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ЗА ВИДАТНИЙ ВКЛАД У СПРАВУ МИРУ
За видатні заслуги в боротьбі за збере

ження і зміцнення миру Генеральному сек
ретареві ЦК КПРС товаришеві Л. І. Бреж
нєву присуджено міжнародну Ленінську 
премію «За зміцнення миру між народа
ми». 11 липня у Великому Кремлівському 
Палаці відбулись урочисті збори, прпевя- 

-нені врученню цієї премії Леонідові Іллічу 
Брежнєву.

Бурхливими, тривалими оплесками при
сутні зустрічають керівників Комуністичної 
вартії і Радянського уряду.

Урочисті збори відкрив Голова Комітету 
по міжнародних Ленінських преміях акаде
мік Д. В. Скобсльцин. Від імені Комітету і 
дсіх присутніх він сердечно поздоровив Лс- 
оніда Ілліча Брежнєва з високою нагоро
дою.

•Під бурхливі оплески Д. В. Скобсльцин 
вручає Л. І. Брежнєву Диплом лауреата 
міжнародної Ленінської премії «За зміц
нення миру між народами» і золоту на
грудну медаль. Зал вітає Л. І. Брежнєва

стоячи, палкими тривалими оплесками. Пі
онери підносять товаришеві Л. 1. Брежнєву 
букети квітів.

Па засіданні виступили представники 
трудящих Москви, Перший секретар ЦК 
Партії трудящих В’єтнаму Ле Зуан, Гене
ральний секретар Всесвітньої Ради Миру 
Ромеш Чандра, члени Комітету по міжна
родних Ленінських преміях, лауреати між
народних Ленінських премій «За зміцнення 
мнру між народами». Промовці говорили 
вро видатні заслуги Леоніда Ілліча Бреж
нєва в боротьбі за збереження і зміцнення 
миру.

Тепло зустрінутий присутніми, виступив 
лауреат міжнародної Ленінської премії 
«За зміцнення миру між народами», Гене
ральний секретар ІДК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв.

Промова товариша Л. І. Брежнєва була 
вислухана з величезною увагою і не раз 
переривалась палкими оплесками.

(ТАРС).

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ В МОСКВІ,
ПРИСВЯЧЕНЕ

70-РІЧЧЮ II З’ЇЗДУ РСДРП
МОСКВА. Комуністи, всі радянські 

люди, наші зарубіжні друзі широко 
й урочисто відзначають славне 70-річ- 
чя II з'їзду РСДРП, з’їзду, на якому 
було утворено революційну партію 
робітничого класу Росії, партію ново
го типу, велику ленінську партію.

Цій знаменній доті було присвячене 
урочисте засідання партійних, радян
ських, громадських організацій і 
представників трудящих Москви, яке 
відбулося 13 липня у Великому 
Кремлівському Палаці.

Бурхливими, девго не стихаючими 
оплесками зусіріли присутні керівни
ків Комуністичної партії і Радянсько
го уряду.

Урочисте засідання відкрив Гене
ральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв.

З доповіддю про другий з їзд 
РСДРП і його всесвітньоісторичне 
значення виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС 
тов. М. А. Суслов.

(ТАРС).

Над просторами Батьківщини 
У годину гарячу, жнивну, 
Колоски золотим промінням 
Прямо з серця землі ростуть. 
І дозрілі зрізаючи стебла 
По оранжевих пшеницях, 
Йдуть комбайни па берег неба 
Із сонцями у бункерах.

Ж

II
II 
в
А

Колгосп імені Калініиа Новгородківського району. Розпочалися 
жнива, ііа відповідальнії< ділянках тут працюють комсомоль
ці і молодь, іідс напружена боротьба за врожай третього, вирі
шального року п’ятирічки.

На фото: (вгорі зліва) — повниться янтарним зерном ку
зов автомашини групкомсорга комсомольсько-молодіжного ко
лективу автопарку ГРИГОРІЯ ГОРБЕНКА; (внизу) - школярі 
Л. СВИРНДЮК, Г. ОЛАШИІІА, Н. НЕШКОВНЧ, Н. ПАПАЙ, 
В. КОБЕЦЬ, Н. СВНРИД1ОК, 3. КОБЕЦЬ, Л. ХИМІНА відзна
чилися, працюючи на току, (игорі справа) — навантажуються 
перші автомашини, на яких водії повезуть зерно до хлібоприй
мального пункту; (справа) — жнивують члени комсомольсько- 
молодіжною агрегату СТЕПАН СУЛЬЖИК та МИКОЛА 
СТРОМКО.

Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

НА ПРИЗ 
«КРАЩОМУ 
МОЛОДОМУ 
комбайнеру 
КІРОВОГРАДЩИНИ»

вони
СЬОГОДНІ 

ПОПЕРЕДУ
Володимир ЛЕВЧЕНКО 

з колгоспу «Дружба» 
Петрівського району. 
Скосив 16 гектарів, на
молотив 422 центнери.

Григорій НАЗАРЕНКО 
з колгоспу імені XXI з'їз
ду КПРС Бобринецького 
району. Скосив 13 гекта
рів. намолотив 342 цент
нери.

Анатолій ДЕЙНЕГА з 
колгоспу «Жовтнева пе
ремога» Петрівського 
району. Скосив 31 гектар 
намолотив 310 центнерів.

Павло КОВАЛЬ з кол
госпу імені Ілліча Петрів
ського району. Скосив 
16 гектарів, намолотив 
240 центнерів.

Григорій СТУЛІЙ з кол
госпу «Дружба» Петрів
ського району. Скосив 
11,5 гектара, намолотив 
232 центнери.

Віктор КУБРАКОВ з 
колгоспу імені Леніна 
Долинського району. 
Скосив 73 гектари, намо
лотив 195 центнерів.

Анатолій ВОЛКОВ — 
командир комсомольсь
кого екіпажу з колгоспу 
«40-річчя Жовтня» Світ- 
ловодського району. 
Скосив 7 гектарів, намо
лотив 181 центнер.

Микола КАРАЧ з кол
госпу «Рассвет» Бобри
нецького району. Скосив 
9 гектарів, намолотив 
162 центнери.

Микола ПАНКРАТОВ з 
колгоспу імені Шевченка 
Долинського району —• 
126 гектарів.

Микола ЧОРНИЙ з 
колгоспу імені Леніна 
Долинського району. 
Скосив 79 гектарів.

Віталій КУДАЛЕНКО з 
колгоспу імені Фрунзе 
Компаніївського району. 
Скосив 45 гектарів.



КРАЩИЙ ОРАЧ
РАЙОНУ

— „молодий
Недавно на змаганнях 

орачів Вільшансько- 
го району тракторист з 
колгоспу імені 40-річчя 
Жовтня Василь Малков, 
якого ви бачите на фото, 
зайняв перше місце се
ред молодих механіза
торів. Успіх цей не ви
падковий. В побуті чи в 
праці, при виконанні 
громадських доручень і 
навіть в години дозвілля 
юнак звик бути пункту
альним і зосередженим, 
вимогливим до себе.

Про роботу на тракто
рі комсомолець Василь 
Малков мріяв ще під 
час навчання у школі. 
Тому після отримання 
атестату про середню 
ссвіту випускник довго 
не вагався у виборі про
фесії. Нині у молодого 
механізатора — другий 
клас тракториста. Він не 
тільки любить, а й доско
нало знає свою роботу. 
Це засвідчує й успіх у 
конкурсі орачів.

В. ПЕЄВ, 
зав. відділом комсо
мольських організа
цій Вільшанського 
райкому ЛКСМУ.

Фото В. Константинова.

КОМУНАР" —————----------
........................ ДО ПОРТРЕТА

У ВИЯРКУ — одна-однісінька верба, а 
під її шатами—криниця. Навколо сма

рагдовий килимець долини. Василь стає 
на коліна, набирає повнісінький кашкет 
джерельної води і мовить:

— А таки добре, що не пустили сюди 
■плуга. Чуєш, які пахощі — аж паморо- 
чиїь. Пам’ятаєш те літо, коли ми полуд
нували отут? А дід Остап пригощав гас 
варениками з вишнями. Він сказав тоді: 
«Мо й грамотнішими за мене будете, але 
знайте: хто забуває, звідки починається 
джерело земних щедрот, тон школи не 
буде щасливим. Тут, біля степової кри
ниці, люди гамують свою спрагу і дума
ють, як он па тому вигірку покласти дебе
лий полукіпок...»

У мене — спогад.
... Василько підносить до жінок-в язаль- 

пиць глек води і мішок, иатолочений ко
лосками. Випускає з торбини Чіерснілку 
та й гукає: • •

— Час обідати.
Прийшов голова колгоспу, поздоровив 

Ярину Савівпу з добрим ужинком і змі

ХРОНІКА комсомольського життя

ПЛЕНУМ РАЙКОМУ КОМСОМОЛУ
Відбувся пленум Олександрій

ського райкому ЛКСМУ. ГІа ньо
му розглянуто питання «Про ви
конання завдань, поставлених пе
ред комсомольськими організація
ми району, які випливають з рі
шень грудневого Пленуму ЦІ< 
КПРС і доповіді Генерального 
секретаря ПК КПРС Л. І. Бреж
нева «Про 50-річчя Союзу Радян
ських соціалістичних Республік».

З доповіддю виступив другий сек
ретар РК ЛКСМУ К. А. Завада.

В обговореному питанні пленум 
прийняв постанову.

Пленум розглянув організаційне 
питання і увільнив від обов’язків 
першого секретаря райкому ком
сомолу В. Н. Кривошею. Першим 
секретарем Олександрійського РК 
ЛКСМУ пленум обрав Івана Ма
каровича Нестройового.

У роботі пленуму взяли участь 
другий секретар обкому комсомолу 
М. П. Громовий та секретар 
Олексанрівського райкому партії 
М. І. Литвин.

ВСЕОЗБРОЄННІ
Включившись у Всесоюзне соціалістичне змагання, колектив 

комсомольсько-молодіжної тракторної бригади колгоспу «Ук
раїна» Новоархангельського району виростив високий урожай. 
І немає у членів бригади більш відповідального завдання, ніж 
вчасно зібрати зернові. Молоді хлібороби вважають своїм, 
обов’язком провести жнива без втрат. Про це доповіли на за
гальних зборах, де обговорювали листа українських механіза
торів до всіх хліборобів країни, бригадир Андрій Гашпоренко, 
групкомсорг Іван Шкуренко, комсомолець Анатолій Голубенко, 
кандидат в члени КПРС Андрій Мунтян.

— Втратити один колосок на квадратному метрі — не до
брати пуд зерна на гектарі. Ось чому ми підтримуємо девіз: 
«Ані колоска на стерні, ані зернятка в соломі», — сказав тоді 
групкомсорг Іван Шкуренко. — Ось чому ми намітили скосити 
зернові, як зобов’язалися це зробити молоді хлібороби Мало- 
висківського району, за десять днів.

Ще заозятіше взялися юнаки до роботи. Жатки, комбайни були вже 
відремонтовані, тож перевірили Тх п роботі, допомогли впровадити на 
току механізовану очистку зерна, впорядкувати під’їзні шляхи до зер
ноочисних .машин. Комсомольські активісти намітили на період жнив 
конкретний план д<й.

Жнива члени комсомольсько-молодіжної зустріли у всеоз
броєнні. На току височать бурти гороху, скошені на звал пер
ші гектари озимої пшениці.

— Зараз центр культурно-масової роботи серед механізато
рів перемістився до агітпункту току, — ознайомив із роботою 
комсомольського активу «прожектористів» завідуючий агіт
пунктом току секретар комсомольської організації господар
ства Василь Топтун.

І тут же Василь показав соціалістичні зобов'язання 
бригади, умови соціалістичного змагання механізаторів облас
ті, району, бригади, розклад чергування в агітпункті членів ко
мітету комсомолу та правління колгоспу, графіки виступу агіт- 
культбригади, чигання лекцій, політінформацій, і, навіть, гра
фік підготовки грунтів під посів озимих культур.

Комсомольський ватажок розповів, що штаб «Жнива-73», 
який очолила агроном-насіннєвод, кандидат в члени КПРС 
Людмила Куценко, провів ренд-перевірку готовності техніки, 
контролює хід робіт. А першими жнивувати почали комсо
мольці'А Голубенко, М. Нечигайло, П. Албул, кожен з яких за 
сім днів зобов’язався покласти зернові у валки на площі 150 
гектарів. Жоден комсомолець не лишився осторонь жнив, ко
жен має особисте доручення. Робота на току йде цілодобово. 
Хліборобам допомагають школярі, молоді працівники різних 
установ.

Підхопивши жнивну естафету від хліборобів південних райо
нів області, механізатори колгоспу «Україна» Новоархангель
ського району нарощують темпи збиральних робіт. Комсомоль
ські активісти, штаб «Жннва-73» розгортають серед молодих 
жниварів дійове соціалістичне змагання.

10. СТОРЧАК.

ряв теплим поглядом Василька, енна її.
— Бачиш, як він з своїми друзями лит

ки подряпав, а хоч би що — не мліє на 
сонці. Бо він у тебе цупкий, знає, що за 
ціна пригорщі зерна.

Другого дня хлопець вже відгонив па
рокінну від скирти — кодолу відтягав. І 
для нього ця справа була миліша, аніж 
бовтатися в ставку. Він бачив коло мо
лотарки свою матір, замотану в хустину, 
обтрушену половою, і заздрив її завзят

тю. А коли колгоспні кухарки привезли до 
скирти гарячий борщ, радів, що сидів по
руч засмаглих скиртоправів і чув голос 
бригадира:

— Завтра привеземо паляниці з нового 
млина, з вашої пшениці.

І брали ми в свої маленькі руки великі 
скибки хліба, тільки-но привезеної з кол
госпної кухні, і були певні, що нема на 
світі нічого солодшого за них.

Заповітне крило дитинства зводилось 
над нашою долею і здіймалось в роки. А 
ми були щасливими — багатшою стає 
батьківська хата, і є там завше па столі 
зрум’яніла паляниця. Натруджені руки 
матері різали її навпіл, клали перед сво
їми дітьми. Як найдорожчий гостинець...

Василь витирає зволожені джерельною 
водою уста:

— А знаєш, що сказав дід Остап в свій 
останній вечір? Він просив невістку:
— Спечи мені, дитино, з нової пшенички 
пампушок...

її А ПОДВІР’Ї зустрічає нас його рідна 
бабуся Франя, запрошує обідати і за

питує:
— Що, гарно в полі?
Василеві очі світяться теплом:
— Колись, як ми ще колоски збирали, 

на круг виходило двісті пудів, а в на
шому колгоспі тепер по триста п’ятдесят 

беремо.
Це він про кам’янокриянчаиське поле, 

де Василь працює вже третій рік. Він — 
агроном, секретар парткому. І хоч ще й 
тридцяти літ нема йому, та навіть най-

ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«молодого 
КОМУНАРА»

„ДОСВІД - 
НА ЗАДВІРКАХ“

Стаття під таким заго
ловком була надрукована 
7 червня цього року.

Як поиідомив редакцію пер
ший секретар Знам'янськога 
МК ЛКСМУ М. Васплашко, 
стаття «Досвід — на заднір- 
них» була обгонорсна на засі
данні бюро міськкому І кри
тика, висловлена в ній, ви
знана правильною.

Питання підготовки май
стрів машинного доїння 
були до деякої міри упу
щені з поля зору бюро 
міськкому ЛКСМУ, тому і 
комітети первинним ком
сомольських організацій 
колгоспів цьому питанню 
приділяли мало уваги.

Зараз при райоб єднан
ні «Сільгосптехніка» закін
чується будівництво стан
ції техобслуговування, на 
якій відводяться 2 навчаль
них класи для підготовки 
колгоспних майстрів-на- 
ладчикІ9 і майстрів ма
шинного доїння.

-14 липня 1073 року
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старіші хлібороби вважають ного досвід’ 
чешім господарем і одкриваюгь йому свої 
гюхшели. А вони для нього теж перші по
радники. їхав ото перед жнивами в степ 
і взяв з собою Петра Шесгопаля, І'.ана - 
Кожухівського, Анатолія Меяькиченка.

— Давайте подивимось, де нам в пер
шу чергу треба починати косіння...

ІІа комсомольських зборах молоді ком
байнери заявили, шо зможуть і до трьох
сот гектарів обмолотити, якщо до. пізнього 
вечора працюватимуь. А Василь Кривий 
своє: _ .

— В нас досить комбайнів, за агрега* 
тами закріплені по два мехтні штори. На 
рекорд повинен йти не один, а всі. Годі 
оджннвуємо і швидко і по-господарсь
кому.

Окремо збирав «прожектористів».
— Випустити свою листівку про недо

ліки під час косовиці — це ше не все. 
Треба, шоб ви були на токах, біля ком
байнів. слідкували за транспортування?.: 

зерна. Варто і на приймальний пункт за
вітати та поцікавитись, чи не довго там 

простоюють автома
шини. Помітили, то 
нема чіткого ритму 
в роботі — приходьте 
в партком.

Ватажкові сільсь
ких комсомольців Ми- 
колі Франчуку кон
кретне доручення:

— Підсумки роботи . 
женців проводитиме
мо щодня, 

завідуючого Будинком
культури Леоніда Коржука, попросив 

показати сценарій виступу агіткульт- 
бригади.

— Оце добре, що є тепле слово про 
• землю і про хліборобські руки! Тільки 
не слід так розтягувати програму. Краще 
частіше робити виїзди в поле, аніж раз 
на тиждень давати великий концерт...

А потім радився вже, як одсвяткуватн 
краще обжинки.

— Відзначимо окремо найстарішого і 
наймолодшого женця. І перше слово на
дамо їм. А на свято треба запросити не 
лише механізаторів, а всіх колгоспників...

V ВЕЧЕРІ в парткомі зібралися кг му-
* вісти. Голова колгоспу імені Щорса 
Леонід Миронович Чудновеькнй. головний 
агроном Василь Михайлович Лопушенчо 
зробили інформацію про розгортання ро

боти в полі. А тоді він. секретар партко
му:

— Ми дали доручення кожному з вас. 
Як справились із завданням, доповідати
мете не в кінці жнив, а після кожної 
зміни.

Ро’”’пі він стояв посеред пшеничного 
лапу. Це там, де полягли озимі... .

ЗУСТРІВСЯ з школярами. Перепитував 
•’ кожного, якою справою займається 
під час канікул. Більшість з них одне і . 
те ж: : +* '

— Хочемо в поле, на тік.' Пошліть 
пас до автомашини зерно . возити*.

Всі нони—діти хліборобів. І всі 'живуть 
тими ж турботами, що й їх батьки. Втіш
но Василеві Кривому, що така в них 
вдача.

Задивляється па їх засмаглі облшп.я, і 
перед ним здіймається заповітне крило 
його дитинства. Знову спогад про діда 
Остапа і його мудрі слова: нема нічого 

найсолодшого, аніж скибка свіжого 
пшеничного хліба.

М. ШЕВЧУК.
с. Кам’яна Криниця 
Ульяновського район}’.
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Завтра—День металурга
„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ -------- ---------------------------S стор■ ДО ГАСТРОЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСЬКОГО ТЕАТРУ —

БІЛЯ ВОГНЕННИХ 
'джерел

В ці дні робітники ливарного цеху сірого чавуну 
працюють по особливому піднесено. Своє свято ~ 
День металурга — ливарники «Червоної зірки» зуст
рінуть з притаманними їм високими показниками у 
праці. Проте за сухими звітними цифрами перевико
нання змінних норм стоїть праця майже тисячного 
колективу ливарників, не останнє місце в якому зай
мають комсомольськс-молодіжні бригади формуваль
ників. Наприклад, бригада комуністичної праці Івана 
Іванова. Вже зараз хлопці працюють в рахунок 
жовтня. Річний план вони зобов’язались вико
пати до 56-х роковин Великої Жовтневої соціалістич
ної революції. Не менш вагомі успіхи в бригаді Івана 
Бондаренка — шляхом ущільнення робочого часу і 

■підвищення продуктивності праці самих лише додат
кових деталей до кінця року буде виготовлено 50 ти
сяч штук. Ще. десять тисяч деталей па запасні части
ни комсомольсько-молодіжна бригада виробить для 
підшефних колгоспів. Це стає можливим завдяки са
мовідданій праці кращих комсомольців Миколи Коз
лова, Валерія Стасепка, Івана Крика та багатьох І 
багатьох інших робітників.

Хлопці працюють завзято. Вболівають не тільки за 
себе, але й за своїх товаришів. їх по-справжньому 
радують трудові перемоги Олександра Доценка, який 
постійно перевиконує донну норму. Адже ті 3700 де
талей, що їх виготовляє Сашко замість потрібних 
трьох тисяч — є, звичайно, й завоюванням всього 
колективу.

А недавно створено те дві додаткових бригади. 
Ж Олена Гарачук і Наталка Сотник — бригадири 

стержнівпиць, зі своїми подругами одразу ж влились 
у трудовий колектив цеху. Говорити про невдачі, а 
тим більше про успіхи, поки що зарано. Разом з тим 
секретар комсомольської організації цеху Людмила 
Дегтяренко впевнена: «Не підведуть дівчата. Працю
ватимуть на славу, як це і личить комсомолкам».

В. БОНДАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО

ШКОЛА
ПРИЧЕПУРИЛАСЯ

Не так давно пролунав 
^останній дзвінок, а вже ни

ні Новоукраїнська СШ № 2 
повністю готова до початку 
занять.

Ремонт та підготовка 
шкільного приміщення про
водилася силами учителів, 
учнів та технічних робітни
ків. Старанно попрацювали 
семикласники Володимир 
Рева, Віктор Трояновський. 
Фарбували парти, столи, 
підлогу.

А шестикласниці Люда 
Мельниченко, Люда Рахман, 
семикласниці Галина Іщен- 
ко, Люба Кучерява добре 
упорядкували подвір'я, по

трудилися на шкільних ді
лянках: жодного бур’янця 
не залишили.

Вчителька Т. В. Горбачев- 
ська дбає про забезпечен
ня учнів школи підручника
ми. Поповнено новими на
очними посібниками, прила
дами кабінети фізики, мате
матики. Вже зараз дирекція 
подбала про забезпечення 
школи паливом.

І, звичайно, в перший 
день занять буде хороший, 
світлий настрій і у вчителів, 
і у дітей, бо вже сьогодні 
тут подбгли про нього.

О. ПЕТРЕНКО.
м. Новоукраїика.

Спектаклем «Змова імператри
ці» за п’єсою О. Толстого пора
дував глядачів Астраханський ро
сійський драматичний театр імені 
Кірова. Він викликав у мене спога
ди про далекі роки юності, що 
співпали з буремними подіями 
початку XX століття.

Перед нами проходить ціла 
галерея образів, починаючи від 
царя Миколи II, його дружини 
Аліси, колишньої ні/лецької прин
цеси, їх фаворита Григорія Распу- 
тіна, який вирішує державні пи
тання і, закінчуючи цілим рядом 
бездарних, хтивих царедворців, 
міністрів, таких як Штюрмер, 
Протопопов, Добровольський та 
інші. Зрозумівши неспроможність 
царя керувати державою, група 
царедворців на чолі з імпер кри
цею та її вірною подругою Ан
ною Вирубовою, змовились усу
нути його від престолу і зробити 
регентшею Олександру Федорів
ну (Алісу),

П'єса цікаво поставлена голов
ним режисером театру, заслуже
ним діячем мистецтв РРФСР 
О. Образцовим. Г

В спектаклі чудовий акторський 
ансамбль. Велике навантаження 
несе в п’єсі Григорій Распутін. 
Авантюрист, пройдисвіт — він 
міцно тримає царя й царицю у 
своїх руках, стає негласним прави
телем з необмеженою владою, 
Міністрів, генералів, що не подо

бались йому, міняли на інших, та
ких, що вміли догодити, бездар
них, з темним минулим. Колорит
ний образ-Григорія Распугіна ство
рив заслужений артист РРФСР 
І. Купріяное. Його Распутін — лю
дина розумна, хитра, діяльна. 
Він здогадався, що царському ре
жиму приходить кінець, бачить не
далекість, немічність царя і грає 
на руку імператриці, Распутін жа
дібний, брехливий. Артист І. Куп- 
ріянов володіє великим акторсь
ким темпераментом, вміє трима
ти глядачів у напрузі. У сцені 
вбивства артист досягає п ихоло-

заслужена ар
тистка РРФСР 
М. Самсонова 
створює образ 
імператриці — 
жінки містично 
настроєної, іс
терички, яка 
повністю пере
буває під впли
вом Распутіна. 
Більш за все 
вона боїться 
регти трон, на
на тільки репресіями, розстрілами, 
шибеницями. Л. Самсоно.ва від

народу. Збз- 
її думку, мож-

гічної кульмінації образу.
Цар Микола II у виконанні за

служеного актора РРФСР Д. Фе
дорова — історично правдивий. 
Волею долі він став верховним 
головнокомандуючим. У сцені з 
генералом Алексєєвим (викона
вець — заслужений артист РРФСР 
М. Гарін) цар більше надає уваги 
фотознімкам, прогнозу погоди, а 
армія, без зброї й одягу, його не 
цікавить. Микола II викликає гнів 
і осуд глядача.

З великою внутрішньою силою

початку і до кінця 
грає ціленапоав- 
лено, виразно.

Своєрідний і по
слідовний князь 
Фелікс Юсупов. 
Він ненавидить

Распутіна та його прихильників, 
бореться з ними і вбиває царсь
кого фаворита.

Добре вдався образ міністра 
Протопопова (актор В. Нечаєє). 
Спостерігаючи за ним, дивуєшся, 
— як могла зовсім обмежена лю
дина досягти таких висот?

Гра акторів переконує у справед
ливості суду істооії над династією 
Романович. Глядач з великою ува
гою слідкує за однією з далеких 
грозових сторінок нашої історії.

А. ГУДАЛОВ.ПОЧАТОК

ЧЕРНІГІВ. При Палаці культури «Хімік» Чернігівського комбінату хімічного во
локна імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції працюють різні 
гуртки художньої самодіяльності і студії. В них займаються сотні робітників І служ
бовців підприємства.

На фото -(злі па направо): активні учасниці художньої самодіяльності, лауреати 
Республіканського фестивалю самодіяльного мистецтва, що був присвячений 50-річчю 
утворення СРСР, крутильниця Валентина СЛЛВСЬКА, ставильишія Ольга КРУГОЛЬ 
і працівниця Палацу культури ВІраЧИТАНЬКО.

Фото Ю. ОЛІИННКА. (Фотохроніка РЛТАУ),

Позавчора и червоному 
кутку центрального універ
магу «Кіровоград» відбулось 
урочисте вручення трудовик 
книжок новоприбулим пра
цівникам прилавку.

Завідуюча відділом кадрів 
Марія Сергіївна Пихтіна за
читала наказ № 115. Згідно 
його чотирнадцять випускни
ків торгоно-кулінарного учи
лища та технікуму радянсь
кої торгівлі, які успішно 
пройшли виробничу практи
ку, зараховувались на по
стійну роботу в центральний 
універмаг «Кіровоград».

Трудові книжки, а разом з 
ними і подарунки, новачкам 
вручила ветеран торгівлі, 
відвиачена високими урядо
вими нагородами — Орде
ном Трудового Черпоиого 
Прапора та Ювілейною ме
даллю. завідуюча секцією 
універмагу Марія Паолірна 
Тимаионська. Вона також 
звернулась з теплим напут
нім словом до молодих пра
цівників прилавку.

Новачків привітали: Люд
мила Миколаївна Угрюмова 
— заступник директора, Не* 
оніла Скляничснко — секре
тар комітету комсомолу, Ва
лентина Миколаївна Шуль
га та Валентина Іванівна 
Плевако — завідуючі сек
ціями, Валентина Макода —• 
секретар комсомольської ор
ганізації секції «Дитячий 
трикотаж». Анаиій Семено
вич Поспелов — секретар 
партійної організації та ін
ші.

Приймаючи трудову еста
фету, новоприбулі дали сло
во продовжувати славні тра
диції цього багаточисленно* 
го колективу, бути гідними 
звання працівника торгівлі.

Г. ІВАНЧЕНКО.
...— -ЛМИШ ____ ІХ'П'І'І    ІФІ'ІІРМІЧ1 ІІНІІИМ ИНН ЦІвосьмий НАРОДНИЙ...

'F 1А.ЛНПНЯ розпочав свою ро- 
■*-т’боту VIII Московський Між

народний кінофестиваль. 45 країн 
беруть у ньому участь. Як і в по
передні роки, прапор фестивалю 
піднятий в Кремлівському Палаці 
з'їздів. Якщо врахувати, що на 
екрані Першого Московського кіно
фестивалю 1959 року демонстрували 
свої кіиотворн 34 країни, то ясніш 
можна уявити швидко зростаючу 
популярність Московського КІНО- 
форуму.

Тепла дружня обстановка, гос
тинність москвичів, добре відомі а 
світі. Радянська аудиторія глядачів 
вже здобула славу’ доброзичливої. 
Все це плюс атмосфера істинно 
творчого змагання, що проходить 
під девізом «За гуманізм кіномис
тецтва, за мир і Дружбу між на
родами», з кожним роком осе біль
ше припертає діячів зарубіжного 
кінематографа. Ось декілька оцінок 

Y минулого, VII Московського кіно- 
фестивалю.

к ’ «Участь у Московському Міжна
родному кінофестивалі вважаю для 
себе великою честю», — заявив ві
домий японський режисер Кането 
Сіидо. Реяїнгер із Румунії Георге 
Логін говорив про те, що «тут була 
запропонована не лише різно.маніг- 
на програма культурних заходів, 
але и також надана можливість 
брати участь у творчих дискусіях І 
Ділових зустрічах». Режисер і кіно- 

І3 Єеяегала Пелен Вієйра 
"•дчреслнп, що московські фестива» 

лі відзначаються «дивно широким 
представництвом. Як ні на жодному 
іншому міжнародному фестивалі, 
тут можна побачити фільми най
різноманітніших країн».

VIИ Московський Міжнародний 
кінофестиваль відкривається □ 
особливо сприятливій міжнародній 
обстановці. Це безпосередньо впли
ває на представництво кінофоруму. 
В числі майстрів екрану у нас я 
гостях: президент міжнародної
гільдії сценарист Поль Віалар, 
президент УНІЛТЕК Фред Орен, ві
домий норвезький вчений і мандрів
ник Тур Хейердал, режнеерн-доку- 
менталісти Андре і Аннелі Торндайк 
(НДР) і багато Інших.

Особливістю московських фести
валів є й той факт, що беруть в 
них участь не одні визнані в усьо
му світі «кінодержави», але й ті 
країни, де кінематографія робить 
перші кроки. Часто не кроки впев
нені. Свідченням тому — нагороди 
на попередніх московських фестива
лях кінофільмів Куби, Нігерії, Ал- 
жіру, Ірану, Перу, Сенегалу.

За умовами світового кіноогляду 
в Моснві, організаторами якого е 
Державний Комітет Ради Міністрів 
СРСР по кінематографії, та Спілка 
кінематографістів СРСР, п творчо
му змаганні може брати участь 
будь-яка країна. Кожна з них 
представляє повнометражну худож
ню картину та програму коротко
метражних фільмів — художніх, 
хронікально-документальних і на* 

уково-популярних. Все це при умо
ві, що жодна з них не демонстру
валася на жодному фестивалі ра
ніше.

Радянський Союз покаже на кон
курсах повнометражні художні кі- 
нотвори: «Це солодке слово — сво
бода» (режисер В. Жалакявічус, 
студія «Мосфільм» за участю Ли
товської кіностудії): «Саджанці» 
(режисер Р. Чхеїдзе «Грузія 
фільм»); короткометражні «Генерал 
Петров» («Укрхроніка») та «Ті, що 
йдуть в полум'я» («Киїпнаук- 
фільм»); дитячі — «Крапка, крап
ка, кома» (режисер А. Митта «Мос
фільм»), а також програму науко
во-популярних та мультиплікацій
них фільмів.

Після урочистої церемонії від
криття фестивалю огляд-конкурс 
повнометражних художніх фільмів 
буде проходити в Державному кон
цертному залі готелю «Росія», а 
короткометражних — в кінотеатрі 
«Заряддя». Будуть працювати три 
Міжнародних жюрі: по повномет
ражних. короткометражних і дитя
чих фільмах.

В складі жюрі — видатні радян
ські та зарубіжні кінематографісти.

Голопа жюрі огляду повномет
ражних фільмів — С. Бондарчук, 
короткометражних — А. Згуріді, ди
тячих — С. Михалков.

Московський фестиваль •— по 
огляд найпрогреспвнішого мисте
цтва. Його переможці — автори 
творів, сповнених віри в добро І

мужність людини, в його сили від
стояти справу миру і дружби між 
народами, Досить згадати стрічки- 
призери попередніх московських 
кінофестивалів: «Війна і мир»
Сергія Бондарчука і «.Чисте небо» 
Григорія Чухрая, «Березняк» Ан
джея Вайди, «Білий птах з чорноіо 
ознакою» Юрія ільєнка I «Визнан
ня комісара поліції прокурору рес
публіки» Даміана ДаміапІ.

-- І на кожному кіноогляді в Мо
скві, — говорить народний артист 
СРСР режисер С. Герасимов. — се
ред голосіп, що закликають світ до 
добра та справедливості па землі, 
ясно звучить тема відповідальності 
художника перед молодим поколін
ням планети, його думки про те, 
якими шляхами повинні йти сьо
годнішні юнаки та дівчата, як 
утвердити себе в житті, що хочуть 
двадцятилітні, про що вони мріють, 
па що сподіваються.

Як і на попередніх московських 
міжнародних оглядах у Палаці піо
нерів на Ленінських горах буде 
проходити фестиваль дитячих філь
мів.

Для нагороди повнометражних 
художніх фільмів виділено десять 
призів: три золотих і три срібних, 
а також по два приза кращим вико
навцям чоловічих та жіночих ро
лей. Переможцям конкурсу корот
кометражних фільмів будуть вру
чені: один приз за кращий Ігровий 
фільм і по два — за кращі хроні
кально-документальні та науково- 

популярні стрічки. Фестивалю дитя
чих кінотворів підведено один .зо
лотий і три срібних призи.

Конкурсні і позакоикурсні фільми 
будуть показані, як повідомив на
чальник Управління кінофікації ви
конкому Москради В. І. Кнриллін, 
в найкращих і найбільших кіно
театрах столиці: «Росії», «Космо
сі». «Жовтні», «Мирі», «Прогресі», 
«Першотравневому», п Палаці 
спорту в Лужниках.

А напередодні закриття фестива
лю, в неділю 22 липня, майстри ра
дянської та зарубіжної кінемато
графії, а також тисячі глядачі» 
столиці стануть учасниками тради
ційного щорічного свята — XVI 
Московського Дня кіно.

— Такі зустрічі, — говорить за
служена актриса РРФСР Людмила 
Савельева, — запорука укріплення 
Дружби кінематографістів усіх 
країн.

— Демонструючи досягнення паіі- 
передовішого сучасного кіномисте
цтва, Московський Міжнародний 
кінофестиваль, — так думає народ
ний артист РРФСР Вячеслав Тихо
нов, — служить справі зміцнення 
рядів чесних художників всіх країн 
і континентів, вкладаючи тим са
мим важливу долю в справу реалі
зації Програми миру, прийнятої 
XXIV з’їздом нашої партії.

Немав сумніву, що переможцями 
VIII Міжнародного кінофестивалю 
п Москві стануть твори найгуманнї- 
піпх і найсвітліших ідей, — фільми, 
що оспіпуютг, благородність і красу 
людських душ, шо закликають до 
миру і дружби між народами.

1. ЗАСЛАВСЬКА.
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'емало крутих спусків, несподіваних поворотів і затяжних підйомів довела,я 
поиолати учасникам футбольного марафону — шістнадцяти командам сиіцої ліги 
класу <Лз>, які завершили перше коло XXXV чемпіонату країни. Разом з іншими 
колективами в цьому нелегкому сходженні йдуть п'ять українських клубів. До
бившись у минулому сезоні рекордного представництва, наші майстри шкіряного 
м'яча вваженоїь справою честі закріпитися на «футбольному олімпі», забезпе
чити собі надійне місце в когорті най сильні тих. Дк реалізують цс нелегке Зав
дання футболісти республіки, з чим прийшли вони до проміжного фінішу чемпіо
нату країни? На ці запитання кореспондентові РАТАУ С. Белбвц відповідає го
лова Федерації футбола України, заслужений тренер СРСР О. О. ОШЕНКОВ.

— Істоті корективи в боротьбу за золо
ті .медалі в нинішньому сезоні виссю ска
сування нічиїх у нашому футболі, яке палко 
обговорюється і досі. І хоч остаточні вис
новки про доцільність нововведення робити 
те рано, можна з певністю сказати, що цс 
зробило чемпіонат набагато цікавішії*! і 
напруженішим. Різко зросла інтенсивність 
кожного матчу, що примусило гравців від
давати всі сили для перемоги. Футбол став 
більш динамічним і видовищним, незважа
ючи на те, що результативність порівняно 
з минулим роком не збільшилась. Досягну
то і головної мсти — нічиїх в основний час 
стало менше. Звичайно, на перших порах 
нове правило засвоїли далеко не всі клуби. 
•До* них належить і наш чемпіон, який за
знав на початку великих втрат.

До честі команди, «Зорях» знайшла в собі 
сили вирівняти гру. І хоч 14 очок, які дали 
змогу торішньому чемпіонові зайняти 
сьоме місце за підсумками першого кола, 
і не назвеш високим досягненням. В остан
ніх іграх ворошиловградці виступають де

далі сильніше. Другий лідер минулої пер
шості — київське «Динамо» зайняло п’яту 
сходинку турнірної таблиці, набравши в 15 
матчах 15 очок і маючи позитивний баланс 
забитих і пропущених м’ячів плюс 5. Для 
порівняння нагадаємо, що половину шляху

торішнього «срібного» маршруту кияни за
кінчили з 18 очками, а фінішували з 35. На
віть беручи до уваги більшу, ніж у інших 
команд, зайнятість киян у збірній СРСР, 
не можна пс закинути дшіамівцям повну 
нерівність виступів. А стабільність — одна 
з головних рис високого спортивного класу.

Радує тверда хода донецького «Шахтаря», очо
люваного молодим талановитим тренером О. Ба- 
зилевнчем. Гірники мають не тільки кращий по
казник серед українських команд вищої ліги — 
10 очок, але й займають почесне трете місце в 
турнірній таблиці. їх випереджають лише москов
ське «Динамо» (16 очок), яке рззігралося остан
нім часом, і одноосібний лідер — єреванський 
«Арарат», що набрав 20 очок.

Дніпропетровський «Дніпро» грає, як внзнаннГі 
старожил вищої ліги — тактично грамотно і ста
більно. Шосте місце з 15 очками — цілком до
стойний підсумок для цього клубу. Та й резуль
тативність у «Дніпра» найвища серед команд рес
публіки — його форварди забили у ворота супер
ників 19 голів. На жаль, продовжує лихоманити 
нашого аутсайдера — львівські «Карпати», 9 очок, 
набраних у першому колі, і в результаті аж над
то скромне 14-е місце викликають серйозне зане
покоєння. Щоправда, останнім часом ігрова ди
сципліна в команді значно зміцніла, і ми зробимо 
псе, щоб «Карпати» у другому колі показали 
свої справжні можливості.

Що ж до далеких перспектив і чемпіон
ських медалей, володарі яких відзначать
ся в жовтні, то незвичайна щільність ре
зультатів у нинішній першості дає можли
вість сподіватися на успіх принаймні 8--10 
колективам. Українські тренери, спеціалісти 
і любителі футбола мають усі піде гави для 
добрих надій — адже' в це число входить 
чотири наших команди.

ЛЮДИ, ПОДІЇ, ЧАС
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Тротуаром густо сунули перехожі. Раптом по 
асфальту забарабанив рясний дощ. На зупинці 
було людно. Кожний старався швидше ввійти в 
тролейбус.

Приїхавши додому, Ніна Данилівна Бабіпа — 
працівниця кіровоградського відділення «Ліфт- 
реммонтаж», звичним рухом підняла руку, щоб 
поглянути на годинник. Гіого не було.

Жінка повернулась у місця, куди заходила — 
аптеку, поліклініку, иа тролейбусну зупинку. На 
всі її запитання люди тільки знизували плечима.

— Не сумуй, мамо, — заспокоювала дочка. — 
Купимо новий.

Дівчина не знала, що ця річ дорога не лише 
тим, що годинник і браслет виготовлені із золо
та, а й тим, що їх придбано у день народження.

— А якщо написати кілька об’яв, — порадив 
чоловік. — Світ не без добрих людей.

Саме такою людиною виявився слюсар по ре
монту теплових мереж Кіровоградської дирекції 
котелень М. Г. Недзельськпй.

У цей день, 27 червня, проштовхуючись до 
вхідних дверей тролейбуса, Микола Гпатович 
помітив біля своїх ніг золотий жіночий годин
ник. Зерпувся до присутніх. Господаря пс вияви
лося.

Через кілька днів увагу Миколи Гпатовпча 
привернув білий папірець. В ньому повідомля
лись домашня адреса і номер телефона власника 
загубленої цінності. Наступного дня дорога річ 
повернулася до рук Н. Д. Бабіиої.

Е. ЯРУШОК.
м. Кіровоград.

cJleCHOÎA
Слова Ю. Этнина

. -с' 6С ГДС <1,1 л,е’.5о '"в ЄН ч-М 7УДД,
’(е.ноЛ о-

мнот Hf-na ту .да лес . нсо о.лен(>[

Музыка Е. Крылатова

Осенью в дождливый 
серый день

Проскакал по городу 
олень.

Он летел над гулкой 
мостовой

Рыжим лесом 
пущенной стрелой.

ПРИПЕВ:

Вернись, лесной олень, 
По моему хотению, 
Умчи меня, олень,
В свою страну оленью, 
Где сосны рвуться в 

небо,
Где быль живет 

и цебыль,
Умчи меня туда, 

лесной олень!
Он бежал,

и сильные рога 
Задевали тучи-облака. 
И казалось, будто бы

над ним 
Становилось, небо

' голубым.

ПРИПЕВ.

Говорят; чудес 
на свете нет,

И дождями смыт
I - оленя след.

Только знаю,
' он ко мне придет, — 

Если веришь,
сказка оживет.

ПРИПЕВ.

ЇЙ БУЛО 
ДВАДЦЯТЬ
13 липня минає ЗО років 
з дня загибелі партизан; 
кн, комсомолки, Героя 
Радянського Союзу Ма- 
ріте Мельнікаііте (1923-* 
1943).

На березі озера, яких 
навколо Зарасая майже три 
сотні, в бронзі застигла дів
чина з автоматом в руці і 
гранатами за поясом.

...Коли влітку 1940 року- в 
Литву прийшла Радянська 
влада і на дверях буднику, 
де до цього жив оагатій, 
з’явився напис: «Повітовий 
комітет Комуністичної Спіл
ки Молоді міста Зарасай», 
Марітс відкрила його двері 
однією з перших. Життя мі
нялось па очах.

...З появою партизанських 
груп в Зарасайськнх і Швен- 
ченських лісах наступили 
неспокійні дні для загарбни
ків. Все частіше йшли під 
укіс ворожі ешелони, зліта
ли в повітря склади з боє
припасами. Партизани від* 
Окрали у німців худобу і по
вертали його селянам. Па
дали від партизанських куль 
фашистські загарбники, які 
гнали литовців в Німеччину 
на каторгу.

Иа початку липня 1943 ро
ку недалеко від станції 
Дукштас Марітс з товари
шами підірвала ворожий 
ешелон з солдатами і тех
нікою, який ішов в бік Ле
нінграда. Партизани почали 
відходити. Але скоро шлях 
їм перепинили карателі.

...Коли Марітс залишилась 
в живих одна, а в диску 
не було жодного патрона і 
лише три гранати за поя
сом, вона ще підірвала кіль
кох гітлерівців. Останню 
гранату притисла до облич
чя. Але граната підвела дів
чину — не вибухнула. Фа
шисти кинулись до парти
занки.

Катування і допити трива
ли кілька днів. Проте ком
сомолка мовчала. ІЗ липня 
її зі зв'язаними ржавим 
дротом руками, побиту и 
знесилену, підвели до шибе
ниці. 1 раптом сталось май
же неймовірне — Марітс ки
нулась на гітлерівського 
офіцера і впилась в його 
оолпччя зубами. Автоматна 
черга обірвала життя ге
роїні.

...На березі овера Зарасая 
стоїть школа імені Марітс 
Мсльнікайтс. В ній вчаться 
веселі, щасливі діти. За них, 
за цю прекрасну землю, 
оточену блакитними онера
ми, за соціалістичну Бать
ківщину піддала своє пре
красне життя безстрашна 
дочка литовського народу.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 15 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про
грама передач. (М). 9.05 — 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Кольорове телебачення.
Програма мультфільмів. (М). 
10.00 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 11.00 — 
Виступ міністра чорної мета
лургії СРСР І. П. Казанця. 
(М). 11.15 — «Музичний кі
оск». (М). 11.45 — Екранізація 
літературних творів. (М). 13.15
— «Сільська година». (М). 
14.15 — Бесіда з міністром ко
льорової металургії СРСР

П. Ф. Ломако. (М). 14.30 —
«Прийміть наші поздоровлен
ня». Концерт для металургів. 
(М). 15.00 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат СРСР з 
футбола. «Торпедо» — ЦСК. 
(М). 16.45 — Музична програ
ма «За листами глядачів». 
(М). 17.15 — «Пошук». (М).
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
Кольорове телебачення. «Му
зичні ьустрічі». (М). 18.35 —
«Клуб кіноиодорожей». (М). 
19.35 — Концерт майстрів
мистецтв. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
«Мо-ло-дці». Спортивна про
грама. (М). 23.00 — Новини, 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.55 - 
Програма передач. (К). 15.00— 
В. Попов. «Найдорожча». Ви
става Свердловського драма
тичного театру. (Дніпропет
ровськ). 17.00 — «Таинюе «Во
линянка». (Львів). 17.30 — Те

левізійний екран кіііоліобнте- 
ля. (К). 19.00 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 19.30 — 
«Для вас, трудівники ланів».

(Концерт). (К). 20.15 — «На 
добраніч, діти!». (К). 20.30 — 
Першість СРСР з футбола. 
«Динамо» (Київ) — «Дніпро». 
II тайм. (К). 21.15 — Музична 
кінокомедія «Кубанські коза
ки». (К). 23.03 — Програма 
«Час», (М).

ПОНЕДІЛОК, 16 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 13.05 — 
«На шостому причалі». Теле
фільм. (Кіровоград). 15.30 — 
«Нива». Телефільм. (Кірово
град). 16.00 — Для дітей. «Не
звичайні пригоди Марика Пс- 
гуса». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. 
(Польща). 1 серія. (М). 16.30 
— «Наука — сільському гос
подарству». (М). 17.00 — Для 
дітей. «Сонечко». (Львів). 
17.30 — «Партійне життя». 
(Ворошіїловград). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Оголошен
ня. (Кіровоград). 18.15 — «КІро- 
воградщина жнивує». Виступ 
головного інженера обласного 
виробничого управління авто
мобільного транспорту тов.

Компанійця В. Г. (Кірово
град). 18.30 — Країні рапортує 
Лііпецька область. (М). 19.20 
— «Міжнародна панорама». 
(М). 19.50 — Прем'єра телеві
зійного худ. фільму «Четверо 
із Чорсанга». 1 серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Дев'ятий фестиваль ра
дянської пісні в місті Зелена 
Гура». (М). 22.35 — Кольорове 
телебачення. «Спортивний що
денник». (М). 23.15 — Новини. 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.45 -« 
«Кроки Каховського магист
рального». (Херсон). 17.00 — 
Для школярів. «Вогнище»; 
(М). 17.30 — Кольорове теле
бачення. «Дзвеніть, цимбали». 
Фільм-концерт. (М). 18.00 — 
«Від понеділка до понеділка», 
(К). 18.15 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Романси
українських композиторів. (К). 
19.00 — Інформаційна програ-

316050. ГСП., Кіроеоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи =■ 2-45-36, відділу вій« 
ськояо-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.
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суботу.

«МОЛОДОП КОММУ ПАР» - 
оріаи Кировоградскою обкома 

ЛКСіМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліикн, 2,

ма «Вісті». (К). 19.30 — Для 
трудівників села. Вечір науко
вого кіно. (К). 20.15 — «На до
браніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«В Ім’я миру»* (К). 21.45 — 
«Наші гості». (Артисти Дер
жавного ордена Леніна Вели
кого театру опери та балету 
Білоруської PCI*. (К). 22.45 — 
«Сільськогосподарський тиж
день». Коментар. (К). 23.60 — 
Вечірні новини. (К).

ВІВТОРОК, 17 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новішії. (М). 9.45 — «Четверо 
із Чорсанга». Телевізійний ху
дожній фільм. І серія. (М). 
10.50 — Для дітей, а Вогни
ще». (М). J1.20 — «Очевидне— 
неймовірне». (М). 12.20 — Кон
церт танцювального колективу 
Луцького Будинку культури 
«Волинянка». (Львів). 12.50 — 
«Поезія». Вірші М. Страшішо- 
na. (М). 13.05 — Кольорове те
лебачення. «ІЦекішськпй по
чни її дії». Телевізійний доку
ментальний фільм. (Таллін). 
13.25 — «Арктика пс кінчаєть
ся». Телефільм. (Кіровоград). 
13.15 — «Бригадири КамАЗа». 
Телефільм. (Кіровоград). 14.05 
— «Легенда Спадщанського 
лісу». Телефільм. (Кірово
град). 16.05 - Для дітей. «Не
звичайні пригоди Марска Пс- 
,у5а*.#. Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. (Поль- 
ща). 2 серія. (М). 16-.30 —

«Шахова школа». (М). 17.00 — 
Для школярів. Піонерське лі
то». (Одеса). 17.45 — «Жнива 
третього, вирішального». (За
поріжжя). 18.00 — Повний.
(М). 18.10 — «Ресурси Кара- 
Богаза». Телефільм. (Кірово
град). 18.25 — «Кіровоградщп- 
па жішнує». Інформаційний 
випуск. (Кіровоград). 18.40 —, 
Зустрічі на концертах Кубан
ського козачого хору. (М). 
19.50 — Прем’єра телевізійного 
художнього фільму «Четверо 
із Чорсанга». 2 серія. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М),
21.30 — «Кіиопапорама». (М).
22.30 — Кольорове телебачен
ня. Естрадна програма. (К). 
23.10 — Новішії. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.55 -* 
Кольорове телебачення. Зуст
річі з артистами Ленінградсь
кого драматичного театру іме
ні В. Комісаржсвської. (К). 
17.00 — Для дітей. «Малятам 
про звірят». (Ленінград). 17.30 
— Бесіди про виховання. (М). 
18.00 — Фільм-концерт. «Теат
ральні варіації». (К). 18.30 — 
«Скляні двері». (К). 19.00 —
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.45 — Концерт. (К),
20.45 — «На добраніч, діти!»- 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Артист з Коханівкн». (І<|, 

22.40 — Інформаційний огляд 
«На ланах республіки». (К),
22.45 — «Вечірні новини. (І<).
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