичайно, уже квитки придбав. 
•— На сім?
— Та ні, на дев’ять тридцять, на 

сім уже не було.
— Кажуть, чудовий концерт.
Такі діалоги можна було чути в 

Кіровограді 2 липня.
Ще задовго до сьомої вечора в 

приміщенні філармонії ніде було й 
голці впасти. Сподівання глядачів 
виправдались, концерт агіткуг.ьт- 
бригади ЦК ЛКСМ України дійсно 
був цікавим, змістовним.

Слід сказати, що це не вперше 
виступала агіткультбригеда перед 
Кіровоградцями. Перед цим митці 
побували в шахтарів Олександрії, 
хліборобів Знам’янського району, 
у молодому місті Кремгесі. І пов
сюди — за квитками черга, під час 
концерту — дружні оплески і на
стійне «біс».

Хоч колектив і невеликий, налі
чує менше двадцяти осіб, але те
матика виступів різноманітна, ціка
ва. Народний танець, влучну сати
ру про боннських реваншистів, гу

мор, ліричну пісню — ось що мож
на почути і побачити на концерті 
гостей.

Б Кіровограді бригада дала два 
концерти підряд. І на обох часто 
глядачі викликали виконавців на 
«біс». Особливо часто солістку, за
служену артистку Української РСР, 
лауреата міжнародних конкурсів 
Діану Петриненко, яка з неповтор
ною майстерністю виконала ук
раїнські народні пісні та сучасні лі
ричні.

Лауреат республіканського кон
курсу Святослав Малганов переду
вав чудовим виконанням поетичних 
творів молодих авторів, В. Машта
ков — циганськими піснями, по
лум'яними і роздумливими водно
час. Яків Григорович Дорфман, 
учень майстра міжнародної паро
дії Іллі Набатова, вдало виконав 
політичні куплети. Сміхом і друж
ними оплесками зустрічали гляда
чі байки П. Глазового у виконанні 
В. Поломаренка.

Цікавими були акробатичні та ін
ші номери.

Цей концерт, як і попередні, агіт- 
культбригада присвятила IX Все
світньому фестивалю молоді і сту
дентів. Зібрані кошти, а їх кілька 
тисяч, підуть у фонд фестивалю.

По закінченні другого концерту 
сід імені кіровоградської комсомо
лі? секретар комсомольської орга
нізації гастроному № 1 Люба Бон
даренко, робітниця Агрегатного за- 
е°ДУ» учасниця заслуженого само
діяльного танцювального ан
самблю «Ятрань» Жана Майх- 
ровська та інші тепло подя
кували гостям за виступ, вручи
ли букети квітів. Секретар обкому 
комсомолу Т. Лащевська під 
схвальні оплески присутніх вручила 
митцям грамоту обкому комсомо
лу за активну роботу, проведену в 
області по підготовці до IX Всесвіт
нього фестивалю молоді і сту
дентів.ВСЕСОЮЗНИЙ З’ЇЗД УЧИТЕЛІВ

МОСКВА. (ТАРС). 2 
липня в Кремлівському 
Палаці з’їздів почав ро
боту Всесоюзний з’їзд 
учителів.

Майже чотири тисячі 
його делегатів представ
ляють 2,5-мільйонну ар
мію працівників освіти— 
найбільший загін народ
ної інтелігенції країни.

Бурхливими оплесками 
делегати і гості зустріли 
керівників Комуністичної 
партії та Радянського 
уряду.

Член Політбюро ЦК

КПРС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорний оголосив 
привітання Центрального 
Комітету КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР Все
союзному з’їздові вчите
лів.

З доповіддю «Про стан 
і заходи дальшого поліп
шення роботи середньої 
загальноосвітньої школи» 
виступив міністр освіти 
СРСР М. О. Прокоф’єв.

Визначаючи головний 
напрям у роботі школи,

Комуністична партія вихо
дить з того, підкреслив 
доповідач, що середня 
школа повинна розвива
тися як загальноосвітня, 
трудова, політехнічна. 

Ми можемо заявити 
Центральному Комітетові 
Комуністичної партії, ска
зав М. О. Прокоф’єв, що 
армія радянських учите
лів, вирощена партією, 
робить і робитиме все, 
щоб комуністична ідео
логія стала особистим 
переконанням кожного 
радянського школяра,

яаммммвнмнаяяаші

АГи— 
члени партії

ВІТАЄМОЗНАГОРОДОЮ!
За великі заслуги в справі навчання І комуністичного 

виховання учнів Президія Верховної Ради СРСР Указом 
від 1 липня 1968 року присвоїла звання Героя Соціа
лістичної Праці з врученням ордена Леніна і золотої 
медалі «Серп і Молот» групі вчителів, які найбільше 
відзначились, у тому числі:

СУХОМЛ И ИСЬКОМУ Василеві Олександровичу — 
директорові Павлиської середньої школи, Онуфріїв- 
ський район Кіровоградської області.

— Про нього можна написати книжку, — чув якось од місцевих журналістів. — Сфотографувавши один день його життя, можна показати людям гарний портрет.Невдовзі знову про нього:—- До схід сонця бачив його на молочно-товарній фермі. Цікавився, кому з доярок потрібне на зиму паливо. Потім промчав полями, побував біля кожного комбайна. Кажуть, довго радився з колгоспним економістом. За годину встиг побувати в районному об’єднанні «Сільгосптехніки», зустрівся з керівниками виробничого управління. Після Добровеличків- ки — в школу, до випускників, потім — у дитячий садок артілі. Ввечері — нарада ватажків бригад та ферм, бесіда з найстарішими хліборобами села. А коли колгоспники поверталися з клубу додому, то бачи-

ли у вікні його кабінету світло. Видно було, як він сидів за столом. Перед ним — газети, книги, журнали. Щось читав, школи робив записи...Це так казав літній колгоспник. А комсомольці артілі «Правда» називають його найавторитетнішою людиною в селі. І цілком справедливо. Ще зовсім недавно Станіслав Дерев’янко, син хлібороба, був ватажком сільських комсомольців. Нині йому 29. Він — комуніст, він — голова колгоспу.Перелистуючи сторінки районної газети, нерідко натрапляєш на кореспонденції, інформації з колгоспу «Правда». В одних матеріалах читаєш, що господарство, яким керує комуніст Станіслав Дерев’янко, в минулому ювілейному році на 163 проценти виконало план продажу м’яса державі, значно більше, аніж передбачалось, тут вироблено молока, яєць, вовни. В інших йдеться
(Закінчення на 2 — 3 сгор.)
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члени партії
(Закінчення.. Початок на 1-й стор.). 

про те, як колгоспники артілі «Прав
да* оновлюють своє, село, підвищу
ють культуру землеробства, позбу
ваються ручної праці па тваринни
цьких фермах. Ось нова цифра: ще 
в травні артіль виконала піврічне 
завдання по продажу державі тва
ринницької продукції, І знову: ком
байнери пройшли ис-рші гони, на 
гектарі зібрано 29 центнерів пшени
ці...

Його шанують. Як умілого керів
ника колгоспу, як хорошу людину, 
комуніста.

Це штрихи лише до одного портре
та молодого комуніста. А таких ав
торитетних людей в пас у районі од
разу но перелічиш. 70 молодих кому
ністів ведуть за собою хліборобів ра
йону.

В колгоспі «Дружба» нині головує 
шгпусшгик Уманського сільськогос-

подарського інститу
ту Анатолій Конд
ратюк, 
імені 1 
приїхав 
нецького

В артіль 
Котовського 

з Бобри- 
і сільсько

господарського технікуму Олександр 
Васильєв. Молодому комуністу до
ручили рільничу бригаду. Торік вона 
досягла найвищих показників, виро
щуючи зернові. Бригаді було вруче
но пам’ятний прапор райкому партії. 

Завітайте в Піщаний Брід. Тут, у 
місцевому колгоспі «Шлях до кому
нізму», серед молодих комуністів 
першою назвуть завідуючу агрохім- 
лабораторією Валентину Довжин. Во
на — хороший спеціаліст, агітатор, 
пропагандист. А ще Валя секретар 
комсомольської організації колгоспу, 
хлопці і дівчата з якої ось уже кіль
ка років своїми справами заявляють, 
що вони здатні творити па землі 
справді завидні діла.

Безперечно, таку теж називають в 
селі авторитетом.

М. КРАСКОВСЬКИЙ, 
секретар Добровелнчківського 
райкому ЛКСМУ.

V ГРУДНІ 1*913 року героїн- 
* ними зусиллями регуляр
них частин Червоної Армії j 
партизанських загонів Україна 
була визволена від німецьких 
загарбників. Але в Єлисавет- 
граді і навколо нього було ще 
багато петлюрівських військ і 
різного білогвардійського ох
вістя. Тому єлисазетградськи/л 
більшовикам знову довелось 
розгортати боротьбу о умовах 
п'дпілля. З цією метою а міс
тах і селах зміцнювались біль
шовицькі організації, що діяли 
раніше, створювались -----
ні групи та осередки.

Робітники і трудове 
зо Єлисаветградщини 
виступили проти контрреволю
ції. їх діями керував підпіль
ний Єлисаветградський окруж
ний більшовицький комітет і 
окружний військово-револю
ційний комітет. Партизанські 
загони провели ряд успішних 
операцій.

1 лютого на спільному засі
данні окружного партійного ко
мітету і ревкому було виріше
но підняти 
петлюрівців 
На ранок 2 лютого 
частину міста 
станці, але петлюрівцям вдало
ся вибити їх з Єлисаветгра- 
да. 5 лютого повсталі робітни
ки,- партизани знову захопили 
місто і утримали його аж до 
підходу наступаючих частин 
Червоної Армії.

Одночасно з переходом вла
ди до військово-революційних 
комітетів або Рад робітничих-і 
селянських депутатів у повіті 
розгорнулася робота по орга
нізації сільської бідноти, яка 
була опорою Радянської влади 
на селі.

Величезне значення для 
зміцнення і дальшого розвитку 
Радянської влади, для вирішен
ня невідкладних питань соціа
лістичного будівництва мали 
рішення III з'їзду КП(б) Украї
ни.

Під кеірвництвом Єлисазег- 
градської партійної організа
ції в нашому повіті широко 
розгорнулась соціалістична 
перебудова господарства. Не
зважаючи на жорстокий опір 
куркулів, створюються комуни.

2 оерезяя 1919 року організо
вується комуна в Суботцівській 
волості на базі поміщицького 
маєтку. До неї ввійшло 23 сі- 
м <. В квітні 1919 року виникла 
комуна в с. Володимирівці Ве- 
ЛИКОВИСКІВСЬКОЇ волості. В Ус- 
тинівці було організовано дзі 
Комуністичні артілі.А ЛЕ соціалістичному будізни- 

5J3y заважала громадянсь
ка війна, яку розв'язала внут
рішня , зовнішня контрреволю
ція. Єлисаветградській повіто- 
вій партійній організації дове
лося очолити боротьбу трудя. 
ЩИХ з оо єднаними силами іно- 
н!оюИ\- ,нгеР8ентіа' внутріш
ньою б.логвардійською контр- 
резолюцією. Після жорстоких 
кровопролитних боїв у кінні „с™ 1,20 року остаточно£ 

' вершилась Радянська влада на 
Єлисазетградщині.

Єлисеветградський комітет 
партії, який у вересні 1920 ро
ку очолював 480 членів партіі 
і 220 кандидатів, проводив ве
лику масозо-політичну і орга- 
нізатррську роботу серед бід
ноти. До вересня 1920 року в 
усіх селах відбулися загальні 
збори, які обговорили питання 
про організацію комітетів не
заможних селян. На 1 січня 
1921 року організацію коміте
тів незаможних селян було за
кінчено. Вони стали опорними 
пунктами диктатури пролетарі
ату на селі.

На підприємствах партійні 
організації опиралися на проф-

>7 НОВИЙ ПЕРІОД раі 
нашої країни, в певЗ 

ротьби партіі за соцібЛ< 
індустріалізацію і коле^ 
ЦІЮ СІЛЬСЬКОГО' господ* 
Єлисавотградська парТ( 
зація вступила міцною, ■
. 1 „ ■: 

ваною навколо Цент^. 
Комітету Коглуністично^ 
Партійні організації ля*) 
но керували соціаг 
розвитком села. На І 
1931 року колективізації! 
сьього господарстза 
сааетградщині було загса 
96,8 процента землі 
власністю колгоспіз і & 
пів.

Шлях
паpniiihюї орга ? і ізац і І

спілки. На другій повітовій кон
ференції (26 грудня 1920 року) 
більшовики Єлисаветградщини 
рішуче засудили троцькістів 
та інших опозиціонерів, які на
прикінці 1920 року нав’язали 
партії дискусію про профспіл
ки. Конференція намітила кон
кретні заходи по поліпшенню 
партійної масово-політичної 
роботи та керівництва відбудо
вою народного господарстза.

X з’їзд РКП(б) (березень 
1921 р.) конкретизував шляхи 
переходу від капіталізму до 
соціалізму, розробив нозі ме
тоди будівництва соціалізму. 
Виконуючи вказівки В. І. Лені
на, з’їзд прийняз рішення про 
заміну продрозкладки нату
ральним податком, про пере
хід до нової економічної полі
тики. Партійна організація Єли
саветградщини 
ся за втілення 
життя.

На 1 лютого 1921 року в по
віті налічувалось 725 членів 
партії та 491 кандидат. Для під
готовки і перепідготовки пар
тійних і радянських кадрів у 
Єлисаеетграді було організоза- 
но двотижнезі курси. В райони 
виїхали уповноважені з парт- 
активу.

Під керівництвом повітової 
партійної організації посту позо 
ставали до ладу заводи, транс
порт та інші промислові під
приємства. Вже в липні 1921 
року колектив заводу, що ра
ніше належав англійським капі
талістам Ельворті, випустив со
рок рядових сівалок і трид
цять роздрібних, 15 жатох-са- 
москидок, 20 віялок. Завод, що 
раніше належав капіталістові 
Яскульському, почав виготов
ляв гідравлічні преси, насоси, 
борони, зози, фургонні осі. На 
буровугільній шахті один шурф 
видаз понад 100 тисяч пудів ву
гілля.

У січні 1939 року б- 
воренэ Кірозоградськ 
ласть. Новоутворена б 
партійна організація н 
ливо розвивала соціег 
змагання, боролася за з 
ця народного господар 
роеоградщини. На Гґ- 
ствах зростали ряди но» 
виробництва, Стаханове« 
тоди роботи ставали 
ням цілих бригад, цейсі 
дів. Однією з зажли8ияі 
у досягненні цього були 
ш.ення авангардної ро. 
ністіз у патріотичному 
ваторів виробництва. Н 
ти залучали широкі м 
бітників до соціалі 
змагання за виконанням 
виконання норм зироо 
бивалися підвищення ; 
тианості праці.

Партійні організації 
ли й патріотичний рух 
ків соціалістичних лам 
ціалістичне змагання 
стало масовим. П’ятис 
колгоспу імені Вороші 
ла Нового Стародуба 
сь.чого району Пелагі 
ва зібрала по 572 
цукрових буряків з 
ділянці в 2,5 гектара, 
ва цього ж колгоспу 
Горбань — по 620. 
доьиків безперервно 
Р ОБІТНИЧИЙ КЛАС 

не селянство й ! 
інтелігенція під кер 
Комуністичної партіі 
виконували третю п 
Та мирну працю 
людей перервала в 
розгром ворога і 
вся країна, 
ласті було 
партизанських 
підпільно - диверсійну 
Народні месники вели* 
боротьбу з ненависн* 
гом і за період окула*: 
ті знищили 242 паро£; 
вагонів, 3714 автомат*3

На те,!/ - 
ство^* 
заго*

1.

Попереду вншнкупаиих бВГиів столи ге
нерал. Високий, у чорнокрилій бурці.

Недалеко гри.мін бій. Фашисти рвалися* 
до Туансе.Арт«ілсі>1ііськ.а канонаді» доно
силась до завмерлої гадавшім. 1 дерева, і 
юри, і море прислухались до незвичного 
гулу, до пезмовкаючого тріскоту кулеме
тів. до рсаішш літакііг...

Кінзпк... Володимир Хропак пішов іга вій
ну зовсім моїздим. попрощавшіся » рід
ною Кіровоградщикою, з тихою занімілою 
Виссю І скільки вже під того- часу стап- 
ТЙЯ доріг.

1 ось знов генерал 
страшну небезпеку, про 
завдання.

Куди покличе ПІН?
Може, ікт сповнену печалі Україну, о 

тил ворога, в партизанські загони, в. на
вальні й нестримні і еіідв?

Володимир піде не вагаючись...
А може, на фронті проргалнсь фашис

ти І щоб не дати їм більше пройти ні кро
ку, їх поні поть в заслін?

Ти будеш комуністом53
Піде її туди... пився на йога обличчя, па плечі, на' по
стояли г. напруженні гори, мовчали лі- стять І сказав:

еи, з-зь них підіймалось і» задимлене ке- ~ Дооре, лишайтесь з комуністами..« 
бо сонце.

Генерал, скіичивіїїн свою невеличку про
мову, наказав комуністам вийти наперед.

Володимир з тремтінням у серці теж сту
пив три крокп, шикуючись до колони.

Генерал обходив усіх. 1 зупинився біля 
нього. Якось пильно оглянув струнку по
стать молодого бійця, зовсім юне, схудле 
обличчя.

— Ійг...
— Богнь Хропак, — підказав командир 

роти.
— Ви, боєць Хропак, — комуніст?!
— Я, товаришу генерал, комсомолець.
— А те ж он чули — я кликав...
— Я буду комуністом, товаришу гене

рал, — поспішив з відповіддю Хропак.
Генерал з хзрднпу пильно, уважно дії-

2.
їх не кицупн на передову. Хоч гам, на 

пій, на тій смертельній межі, о двобої, в 
багнетних атаках танули лава наших бій
ців, а до г.іглеріаціс ирг.бували й ерлбу- 
валп спіжі підкріплення.

їх не послали на Україну, хоч вона так 
чекала Тх.

їх не стали готувати й до польоту и да
лекий ворожий тил.

їм дали но зовсім звичайне завдання. 
Володимир, почупшн ного спершу розча
рувався.

Що ж тут особливого — переносити сиа- 
- ряди від міста до батарей, до гармат? 

Хіба це подвиг — здолати вісімнадцять 
кілометрів? Чому до них прибув і опера.і

і назвав завдання надзвичайно важким? 
Чому на його виконання треба було кликати комуністів?

Але дуже скора Володимир і відчув, І 
побачив, що завдання справді не з леї них.

Снаряди треба було переносити по не
приступних звіриних стежках, понад ур
вищами, де, може, ніколи й не ступала нога людини...

1Ніхто не поклав . 
над а команда, і 'І 
ЦЮЖКОМ, ПІШОВ у 
До вершин. До г< 
скутих кригою Г'-<| 
кроком дорога сТ15і 
иішою. Іноді на с1у 
стежини почннаЛ*’/ 

Провідини суког./ 
тиск униз. Задпа’^І- 
Здіймай очі лиш* Ті» 

На майданчику. Ч 
нув усіх. Всі па**1’ 
внх мішків вріла*ЗІ 
їх. впасти на сі 
хоч годину, хоч 
лин. Провідник 
униз.

Володимир ЙШ 
пн скель, за ко На плечі па.тиг 
лише про одне, 
він витримав №> 
тажу й ціни ні 
Щоб жила бат 
шоб цей метал 
тупав, шматува 

їх зустріли з 
Дісгь засвітила

8.гозорцп, про 
якесь особлива

Щнро.

Кожен взяв по два снаряди в речовий 
міток. Взяв і провідник, худорлявий грузин.

— Я — Ваио. З вами юворив генерал. З 
вами говопнтнм’- » п. Дорога паша дуже 

па дуже небезпечна, 
не має, не вирушайте. 
— хтось кинув глухо, 
комуніст. 1 говорю



в

ко 8 тисяч фашистів. Партизан
ські загони і підпільники пода
ли велику допомогу наступаю
чій Радянській Армії. Так, їх 
спільними діями в грудні 1943 
року було визволено село 
Дмитрівну і місто Знам'янку, 
^ьрудящі області з перших же 
jffia після- визволення присту
пили до ліквідації наслідків 
тимчасової фашистської окупа
ції. За порівняно короткий час 
відбудували зруйноване вій- • 
пою народне господарство. 
Щ ИНІ область має високороз- 

винені вугільну, енерге
тичну, електроапаратобудівну 
та інші галузі промисловості ' 
Кожної доби вугільні розрізи, 
шахти й срабрики Олександрії 
видобувають і виробляють по
над ЗО тисяч тонн вугілля та 
брикету. Одне з найпотужніших 
у країні підприємство сільсько
господарського машинобуду- 
иаяня — завод «Червона зір
ка» — щодоби випускає 200 
тракторних сівалок. Заваллів- 
ський графітний комбінат нині 
видає 60 процентів загально
союзного видобутку графіту. 
Гордістю області є Кремен
чуцька гідроелектростанція — 
богатир Дніпровського каска- 
ДУ-

Здійснюючи рішення XXII! 
з'їзду КПгС, партійні організа
ції області наполеглизо вихо
вують нову людину. Всій об
ласті відомі імена новаторів 
виробництва — електрозварни
ка заводу «Червона зірка» Ге
роя Соціалістичної Праці Івана 
Шиша, екскаваторника Се- 
^fcriiscoKO - Головківського вуг
лерозрізу Дмитра Бєлолапот- 
ксва, будівельника тресту «Кі- 
ровоградпромбуд» Василя Дра
ча та багатьох інших. Нині в 
області широко розгорнулося
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змагання за гідну зустріч 
100-річчя з дня народження 
В І. Леніна. Це практичний 
вияв зрослої свідомості наших 
людей, великої виховної робо
ти партійних організацій у ко
лективах підприємств та будов.

Колгоспи і радгоспи Кірозо- 
градщини вирощують високі 
врожаї хліба, цукрових буря
ків та інших культур, з року в 
рік підвищують продуктивність 
громадського тваринництва. 
Сільське господарство стало 
високорозвиненою галуззю, 
Гї АРТІЯ виховала чимало вмі- 
** лих керівників, яких шанує 
кожен трудівник. Хочеться ска
зати, зокрема, добре слово 
про голів колгоспів, Героїа Со
ціалістичної Праці комуністів 
Д Т. Войтишина, І. О. Кирилен- 
ка, О. П. Махинька, Л. Й. Шлі- 
фера, Т. І. Шевченка, В. П. Вер- 
нигор.у. Очолювані ними колек
тиви збагачують передовим 
досвідом усю область.

Нині в рядах обласної пар
тійної організації вже понад 55 
ТИС^рі комуністів. Бони тісно 
згуртовані навколо ленінського 
Центрального Комітету нашої 
партії.

О. НАГОРНИЙ, 
директор Кіровоградсько
го обласного державного 
архіву.

№ 78 (»34)

Картина художника В. С. СЕРОВА.
«З ЛЕНІНИМ».

ЛЕНІНСЬКИЙ—
ЗНАЧИТЬ МАСОВИЙ

І_______________
У 1924 році смерть В. І. Леніна сколихнула 

всю пролетарську товщінь до самої глибини, 
примусила кожного робітника і робітницю від
чути величезну відповідальність за справу 
Лепіпа, за справу пролетаріату.

В ті дні трудящі Єлнсаветграда писали: 
«Ми, робітники округу, взнавши про смерть 
вождя, прикладемо всі свої сили для зміц
нення нашої любимої Радянської держави*.

Трудящі масою пішли в партію. 29 — 31 
січня 1924 року Пленум Ш\. йдучи назустріч 
пролетарям, визнай масовий прийом у партію 
першочерговим внутріпартійним завданням. Це 
був ленінський призов.

Потік колективних та індивідуальних заяв 
зростав з кожним днем. Це особливо було 
видно на прикладі паргорганізації Єлисзает- 
града — однієї з найбільших організацій ок
ругу. За період з 24 січня до Г> лютого близь
ко І8С робітників подали заяви в ряди кому
ністів, на 20 березня — 294, всього за час ле
нінського призову — 350 чоловік.

Бурхливо проходив ленінський призов у 
Знам’янці, Бобрииці, Компаніїзці, Носомнр- 
городі. Знам'яиські залізничники рекоменду- 
пали в партію ?2 робітники, повсмиргородці— 
35 молодих робітників, комсомольців. Всього в 
Єлнсапетградську окружну партійну організа
цію влилось 640 чоловік.

Хто подавав заяви в партію? Це була в ос
новному молодь. Поряд З КОМСОМОЛЬЦЯМ!! в 
партію йшли її літні робітники і робітниці. Ба
гато вступаючих були зв'язані давно з партією 
через Ради, фаб.іл.чкоми, делегатські збори і 
всякого роду комісії.

Важливо те, як ставились безпартійні робіт
ники до вступают* у партію. Па багатолюд
них зборах відбирали найкращих, плйстійкі- 
ілпх. Списки вступаючих у партію піддавались 
різкій, нещадній критиці Якщо хтось знав про 
вступаючого щось- компрометуюче, на зборах

обов'язково про це говорив. У цьому проявля
лась величезна турбота про партію, про те. 
щоб пе засмітити її негідними, нестійкими і 
сумнівними елементами. Безпартійні робітни
ки перевіряла вступаючих раніш, ніж за таку 
перевірку брався осередок РКП(б) і комісія 
по прийому нових членів партії.

В цьому було видно пролетарське почуття 
честі всього робітничого колективу даного за
воду, фабрики, в цьому відчувалась велика 
відповідальність за вступаючих у партію.

Зростання рядів партії за рахунок робітни
ків ще більше зміцнило зв'язки комуністів з 
трудящими масами, позиції партійної органі
зації у вирішальних галузях народного госпо
дарства.

Тоді значно посилилась виховна робота се
ред молбДнх комуністів. Партійні осередки 
дбали про їх ідейне загартування. про глибо
ке вивчення історії Комуністичної партії. Ос- 
иовппм засобом підвищення політичного рівня 
були двомісячні школи політграмоти з скоро
ченою програмою. Таких шкіл у Єлисаветград- 
ському окрузі було 22. Крім цього. працювала 
Радпартшкола. вечірня політщкола та сім 
шкіл полії грамоти, де навчався весь склад 
ленінського призову.

Багато комуністів ленінського призову про
йшли шлях від рядових робітників до відпові
дальних партійних і радянських працівникін. 
І зараз у Кіровограді живуть комуністи ленін
ського призову М. 1. Жсрдігв. М. К. Лвдеєз, 
М. П. Констант ішов. П. Іі. Кузавов І ряд ін
ших. які в боротьбі за будівництво народного 
господарства, розвиток культури показували 
приклад самовідданості, вірного служіння 
партії і народу. •

І. ПАРХОМЕНКО, 
пауковнЛ співробітник партархіву Кіро
воградського обкому КП України.

МІШОК. Пролу- 
лан- 

вище і 0,1 “J0-

З КОЖНИМ 
небезпеч-

НСПОМІТИОЇ

гигшнсь
(німа*- •
До СНІГІВ- До 
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<юю 
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,-п».
на»І».«« не днви- 
>яалля потягне, 
агору...
53ЛІ він огля- 
і. Лямки речо- 
о... Скинути б 
•пій, спочити б 
хоч п’ять хвп- 
»млини. Рушив 

гіавсь за листу- 
до крові Д^ука. 

і.чрядів. Жііш 
ще важке, а 

і< їхньому ван- 
його домести, 

е змовкав бій. 
7 карою і шил* 

ворога..
гармаші. Р.т 

-їх... А провід-

ннк, сивий суворий Вапо. не дав вислуха
ти і слова подяки, повів їх у зворотну 
путь, у той пекельний шлях по нову ношу...

Нис спина І плечі. Болять руки. Мол 
палилось залізом тіло. Розбиті ноги в роз
битих чоботях. Третя доба. Не один похід.

і тоді, ноли поїш па четверту добу пі
діймались до перевалу, зацвьохали кулі. 
Товариш Володимира, що йшов попереду, 
білявий білорус л-під Орші, зойкнув - і, 
зірвавшись зі скелі, полетів у провалля.

Ваио закричав:
— Ляггй!
Всі вони впала на холодне каміння.
Десь попереду з’явився ворожий снай

пер. Немає дороги вперед, немає дороги 
назад. Володя чує шепіт:

— Передай — не підійматись!
І шепоче сам:
“- Передай — не підійматись!
?-ім»ка. Ваио. Він непомітно, ящіркою, 

вуз.сч повзе між камінням, 1 його немає 
вічність. Від холоду б'є пропасниця. Хо
ли і іаііовзає у саме серце. Та ось з’являє
ться на скелі Ванс І хрипко командує:

— Вперед!
Він нікому не каже, що підповз до фа

шиста, іцо пантерою рвонувсь до нього і 
вдарив ножем у груди.

На розмови немає часу. Загублено три 
годині!...

Ще одна неймовірно важка доби, п’ята 
доба. А на шосту — радість. Фашистів 
відігнали далі, до батареї снаряди під
везли на підводах, дорогою...

За ті п’ять діб їх всіх нагородили орде
нами. Нагородили й Володю орденом — па
лаючою Червоною Зіркою.

Вручай сам генерал. Той, у чорній крила
тій бурці. Теж стомлений, з червоними від 
безсоння очима.

Він сам прикріпив орден до гімпастьоркн 
юної о бійця Хропака. Потиснув руку, ска
зав якось лезпично, зовсім не ио-фронто- 
во.му, не тоном наказу:

— Ти будеш. Во.ТОДЮі комуністом...
...Є у комуніста Володимира Яковича 

Хропака, інженера Новомиргородського 
відділення «Сільгосптехніки», і бойові, І 
трудові нагороди. Але промениста Черво
на зірка для нього — особливо пам’ятна і
дорога...

м. Ново.миргород.
Лін кола СТОЯН.

„Нема 
безіменних 
героїв44

У книзі, випущеній під 
такою наззою ужгород
ським видавництвом 
«Карпати», вперше ви
світлюється життя і ді
яльність Сергія Канюка, 
одного з організаторів і 
керівників Буковинської 
партійної організації. 
Син безземельного се
лянина з припрутського 
села Хлівище, він багато 
батракував у куркулів, 
працював з братами на 
залізниці, потім навчав
ся о учительській семі
нарії, став активним 
учасником революційно
го руху.

Автор книги, черніве
цький журналіст П. Ва: 
силиненко, багато уваги 
приділяє роботі підпіль
ників.

(РАТАУ).

На третій сесії
Верховної Ради
Української РСР

Як уже повідомлялось, 
1 липня в Києві відкри
лась третя сесія Верхов
ної Ради Української 
РСР сьомого скликання.

З доповіддю о першо
му питанні порядку ден
ного — про стан і захо
ди по дальшому поліп
шенню культурно-побу
тового обслуговування 
населення Української 
Р^-Р — виступив заступ
ник Голови Ради Мініст
рів УРСР депутат І. Д. 
СТЕПАНЕНКО;

Співдоповідь у цьому 
питанні зробив голова 
Постійної комісії по ко
мунальному господарст
ву і побутовому обслу
говуванню депутат В. В. 
РИЧКО.

Доповідач і про?ловці, 
які виступали в дебатах, 
наводили цифри, що 
красномовно свідчать 
про поліпшення культур
но-побутового обслуго
вування населення. На 
Україні за останні роки 
на житлове будівництво, 
спорудження торговель
них і комунальних під
приємств, об’єктів соці
ально-культурного при
значення вкладено міль
ярди карбованців. Нині 
в республіці щороку пе
реселяється в нові бу
динки близько півтора 
мільйона чоловік. Багато 
зроблено, щоб перетво
рити службу побуту у 
велику галузь народного 
господарства, зміцнити її 
матеріально-технічну ба
зу, поліпшити структуру 
управління.

Тепер служба сервісу 
в республіці налічує по
над 42 тисячі підпри
ємств побутового при
значення, 250 тисяч тру
дівників, які створюють 
добрий настрій. Обсяг 
послуг населенню зріс 
за останні роки на 42 
проценти, у тому числі в 
сільській місцевості — 
62 проценти.

Помітно зріс рівень 
комунального обслугову
вання населення. Тільки 
за останні два роки при
ріст водопровідних сі
ток становив 5,5 тисячі 
кілометрів, газифіковано 
840 тисяч квартир. У 
кожному місті, робітни
чому селищі, В багатьох 
сільських населених 
пунктах проведено робо
ти по забудові і благо
устрою площ, вулиць, 
тротуарів.

Велику увагу приділе
но на сесії питанням 
розвитку транспорту, 
дальшого поліпшення 
торговельного обслуго
вування населення, орга
нізації громадського 
харчування, охорони 
здоров’я. Відзначалось, 
Що на кожні 10 тисяч 
жителів на Україні при
падає 25,4 лікаря і 77 
чоловік середнього ме
дичного персоналу, що 
значно більше, ніж в 
будь-якій країні світу.

Депутати значне місце 
у своїх виступах відводи
ли дальшому розвиткові 
і поліпшенню роботи 
культурно-освітніх закла
дів. У розпорядженні 
населення республіки 
тепер 27 тисяч бібліо
тек, близько 26 тигяч 
клубів, десятки тисяч ін
ших соціально-культур
них закладів. Щороку

зростає тираж газет І 
журналів. Масовими ти
ражами виходять твори 
класиків марксизму-лені- 
нізму, політична, худож
ня, технічна література.

Обговорюючи допо
відь, депутати підкрес
лювали, що місцеві Ради 
зосереджують свою ува
гу на організації конт
ролю за роботою під
приємств торгівлі, гро
мадського харчування,^ 
побутового і комуналь- . 
ного обслуговування, за І 
діяльністю медичних, І 
культурно-освітніх закла- І 
дів.

Вказувалось на необ- | 
хідність поліпшити вив- І 
чення і поширення пе- І 
редового досвіду, нових і 
форм роботи побутових ■ 
підприємств.

* * *
2 липня на засіданні Вер- Г 

ховної Ради УРСР трива- |: 
ло обговорення першого І 
питання порядку ден- | 
ного.

3 заключним словом І 
виступає заступник Голо- І 
ви Ради Міністрів УРСР І 
депутат І. Д. Степаненко. І

Депутати одностайно І 
приймають Постанову І 
Верховної Ради Україн- І 
ської РСР «Про стан і 
заходи по дальшому по
ліпшенню культуоно-по- І 
бутоього обслуговуван- і 
ня населення Української 
РСР».

Сесія переходить до 
розгляду другого питан- І 
ня порядку денного. З І 
доповіддю про проекти 
законів Української РСР 
про сільську та про се- І 
лиш,ну Ради депутатів | 
трудящих виступив пер- І 
ший заступник Голови І 
Президії Верховної Ради І 
Української РСР депутат 
С. О. Стеценко.

Після обговорення де- І 
путати одноголосно | 
приймають «Закон Ук
раїнської РСР про сіль
ську Раду депутатів тру- І 
дящих», «Закон Україн- і 
ської РСР про селищну 
Раду депутатів трудя- І 
щих» та Постанову про | 
введення в дію цих за- І 
конів.

Далі Верховна Рада І 
переходить до розгляду І 
третього питання поряд- І 
ку денного — утворення І 
Постійної комісії по OXO- І 
рсні природи та вне- І 
сення змін до складу | 
деяких існуючих постій- І 
них комісій.

Слозо надається за- І 
ступнику Голови Прези- І 
діі Верховної Ради УРСР І 
депутату С. К. Бойку. Він 
за дорученням Ради Ста- ' 
рійшин вносить пропози
цію гро утворення такої І 
комісії, про її.персональ
ний склад та про внесен
ня змін до складу деяких 
існуючих постійних ко- І 
місій.

Верхоана Рада Україн
ської РСР приймає Пос- І 
іанозу з цьому питанні.

Верховна Рада УРСР І 
одноголосно приймає За
кони і Постанови про за- І 
твердження Указів Пре
зидії Верховної Ради І 
УРСР, прийнятих в пе- і 
ріод між сесіями.

На цьому третя сесія | 
Верховної Ради Україн- і 
ської РСР сьомого скли- І 
кання закінчує свою ро- | 
боту. (РАҐАУ). І
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ГОЛИ ПІВЗАХИСНИКІВ
Прохолода і дощ не остудили запалу футбо

лістів кіровоградської «Зірки» за івановсько- 
го «Текстильника», які зустрілися у минуло
му турі між собою в нашому місті. Незважаю
чи на тс, що цей матч був першим знайом
ством для суперників, вони розпочали гру без 
попередньої розвідки. Гон задали господарі 
поля. Вони діяли енергійно і темпераментно. 
Андрій Товт на одинадцятій хвилині з подачі 
Віктора Ступака забив гол у ворота «Текстиль
ника».

В другому таймі івановцям вдалося зрівняти 
рахунок. Але через деякий час Ступак знову 
випів свою команду вперед, а незадовго перед 
кінцем матчу юварнш Товта по півзахисту 
Володимир Дерябін закріпив перемогу. За
гальний рахунок — 3:1 на користь «Зірки».

Втратили по очку обидва лідери підгрупи. ЛІи- 
колаївський «Суднобудівник» у зустрічі на 
своєму полі з ярославським «Шинником» зму
шений був задовольнитися нульовою нічиєю. 
З рахунком 1:1 зіграли ’ " '
ського «Металіста» в
« Ростсільмашем ». Запорізький 
програв (0:1) вдома воронезькому 

Інші команди підгрупи зіграли 
мотив» — «Зірка» (Рз) — 3:1, 
«Металург» (К) — 3:2, СКЧФ - 
0:0, «Дніпро» (Дн) — «Динамо» - 
гард» — «Кубань» — 1:0, 
«Спартак» — 2:0.

На сьогодні турнірна таблиця має такий 
вигляд.

1 В II П М о
«Суднобудівник» 16 9 7 0 19- С> 25«Металіст» 16 8 6 о 19— 7 22«Зірка» (Кг) 16 7 8 І 21—11 22«Труд» 16 8 6 2 19— 9 22
«Металург» (3) 16 6 8 2 19-13 20
«Сокіл» 16 7 5 4 22—11 19
«Дніпро» (Дн) 15 7 5 3 14- 8 19
«Кубань» 16 7 5 4 13— 9 19
«Дніпро» (Кр) 16 6 6 4 15— 9 18
«Локомотив» 16 6 5 5 20—17 17
«Таврія» 16 6 5 5 14—14 17
«Росгсільмаш» 17 5 7 5 17-18 17
«Текстильник» 16 4 8 4 11-14 16
«Динамо» 17 4 6 7 12—16 14
«Шинник» 16 3 8 5 9-12 14
«Спартак» 17 3 7 7 13—24 13
«Авангард» 16 2 8 6 6—12 12
«Металург» (Лп) 16 1 7 8 13-23 9
«Зірка» (Рз) 16 1 7 8 10—23 9
СКЧФ 16 ■1 0 9 13-21 8
«Металург» (Кб) 16 1 4 11 11—23 6

футболісти харків- 
РостовІ-на-Дону з 

«Металург» 
«Труду», 
так: «Локо- 
«Таврія» — 
«Сокіл» — 

- 2:0, «Аван- 
«Дніпро» (Кр) —
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ХХШ СПАРТАКІАДА ШКОЛЯРІВ

Лй 78 (934)

ТЕНІС
На кортах школн-інтернату № 1 закінчилась 

зональна першість республіки серед школя
рів з теніса. В останній день змагань кірово- 
градці зустрічались із тенісистами Черкаської
області. Команди боролись за четверте і п'яте 
місця. Перемогли гості. Отже, кіровоградські 
школярі зайняли п'яте, останнє місце в зоні.

о СПОРТ

£ І-

На фото: юні футболісти Кіровоградської області, які завоювали право виступати 
у фінальних іграх XXIII республіканської спартакіади школярів.

Фото С. ОВЧАРЕНКА.

іїїї ОКИ Я ПИШУ ЦІ РЯДКИ, хлопці вже, 
напевне, роз'їхалися по домівках, поки

нули кленовий гайок над ставом, де вони 
цілий місяць, як одна дружна і працьовита 
сім'я, жили табором у парусинових наме
тах, розіпнутих обіруч широкої алеї. Спали 
вони не на ліжках з пуховиками, а на пос
телях з гілля, застелених поверх шорстких 
матраців цупкими солдатськими ковдрами, 
і схоплювалися вранці по зову горпіст'а. 
День починався рано-рано, ще тільки сонце

ний обов’язок радянського громадянина, 
про військову присягу, дисципліну. І весь 
час хлопці гартувалися фізично. Ніде прав
ди діти: дехто прийшов сюди, то не міг 
підтягнутися на перекладині і, схопившись 
за неї руками, повисав, як говорять війсь
кові, ковбасою, та ще й ліверною. Але день 
за днем наливалися м’язи у хлопців.

Друга половина дня проходила у змаган
нях та іграх. Після обіду всі купалися в 
ставку, відпочивали. А тоді кожен взвод

ПІСНЯ ВГАЮ
- ТО СТРОЙОВА ПІСНЯ 
МАЙБУТНІХ ВОЇНІВ
З БОБРИНЕЦЬКОГО 
ВІЙСЬКО ВО-СПОРТИВНОГО

показувалося край неба. 1 починався він із 
зарядки, з кросу поза гайком, вздовж кол
госпного саду, де повітря пахне медами на
ливаних плодів і де вітер доносить запах 
розквітлої гречки. Було трохи незвично — 
зразу, з розгону пірнати у воду, що парує 
під вранішнім сонцем. Але уже через день- 
два вода стала такою, як літепло, і 
після ранкової зарядки із завидним 
том уминали круту кашу, наче молотники.

— Встать! — лунала команда.
Взводи з піснею виходили на заняття. 

Зміст їх різноманітний. То вчились чекани
ти крок, то переборювали природні переш
коди, то стріляли з бойового автомата, то 
розбирали параграфи статутів. І все було 
як і насправді в армії: звертання, віддача 
рапортів, огляди, розводи і наряди. Була і 
політична підготовка; про високий і почес-

хлопці 
апети-

«КРІЗЬ БУРІ І ГРОЗИ»

ТАБОРУ.
виділяв команди: одні грали у волейбол, 
другі — в скраклі, треті працювали на тур
ніку. Не затихали баталії і в шахістів, і в 
турнірній таблиці появлялися все нові й но
ві очки. Всі хлопці стали тут розрядниками, 
здали норми з комплексу «Готовий до за
хисту Батьківщини». Командири з гордістю 
називають кращих: В. Безверхого із Кетри- 
санівки, В. Пикульченка з Червоного Жовт
ня, Л. Гризоглазова з Червонопілля та ін
ших.

Якщо правду сказати, то дехто не знав, 
що таке справжня дисципліна. Був один 
хлопчина, прізвище якого не треба, мабуть, 
називати. Він виріс у дідуся й бабусі і не 
дуже їх слухався. Та в школі з ним мали 
мороку. Отож як пішов у табір, то думав, 
що можна й тут побайдикувати. Але де 
там! Діставалося і від командирів, і від то-

варпшів. Відчув він, що нічого не вийде, 
взявся за розум. Поїхав із табору хорошим 
стрільцем, акуратним і підтягнутим.

Залишається мені сказати, що цей чудо
вий військово-спортивний табір організували 
для хлопців працівники Бобринецького 
райвійськкомату при всебічній підтримці 
райкому партії, райвиконкому, комсомоль
ських організацій і правлінь колгоспів. А 
всю роботу вели офіцери запасу — началь
ник табору старший лейтенант П. Воло
шин, його заступники капітан А. Секкср, ко
мандири взводів капітан Л. Селіфоненко і 
молодший лейтенант В. Босий. Багато -по
працювали тут сержанти і старшини запа
су. Весь досвід своєї служби в арміі вони 
старалися передати молодим, що готуються 
до виконання вайпочсснішого патріотичного 
обов’язку. Такі табори будуть і в інших ра
йонах, можливо, навіть кращі, але досвід 
бобринчан, які цього року відкрили табір 
першими, заслуговує на увагу.

Життя в таборі було напружене, але ве
селе і цікаве. Дивилися кіно, слухали кон
церти, зустрічалися із знатними людьми, 
влаштовували матчі з командами сусідніх 
сіл. І ввечері, натомлені, збуджені сідали 
за столи до вечері... їжа тут завжди була 
смачна. Старалися для хлопців куховарки 
Надія Степанівна Пелих та Марія Якимів- 
на Карпюк із чотирнадцятирічною внучкою 
Любою. Любу не зараховували в штат, але 
вона прибігала допомогти бабусі. Завжди 
ягоди готувала на компот.

— Для майбутніх солдатів, — казала дів
чина.

А хлопці вставали з-за столу, кивали;
— Спасибі.
І коли йшли на стрільби, брали з собою і 

Любу. Вона теж непогано била в ціль.

ОЛ. МОТОРНИЙ.
Бобринецький район.

Так працівники Добро- 
величківської районної 
бібліотеки назвали книж
кову виставку, яку вони 
влаштували до 50-річчя 
Компартії України. Для 
відвідувачів приготов
лено багато цікавої літе
ратури. Тут книги «В. І. 
Ленін про Україну», 
«В. І. Ленін і перемога 
Жовтневої революції на 
Україні», «історія робіт
ничого класу Української 
РСР», «Історія селянства 
УРСР», «Нариси історії 
Комуністичної партії Ук
раїни» та інші видання, 
в яких йдеться про слав
ну історію Компартії Ук
раїни та українського на
роду.

Сотні робітників, кол
госпників та службовців 
уже побували на вистав
ці. Ще більше їх стало 
приходити сюди напере
додні свята.

ВІДНОВЛЕННЯ 
ПЕРЕДПЛАТИ 

НА «МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» НА II 

ПІВРІЧЧЯ 1968 РОКУ

СПОКІЙ ВРЯТОВАНО
Не довелося хлопчині з хуто

ра Петрівського подивитись нер- 

ш'ибки І глухий 
Микола схо- 

хати у 
персля- 
іцо, по- 
вимагав

ший сон. Тишу розірвав бряз
кіт розбитої и 
чоловічий голос.
пився і закляк. Серед 
світлі місяця побачив 
кану матір і чужака, 
грожуючн їй ножем, 
їжі.

Думки зароїлися... «Кинутися 
на бандита, збити з ніг... Не 
встигну. Ніж біля материних 
грудей».

А бандит, тримаючи ніж на
поготові, схопив шмат сала, 
хліб, зірвав з вішалки фуфай
ку і вискочив з хати. Микола — 
слідом. Глянув, у якому напря
мі зник грабіжник, і скочив на 
велосипед.

...Працівники райвідділу мілі
ції були підняті по тривозі. На 
території району з'явився небез
печний злочинець В. Довгий, 
який втік з в'язниці і вже встиг 
зробити кілька грабежів. Де 
він? Що вчинить цієї ночі?

На світанку до райвідділу 
під'їхав велосипедист. Важко 
дихаючи, витираючи краплини 
поту, випалив:

— У нас на хуторі бандит з 
ножем!

— Веди, хлопче!
Злочинець був затриманий. 

Врятовано людський спокій, а 
може, й людські життя. А п'ят
надцятирічний Ліикола Ліалий 
за допомогу органам міліції і за 
мужність, виявлену при затри
мані особливо небезпечного зло
чинця, обласним управлінням 
охорони громадського порядку 
нагороджений цінним подарун
ком.

ЗА СТАРАННЯ
Дітвора 

по ділянці, 
в квітнику, 
соняшники, 
му полі працювали до
рослі. Батьки раділи, 
дивлячись на малечу;

— Наша зміна росте...
Вихованці Мотронівсь- 

кої восьмирічної школи 
і справді добрі помічни
ки хліборобів артілі іме
ні Ватутіна Знам’янсько- 
го району. Вони прори
вали кукурудзу, працю
вали на овочевих та інших 
плантаціях, 
колгоспу завжди 
чує учням за 
Ось і недавно 
класники за 
колгоспу їздили 
скурсію до Кремгеса, 
учні молодших класів 
до Кіровограда.

В майбутньому наміче
но провести ще кілька 
цікавих подорожей

розсипалася 
наче бджоли 

Проривала 
На сусідньо- 

працювали 
Батьки

z

/

k

Індекс 01197.БК 01095.

Райони, 
міста

ЛІ. АЛЕКСЄЄВ, 
капітан міліції.

Новгородківськнй район.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

наКомпартії України. «ЦВК 
колесах. Теленарис. (К). 19.00 — 
Концерт, присвячений '50-річчю 
Компартії України, з Жовтнево
го палацу. В антракті — літе
ратурна передача «Слово 
партію». ІІо закінченні — 
тафета новин». (М).

Друга програма. 16.25 — 
машній твір». Телефільм. .... 
ровоград). 17.30 — «Павлик Мо
розов». Телеспектакль, 
воград).

СУБОТА, 
грама. 9.00 
всіх. (М). ..... . _..... ... .......
(М). 10.00 — «З днем народжен
ня». (М). 10.30 — «Здоров'я». 
Науково-популярна програма. 
(М). 11.00 — «Об'єктив», Теле
візійний клуб кіно- і фото лю
бителів. (Дніпропетровськ). 12.00
— Документальний фільм. 12.20
— Художній фільм «Між доб
рими людьми». 13.40 — «Петро- 
заводці на відпочинку». (Пет
розаводськ). 14.10 — Телетеатр 
для дітей. Є. Шварц — «Нові 
пригоди Кота в чоботях» Ля
льковий театр, (Ленінград). 
15.30 — Для малят. «Тере.мок- 
Світлячок». (Дніпропетровськ). 
16.00 — «Мальовнича Україна», 
«Білі лелеки». (Миколаїв). 
16.15 — Телереклама. (К). 16.20
— Концсрт-иарис про харків
ського композитора Нахабіна, 
(Харків). 17.00 — «Клуб кіно- 
мандрівників». (М). 18.00 — Мо
лодіжна програма «Погляд». 
(Херсон) . 19.00 — Секретна
команда «Бумеранг». IV серія. 
Телевізійний художній фільм. 
(М). 20.00 — Концерт лауреатів 
міжнародного фестивалю моло
ді. (Софія). 21.00 — Цирк під 
відкритим небом. (М). 22.00 — 
Художній фільм «Десятий 
крок». (К). 23.35 — Естрада на
ших друзів. (М).

про 
«Ес-

«До- 
(Кі-

(Кіро-

такль Одеського театру юного 
глядача. (Одеса). 18.10 — Теле
візійні вісті. 18.30 — «Комуніс
тичній партії України — 50 ро
ків». (К). 19.00 — Концерт, при
свячений закриттю II Всесоюз
ного з'їзду вчителів. (М). 20.30 
— Програма «Час». (М). 21.15 — 
«Пісня і праця». Концерт. 
(Львів). 21.45 — «Кожним ряд
ком твори добро». Виступ учас
ників Всесоюзного фестивалю 
молодих поетів. 22.15 — Худож
ній фільм «Гіркі зерна».

в липня. -Перша про-
— «Гімнастика для
9.45 — Теленовини.

Вільшанськнй 
Знам’яиськнй 
Петрівський 
Бобринецький 
Новоархаигельський 
Добровслнчківський 
м. Олександрія 
Устинівський 
Маловисківський 
Голованівський 
Онуфріївський 
Олександрівський 
Новзмиргородський 
Новоукраїнський 
Кіровоградський 
Компаиіївськнй 
Крсмгесівський 
Ульяновський 
Долинський 
м. Кіровоград 
Олександрійський 
Гайворонський 
Новгородківськнй
Розпочалася передпла

та на «Молодий комунар» 
іа інші газети й журна
ли на 1969 рік в кредит. 
Ви можете оформити її 
по місцю роботи.

Триває передплата «Мо
лодого комунара» на сер
пень і до кінця 1968 року. 
Передплатна ціна на один 
Місяць — 20 коп.

ЧЕТВЕР, 4 липня. Перша 
програма. 1100 — «Колекція 
Краут-Гартнера». Телефільм. 
(Кіровоград). 11.45 — «Зазд
рість». II серія. Телефільм. 
(Кіровоград). 16.30 — Є. Шварц
— «Два клени». Спектакль 
Одеського театру юного гляда- 
дача. (Одеса). 18.10 — Телевіс- 
ті. (К). 1830 — «Компартії КП 
України — 50 років». (К). 19.00
— Концерт, присвячений II з'їз
дові вчителів. (М). 20.30 — ін
формаційна програма «Час». 
(М). 21.15 - До 50-річчя КГІ 
України. «Комуністи Кірово
града до ювілею». Виступ сек
ретаря міськкому КП України 
Суханова А. Д. (Кіровоград). 
21.25 - Телефільм. (К). 21.35 - 
«На ланах широких». (Кірово
град). 22.35 — «Заздрість». 11 се
рія. Телефільм. (Кіровоград).

Друга програма. 21.15 — «Пісня 
і праця». Концерт. (Львів). 21.45
— Художній фільм «Два роки 
над прірвою». (К).

П'ЯТНИЦЯ, 5 липня. Перша 
програма. 11.55 — Передача, 
присвячена 50-річчю КП Украї
ни. В антракті — теленарис 
«Штрихи часу». (К). 17.05 — 
Наша афіша. (К). 17.10—«Вам, 
випускники». (К). 18.10 — Теле- 
вісті. (К). 18.30 — До 50-річчя

П'ЯТНИЦЯ, 5 липня. 11 55 — 
Передача, присвячена 50-річчю 
Комуністичної партії України 
'(Трансляція з Києва). 16.00 — 
Кінопередача для дітей. 17.10 — 
«Вам, випускники». (К). 18.10 — 
Телевізійні вісті. (К). 18.30 — 
До 50-річчя Комуністичної пар
тії України. «ЦВК на колесах». 
Телевізійний нарис. (К) 19.00 — 
Концерт, присвячений ’50-річчю 
Комуністичної партії України 
(Трансляція з Києва).

СУБОТА, 0 липня. 10 00 — «З 
дием народження». Музична 
Розважальна передача. (М). 
М)° ІЇ(ЮЄР°Дпла, «3ЛоРов-я». 

(1'1). 11.00 — «Об'єктив». (Дні
пропетровськ). 12 00 — Хулож- 
екр зїІЛ?5 30 Актуальний

екран. 15.30 — «Теремок «Світ
лячок». (Дніпропетровськ). 16.00 
~ «Мальовнича Україна». «Бі
лі лелеки» Телевізійний нарис. 
(К) їй пп Тс-?,спізі(111а Реклама, 

іб.Д) — Концсрт-нарис ппп 
харківського композитора в. 
Нахабіна. (Харків). 17 00 —
програма кольорового телеба- 
’«еішя. (М). 18.00 - Молодіжна ?Го5ріма«с₽^ОГЛЯА’- <^°н). 
Ц.00 — «Секретна команда «Бу- 
Філь ГНДТрЛти13ІП,,,!,(і 
філь.і 1ІДР. IV серія. (М) 20 00 
- Концерт. (Софія). 20.50 «
21 ґіо мсЦ,ліапах України». (К),
22 00 З Н"РК0Ва програма. (М). 

,г рередача з Одеси 23 24
ЕстппЛСП 3 ҐІН1 1І0ВІІ|Ш. (М). 23 35 Естрада наших друзів. (М).-

аі-
_________ _______________________——* * _.Ю* МОТОРН И Й. 

Друкарня їм, Г, М. Димигрова, обласного управління по пресі, м, Кіровоград, вул. Глінкн, 2. '

Правління 
віддя- 

старання. 
старшо- 
рахунок 
на ек- 

а

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: секретаріату—2-45-35, від
ділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» *- 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ЧЕТВЕР, 4 липня. 1G.30 — 
Є. Шварц. «Два клени». Спек-

Т. в. о. редактора
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