
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ОБГОВОРЕННЯ 
ПОДАРУНКУ

Обласна нарада передовиків 
сільського господарства

Подарунком Великому Жовтню буде успішне 
виконання соціалістичних зобов'язань ювілейного 
року, які схвалила обласна нарада передовиків 
сільського господарства, що відбулася вчора в за
лі обласної філармонії.

Нараду відкрив перший секретар обкому КП 
України М. К., Кириченко.

З доповіддю «Про підсумки виконання соціаліс
тичних зобов’язань по виробництву та заготівлях 
сільськогосподарських продуктів в 1966 році та 
завдання по дальшому розвитку сільськогоспо
дарського виробництва в 1967 році» виступив го
лова облвиконкому П. С. Кошевський.

(Закінчення на 2-й стор.).

КОЛИ ЧОЛО В ПОТУ
АВТОРИТЕТ ТВОЄЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

КЛАДНО І НЕЛЕГКО завойовувати авторитет для сіосї організації. Не хитрістю, не лишномов- 
ством, а працею, великою працею. І радісно на серці, коли робітники з повагою відгукуються 

про добрі наші справи. Але в колектив приходять новачки. Що сказати їм про авторитет нашої ор
ганізації, які слова знайти, шоб схвнлюватиі..

(З листа Івана ДУБОВИКА, секретаря комсомольської організації енергоцеху 
заводу ^Червона зірка»).

<Т К ЗДОБУВАВСЯ авторитет? Не твій, 
** не мій, а наш. Нашого комсомолу, 
нашої комсомольської організації, на
шої комсомольської групи.

Он бачиш, Іване, зайнялися блакитни
ми димами димарі твого заводу. На ньо
му ми зустрілися з тобою, з твоїми бо
лями й радощами, зльотами й сумніва
ми. Нелегко тобі. Бо ж на зміні і після 
зміни тобі ще треба схоплювати наймен
ші порухи громадського «барометра» — 
думки, настрої, захоплення товаришів 

по Спілці. Бо ти комсорг. І від тебе в 
першу чергу залежить авторитет твоєї 
організації, нашого комсомолу.

На одному з заводів працював Іван 
Голубенко. Групкомсоргом був. Ще без
вусим. І теж не знав, які слова знайти, 
коли його питали про авторитет. А потім 
в газетах з’явилось повідомлення про 
те, що в тайзі споруджуватиметься нова 
гігантська гідроелектростанція. Іван би 
міг жити у веселому місті, де в парках 
шумлять клени. А він поїхав у Сибір, 

обрав важку дорогу і пройшов її до 
кінця. З вогнистим блиском в очах диви
лись робітники цехів на фотографію Го
лубенка, вміщену в одній з центральних 
газет. І мовчали. Але в їхніх очах, Іване, 
ти б міг помітити гордість за свого ком
сорга, для них він був справжнім авто
ритетом. І не тільки він, а вся комсо
мольська організація, в якій зростав і 
виховувався Іван Голубенко.

Твоя організація, Іване, авторитетна. 
Не тільки кипінням внутрікомсомоль- 
ського життя. Не тільки співом дзвінко
голосим, маршем ударним на парадах. 
Твоя організація авторитетна справами.

70 тисяч кіловат-годин зекономленої 
електроенергії. Кажуть, що цифри чита
ти нудно, але вони красномовніш) від 
будь-яких слів. Вони — це невтомний 
труд і пошук твоїх товаришів. В них — 
авторитет твоїх друзів. І ніяка сила не 
зробить комсомольську організацію 
справді авторитетною і сильною, як си
ла праці — колективної, творчої.

Розкажи, Іване, новачку про авторитет 

своєї організації. Познайом його з мо
лодими робітниками, яким ще далеко 
до тридцяти, а на їх грудях сяють орде
ни. Повідай йому, що наукова організа
ція праці — це справа рук комсомоль
ських, що квіти в цехи принесли сімнад- 
цятилітні юнки, що вони ведуть ЛІН ро
бочим хвилинам і грамам металу. Роз
горни перед новачком газету, з якої 
посміхається сфотографований на бере
зі сибірської річки Іван Голубенко. Чи 
схвилюється він, чи зрозуміє, в чому ав
торитет нашого комсомолу? Якщо в буд
нях твоєї організації новачок помітить 
небуденні справи Ленінської Спілки 
молоді він теж стане Іваном Голубен
ком і Олегом Кошовим, Павкою Корча» 
гіним і Ванею Демченком. Він зрозуміє, 
що авторитет до нього не прийде разом 
з одержанням комсомольського квитка. 
Авторитет здобувався першими комсо
мольцями двадцятих років. Його про
довжує кувати юність на п'ятдесятиліт
ньому рубежі нашої Радянської влади.

РУКУ, 
ТОВАРИШУ!КІРОВОГРАД _______

48 НОВАЧКІВ
Юнаки та дівчата радо обступили Віктора Талпу.
— Вітаємо.
— Ні пуху, ні пера.
— Ну, чого ви, — сором’язливо посміхається 

юнак, — скоро всі одержите...
Для технічного навчання молодих робітників 

на Кіровоградському заводі радіовиробів ство
рені всі умови. Зараз на курсах навчається 48 ви
пускників середніх шкіл. Пройде небагато часу, і 
вчни одержать розряди, працюватимуть слюсаря
ми, токарями, свердлувальниками, електромон
терами.

Валентин Горбунов, Володимир Мінаков, Віктор 
Талпа вже стали поруч з кадровими робітниками.

Обговоривши Постанову ЦК КПРС про підго
товку до 50-річчя Радянської влади, десятиклас
ники готують подарунки цій знаменній даті.

'в. ПШЕГОДСЬКИЙ, 
секретар цехової комсомольської орга
нізації.ПОМІЧНА

ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ
«Виборемо право називатись колективом імені 

50-річчя Великого Жовтня» — таке завдання по
ставили перед собою члени комсомольсько-моло
діжної бригади ГІомічнянського вузла Одесько- 
Кишинівської залізниці. Нині молоді залізнични
ки, на чолі з Д. Палієнком, розгорнули боротьбу 
за економне витрачання палива, підвищення якос
ті ремонту поїздів.

На зекономленому паливі комсомольці зобов’я
зались до дня славного ювілею провести 24 по
їзди.

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

ДМОдіядь*'0'0

ЧРСР

СТВОРЕНО ШТАБ ФЕСТИВАЛЮ
Відбулося засідання оргкомітету по проведенню обласного фестивалю самодіяльно

го мистецтва, присвяченого 50-річчю Радянської влади. Голова цього комітету Д. С. Си
волап доповів про хід першого туру фестивалю і про посилення підготовки до прове
дення міських, районних і обласного фестивалю. З інформацією в цьому питанні висту
пили також голови районних фестивальних комітетів.

Оргкомітет затвердив штаб обласного фестивалю.
В роботі засідання взяла участь секретар обкому КП України Н. П. Сухаревська.

Повернувся солдат з армії, задум
ливо йшов вулицями рідного села, 
завернув до клубу.

Зупинився неподалік. Тихо в клубі, 
безлюдно. Засмученим повернувся 
Микола додому. Включив радіолу, 
замислився. Ген-ген полетів думками 
за піснею. Згадалася бадьора сол
датська. «А хіба в нашому селі не
ма співаків, танцюристів? Хіба мо
лодь не хоче весело відпочивати?»

З такими думками і прийшов Ми
кола Буревич до правління колгоспу 
імені Жданова. 1

Секретар парторганізації уважно 
вислухав юнака, а через деякий час 
він вже навчався у Кіровограді на

куосах баяністів. Повернувся а се
ло — і зразу за діло. Починати, як 
кажуть, треба було з «азів». Зібрали
ся члени комітету комсомолу, довго 
і гаряче говорили, як привернути 
молодь до участі в гуртках худож
ньої самодіяльності, а потім виріши
ли обговорити це питання на комсо
мольських зборах.

Вже наступного після зборів дня 
прийшла до клубу телятниця Людми
ла Клименко та ще й сестру свою 
привела. Обоє ж співають, як соло
вейки... А потім поріг нлубу пересту
пили агроном Микола Лизогуб, мед
працівник Галина Немировська... От 
тільки доярки ніби й погоджувалися

співати в хорі, а ввечері «забували» 
прийти на заняття.

Комітетники і вдруге, і втретє по
говорили з ними. Потім з концертом 
на ферму прийшли. До хору записа
лося тридцять чоловік.

Про самодіяльних аматорів кол
госпу знають у всьому районі.

Перший заспів колгоспної молоді 
справді вдалий. Але самодіяльні ар
тисти не зазнаються. Коли після кон
церту я підійшов до Миколи Буре- 
вича, якого, до речі, комсомольці ар
тілі обрали своїм ватажком, він, нія
ковіючи, відповів:

— Інтерв’ю для газети? Що ви? Це 
ж тільки початок.

Так, це дійсно тільки початок. Хо
роший, вогнистий.

І. ДМИТРЕНКО.
Доброослнчківський район.

СОФІЯ. В роки четвер
тої п’ятирічки у Болгарії 
збудовано сотні промисло
вих підприємств і водой
мищ, споруджено понад 75 
тисяч квартир, близько 4560 
кілометрів асфальтованих 
шляхів.

НЬЮ-ЙОРК. Бійці Армії 
визволення ГІівд енного 
В’єтнаму за 37 кілометрів 
від Сайгопа збили амери
канський вертоліт. Вісім

військовослужбовців США, 
які були на борту вертольо
та, загинули, повідомляє 
кореспондент агентства АП.

ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. У 
Західному Берліні зростає 
число безробітних робітни
ків і службовців. Лише за 
першу половину січня їх 
число зросло на 6000 чоло
вік І становить нині близько 
18 000 чоловік.

(ТАРС).



веігомщзі® податку
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
Про досягнення трудівників села в пер

шому році п'ятирічки, про плани па юві
лейний рік на нараді розповіли: перший 
секретар . Олександрійського райкому 
партії К. І. Сабанський, начальник Боб- 
рииецького районного управління сіль
ського господарства І. Г. Зідрашко, го
лова колгоспу «Зоря комунізму» Ново- 
архангельського району Герой Соціаліс
тичної Праці П. й. Шліфер, голова кол
госпу «Більшовик» Гайворонського райо
ну А. М. Сусло, голова колгоспу «Роди
на» Долинського району А. О. Гарлиць- 
кий, завідуюча МТФ колгоспу імені Ле
ніна Новгородківського району, Герой 
Соціалістичної Праці К. П. Дмитров- 
ська, голова колгоспу імені Кірова Зна- 
м’янського району М. М. Краснов, пер
ший секретар Кіровоградського райкому 
партії Д. П. Коваль, голова колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнсько-

Сміх, жарти. І знову примовкли, задумались. Олівець злетів над аркушем, якусь мить так 
І висів непорушно, а потім пішов гуляти по ватману. З'явилася карикатура, а згодом І 
уїдливий підпис під нею. Другого дня «Колючку» вже розглядали колгоспники ар
тілі Імені Леніна Новомиргородського району. На фото: «прожектористи» свинарка Ольг» 
САНДУЛ, тракторист Олександр АРМАШ, доярка Поліна РУБЛЯ випускають черговий 
номер стінгазети. Фото В. МАЛЄЄВА.

НЕ РУКАМИ
ЄДИНИМИ

Несу до обліковця повні 
дійниці теплого молока. А 
навстріч мені дівчата. 
Обступили. Та в один голос:

— Ану, давай свої вуха!..
До стелі його підкиньмо!..

І в кожної очі променять
ся.

— Що сталося? — запи-. 
тую.

А вони:
— Ти ж орденоносець.

«Знак пошани» носити
меш...

Вітають. Зичать удачі.
Мені, звісно, хороше. Але й 

, трохи ніяково. Бо не такий
уже й широкий крок зро
бив. Прагнув, щоб мати 
завжди пудрві .надої мо
лока. Два роки був у ше
рензі переможців. Та бачив, 
що можна зробити більше. 
Дівчата розуміють мене і 
кажуть: " ■»

— Нічого, ще підеш да
лі...

Друзі вірять, що можна 
досягти кращого. 1 я теж. 
Стараюся. Сам молодих тва
рин вирощую, бо є в групі

малопродуктивні корови.
Але єдиними руками нині 

високо не сягнеш.
Всі ми вирішили взятися 

за професійне навчання. Ор
ганізували зооветгурток. І 
тоді, як підводимо підсумки 
змагання за декаду, місяць, 
перед тваринниками висту
пає зоотехнік, інші спеціа
лісти колгоспу. Одразу вид
но, що є неабияка користь 
від лекцій, бесід у червоно
му кутку ферми. Підвищи
лася культура нашої праці, 
в тіснішому контакті стали 
ми з спеціалістами.

Вважаю, що варто ще ді
ловитіше розгорнути про
фесійне навчання тваринни
ків. Доцільно влаштовува
ти заліки. І тоді доярки, 
скотарі матимуть ще глиб
ші знання.

Молодий колгоспник про
слухав курс лекцій, став 
кращим виробничником. Чо
му б не присвоїти йому пев
ний розряд? У кого буде 
вища кваліфікація — тому 
й заробітну плату варто

ГІСТЬ-
СІВІЯ НЕДР
^7 РОЧИСТА лінійка здавалася свят

ковою біло-червоною гірляндою 
квітів.ч Виступили директор школи, учні. До 
мікрофону підійшла піонервожата В. І.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» 
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го району В. К. Поповкін, завпгахофер- 
мою колгоспу «Іскра» Олександрійсько
го району М. П. Різун, перший секретар 
Петрівського райкому партії І. П. Крав
ченко, голова колгоспу «Шлях Леніна» 
Ойуфріївського району, Герой Соціаліс
тичної Праці Т. І. Шевченко, заступник 
голови Одеського облвиконкому А. О. 
Дудник.

На нараді виступив перший секпетар 
обкому КП України М. К. Кириченко.

В роботі наради взяла участь делега
ція Одеської області.

На нараді були схвалені соціалістичні 
зобов'язання колгоспників і колгосп
ниць, робітників і робітниць радгоспів, 
районних об’єднань і відділень «Сіль
госптехніка», спеціалістів сільського гос
подарства Кіровоградської області на 
1967 рік.

Переможцям соціалістичного змагання 
першого року п’ятирічки були вручені 
перехідні Червоні прапори.

збільшувати. Тоді й проф- 
навчання в колгоспі стане 
більш масовим.

Часто чую про комплекс
ну механізацію на фермі. 
Лише чую. У нас цього не
має.

Дівчина повертається до
дому з роботи. її похвали
ли за те, що беручка. 1 все 
ж вона не з добрим настро
єм.

— Чого ж іще треба? — 
запитують часом деякі ар
тільні керівники. — Гарні 
гроші одержала. Купуй, що 
хочеш...

Та коли ж у тій купленій 
сукні чи модних чобітках 
вийти дівчині на побачення з 
коха'ним? Це хвилює мене, 
моїх друзів. Про це варто 
подумати як слід кожному 
керівникові колгоспу. Якби 
механізми, то, можливо, дів
чина і встигла б на поба
чення...

Зі мною працюють більше 
двадцяти молодих колгосп
ників. Більшість з них праг
не у другому році п’ятиріч
ки надоїти до трьох тисяч 
кілограмів молока на коро
ву. Маємо успіхи. Але пов
торюю: єдиними руками не 
піднімеш добрий вантаж, і 
Хочеться працювати по-но- [ 
вому.

Володимир ОЛІЙНИК, І
дояр колгоспу імені п
Тельмана. Голованів- 
ського району.

ТИ НОСИШ ГАЛСТУК ПІОНЕРСЬКИЙ
Пшинник і сказала: «До нас в гості заві
тала п ятикласниця, Цайтцької школи з 
Німецької Демократичної Республіки Сі- 
вія Недр. Вона гостює у родичів і хоче 
познайомитися з українськими піонера
ми».

Що тут сталося! Учні кинулися до дів
чинки, оточили її. Посипалися запитання. 
Та виявилося, що Сівія розмовляє лише 
рідною мовою. Тоді на допомогу прий
шла вчителька К. А. Кріпак. Схвильова
на Сівія промовила: «Мені дуже приєм
но, що радянські учні'так сердечно зус
трічають німецьку школярку». Під гаря
чі оплески піонерів підбігла до піонер- 
вожатої і пов’язала свій синій галстук. 
Валентина Іванівна розчулено поцілувала

ГУРКОЧ УЧИ 
буферами, 

поїзд зупинився. 
Вагон труснуло, 
Іван Гаджіенко 
вдарився потили
цею об голі дош
ки підлоги. РІЗ
КИЙ біль, що не 
залишав його піс
ля контузії, про
низав голову. Іван 
скреготнув зуба
ми, стримуючи 
крик, що рвався з

горла, звільнився з щільного клубка тіл, 
підвівся. В голові, як і раніше, непомір
ний тягар, перед очима раз по раз пли
вуть каламутні кола і до того ж ця 
огидна нудота. Хоч би ковток води... 
При згадці про воду лейтенант облизав 
потріскані губи і судорожно ковтнув 
густе важке повітря переповненого 
людьми вагона. Клятий снаряд. І треба 
ж було йому розірватися так близько. 
Вже краще б смерть, ніж полон.

«По-міч-на», — по складах прочитав 
червоноармієць, який стояв біля задро- 
тованого віконця. Іван стрепенувся, 
«Помічна? — перед очима лейтенанта по
стали білі стіни рідного будинку, вси
пані квітами вишні й стара мати на 
порозі. — Не може бути». Перемагаючи 
слабість, пробрався до вікна, ухопився 
руками за край отвору. Ні, йому не вчу
лося. На фронтоні вокзалу великими лі
терами повторялося до болю знайоме, 
рідне слово. Іван пожадливо вдихав 
нічну прохолоду.

На рейках видніпися сиротливі постаті робітни
ків. «Батьку! — беззвучно кричала його вимуче
на стражданнями душа. — Де ти! Хіба но ба
чиш, куди возуть твого сина?»

Лейтенант глухо застогнав й притулився лобом 
до холодної полоси заліза. Йому стало соромно 
за слабість. Адже це він повинен був захистити 
своїх старих, не допустити ворога до порогу 
рідного дому, А він у полоні...

Поїзд знову рушив. Мимо вікна поплив
ли темні вікна вокзалу, цегляна коробка 
вантажної кладової, водокачка... Состав 
набирав швидкість. Ось уже й будка на 
виходному посту біля Бахмацького пар
ку. «В Німеччину? Ні! Не бути цьому!» 
Іван хутко стягнув з голови пілотку і 
обгорнув нею кілька дротин. Червоноар
мієць, що стояв поряд, мовчки простяг
нув другу. Гаджієнко почав методично 
смикати дріт. Вперед! Назад! Лівою! 
Правою! Тільки так можна відкрити 
собі шлях на волю.

Не витримавши натиску людської во
лі, затріщало залізо. З бридким дзвоном 
тріснула остання дротина...

Через деякий час Іван з’явився на ву
лицях Помічної. Через підпільників, яки
ми керували Степан Коваленко і Василь 
Вовченко, дістав документи й почав пра
цювати на станції. Вдень з товаришами 
ремонтував колію, а вночі розкручував 
гайки на стиках. Потім пішла робота 
складніша —- добування зброї і органі
зація диверсій.. Встановивши радіоприй« 
мач, налагодили прийом і розповсюд- 
ження зведень Радіоінформбюро. Та 
найголовнішим була підготовка до переч 
ходу в партизанський загін, до рішучо
го і безпощадного герцю з ворогом. «Ні 
в якому разі не зірватися при зустрічах 
з німцями, — думав він, — не виказати 
себе». А це було дуже важко з його гор
дим, незалежним характером. Давалися, 
взнаки й останні контузії. Особливо 
тяжко було стримувати себе з Вільгель- 
мом, німецьким майстром, який нагля. 
дав за ремонтниками. Івана виводив з 
себе цей пихатий фашист.

Уночі, виходячи разом з Валенти
ном Мурзіним, Борисом Рачковським 
і Анатолієм Долгополовим з котельної, 
Гаджієнко побачив на полотні Вільгель- 
ма. Робітник став за штабелем шпал і 
уважно слідкував за німцем. Вільгельм 
пішов до котельної. Гаджієнко услід за 
німцем збіг по приступках у підвал. Фа
шист повернувся на стукіт ніг за спи
ною і здригнувся, пізнавши робітника. 
Очі його забігали по пустому примі
щенню. Єдиний вихід з нього був за спи
ною цієї страшної в своєму мовчанні 
людини. Гаджієнко впритул підійшов до 
німця. «Трясешся, жабо!» — промовив 
він крізь зуби і вдарив Вільгельма в жи

Сівію і одягла їй яскраво-червоний гал
стук радянського піонера.

Всією школою проводжали гостю до 
автобусної зупинки. Обнімали, гаряче 
тисли руку, обмінювалися адресами, да
рували сувеніри. Так зародилася дружба 
з школярами німецького міста Цайтца.

Скоро, після візиту Сівіі в Кіровоград
ській середній школі № ЗО було створе
но гурток інтернаціональної дружби. 
Зараз піонери листуються з школярами 
двадцяти країн Європи і Азії. Щодня до 
школи надходять листи з Болгарії, Чехо- 
словаччини, НДР, Польщі, Югославії, 
Норвегії. Зарубіжні друзі пишуть про 
шкільні справи, обмінюються галстука
ми, сувенірами.

Носить болгарський галстук кольору 
стиглої вишні п’ятикласниця Надя Юді- 
на. А піонерка Аня Вихренко надіслала 
в село Хітово Толбухінського округу п 
Болгарії школяру Миті Велікову краєви
ди Кіровограда.

Не залишаються байдужими молоді 
серця і до буднів героїчного В’єтнаму 
Всі, як один, виїхали восени піонери І 
комсомольці школи в колгоспи області 
на збір урожаю, а зароблені кошти вне
сли у фонд допомоги В’єтнамові

Гурток уже розрісся до клубу. На про
позицію Люди Рибальченко його назва
ли «Голубом».

С. МАТУСЯК, 
учень.

віт. Фашист підекбчив від болю і від
крив рота. «Мовчати!» — гримнув па 
нього Іван і вдарив другою рукою. Віль
гельм лише тихо стогнав під градом 
ударів і з острахом поглядав на великий 
ключ, який виглядав з кармана робітни

Пройшло декілька тривожних дню. Іван робо« 
ту не кидав, щоб завчасно но привертати до себе 
і своїх товаришів уваги. Він розраховував, що 
Вільгельм, не бажаючи С'ати посміховиськом се
ред німців, нікому не розповість про то, що 
трапилося Ало був таордо впевнений, що фа
шист знищить його при першій можливості, { 
завжди був насторожі. Головно, вирішив робіт
ник треба зволікати час, поки закінчиться під« 
готовка до виїзду в партизанський запи.

Якось увечері друзі потягли Гаджієш 
ка в кіно. Після сеансу він, чекаючи то-
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варишів, зупинився під колоною в фойє. 
Схрестивши на грудях руки, Іван заду
мався. Перед очима все ще проходили 
кадри щойно баченого фільму, есесівці, 
які з дико розкритими ротами атакують 
наші позиції, танки і бронетранспортери, 
що рухаються по багнюці, трупи черво- 
ноармійців на полі бою... Хоч він і 
розумів, як знімали фашисти такі філь
ми і для чого показували населенню, але 
мимоволі ятрилося серце, мучив сором, 
що він ще не в партизанах, що недостат
ньо бореться з ворогом.

Із залу повільно виходили глядачі. По
ряд з Гаджієпком зупинилася група офі
церів. Біля них в темно-синій парадній 
формі із золотими погончиками крутив
ся Вільгельм. Він щось говорив, розма
хуючи руками. Мабуть, ділився вражен
ням від кінофільму. Офіцери неуважно 
слухали, перебігаючи очима по обличчях 
дівчат і презирливо посміхаючись.

— Багато ти розумієш, — сказав один з офі
церів і грубо вилаявся. Йому, мабуть, набридло 
слухати балаканину майстра.

— Думаєш но них, >— він показав головою на 
похмурі обличчя місцевих жителів, — впли
вають ці картинки? Вони знають більше нос з 
тобою. Ну, а про тих, хто воює, і говорити ні
чого, — він здвигнув плечима. Раптом погляд 
офіцера зупинився на Гаджієнку.

— А це що за Наполеон?

І. ГАДЖІЄНКО. 
Фото воєнних років.

Вільгельм разом з усіма повернувся 
до Гаджієпка і без колишнього пожвав
лення нехотя відповів:

— Робітник зі станції...
Розпустили наволоч, — сказав ін« 

ший офіцер, з сердитими водянистими 
очима. Щока його нервово засіпалася. 
Офіцера дратувала вільна незалежна 
поза Івана. — Базіки! — презирливо ки
нув він Вільгельму. — Вас би на них з 
автоматами послати!

Вільгельм почервонів і рушив до Гадч 
жієнка. Йому хотілось показати себе 
перед фронтовиками, йшов він нетвердо 

(Закінчення на 4-й стор.)



СІЧНЕВИЙ БІЛЬ
Той день відбився

. в пам’яті навік...
М^бігали в шкільному 

коридорі, 
Дитячий гамір, жарти, 
сміх і крик,
І білий сніг 
зоринками надворі.
А потім дзвоник.
З галасом — у клас.
І вгамувались, лиш 

за парти сіли.
Як двері відчинились,
і до нас
Зайшов — директор, 
схудлий і змарнілий. 
Не посміхнувся 
як завжди — стоїть 
Біля стола, 
зібгавши зошит в жмені. 
А далі:

■ Діти... (ще помовчав 
мить) —• 

Помер учора 
наш Ілліч, наш Ленін.

«Помер Ілліч...» 
І звістка опекла 
Дитяче серце, 
бо вже добре знав я: 
Трудівників 
і міста, і села 
Звільнив Ілліч 
від горя і безправ’я.
І вже додому 
я ішов — не біг,
Не пустував,
не борюкався з другом. 
Мені здавався 
чорним білий сніг,
і в серці болем 
озивалась туга.
Вже котрий січень 
Котрої зими, 
А біль у серці 
Й досі коле, 
З тих пір, як в школу 
Ми ішли дітьми — 
Дорослими ж 
Верталися із школи.

Н. ДОБРІН.

слово
Ілліча.

Всі, хто кохається в «красному 
письменстві», очевидно, запримітили 
вірші Івана Цитовича. Майже одно
часно великі цикли його поезій з’яви
лись у «Літературній Україні», жур
налах «Дніпро» та «Ранок».

Власне, запримітили — це не те 
слово. Скоріше, відкрили для себе 
самобутню творчу індивідуальність і 

и^^птрпсягнули їй на свою читацьку 
вірність. Бо ж справжнє мистецтво 
можна лише любити або ненавидіти.

Дивна доля цієї людини. 3 коротенької ав
тобіографічної анотації дізнаємося, що пер
ші поетичні оправи Цитовича з’явилися дру
ком ще на початку нашого століття, що на 
знаменитих суботах Коцюбинського поет 
часто читав свої вірші разом з Павлом Ти
чиною та Василем Елланом. Його хвалили, 
йому пророчили літературне майбутнє.

Минали роки. Поезії Цитовича друкуються 
на шпальтах газет, журнеяів, альманахів. Це— 
до сорокового року. А потім — жодного 
вірша, жодного друкованого рядка, І так 
протягом чверті століття, аж до 1965-го. Що 
це — результат творчої депресії, чи, мож
ливо, якогось життєвого остракізму? Ні те, 
НІ інше. Цитович багато пише. Активно шу
кає себе. А ось друкуватись но поспішає, 
Як свідчить він сам: «Вважав, що рано, рано», 

Яку ж треба було мати наполегли
вість і волю, щоб нещадно вимагаю
чи від себе, не спокуситися «відкри
тими дверима видавництв». Чи не 
правда, повчальний урок для скоро
спілих авторів скороспілих книжечок?

У віршах Цитовича, як і в кожно
му талановитому доробку, справді є 
оригінальні епітети та метафори, 
яскраві порівняння тощо. Але, окрім 

■ того, є «ще дещо», яке важко визна
чити, але без якого немислима непе
ресічна творчість. Оце «ще дещо» — 
внутрішня одухотвореність його пое
зії. Вірші Цитовича так і світяться 
радістю буття. Вони (не побоїмось

ре-

ШВАНДЯ ПОЛОНИВ...
Виступає робітниця Катя Маржицька, Тї змінює Валентин Дель. 

Потім слово бере вихователька К. Натолочна... З різних підприємств 
і установ зібралися ці люди, не всі й знайомі між собою. Та сьо
годні осі вони — запальні співбесідники, жваво обговорюють працю 
В. І. Леніна «Завдання спілок молоді».

На читацьку конференцію винесено кілька питань по цьому тво
ру: «Які завдання поставив В. І, Ленін перед комсомольцями на 
третьому з’їзді комсомолу?», «Ленін про виховання комуністичної 
моралі», «Як втілюються в життя принципи морального кодексу?» —• 
і молоді люди відповідають на них, кожний по-своєму.

Читацька конференція пройшла вдало. І це не випадково. Адже 
ще задовго до конференції працівники райкому комсомолу, бібліо
теки, активісти проводили бесіди серед комсомольців і неспілкової 
молоді про працю В. І. Леніна. Конференція^підсумувала зроблене 
раніше. ч

б. миколаєнко:
м. Гайворон.

бути банальними) в повному розумін
ні слова сонячні. І справа тут не в 
оптимістичній тематиці. Цитович пи
ше і про смерть, і про «сльози Гей
не», і про «журливую стерню полів». 
Але навіть сум його — мажорний. 
Красномовною ілюстрацією до цього 
служать «Октаєн безсмертя». Вони 
навіяні смертю сестри поета. Але 
(зверніть увагу), як войовниче- 
поліфонічно звучить уже перша 
строфа і яка вона узагальнююче 
масштабна:

«Ненавиджу шліфований надгробок 
І паперових квітів мертвий шерх, 
І поминки хмільні, й злітання пробок — 
Як свинства верх! Обурливого — верх! 
Коли не прах — життя мого доробок. 
Якщо мій дух між бевзів не померх -— 
Я відкидаю надмогильну казань 
Казенную — мов фальш «миропомазань*. 
Оплакуючи дорогу для себе люди

ну, поет звертається до навколишньо
го оточення з проханням «до гурту 
назавжди сестру прийнять». І це не 
сентиментальність, а глибока спорід
неність поетового світосприймання з 
національним, народним. Згадаймо 
хоча б українські народні плачі.

Останінм часом в поезії з'явилося 
безліч ноктюрнів, сонат, етюдів, сю
їт, прелюдів, скерцо і т. д. Це вже 
стало літературною пошестю — «ому- 
зичувати» заголовки. При чому біль
шість авторів чинять це лиш на тій 
підставі, що так модно. Тяжіє до му
зики і Цитович.

Але па відміну від тих, хто робить 
це для бездумної декорації, зовніш
ньої прикраси, музична стихія в твор
чості Цитовича — її органічний ком
понент. Відчувається, що ця сфера 
ним давно освоєна.

НЕСТАРІЮЧАМУЗА
Вірш Цитовича такий пісенний і ми

лозвучний, що інколи навіть не по
мічаєш відсутності рими:

Вже спогади про літо ронить клен, 
А ще на сонці, мов мазок той кров'ю, 
Панас

огневий берези стяг]
І в’яне в'янь, в затонах стигно стииь.
Іван Цитович — тонкий і проник

ливий лірик. В нього «капа листям 
липа вже безвлада», «в’ється лист, 
відчувши холодок», «по хащах та
нуть свічі осені, хмаринки мляво млі
ють, млі... вже прийняла зима запро
сини од засмутнілої землі» тощо.

Щось є в нього від раннього Тичи
ни, а ще більше від нашого чудового 
лірика Олеся. Хоч це не заважає по
етові лишатися самим собою. Є в 
нього такі рядки:

Все ж — росту! Розкрилююсь о зростанні! 
Хоч на думних скронях сивина...
Як п’янять мене ковтки останні 
Молодого, буйного вина!
Це не голослівна заява. Поет справ

ді розкрилюється в зростанні. І як 
свідчення цього — його життєстверд- 
жуюча, нестаріюча муза.

В. БАЗИЛЕВСЬКИЙ, 
член позаштатного відділу мис-
.тецтва.

За останній час у дра
матичний колектив, що 
працює в Олександрій
ському районному Бу
динку культури, при
йшло багато таланови
тої молоді. Тут, по суті, 
працює студія, в якій 
навчається близько 80 
чоловік. Досвідчений пе
дагог і головний 
жисер, заслужений ар
тист УРСР І. П. Сагай- 
даров наполегливо пра
цює з молодими амато
рами. Вже полюбилися 
глядачам ролі, виконані 
студентом медучилища 
В. Курчинським, учнем 
середньої школи № І 
В. Єременком, виклада
чем музичного училища 
Д. Бондаруком.

Постановкою п’єси 
К. Треньова «Любов 
Ярова» драмколектив 
розпочав районний фес
тиваль мистецтва, при
свячений 50-річчю Ра
дянської влади.

На фото — сцени з 
спектаклю: вгорі — в ро
лі матроса Шванді ви
кладач музичної школи 
Л. Бондарук. Роль елек
тромонтера виконує ди
ректор Будинку культу
ри В. Григоренко. Пра-

воруч — ,сцена розмови 
професора Горностаєва 
(Д. Бернадськин) з мо
білізованим Пікаловим 
(Г. Саленко). Внизу — 
Любов Ярова (викладач 
зооветтехнікуму М. По
ліщук). На крайньому 
нижньому фото — комі
сар Кошкін (зав. рай- 
бібліотекою П. Півняк) і 
Грозний (робітник елек
тромеханічного заводу 
І. Тесленко).

Фото В. Ковпака.

МИСЛИВЦІ
ЗА ДІТЬМИ

два обідранці у віці 
12 до 14 років, злякано

від 
ог-

лядаючись, ввійшли в двері 
поліцейської дільниці ОДНО
ГО з населених пунктів на 
півночі Цейлону. Після ко
роткої розмови хлопчаків з 
черговим інспектором кіль
ка джипів, вщерть наповне
них озброєними поліцейсь
кими, з ревом помчали в 
нічну імлу. До ранку джипи 
повернулись — вони при
везли 35 дітей, а також кіль
ка зв’язаних чоловіків,

Слідство, яке розпочало
ся, викрило існування на 
Цейлоні цілої галузі злочин
ного світу, давно відомої в 
таких цивілізованих краї
нах, як скажімо, Сполучені 
Штати під назвою «кідне
пінг» — викрадання дітей. 
Однак цейлонські бандити, 
на відміну від своїх заоке
анських колег, крали дітей 
не для того, щоб вимагати 
з їх батьків солідний грошо
вий викуп. Вони не могли 
цього робити хоча б тому, 
що викрадені діти належа
ли, як правило, до сімей 
бідняків і брати з них було 
практично нічого. Всі діти, 
відірвані від сімей таким 
жорстоким способом, про
давались у рабство і жили 
напівголодними, виконую
чи під загрозою побоїв ро
боту, на яку не завжди зго
дились би й дорослі.

Генеральний інспектор 
поліції Джон Аттигаллє 
звернувся до батьків і вчи
телів шкіл з закликом вклю
читися у боротьбу проти 

«хвилі викрадання дітей». 
Він повідомив, що на Цей
лоні тільки за 1966 рік зник
ло безвісті 3160 дітей, з 
яких було знайдено лише 
527.

ВІДЕНСЬКИЙ ЛІС 
У НЕБЕЗПЕЦІ

Віденський ліс уславив 
Йогана Штрауса. Іскриста 
мелодія його вальсу «Казки 
Віденського лісу» ще й досі 
захоплює серця любителів 
музики не тільки в Австрії, 
а й у всьому світі. Віден
ський ліс — це предмет гор
дості мешканців австрій
ської столиці. її не можна 
уявити без знаменитого лі
су, який мальовничо розки
нувся на схилах гір, що ото
чують місто.

І ось цьому лісові, такому 
милому серцю кожного ві
денця, загрожує небезпека. 
Про неї з хвилюванням пи
шуть австрійські газети. 
Крупні капіталісти все біль
ше купують земельні ділян

ки на території Віденського 
лісу. Там будуються розкіш
ні вілли. Великі площі нові 
власники відводять під га
ражі, плавальні басейни, 
спортивні майданчики. Ке
руючись тільки своїми прим
хами, вони безжалісно ви
рубують вікові дерева. Усю
ди це робиться без будь- 
якого врахування природних 
умов. І лісові доводиться 
відступати.

А тут — улюблені місця 
відпочинку мешканців Від
ня. Скільки не буваєш у Ві
денському лісі, завжди ба
чиш типову картинку: ціли
ми сім’ями, одягнувшись у 
спортивні костюми, з рюк
заками за плечима віденці 
йдуть по вже знайомих ту
ристських стежках. Але те
пер вони все частіше зустрі
чають на своєму шляху таб
лички з написами: «Особис
та власність. Вхід заборо
нено»...

ю. тиссовськии, 
В. ВИНОГРАДОВ. 

(ТАРС).

«МОЛОДИЙ КОМУНАР»,
№ 9 (709) з стор.
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В голові ще бродили випарні випито
го перед кіно шнапсу.

— Геть звідси1 - крикнув майстер, 
п'яно поюйдуючиеь перед робітником.

Гаджієнко повільно повернув голову. 
Вільгельм знітився під цим спокійним 
поглядом, але, згадавши, як робітник по
бив його, вихопив для хоробрості пісто
лет і заволав, показуючи на двері:

— Рус, вскі!! — цей окрик і особливо 
смішок за спиною додали йому сміли
вості, і він зробив ше один крок до ро
бітника. Люди, що не встигли вийти з 
фойє, притулилися до єтіч. Навкруги 
стало тихо тихо. Гаджієнко оглянувся, 
поб>ачнв розгублені обличчя знайомих і 
порожній простір, шо ство{Лівся навкру
ги нього і фашиста.

— Шнеллер;!! — Вільгельм зробив ос
танній крок і тицьнув револьвером в рот 
робітника. З розбитих губ повільно потік 
струмок кризі. Іван неначе закам’янів. 
Страшна лють закипіла в його гордій 
душі. Декілька секунд він пронизував 
поглядом фашиста. Потім різко підняв 
ліву руку і, неначе залізними кліщами.

ВИХІДНІЙ день видався чудовим. По
щипує морозець, під ногами хрумтить 

доріжка. Настрій бадьорий, бо поспі
шаємо в центр міста на каток, де споді
ваємося стати па ковзани і — хай 
свистить зустрічний вітер, хай на повні 
легені дихають груди. Наївні, ми не зва
ли, які розчарування чекають нас цьо
го дня.

Перше, звідки ми пішли не солоно 
сьорбавши, — цс прокатний пункт заво
ду сРемпойуттехпіка». Тут в тісному 
приміщенні вже було декілька таких, 
як і ми. любителів швидкої їзди на ков
занах.
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здавив пальці Вільгельма. Очі німця 
полізли на лоб від болю, пальці розімк- 
нулися, і в ту ж секунду револьвер був у 
руках Г аджіенка. Вільгельм побілів, мов 
полотно. З облич офіцерів раптово зле
тіли презирливі посмішки. Гаджієнко 
схопив майстра за груди і так рвонув до 
себе, що з мундира посипались гудзики.

— Ну, посміявся, гадюко?
Всі завмерли. Гаджієнко опустив ру

ку і надавив на спусковий гачок. Пролу
нав постріл. За ним другий, третій.

З насолодою дивився Іван на зака
м’янілих німців, кулю за кулею відправ
ляючи в підлогу. Стріляти в німців він 
не міг, щоб не влучити в своїх. Випус
тивши останню кулю, кинув револьвер 
за пазуху напівмертвому від страху май
стру. повернувся і рівним кроком, не ог
лядаючись, пішов до виходу.

Даремно шукали його німці по осій Помічній. 
А він був уже о партизанському загоні імені 
Поморського. Скрізь і всюди шукав тепер оку
пантів і після кожної такої зустрічі вороги не
дораховувалися багатьох своїх солдатів і офіце
рів.

Закінчив війну Іван Гаджієнко в са
мій Німеччині. Груди патріота прикраси
ли багато бойових нагород. Зараз ко
лишній партизан, наш відважний зем
ляк, очолює колектив залізничників стан
ції Кишинів. Він у перших рядах людей, 
які борються за гідну зустріч 50-річчя 
Жовтня, надбання якого він так само
віддано захищав у роки тяжких випро
бувань.

м. Помічна.

СЕРЕД ЗИМИ ЛЬОДУ...
— Сорок третього розміру немає, — 

------г.. працівниця прокатного 
ж відповідь одержали і

відповіла ЇМ 
пункту. Таку 
ми.

На стадіоні 
педагогічного 
де снігове поле, його по діагоналі пере
тинали стежки. А ми сподівалися зустрі
ти тут веселу юрбу ковзанярів і студен- 
тів-чергових,

факультету фізвиховання 
інституту ми побачили бі-

які подають поради почат
ківцям льодового поля, 
почути жваву музику. 
Тільки вчора в міській 
раді Союзу спортивних 
товариств і організацій 
нам показали додаток 
до рішення міськвикон
кому, в якому було за
писано, шо все це має 
бути. І відповідальних 
визначено — декана фа-

и КЩО сезон 1966 року пройшов у 
" європейських футболістів під зна
ком чемпіонату світу, то в 1967 році 
увага любителів футбола буде зосеред
жена на розиграші першості Європи.

Всі учасники першого чемпіонату Європи роз
биті на групи, Ігри в яких відбудуться за круго
вою системою — кожний з кожним. Противники 
будуть зустрічатися двічі: на своему І чужому 
полі. Вісім переможців груп увійдуть у чверть 
фіналу. На цьому етапі команди будуть грати 
також на своему І чужому полі. В півфіналі І 
фіналі вирішено провести по одній зустрічі.

Про Іитерос до нового чемпіонату межна су
дити вже по тому, що заявки на участь надійшли 

.від 31 команди. І хоч основна боротьба почне
ться весною, на фініші минулого сезону вже 
зіграно 20 матчів, які дають деяку можливість 
поговорити про ці баталії.

В першій групі (Ейре, Іспанія, Чехо- 
словаччина, Турція) основним фавори
том вважались Іспанці. І все ж вони 
зіграли внічию з ірландцями. Другу зу
стріч вони провели краще і виграли — 
2:0. Набравши три очка, Іспанці стали 
лідерами. За ними йдуть футболісти 
Ейре, які обіграли турок (2:1). Чехи ще 
не грали на першість, але ряд товари
ських зустрічей показав, що криза зміни 
складу минула для команди щасливо.

У другій групі (Болгарія, Норвегія, 
Португалія, Швеція) теж не обійшлося 
без сенсації. В Ліссабоні третій призер 
чемпіонату світу — збірна Португалії 
приймала шведів. Перед самою грою 
захворіли Торрес і Симоес, а півзахис
ник Колуна грав, ще не зовсім одужав
ши від грипу. В результаті один Ейсебіо 
нічого не зміг зробити. Порту* альці 
програли — 1:2. Болгари перемогли 
норвезьку команду з рахунком 4:2.

Радянських болільників, звісно, най
більше цікавить третя група (Фінлян
дія, Греція, Австрія, СРСР). Поки що 
два матчі зіграли фінни. Грекам вони 
програли — 1:2, а з австрійцями на 
своєму полі домоглись нічийного ре
зультату — 0:0. На основі цих зустрічей

к. БЕРЕСТ.
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г Ь СЛОТА ШАЙБА»,.. Но одно хлопчаче серце хвипюсться при 
м цих словах! Хто не мріс виграти цей почесний приз, бо- 

ротьбу зо який розпочали десятки вуличних I дворових 
команд області. Обком комсомолу разом з обласною радою Союзу 
спортивних товариств І організацій прийняли рішення про прове
дення таких змагань. Першими взяли старт юні хокеїсти Новгород- 
ківського району. Найсильн'.шими серед них виявилися хлопчики 
команди «Буревісник» з оулиц) Орджонікідзе солища Новгородки. 
Переможцям вручено кубок райкому комсомолу.

На фото ви бачите тринадцятилітніх хокеїстів з команди «Буре
вісник».

культегу фізвиховання М. И. Гасмана і 
директора агрегатного заводу М. Д. Ка- 
раманова. Хороші рішення залишились 
на папері.

Третє розчарування чекало в міському 
парку імені В. І. Леніна. Та хіба тільки 
нас? Ми були свідками, як сюди при
йшли па прогулянку учні 7«г» класу Кі
ровоградської школи № 8. Зі сльозами 
па очах вони повертали працівникові 
парку лижі, які тонно взяли, щоб пока
татись. Вони великі для тринадцятиліт
ніх дівчаток і хлопчиків, кріплення при
мітивне. А вибирати ні з чого, бо в про
каті всього-на-всього сім пар лиж. То, 
можливо, ковзани взяли б діти? Он їх 
аж 50 пар в шафі іржавіє. Але ж немає, 
де ковзатися. Ковзанка не залита.

Втрачаючи будь-яку надію викресати 
сьогодні ковзанами сліпучі льодові бриз
ки, попрямували на стадіон «Зірка». І 

оглядачі вважають, що збірна СРСР, 
яка вступить в бій навесні, без будь- 
якого зусилля забезпечить собі місце у 
вісімці сильніших.

У четвертій групі всього три учасники 
(ФРН, Югославія, Албанія). Всі ігри в 
цій групі ще попереду.

Шанси на перемогу о п’ятій групі 
(Угорщина, Голландія, НДР, Данія) має

угорська команда, яку оглядачі нази
вають невдахою чемпіонату світу,

Всього два матчі зареєстровано поки 
що в шостій групі (Італія, Швейцарія, 
Румунія, Кіпр). Румуни на своєму полі 
перемогли швейцарців — 4:2 і програли 
на виїзді збірній Італії — 1:3.

Багато розмов точиться навколо сьо
мої групи (Франція, Бельгія, Люксем
бург, Польща). Тут пророкують перемо
гу Франції, яка на кінець минулого се
зону набрала 4 очка.

В останній групі чотири британських 
команди (Англія, Шотландія, Північна 
Ірландія, Уельс). Поки що між ними 
проведено два тури. В першому турі 
сюрприз підніс Уельс, який забрав оч
ко в Шотландії — 1:1. Англійці пере
могли збірну Північної Ірландії — 2:0 і 
Уельс — 5:1, а шотландці виграли у 
Ірландців — 2:1. Лідирують англійці, 
які набрали 4 очка.

Боротьба за першість Європи розпо
чалася. Попереду шанувальників футбо
лу чекає багато цікавих переживань,

(АП1І). Олександр ВАСІН,

тут нас чекало останнє розчарування, 
яке поклало кінець недільній прогулян
ці. Ставши в хвіст довжелезної черг» 
(стільки шанувальників ковзанярського 
відпочинку!), ми надіялися лише на чу
до. 90 пар ковзанів мало для стадіону.

У такий час виникають різні думки. 
Згадалася нам і розмова, почута у мі
ській раді Союзу спортивних товариств 
і організацій про те, що в місті є 22 
(двадцять дві!) ковзанки. І нам захоті
лося сказати і голові міської ради Союзу 
спортивних товариств і організацій тов, 
Тимофееву, і багатьом іншим товари
шам, чиї прізвища стоять в одній граф? 
з заходами, накресленими на зиму:

— Дозвольте не повірити. Не повірити 
тому, що записано на папері.

М. МАР’ЯНЕНКО. 
В. ГАНОЦЬКИЙ.

м. Кіровоград.

П’ятниця, 20 Січня. Перша 
програма. 11.00 — Толеиооини, 
(М). 11.15 — Для молодших шко
лярів. «Дітям про звірят». (М), 

.11.45 — Концерт. (М). 16.30 —
Наша телереклама, (Кіровоград). 
16.35 — Голубий екран школя
рам. «Вечір англійської мови». 
(Кіровоград). 17.00 — Для шко
лярів. Телевізійно агентство «Піо
нері«». (Передача а Куйбишеоа). 
17.30 — Рішення XXIII з’їзду 
КПРС — а життя. «Застосуйте Ц° 
у себе». З досвіду двозмінної ро
боти на формах Зном’янського 
району, (Кіровоград). 17.45 — 
«Земля кличе». Телефільм. (Кіро
воград). 18.10 — Кінопрограмв.

І (Кіровоград). 19.40 — До 50-річ- 
I чя Воєнного Жовтня і встоновлоН- 
І ня Радянської влади на Україні. 
В «Людина, чос і драматургія». Ви

ступ М. Зорудного. (Київ). 20.00— 
Естафета новин. (М). 21.00 — 
С. Антонов. «Два оповідання про 
Леніна». Прсм’сра телеспектаклю. 
(Порсдачв з Ленінграде). 22.10 — 
В ефірі «Молодість». (М).

Друга програмо. 11.00 — Ху- 
дожній фільм «Двадцять годин»ш 
(Дніпропетровськ). 18.20 — До
кументальний фільм. (Дніпропет
ровськ). 19.00 — Концерт врген- 
тінських гітаристів. (М).

СУБОТА, 21 січня. Перша про
грама. 11.00 — «Яків Свердлов», 
Художній фільм. (К). 14.25 — 
Для молодших школярів. «Теле- 
знайка», Як люди навчилися ра
хувати. (М). 15.05 — Для шко
лярів. «Операція «Одеса». (ПсгаМ 
дача з Одеси). 15.45 — «Наро,'(^₽ 
музей «За владу Рад». Про 
ший пам’ятник Іллічу. (М). 16Ї15— 
Телееісті. (К). 16.25 — Клуб кі- 

Іномандрівників. (М). 17.25 —
Першість світу з ручного м’яча, 
Фіиол. Репортаж з Стокгольма, 
20.30 — Телсновини. (М). 21.00 — 

Польщі»,


