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ВСЕСОЮЗНА НАРАДА ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

учасників обласної наради бригади
рів комсомольсько-молодіжних трак* 
торних бригад і молодих комбайнерів 

до всіх молодих хліборобів 
Кіровоградщини

Жнива другого року п’ятирічки настали трохи рані
ше, як звичайно. Та не в цьому головна їхня відмін
ність. У тому вона, що молоді хлібороби області, 
підтримуючи заклик ульяновців, зобов’язалися дати 
$0 центнерів зернових з гектара. Так відгукнулася 
молодь Кіровоградщини на рішення XXIV з’їзду 
КПРС про збільшення виробництва зерна.

Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
заходи до забезпечення збирання врожаю і 
вель сільськогосподарських продуктів у 1972 
додає хліборобам нових сил. Звернення механізато
рів Кіровоградщини до всіх механізаторів країни про 
поліпшення використання і збереження сільськогос
подарської техніки покладають на ініціаторів почину, 
серед яких виступає І молодь, особливу відповідаль
ність. Щоб не змарнувалася жодна зернина з комсо
мольського гектара — таке ставимо собі завдання. 
А для цього маємо працювати ритмічно, весь світло
вий день.

Учасники нашої наради гаряче підтримують звер
нення механізаторів Кірозоградщини до всіх механі
заторів країни. Підвищити середньодобовий виробі
ток зернових і силосозбиральних комбайнів, буряко
збиральних машин на 5—6 процентів, за 10—12 робо- 
чих днів завершити збирання ранніх ярих зернових 
культур, соняшнику — за 15 днів, кукурудзу впорати 
до 1 листопада, цукрові буряки — до 15 жовтня. Ці 
рубежі, намічені у зверненні, є нашими рубежами.

Успіх жнив залежить від чіткості їхньої організації, 
від взаємодії всіх служб. Ми закликаємо в кожному 
колгоспі і радгоспі створити комсомольсько-моло
діжні екіпажі комбайнів, бригади транспортників і 
бригади, які очищатимуть зерно на токах. Необхідно 
налагодити чітку роботу ремонтних служб, створити 
жниварям зразкові умови для праці.

Кожен з учасників обласної наради взяв особисте 
зобов’язання на період жнив. Командир комсомоль
сько-молодіжного збирального екіпажу Микола Дем- 
чук з колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнсько- 
го району, учень і послідовник двічі Героя Соціаліс
тичної Праці О. В. Гіталова, обіцяє протягом 10 днів 
скосити хліба з площі 150 гектарів і намолотити 6 ти
сяч центнерів зерна. Бригадир комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади колгоспу імені Ульянова 
Ульяновського району Анатолій Харкавий запевняє, 
що його колектив завершить жнива за 10 робочих 
днів, кожен комбайнер скосить не менше 140 гекта
рів хлібів і намолотить не менше 5600 центнерів 
зерна.

Ми закликаємо всіх молодих жниварів наслідувати 
приклад передовиків, широко розгорнути соціалістич
не змагання за високоякісне, без втрат проведення 
жнив другого року п’ятирічки, за дострокове вико
нання планів продажу хліба державі.

Закінчивши жнива, слід подбати про збереження 
збиральної техніки так, як дбають про це у трактор
ній бригаді колгоспу імені XX з'їзду КПРС Новоукра- 
їнського району, де бригадиром двічі Герой Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталов.

За досягнення першого року п'ятирічки у вироб
ництві зерна орденоносна Кіровоградщина удостоєна 
перехідного Червоного прапора Ради Міністрів СРСР 
і ВЦРПС. Докладемо ж всіх зусиль, щоб висока на
города знайшла у кас постійну приписку.

Хай щедрістю землі увінчаються старання хлібо
робів!

Звернення обговорене і схвалене на обласній 
нараді бригадирів комсомольсько-молодіжних 
тракторних бригад і молодих комбайнерів.

У ЦК КПРС відбулася всесоюз
на нарада ідеологічних працівни
ків, присвячена питанням ідейно- 
виховної роботи у світлі рішень 
XXIV з’їзду КПРС і в зв’язку з 
підготовкою до 50-річчя утворення 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. Вступним словом нара
ду відкрив член Політбюро, сек
ретар ЦК КПРС ЛІ. А. Суслов. З 
доповіддю «Рішення XXIV з’їзду 
КПРС — бойова програма ідеоло
гічної роботи партійних організа
цій» виступив кандидат у члени 
Політбюро, секретар ЦК КПРС 
П. Н. Демічев.

Головним політичним завданням 
сьогоднішнього дня, відзначали 
учасники наради, є успішне вті-

лення в життя рішень XXIV7 з’їзду 
КПРС. Вся ідейно-виховна діяль
ність партійних організацій спря
мована на дальший розвиток тру
дової і громадсько-політп’пної ак
тивності мас та народної інііціати- 
вп, на широке розгортанню соціа
лістичного змагання за достроко
ве виконання завдань дев’ятої 
п’ятирічки.

На нараді відбувся широкий 
обмін думками з питань, зв’яза
них з підготовкою до 50-рі~ічя ут
ворення СРСР. Вказувалось на 
важливість роботи партійних ор
ганізацій по іптсрнаціош ль лому і 
патріотичному вихованню трудя
щих, боротьби проти пережитків (ТАРС).

І потекло
золото
нив...

Одними з перших в області вивели жатки 
на ниви механізатори Устинівського району« 
Не гаялись хлібороби. Швидко поклали у 
валки горох, обмолотили його. І ось на по- 
ле вийшли комбайни. Жнива увійшли у ви
рішальну фазу.

На полях колгоспу імені Дзержинського 
майже цілодобово працюють 9 комбайнів. 
Від тих, які ведуть Олексій та Микола Бузь
ки, частіше, ніж від інших, відходять наван
тажені зерном машини, трактори відвозять 
причепи з подрібненою соломою.

— Добре працюють, — відзивається про 
роботу ветеранів голова колгоспу Микола 
Омелянович Коваль. — Молоді хлопці тяг
нуться за передовиками.

І дійсно, дивлячись, як комбайна

Ю. ЛІВЛШНИКОВ,
спецкор «Молодого комунара».

Звіт про параду читайте на 2-й стор,

Ні фото вниз>: жнива у колгоспі імені 
Дзержинського. Вгорі — за кермом комсомолець 
Анатолій НОВИЦЬКИЙ.

-

націоналізму, необхідність послі
довного проведення класового, 
строго наукового підходу в оцінці 
історії народів.

Промовці говорили про необхід
ність дальшого посилення боро
тьби з буржуазною ідеологією і 
пережитками капіталізму в свідо
мості людей, удосконалення ідей- 
по-політияного і морального вихо
вання трудящих, особливо молоді.

Велику увагу було приділено 
підвищенню ролі засобів масової 
пропаганди, закладів культури і 
мистецтва в іденно-виховні і робо
ті і задоволенні духовних запи
тів радянських людей.

ЖНИВАМ — 
КОМСОМОЛЬ

СЬКУ 
ТУРБОТУ

Микола Гордійович Бузько, відчуваєш руку 
досвідченого майстра. Першого дня разом 
із своїм помічником Юрієм Федунцем Ми
кола Гордійович скосив озиму пшеницю на 
площі 17,1 гектара. Норма ж —- 8 гектарів. 
16,8 гектара скосив на своєму комбайні 
Олексій Бузько, якому допомагає комсомо
лець Анатолій Новицький. Це перші жнива 
для юнака, але він працює наполегливо й 
завзято, інколи сам веде комбайна.

І наступних днів не знижували темпі» 
комбайнери, скошуючи щозміни озимі на 
площі 16—18 гектарів. На рахунку кожно
го—понад тисячу центнерів зерна. Микола 
Гордійович Бузько та Олексій Дем’янович 
Бузько сьогодні лідирують у соціалістично
му змаганні серед комбайнерів району. 
Так, відмінно працюють ветерани, однак, 
молодь теж показує зразки комуністичної 
праці. Молодий тракторист Василь Гриджук 
та Олександр Шевченко возять подрібнену 
солому від комбайна, шофер Володимир 
Бузько відвозить на тік зерно.

— Хліборобський хист мають хлопці, — 
хвалить своїх помічників Олексій Дем'яно- 
вич. — Якби вони не перевиконували май
же вдвічі свої норми, не зміг би так пра
цювати і я. Адже успіх вирішує не добра 
праця одинаків, а всього колективу.

Так само, як і у колгоспі імені Дзержин- 
ськсго, натхненно трудяться механізатори 
інших господарств району. Зернові туг уже 
скоиіено на площі понад 3500 гектарів і 
намолочено близько 100 тисяч центнері» 
хліба.
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УРОК ПРАКТИКИ
КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

® В Новоукраїнському районі відбулась обласна нарада 
бригадирів комсомольсько-молодіжних тракторних бригад 
і молодих комбайнерів. Перехідний Червоний прапор обко
му комсомолу і приз імені двічі Героя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова вручено переможцям.

Жнива почались. Збиран
ня ранніх колосових — ко
ротка доба у циклі сільсько
господарського року, але 
саме вона показує здатність 
хліборобів мобілізувати усі 
сили на виконання важли
вого завдання. Механізато
ри заздалегідь підготува
лись до виходу в поле. Об
ласна нарада не ставила со
бі за мету викрити недоліки 
підготовчої роботи. її 
стержнем було ознайомлен
ня з організацією праці, 
зберіганням техніки у трак
торній бригаді колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС Ново- 
українського району, якою 
керує прославлений механі
затор, двічі Герой Соціа
лістичної Праці Олександр 
Васильович Гіталов.

Відкриваючи нараду у за
лі Новоукраїнського район
ного Будинку культури, сек
ретар обласного комітету 
комсомолу Михайло Громо
вий надав слово головному 
інженерові Новоукраїнсько- 
ґо районного управління 
сільського господарства 
М. П. Перчуну. Тов. Перчун 
розповів про можливі кана
ли втрат зерна під час об
молоту І про 
шляхами їх можна уникнути.

Виступ 
сільтехнагляду 
управління сільського 
подарстза М. П. Вербов- 
ського присвячувався пи
танням збереження техніки, 
А старший інженер управ
ління нової техніки облас
ного об’єднання «Сільгосп
техніки» М. О. Осадча озна
йомила учасників семінару 
з новими марками зерно
збиральних комбайнів, які 
з'являться на ланах облас-

соціалістичного 
комсомольсько-

те, якими

начальника держ- 
обласного

гос-

ТІ у нинішній п'ятирічці.
Бригадири комсомоль

сько-молодіжних тракторних 
бригад колгоспів імені Куй- 
бишева Олександрійського 
району — Віктор Галушко, 
імені Ульянова Ульянов
ського району — Анатолій 
Харкавий, «Дру?кба» Ново- 
українського району — Ми
кола Давидов, комбайнер 
колгоспу імені XXI з’їзду 
КПРС Бобринецького райо
ну Григорій Назаренко по
ділилися планами жнив, 
розповіли й про деякі свої 
тривоги. З виступу Миколи 
Давидова стало відомо, що 
правління колгоспу «Друж
ба» недостатньо уваги при
діляє механізаторам, пога
но піклується про технічну 
оснащеність господарства.

М. Громовий вручив пере
можцям 
змагання
молодіжних колективів трак
торних бригад за період по
сівної кампанії нагороди. 
Перехідного Червоного пра
пора й Грамоти обкому 
ЛКСМУ удостоїлась бригада 
Віктора Галушка, яка посіла 
перше місце. За друге міс
це бригада Анатолія Харка- 
вого відзначена перехідним 
Червоним прапором Димит- 
рівської Комуністичної Спіл
ки Молоді Народної Рес
публіки Болгарії і Грамотою 
обкому ЛКСМУ, а колекти
ву Миколи Давидова за 
третє місце вручено пере
хідний Червоний вимпел і 
Грамоту обкому комсомолу.

Учасники семінару відві
дали тракторну бригаду 
колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС. Бригадир двічі Герой 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталов приділив молодим

механізаторам близько двох 
годин. Олександр Васильо
вич показав ангари, де збе
рігається вся сільськогоспо
дарська техніка.

Учасники семінару зразу 
звернули увагу на дві ма
шини. Поруч із найновішим 
трактором Т-150 стояв ДТ-54, 
котрий у багатьох господар
ствах вважають надто заста
рілою маркою.

— А у нас працює шість 
ДТ-54, — пояснював Олек
сандр Васильович. — Вони 
виконують ті ж самі роботи, 
що й Т-74, а запчастини до 
них значно дешевші. Та й 
навіщо затрачати кошти на 
нову техніку, якщо з тим 
самим успіхом можна вико
ристати стару?

В захопленні були учас
ники семінару від будинку 
механізатора.

Бригадири тракторних 
бригад і комбайнери озна
йомилися з технологією 
виготовлення сінного бо
рошна і кормових гра
нул у колгоспі імені XX 
з’їзду КПРС. Потім О. В. Гі
талов розповів історію ство
рення і розвитку своєї 
бригади. Крок за кроком 
механізатори переконува- 
лись, що успіхи вирішаль
ною мірою залежать від них 
самих.

Учасники наради прийня
ли звернення до всіх моло
дих жниварів області.

Бригадирові комсомоль
сько-молодіжної тракторної 
бригади колгоспу імені 
Куйбишева Олександрій
ського району Віктору Га
лушку О. В. Гіталов вручив 
перехідний приз свого імені.

І. БЕЗДІТНИЙ, 
наш спецкор.

Т-ТАД ВІЛЬХОВОЮ гримотіло, на- 
висли важенні хмари, та дощ ли

ше покрапав.
__ От би добрий пішов, — мовив 

секретар комсомольської організації 
колгоспу імені Ульянова А. Бажатар- 
ник.

Звичайно, ще трохи вологи, ’ ^ути 
дорідному врожаєві. Та Анатолій го
ворить про те, що не останнє діло— 
вміло і своєчасно обробити лани. Рів
ненькі рядки, чисті поля, налиті пше
ниці. Не раз бригадир комсомоль
сько-молодіжної тракторної бригади 
Анатолій Харкавий, перевіряючи 
якість робіт, хвалив механізаторів 
Валерія Жолудкова, Петра Маренка, 
Віталія Проданчука та інших:

— Молодці, хлопці!
І вони стараються, щоб почути теп

ле слово, щоб рівнятися на свого 
маяка В. Жолудкова, на тракторі яко
го завжди майорить червоний прапо
рець. Соціалістичне змагання — доб
ра підмога в праці — має широку 
гласність. Тут не вручають щодня по 
З карбованці чи ще щось. Скажімо, 
посіяв ти соняшник. Зійшов він рів
ненько, густо, без «лисин» — одер
жуй премію. Далі, зібрав добрий 
урожай з найменшими втратами — 
теж маєш нагороду. Цим домагаю
ться якості, відповідальності в роботі.

...Умитий росою ранок. А в кузні 
вже чути передзвін молотків. У кова
лів П. Рудого та П. Петрика нині га
ряча пора. Щоправда, раніше їх труд 
був незамінний. А тепер... Палахко
тить блакитний вогонь електрозварки. 
Майстер «золоті руки» М. Шарандак 
наварює лапи до культиватора. Лаго
дять підбірник до останнього ком
байна. Комбайнери 1. Бондар та

@ В ІНІЦІАТОРІВ ПОЧИНУХЛІБАНА ПОРІ
А. Гладкий вже з своїми упорались, 
тож допомагають товаришам.

Механізатори колгоспу імені Улья
нова готові у стислі строки і з най
меншими втратами зібрати урожай.

Сьогодні запитують себе члени 
комсомольсько-молодіжної: «А чи
все ми зробили?» ! ще раз перерахо
вують, що ж устигли.

Взимку навчались у школі хлібо
робської майстерності, передовий 
досвід переймали. Вивезли на ^іолч 
14 тисяч тонн органічних доорив. 
Розсівали суперфосфат. Третю части
ну самі, а решту — з літака. Чотири 
рази розпушували міжряддя цукро
вих буряків, підживлювали їх. Гїооо- 
дотували краї полів, аби бур яни на 
розросталися.

Сіяли і гречку, і просо, і соняшник, 
і кукурудзу, і цукрові, і, звичайно, 
пшеницю. Все вийшло рівненько, як 
під шнур. Пішло вгору: бур’яни на 
заглушили просапних. Це насамперед 
залежало від-сумління механізаторів, 
від повної готозності техніки і опера
тивності членів бригади.

Що ж, тепер хліба вже на порі, 
високі соняшники й кукурудза.

Члени комсомольсько-молодіжної 
на площі 1200 гектарів дали слово 
зібрати по 50 центнерів зернових З 
гектара і від свого не відступляться.

М. РУДНИЦЬКИЙ,
Ульяновський район.

Комсомольській організації
Добровелнчківського району
50 років

Сьогодні добровеличківська 
комсомолія святкує свій п’ятдеся
тий день народження. Кожен рік 
цього героїчного піввіччя — це 
рік боротьби і будівництва, рік 
становлення нового життя і нових 
високих мрій.

... Тишкіока вже давно переста
ла виправдовувати свою безпечну 
назву. Кругом вовчими зграями 
тинялись бандити, щоразу лякаючи 
тишу тріскотнею гвинтівок, а в 
селі п'яно гелготіла куркульня.

ЇХ БУЛО
На землі ж буяв травень. До

цвітали вишні і соковита трава на 
вигонах □ рідкі хвилини спокою 
милувала очі чистим оксамитом 
весни. Такого чудового дня в Тиш- 
ківці з'явилось двоє.

— Ти хто? — підозріло запитували 
молодого чоловіка.

— Я? Петро, Богуславськими ще нас 
називають, з Одеси ми з Лесю.

Далі Петро не уточнював. Жив у се
лі, придиплявся до людей. А потім 
зібрав бідняцьку молодь І розповів, що 
прислали ііого з дружиною з Одеського 
губному партії, щоб організував тут 
комсомольський осередок. Оповідав про 
комсомольські справи, про майбутнє. 
Того дня до осередку записалось 15 си
нів та дочок бідняків, наймитів.

Відтоді у куркулів пропав спо
кійний сон. Петро із своєю комсо- 
молією брався до хліба, закопа
ного сотнями пудів «на чорний 
день». А потім народилась лють. 
Тиха, підступна, куркульська. За
манили куркульські синки моло
де подружжя в глуху Андріївну. 
Там скрутили руки, катували. І 
розстріляли.

Але смертю своєю комсомоль
ські ватажки сколихнули Андріїв
ну. На сільській сходці свильова- 
ні люди вирішили: «Назвемо село 
Богуславкою...»

На фото: зустрілись В. С. Беї 
новско (праворуч) та Д. Я. С 
мокіш, які засновували комс 
мольськнй осередок у Помічні 

Фото І. ГРИВИ.

А в Тишківку приїхав новий ор
ганізатор, представник Первомай- 
ського окружкому комсомолу 
Петро Кочетков. Юзеф Полевой, 
Георгій Соколовський, Костянтин 
Мельник — ці та інші імена 
хтось промовляв з похмурою по
грозою, а хтось — з радістю і 
Надією. Жила тишківська комса.

У травні 1922 року на станції Помічна 
народилась комсомольська організація. 
Л незабаром Микола Чсрба, Володимир 
Берновек та інші одержали перші ано
німні погрози. Тоді такі листи рідко

СОРОК...
надходили даремно. Ось що згадує ве
теран комсомолу В. С. Берновек: 
«Влітку 1924 року нас терміново ви
кликали на станцію Глиняна. Там заги
нув комсомолець нашого осередку».

Добровеличківку часто назива
ють коротше: Добра. Але в тяжкі 
двадцяті роки чимало селян ви
мовляло цю назву з гіркою іро- 
нією. Бо хто заможний, тому й 
добре, а решті...

Ось тому влітку двадцять дру
гого, коли в село прибув з Пер- 
вомайського окружкому комсомо
лу Федір Шушар, першими на 
його заклик до комсомолу запи
сались бідняцькі сини Федір Ко- 
лісниченко, Володимир Гвоздьов, 
Яків Бахмуцький, Григорій Полон- 
ський та інші. Секретарем осе
редку обрали Євгена Павловсь- 
кого.

А в 1925 році в Добровеличків- 
ці з ініціативи партійного та ком
сомольського осередків утвори
лась сільськогосподарська артіль 
«Червоний хлібороб». Туди увій
шло 26 селянських дворів. Артіль 
Мала... 187 десятин землі. ’

Навряд чи хто з нинішніх лип- 
нязьких комсомольців повсякдень

пов’язує імена Миколи Донія, 
Антона Вовченка, Тетяни Білець- 
кої та інших з комсомолом. Хто 
з них дожив до цих днів, тим 
уже за шістдесят. А саме вони 
першими увійшли до сільського 
комсомольського осередку.

Ось хвилюючі рядки із спогадів ком
сомолки двадцятих років Олени Шеврк- 
кової: «Увечері одного разу комсо
мольці виступали в колбуді з виста
вою «Безталанна». Яків Диковськии 
грав батька, його сестра Ганна грала 
матір, а я — Софію. Раптом на сцену 
полетіло каміння. Погасло світло. Поки 
засвітили іншу лампу та заспокоїли 
глядачів, злочинець зник. Вистава була 
доведена до кінця».

Славні діла районної комсомоли. 
Це вона виховала численних тру
дівників полів, імена яких слави
лись в тридцяті роки між хліборо
бів. Це з її рядів в роки Великої 
Вітчизняної війни вийшли сотні 
орденоносців та чотири Герої Ра
дянського Союзу: В. П. Бондар, 
Б. Д. Лев, І. Р. Усенко та П. С. 
Шемендюк. Добровеличківськї 
комсомольці за трудові успіхи на
городжені високими урядовими 
нагородами. Двічі — Миколу Бен- 
зара, члена райкому, молодого 
колгоспника з колгоспу «Про
грес». На його грудях ордени 
«Знак Пошани» та Трудового Чер
воного Прапора. Зараз у районі 
працює кілька комсомольсько- 
молодіжних колективів: три мо
лочнотоварні ферми, дві трактор
ні бригади, 2 локомотивні та од
на автомобільна колони.

Завзято живе сьогоднішня ком
сомолія. Понад чотири тисяч! 
юнаків та дівчат Доброзелич- 
ківського району міцно трима
ють комсомольський прапор, під
нятий тут піввіку тому молодими 
будівниками комуни. Всього їх бу
ло сорок.

М. ВІДЕНКО.
Добровеличківський район.

ЧЛЕН ОБКОМУ
У переповненому залі обласної філармонії разом з 

іншими делегатами від Добровеличківської районної 
комсомольської організації сиділа Катерина Поно
маренко. Слухала промовців, які палко говорили про 
потребу поліпшення роботи своїх комсомольських 
організацій, про навчання, про організацію дозвілля 
молоді.
„Л иоиферепція приступила до Обрання керівних опга- 
інв обласної комсомольської організації, коли називали каи 
лплатурп членів обкому. Катя зацікавлено ловила^найо< І 
їїг’ ру“?' РаПІ™ =,”а”1л='!- у “»co« wSKVSSS

д° ск-тадї абкому «»»«молу обра-
Довелось побувати потім у Юр'іаці. В розмові з

Чапа£вд почув "Р° Дівчину: 
" р,1! КатеРииа працює на молочно

товарній ферм, дояркою, — сказав І. Н. Волощук. — 
Працьовита, дисциплінована комсомолка.

Цю категоричну характеристику вам обов’язково 
підтвердять і .. подруги по роботі. Авторитетної 
тор,« комуніст В. Л. Дерешпол, тодішній завідуючий 
фермою, запропонував включитися всією громадо - 
у боротьбу за звання колективу комуністичної прані 
Однією з перших його підтримала Идтоп п *ренко. Пообіцяла на зборах: КаТЄ₽ина Понома-

rpZLia мо°,юЛГСЬ НаД°”И Н3 "О₽ОВТ "Р 

дівчини засяяв значок ударника праці.
терГн:мп:в^лГнГ?:^““а7з<пвьо? колгоспу Ка- 
робничників. І тут під 6vDXnu/ ЬОТІ МОЛ°ДИХ ви- 
червону стрічку 3 написом «КращГмолоЛ вручили 
району». Схвильована дівчина9 “ол°Аа Доярке 
мовила: Дичина тод. тільки й про-

—■ Буду працювати ще краще!
Той перший рік, коли Катерина 

увійшла до когорти тритисячний«. ’*оно^ареико 
товим рубежем. За п'ять місяців в?® АЛЯ ИЄ' 7ЛР‘

т»ке тверде слово

Добровеличківськпй район ’ ДМИТРЕНКО-

3200 кїло-

за рік мала
Фермі при- 

І на грудях



1 липня 1972 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор»

НАСТАВ день, якого з нетерпін
ням чекали наші студзагонівці.

На вокзалі знову штовханина, ве
селий гамір, остання наша сту
дентська пісня під гітару, а потім 
розмірено стукотітимуть на сти
ках колеса, до Тюмені — чоти
ри доби...

Ми — це студенти Кіровоград
ського інституту сільськогосподар
ського машинобудування. В остан
ні дні перед від’їздом членів сту
дентського будівельного загону 
легко можна було впізнати не 
вулиці: всі в однаковій формі, з 
емблемою загону на рукаві — 
«Алмаз-72». 55 студентів різних 
курсів, пройшовши досить сувору 
і принципову комісію в комітеті 
комсомолу, одягли цю форму 
«щасливчиків». Зрозуміло, для 
всіх нас це велика честь. Всі ми 
представлятимемо наш Інститут, 
область, тож серед 150 кандидатів 
відбирали тих, в кого найвища ус
пішність, враховували громадську 
активність, участь в художній са
модіяльності тощо.

Наш студентський «Алмаз» вже 
вдруге працюватиме в Тюмені. В 
минулому році ми реконструйо- 
вували будинкобудівний комбінат, 
привезли додому прапор обкому 
партії і обкому комсомолу, гра
моти, сувеніри, 
чайно, споминів 
«третій семестр» залишилося ду-

подарунки. Зви- 
про минулий

НАС
ВЖЕ
ЧЕКАЮТЬ
• СТУДЕНТСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ 

ЗАГІН «АЛМАЗ-72» ВИРУШАЄ 

ДО ТЮМЕНІ

же багато. Працювати доводилося 
нелегко, але жалісливих серед нас 
не знайшлось. Освоїли капітало
вкладень на суму 120 тисяч кар
бованців. Крім того, природно, не 
обмежувалися пасивним відпочине 
ком. Студент завжди студент. 
Пісні, концерти художньої само,« 
діяльності, спортивні змагання.

Нинішнього року у нашому за
гоні кілька чоловік, в яких при
кріплені на лацкані піджака два 
значки «Студентський будівельний 
загін 1971—1972 роки». Це вже, 
так би мовити, студзагонівці з до
свідом. Вдруге а Тюмень їдуть 
Іван Політун і Сашко Яковлев, 
Віктор Богаченко, Юра Тодосієз 
та інші. Комісар загону — четвер-

токурсник Вячеслав Гусєв, ком
сорг — Володимир Жосан. Цього 
року ми «прихопили» з собою і 
□ ласного кінооператора — Сашка 
Комаристова, — двомісячне жит
тя студентського будівельного 
загону буде зафіксовано на кіно
плівку.

В Тюмені вже чекають на нас. І 
випробування, скажімо, попереду 
серйозні. Адже ми перші почне
мо закладати фундамент під за
вод залізобетонних конструкцій. 
Заплановано освоїти капіталовкла
день в два рази більше, ніж у 
минулому році — 250 тисяч карбо
ванців.

Впевнені —- студенти не підве
дуть. Нинішній рік особливий. Рік 
50-річчя утворення Радянського 
Союзу. Тож основна тематика на
ших лекцій (а в групі 12 лекторів) — 
це тема інтернаціоналізму, друж
би народів. Тож, як і минулого 
року даватимемо концерти худож
ньої самодіяльності. На нас чека
ють і спортивні суперники. Нам 
відомо, що поблизу працювати
муть студентські загони зі Львова, 
Дніпропетровська, Запоріжжя. А 
всього в Тюменській області нас, 
студентів, буде дуже багато — 16 
тисяч чоловік. Це, можна сказати, 
ціла студентська країна.

А. КАДІКОВ, 
командир студентського буді
вельного загону «Алмаз-72».

МІСЦЕ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ

АНКЕТА «МК»
Літо в розпалі. Це — дні напруженої праці і дні 

відпусток. Для того, щоб на повну силу працювати 
далі, потрібно добре відпочити. Тому ця анкета при
свячена серйозній комсомольській справі — органі* 
зації відпочинку.

ТВОЄ ДОЗВІЛЛЯ
1. Де ти працюєш чи вчишся? Скільки тобі років? 

Твоя професія?

2. Чи велика твоя комсомольська організація?

3. Де ти проводиш свої канікули чи відпустку: а 
молодіжному таборі, в туристській подорожі, вдома:і?

4. Свій літній відпочинок ти продумав заздалегідь, 
чи влітку все вирішилось саме собою?

“О ЕЧІРНІ сутінки впали 
на місто. Засвітились 

електричні вогні. Десь 
почувся веселий дівочий 
сміх. Прогулюються ву
лицями люди, відпочи
вають після напруженого 
дня. Раптом спокій по
рушила п’яна пісня, бру
тальна лайка. На вулицю 
вийшов здоров ань-пару- 
бійко. Хизується перед 
дружками своїм «героїз
мом». Йому — море по 
коліна.

Та побачивши людей з 
червоними пов’язками 
на рукавах, ураз смирні
шає. Стривайте, я ж не 
того. Так уже вийшло. 
Пробачте за недоречні 
«жарти».

Дивляться на цю сце
ну люди І розміркову
ють. Все-таки молодці 
дружинники. Не дають 
спуску хуліганам та п’я
ницям. Зірко оберіга
ють скрізь тишу. Рішуче 
зупиняють зло, борють
ся проти нього.

Народна дружина Но- 
воукраїнського міжкол
госпбуду, до якої вхо
дять передові робітники,

ДРУЖИННИКИ

на- 
ви-

Ді-
злагоджено, 
Якось вони 

біля міського 
«Україна»

комуністи, комсомольці, 
під керівництвом коман
дира Анатолія Сича ро
бить багато корисних 
справ. Дружинники ви
ходять на чергування, 
домагаються в районі 
зразкового порядку, ве
дуть велику роз’ясню
вальну роботу серед 
селення, цікавляться 
хованням дітей.

Міжколгоспбудівці 
Ють чітко, 
оперативно, 
помітили 
ресторану 
кілька невідомих осіб. Ті 
були п'яні, приставали 
до перехожих, ображали 
їх. Дружинники прибор
кали хуліганів, 
їх у райвідділ 
З'ясувалось, що це бу
ли Микола та Леонід 
Котляренки, Володимир 
та Микола Сердюченки. 
Тх покарали.

Старанно виконують

повели 
міліції.

майна, спеку- 
Одного разу 
Сич та Євген

свої обов’язки дружин
ники Новоукраїнського 
цегельного заводу. Це 
вони своєчасно зупинили 
на центральній вулиці 
міста робітника райоб’єд- 
нання «Сільгосптехніки» 
Ігоря Баранова, який, на
пившись до безтями, по
водився непристойно.

Відрадно, що дружин
ники посилили боротьбу 
й з розкрадачами гро
мадського 
лянтами. 
Анатолій 
Марченко чергували на 
базарній площі, де жва
во йшла торгівля різно
манітним крамом і про. 
довольцими товарами. 
Хлопці уважно придив
лялися до людей. Серед 
продавців помітили жін
ку, що торгувала дефі
цитними шапками-вушан- 
ками та жіночими чобіт
ками. Спекулянткою ви
явилась жителька міста 

Помічна Євгенія Бензар. 
Там її знали в обличчя. 
Тому Євгенія вирішила 
збувати речі по спекуля
тивних цінах у Новоукра- 
їнці. Однак їй і тут на 
пощастило. Дружинники 
стали на перешкоді. 
Крам у неї конфіскували, 
а матеріали передали 
на розгляд товариського 
суду Помїчнянської мі
ської Ради.

Олександр Шевченко та 
Володимир Шаповалов 

■ спіймали на гарячому 
кишенькового злодія. 
Привели його з базаэу 
у райвідділ міліції. Там 
детально розібралися, 
що саме штовхнуло 
хлопця на злочин, допо
могли йому стати на вір
ний шлях. Чимало ще 
можна було б розповісти 
про народних дружинни
ків Новоукраїнки, надій, 
них помічників радянсь
кої міліції. Вони не ми
ряться з непорядками, 
борються проти зла, 
вчать дотримуватись і 
поважати наше законо
давство.

В. ДАНУЦА.
м. Новоукраїнка.

5. Ти відпочиваєш у молодіжному таборі? Що тобі 
тут подобається і чим не задоволений?

6. Ти — турист? Які форми подорожей тобі подо
баються більше?

7. Які ти маєш пропозиції щодо організації ту
ристських мандрівок? Чи достатньо пропагуються ту
ристські маршрути, чи без затруднень дістаєш ти ту
ристське спорядження, путівники та маршрутні 
карти?

8. В своєму рідному селі або місті теж можна доб
ре відпочити. Як у вас організовано відпочинок по 
місцю проживання?

Р. ТУРБАЙ, В. ЦВЯХ

8. І В ОСОБИСТОМУ ЖИТТІ — 
ХУДОЖНИК

Коли слухаєш, то здається, що це ви
гадка, що просто талановитий письмен
ник написав вдало новелу. А воно так 
було і насправді.

Саме так, — стверджує Ольга 
Юр ївна Горська і подає фотографію, на 
якій зображено ляльку.

«Він приїхав до Дніпропетровська в якихось 
літературних справах, і завітав до театру, ■— 
згадує друг Яновською Юхим Мартич. — Там 
гастролювали франківцт... Побачивши знайо
мих письменників і артистів, що зібралися у 
веселе коло, підійшоз до них, зацікавився:

— Яка причина ваших нестримних весело
щів?

— Моя дочка приїжджає завтра з Києва, 
приходьте, відсвяткуємо день Гї народження.

Артистка Ольга Горська виглядала такою 
молодою, що Яновський вирішив: її дочці ро
ків десять — дванадцять. 1 з’явився на ро
динне свято з відповідним подарунком: у дов
гастій рожевій коробці куняла лялька. — Вія 
трохи спізнився, гості вже сиділи за столом 
1 подзвонювали чарочками.

Моя дочка. Мріє бути артисткою! — ска
зала господиня, йдучи йому назустріч. — Та
маро, знайомся з молодим письменником. Він, 
ЯК пишуть критики, романтик.

Перед Тамарою— молодий красень з веселими 
к-римн очима, з хвилястим темно-русявим во
лоссям. Зніяковівши, намагається сховати за 
спину рожеву коробку.

Перед Яновським — невисока, граціоіна чор
нява і чорноока дівчина. Вона розгублено ди* 
виться на нього, тримаючи шматок булки з 
руці.

Але в ту мить воин обое нічого не помічали, 
с-трілись їх погляди. І все.

...Вона зняла дашок з рожевої коробкп І 
притиснула ляльку до щоки:

— Яка симпатична! Я зберігатиму тебе все 
життя!

Так воно й сталося. Ця лялька стала мовчаз
ним супутником їх кохання...».

— Так, так, — хитає головою Ольга 
Юр’ївна, розглядаючи знімок.

Сказане не ілюстрація до того, що, 
мовляв, буває любов з першого погля
ду. Суто випадковість, що вони зустрі
лися в Дніпропетровську, а що жили 
дружно — закономірність. Вони обоє 
любили театр. Юрій був вихований на 
добрих традиціях «других українсаких 
Афін», як називали тоді Єлисаветград. 
Тамара — з театральної сім’ї. її дід 
Юрій Юр’євич Горський працював у різ
них російських і українських театрах, 
грав з Марією Заньковецькою. Мати 
Тамари — Ольга Юр'ївна — теж актри
са. Тамара з 13 років уже грала роль 
Матюші з комедії Карпенка-Карого 
«Суєта».

Вони любили красу життя, незважаючи 
на всі труднощі його. Допомагали один 
одному йти до мети.

Щойно надіслала свої спогади Тетяна 
Йосипівна Стах, добра знайома Янов- 
ських, яка перекладала твори Юрія Іва
новича на російську мову. Вона пише, що 
це «було дружнє і ніжне подружжя, го
ворили вони один одному «ви», були 
ввічливі і запобігливі».

МІСЦЕ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ

На фото: Юрій Іванович, його мати Марія Мусіївка І дружина Тамара Юр'ївна.

У свій час, вже після смерті Юрія 
Івановича, нам доводилося зустрічатися 
з Тамарою Юр’ївною. Щоб вона не роз
повідала про свого чоловіка, завжди з 
любов'ю, ніжністю.

Коли ми були в сестри Яновського 
Олени Іванівни, то вона люб'язно пере
дала спогади Тамари Юр'ївни, надруко
вані на машинці. Багато там правок 
зроблено. Лиш ось цей абзац викриста
лізувався видно відразу, тому правити 
не довелося: «Юрій Іванович і в особис
тому житті був художником. Навіть зви
чайні речі домашнього побуту, квіти, 
меблі, іграшки, яких торкалось його та

лановите серце, раптом немов би ожива
ли, одержуючи кожний свій характер чи 
образ».

У повісті «Байгород» Яновський писав, 
що любов «знає такі таємниці, що від 
них розривається серце, як стигла слива 
надвоє. Скільки людей співало їй, а во
на, пишна, сходить сонцем, іде на небо, 
світить, б'є в очі, як у глибокий колодпзь 
пустелі. І молодість дзвенить, як ранко
вий вітер над безконечними полями...».

Не кожний уміє зберегти цей ДЗВІН 
молодості до кінця життя. Вони ж зуміли.

Кіровоград — Київ — Кіровоград.
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9. Як потурбувалась про літне дозвілля твоя ком
сомольська організація? Чи було заплановано зазда
легідь комплекс організаційних заходів. Які з них вті
лено в життя і які ні? Чому?

10. Де і як ти хотів би відпочивати наступного 
літа?

11. Твоє ім’я та прізвище (якщо не бажаєш, мо
жеш не називати).

Анкету виріж, перегни, склей і опусти в поштову 
скриньку. Пересилка оплачена заздалегідь.

ЛІНІЯ ЗГИНУ
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ТВОЇ НАСТАВНИКИ
— Здавайся, Василю! —• пострі

лом пролунав за спиною чужий 
голос.

Змовчав. Не озирнувсь.
Поглянув: сидять Валерій Шос- 

такевич і Сашко Швед. Вони з 
першої спроби взяли 190 сантимет
рів. До того ж Валерій — колиш
ній вихованець знаменитого Вік
тора Лонського. Ну що їм залиши
лось до перемоги? Якихось п’ять 
сантиметрів. А він ще не подолав 
навіть цієї висоти. Ще раз і...

У їхній Березівці, що на Усти- 
нівщині, ніяких гуртків чи секцій 
не було. Та це не означає, що 
спортом займались безсистемно. 
Приглядаючись до Василя, котрий 
був капітаном і футбольної, і во
лейбольної, і баскетбольної 
команд, грав у теніс та шахи, бі
гав на довгі і на короткі дистанції, 
і, звичайно, стрибав у висоту, вчи
тель фізвиховання Андрій Івано
вич порадив:

— Саме цим займись серйозно. 
Це твоє майбутнє.

Та хотілось багато. Навіть у ін
ституті на факультеті фізвихован
ня пробував бути універсалом. 
Тренер його — Володимир Івано
вич Панасов — розробив жорст
кий графік тренувань, спортивно
го росту. Так що не до змагань з 
волейбола було. Та на 190-санти- 
метровій висоті планка «завмер
ла». Не допомагали ні ігри, ні 
штанга... Завоював рекорд облас
ті, як сам каже, характером. За
кінчував інститут і поставив собі 
за мету — взяти 195 сантиметрів. 
З таким результатом пішов до 
лав Радянської Армії. Повернув
шись, дізнався, що його рекорд 
поліпшено аж на 7 сантиметрів.

Порівняно легко на перших же 
змаганнях взяв 203. За тим «лег
ким сантиметром» — два роки на
пружених тренувань. Бо щоразу, 
коли (він завжди повторює ці сло
ва Брумеля) корилась якась висо
та, горів бажанням долати на
ступний рубіж.

...І ось тепер на міжвідомчій 
першості області з легкої атлети
ки Василь знову зупинився на отій 
позначці — 190 сантиметрів. «Різ
кіше мах прямою ногою, — при

гадались слова тренера. — Не ва
лись назад передчасно». Корот
кий розбіг. Зліт над непорушною 
планкою. Приземлення. Оплески,

Встановили планку на п’ять сан
тиметрів вище. Та ні О. Швед, ні 
В. Шостакевич не змогли її пере
стрибнути. А Василь з першого 
разу подолав. Так само і два 
метри.

— Ввійшов у форму, — пере
мовлялись судді, — Дивись, свій 
же рекорд поб’є.

І дійсно побив. Попросив вста
новити планку на висоті 204 сан
тиметри. Перестрибнув. Заміряли 

МЕЛОДІЇ 
ВИСОТИ 
Віг1' 1 М

• ВЗЯВ ХАРАКТЕРОМ
• ОДИН ЗА СІМОХ
© «своє кіно» 

ЗАПОВІТНЕ

— 205. Щоправда, пробував за
повітну майстерську висоту взяти, 
але вона тоді не скорилась. То за
смучуватись не доводилось, бо 
став рекордсменом області і кан
дидатом у майстри спорту.

— Тепер, коли треную хлопчи
ків, — говорить Василь Дмитро
вич, — то бачу не лише їхні про
махи, а й свої. Мов пов’язку з 
очей зняв —кожним м’язом, всією 
душею відчуваю, як подолати ви
соту.

Мало бути просто наставником. 
Слід особистим прикладом пере
конувати ,навчати. Тому і сам злі
тає над планкою. Ось недавно на 
тренуванні подолав 206-сантимет- 
рову висоту.

А ще він — тренер Кіровоград
ської ДЮСШ спортклубу «Зірка»
— поборник нового, жодної стат
ті в газеті чи журналі, яка стосу
ється його улюбленого виду спор
ту не пропустить повз увагу. Слід
кує за діяльністю, ростом резуль

татів кожного видатного стрибун 
на. Разом з учнями оформив 
стенд з поетичною рубрикою 
«Мелодії висоти». Випробував но
вий стиль «фосбюрі», яким аме
риканець П. Мацдорф побив сві
товий рекорд В. Брумеля. Розпо
відає, що наш олімпієць К. Шапч 
ка зупинився одного часу на двох 
метрах, а за допомогою «фосбю
рі» взяв висоту 221 сантиметр.

Мають юні спортсмени фільм; 
про Валерія Брумеля. «Друга 
спроба». Мають кінострічки про 
свої успіхи та невдачі: кожен рух 
свій можуть прослідкувати. І все 
це завдяки власному кінооблад- 
нанню, яке придбали на заробле
ні гроші: тиждень у цехах хлібо
заводу заклеювали вікна.

— Привчаються до праці, до 
колективізму. Головне, всі люб
лять спорт. І ця любов поведе ЇХ 
у життя справжньою дорогою, !—! 
ділиться думками В. Д. Стецюк.

1 хоча він робить усе заради 
того, щоб юні «голосували обо
ма» за майстерність стрибків у 
висоту, але нікому не нав’язує 
своїх переконань.

...На тих же змаганнях, де Ва
силь став рекордсменом, висту
пав і його недавній вихованець — 
юніор Валерій Добробатько. Він 
мав і стрибати у висоту, і бігти на 
стометрівці. Та несподівано ви
йшов у фінал і став призером 
змагань серед бігунів...

Василь Дмитрович, як і нале
жить, надає важливого значення 
загальній фізичній підготовці 
юних. Як водиться, взимку вони 
ходять на лижах, бігають на ков
занах, грають у хокей, а влітку — 
в футбол, баскетбол. Займаються 
й акробатикою та гімнастикою, 
«тягають» неважку штангу. Вчить 
їх бачити і прекрасне. Чимало 
тренувань проводять на лоні при
роди.

— У кожного спортсмена-стри- 
буна є своя заповітна висота — 
двісті вісім сантиметрів, — каже 
Василь Дмитрович. — Коли її бе
реш, то приземляєшся майстром 
спорту СРСР. Але в мене є ще од
на заповітна висота — хочу, аби 
мої вихованці досягли цього 
звання.

М. РУДЮК.

ПОГОДА В
За прогнозом, у липні 1972 р. середня місячна температура 

повітря на Україні передбачається в західних областях 
19—21 градус, у південних <- 23—25, на решті території 
УРСР 22—26 (на 1—2 градуси вище від норми),

Місячна кількість опадів у Запорізькії!, Донецькій областях 
45—50 мм (близько норми), у Ворошиловградськііі, Дніпро
петровській областях 60—80 мм (більше від норми, місцями 
норма), у Кримській, Херсонській областях 40—45 мм, Мико
лаївській, Одеській областях 60—80 мм (більше від норми, 
місцями норма), по решті областей 40—50 мм (менше від 
норми), г

Похмура погода з дощами і грозами передбачається на пс- 
реважній частині території України наприкінці першої дека
ди, близько середини і наприкінці місяця, у південних об
ластях — на початку і в середині третьої декади, Решту ча
су переважатиме малохмарна, суха погода.

•і па пп вп п
Температура повітря в першій п’ятиденці і в другій'дека і 

буде вночі 10—15, вдень 22—27 градусів, у південних областях 
вночі 13—18, вдень 23—28 градусів, у другій п’ятиденці і в 
третій декаді вночі 15—20, вдень 27—32, місцями 35 градусів, 
наприкінці місяця температура знизиться вночі до 10—15, 
вдень до 22 градусів,

На південному узбережжі Криму середня місячна темпера
тура повітря передбачається 24—26 градусі» (на 1—2 градуси 
вище від норми), кількість опадів 30—40 мм (норма). Протя
гом місяця переважатиме погода з мінливою хмарністю, 
інколи короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 
вночі 18—23, вдень 27—32, в окремі дні 34 —35 градусів,

3. СКОГАРЕНКО, 
начальник Українського бюро погоди.

,...чгм,- ■ ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ПОНЕДІЛОК, ? липня. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.00 — 
Концерт. (Кіровоград). 16.30
— «Максим Рильський». Літе
ратурний. портрет. (М). 17.15
— «Від понеділка до понеділ
ка». (К). 17.30 — «Сонячна
галявина». Концерт. (Дніпро
петровськ). 18.00 — Республі
канська фізико-матсматнчна 
школа. (К). 18.30 - На IX
міжнародному конгресі герон
тологів. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». СК)- 
19.35 — Прем’єра телевізійно
го багатосерійного художньо
го фільму «Жар сонця». З се
рія. (М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Першість 
світу з шахів. (М). 21.50—Ку
бок і чемпіонат СРСР з спор
тивної • гімнастики. Жінки. 
,(М). По закінченні — ноаннн. 
(М). ДРУГА ПРОГРАМА. 
17.00 — ІІа ланах республіки. 
(К). 17.15 — • Для школярів.
«Вогнище». (М), 17.45 — «Сто
рінки життя киргизького се
ла» (М). 18.00 — Новини. (М); 
18.10 — «П’ятирічка, рік дру
гий». (М). 18.35 — ЕстраднПЇі 
концерт. (Вільнюс). 19.05 — 
Кольорове телебачення. «Ху; 
•дожнйки Середньої Азії»’. 
(М). 19.35 — К. Кюлявков.
«Першнйгудар». Вистава Ки
ївського російського драм- 
театру ім. Л.‘ Українки. (К). 
20.45 — «На добраніч, дітн!»^ 
(К). 21.00 — Програма «Час».

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
г •

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050 ГСП, Кіроаогргд-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів і масової роботи та Інших відділів — 2-45-36,

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

(М). 21.30 — К. Кюлявков. 
«Перший удар». Продовжен
ня вистави. (К). 22.10 — Ко
льорове телебачення. «Народ
ні мотиви». (К). 22.55 — Ве
чірні новини. (К).

ВІВТОРОК, 4 ЛИПНЯ. 
ПЕРШ/Х ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «На святі пісні». 
(Таллін). 11.15 — «Відгомін
минулого». Художній фільм. 
(М). 12.50 — «На полях кра
їни» (Воронеж). 13.05 — Но
вини*. (М). 17.00 — «На голов
них напрямках п’ятирічки». 
«Побузькнй нікелевий». (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення). 17.20 — Для ді
тей. Лялькова вистава. (Хар
ків). 18.00 ,— Новини. (М). 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний документаль
ний фільм .«Година Ірландії». 
(М). 19.20 — Прем’єра телеві
зійного багатосерійного ху
дожнього фільму «Жар сон
ця». 4 серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«По концертних залах». (М). 
22.40 — Кольорове телебачен
ня. Кубок і чемпіонат СРСР з 
гімнастики. Чоловіки. . (М). 
По закінченні — новини. (М). 
ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 —' 
«В світі науки і техніки». 
(М). 17.20 .— Для школярів. 
Розважальна спортивна про
грама. (М). 17.45 — «Сторін
ки жііття киргизького села». 
(М). 18.00 — «Екран моло
дих». (Ворошнловград). 18.30 
— • Інформаційна програма 
«Вісті». (К). 19.00 - І. Ко-
чсріа. «Чорний вальс». Ви
става театру юного глядача 
їм. Ленінського комсомолу. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). > Я.Ор — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм' «У лотові летючих ми
шей». (К). 23.00 — Вечірні но
вини. (К). ,

СЕРЕДА, 5 ЛИПНЯ. ПЕР» 
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Для шко-
лпрів. «Піонсрія на маршіі»'(| 
(П'ятигорськ). 10.15 — Худощ- 
ній фільм «Покликання». (М). 
11.45 — Науково-популярна
програма «Наука сьогодні». 
(Калінінград). 12.15 — Кон
церт молодих виконавців. (М). 
12.55 — «Союз непорушний»'. 
(М). 13.10 — Новини. (М),
17.15 — Для школярів. «Чи» 
таймісто». (М). 17.45 — «"Ста1» 
рінки життя киргизького ‘ се- 
ла». (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.10 — Телевізійний
фільм-концерт. (М). 18.30
«Кіровоградщина спортивна»'. 
(Кіровоград). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті»'; 
(К). 19.30 — «Безсмертя».. До 
30-річчя «Молодої гвардії»'. 
(Ворошнловград). 20.00 , — 
«Мелодії, поліського краю»'. 
(Львів). 20.45 - «На добра
ніч, діти!» (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 -І»
«Новини кіноекрана». (К), 

— Вечірні новини. (К);
ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 4 

, Кольорове телебачення. Пре» 
м ера телевізійного спектак
лю. В. Катаєв. «Квадратура 
кола». (М). 21.00 - Програма 
«Час». (М). 21.30 - Кольоре- 
вс телебачення. «Російський) 
романс». (М). 22.00 — Пері 
шість світу з шахів. (М). 22.29 
“■ Кольорове телебачення. Те
левізійний документальний 
Фільм «Іонсссі — велика вС» 
ла». (Красноярськ), 22.50 —< 
Новини. (М).
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