
ІЦІІІ'» 
ВІТАМИ»!Q УЧАСНИКИ ТВОРЧОГО ЗВІТУ ПОВЕРНУЛИСЯ В КІРОВОГРАД

Площу імені С. М. Кірова 
заповнив гомінкий люд. 
Червонозорівці, робітники 
заводу тракторних гідроаг
регатів, студенти, представ
ники громадськості і худож
ніх колективів міста при
йшли зустріти учасників зві
ту майстрів мистецтв і ко
лективів художньої самоді
яльності Кіровоградщини, 
які повернулись із Києва. 
В руках їх — транспаранти: 
«Молодці!», «Так тримати!», 
«Сердечно вітаємо!».

Кіровограді успішно 
склали екзамен перед ви
могливим київським гляда
чем і 
раїни, 
критті 
валю
весна», присвяченого друж
бі народів Союзу PCP.

На площі відбувся мітинг. 
Щирі слова подяки митцям 
і учасникам художньої са
модіяльності, побажання но
вих творчих успіхів були 
сказані . на адресу тих, хто 
гідно представив мистецтво 
орденоносної Кіровоград
щини в Києві.

КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

гостями столиці Ук- 
взяли участь у від- 
Всесоюзного фєсти- 
мйстецтв «Київська

ми входимо в життя.
Фото М. Тсрнавського. 

«.-Кіровоград.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ЗАВТРА—

МІЖНАРОД

НИЙ

ДЕНЬ

ЗАХИСТУ

ДІТЕЙ
Рій видання XIV № 64 (1700).

орга н к і ровограяського обкому лксму 1
І ДЗЕТА ВИХОДИТЬ S 1939 1’00.

ЧЕТВЕР, 31 травня 1973 р. ЦІнв 2 коп.

Д ІТИ...

Хіба може щось зрівнятися з радістю, яку принесло молодим батькам народжен
ня їх первістка!

Хіба ще оід чогось так радісно світяться очі дитини, до якої підійшла мати, по
вернувшись з роботи!

Радість дитини — природна, можливо, підсвідома. А батьків? Хіба ми не знаємо з 
розповідей дідусів, своїх бабусь, з численних художніх опозідей про часи, коли на
родження ще однієї дитини в сім'ї вважалося ще одним тягарем, новою бідою?

Радість батька, який сьогодні стоїть з великим букетом весняних квітів на прохід
ній родильного будинку, не тільки від того, що ось на світ з’явилось нове життя, на
родився син, який продовжить його прізвище. Радість й від того, що сина чекає яс
не, виповнене багатством людським майбутнє. Через якийсь час його зустріне в 
дитячому садку гомінлива дітвора, а потім батько приведе сина до шкільного по
рогу, за яким на того чекає свіг пізнання, світ образів і понять, увага і душевність 
вчителів, піонерські багаття, «Зірниці», де його чекає світла мрія про той день, ко
ли він сам обиратиме життєву дорогу — вуз, будову, цех ми пшеничне поле. А по
тім — проводи з веселою піснею в ряди Радянської Армії, звідки він повернеться 

змужніл и м, 
загарто в а -
ним, гото
вим стати на 
захист всьо
го, що ство
рили його 
батьки, на-
род...

«Хай завжди буде сонце!» У цих словах — палке бажання дітей усієї землі: мати 
шасливе майбутнє. В Країні Рад те яскраве сонце зебсзпечене батьківською увагою 
партії, всього народу, нашої Радянської держави, яка вперше в історії турботу про 
здоров’я матері і її дітей взяла на себе. Нині в країні налічується 230 тисяч місць в 
родильних будинках, сотні тисяч дитячих садків і ясел. Лише на Кіровоградщині за 
два роки дев’ятої п’ятирічки збудовано багато шкіл і загальна їх кількість сьогодні 
становить понад 800, де навчається близько 180 тисяч учнів.

Та найголовніше, що забезпечує щастя нашої дітвори, — це мирне небо, яке 
так уславляють, якого так жадають радянські діти. Комуністична партія, Централь
ний Комітет роблять все для того, щоб мир на землі був загальним і непорушним. І 
зрозуміла та душевність, схвильованість, з якою сьогодні всі батьки і матері віта
ють наслідки візиту Генерального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва у ФРН, що є 
новим кроком на шляху до розрядки міжнародної напруженості, до того часу, коли 
і слово «холодна війна» стане лише згадкою про минуле.

І не тільки сумлінним навчанням відповідають наші діти на турботу партії і наро
ду. Вже в дитячому садку вони привчаються до суспільно-корисної праці. А скіль
ки таких справ у піонерів, старшокласників! Учнівські гектари і тонни зібраного ме
талевого лому, охорона деревонасадження і допомога гимурівської команди — все 
це поряд з почесною вартою біля обелісків загиблих, які незабутнім образом 
радянського воїна, що стоїть в Берліні на високому постаменті з врятованою дів
чинкою, говорять своє вічне, заради чого вони віддали життя:

— Хай завжди буде сонце!

■ ПРОТЕЛЕФОНУВАЛА 
І “ секретар комсомоль

ської організації рад
госпу імені Д и•
митрова Надія Фаренюк. 
Завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Усгннівського райкому 
комсомолу Леонід Гонча
ренко записав інформацію 
і в таблиці напроти пріз
вищ проставив цифри. До 
обіду продзвонили і з ін
ших господарств.

— 1 цього разу, мабуть, 
ніхто з наших не потра
пить до десятки молодих 
доярок, які виборюють 
приз «Першій тритисячний 
Кіровоградщини», — поди
вившись па таблицю, 
скрутно похитав головою, 
але в очах не відчувалося 
смутку, навпаки, заіскри
лися вогники. — Змагання
це допомагає добитися хо
роших результатів. У при
зерів високі показники, а 
наші дівчата, хоч і відста
ють від них, та мають усі 
підстави добитися трити
сячних надоїв. Серед 
них — Н. Драгаліна, 
С. Кузь, Р. Угннч — із 
радгоспу імені Димитрова, 
Н. Бондаренко та Л. Ба
ранова — із колгоспу іме
ні Карла Маркса, Н. Япон
ко — із колгоспу імені А\І- 
чуріна, И. Концева — із 
колгоспу імені Леніна га 
інші. Устинівці ще не ска
зали свого вагомою слова. 
Основна боротьба за приз 
для и ас те попереду.

Змагання на приз «МК» «Першій 
тритисячний Кіровоградщини»

І ПРИЙШЛО 

сто молодих

Коли тваринники Кіро
воградщини, відповідаючи 
на заклик партії та уряду, 
включилися у Всесоюзне 
соціалістичне змагання, 
райком комсомолу розгор
нув серед молоді рух 
«Тваринництво — ударна 
справа комсомолу!». Тепер 
на МТФ працюють близь
ко ста молодих доярок, 
створено чотири комсо
мольсько-молодіжних ко
лективи.

У групах вже стало тра
дицією подекадно підби
вати підсумки соціалістич
ного змагання, перемож
цям вручати перехідні 
майдані, подарунки. Кож
ного кварталу бюро рай
кому комсомолу називає 
переможців у змаганні се
ред комсомольсько-моло
діжних колективів, ЩОМІ
СЯЦЯ визначає десять кра
щих молодих доярок ра
йону. Особлива увага на
дається аналізові роботи 
у відстаючих колективах. 

Нещодавно, наприклад, 
критиці піддали комітети 
комсомолу колгоспів імені 
Кірова, імені Леніна, імені 
Дзержинського, радгоспу 
«Інгульськин», які несвоє
часно інформували райком 
про хід соціалістичного 
змагання, допускали у йо
го веденні елементи фор
малізму. Працівники рай
кому побували на фермах 
вказаних господарств, на
дали молоді допомогу у 
пошуках резервів вироб
ництва.

Нині соціалістичне зма
гання серед молодих доя
рок Устинівщини за високі 
надої молока, на приз 
«Першій трнтнеячннці Кі- 
ровоградшини» набирає 
хороших темпів. Багато 
цьому сприяють гласність, 
своєчасне підбиття підсум
ків змагання, розповсюд
ження досвіду передови
ків.

Ю. МИХАЙЛОВ.
Устинівськііїї район.
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ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ

РАЗОМ з інструктором 
РК комсомолу Іваном 

Петровим переглядаємо со
ціалістичні зобов'язання мо
лодих доярок колгоспу 
«Ленінським шляхом». Га
лина Луцик, Олена Шкирда, 
Людмила Корніснко зобо
в'язалися надоїти відповід
но від кожної корови про
тягом року по 2700, 2800 та 
3200 кілограмів молока. Та
кі зобов'язання молоді 
доярки взяли, включившись 
у Всесоюзне соціалістичне 
змагання. Алз, по всьому 
видно, у першому півріччі 
виконати намічене буде

ІМЕНА
Г ;—  -------------

ЄНАМ БИ ЗУСТРІТИСЬ 
З ВАЛЕНТИНОЮ 
ЧОРНОІО»
ПІДСУМКИ — 
РАЗ У МІСЯЦЬ,
ТРЕБА - ЩОДНЯ
А € МОЖЛИВІСТЬ 
ЙТИ ПОПЕРЕДУ

і?ажко, особливо Г. Луцикі?ажко, особливо Г. Луцик і 
• Г. Корнієнко, які значно від

стали від запланованого гра
фіка надоїв, недоодержав
ши по 200 кілограмів на 
кожну корову.

— Хотілося б побувати на 
фермах, де-працюють Гали
на Маркевич, Валентина 
Чорна, інші молоді доярки, 
які очолюють змагання на 
приз «Першій тритисячний 
Кіровоградщини», погляну
ти, як вони працюють, зав
дяки чому добиваються ви
соких надоїв, — передала 
бажання своїх подруг гру.п- 
комсорг комсомольсько-мо
лодіжного колективу Л. Кор
нієнко. — Адже на кожну 
корову у них вже є понад 
пізтори тисячі кілограмів 
молока, майже вдвічі біль
ше, між у кожної з нас. А 
чому ми не виконуємо на
міченого завдання? Затяг
нувся розтел...

Традиційна у таких ви
падках відповідь. її дають

годі, коли у ланцюгу захо
дів, спрямованих на підви
щення культури тваринни
цтва, є слабкі місця. У да
ному випадку викликає ба
жати кращого організація 
змагання. Нині, коли тва
ринники всієї країни вклю
чились у Всесоюзно соціа
лістичне змагання, значною 
мірою добиватися трудових 
здобутків їм допомагає тру
дове суперництво. Щоденне 
підбиття підсумків у зма
ганні між тваринниками од
нієї ферми, подекадне —- 
між фермами, господар
ствами надає змаганню бо- 
йовитості, дієвості, сприяє 
виконанню виробничих зав
дань. Тут же підсумки зма
гання підбивають лише раз 
на місяць. Відразу обмов
люсь, господарство не з від
сталих. Займає третє місце 
в районі за підсумками 
змагання чотирьох місяців. 
І місце це могло б бути ще 
вищим, аби тут використо
вували всі резерви. Спеціа
лісти господарства і не на
магалися проаналізувати, 
чому молоді доярки відста
ють, не надали їм допомо
ги. Можна сказати, про них 
забули. Самі ж дівчата не 
наважилися зібратися ра
зом, на комсомольських 
зборах групи і принципово 
поговорити про відставання, 
намітити шляхи боротьби за 
виконання завдань.

— Не могли зібратися, — 
розводить руками групком- 
сорг, — дівчата працюють 
у різних корпусах, то одна, 
закінчивши доїння, не чекає 
всіх, йде додому, то інша...

Не лишився задоволений 
таким положенням справ і 
інструктор райкому комсо
молу І. Петров:

— Мало ще комітет ком
сомолу колгоспу допома
гає організації соціалістич
ного змагання між молоди
ми доярками. То вже — і 
наші прорахунки.

Так, систематичне підбит
тя підсумків, гласність со
ціалістичного змагання — 
його крила. Про це не по
винні забувати комсомоль
ські активісти.

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп «Ленінським 
шляхом» Олександрій
ського району.

„МОЛОДИЙ КОМ У ПАЇ-“

І. РОМАНЕНКО, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

І Іовомкргородськпм район.

ЖДАНОВ, (РЛТАУ). 
закінчився третій респуб
ліканський фестиваль комсо
мольської пісні. В ньдаму взя
ли участь солісти з усіх кіпців 
України — переможці облас
них конкурсів, представники 
самодіяльності І професіональ
ні артисти.

Весь минулий тиждень у 
приморському місті не стихали 
музика і пісні. Учасники фес
тивалю виступали на ударній 
комсомольській будові дев’я
тої п’ятирічки — стані «3609», 
на заводах, у порту.

Лауреати 
фестивалю
комсомольської
пісні

Псршс місце жюрі присуди
ло слюсареві Ворошилонград- 
ського тепловозобудівного за
воду Валеріє»! Стеріоні і сту
дентові Одеської консервато
рії Анатолію Щербакову. 
Лауреатами фестивалю стали 
також працівник Ждановеько- 
го заводу «Важ.маш» 
Мироненко, випускник 
ської консерваторії 
Лебідь, завідуючий 
Кіровського райкому 
лу міста Макіївки 
Дудареико, студентка з Він
ниці Людмила Забігалюк та 
інші. Велику групу співаків 
нагороджено пам'ятними при
зами.

3£ травил 1№3 року

ПРИРОДА І ТИ

ТОПОЛІ-
НА ЧАТАХ

Село Турі я, що на Нозомиргэ- 
родщині, нагадує сьогодні буйно- 
зелений оазис серед степів. На
віть широку асфальтову дорогу на 
в'їздах цього року обсадили 
стрункими тополями. Дбають про 
зелену онрасу рідного краю всі — 
від тих, хто вже на заслуженому 
відпочинку, і до наймолодших жи
телів села — піонерів. Тому тут і 
квітучі фруктові сади, і насаджен« 
ня декоративних дерев — однако
во в шані. Тільки нинішньої весни 
□ колгоспі «Прогрес» цього села 
висадили понад тисячу різних сор
тів дерев. Перевага віддана топо
лям: стануть еони на варті біля по
льових станів, молочнотоварних 
ферм, вздовж сільських вулиць. 
Зараз молодь доглядає нові на
садження.

ВЕТЕРАНИ ЧЕКАЮТЬ

несе

■ 'Л

Борис 
Київ- 

Валер’й 
відділом 
комсомо- 
Валснтин

Капіталізм

Надзвичайно тяжко жит 
тя бразільських індійців, 
котрі проживають у не
прохідних джунглях. Чима
ло потрібно зробити для 
того, щоб якось змінити 
їхнє становище. Першою і 
найважливішою переду
мовою цього гніту € про
цвітаючі капіталістичні су
спільні порядки, Індійці 
потрібні тут лише як де
шева робоча сила. В Бра- 
зілії мусить змінитися 
співвідношення сил у та
кому напрямку, щоб ін
дійці почували себе рівно
правними членами в краї
ні, і щоб в їх серцях те
плилася надія на краще 
майбутнє своїх дітей.

На фото: індійська дів
чина з Мато-Гроссо.

Фото з журналу «Иойе 
Берлінер ілюстрірте».

(НДР).

Показав 
обласний конкурс 
професійної майстерності

За хвилю високо піднялось в небо чер
воне полотнище прапора. І цеп урочистий 
ритуал в Бобринецькому райоб'єднанні 
того дня сповістив про початок обласно
го конкурсу на кращого робітника за 
професією на підприємствах системи 
«Сільгосптехніка >. Минулорічні перемож
ці цього змагання — токар Олександр 
Федорович Мудрсцькиї і бригадир 
бригади слюсарів-монтажпиків Василь 
Якимович Костенко були удостоєні пра
ва підняти прапор. Обидва — робітяикя- 
ветерани. за плечима яких довгі роки 
виробничого стажу. А в колоні учасни
ків конкурсу — їх молоді послідовники. 
Це співвідношення і визначило з самого 
початку загальну рису змагань з май
стерності: поряд — досвід ветеранів і 
перша проба сил молодих.

В п’ят районах області одночасно 
проходив конкурс з семи спеціальностей, 
і, мабуть, пайжаркішпм місцем поєдин
ків став Бобрпнець. Тут одразу за пер
шість боролися токарі, бригади слюсарів- 
мопгажнііків, майстри-иаладчикн машин 
і обтаднання тваринницьких ферм. Крім 
регламенту, слюсарів-монтажників підга
няв щедрий теплий дощ — вони склада
ли кормоподрібнювальиі установки про
сто неба. Першими на десять хвилин ра
ніше закінчили завдання бобринчаии. 
Порівняно з іншими в складі їх бригади 
найбільше молоді, сам бригадир А. Д. 
Бобух тільки-но «вийшов з комсомоль
ського віку».

— Аїп вперше беремо участь у подіб
ному конкурсі. Робота складна, але зна
йома, — ділиться своїми враженнями 
бригадир. — Нам вже доводилося мон
тувати шість кормоподрібнювачів у кол
госпі імені XX з’їзду КПРС. Якщо в за
гальній складності — то сьогодні це на
ша десята установка. Право участі в 
конкурсі ми завоювали як переможці в 
соціалістичному змаганні серед бригад 
нашого райоб’єднання.

ї знов з цієї розповіді випливає 
рактерне для нинішнього конкурсу: 
мірятись силами з’їхались передові 
робнпчники, ті, хто сьогодні

ха-
ПО

ВН
ІЇ перших
■ИИЖЕ2И

ЗМІНИ
шеренгах соціалістичного змагання вирі
шального рок)’ п'ятирічки. Такий висно
вок прозвучав і в короткому інтерв’ю го
лови оргкомітет}' конкурсу, заступника 
голови обласного об’єднання; «Йлльгося- 
техніка» Віктора Івановича Радченка:

— Це вдруге виборюють звання май
стрів представники провідних спеціаль
ностей системи «Сільгосптехніка». В по
рівнянні з минулим нинішній конкурс 
більш представницький. Велика організа
ційна робота була проведена на місцях 
в раноб'єднапнях по відбору делегатів 
на це змагання. Нинішній конкурс підка
зав деякі корективи в організації праці 
виробничих колективів. Так, якщо до 
цього бригада слюсярів-мЬнтажннків 
комплектувалась із п’ятп-шестн чоловік, 
то сьогодні дійшли висновку — найоппу 
мальніша кількість робітників — чотйиир 
чоловіки.

В цьому найбільша цінність конкурсів 
майстерності, що набувають популярнос
ті з кожним роком — вони стають хоро
шою школою, де досвід передають,. де 
досвід народжується.

Слід зауважити, що представницьким 
був конкурс по чисельності його учасни
ків. На превеликий жаль, молоді в ного 
рядах було мало. Із двадцяти одного чо
ловіка токарів тільки шість — віком до 
тридцяти років. В бригадах слюсарів- 
монтажннків молоді робітники — взага
лі рідкісне явище, хоча самих бригад в 
ньому році па конкурс прислали значно 
більше попереднього. Явна недоробка і 
упущення комітетів первинних комсо
мольських організацій рапоб'єднань в 
питанні організації змагання за звапня 
«Кращий молодий робітник своєї профе
сії». Адже серед сільської 
ціальності, іцо їх -------
рапоб’єднань,

і молоді спе- 
дають підприємства 

найбільш масові І по
пулярні. Гіро не непростимо забувати 
комітетам комсомолу, всім сільським 
комсомольським активістам.

О. БАСЕНК& \ 
спецкор «Молодого комунара» 

м. Бобрпнець

В ЦЬОМУ ПЕРЕКОВАНІ
БУТИ КОРИСНИМ

дня иавіть 
стала на- 
По-справж- 
за годину 
після вчо-

зліт ВИПУСКНИКІВ
Того травневого 

примхлива погода 
тим супутником, 
нцому ЛІНІЄ сонце 
висушило землю
рашнього дощу. Ми. десяти
класники іваніаської серед
ньої школи, святково одягнені, 
з букетами квіті« уже їдемо 
до наших найближчих сусі
дів — в Захаріпську середню 
школу. Тям відбудеться зліт 
десятикласників Прнютівської. 
Захарівської та івапівської 
шкіл,

Весела пісня не затихала й 
на хвилину. Зустрічають нас 
захаріпці — десятикласники, 
недколектив, ус| привітні і 
усміхнені, як 1 їх світла, ново- 
збудована школа.

Відразу ж розпочалося зна
йомство і, заичаицо, розмова, 
суперечки про майбутні каші 
професії.

Що чекає нас за дверима 
останніх днів у школі?

До присутніх, що зібралися 
в просторому актовому залі, 

щнрнмн словами привітав

ня. цим самим викликаючи 
учнів па розмову, звернулася 
завуч школи Т. І. Саєнко. Щи
ро. по-материнському радить 
нам, як обрати правильний 
шлях у житт1 організатор по; 
закласіюї роботи Захарівської 
середньої школи Є. П. Кут-- 
менко. її думку продовжу* 
голова колі оспу імені Парто- 
мепка г. Шекель. Своїми пла
нами на майбутнє поділили
ся десятикласники Актовій* 
Шпур, Валентина Чубар, які 
запевняла вчителів, що н° 
осоромлять гідного звання 
комсомольця, через усе ЖИТІ® 
пронесуть любов до знань, 
праці, завжди прагнутимуть 
бути корисними ДЛЯ суспіль* 
СТОЙ.

Галина ПУХИР, 
десятикласниця Іва
ні аської СШ.

Новоукраїнськнй райоа.



31 травня 1973 року „т олодиіі ііоцуцлр“ З стор. «==—=«»

Наш кореспондент зустрівся 
із завідуючим організаційно-ін
структорським відділом облви
конкому Миколою Прокопови
чем ГОЛУБОЭСЬКИМ і попро
сив його відповісти на кілька 
запитань.

— Миколо Прокоповичу, ска
жіть, будь ласка, що характер
но для цьогорічної виборчо! 
кампанії!

Цьогорічні вибори особливо 
знаменні. Вони проходять з 
обстановці великого політично
го і трудового піднесення, ви
кликаного рішеннями квітнево
го Пленуму ЦК КПРС.

На своїх передвиборних збо
рах трудящі одностайно схва
люють підсумки Пленуму Цен
трального Комітету КПРС, га
ряче підтримують ленінський 
курс партії на забезпечення 
найбільш сприятливих зовніш
ньополітичних умов для успіш
ного будівництва комуністично
го суспільства. Вони заявляють 
про свою рішимість віддати всі 
сили для перетворення в ЖИТ-

Менше трьох тижнів відділяє нас -від урочистого дня — 
1/ червня, коли трудящі міст і сіл прийдуть ну виборчі діль* 
ниці, щоб віддати свої голоси за кращих з кращих — пред
ставників робітничого класу, колгоспного селянства, трудової 
інтелігенції.

тя історичних рішень XXIV з’їз
ду партії.

— Скажіть, будьласкя, се
ред нового складу зареєстро
ваних кандидатів у депутати, 
яке місце належить молоді!

— Для нашого сьогодення 
взагалі характерним є висока 
громадсько-політична актив
ність молоді, її участь в управ
лінні державою. Яскравим при
кладом підтвердження цього є 
представництво молоді у ни
нішньому складі кандидатів в 
депутати.

Серед тих, за кого ми голо
суватимемо, вперше •— моло
дий вчений зоотехнік, завідую
ча фермою колгоспу імені 
Тельмана Компаніївського ра
йону Таїсія Пащенко, доярка 
колгоспу «Перше травня» Ма- 
ловисківського району комсо- 

молка Катерина Маслова, трак
тористка колгоспу імені Чапае
ва Компаніївського району, на
городжена орденом «Знак По
шани», молодий комуніст Олек
сандра Непокрита, електрооб- 
мотувальниця комбінату «Олек- 
сандріявугілля» Світлана Дени
сенко, апаратниця заводу чис
тих металів Валентина Понома
ренко, фрезерувальник заводу 
«Червона зірка» Леонід Най- 
денко, студентка Кіровоград
ського педінституту Людмила 
Трубаїиська та інші.

—- Як змінилась кількість ви
борчих округів!

— Кількість їх зросла: по ви
борах в обласну Раду — на 2, 
в міські Ради — на 10 та се
лищні — на ЗО виборчих окру
гів.

Щоб діти зростали міцними. бадьорими, про їхнє здоров'я повсякденно 
турбуються тисячі лікарів. Кожного дня десятки наймолодших жителів об
ласного центру стають пацієнтами педіатра-тераневта Ельвіри Олексіївни 
Мел кумової.

НА ФОТО: Е. О. МЕЛКУМОВА оглядає однорічну Олечку Даниленко. 
Фото В. КОВПАКА.

ЗАВЖДИ
29 травня сповнилось 50 

років з дня заснування 
Спілки товариства Черво
ного Хреста та Червоного 
Півмісяця СРСР. З нагоди 
цього свята позавчора від
булись збори активу об
ласного та міського комі
тетів товариства Червоно
го Хреста. Збори відкрив 
голова обласного това
риства А. У. Чумак.

МАЛЮЄ СИН
Малює сип. Ного невмілу руку
Веде бажання виглдвитн враженая
Від сг.іту, що ного він пізнав 
Шодня, щомиті — вдома чи «а вулиці. 
Яким він бачить світ? Напевне, добрим.
Бо те добро вкладає в поняття 
ЛЮДИНА й СОНЦЕ.
На асфальті — кола:
Дві лінії зімкнулися в кільце.
Я бачу — сян замислився.
Ного працює мозок.
Заросиннвсь пушок над верхньою губою.
Найважче, мабуть, зараї настає: 
Придати колам схожість на предмети, 
Які надумав син намалювати.
Непевних кілька рухів і — читай малюнок: 
Усміхнене обличчя на асфальті,
І сонце — теж всміхається промінням.
А потім вже, закінчивши роботу, 
Сян осторонь стояв, спостерігаючи, 
Як люди йшли по тротуару й обминали 
Два крейдяних малюнки на асфальті. 
Йшли й усміхались Малюкові люди, 
А сонце в небі теж всміхалося ласкаво.

ВЛІТКУ па березі Інгулу можете. 
** бачити зграйку дітей з мольбер
тами. Хлопчики й дівчатка змальо
вують куточки місцини, яка їм по
любилась, переносять фарби приро
ди на картон. Це — учні пашої 
школи.

Чотирнадцять років тому рішен
ням Кіровоградського міськвиконко
му в місті відкрито художню школу. 
Вона стала ще однією ланкою есте
тичного виховання дітвори. І тепер 
її відвідують 175 хлопчиків і дівча
ток дванадцяти — шістнадцяти ро
ків. Не всі вони, звичайно, в майбут
ньому стануть професіональними 
митцями. Але знання і вміння, набу
ті з класах школи, відкриють їм 
двері до прекрасного, назавжди 
введуть у світ сонячних фарб. Адже 
протягом чотирьох років діти ви
вчають такі дисципліни, як малю
нок, живопис, жанрова та приклад
на композиції, скульптура, історія 
мистецтва. До їх послуг — навчаль
ні класи, оздоблені гіпсовими моде
лями, муляжами, бібліотека літера
тури про образотворче мистецтво, 
що налічуе-донад дві тисячі томів, 
кіноустановка.

НА ВАРТІ
Багато теплих слів було 

сказано на адресу А. В. 
Волощенко, Н. Г. Цибуль- 
ської, Я. П. Хейсона, Д. С. 
Давидова, І. М. Черка
ської, О. К. Тихонової і 
багатьох інших членів то
вариства, які вже ось біля 
четверті зіху беруть най
активнішу участь в його 
роботі.

Золотих ювілярів на 
зборах вітали від імені об
ласного та міського від
ділів охорони здоров’я —- 
тт. Безруков та Склярен
ко, бюро обласного комі
тету комсомолу — секре
тар ОК ЛКСМУ Лариса 
Неруш, обласного штабу 
цивільної оборони т, Мі- 
няйлоз.

Найактивніших членів 
товариства Червоного 
Хреста та Червоного Пів

СОНЦЕ В ДОЛОНЯХ
Відкрити дитині шлях до розумін

ня художнього надбання людства, 
сформувати її естетичні смаки — 
благородне завдання. На XXIV з’їз
ді КПРС було наголошено: «З про
суванням нашого суспільства по 
шляху комуністичного будівництва 
зростає роль літератури і мистецтва 
у формуванні світогляду радянської 
людини, її моральних переконань, 
духовної культури». Тому така ве
лика увага приділяється прилучен
ню до мистецтва дітвори — майбут
нього нашого суспільства, тих, кому 
судилось завершити будівництво 
світлої будови комунізму.

З роботами учнів школи можна 
ознайомитись на виставках, які дві
чі на рік влаштовуються у нас. За
раз, наприклад, експонуються твори 
випускників. Хочеться відзначити 
роботи Анатолія Смирнова, Наталі 
Шубіної, Володі Демидова, Паташі 
Во'ловоденко та іп. 

місяця було нагороджено 
значками «Відмінник са
нітарної оборони СРСР».

Серед нагороджених — 
О. М. Іванов, заступник 
директора заводу «Черво
на зірка», ’ А. П. Павлов, 
начальник штабу цивіль
ної оборони олійжирком- 
бінаг/, О. Н. Удодовський, 
директор взуттєвої фабри
ки, М- П. Москаленко, ди
ректор кондитерськ о ї 
фабрики та інші.

Г. ІВАНЧЕНКО.
і

Щороку багато випускників ^Кіро
воградської’ художньої школи -всту
пають до середніх і вищих спеціаль
них учбових закладів. Закінчи
ли Одеське художнє учадшце 
ім. М. Грекова Є. Руденко, М. Ха- 
лш, Л. Яковлева. Лариса Яковлева 
зараз працює в кіровоградських ху
дожніх майстернях Художнього 
фонду УРСР. З її полотнами кіро- 
воградці познайомились па виставці 
молодих художників міста. Наш ви
пускник Валерій Ярош навчається в 
Київському художньому інституті, 
а Володимир Погрібний — в Ленін
градському вищому художньому 
училищі ім. В. Мухіної.

Щодня на стіл кладуться заяви 
юних про прийом їх до нашої шко
ли. Бачу за ними — щиро відкриті 
очі па прекрасне, бажання мати 
сонце в дитячих долонях.

Ю. 1 ВАЩЕНКО, 
директор Кіровоградської ху
дожньої школи.

РІДНА ШКОЛА... ЧИМ ДО
РОГА, ЧИМ ЗАПАМ’ЯТАЄШСЯ 
ТИ СВОЇМ учням? ОДНИМ 
— УРОКАМИ УЛЮБЛЕНИХ 
УЧИТЕЛІВ. ІНШИМ — ПЕР
ШИМИ САМОСТІЙНИМИ КРО
КАМИ В СВІТ ЦІКАВИХ НА
УК А ОСЬ ЦИМ ПЮНЕРКАМ 
І ТИМ, ЩО ПОЧИНАЄТЬСЯ 
ПІСЛЯ УРОКІВ — ШЕФ
СЬКОЮ РОБОТОЮ З ЖО8ТЕ- 
ИЯТ1МН. ЧИМАЛО ХОРОШИХ 
ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ, СПРАВ 
ПА РАХУНКУ ПІОНЕРІВ-ВО- 
Ж AT IJ X. ЖОВТЕ И ЯТСЬКИ Н 
ВОЖАТИЙ ПОВИНЕН ВМІТИ 
ВСЕ: І СПІВАТИ. І РОЗУЧИ
ТИ НОВИН ТАНЕЦЬ, І ПО
ВЕСТИ МОВУ ПРО УСПІШ
НІСТЬ. І МАЛЮВАТИ. А ГО
ЛОВНЕ ВМІТИ ОРГАНІЗУ
ВАТИ FI ЗАЦІКАВИТИ.

ДО ДУМКИ ПІОНЕРІВ ■ ВО
ЖАТИХ ПЕРШОКЛАСНИКИ 
ПРИСЛ УКОВУЮТЬСЯ без
відмовно. АВТОРИТЕТ І 
ДОВІР’Я ЖОВТЕНЯТ, ЗАВО
ЙОВАНІ ЦІКАВИМИ СПРАВА
МИ, МІЦНІ. НАДІЙНІ.

НА ФОТО: НА ПРОГУЛЯНКУ 
ЗА МІСТО.

♦єна 8. 8ОРОГ.ЯО8А.

СЛОВО І ДІЛО 
молоп

ВАРНА. Кор. ТАРС 
А. ЯКОВЛЄВ передає:

Другий фестива л ь 
дружби болгарської іі 
радянської молоді про
довжує йти по землі 
Болгарії. Тепер його ха
зяйкою стала гостинна 
Варна. Вона зустріла по
сланців Ленінського і Ди- 
ммтрозського комсомолу 
дружніми обіймами, кві
тами, святково прикра
шеними вулицями. Тост! 
поклали вінки до пам'ят
ника В. І. Леніну, позна
йомилися з визначними 
місцями і пам'ятками, 
побували на балу на ко
раблі «Несебр». У Вари! 
відкрилась панорама ра
дянського кіно, фести
вальний клуб і фотови
ставка, присвячена друж
бі молоді.

Колона автобусів з 
емблемами фестивалю 
взяла курс на Деоню, 
туди, де кипить націо
нальна молодіжна будо
ва, де виростає найбіль
ший в країні промисло
вий комплекс,
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«. .СЬ-ос Ь кінець війні, ще день — 
4 і Берлін капітулює. Л розніднн- 

ка .. і а вчено підвезли в гос- 
іь.аль. lia під .упах до рсіїхскан- 
целярн і.ого підкорила кулеметна 
черга. П’ят«. ран відразу: в руку, в 
бік і три в ліву ногу. Після ампу
тації ноги сіиі.ь.іищс залишалось 
надзвнчтиіо г.і.і.ким. Від ліжка по
раненого ні на хвилину не відходи
ла медична сестра, яку псі любовно 
звали Аннушкою. Коли пораненому 
терміново по .рійне було переливан
ня і.рові Аннушка віддала свою.

- не забудь, Яшо, в твоїх жнлах 
тече татарська кров, — пожартува
ла вона, коли розвідник почав по- 
(іраїКил іікя. — (лати ми з тобою ні
би Срат і сестра.

иезабкром «копа перевезли в інше 
мі то, і від оді він загубив слід 
доьрої дівчини з госпіталю.

Яків Савченко рано став сиротою. 
Виховував, я в дитячому буднику. 
Перед «.амою війною закінчив вісім 
класів у і елі Нева Дофпнівка, що

В ЙОГО ЖИЛАХ— 
ТАТАРСЬКА КРОВ
під Одесою. Тут у нього було бага
то близьких друзів. За рідного бра
та вважав Яків свого російського 
друга Амура. Вдвох вони в перші 
Дні війни вступили у винищуваль
ний батальйон.

Потім хлопці пішли в партизан
ський загін. Брали участь у бага
тьох сутичках з ворогом, а потім в 
Одесі виконували спецзавдання. Ра
йон дій — добре знайома Дофннів- 
ка і навколишні села. Відомості, 
добуті юними розвідниками, скла
дали цінність для командування, 
радянських військ та одеських пар* 
тизанів.

Неподалік від Пової Дофиііівкн е 
село Вапнярка, тут до двох друзів

приєднався Сократ Колдораш.
Одного разу хлопцям доручили 

усунути зрадника. Вони влаштували 
засідку. Нестерпно допго тягнувся 
час, поки трн товариша чекали ста
росту. І тут ніби ненароком Амур 
запитав Якова:

— Звідки ти родом?
— Народився на Черкащині, а ви

ріс в Одесі.
— А я сибіряк.
— У мене батько молдаван, а ма

ма росіянка, з Далекого Сходу, — 
сказав Колдораш.

— От зібралися. — весело підсу
мував Амур, — Україна, Молдавія, 
Сибір — географія яка!

Почувся тупіт кінських копит. Бе-

ми —
чірні сутінки прорізали зблиски по
стрілів...

Потім вони виконували інші зав
дання, за що кожний з них був на
городжений медаллю «За відвагу». 
ідІКОЛИ не забути Яко-іу бій з 
ии фашистськими ганками за Вар

шавою, в районі річки ііиліци. Па
м’ятав і день — 14 січня останньо
го року війни. Удвох з товаришем 
Савченко знищив самохідну артиле
рійську установку, кілька десятків 
солдатів противника. Про ней тяж
кий бііі йому нагадує орден Чер
воної Зірки. . ,

На шляху до Берліна було ще ба
гато запеклих боїв, форсування 
Одера, нерівний бій па протилежно
му березі річки. А потім засідка бі
ля огорожі кладовища. Па смілив
ців йшли танки. Осколком снаряда 
Савченко був поранений. Але не пі
шов з поля бою.

Три дні тривав пошук. Підсумок 
його такий: було захоплено п'ять

ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
«язиків», вбито кілька десятків фа
шистів... ■

Після війни Яків Савченко трипа- 
лий час лікувався, потім працював 
на підприємствах Одеси, закінчив 
Історичний факультет університету. 
1 ось уже більше десяти;років зані- 
дує вечірнім відділенням медично
го училища.

Нещодавно зустрілися друзі дн- 
тинства Яків Савченко та Амур Го
голь. Амур — викладач технологіч
ного інституту.

Братами називав Яків Савченко І 
всіх гнх, з ким ділив на дорогах 
війни важкі роки, бився її одному 
бойовому ряду проти лютого воро
га. Молдовани Сократа Колдораща 
і вірменина капітана Багдарасяніі, 
казаха Садика Джамальдинова і 
москвича Михайла Ревушкіна. Він 
часто пригадує і сестру Аннушку з 
Казані. 1

Артем АДЖІМАМУДОВ. 
(АПН).

zr и J-— і_ іша ■ти.! гадужг vw -і-чг ,.-а' м

с ГАРТУ6 „ЮНІСТЬ“
Близько 150 школярів Кіровограда, які згуртовані 

у фізкультурних колективах за місцем проживання, 
взяли участь у стартах спартакіади «Юність». Змага
лися легкоатлети віком від 10 до 18 років. Підлітки 
мірялися майстерністю на бігових доріжках, в секто
рі для метання м’яча, гранати, на кросовій дистанції. 
Подвійну перемогу здобув цього дня учень СШ № 9 
В. Самусепко. Він мав найкращий результат в стриб
ках у довжпву (5 м. 60 см.) і переміг на стометрів
ці — 11,9 сск. На-дистанції 60 м. найвищий резуль
тат у В СередоБа.(СІЇ1 № 13) — 7,3 сен.

У командному заліку перемогли юні спортсмени 
ЖЕ К № 7. В цьому колективі підготовчу роботу до 
змагань вели інструктор по спорту Р. Овчаренко, гро
мадські тренери Б Жураховський та І. Рабчук.

Майже 50 підлітків під.час спартакіадних стартів 
виконали нормативи комплексу ГПО.

А 5 червня — нове випробування — команди мік
рорайонів міста на футбольних полях змагатимуться 
за приз клубу «Шкіряний м’яч».

Щирість дитячої посмішки.

НЕ ПУСТИМО БІДУ НА ПОРІГ
Діти — наше майбутнє. Діти — 

наше щастя. Але скільки прикрос
тей завдають батькам дитячі за
хворювання.

На питання нашого кореспон
дента Г. Гончаренко, що робиться 
у профілактиці дитячих захворю
вань в області, відповідає облас
ний педіатр Олександра Григорів
на ЗАХАРЧЕНКО.

Запитання. Що нового у профі
лактиці дитячих захворювань?

Відповідь. Найновішим є те, що 
в цьому році в Кіровограді при 
поліклінічному відділенні дитячої 
лікарні відкрито медико-генетич- 
ний консультативний прийом. До 
його складу входять педіатр, аку- 
шер-гінеколог та лаборант.

Молоде подружжя, яке готує
ться стати батьками, може зверну
тись сюди за консультацією. Шля-

хом досліджень стану здоров'я 
майбутніх батьків лікарі можуть 
передвістити, яке потомство наро
диться у них.

Це — один з видів профілакти
ки. Другий, я б сказала, найнадій
ніший, — щеплення. Адже завдя
ки їм ми забули, що таке віспа, 
поліомієліт, дифтерія, які ще зов
сім недавно забирали багато дитя
чих життів. Дуже і дуже рідко до
водиться зустрічатись нам тепер з 
такими підступними хворобами, як 
коклюш та кір.

Запитання. Олександре Григо
рівно, за останні роки чи сталися 
якісь зміни в медичному обслу
говуванні дітей. Якщо сталися, то 
які?

Відповідь. Знову ж таки в цьому 
році в нашому обласному центрі

організовано об’єднання дитячої 
лікарні для міста і села. Воно бу
ло викликане необхідністю покра
щення стаціонарної спеціалізова
ної допомоги дітям. Завдяки цьог 
му ми змогли відкрити нові спе
ціалізовані відділення, яких не бу
ло раніше. Це — отоларінгологіч- 
не, ортопедотравматологічне, хі
рургічне, ревматологічне, невро
логічне та ін. Всі вони обладнані 
найновішою, найсучаснішою техні
кою і апаратурою. А все мед- 
об'єднання радіофіковано.

Запитання, Скажіть, будь ласка, 
в боротьбі з дитячими захворю
ваннями, що зараз є проблемою?

Відповідь. Проблемою номер 
один була і залишається боротьба 
з гострими вірусними респіратор
ними інфекціями та дитячим трав

матизмом. Оскільки профілактич
них щеплень проти цього лиха не
має, то, в першому питанні, свою 
роботу ми спрямовуємо на фізич
не загартування дітей. З цього 
приводу організовуємо навчання 
патронажних сестер., які повинні 
консультувати молодих матерів, 
знайомити їх із комплексом маса- 
жів, водних та повітряних проце
дур-

В боротьбі з дитячим травма
тизмом посилюємо санітарну про
паганду.

Запитання. Який стан медичного 
обслуговування дітей у сільській 
місцевості?

Відповідь. Завдання сьогодніш
нього дня — наблизити рівень ме
дичного обслуговування дітей в 
селі до рівня міського. На цьому 
шляху вже зроблено немало. Роз
креслено дільниці, намічено план 
по забезпеченню Тх транспортом, 
кадрами.

На замовлення працівниць Фундук.тіївського хлібоприймального 
пункту (Олехсандрівський район) Надії ШЕВЧЕНКО, Ольги ГУР1 НО
ВОЇ та інших читачів.

ЗЕМЛЕ
МОЯ

УКРАЇНСЬКА 
НАРОДНА 

ПІСНЯ

Керівник клубу кандидат 
у майстри спорту СРСР 

Г. ДУБІВКА.
До «Клубу 64-х клітин» над

ходять багато листів від шахіс
тів нашої області з задачами та 
етюдами. Пропонуємо розв’я
зати дві задачі, які склав Ста
ніслав Кирилов з м. Гайворона.

ЗАДАЧА № 1.
Білі: Kph4; Ch7; Кеб; п. Ї2 (4). 

Чорні: КЇ4; пп; е7; f3; СЗ.

Чом, чом, чом, земле моя,
Так люба ти мені,
Так люба ти мені?
Чом, чом, чом, земле моя, 
Чарус так мене
Краса твоя?
Чим, чим, чим манить мене 
Пташні твоєї спів,
Пахучий цвіт лісів?
Чим, чим, чим манить мене 
Вода річок твоїх,
Що тут пливе?

Тим, тим, тим, дитино, знай, 
Що тут ти вперше світ 
Узріла ■ цвіті літ.
Тим, тим, тим, дитино, знай, 
Що води ті й ліси —
Твій рідний край.
Тут, тут, тут діди твої
Пролили кров свою
В священному бою!
Тут, тут, тут усі твої 
Найближчі серденьку 
І дорогі.

ЗАДАЧА № 2.
Білі: Кр27; Ф(18; Ке5; КІ16; 

п. £6 (5).
Чорні: КрН5; С(11; КІ>8; КІ18; 

пп: еЗ; Ь4 (6).
Білі починають і ставлять мат 

в два ходи.

і
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. 
ськоло-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

су Гни у.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КС МУ, г. Кировоірад.

ПОГОДА
За даними Українського 

бюро погоди, ЗІ і рання — I 
червня буде хмарно з прояс
неннями, місцями значний 
дзщ. Вітер північний, 5—10 
метрів на секунду. Темпера
тура повітря вночі 9—14, 
удень 15—20 градусів.
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Q ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 31 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9,45 — Для школярів. 
«Турнір допитливих», (ЛІ). 
10.30 — «Музика театру». (ЛІ).
11.40 — «Сільські жнива». (ЛІ). 
11.50 — Концерт. (М). 12.10 — 
«Людина 1 її справа». (М).
12.40 — Програма докумен
тальних фільмів. (М). 13.45 — 
Телевізійний художній фільм. 
(К-Д). 16.20 — «Еііономічігз^гс- 
ографія СРСР». Уїй£«й»У! 
PCP. (ЛІ). 17.00 — «Ви нам пи
сали». (К). 18.01) — Вовни».
(ЛІ). 18.10 — «Впевненість у
завтрашньому дні». Радянські 
люди схвалюють рішення квіт
невого Пленуму ЦК КПРС. 
(ЛІ). 18.40 — «Театральне
фойє». (К-Д). 19.25 — Худож
ній фільм «Людина з ордером 
на квартиру». (М). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
«Розповіді. про театр». (М). 
23.09 — Новини. (М).

П’ЯТНИЦЯ, 1 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітеіі. 
«Театр «Дзвіночок». (ЛІ). 10.15
— Художній фільм «Людина з
ордером на квартиру». (ЛІ). 
11.50 — «Договір тисяч — В 
дії». (ЛІ). 12.00 — Кольорове
телебачення. Для школярів. 
Святковий концерт, присвяче
ний Міжнародному дню захис
ту дітей. (ЛІ). 12.30 — «Шахо
ва школа». (ЛІ). 13.00 — Про
грама документальних філь
мів. (М). 15.55 — «Сьогодні —. 
День захисту дітеіі». Концерт. 
(К-Д). 16.2.5 — Кольорове зе.^- 
бачення. Телефільм «Перший 
шторм». (К). 17.45 — «В іні
ціаторів соціалістичного зма
гання». (Херсон). 18.00 —
«Хроніка тижня». (К-д). 18.10
— Тележурнал «Людина, Зем
ля, Всесвіт». (ЛІ). 18.35 —•
«Музиканти про музику». (ЛІ). 
19.35 — Кольорове телебачен
ня. К. Зідаров. «Царська ми
лість». Фільм-спсктакль, (ЛІ). 
21.99 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — «Молоді голоси». (Ле
нінград). 23.15 — Новини. (ЛІ),

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — На всесоюз
ному фестивалі мистецтв «Ки
ївська весна». (К). 20.30 —
«Партійний квиток». (К). 20.50
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — Кінокомедія «Чарівник 
за кермом». (К). 22.50 — Ко
льорове телебачення. На все
союзному фестивалі мистецтв 
«Київська весна» (К). 23.40 — 
Вечірні новини. (ЛІ).

СУБОТА, 2 ЧЕРВНЯ. ПЕР- 
НІЛ ПРОГРАМА. 0.05 - Ко
льорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 —• 
Новини. (М). 9.30 — Для ді
тей. «Відкриваємо календар». 
(Донецьк). 10.00 — Концерт 
майстрів мистецтв. (Ленін
град). 10.45 — «В ефірі 
«Молодість». (ЛІ). 11.30 —
«Три зустрічі». Концерт. (Лї).
12.15 — Теленарис «За що 
любимо свій труд». (М). 12-кГ,
— Кольорове телебаченні. 
Програма мультфільмів. (М).
13.15 — «Здрастуй, «Стенів-
чанко». (Концерт). (Кіро
воград на Республіканське те
лебачення). 14.00 — Народний 
телеуніверснтст. (К). 14.30 — 
Науково-популярна програма 
«Здоров’я». (М). 15.00 — «Кі
нострічки минулих років». 
(М). 16.10 - «Поезія». (М).
17.10 — Кольорове телебачен
ня. «Ваша думка». (ЛІ). 18.00
— Інтербачення. Кольорове те
лебачення. Чемпіонат СРСР з 
футбола: «Динамо» (Москва)
— «Динамо» (Київ). (ЛІ). 19.45
— Прем'єра телевізій ного ба
гатосерійного художнього 
фільму «Сімнадцять моментів 
весни». 1 серія. (ЛІ). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 —• 
Кольорове телебачення. Теле

візійний театр мініатюр «13 
стільців». (ЛІ). 22.40 — Кольо
рово телебачення. Міжнародні 
змагання з академічної греб
лі. (М). 23.10 - Новіш». (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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