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кіровоградського обкому лиспуІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Про Пленум Центрального Комітету
Комуністичної партії України

21 червня 197! року в Києві відкрив
ся черговий Пленум Центрального Ко
мітету Комуністичної партії України.

Па порядку декому Пленуму питання: 
. Про завдання по дальшому поліпшен

ню керівництва первинними партійними 
організаціями та піднесенню їх ролі у 
виконанні рішень XXIV з’їзду КПРС і 
XXIV з’їзду Компартії України,

. На Пленум запрошені завідуючі від
ділами організаційно-партійної роботи 
обкомів партії, а також група перших 
секретарів міськкомів, райкомів КП Ук
раїни, секретарів партійних організацій 
підприємств, будов, колгоспів, радгос
пів, науково-дослідних установ, учбо
вих закладів, міністерств і відомств, 
відповідальні працівники апарату ЦК 
КП України.

З доповіддю виступив член Политбю
ро ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
КП України тов. П. Ю. Шелест,

1В обговоренні доповіді взяли участь 
товариші: О. Ф. Ватченко — перший
секретар Дніпропетровського обкому 
КП України, Г. І. Ващенко — перший 
секретар Харківського обкому КП Ук
раїни, Ф. В. Санів — старший горновий 
доменного цеху заводу «Запоріжсталь», 
партгрупорг бригади № З, О. А. Куби ні
кім — перший секретар Донецького 
міськкому КП України, В. М. Цибулько 
—- перший секретар Київською обкому 
КП України, Г. Р. Короп — завідуюча

О

молочно-товарною фермою, член пар
тійного комітету колгоспу імені Леніна 
Черкаського району Черкаської облас
ті, В. М. Приходько — директор Кре
менчуцького автомобільного заводу 
імені 50-річчя Радянської України, П. П. 
Козир — перший секретар Одеського 
обкому КП України, В. В. Шевченко —> 
перший секретар Ворошнловградського 
обкому КП України, В. Г. Данько — 
секретар партійного комітету текстиль
ного виробничого об’єднання «Восход», 
м. Чернівці, М. І. Починок — перший 
секретар Волочнського райкому КП 
України Хмельницької області, В. П, 
Козаченко — секретар партійного ко
мітету Спілки письменників України, 
М. М. Кобильчан — перший секретар 
Кіровоградського обкому КП України, 
А. М. Карпенко — бригадир комплекс
ної бригади будівельно-монтажного уп
равління «Промбуд» Тернопільського 
управління будівництва, партгрупорг, 
М. К. Кириченко — перший секретар 
Кримського обкому КП України, В, Д. 
Назаренко — директор Інституту історії 
партії ЦК КП України — філіалу 
Институту марксизму-леніиізму при ЦК 
КПРС.

а * »

25 червня 197! року продовжував 
свою роботу Пленум Центрального Ко
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мітету Комуністичної партії України.
Тривало обговорення питання «Про 

завдання по дальшому поліпшенню ке
рівництва первинними партійними орга
нізаціями та піднесенню їх ролі у вико
нанні рішень XXIV з’їзду КПРС і XXIV 
з’їзду Компартії України».

У дебатах по доповіді члена Политбю
ро ЦК КПРС, першого секретаря ЦК 
КП України тов. П. Ю. Шелеста взяли 
участь товариші: В. М. Таратута — 
перший секретар Вінницького обкому 
КП України, Я. К. Кубраченко — секре
тар парткому міністерства промислово
го будівництва УРСР, В. С. Куцевол — 
перший секретар Львівського обному 
КП України, А. !. Беднягів — член 
військової Ради — начальник політуп- 
равління Червонопрапорного Київсько
го військового округу, О. І, Іщепко 
— перший секретар Сумського обкому 
КП України, Л. К. Ворона — секретар 
паргкому колгоспу «За мир» Магдали- 
иівського району Дніпропетровської об
ласті, М. Ґ. Цибань — директор Мико
лаївського машинобудівного заведу, 
О. С. Капто — перший секретар ЦК 
ЛКСМ України.

Із заключним словом на Пленумі вис
тупив тові П. Ю. Шелест.

В обговореному питанні Пленум одно
голосно прийняв постанову.

На цьому Пленум ЦК КП України 
закінчив свою роботу.

ЗАВТРА -
ДЕНЬ

РАДЯНСЬКОЇ

МОЛОДІ

Червоні прапори— 
переможцям змагання

Комсомольські організації країни 
активно включились у всенародну 
боротьбу за виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС, розгорнули масовий 
патріотичний рух молоді під девізом 
«П’ятирічці — ударну працю, май
стерність і пошук молодих».

День радянської молоді багато 
комсомольських організацій зустріча
ють досягненнями в праці і навчан
ні, у підвищенні громадсько-політич
ної активності молоді. Секретаріат 
ЦК ВЛКСМ прийняв постанову про. 
присудження ряду комсомольських 
організацій країни за підсумкам» 
роботи в першому півріччі 1971 року 
перехідних Червоних прапорів ЦК 
ВЛКСМ.

За успіхи у виконанні рішень XXIV 
з'їзду КПРС прапори присудженою 
Білоруській, Латвійській, Узбецькій, 
Українській республіканським, Мос
ковській міській, Красноярській, Ха
баровській крайовим, Герьновські*% 
Ленінградській, Липецькій, Москов
ській, Пензенській, Свєрдловській, 
Ульяновській і Якутській обпасмим 
комсомольським організаціям.

У прийнятій постанові ЦК ВЛКСМ 
висловив впевненість, що комсо
мольці, всі радянські юнаки і дівчач 
та ще ширше розгорнуть боротьбу 
за виконання історичних рішень 
XXIV з’їзду КПРС, докладуть усім 
сил для дострокового завершення 
завдань першого року п’ятирічки.

ДРУЖБА НА ВІЧНІ ЧАСИ
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ 
ПЕРШОГО ФЕСТИВАЛЮ 
ДРУЖБИ РАДЯНСЬКОЇ 
II БОЛГАРСЬКОЇ 
МОЛОДІЇ
Над столицею України майорять Дер

жавні прапори Радянського Союзу і На
родної Республіки Болгарії. Вулиці і 
площі одяглися в яскраве вбрання. На 
фронтонах будинків — барвисті панно, 
лозунги і транспорантн. Місто-герой 
на Дніпрі стало місцем великого свята 
молоді двох братніх соціалістичних 
нраїн.

Найкращих з кращих послали до Киє
ва юнаки і дівчата нашої країни на фес
тиваль дружби радянської і болгарської 
молоді. Серед них — 10 Героїв Соціаліс
тичної Праці, 11 делегатів XXIV а їзду 
КПРС, 15 делегатів з’їздів Компартій 
союзних республік, 16 депутатів Вер
ховної Ради СРСР і Верховних Рад со
юзних республік, 9 лауреатів премії 
Ленінського комсомолу і республікан
ських комсомольських премій. На фес
тиваль прибули посланці РРФСР, Украї
ні- Азербайджану, Білорусії, Грузи, Лат
вії, Узбекистану та інших союзних рес
публік. У складі делегації СРСР — робіт
ники і колгоспники, інженери і техніки, 
наукова і творча молодь, студенти, во.-

прийом, пооарував портрет

ни Радянської Армії.
23 червня, відбулося 

тя фестивалю. Посланці 
оовської Комуністичної

Памінського комсомолу

прапори НРБ, СРСґ, уґ Мврі(сві

'ГенгєК В.’ і- Леніна. Болгаре«! і
(Продовження на 2-й стор.).____

-----—п—ии

відкрит-
__ _ Димит- 

ії Спілки Молоді 
с одному ЛА.СЕСЛВО ПРОСИМО!

Вчора до Кіровограда прибула група учасників фестивалю 
дружби радянської і болгарської молоді. Того ж дня для 
них був влаштований прийом- в обкомі КП України. Другий 
секретар обкому КП. України Д. П. Максименко розповів про 
здобутки трудівників області в минулій п’ятирічці, про плани 
на нову п’ятирічку. Керівник групи болгарської молоді Цветан

Станкулов подякував за теплий 
Г. Димитрова та сувенір.

Учасники фестивалю того ж дня поклали вінки до пам’ят
ника В. І, Леніну та до пам’ятника Невідомому солдату, по* 
знайомилися 9 містом, побували па заводі «Червона зірка». 
Потім відбувся вечір дружби радянської і болгарської молоді.

На знімну: болгарська делегація но 
привокзальній площі в Знам’янці.

Фото Б. КОВПАКА.
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ДРУЖБА НА ВІЧНІ ЧАСИ
(Продовження. По і. на 1-й стор.). 

радянські юнаки та дівчата несуть тран
спаранти з лозунгами: «Слава КПРС!», 
«Слава БКПІ», «Хай живе пролетарський 
інтернаціоналізмі».

Скрізь — квіти, усмішки, звучать 
здравиці на честь радянсько-болгар
ської дружби.

Колона підходить до пам'ятника В. І, 
Леніну. Урочисто звучить мелодія «Ле
нін завжди живий». Учасники маніфеста
ції кладуть квіти.

Звідси учасники фестивалю пряму
ють до Палацу спорту. Над його входом 
— емблема фестивалю і лозунг росій
ською та болгарською мовами: «Полу
м’яний привіт учасникам фестивалю 

дружби радянської і болгарської моло
ді».

... У святковому вбранні сцена Палацу. 
15 година ЗО хвилин. Делегати і гості 
форуму молоді бурхливими оплесками 
зустрічають появу в президії члена По- 
літбюро ЦК КПРС, першого секретаря 
ЦК КП України П. Ю. Шелеста, члена 
Політбюро ЦК КПРС, Голови Ради Мі
ністрів УРСР В. В. Щербицького, членів 
Політбюро ЦК КП України — Голови 
Президії Верховної Ради УРСР О. П. 
Ляшка, другого секретаря ЦК КП Укра
їни І. К. Лутака, секретаря ЦК КП Ук
раїни О. А. Титаренка, перших заступ
ників Голови Ради Міністрів УРСР 
Н. Т. Кальченка, М. О. Соболя, першого 
секретаря Дніпропетровського обкому 

партії О. Ф. Ватченка, першого секре
таря Харківського обкому партії Г. І. Ва- 
щенка, першого секретаря Донецького 
обкому партії В. І. Дегтярьова, кандида
тів у члени Політбюро ЦК КП України— 
секретарів ЦК КП України Ф. Д. Озча- 
ренка, Я. П. Погребняка, голови Укр- 
профради В. О. Сологуба, голови Пар
тійної комісії при ЦК КП України І. С. 
Грушецького, а також Надзвичайного і 
Повноважного посла Народної Республі
ки Болгарії в СРСР Стояна Гюрова, пер
шого секретаря ЦК ВЛКСМ Є. М. Тя- 
жельникова, першого секретаря ЦК 
ДКСМ Івана Панєва, першого секрета
ря ЦК ЛКСМУ О. С. Капта, почесного 
гостя фестивалю льотчика-космонавта 
СРСР, двічі Героя Радянського Союзу 

генерал-майора авіації Г. Т. Берегового, 
ветеранів війни, геро'в праці, представ
ників громадськості.

Вступним словом фестиваль відкриває 
перший секретар ЦК ЛКСМ України 
О. С. Капто. Він гаряче вітає учасників 
форуму радянсько-болгарської дружби 
і оголошує фестиваль відкритим.

У залі звучать Державні гімни Болга
рії, Радянського Союзу і Української 
PCP, піднімаються Державні прапоои 
НРБ, СРСР і УРСР.

Потім з вітальним словом до учасни
ків фестивалю звернувся тепло зустрі
нутий присутніми член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК К.1 України 
П. Ю. Шелест.

ПРОМОВА ТОВАРИША И. Ю. II [ЕЛЕСТА
Дорогі юні друзі!
Шановні товариші!
Сьогодні столиця Радянської України

— древнє і вічно молоде місто-герой 
Київ палко і сердечно вітає учасників 
Першого фестивалю радянської і бол
гарської молоді. Це свято знаменна, 
велика і важлива подія в житті юнаків 
і дівчат наших країн.

У цьому залі зібралися представники 
юного покоління нашої великої Батьків
щини — Союзу Радянських Соціалістич
них Республік і прекрасної країни, пер
лини Балкан — Народної Республіки 
Болгарії. З Москви і Софії, Ленінграда 
і Верни, Ташкента і Русе, Запоріжжя і 
Плевни, Кавказу і Шипки, Краснодара і 
Сливни — з усіх кінців Радянського Со
юзу і соціалістичної Болгарії привезли 
ви вогонь своїх сердець, юнацький за
пал і світлі пориви.

Нехай факел цього фестивалю яскра
віше розгоряється над дніпровськими 
кручами, символізуючи наше міцніюче 
братерство і дружбу, готовність відда
ти всі свої сили боротьбі за торжество 
світлих ідеалів людства — побудову со
ціалізму і комунізму. (Оплески!.

Дорогі товариші! Дозвольте мені від 
імені Центрального Комітету КПРС і 
Радянського уряду сердечно поздоро
вити делегатів і гостей фестивалю з від
криттям цього прекрасного свята юнос
ті, сили і краси, свята дружби і братер
ства і побажати вам успішного його 
проведення! (Бурхливі оплески].

Ця чудова зустріч представників 
славної молоді Радянського Союзу і 
Народної Болгарії проходить у рік, який 
увійде в історію як рік XXIV з’їзду Ко
муністичної партії Радянського Союзу 
і X з'їзду Болгарської комуністичної 
партії. З’їзди наших партій яскраво про
демонстрували величезні успіхи ра
дянського і болгарського народів у бу
дівництві нового життя і прийняли ду
же важливі рішення по дальшому неу- 
хильно/лу розвитку економіки, науки і 
культури, підвищенню добробуту тру
дящих своїх країн.

Ми всі добре знаємо і бачимо, як 
нашій молоді близькі й дорогі діла, 
турботи партії. Адже партія комуністів
— це партія новаторів, партія прогресу, 
партія, яка служить трудовому народо
ві, його кровним інтересам. А молоді 
завжди притаманні почуття нового, 
прогресивного. Ось чому вона свідомо 
і твердо йде за комуністами. Ось чому 
наші юнаки й дівчата, як і всі радянські 
люди, з таким піднесенням працюють 
над втіленням у життя історичних рі
шень XXIV з’їзду КПРС, грандіозних 
завдань нової п ятирічки. (Оплески).

Ми також добре знаємо, що і бол
гарська молодь з таким же ентузіазмом 
і натхненням працює над здійсненням 
планів, накреслених X з'їздом кому
ністів Болгарії. (Оплески).

Честь і слава молодому трудовому 
поколінню наших народів, яке своїм 
життям підтверджує вірність справі 
робітничого класу, безсмертним ідеям 
марксизму-ленінізмуі (Бурхливі оплес
ки).

У світовій історії, мабуть, нелегко 
знайти таку щиру, глибоку і плодо
творну дружбу, як дружба наших наро
дів. Наче естафету людської мудрості, 
непохитної волі і найдобріших почуттів 
пронесли її крізь століття тисячі наших 
кращих синів і дочок. Вони примножили 
і збагатили її новими, славними ділами, 
скріпили спільно пролитою кров’ю в бо
ротьбі проти спільних ворогів, за сво
боду і щастя трудового народу.

Братерські почуття цієї великої друж
би, ідеї спільності долі безроздільно 
володіли умами і серцями діячів рево
люції в Росії і Болгарії. В історію навіч
но вписані імена тих мужніх болгар
ських революціонерів, які, небоячись ні 
тюрем, ні заслань, допомагали нести 
в маси ленінське слово правди і пере
правляли в Росію газету «Искра».

«Ці ленінські іскри, — говорив пер
ший секретар ЦК Болгарської комуніс
тичної партії Тодор Живков, — зливали
ся з іскрами, що їх розкидав Димитр 
Благоєв, і розпалювали полум’я, від 
якого через рік після Жовтневої рево
люції спалахнуло Владайське солдатське 
повстання, і Ленін заявив, що Болгарія 
прямо йде за Росією».

Під прапором марксизму-ленінізму 
болгарські комуністи, болгарський на
род пройшли крізь усі випробування і 
труднощі і нині успішно будують нове 
процвітаюче суспільство. Сьогодні Бол
гарія — соціалістична держава з бурх
ливо зростаючою промисловістю і ве
ликим механізованим сільським госпо
дарством, держава, яка користується ви
соким авторитетом в усьому світі. 
(Оплески].

Радянські люди від усієї душі раді
ють успіхам своїх болгарських братів. 
Радянський і болгарський народи відчу
вають твердий лікоть, вірну руку один 
одного, і це надає їм нових сил, приско
рює наш нездоланний рух вперед. «Не
розривна бойова дружба радянських і 
болгарських комуністів, — підкреслив 
у своїй промові на X з’їзді Болгарської 
комуністичної партії Генеральний секре
тар ЦК КПРС тов. Брежнєв Л. І., — бу
ла, є і буде міцною ланкою спільного 
фронту соціалістичних країн, спільною 
фронту революційних сил». (Оплески).

Шановні товариші! Дорогі делегати і 
гості! Ленінський комсомол і Димит- 
ровську Комуністичну Спілку Молоді — 
всю нашу юну поросль єднають спільні 
цілі і, я б сказав, одна висока мрія 
Перейнявши революційну пристрасність 
старших поколінь, їх глибоку комуніс
тичну переконаність, полум’яний роман
тизм, комсомол наших країн усе це 
щедро віддає народові, своїй Батьків
щині. І саме в цьому він бачить досяг
нення своєї мети, здійснення своєї мрії. 
Наша бойова молодь, наділена невтом
ним завзяттям, ентузіазмом, прагнен
ням творення, по праву займає гідне 
місце в рядах будівників соціалізму і 
комунізму. (Оплески].

Можна з цілковитою впевненістю 
сказати: старше покоління передає ес
тафету революційних перетворень в 
надійні, міцні руки, і ми переконані — 
наша молодь донесе її до переможно
го кінця — до повного торжества кому
нізму. (Бурхливі оплески].

Перед нашими країнами й народами 
нині стоять завдання колосального роз
маху і складності. їх у першу чергу 
доведеться розв язувати вам — моло
дим, сильним, загартованих фізично й 
духовно. Вам належить рухати вперед 
продуктивні сили, піднести на небувалу 
висоту науку й культуру, розширювати 
владу людини над природою, освоюва
ти безмежні простори всесвіту, інакше 
кажучи — будувати комунізм. І успіх 
справи вирішуватимуть ваша невичерп
на енергія, ваша самовіддана праця, ва
ші глибокі знання!

Тоді і вам підкоряться не тільки зем
ні, але й космічні таємниці, як радян
ським космонавтам Добровольському, 
Волкову і Пацаєву, — вихованцям Ле
нінського комсомолу, які здійснюють 
блискучий політ на борту першої в сві
ті пілотованої орбітальної наукової 
станції «Салют». Герої-космонавти не
суть свою зоряну вахту творчо, з вели
чезним ентузіазмом, виявляючи високу 
комуністичну свідомість, почуття патріо
тичного обов’язку. Побажаємо ж їм 
успіхів в їх нелегкій космічній праці і 
благополучного повернення на рідну 
землю! (Оплески].

Дорогі друзі! Вчора минуло ЗО років 
з дня віроломного нападу фашистської 
Німеччини на Радянський Союз. Ворога 
було розгромлено і повержено. Та ми 
не маємо права, не сміємо забувати, 
якою великою ціною було досягнуто 
пеоемоги. 20 мільйонів життів віддав 
цій війні наш мужній, стійкий і безза- 
вітно хоробрий народ. 20 мільйонів сол
датів, жінок, стариків, дітей, що загину
ли, — за цією страшною цифрою ціна 
життя кожного з нас. Усі ті, хто смертю 

хоробрих загинув на полі битви, але 
врятував людство від рабства, винищен
ня, розтілення фашизмом, — усі вони 
завжди живуть □ нашій пам’яті, в наших 
серцях.

Але найголовніше, найвдячніше і най- 
благородніше, що ми повинні зробити, 
ще в ім'я зазнаних незліченних жертв, 
в ім’я щастя наших людей, майбутніх 
поколінь не допустити повторення тра
гедії минулого. Ми мусимо збудувати 
справді міцний мир на багато років і 
багато десятиріч. Однак сьогодні є ще 
сили, які не здобули для себе уроків з 
історії. Своїми агресивними діями імпе
ріалістичні сили загрожують розпалити 
полум’я нової світової війни. Тому на
ша молодь, усі ми зобов язані бути 
завжди готові виконати свій священний 
обов'язок — відстояти завоювання со
ціалізму, честь, свободу і незалежність 
своїх народів, відстояти завоювання 
Великого Жовтня, справу безсмертного 
Леніна. (Оплески).

Ми впевнені в тому, що Ленінський 
комсомол і Димитровська Комуністич
на Спілка Молоді, молодіжні організа
ції всіх соціалістичних країн віддадуть 
усі сили зміцненню оборонної могут
ності соціалістичної співдружності. Во
ни зроблять усе для розвитку співро
бітництва з усіма загонами міжнародно
го демократичного молодіжного руху, ' 
посилення боротьби проти імперіаліз
му, проти сил реакції і війни. Це ще од
не з найважливіших ваших завдань, юні 
Друзі!

Дорогі товариші, делегати і гості! В 
наш древній і вічно молодий Київ прий
шло велике і світле свято молодості. 
Хай дужче звучать музика і пісні, хай 
розгоряється вогонь змагань на стадіо
нах, у концертних залах, Палацах куль
тури, хай сердечні зустрічі і задушевні 
бесіди нашої славної молоді ще тісні
ше згуртують вас в дружбі, навчанні і 
праці! (Оплески).

Ми впевнені, що ваш фестиваль пе
ретвориться в нову яскраву демонстра
цію єдності наших народів, стане важ
ливою віхою у справі розвитку співро
бітництва радянської і болгарської мо
лоді, славних молодих будівників соціа
лізму і комунізму. (Оплески).

Хай живе Комуністична партія Радян
ського Союзу! (Бурхливі оплески).

Хай живе Болгарська комуністична 
паотіяі (Бурхливі оплески).

Хай живе Ленінський комсомол!
(Бурхливі оплески).

Хай живе Димитровська Комуністична 
Спілка Молодії (Бурхливі оплески).

Хай живе і процвітає братня дружба 
і непорушний союз радянсько”© і бол
гарського народів! (Бурхливі оплески).

Ф
Слово надається першому секретаре

ві ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельникову.
Шановні товариші, дорогі друзі, наші 

рідні болгарські сестри і брати, гово
рить він, дозвольте від імені Централь
ного Комітету ВЛКСМ, від імені комсо
мольців, усієї молоді нашої великої ба
гатонаціональної Батьківщини палко 
привітати учасників першого фестивалю 
дружби — наших бойових болгарських 
побратимів, вірних друзів, посланців 
Димитровської Комуністичної Спілки 
Молоді, гостинних господарів — юнаків 
і дівчат України, жителів міста-героя 
Києва.

Ми глибоко схвильовані словами 
П. Ю. Шелеста, який передав нам щи
рий привіт від Центрального Комітету 
КГІРС і Радянського уряду і побажав 
великих успіхів фестивалю.

Народи і молодь наших країн зв язує 
давня непорушна, вічна дружба. Вона 
скріплена кров’ю наших дідів і батьків, 
спільно пролитою в боях за свободу 
Болгарії. Ми брати по крові, товариші 
по класу, соратники по боротьбі. Нас 
об’єднують спільні ідеї, спільна мета 

і комуністичне майбуття. Сьогодні жит
тя нашої соціалістичної Батьківщини, як 
і життя Народної Болгарії, осяяне яск
равим світлом історичних рішень XXIV 
з'їзду КПРС і X з'їзду БКП. Радянська 
молодь активно включилася у всенарод
ну боротьбу за втілення в життя рішень 
з’їзду партії.

Наш фестиваль сприятиме зміцненню 
дружби між радянською і болгарською 
молоддю. На ньому відбудеться грун
товна розмова про шляхи дальшого під
вищення відповідальності спілок моло
ді в справі соціалістичного і комуніс
тичного будівництва, у вихованні підро
стаючого покоління, в боротьбі за вико
нання рішень з'їздів партії, за приско
рення темпів науково-технічного про
гресу.

Учасники фестивалю ознайомляться з 
видатними досягненнями українського 
народу, з роботою комсомолу респуб
ліки. Це дасть змогу нашим болгар
ським друзям ще раз переконатися, 
з яким величезним політичним і трудо
вим піднесенням, високим ентузіазмом 
розпочав радянський народ виконання 

історичних рішень XXIV з'їзду КПРС. 
Ми впевнені, що ви відчуєте всю силу 
великої ленінської дружби народів, мо
гутність соціалістичного інтернаціона
лізму, переконаєтесь у силі і щирості 
братерських почуттів народу, молоді 
Радянського Союзу, які вони виявляють 
щодо Народної Болгарії, її талановито
го народу, її славної молоді.

На закінчення Є. М. Тяжельников за
являє, що радянська молодь не пошко
дує сип і енергії для виконання веле
тенських накреслень XXIV з'їзду КПРС, 
завдань нової п’ятирічки. Вона гогова 
будь-якої хвилини стати в бойовий 
стрій, виконати будь-який наказ Бать
ківщини, віддати всі свої сили, а коли 
треба буде, і життя боротьбі за вели
ку і безсмертну справу Леніна.

На трибуні — перший секретар Ди- 
митрозської Комуністичної Спілки Мо
лоді Іван Панєв. Уже другий день пере
буваємо ми на гостинній радянській 
землі, в місті-герої Києві, говорить він. 
І на кожному кроці відчуваємо винят
кову сердечність і братерську теплоту. 
Болгаро-радянська дружба —- це кров 

від крові і плоть від плоті нашого наро
ду, джерело його сили, запорука завт
рашнього, ще більш зримого світанку 
соціалістичної Болгарії. Всім нам гра
нично ясно, що без Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, без всебічної і 
безкорисливої підтримки великої краї
ни Леніна Народна Республіка Болгарія 
не досягла б таких чудових успіхів. Уся 
наша Батьківщина з її новими заводами, 
з неозорою широчінню кооперативних 
ланів, з величезними будовами є блис
кучим втіленням сили і величі болгаро- 
радянської дружби.

Це про нього, наше священне братер
ство, говориться в Програмі, прийнятій 
на X з'їзді БКП: «Для Болгарської ко
муністичної партії і болгарського наро
ду болгаро-радянська дружба так жит
тєво необхідна, як сонце і повітря для 
кожної живої істоти. Ця дружба, що йде 
з глибин віків і на віки, — одна з голов
них рушійних сил нашого розвитку 
умова і гарантія майбутнього сходжен
ня нашого соціалістичного суспільства 
до його завтрашнього дня».

(Закінчення «а 3-й стор.).
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ДРУЖБА НА ВІЧНІ ЧАСИ
(Закінчення).

З ^Ленінським комсомолом нас зв’я
зує оратерська дружба, яка народилася 
а революційній боротьбі і пройшла ви
пробування часом. Дружба між бол- 
‘ арською і радянською молоддю розк
вітла з особливою силою в роки соціа
лістичного будівництва. Георгій Димит- 
ров заповідав нам завжди вчитися на 
досвіді Ленінського комсомолу, і цей 
його заповіт став непорушним законом 
для болгарської молоді. У радянської 
молоді ми вчимося будувати нове сус
пільство, виховувати нову людину, гідну 
комуністичного майбутнього.

Фестиваль дружби між болгарською 
ї радянською молоддю, який відкриває
ться сьогодні, є хвилюючим виявом 

соціалістичного інтернаціоналізму, бра
терства і любові між молоддю Болга
рії і Радянського Союзу. З великою 
увагою, сповнені глибокої поваги до 
народу-героя, ми пройшли вчора уро
чистим походом, щоб покласти вінки до 
пам’ятника Невідомому солдатові. За 
ваш героїзм, самовідданість і мужність 
прийміть, дорогі брати, наш сердечний 
уклін. З почуттям захоплення і гордос
ті ми дивилися, як тисячі юнаків і дів
чат несли факел слави, що його запові
ли їм батьки-герої. Ми з вдячністю 
прийняли, як вияв довір’я, пропозицію 
з’єднати руки, щоб понести вінки живих 
квітів в одному строю.

Київський фестиваль залишить неза
бутній спогад в нашій душі.. За це ми 
глибоко вдячні Ленінському комсомо

лові. З почуттям щирої подяки ми 
приймаємо теплі і сердечні слова, з 
якими звернувся до нас, учасників фес
тивалю радянської і болгарської моло
ді, член Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК КП України товариш П. Ю. 
Шелест. За гостинність, за чудові умо
ви, надані нашій делегації, від щирого 
серця дякуємо нашим дорогим госпо
дарям — Комуністичній партії і урядо
ві України, Ленінській Комуністичній 
Спілці Молоді України і всім трудящим 
міста Києва.

І. Панєв від імені ЦК ДКСМ вручив 
секретареві ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельни- 
козу вітальний адрес радянському ком
сомолові від болгарського комсомолу.

Про історичні джерела дружби на
ших народів, спільність їх цілей, різно- 

сторончі форми співробітництва го
ворив у своєму виступі надзвичайним І 
повноважний посол Народної Респу лі 
ки Болгарії в СРСР Стоян Гюров. Бол- 
гаро-радянська дружба міцна, як 
сталь, вона потрібна кожному болгар
ському патріоту, комуністу, к.омсом°^'. 
цю. Це підтверджено всім історичним,, 
розвитком Болгарії.

Урочиста частина закінчилась. У залі 
з новою силою звучать здравиці на 
честь КПРС і БКП, радянського і бол
гарського народів, їх непорушної друж
би і братерства.

Потім відбулася велика спортивно- 
театралізована вистава, в якій взяли 
участь артисти, художні і самодіяльні 
колективи, воїни Радянської Армії, ( 
спортсмени братніх країн.

(РАТАУ).

НА ФЕСТИВАЛІ—
ДЕНЬ «СЕРПА І МОЛОТА»

КИЇВ, 24 червня. 
(РАТАУ). З самого ранку 

колона автобусів з деле
гатами фестивалю друж
би радянської і болгар
ської молоді вирушила 
до Виставки передового 
досвіду в народному гос
подарстві УРСР. Тут сьо
годні відбувся День «Сер
па і молота».

У павільйонах, де поча
лися тематичні семінари, 
проходив жвавий обмін 
думками між колегами за 
професією. «Участь моло
ді в розв’язанні завдань 
науково-технічного про- 
гресу» — так називалась 
зустріч молодих робітни
ків, учених, інженерів. У 
ній взяли участь голова 
Ради по вивченню про
дуктивних сил АН УРСР 
академік АН УРСР С. М. 
Ямпольський, директ о р 
Інституту автом а тик и 
член-кореспондент АН 
УРСР Б. Б. Тимофеев.

У доповіді, поданій ЦК 
ВЛКСМ, розкривал п ся 
роль молоді в розвитку і 

; вдосконаленні економіки, 
її участь у підвищенні 
ефективності суспільного 

і виробництва та інші зав
дання, поставлені XXIV 

і з'їздом КПРС. У промис
ловості, на транспорті, в 
будівництві і сфері обслу
говування працює нині 

понад 25 мільйонів моло
дих робітників, спеціаліс
тів і службовців. Бонн 
вносять істотний вклад у 
розвиток народного госпо
дарства країни.

Петко Пегков — дирек
тор Центру технічної і 
наукової творчості молоді 
та дітей НРБ присвятив 
свій виступ завданням 
болгарського комсомолу в 
будівництві соціалі з м у. 
Він відзначив, що ДКСМ 
ввесь час черпає досвід 
Ленінського комсомолу і 
інших молодіжних спілок 
соціалістичних країн. У 
себе на батьківщині, ска
зав Петков, ми теж буде
мо проводити конкурси 
технічної творчості моло
дих раціоналізаторів і но
ваторів, змагання за про
фесіями. Корисним для 
болгарських студентів бу
ло б вивчення роботи кон
структорських бюро і на
укових товариств, створе
них у вузах СРСР.

Про зрослу роль ук
раїнської молоді в розв’я
занні завдань науково-тех
нічного прогресу говорив 
С. М. Ямпольський, який 
підкреслив, що молоді 
люди становлять нині по
ловину всіх працюючих у 
промисловості і науці.

Тут же, на виставці, зі
бралися молоді передови

ки сільського господар
ства двох країн. Вони об
мінялися досвідом у роз
в’язанні завдань інтенси
фікації сільськогосподар
ського виробництва.

Дальшому розв и т к у 
співробітництва прнс в я- 
тили свій семінар секре
тарі комсомольських ор
ганізацій поріднених об
ластей і округів СРСР та 
НРБ. Вони відзначали, 
що різні організації Ра
дянського Союзу і Болга
рії ввесь час обмінюються 
делегаціями спеціалістів, 
взаємно вивчають передо
ві методи праці, проводять 
інтернаціональні зустрічі 
дружби.

Делегації радянської і 
болгарської молоді побу
вали в павільйонах вистав
ки, оглянули її експозиції.

А ввечері в святково 
прикрашеному Зеленому 
театрі виставки відбулося 
урочисте вшанування пе
редовиків виробництва — 
переможців соціалістично
го змагання на честь XXIV 
з’їзду КПРС і X з’їзду 
БКП. Серед них можна 
було побачити прославле
них шахтарів — бригади
ра комсомольсько-моло
діжної бригади шахти 
«Новопавлівська», кавале
ра знака «Шахтарська 
слава» трьох ступенів, 
лауреата премії Ленін

ського комсомолу, члена 
ЦК ВДКСМ Олександра 
Силкіна і Героя Соціаліс
тичної Праці Болгарії, 
вибійника шахти «Толбу- 
хін — Перпик» Георгі 

Асенова, молодого голо
ву колгоспу на Тернопіль
щині Героя Соціалістич
ної Праці Марію Сергду 
і Героя Соціалістичної 
Праці Болгарії Георгі 
Карауланова, а також 
інших знатних трудівни
ків обох країн. їх палко 
вітали майстри мистецтв. 
Учні київських професій
но-технічних училищ під
несли дорогим гостям 
квіти і вручили пам’ятні 
сувеніри.

У зустрічах молоді, які 
відбулися на Виставці пе
редового досвіду в народ
ному господарстві УРСР, 
взяв участь перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников.

У Київському держав
ному університеті імені 
Т. Г. Шевченка того ж 
дня відбулася зустріч за 
круглим столом на тему 
«Студент і соціалістичне 
суспільство». Про завдан
ня молодої творчої інте
лігенції в справі комуніс
тичного виховання підро
стаючого покоління йшла 
мова на зустрічі молодих 
письменників, артистів, 
композиторів, які зустрі
лися в конференц-залі 
Спілки письменників Ук
раїни.

Ввечері учасники фести
валю виїхали в ряд об
ластей республіки, а та
кож у Краснодарський 
край та Ростовську об
ласть.

„ЗІРНИЦЯ“ 
ПІДНІМАЄ 
ВІТРИЛА

Більше двохсот юнар- 
мійців області з’їхались 
до Кіровограда, щбб взя
ти участь в піонерській 
воєнізованій грі «Зірни
ця». Перед воїнамїі-вгте- 
ранами, комсомольськи
ми активістами на площі 
Кірова юні леніїїці ра
портували про готовність 
продемонструвати свою 
майстерність з військово- 
технічної підготовки, по
мірятись силами з кращи
ми загонами, які стали 
переможцями в змаганнях 
на місцях. Командуючий 
грою полковник у відстав
ці В. П. Повійчук, вчету- 

У ПЕРШИХ ШЕРЕНГАХ- 
СЛІДОПИТИ

Минулої середи в міському парку культури піднято, 
прапор зльоту юних туристів Кіровоградшини. Пере
можці змагань в районах області включились в кон
курси на краще наметкове містечко, похідну пісню. 
Тривав огляд матеріалів, зібраних туристами під час 
тривалих мандрівок. А потім — туристське багатобор
ство. Продовжувалось змагання з орієнтування на від
критій місцевості, юнаки та дівчата взяли участь в ту
ристському поході.

І знову визначались найспритніші, коли треба було 
зіп'яти намет, вірно вибрати маршрут. Знову звучала 
туристська пісня.

Зліт закінчився вчора пізно ввечері.
(Про переможців змагань юних туристів .ми повідоми

мо в наступному номері газети).

паючи перед юнаками та 
дівчатами, ознайомив їх 
з основними параграфами 
проведення «Зірниці». А 
потім піонери завітали в 
один з підрозділів Кіро
воградського гарнізону, 
перед молодими воїна
ми показали своє вміння 
в стройовій підготовці, 
пройшли шеренгами з піс
нями про Радянську Ар
мію. А потім дорога до 
Федорівни, у Знам янськнй 
ліс. Почалася гра. В «бій» 
кинулись «червоні» і «ся* 
ні», визначалась майстер
ність в орієнтуванні на 
відкритій місцевості, йшла 
перевірка тактичних та 
стратегічних дій школя
рів під час імпровізова
ного бою, юнармінці по
казали свої знання з ци
вільної оборони.

(ЗВІ7 про проведення 
гри докладно читайте в 
наступному номері га
зети).

олександрійські а«торемонтникиаиТиРсліонтники першими в країні розпочали проводити капітальний 
«МАЗ-5ОЗ». Нині тут щодня ремонтують 9—10 авголіоб^лів.Два роки тому таремонт автомашин «MAJ-oui» та— ------------ uexv олександрійського авторемонт ного заводу, праворуч — один з кра

на фото: ліворуч — в го цеху Олександр Стадник. Він — секретар комсомольської організаціїпщх слюсарів-складальник В моторно го цеху wприйнял: -------W.' член комітету комсомолу заводу. Нещодавно його прийняли в члени КПРС. Фото В. НОВПАКА.



ДРУЖБА
СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИНИ

4 стор.

Я любил, а

Я не буду

М. ВЕНЦКОЕСЬКИИ, 
учитель Світловодської се
редньої школи робітничої 

молоді № 2.

попробуй. По: 
забув ти своєї 

начальник

хлопці, руни

МОЛОДИЙ КОМУНАР“

© СТАРТИ П’ЯТОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ

БАЛАНС СТАЄ

Наш* адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАРа. оргап Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г Кировоград,

м. Кіровоград, вул. Луначарськсго, 36. Телефони: від
повідального секретаря і відділу комсомольського життя 
- 2-45-35; відділів пропаганди та листів і матової робо

ти — 2-45-36.

Пусть чувство дружбы вовек 
Но гаснет, словно звсздз, 
Как над тобой, человек, 
Синеет небо всегда!
Пусть знамя дружбы плывет 
В небесной голубизне!
Пусть песня дружбы живет 
Вечно в Советской стране!
Как птиц с кагортами туч 
Сдружил их общий полет, 
Как раннего утра луч 
Сдружил с днем солнца восход— 
Пятнадцати братьев семья 
Сдружилась в стремленья одном. 
На праздник единства, друзья, 
Мы с песнею дружбы идем!

Болат ЕМБЕРГЕНОВ, 
студент Кировоградского пед
института.

Перевел с казахского В. Смотрение.

♦ # ♦
у молодих — усе у майбутті, 
На бистрині розбурханого віку, 
Обабіч котрого поставивЖовтень віхи, 
Проклавши для прийдешнього^

далекі і ируті, 
на грудях кумачево 

профіль Гллічевии, 
молодь твердо ПО ЖИТТІ,

в. ГАНОЦЬКИЙ.

Дороги ті
Та несучи 
Знайомий 
Проходить

♦ * *
Огоньки убегают в озябшую мглу.., 
Я вхожу в телефон-автоматна углу,
Тихо трубку снимаю с крючка- рычага, 
Только вдруг застывает над диском руна.
А зачем я звоню... Ты меня не поймешь.
Никогда не любила ты зимних порош.
Ты не знаешь, нам в дождь в лужах плачет вода, 
Не слыхала, кам ночью поют провода.
Я хотел научить тебя видеть рассвет, 
Видеть звезд умирающих медленный свет. 
Ты плечами пожала, ответила: 

«Нет.
Ни тайга, ни палатин меня не зовут, 
Мне и здесь хорошо,я и здесь проживу». 
И уже ничего не сназал я тебе. 
Я ушел. Дверь закрылась, надрывно скрипя. 
Ты — прикована цепьюи квартирной судьбе, 

теперь лишь жалею 
тебя.

звонить. Все равно 
не поймешь.

но знаю: плечами пожмешь,Не увижу,
Усмехнешься слегна, тих° скажешь: «Чудак».
Опускается вниз телефонный * рычзг««#

А. ИВАКИН.

Степ і степ... Зеленавим морем 
Він лід ноги мені лягає. 
Вітерець поцілунком кволим 
Спраглі губи мої териає.
На хлібах, де не кинеш оком, 
Синім сріблом зависли роси, 
Налилися чарівним еоном 
Лісосмуг яворині носи.
Я вдихаю на певні груди, 
П’ю губами, обіймаю зором
Ту красу, що наснагу будить
Е моїм серці, коли йду я полем 

О. ШВЕЦЬ

ОБІД
Сіли хлопці безвусі 
Під терновим кущем, 
їх кухарочка руса 
Пригощає борщем:
— їжте, хлопчики ~пкте — 
Кожен дна діставай^ 
Та пшениченьку сійте 
На новий коровай...

—Чи Марійка не заміж 
Так надумалась ераз?
— А за ного, не скажеш, 
Може, він серед нас? 
С за жартами швидше 
Порожніє казан... 
Приголубивши тишу, 
Посміхається лан.,. 
Трантористи безвусі 
Під терновим нущем, 
куховарочка Шура 
їх частує борщем...

М. РОДИНЧЕНКО
Долииський район

БК 62523.

’ЗАКІНЧИВШИ Куибишев- 
** ський енергобудівельний 

технікум, Анатолій Вереда пра
цював майстром на заводі буд- 
конструкцій виробничого об’єд
нання «Дніпроенергобудіндуст- 
рія» в Світловодську. Цілоден
но — напруга в цеху, а у йіль- 
ний від роботи час поспішав 
на водну станцію...

Коли юнакові настав час іти 
на військову службу, виряджа
ли призовника в дорогу всім 
заводом. Йому та Іншим май
бутнім воїнам товариші вручи
ли пам’ятні подарунки.

І ось уже чути про нього 
хороші слова — молодший 
сержант зарекомендував себе 
дисциплінованим, здібним вої
ном, став командиром відмін
ного відділення. А ще він 
класний спеціаліст, спортсмен- 
розрядник. І в цьому служить 
за приклад не лише для бійців 
свого відділення, а й для мо
лодших номандирів військової 
частини.

Воїни виявили Анатолію ви
соку честь, обравши його сек
ретарем комсомольської орга
нізації підрозділу. І не поми
лились. 70 процентів особового 
складу підрозділу стали від
мінниками бойової й політич
ної підготовки.

Секретар комсомольської ор
ганізації багато уваги приді
ляє культурному дозвіллю бій
ців. Він організовує «вогники», 
проводить спортивні змагання, 
виїжджає з шефськими кон
цертами в сусідні села.

Чесна, добросовісна служба 
молодого номандира оцінена 
по заслузі. На його рахунку 
нілька подяк, командування 
надало йому відпустку. При- 

•4 їхав у місто, завітав на завод. 
Тепло зустріли робітники вої
на. Василь Кодан, Іван Алістра- 
тов, Василь Вереда та. інші то-

е ЗНОВУ баланс очок, набраних під 
11 час фінальних змагань в залін 

V Спартаніади УРСР збірною нашої об
ласті, став вагомішим. Тільнн після 
командних пссдинків легкоатлетів за 
перший день, виступів марафонців та 
ходьби на 50 кілометрів кіровоградці 
набрали 48 очок. Попереду були лише 
представники Волині і Чернівців (66 і 56 
очок).

Засвітилось турнірне табло там, де 
•тривали змагання з веслування на бай
дарках і каное. Тут кіровоградці тем 
еибороли третє місце в своїй групі об
ластей.

З 18 по 21 червня в Київському палаці 
спорту «Юність» на борцівський килим 
вийшло 158 найсильніших спортсменів 
республіки. Серед них і кіровоградці. 
Після поєдинків наші земляки знову 
посіли трете місце в своїй підгрупі, на
бравши 50 очок. Вони поступились 
тільки спортсменам Тернопільської та 
Київської областей. Порадував сеоїх 
товаришів важковаговик майстер спор
ту Василь Трофименко. Він взяв верх 
над киянином Сорокою та волинським 
борцем Едуардогл Бенером. Потім — дві 
поразки, і в підсумку — 5 місце серед 
спортсменів своєї вагової категорії

Анатолій Кастєрін був сьомим.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м Кіровоград, вул. Глінии. 2.
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вариші наперебій розпитували 
Анатолія про службу, розпові
дали про свої трудові будні, 
про соціалістичні зобов’язання 
нолентиву заводу,

— А у мене, хлопці, руни 
тан 1 просяться до роботи, —. 
каже Анатолій.

— Ну що ж, 
ДИВИМОСо, чи не 
справи, — сказав —...... ......
відділу збуту Володимир Кри- 
вопляс, підлеглим ЯКОГО був 
Анатолій.

Воїн хвацько взявся за зна
йому справу, відбираючи гото
ву для відправки продукцію. 
Спостерігаючи, з якою насо
лодою працює хлопець, Воло
димир Панасович сказав:

— Молодець, нічого не за
був. Одслужуй і приїжджай 
знову на завод. Приймемо з 
радістю.
Швидно пролетіло десять 

діб відпустки. Знову поїхав 
Вереда у свою частину. Він 
повіз у душі своїй тепло рід
ного дому, задушевних зустрі
чей з земляками І прагнення 
ще краще служити любимій 
Вітчизні.

Рядовий Василь Носенно вже в перші місяці служ
би став відмінником бойової і політичної підготовки. 
Серед воїнів-кіровоградців він відомий і як спорт
смен, комсомольський активіст.

Фото А. ПЕЧЄНЮНА.

Напружено сели поєдинки ніровоград- 
ці Володимир Посунько, Оленсандр Ко
маров, Микола Бондар та Віктор Гонча
ренко. Але чи не найвдаліше почав бо
ротьбу кандидат у майстри спорту Вік
тор ГЛарус (найлегша вага). Перед цим 
кіровоградським борцем поступились 
такі відомі на Україні спортсмени, ян 
львів’янин Сергій Блананович (призер

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 26 ЧЕРВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
— Гімнасігина для всіх. 
(М). 9.30 — Новини. (М).
9.45 — Кольорове теле
бачення. Для дітей. «Грай
теся з нами». (М). 10.15— 
Науково-популярна про
грама «Здоров’я». (М).
10.45 — «Музичний тур
нір». Еиступають колек
тиви \худсжньої само
діяльності київського за- 
еоду «Арсенал» і хімком
бінату м. Руставі. 11.45 — 
Прогресивні художники 
Японії. (М). 12.15 — «Пра
цею звеличені». (Ужго
род). 12.30 — Спектакль 
Московського драмтеатру 
їм. Малновсьного, (М). 
15.30 — Народний теле- 
університет. (М). 16.05 — 
«Народні таланти». (Уж
город). 16.35 — Прем’єра 
художнього телефільму 
«Чотири танністи і соба
ка». (Польща). (М). 17.35 — 
На меридіанах України. 
(К). 18.05 — Кольорове
телебачення. «У світі 
тварин». (М). 19.00 —
«КВН-71». (М). 21.15 —
Програма «Час». (М). 21.45
— Художній фільм «Жа- 
ров розповідає». (М). 23.00
— Кольорове телебачен
ня. Концерт. (М). 23.30 — 
Чемпіонат Європи з важ
ної атлетини. (Болгарія).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.15
— «Тобі, юність». (М).
13.15 — Концерт з творіе
М. Глінни. (М). 13.45 —
♦Науна сьогодні». (М).
14.15 — Е. Ставсьний.
«Сман хліба». Телеспек
такль. <М). 15.00 — На V 
Спартакіаді народів СРСР. 
(М). 18.55 — Художній
фільм «Стара, стара наз- 
на». (К). 20.30 — «На доб
раніч, діти!». (И). 20.45 — 
). Молодь, Б. Ніренбург. 
«Оперативне відряджен
ня». Телеспектакль. (К).

НЕДІЛЯ, 27 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Раннова гімнастика для 
дітей. (М). 9.15 — Нови
ни. (М/. 9.30 — Програма 
Антісбинської студії теле
бачення. (М). 10.30 — Му
зичний кіоск. (М). 11.00 — 
Наша афіша. (Н). 11.05 — 
Для школярів. «Сурмач», 
(Харків). 11.35 — Теле
фільм «Осіння новела». 
(К). 12.25 — Теленарис
«Комсомольська - моло
діжна». (Кіровоград на 
Республікансько телеба
чення). 12.40 — Програма 
передач. (К). 12.45 — На
родний цирк «Юність». 
(Харків). 13.15 — Для вої
нів Радянської Армії І 
Флоту. «Естафета міст- 
героїв». (М). 14.00 — Кон
церт вокально-інструмен
тального ансамблю заве
ду «Електроприбор». (М). 
14.30 — «Скарби наро
ду». (Одеса). 15.00 — Ко
льорове тєлеба ч е н н я. 
Чемпіонат СРСР з футбо
ла. «Торпедо» (М) —
ЦСКА. 16.45 — «Рубежі 
п’ятирічки». Бесіда з мі
ністром тракторного і 
сгльсьнсгссподарськ ого, 
машинобудування СРСР 
І. Ф. Синициним. (М). 17.00
— Кольорове телебачення. 
«Клуб кіноподорожей». (М). 
18.00 — Ноеини. (М). 18.05
— «Сайгана — це значить
перемога». (М). 18.35 —
Прем’єра художнього теле
фільму «Чотири танністи і 
собака». (Польща). (М). 
19.35 — «Енран молодих». 
«Пошук і мрія». (К). 20.30
— Програма «Час». (М). 
21.00 — Концерт, присвя
чений Дню радянської мо
лоді. (М). 22.40 — Чемпіо
нат Європи з важної атле
тики. (Болгарія). 23.25 — 
Чемпіонат СРСР з футбо
ла. «Карпати» — «Дина
мо» (К). Другий тайм. Ві- 
деозапис.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— театр юного глядача.
В. Голявнін. «Ти приходь 
до нас, приходь». Теле
спектакль. (Ленінград), 
12.15 — До Дня радян
ської молоді, «місто Май
стрів». (М). 19.30 — Чем
піонат СРСР з футбола 
?.«РГатна ~ *Дина м о». <К). В перерві «На добра- 
ніч, діти!», (К). 21?15 —
Фільм-кснцсрт «Коли го
ворили гармати». (К).

“ Телефільм «Там. за 
лінією фронту». (К),

ПОНЕДІЛОК, 28 ЧЕРВ- 
!?АППЧША ПРОГРАМА. 
1J.00 — Телевісті. (К). 11.10 
^чї^°ЖН,И Ф^ЬМ «ОС
ІЯННІЙ воєвода». <Н). 16.40 

«Працею звеличені».

Тираж 64.500, 

першості України) і житомирський май
стер спорту Віктор Мсшковсьний (чем
піон ВЦРПС). І раптом кірсваградець 
потерпів дві поразки по балах, програв
ши бій майстрам спорту Миколі Безрод« 
ньому (Донецьк) та Федору Дуднику 
{Дніпропетровськ). Тему в турнірній таб» 
лиці попереду себе він пропустив аж 
сім борців.

Тепер у ході загальнокомандної бо» 
готьби на фіналах V Спартакіади Ук« 
раїни в першій групі областей знову 
лідери — столичні спортсмени. В другій 
— представники Миколаївської області, 
о третій — Київської. А наша команда 
тут — другий лідер.

(Одеса). 16.55 — «Піонер'« 
сьний театр-50». (К). 17.20
— «Цивільна оборона», 
(К). 17.40 — Телевісті. (К), 
18.00 — Програма пере- 
дач. (К). 18.05 — Прем’єра 
багатосерійного худож
нього телефільму «Чати» 
ри танкісти і собака». (М), 
19.00 — «Пришліть вашу 
фотографію». Вистава Тю« 
менсьного драмтеатру. 
(Кіровоград). 21.00 — Пре« 
грама «Час». <М). 21.30 —; 
Літературний вечір, при« 
свячений V з’їзду пись
менників СРСР. (М). 23.00
— Українське кольорове 
телебачення. «Спінає Гі« 
зелла Ципола». (К). 23.30
— Телевісті. (Н).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— Новини. (М). 17.10 —.
Для школярів «Піонерія», 
(М). 17.30 — «Для блага 
народу». Теленарис. (М), 
18.00 — П’ята Спартакіа« 
да УРСР. Легка атлетика. 
(К). 19.00 — Нольорове ТС« 
лебачення. Мультфільм. 
(М). 19.20 — «Поезія». V
нас в гсстях Петрусь 
Бровка. (М). 19.40 — К 0-1« 
церт. (М). 20.30 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00
— Спентакль театру Бал
тійського Флоту. (К).

ВІВТОРОК, 20 ЧЕРЕНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.15
— Тележурнал «Самоцві
ти». (М). 11.45 — Телеяіс- 
ті. (К). 11.55 — Музичний 
фільм «Грає харнів’янна», 
(К). 17.05 — Хроніка тиж
ня. (Кіровоград). 17.15 —; 
і5л'5*,іь”тслеК“г'’(й!: 
18.05 — Прем’єра багато
серійного художнього те
лефільму «Чотири танніс
ти і собака». (№). 19.05 — 
Світ соціалізму. (М). 19.30
— Заключний концерт 
фестивалю «Білі ночі», 
(Ленінград), в перерві — 
програма «Час». (М). 22.30

Иран МОЛОДИХ». «Зу- 
тймЖ’Ікк "*’• -

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05
— Новини. (М). 10.15 ~
ипІубчШНмЛЛ₽і° *На прИз

?тук’’’ Ю.45«Моделі на злеті». Ре
портаж. (М). 17.15 - Пр£ 
17і”а п‘^ЙОРОВ’П°- (М),
тгп Я™ шк°лярів «Вк
гер мандрівок», (М). 18.00 

тТл^°-ВИни’ <м>- 18.05
ї«) Ф^э’оо «’‘ромовой»,! 
Фільм ’ “7 Художній'
сандвл 11агиСель Олени 
203? Ввлиио-о». (НЪ 

7к):н2аіГвін,і’е„яі

- -^даийи)
А- крЯІЕНКС.
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