
Серед молодих жен- 
ціп колгоспу «Друж
ба» високопродук
тивною роботою від
значаються Валерій 
ХМІЛЬ та Андрій 
ТИЩЕНКО. (Фоіо 
справа).

Розпочинається ко
совиця ячменю.

в первинних органі-В ЗАГІНКУ— 
З ПРАПОРОМ 
ПРАВОФЛАНГОВИХ

Половіють хліба на ланах Долинського району, 
Ось-ось вийдуть на своє урожайне поле 
Жнива на порії Великі завдання ставлять 
хліборобам. При плані 59,6 тисяч тонн в 
шальному році п’ятирічки трудівники ланів зобо
в'язалися продати державі 73 тисячі тонн і довес
ти валовий збір зерна до 153 тисячі тонн.

У вирішенні цих великих завдань активну 
участь візьмуть молоді хлібороби району. На від
критих комсомольських зборах, які зараз прохо-

женці. 
вони 

завер-

дять
заціях, еони дають сло
во, що віддадуть всі свої 
сили, знання і вміння, 
аби з честю виконати 
першу заповідь перед 
державою. Незабаром в 
перші загінки виведуть 
степові кораблі 40 моло
дих комбайнерів, понад 

200 молодих трактористів візьмуть участь у жни
вах та підготовці ланів під майбутній врожай.

Достигають хліба. Напередодні /ласовоі косови
ці ранніх. колосових прийшли на спільні комсо
мольські збори юнаки і дівчата колгоспу «Друж
ба», автопарку райоб’еднання «Сільгосптехніка» 
та Долинського комбінату хлібопродуктів. Ділову 
розмову повели молоді хлібороби під час цих 
зборів. Про неї сьогодні наша розповідь на 2-й 
сторінці.
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КИЇВ, 18. (РАТЛУ). Натхненне 
поетичне слово, задушевні білору
ські пісні, запальні танцювальні 
мелодії звучать у концертних за
лах, робітничих клубах, будинках 
культури, заводських цехах міста- 
героя над Дніпром. Під девізом 
дружби і братерства на україн
ську землю прийшло чудове свято 
культури братньої республіки.

Урочисте відкриття Днів літера
тури й мистецтва Білоруської 
PCP відбулося у Палаці куль
тури «Україна», де зібралися 
передовики промислового і сіль
ськогосподарського виробшіцтва, 
лисьменпикп, діячі мистецтва, вче
ні. представники партійних, ра
дянських і громадських організа
цій. воїни Радянської Армії.

Вступним словом вечір відкрив

ВІДКРИТТЯ ДНІВ ЛІТЕРАТУРИ 
Й МИСТЕЦТВА БІЛОРУСЬКОЇ PCP

голова Республіканського оргко
мітету, заступник Голови Ради 
Міністрів УРСР П. Т. Тронько.

Дорогих гостей тепло вітав кан
дидат у члени Політбюро, секре
тар ЦК Компартії України В. 1О. 
Маланчук. З словами подяки за 
гостинний прийом до присутніх 
звернувся керівник делегації 
БРСР. секретар ЦК Компартії Бі
лорусії О. Т. Кузьмін.

Па вечорі виступили лауреат 
Ленінської і Державних премій 
СРСР письменник О. Т. Гончар, 
Голова Верховної Ради БРСР,

народний письменник Білорусії 
І. П. Шамякін, токар заводу «Ар
сенал» імені В. І. Леніна, Герой 
Соціалістичної Праці В. П. Щер
бина, керуюча відділком радгоспу 
«Бучапськни» Київської області, 
Герой Соціалістичної Праці О. ф. 
Шевченко.

Наприкінці відбувся святковий 
концерт, в якому взяли участь 
країні художні колективи і вико
навці Білорусії.

Па урочистому вечорі були 
присутні керівники Комуністичної 
партії і уряду України.

> II А Г О Р О Д И
СОАРТАШВЦІВ

Майорять червоні зна-
мена на залитих щедрим 
літнім сонцем вулицях 
степової Красногірки. Най- 
святіше її місце сьогодні 
тут, на площі біля сіль
ського клубу, де лежать у 
братській могилі разом з 
загиблими в бою черво- 
нозоряними воїнами-виз-
волителями юні герої 
«Спартака». Це еони, 
безстрашні підпільники- 
спартаківці, вступили у 
нерівну, жорстоку сутич
ку з фашистськими оку
пантами в грозові дні ве
ликої Вітчизняної війни,
подавали приклад муж
ності і стійкості для ба< а- 
ткох поколінь комсомопь-
ського племені.

Вірність рідній Вітчизні, 
червоному кольору нзшо- 
го прапора — про це зву
чали схвильовані слоза
земляків молодих патріо
тів, гостей села Красно
гірки на урочистому мі
тингу, який відбувся, як 
вже повідомлялось, з на-

годи нагородження Ука
зом Президії Верховної 
Ради СРСР орденами й 
медалями учасників під
пільної організації «Спар
так», що діяла в період 
минулої війни в Голова- 
нісському районі. В той 
день у закладеному ком
сомольцями району парку 
імені героїв «Спартака» 
було відкрито пам’ятний 
знак на кургані, де піз
ніше спорудиться велич
ний пам’ятник нескоре
ним спартаківцям. Але 
найбільший і немеркну
чий пам’ятник — жива, 
безсмертна народна па- 
м ять про відважний под
виг. Позавчора в Красно- 
г-рці на багатолюдних 
зборах громадськості се
ла від імені Президії Вер
ховної Ради Союзу PCP 
перший секретар Кірово
градського обкому Ком
партії України М. М. Ко- 
бильчак передав на збері
гання батькам і родичам 
(Закінчення на 3-й стор.).

Перший секретар Кіровоградського обкому Компартії Ук
раїни М. М. КОБИЛЬЧЛК вручає нагороду Г. А. ДАБІЖІ.

Фото В. КОВПАКА.
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НАЙБІЛЬШ розширений графік спортивцо-масозих 
заходів в нього на літній сезон. Інструктор по спор

ту геологорозвідувальної партії № 37 Володимир Дя
дечко планує завчасно провести поєдинки з багатобор
ства ГІЮ, день стрибуна, легкоатлетичний крос, турист-, 
ські походи, воєнізовані ігри. 1 тепер, з иастанпяад ліга, 
він разом з іншими фізкультурними активістами, виво
дить на старти всіх комсомольців, неспілкову молоды 
Найбільш масові змагання у вихідні дні.

А ось — протилежне. В колгоспі Імені Ватутина Кіровоград
ського району комітет комсомолу роботу з фізичного виховання 
молоді пустив ва самоплиа. Стадіон заріс бур'яном, комплекс 
для складання нормативів ГПО і не думали обладнувати. 
Інструктором по спорту тут вибрали художнього керівника сіль
ського клубу Василя Богунснка. Доручили йому ці обов’язки 
після репліки: гВін все одно цілий день нічого не робить, репе
тиції ж увечері». Змін не сталось. Секції так і не працюють, в 
недільні дні хіба що хлоп’ята біжать на забур’янене футбольне 
ноле. Комітет комсомолу чекав, поки той бур’ян буде скошено 
за вказівкою правління колгоспу.

] Тї ОДІБНЕ— в колективах фізкультури Вільшанського 
** та Добровелнчкіаського районах. Відсутність спор
тивних баз, поганий контроль за експлуатацією наявних 
призвели до того, що свій вільний час юнаки та дівчата 
проводять хіба що 
на пляжі. Нерідко 
фізкультурні пра
цівники нарікають 
тут на нестачу 
коштів для будів
ництва спортивних 
споруд. Але чи ба
гато їх треба, щоб 
упорядкувати про
стий спортивний 
майданчик? На
приклад, комсо
мольські активісти 
Ульяновки та Світ- 
ловодська залучи
ли до цієї справи 
сотні молодих ви- «■ 
робинчпиків, стар
шокласників. Під час суботняків юпаки та дівчата 
обладнали тири, прості плавальні басейни, легкоатле
тичні комплекси. Приходять у недільний день до ставу 
робітники Ульяновського цукрозаводу, з ними школярі 
райцентру. Тут, в парку. — тенісні корти, баск, гбольяий 
майданчик, тир. І є де спробувати свою майстеопість з 
плавания. До складання нормативів комплексу ГПО мо
лодь готується ціле літо. А у вересні більшість десяти
класників стає значківцями, розрядниками. Запорука 
успіху — в об’єднанні зусиль комсомольських і фізкуль
турних працівників, тренерів місцевої ДЮСШ. Чимало 
залежить від ініціативи і самих комсомольців.

у ЖЕ не раз па сторінках «Молодого комунара» кри- 
* тикувались комсомольські організації обласного 
центру — за байдуже ставлення до організації відпо
чинку молоді, залучення її до спортивно-масових захо
дів. І ось голова Ленінського районного сисрткомітету 
А. Коротков приходить в райком комсомолу:

— Кришка справедлива. Давайте разом будемо виправляти 
недоліки. - ,.

Раптом незрозуміла відповідь:
Спорт, спортивні споруди — турбота вашого комітету. 

Отже, знову розмежування: це наше, а це ваше. 
Такс помилкове ставлення райкому до справи не турбує ї 

міськком комсомолу. Бо висновків не зроблено — десятки юна
ків та дівчат стоять осторонь спортивно-масових заходів. Знову 
і знову під час змагань міського масштабу ми чуємо одні і ті ж. 
імена призерів, чемпіонів. Цифри росту майстерності не зміню
ються. «Вузьке козо» розірвати ніхто не береться. А це така 
комсомольська спріва.

Не треба зай пій раз нагадувати байдужим що літо— 
пора найбільш масових стартів. Нині, як ніколи, є спри
ятливі умови для організації оздоровчої роботи серед 
молоді, проведення змагань па прнзн героїв-земляків. 
Та ці старти хіба що організовуються в дні знаменних 
дат. А розвиткові масових видів спорту слід приділяти 
повсякденну увагу.

Комітет комсомолу веде за собою молодь. 1 до висо* 
кого фізичного гарту має бути теж широкий крок. А

ПОРАХ 
ПАСОВИХ 
СІАРІ ІВ
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В ЗАГІНКУ
d © t© 1В Н молець Володимир Дмитрук. Його не

спокій — то щира турбота про долю 
хліба, що з дня на день піде конвейєром 
в засіки.

Щедро вродив горох: не менше двадцяти двох центнерів з гектара.

Прелюдія жнивного часу
Збори почнуться о шостій вечора. До 

клубу комбінату хлібопродуктів під’ї
дуть машини, з яких, хто в святковому 
одязі, хто в робочому (бо тільки-но від 
комбайна чи трактора), гамірними гру
пами будуть зістрибувати юнаки і дівча
та. І зодій Анатолій Макусинський чітко 
доповість першому секретареві райко- 

, му комсомолу Сергієві Матусяку, що 
делегацію з колгоспу «Дружба» він до
ставив на збори «без дорожніх пригод», 
Це буде потім, о шостій вечора...

( А поки що робочий день в розпалі і 
розрахований по годинах дуже щільно. 
В конторі колгоспу «Дружба» залиши
лися на місцях тільки бухгалтерські пра
цівники. Час гарячий настав — всі на 
полі, з бригадах, бо йде косовиця горо
ху. Колгосп «Дружба» одним із перших 
почав збирання бобових з районі. І як 
доказ того, що тут на молодь поклада
ють неабиякі надії, довірили першими 
вивести .свої комбайни молодим механі
заторам Василеві Запалилу, Василеві 
Григору, Володимирові Ковалю і Вікто
рові Шандруку. Потім на зборах секре
тар комсомольської організації колгосп*/ 
Станіслав Волощук розповість про те, 
що йде на повну напругу збирання го
роху, і Золодимир Шандрук протягом 
двох днів при иормі 3 гектари за зміну 
косив по 5,4. На хвилину комсо 
мольський ватажок відірве погляд від 
тез свого короткого виступу і по-бойо
вому доповість: «На лінійку готовності 
номер один поставили всі комбайни, всі 
автомашини! До масових жнив ранніх 
колосових готовії».

«Всю організаторську і масово-полі 
тіпну роботу комітетів комсомолу в 
період жнив спрямувати на організа
цію дієвого соціалістичного змагання 
під девізом: «Ні колоска — на стерні, 
ні зернини — на дорозі, пі хвилини 
простою!».
(Із рішення комсомольських зборів).

Головне — 
ефективність 
І ЯКІСТЬ

Напруженим буде кожен день косови- 
^і: хліба достигають, як кажуть, на очах, 

'зимі особливо радують сільських тру
дівників. Взимку вдосталь було їм воло
ги й тепла, набралися сил — все в колос, 
пішло, так що зараз і спека не страшна, 
стоять собі налиті соками землі й соняч
ним світлом. З гектара обіцяють дати 
на менше 60 центнерів. А ось ячмінь не 
здався —- заколосився саме з суховій, 
То ж як швидко потрібно зібрати його, 
щоб по-господарському зберегти й те, 
що вродило! Нелегкими будуть жнива. 
8 колгоспі «Дружба» знають про це, і 
розробили цілий комплекс організацій
них заходів, щоб провести збирання за 
8—10 робочих днів, бо успіх нинішньої 
косовиці вирішують, як ніколи, високі і 
якісні темпи робіт. І, перш за все, люди, 

За прикладом ростовських механізаторів ви
рішили організувати всю роботу на жнивних 
ланах колгоспу. Щоправда, внесли деякі 1 свої 
корективи.

—• Вчора на спільному засіданні правління 
колгоспу і парткому, — розповідає заступник 
голови колгоспу но оперативному керівництву 
Олексій Пантелійовнч Молчанов, — затвердили 
склад трьох комплексно-жнмварних загонів —• 
по одному в кожному відділку. В першому — 

чотири комбайни І п’ять автомашин, п двох 
інших — по п'ять комбайнів І сім автомашин. 
Закріпили за кожним загоном трактори для 
відвезення соломи, лущіння стерні І оранки. 
Зайде такий загін на одне поле одразу — за 
день-півтора й зберуть весь хліб. Така орга
нізація праці дозволить швидко жнивувати, а 
значить — зменшаться втрати зерна. Найголов
ніше для нас — виграти строки: навантаження 
на один комбайн в господарстві становить 
двісті сорок гектарів — найвище по району. 
Темпи і якість вирішують долю нинішнього 
врожаю.

Вперше в цьому році створено на пе
ріод жнив головний диспетчерський 
пункг. Це буде не лише інформаційний 
центр, а й центр керування, від якого 
залежатиме злагодженість роботи всіх 
ланок господарства в найвідповідальні
ший для хліборобів період року.

«Перед початком робочого дня ін
формувати комсомольців і молодь про 
тих» хто йде попереду у змаганні, і хто 
відстає, працює з холодком. Провести 
по менше трьох взаємоперевірок ходу 
жнив і хлібозаготівель між комсомоль
ськими організаціями».
(Із рішення комсомольських зборів).

За ЧІТКИМ
маршрутом

Поле — елеватор, елеватор — поле. 
По цьому маршрутові курсують сьогодні 
автомашини Долинського районного 
об’єднання «Сільгосптехніка». За кер
мом восьми з них — сидять водії ком
сомольської бригади, очолюваної Мико
лою Тараном. Саме комсомольської, бо 
всі вони — члени ВЛКСМ.

— Бригаду ми створили недавио, — говорить 
секретар комітету комсомолу райоб'єднанпп 
Олександр Делкв, — хлопців підібрали хоро
ших. тямущих, в цьому колективі працюють 
Володимир Дмитрук і Олексій Малиш. Саме 
вони вели торік боротьбу за перше місце. За
раз, гадаю, суперництво буде вперт Ішим, бо 
на перевезенні врожаю працює двадцять мо
лодих водіїв.

Техніку до жнив тут підготували доб
ре. На автомашинах відремонтували ку
зови, «законопатили» кожну щілину. 
Щоб не висипалося зерно при переве
зенні, наростили борти.

сІм‘обтешХіГпи^?«РоИ‘и КО!ИСО«?«ЦЬ колгоспу «Дружба, Анатолій МАКУСИНСЬКИЙ та ком- 
нГтр^^ «Сільгосигехніка» Микола ФОМІН уклали на період жнив договір

Фото Ю. ЛІ ВАШ ВИКОВА,

Ще задовго до збиральних робіт від
ремонтували 370 варіаторів ходової час
тини комбайнів СК-4 і «Колос», 183 трак
тори. Відзначились при цьому токар 
Дмитро Халязко, слюсарі-складальники 
Володимир Паламарчук, Борис Шевчен
ко та інші.

У комсомольського активу зараз теж 
гаряча пора. Під час жнив випускатиме
ться радіогазета, до висвітлюватиметься 
хід соціалістичного змагання. А «Комсо
мольський прожектор» скаже своє авто
ритетне слово і про відстаючих, якщо 
вони, звичайно, будуть.

Є надійний 
дах для хліба

Ще зовсім недавно тут кипіла підго
товча робота. А зараз до воріт Долин- 
ського комбінату хлібопродуктів нескін
ченним потоком ідуть грузовики, швидко 
розвантажуються і знову — в поле.

Як підготувався до жнивної пори ко
лектив і, зокрема, молодь хлібокомбіна- 
ту? На це питання дала відповідь заступ
ник секретаря комітету комсомолу під
приємства Людмила Щербак:

— За кілька днів до початку жнив ми вже 
були готові до прийому врожаю. Очистили 
склади від залишків торішнього зерна, відре
монтували зерноочисні .машини, аетопідіймачі, 
зерносушарки. Особливо старанно працювали 
в цей напружений період старший електрик 
першої дільниці Микола Бондарчук, 
електрик Микола Саула, котрі зай
малися електрообладнанням, ла
борантка гібридного заводу Вален
тина Герасименко, візерувальниця 
Ольга Раскззова та інші добре по
трудилися на роїчистиі складів, 
підготували лабораторію.

Віктор Миколайович Парах- 
ненко, інженер-механік пер
шої дільниці, доповнює її роз
повідь: «Замінювати малопо
тужні автопідіймачі більш по
тужними розпочали ще в -ми
нулому році, а нині цю роботу 
вже закінчено. Встановлення 
автопідіймачів ГУАР-30, ГУАР- 
15 і ГУАР-15У, безумовно, за
безпечить швидше обслугову
вання автомашини,-

Виступ
З МІСЦЯ •

Десь в останніх рядах сидів 
білявочубий юнак і уважно 
слухав, що говорили товариші 
на зборах. І коли надійшла 
пропозиція «підвести рису» в списку 
виступаючих, гарячково встав.

~~ На сьогоднішніх наших зборах не виста
чав комсомольців з райвідділу будівництва і 
експлуатації доріг. Ми зараз укладаємо до
говори на змагання, беремо підвищені зобо
в'язання, а їм що, холодочком можна?

Сусіди почали заспокоювати, та від того 
слова юнака стали ще запальпіші. Це висту
пав з місця водій райоб’едіїання «Сільгосп
техніка» Володимир Дмитрук, Гул голосів під
тримав його по хвилі — звісно здебільшого 
ВОДІЇ.

— Від Олександрівни — дорога у вибоїнах. 
А на переїзді — зуби загубиш, не те, що зер
но. Невже будівельники доріг не бачать це? 
Або віїьмігь державтоінспекцію... Через кіль
ка дніа регулювальника можна буде ставити на 
окремих дільницях доріг, а до цього часу не 
скрізь дорожні знаки е — значить бути ава
ріям.

Заключне слово
агітаторів

СК-4, на якому косить горох Олек
сандр Максимович Москаль, вже декіль
ка років тому... списаний. Своє рішен
ня — відремонтувати старого комбай
на — досвідчений механізатор проко
ментував так:

— Прийшов якось до польового табору 
бригади політінформатор. Проводив зі мною 
індивідуальну бесіду. Здивувався, що розмов
ляли ми не про виконання соціалістичних зо
бов'язань, а про зберігання техніки. Залиши
лась тз розмова у моїй пам’яті, бо ж зрозу
мів, наскільки виграєш, коли використовуєш 
техніку дбайливо. Ось після, тієї бесіди і ви
рішив я відремонтувати стару машину, нз 
якій думаю намолотити зерна не менше, ніж 
ті, хто працює на новіших комбайнах. Та 
хочу сказати не про це. Про роль політінфор- 
маторів, пропагандистів на жнивах. У нашому 
жннварному загоні чотири агрегати. Всі ми 
працюємо в одній загінці, знаємо результати 
кожного. А як справи у суперників по змаган
ню, комбайнерів сусідніх відділків, інших кол
госпів? На кого рівнятися? Про це розповість 
політінформатор. Своїм пристрасним словом 
він допоможе хліборобові стати врівень з пе
редовиками, запозичити їх досвід.

Питання про ідеологічне забезпечен
ня жнив члени комітету комсомолу кол
госпу «Дружба» розглянули ще під час 
комплектування комсомольсько-моло
діжних екіпажів. За кожним з них за

До хлібоприймального пункту надійшло зерни 
нового врожаю.

кріплені пот.ітінформатори, комсомоль
ські пропагандисти. Це, зокрема, агро
хімік А. Кулиненко, вчителька Мало- 
водянської восьмирічки Н. Торбенко, 
директор Жданівської восьмирічної І 
школи В. Куліш, бібліотекар В. Суха, за- І 
відуюча клубом О. Андреева.

Комітет комсомолу господарства вякорпето- І 
вуе різні форми і методи політмасової роботи 
серед хліборобів. На честь кращого молодого ІЗ 
механізатора на польових таборах тракторних І 
бригад щодня піднімають ціновий прапор. || 
За умовами соціалістичного змагання серед II 
молодих жниварів, водіїв під час жнив пе- |в 
редбачено підсумки підбивати щодня, передо- І 
викам вручати перехідний Червоний вимпел. І 
Добавилося роботи у членів редколегії стій- І 
нівок. Воші випускатимуть щодня «блискав- | 
кн». А секретар відділкової комсомольської і 
організації другої бригади Василь Мельничук | 
та бібліотекар Ціла Максимчук вже працю
ють над першим номером фотогазети.

В агітпунктах, що обладнані на то-
— графіки чергування політінфор- |

маторіп і пропагандистів, графіки висту- І
пів агіткультбригади, зустрічей з ветера- f 
нами виробництва, наставниками, плани 
виконання хлібопоставок. Щодня в агіт
пункти надходять свіжі газети, журнали. 
Бібліотекарі на замовлення механізато- | 
рів доставляють потрібну літературу.

«і * * І

З хорошим передстартовим настроєм І 
залишали юнаки та дівчата приміщення, і 
де відбулися збори. Всі зони, прийшов- 
ши до споруди комбінату хлібопродук- II 
тів, побачили той яскравий напис на ма- І 
шині водія колгоспу імені Шевченка І8 
О. Ромашова, який доставив до хлібо- 5 
приймального пункту зерно нового вро- || 
жаю. «Буде третій український міль- І 
ярді». І кожен з хліборобів радів: поча- Ці 
лося! І подумки повторював: бути тре- |і 
тьому українському мільярду пудів хлі- І 
ба. Бути!

О. БАСЕНКО,
Ю. ЛІВАШНИКОВ. 

А. РОМАНЮК, 
спецкори «Л' :одого комунара». 

Долипський район.
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спартаківців, які віддали 
своє молоде життя в ім’я 
нашої перемоги над нена
висним ворогом, високі 
урядові нзгороди.

-.До столу президії Підхо- 
Л М Кс’лгоспниця’пенс»онерка 
А. М. Безверхий. ЇЙ передає
ться Орден ВІТЧИЗНЯНОЇ Війни 
І ступеню та орденська книж
ка на ім'я організатора ком
сомольського підпілля села 
МазТ РК‘* Мар1ї ‘«анівн»

Агафія Макарівна — сестра нескппіміпї цпо,,..:... ...........и
роду секретаря

одержує на зберігання П 
орат, інвалід Великої Вітчиз
няної війни П. Ю. Римар.

83-річна 
Граматчи- 

вклозяються

нескореної комуністки. Наго
роду. секретаря комсомоль
ської організації «Спартака» 
одержує на зберігання П 

інДалІДгіВсликої Вітчиз-

А ось біля столу
Анастасія Яківна
кова. їй низько с::-------„,Л)1
*ра»”2Г рц • Анастасія Яківна 

----- т Сибір — 
щоб

відважного 
який 

лад

приїхала з далекого 
ського міста Тюмені, щоо 
одержати на зберігання наго
роду свого енна, __
Петра Граматчикова, 
вселяв віру у перемогу 
порогом, був одним з органі
заторів —--------------
ПІЛЛЯ,

комсомольського пі.д- 
а пізніше став началь-

загХ Штбу «“Ртизанського 
загону «Південний».., 
пЛ^.ТЬОх мес»иків окупанти 
розстріляли разом з їх сім’я- 
МИ, тому Збори порушують клопотання Цро передачу їх

Гпи 5 музей *СпаргаУкаЛ 
Гри бойових ордени 0/1 ••П- 

«УЮТЬ рідні братів із й 
Самчишпних - Сави, МнхаЛ- 
дать Лав₽ент,я та бойову ме- 
иЛнГ сесІри ДаР,ї- Поліна 
Власівна Самчншина, ко.т- 
госппнця-пенсіонерка, яка •>а- 
.іншнлася живою після нелюд
ських тортур у фашистському 
гестапо, одержує п’яту наго
роду — медаль «Парти зану 
Вітчизняної війни» І ступеню,

М. М. Кобильчак вручає 
орден Вітчизняної війни 
її ступеню активному 
учаснику комсомольсько
го підпілля села Красно
гірки механізатору кол
госпу «Україна» В. Р. Ти- 
ховському, медалі «Пар
тизану Вітчизняної війни» 
І ступеню спартаківцям — 
агроному цього ж кол
госпу Г. А. Безверхньому, 
вчителям Красноярської 
восьмирічної школи Г. А. 

'Дабіжі та К. А. Дабіжі.
Передаючи на зберіган-

НАГОРОДИ
СПАРТАКІВЦІВ

ня та вручаючи нагороди 
живим спартаківцям, М. М. 
Кобильчак говорить про 
подвиг юних патріотів, їх 
немеркнучий приклад для 
багатьох поколінь 
ської молоді.

Схвильовано 
про діяльність 
комсомольської 
ції «Спартак» другий сек
ретар Центрального Комі
тету ЛКСМ України М, П. 
Білоблоцький.

Слова палкої вдячності 
від імені нагороджених 
рідній Комуністичній пар
тії, Радянському урядові 
за високу оцінку вкладу 
комсомольців і молоді сіл 
Красногірки, Свірневого, 
Капітанки Голованівського 
району в боротьбу з фа
шистськими загарбниками

радян-

говорить 
підпільної 
організа-

виголосиа Володимир Ро
манович Тиховський.

— На прикладі «Спарта
ка», — говорить він, — 
ми будемо виховувати в 
юному поколінні високе 
почуття любові до Бать
ківщини, готовності всьо
го себе віддати служінню 
рідному народу.

З уст першого секрета
ря Голованівського райко
му комсомолу Л. Ушакова 
прозвучала клятва комсо
мольців району — натхнен
ною працею і навчанням 
продовжувати подвиг кра
щих синів і дочок Радян
ської Вітчизни — неско
рених спартаківців.

В. ПОГРІБНИЙ.
с. Красногірка
Голованівського 
району.

а ШОНЕРСЬКИП ЗА
ГІН БІЛЯ ПАМ’ЯТНОГО 
ЗНАКА. НА МІСЦІ, ДЕ 
ЗАГИНУЛИ СПАРГАКІВ-

© ЗЛІВА - ЧЛЕНИ 
ПІДПІЛЬНОЇ 
МОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗА
ЦІЇ «СПАРТАК» " '
ДАБІЖА, В. Р. ТИХОВ
СЬКИЙ, Г. А. БЕЗВЕРХ- 
Н1Й, Г. А. ДАБІЖА, П. В. 
САМЧИ ЦІННА ПІСЛЯ 
ВРУЧЕННЯ НАГОРОД.

Фото В. КОВПАКА.

В. Р.

KOMÇO-
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ПОБАЧЕННЯ З МЕЛЬПОМЕНОЮ
• НАРОДНОМУ ТЕАТРУ МУЗКОМЕДП БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ К А ЛІНІЙ А 
м. КІРОВОГРАДА — 15 РОКІВ.

Щовечора до цього будинку поспішають люди. Після трудо
вого дия заклопотані і стомлені, зіц верстатів, робочих столів 

чи з гомінких вчительських ідуть вони сюди залюбки. Ідуть пра
цювати і відпочивати, бо, віддаючи людям свій талант, вони 
знаходять радість від творення прекрасного. Розмова нашого 
кореспондента М. Віденка з режисером народного театру му

зичної комедії Олександром Михайловичем Флейшманом про 
роль самодіяльного театру а жиггі окремої людини і г, мис
тецтві взагалі відбулась якраз напередодні святкування 15-річ- 
чя від для створення театру. Ось що він розгіСБІв.

—- За цих п ятнадцять років змінювався ре
пертуар, приходили нові люди. Змінився на
віть жанр. Ми починали з естрадно-драматич
ного гуртка, з якому було всього п’ять чоло
вік, а зараз з нашому теетрі музичної коме
дії — двадцять аіс;м самодіяльних акторів. 
Сталим лишилось одне — вірна любов до те
атру. У нас працюють люди різного фаху: ро
бітники, вчителі, зихователі. Вони знайшли се
бе з театрі.

— Очевидно, самодіяльний театр приваблює 
аматорів можливістю говорити з людьми мо
вою мистецтва, змогою розкрити себе?

— Це безперечно. Але є ще одна обстави
на, яку часом ми не враховуємо, ведучи роз
мову про самодіяльний театр. Ми не лише 
щось даємо сцені, але й багато від неї отри
муємо. Мельпомена — вдячна муза. Робота в 
Театрі збагачує духовний світ людини, розви
ває її естетичні смаки, розширює кругозір. Су
діть самі. Працювали ми над оперетою Каль
мана «Містер Ікс». Нашим хлопцям і дівчатам 
нелегко зрозуміти характер, психологію лю
дини чужого нам суспільства, а ще важче пе
ревтілитись у героя. Ось для того, щоб колек
тив «вжився» у атмосферу Франції початку 
нашого століття, ми на заняттях читали уривки 
з творів Барбюса, Бальзака, Роллана та інших. 
Наступна робота — оперета Дунаєвського 
«Вільний вітер». Зовсім інший час, інші харак
тери, напрямок. І з.чеву складна робота над 
роллю і, головне, над собою.

— Все це характерне і для драматичного 
Театру. Ви ж вибрали жанр музнчисї комедії, 
фпепетн. Чому?

— Бачте, по-перше, оперета хоч і 
вважається іноді більш «легковаж
ною», аніж драма чи трагедія, все 
ж може краще передати драматизм 
І глибину характерів. Приклад — 
«На світанку» Сандлера, де життс- 
стверджувальний пафос проходить 
чречз подвиг і заіиоель героїв. От
же, «легковажність» — не в жанрі, 
а в окремих лібрстто.

По-друге, мистецтво музкомедії — 
цс глниоко народне мистецтво. Зга 
даймо нашого Дунаєвського чи 
угорського композитора Імре Каль
мана, котрих знає і любить весь світ. 
Тому я І вважаю, що ми не по

милялись. вибравши саме цей напрямок. Та І не ли
ше я. Ось і водій заводу гракторннх гідроагрегатів 
А. Варфолохнєв, який гран Яго к «Отелло» га про
фесора Забеліііа в «Кремлівських курантах» Погоді- 
ііа, і цілком драматична актриса Б. Ельберт, вчи
телька Кіровоградської середньої школи As 24. Вони 
не помилились, прийшовши до оперети.

— За іі’я гн ідііять років існування геа гру ко
лектив поставив чимало музичних комедій, в 
1967 році за творчі здобутки па Всесоюзному 
фестивалі самодіяльного мистецтва, присвяче
ному 50 річчю Радянської влади, театру бул-• 
присвоєно звання народного, в 1972 році ко
лектив стаз лауреатом республіканського фес
тивалю самодіяльного мистецтва, присвячено
го 50-річчю створення СРСР. Народпїіп театр 
сийшоз на велику дорогу мистецтва. Що допо
магає і що заважає вам у вашій роботі, Олек
сандре Михаиловичу?

— Любов до мистецтва, потяг до нього наших са
модіяльних акторів, вимогливість постійної публіки, 
піклування керівників заводу тракторних гідроагре
гатів дає наснагу. Але є і свої проблеми. Для того, 
шоб театр жив, щоб 'завойовував нових шанувальни
ків, йому потрібна велика сцена. Ми хочемо їздити 
на гастролі. Па комсомольські будови області, на за
води, в села, я інші міста України. Нам е що пока
зати глядачеві.

І ще одне. У нас працює чимало молодих людей. 
Це робітники заводу тракторних гідроагрегатів В. ,.Ма- 
лярекхо т €. Бобровськин, учениця музичного учили
ща О. Журавльова, працівник нашого Будинку куль
тури Л. Гирич. І все ж молодь йде до нас ніс не ду
же охоче. Необхідно знайти до неї шляхи. Користую
чись нагодою, хочу звернутись до молодих читачів: 
приходьте до нас, якщо вам подобається ісатр, якщо 
ни любите музику і пісню.

А коли наша розмова викликала у когось 
заперечення — приходьте сперечатись. Певен, 
що переконаємо вас усім колективом. Мовою 
мистецтва.

ЗА астрономічним календарем у 
нас літо 1975-го, а на редактор

ських столах есе частіше з являю
ться рукописи наступного року. 
Віддруковано і надіслано до облас
тей республіки план випуску літе
ратури на 1976 оік. Книгарі розпоча
ли збір попередніх замовлень. „

У зв’язку з великою подією в 
житті нашої партії і держави —

ПРО ЖЕНЦЯ
І СТАЛЕВАРА...
• ПРОПОНУЄ 

ВИДАВНИЦТВО 
«молодь»

РЕЛІКВІЇ, 
Що 
ПОБУВАЛИ 
В КОСМОСІ

Експозиція Центрального музею В. і. Леніна попршйі.іаея двома екс
понатами, які побували в грудні 1973 року в космосі на борту корабля 
•Союз-ІЗ;-. Це невеликий скульптурний портрет Володимира Ілліча робо

ти видатного радянського скульптора і художника М. А. Андреева і 
літографія створеного цим же олівцем портрета В. І. Леніна, зображеного 
на партійному квитку зразка 1973 року.

Дорогі реліквії — дар музеєві від екіпажу космічного корабля «Со- 
юз-13», командиром якого був ГІ. І. Климук, який несе у ні дні разом з 
В. І. Севастьянович другу трудову вахту в космосі.

відкриттям чергового XXV з їзду 
КПРС у лютому 1976 року — видаз- 
ництво переглянуло строки випуску 
книг, присвячених цій знаменній 
даті. До відкриття з’їзду читачі 
отримають багатокольорове пода
рункове видання промови В. І. Ле
ніна на НІ з’їзді комсомолу «Зав
дання спілок молоді» та збірник 
праць Володимира Ілліча «До тебе, 
молодь, звертається Ленін»,
'«Молодим будувати комунізм» — 

під таким заголовком вийде- збір
ник статей і промов Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Леоніда Ілліча Брежнєва. В книзі 
розкривається роль і місце комсо
молу, молодого покоління нашої 
країни у розв'язанні завдань кому
ністичного будівництва на сучасно
му етапі.

Немало трудових здобутків має комсо
молів України в дев’ятій п’ятирічці. Про 
її правофлангових молодих людей різних 
професій, героїн ударних комсомоль
ських будов роїкажс кінна «Комсомол 
України в дев'ятій п’ятирічці». Про 
трудові звершення молоді буде видано 
те одну книжку - «Молодогвардійці 
п’ятирічки«. Серед її героїв сталевар 
Микола Ужна і і Запоріжжя, нагородже
ний орденом Трудової сланії за № І та 
золотим знаком «.Молодий гвардієць пп- 
гирічки». дев'ятикласник, бригадир уч- 
пінської сирбіїїіичбї бригади села Шарів- 
ки Хмельницької області Володя Судима, 
відзначений медаллю *3л трудову доб
лесть», рекордсмен по видобутку вугіл
ля з шахтарського міста ЄнакІепо Вік
тор Козілев, суднобудівник Віктор Чор- 
нотуб з Миколаєва, будівники Калузько
го хіміко-мсталургійного комбінату та 
баї аго Інших прославлених майстрів 
праці.

У книжці «Наставник» піде мова 
про передових робітників, інжене

рів, ланкових, бригадирів, кавалеріз 
знака ЦК ВЛКСМ «Наставник моло
ді», які передають свій досвід, 
знання та вміння підростаючій 
зміні,

До форуму комуністів вийде та
кож ряд видань художньої літера
тури, зокрема, поетичний збірник 
«Партії горде ім’я», де будуть 
представлені вірші І. Драча, В. За- 
баштанського, В. Коржа, В. Короти- 
ча, Б. Олійника, Д. Павличка та ін
ших поетів, книжка оповідань «Ко
муністи», в якій друкуватимуться 
твори переможців республікансько
го конкурсу, оголошеного на честь 
XXV з'їзду КПРС.

У 1976 році «Молодь» готує чимало ви
дань на допомогу комсомольським акти
вістам. слухачам мережі системи політ- 
навчаніїя. книг про революційні, бойові 
і трудові традиції партії 1 комсомолу. 
Другим доповненим виданням буде випу
щено навчальний посібник «.Молоді про 
партію». книжку «У братерстві», її якій 
розповідатиметься про ударні комсо
мольські будови усі.х союзних респуб
лік, де у дружній сім'ї працюють загони 
радянської молоді.

Про юнаків І дівчат студентських за
гонів, то кожен рік виїжджають па бу
дівництво заводів і фабрик, шкіл і ліка
рень, нових доріг і меліоративних спо
руд йтиметься у книзі «Третій семестр». 
Станс в пригоді для комсомольських ва
тажків. спеціалістів промислового і сіль
ськогосподарського виробництва книга 
«Науково-технічний прогрес і молодь», 
її автори — В. Дуравкіп та В. Кузпєцоп 
на конкретних прикладах розкривають 
основні напрямки і форми діяльності 
комітетів комсомолу щодо впровадження 
у виробництво досягнень сучасної науки 
і техніки, підвищення загальноосвітньої 
і професійної підготовки, розвитку на
уково-технічної творчості серед МОЛОДІ.

У бібліотеці комсомольського активіста 
читачам пропонуються «Порадник ком
сорга» — універсальний довідник з пи
тань комсомольської роботи, книжка 
«Юна зміна робітнича» — про досвід, 
форми І методи роботи комсомольських 
організацій профтехучилищ республіки 
по вихозаііьіо учнів, книжка В. Бакумен- 
ка і Г. Гнатова «Слово — зброя», де 
узагальнено досвід молодіжної преси 
республіки по патріотичному вихованню 
молоді.

Для піоисриожатих та юних ленінців 
цікавими будуть книжки «Лін пожаті». 
Дівчатам-старшокласініцям другим до
повненим виданням планується випуск 
популярного збірника «Подруга», книга 
І ерхарда Хардела «Женні», в якій пись
менник з ПДР створив чарівний образ 
дружини і вірного друга Карла Марк
са — Жсііні Маркс, цікаво розповів про 
дружну сім’ю Марксів.

Детально з випуском літератури 
видавництва на 1976 рік можна 
ознайомитись за тематичним пла
ном, який є в книгаонях та в біб- 
ліоте <ах.

Відділ пропаганди літератури 
видавництва ЦК ЛКСМУ «Мо
лодь».
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<ГПО НА МАРШІ

ГАРТ —
В СПОРТИВНОМУ
ТАБОРІ

Нещодавно в нашій школі відбулося 
спортивне свято. Ми поздоровили своїх то
варишів, яким вручено золоті та срібні 
значки ГПО. Значківцями стало 187 учнів.

Велика учнівська сім’я упевнено крокує 
маршрутами всесоюзного комплексу здо
ров’я. Попереду інших у складанні норма
тивів — десятикласники, які виступають за
співувачами багатьох цікавих справ. Слід 
відзначити, що команда школи, авангардом

якої є старшокласники, неодноразово була 
призерами міських спортивних змагань.

В нас стало традицією проведення спор
тивних вечорів, на яких учні зустрічаються 
з ветеранами спорту, демонструють перед 
ними свої спортивні досягнення.

Кожного літа наші дев’ятикласники ра
зом з учнями Лозуватської школи працю
ють у спортивно-трудовому таборі. Тут від
буваються товариські змагання з багато
борства ГПО, поєдинки легкоатлетів, во
лейболістів.

З великою подякою згадують учні школи 
вчителів фізкультури Н. В Целіщиву, В. А. 
Коваленко, які вже не одному поколінню 
школярів прищепили любов до спорту, 
виховали багато хороших спортсменів. 
Спорт був нам неабиякою підмогою в на
вчанні.

С. САРЖЕВСЬКА,
учениця Кіровоградської школи № 24.

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 — 

к. т. Ранкова гімпасінка, 
(М). 9.20 — Новини. (М). 
9.30 — к. т. «Творчість 
юних». (М). 10.00 — к. т. 
«Очевидне — неймовірне». 
(М). Н'.ОО — к. т. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 12.03 
— Концерт. (К). 12.45 —
Художній фільм 
блакитного вогню». 
14.25 — Програма передач. 
(М). 14.30 — Док. фільм. 
(М). 15.25 — Зустріч з
письменницею 3. і. Вос- 
крссепською. (М). 15.55 — 
«Мамина школа». (М). 
16.25— «Бєлінський». Худ. 
фільм. (М). (8.00 — «Кі-
ровоградщипа жнивує». 
(К-д). 18.30 — Міжнарод
ний фестиваль телепро
грам народної творчості 

* ‘ , Великобрига-
(М). 18.55 -

і XXV з'їзду 
♦П'ятирічку — 
і!». В передачі

21 червня 1975 року------- -

[ТЕЛЕЕКРАН
ЩІЖСЖІ

12.45 — 
«Башта

(К).

з 23 но 29 червня

Наприкінці червня у Києві 
на центральному стадіоні 
розпочнуться змагання з 
легкої атлетики, результати 
яких входять у залік 
шостої республіканської 
Спартакіади. Посилено до 
них готуються спортсмени 
нашої області. А кілька днів 
тому учасники нашої збір
ної брали участь у зональ
ній першості центральної 
ради ДСТ «Авангард» у 
Херсоні. Кандидат у май
стри спорту Любов Ручка 
(Олександрія) була першою 
з бігу на 800 метрів (2 хви
лини 11,7 секунди). її зем
лячка Ольга Демеха не ма-

4 ЛЕГКА АТЛЕТИКА

АВАНГАРДІВЦІ
ВИРОБЛЯЮТЬ «ПОЧЕРК»
ла собі рівних на дистанції 
1500 метрів (4 хвилини 42,7 
секунди). За 11 секунд пе
ресік фінішну стрічку на 
стометрівці світловодчанин 
Анатолій Галушка, а кірово- 
градка Тетяна Василенко 
на цій же дистанції фінішу
вала з часом 12,6 секунди.

Кіровоград«« Тетяна Мару- 
щак та Галина Колесникова 
у стрибках в довжину пока
зали результати вище пер
шого спортивного розряду. 
В першої — 5 метрів 72 сан
тиметри, в другої — на 2 
сантиметри менше.

В. ШАБ/ХЛІН.

4 ФУТБОЛ

К у Б О К —
У ІО.ІНН’ШІ

З року в рік зростає майстерність спорт
сменів Долинського райоб єднання «Сіль- ' 
госптехніка». Юнаки та дівчата успішно 
складають заліки з фізичної та військово- 
технічної підготовки за програмою комп
лексу ГПО, беруть участь в роботі спортиз- 
них секцій. Вже не перший рік завойовують 
право брати участь в розиграші кубка об
ласті серед сільських колективів футболіс
ти райоб'єднання. Ось і нині вони вдало 
почали старти. В цих змаганнях мірялися

майстерністю дев'ятнадцять кращих команд 
ДСТ «Колос». В шести зонах переможцями 
стали спортсмени колгоспу імені Жданова 
Світловодського району, Другого імені 
Петровського цукрокомбінату Олександрів- 
ського району, колгоспу «Дружба» Ново- 
українського району, Маловисківського і 
Ульяновського цукрокомбінатів і команда 
з Долинської.

В ході фінальних поєдинків долинчани 
разом з спортсменами Олександрівського 
району домоглись найкращих успіхів. І ось 
останній матч між цими футболістами. 
Спортсмени райоб'єднання «Сільгосптехні
ка» продемонстрували знову найвищі фі
зичні і тактичні якості. І рахунок на їх ко
ристь — 2:0. Кубок в долинчані

м. крокун.

, Свободно, н£ Спеша
т Dru ___ .. С*>   

т
О ЛЮБ*Т». ГО- 60 * PHWf МНЕ

«ТИ ГОВОРИШЬ
МНЕ 0 ЛЮБВИ...»
Музыка Э. Колмановского.

Стихи Л. Дербенева.
И. Шаферана.

Ты говоришь мне о любви, 
А разговор напрасно начат. 
Слова я слушаю твои.
Но ничего они не значат.

Припев:
Может ты на свете лучше всех, 
Только это сразу не поймешь, 
Одна снежинка — еще не снег,

еще не снег,
Одна дождинка — еще не дождь.
Когда-нибудь, но не теперь, 
Придет любовь, чтоб стать судьбою. 
Придет, как ливень, как метель, 
Все заслонив вокруг собою.

Припев.
И, может быть, вдруг я сама 
Тебе в глаза взгляну иначе.
И станут вещими слова,
Что ничего сейчас не значат. 

Припев.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

ц) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту —• 2-46-87. 
"~БК 08764? Індекс 61197. Зам, № 13278.

грам н... _ 
«Райдуга», 
нія. к. т. 
«Назустріч 
КПРС». ........... .
достроково!». В передачі 
бере участь перший секре
тар Кіровоградського об
кому Компартії України 
М. М. Кобильчак. (М).
19.40 — О. Корнійчук. 
«Платоп Кречет». Фільм- 
спектакль. (М). 21.00 — 
«Час». (М). 2Г.30 — Про
довження 
.но, (М).
Спортивна 
закінченні

ДРУГА
10.40
■10.45 , .
дії кохання». (К). 11.45 —• 
Новини. (К). 16.25 —- На
ша афіша. (К). 16.30 —
«Партійне життя». (Х-н). 
17.00 — «На допомогу абі
турієнтам». «Запрошує Ки
ївський політехнічний ін
ститут». Передача 1. (К). 
17.30 — «Містам і селам 
України бути зразковими». 
(Донецьк). 18.00 — Рекла
ма, оголошення. (Ю- 18.30
— Концерт. (Харків). 19.00
— Вісті». (К). 19.30 — «Ук
раїна жнивує». (Запоріж- • 
жя). 19.45 — «Дні літера
тури і мистецтва Білору
ської PCP на Україні». 
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — Худ- фільм 
«Поруч з вами». (К). 22.40
— Фільм-балет. «Пори ро
ку». (К). 23.40 — Вечірні 
новини. (К).
ЛІ ПЕРША ПРОГРАМА.
£Д 9.00 — Програма пе

редач. (М). 9.05 — 
Ранкова гімнастика.

9.20 — Новини. (М).

фільму-спектак- 
22.30 — к. т. 
програма. По 

— новини. (М).
ПРОГРАМА. 

Наша афіша. (К). 
Муз. фільм «Мело-

к. т.
(М). —
9.30 — «Бабуся Метелиця». 
Мультфільм. (М). 9.45 — 
О. Корнійчук. «Платов 
Кречет». Фільм-спектакль. 
(М). 14.20 — Програма пе- 
оелач. (М). 14.25 — Док. 
фільм. (М). 14.45 — к. т.
«Билини». Передача з лі
тератури. (М). 15.20 —
«Слово ученому». (•”)- 
Г5.35 — «Шахова школа». 
(М). 16.05 — «Пятрусь
Бровка». До 70-річчя з дня 
народження поета. (М). 
16.35 — «Фільм — дітям». 
«Незвичайна пригода Миш
ка Стрекачова». (М). 18.00
— Новини. (М). 18.15 —
к. т. «Веселі нотки». (М).

«Подвиг». (М). 
к. т. «Народна 

творчість». Огляд. (М). 
19 45 _ Тел. док. фільм 
«Пам'ять про велику вій
ну». (МІ. 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т. «Хіба 
можна забути...». Кон
цертна програма. (М). Но 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.55 — Наша афіша. (К). 
11.00 — Повніш (К). ҐІ.15
— Концерт. (К). 13.05 —
Телефільм «А пароплави 
гудуть і підходять». (К). 
14.15 — «Здоров'я». (К). 
16.30 — Наша аФішв. (К). 
1'6.35 — Для дітей. «Справ
жній товариш». Лялькова 
вистава. (Одеса). .17.30 — 
«На допомогу абітурієн
там». 2_... . , 
С1.К1ІЙ політехнічний 
тут».

«Запрошує Київ- 
інстч- 

(K). 
«Cvp- 
18.30— 

«До 30-річчя Перемоги». 
Естафета переможців. (К). 
IR.45 — «Україна жнивує». 
(Кіровоград па Республі
канське телебачення). 19.00
— «Вісті». (К). 19.30 —
«Дні літератури І мисте
цтва Білоруської PCP па 
Україні». Ксішепт ансамб
лю «Пісняов». В перерві— 
«На добраніч, діти!», 
«Час». По закінченні — 
печінні новини. <К).
Л Г ПЕРША ПРОГРАМА. 

9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05—к. т. 

Ранкова гімнастика. (М). 
9.20 — Новини. (М). 9.30— 
к. т. «Вогнище». (М). 1’0.00
— Тол. док. фільм «Па
м’ять про велику війну». 
(М). 11.15 — «Хіба можна 
забути...». Концеотна про
грама. (М) 12.25 — Худ.
<1)ільм «Поруч з вами». 
(К). 13 35 — «Не було в 
Орші». Док. фільм. (К).

тут*. Передача 2. 
18.00 — Для дітей, 
мач». (Запоріжжя). 
«До 30-річчя "

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії | книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

.Тираж 60 000,

14.25 — Телевистава «Ат
лантика». (К). 16.25 —
Наша афіша. (К). 16.30 — 
«Населенню про цивільну 
оборону». (Дніпропет
ровськ). 17.00— «На допо
могу абітурієнту». «За
прошує Київський політех
нічний інститут». (К). 17.30
— «Назустріч XXV з’їзду
КПРС». «Девіз — висока 
якість». (К). 18.00 — «Кі- 
ровоградщина жнивує». 
(К-д). 18.15 — «Лісові до
зорці». Мультфільм. (М). 
1'8.30 — к. т. Концерт арт. 
балету. (М). 19.00 — На
запитання телеглядачів 
відповідає політичний ог
лядач Л. А. Вознесен- 
ський. к. т. (М). 19.30 — 
к. т. Чемпіонат СРСР з 
футболу: «Торпедо» (М)— 
«Динамо» (К). (М). В пе
рерві — тираж «Спортло
то». (М). 21.15 - «Час». 
(М). 21.45 — «Назустріч
XXV з'їзду КПРС». «П’я
тирічку — достроково!». В 
передачі бере участь пер
ший секретар Кіровоград
ського обкому КП України 
М. М. Кобильчак. (К-д). 
22.40 — Концерт класичної 
музики, к. т. (Л-д). Но за
кінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
16.Ю — «Молодь планети». 
(М). 16.40 — «Фільм — ді
тям». «Кресало». Худ. 
фільм. (М). 18.00 - Для
жовтенят. «Іскорки». (До
нецьк). 18.30 — Фільм-кон- 
церт. (К). 19.00 — «Вісті». 
(К). 19.30 — «Дні літератур 
ри і мистецтва Білоруської 
РСР па Україні». Концерт 
майстрів мистецтв Білору
сії. (Миколаїв). 20.15 — 
«Сільськогосіїодарсь к и й 
тиждень». (К). 20.30 —
Док. фільми. (К). 20.50 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.15 — «Час». (М). 21.43
— Худ. фільм «Бронено
сець «Потьомкін». (К),
22.50 — Муз. фільм «Мело
дії кохання». (К). 23.50 — 
Вечірні новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Програма пе
редач. (М). 905 — 

Ранкова гімнастика, к. т. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 
9.30 — Концертний зал те
лестудії «Орля», к. г. (М). 
ІОЮ _ «Це ви можете». 
Вікторина к. т. (М). 11.45— 
Міжнародний фестиваль 
телепрограм народ но і 
творчості «Райдуго». Ве
ликобританія. к. т. (М),
11 25 — Програма передач.
(М) 14.30— Документальні
фільми. (М). 15.20 - «ЖИ- 
лз-булз Сироїжка^» В їй 
стзвз. (Запоріжжя). Іб.оо 
—«Масштабні хлопці». Те
левізійний музикальний 
фільм-спектакль. Частина 
1 (М). 18.00 — Новини.
(М). 18.15 — кожному 
малюнку ■— сонце», к. т. 
(М). 18.30 — «Сип Фран
ції». Тел. док. фільм, к Т. 
(М). 19.30 — Концерт. (М).
19.50 — Тел. хул. фільм 
«Не віддавай королеву». 
Перша серія. (М). 21.04 — 
«Час». (М). 21.30 - «На
ша адреса — Радянський 
Союз», к. т. (М). 22.30 — 
Міжнародний турнір з 
стрибків у воду. (Софія). 
К т По закінченні — но- 
•'другі1- програма. 
1105 _ Наша афіша. (К). 
ц Г0 — Док. фільм «Мит
тєвості Перемоги». (К).
12 С0 — Повніш. (К). 10.43 
_' «Іраклій Абашідзе». 
Передача з літератури. 
(М). 16.10 — «Рідний за
вод _ доле моя». Телена
рис. (М). 16.55 -— «На до
помогу абітурієнтам*. За
прошує Київський медич
ний інститут. (К). 17.05 — 
«Екран молодих». (К).
13 60 — Фільм-концерт. (К).
18.30 — Док. фільм «Ра
дянське Прикарпаття». 
(К) 19 00 — «Вісті». (К).
19.30 — «Україна жнивує». 
(Дніпропетровськ). 19.43 — 
«Розквітає Закарпаття». 
(Ужгород). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 
«.Час». (М). 2Ґ.30 — «Но
вини кіш еакрана». (К). 
22.40 — Концерт. (К). 23.20 
— Вечірні новини. (К).
ЛН ПЕРША ПРОГРАМА. 
£ / 9.00 — Програма пе

редач. (М). 9.05 — 
Ранкова гімнастика, к. т. 
(М). 9.20 — Новини. (М).
9.30 — «Умілі руки», к. т.
(М). 10.00 — «Народна
творчість». Огляд, к. т. 
(М). Н.ОО — «Не віддавай 
королеву». Телевіз. худ. 
фільм. 1 серія, к. т. (М), 
14.20 — Програма передач. 
(М) 14.25 — Док. фільм.
(М). 15.15 — «Дружба — 
фройндшафт». Про друж
бу і співробітниц і по моло
ді СРСР і НДР. к. т. (М). 
16.00 — «Москвичі 1 ленін
градці змагаються». (М).
16.30 — «Візерунки», к. т. 
(М). 17.00 — «Масштабні 
хлопці» Тсл. муз. фільм- 
спектакль. Частина 2. (М). 
18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.10 — «Лю
дина. дорога, автомобіль». 
(Кіровоград). 18.20-—Теле
фільм. 18.30 — «Світ соціа
лізму». (М). 19.00 — «До 
Дня радянської молоді». 
Виступ другого секретаря 
обкому комсомолу А. Ле- 
ВИЦЬКОГОї 19.1'0 Тс-

лефільм. (Кіровоград), 
19.45 — Тел. худ. фільм 
«Не віддавай королеву»і 
2 серія. (М). К. т. 21.00 чг 
«Час». (М). 21.30 — «Арт- 
лото». к. т. По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
10.55 — Наша афіша. (К), 
11.00 — Новини. (К). 1Г.15
— Телефільм «Автограф 
древньої Русі». (К). 11.25
— «Палітра». (К). 15.20 -А
Наша афіша. (К1. 15.25 — 
«Орієнтир». (Донецьк) і
16.30 — «До 70-річчя Пер
шої російської революції* • 
(Одеса). 17.00 — Для ді
тей. Док. фільм «Обличчя 
в смужку». (К). ■'
«Піонерський 
скоп». (Харків). 
«Математичний 
«Інтеграл». (К). ___
«Вісті». (К). 19.00 — За
криття Днів літератури і 
мистецтва Білоруської 
PCP на Україні. В перерві
— «На добраніч, діти!*'. 
(К). «Україна жнивує», 
(Ворошиловград). Но за
кінченні —- вечірні нови
ни. (К).
ЛОПЕРША ПРОГРАМА. 
£® 0.00 — Програма пе

реди. (М). 9.05 —
Ранкова гімнастика, к. т, 
(М). 9.20 — Новини. (M)j
9.30 — «ЛБВГдейка». к. 'ґ,
(М). 1'0.00 - «Для вас.
батька!». (М). 10.30 — Му
зична програма «Ранкова 
пошта», к. т. (М). 11.00 — 
«Не віддарай королеву* j 
2 серія. Тел. худ. фільм, 
к. т. (М). 12.15 — «Більше 
.хороших товарів». (М),
12.45 — «Архітектура се
ла». (М). 13.15 — «Фільм— 
дітям». «Новий Гулівер»«- 
Худ. фільм. (М). 14.20 — 
Вистава Сумського облас
ного українського музич? 
но-драматнчного театру, 
ім. М. С. ІДенкіна. (К-д), 
16.50 — «Співає Микола 
Кондратюк». (М). 17.15 — 
«Політичний оглядач 1О. А. 
Жуков відповідає иа запи
тання телеглядачів». (М), 
18.00 — Новини. (М). 18.1'5
— Мультфільми, к. т. (МІ4
18.45 — «У світі тварин») 
к. т. (М). 19.45 — «Радян
ський Союз очима зару
біжних гостей», к. т. (М).
19.55 — Телетеатр мініатюр
«13 стільців». (М). 2Г.ОО — 
«Час». (М). 21.30 — «Кіно- 
панорама». (М). 23.00 —
Концерт після коицергу, 
«Співає Иордания Христо
ва»': к. т. (М). По закін
ченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
9 55 — Наша афіша. (К)< 
10.00 — «Україна—БАМу»» 
(Дніпропетровськ). 10.40 — 
♦ Піонерське літо». (Оде< 
са). 11.20 — «Гіде патруль 
народний». (Кіровоград на 
Республіканське телеба
чення). (М). 12.00 — Для 
дітей. «Дг.а майстри». Ви
става. (К). 13.00 — Док»
телефільм «Нехай припли
вуть дельфіни». (К). 13.15
— «Фізкульт-прнпіт». (До
нецьк). 14.20 — Худ. фільм 
«В добрий час». (К). 15.65
— «Україна жнивує»,
(Херсон). 16.Г0 — «Екран 
молодих». (К). 17.15 —
«Старт». (К). 18.15 — «У 
світі музики». (Харків)- 
19.00 — «Вісті». (К). 19.15
— «Наші гості». Концерт.
(К). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К) 21.00 — «Час»< 
(М). 21.30 — Програма,
присвячена 30-річчю поз- 
л’єднини Закарпаття з Ра
дянською Україною. (Уж,- 
город). 23.30 — Вечірні но
вині!. (К.).

W ПЕРША ПРОГРАМА.
13.45 — Тел. худ» 

фільм «Покликання», 
(М). 15.05 — Концерт, 
(М). 15.20 — «Сторін-

17.3П ■-
калейдо-

18.00 - 
журнал 
18.30 —

т. 
т.

к.
к. .. ____
ки творчості письменника 
В. Кожевникова». (М). 
15.55 — «Міжнародна па
норама*. к. т. (М). 16.25—• 
«У вашому домі». Музич
на програма. (М). 17.00 — 
«Клуб кіноподорожей». 
к. т. (М). 18.00 — Новини, 
(М). 18.15 — Мультфільм, 
к т. (М). 18.30 — «Діти
Країни Рад». «Мільйон 
талантів». Тел. док. фільм; 
(М). 1'9.00 — Чемпіонат
СРСР з футболу: «Торпе
до» (М) — «Арарат» (Єре
ван). 2-Й тайм. (М). 19.45— 
Авторський вечір компози
тора І. Лученка. (М). 21.00
— «Час». (М). 21.30
Продовження авторського 
вечора. (М). 22.30 —
«Иа Спартакіаді народів 
СРСР». По закінченні — 
новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА.
13 15 — Наша афіша. (К)«
13.50 — Для дітей. «О.'іі* 
пеці.-малюведь». (1<). 1'4.20
— «Народні мотиви». (К)<
14.50 — «Сьогодні — День
радянської молоді». «Про
щай, школо!». (К). 15.50 — 
«Слапа солдатська». (К>. 
16.45 —- «Україна жннпуе», 
(Одеса). 17 00 — «Екран 
молодих». (К). 18.00 —
«Співає Е. Колесник». (КЬ 
18.30 - «Вісті». (К). 1900 
Чемпіонат СРСР з футбо
лу: «Шахтар» — «Дина
мо» (М). (К). 20.45 - «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00
— «Час». (М). 21.30 — 
Спортипна програма. По 
закінченні — вечірні П04 
вини, (К),
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