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іРАДИ СРСР
Центральна виборча комісія розглянула 

одержані дані про підсумки виборів і вста
новила, що вибори до Верховної Ради 
СРСР по всіх виборчих округах проведені у 
повній відповідності з вимогами Конститу
ції СРСР і Положення про вибори.

Виборча кампанія проходила в обстанов
ці високої політичної і трудової активності 
всього радянського народу, під знаком бо
ротьби за успішне втілення в життя істо- 

' ричних рішень XXIV з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу.

Центральна виборча комісія визначила 
остаточні підсумки виборів у цілому по 

: країні. У списки виборців було внесено 
161.724.222 чоловіка. У голосуванні взяли 
участь 99,98 процента виборців.

В усіх виборчих округах по виборах до 
Ради Союзу кандидати, які балотувалися, 
дістали абсолютну більшість голосів і об
рані депутатами. Всього до Ради Союзу 
обрано 767 депутатів. В усіх виборчих ок
ругах по виборах до Ради Національностей 
кандидати, які бтлотувалися, також дістали 
абсолютну більшість голосів і обрані де
путатами. Всього до Ради Національностей 
обрано 750 депутатів, у тому числі: від со
юзних республік 480 депутатів, від авто
номних республік — 220 депутатів, від авто
номних областей 40 депутатів і від націо

нальних округів 10 депутатів.
Центральна виборча комісія на підставі 

• статті 38 Положення про вибори до Вер- 
’ ховної Ради СРСР зареєструвала обраних 

депутатів по всіх 1517 виборчих округах. У 
складі депутатів 498 робітників, або 32,8 
процента, 271 колгоспник, або 17,9 процен
та, а всього робітників і колгоспників 769, 
або 50,7 процента.

Серед депутатів членів і кандидатів у 
члени КПРС 1096, або 72,2 процента, без
партійних 421, або 27,8 процента, жінок 
475, або 31,3 процента. Депутатів віком до 
ЗО років 279, або 18,4 процента, членів 
ВЛКСМ 174, або 11,5 процента.

Підсумки виборів до Верховної Ради 
СРСР переконливо розкривають суть соці- 

, (алістичної демократії, справді народний 
характер Рад.

Я вніашя XV 
№ 76 H868J.

22 ЧЕРВНЯ

1974 р. 

Цін* 2 коп.

З дитинства поряд хлібне поле. До нього не звика
єш. Воно входить в твоє серце і думи, і тоді нерідко 
народжуються почуття боргу перед тими, хто виход
жує його, бажання продовжити їх благородну спра
ву.

Це почуті я привело юпу сільську дівчину — Тетя
ну ШМИГУ в Бзбривеньке професійно-технічне учи
лище. Ще в школі вона вирішила стати механізато
ром і рієля закінчення десятирічки одразу ж почала 
здійснювати свою мрію. І скорилося кермо трактора 
дівочим рукам. Зараз Таня вже проходить практику 
в рідному колгоспі «Прапор комунізму» Олександрій
ського району.

Фото В. 3EMHOPJH.

ВІТЧИЗНІ-НАШ УДАРНИЙ ТРУД
ДІЛОВИМ ПІДХІД

(ТАРС).

♦ото В. КОВПАКА

Молоді хлібороби Знам’янського ра
йону готуються до жнив нинішнього ро
ку. Щодня в господарствах на лінійку 
готовності виводять останні зернозби
ральні машини, впорядковуються токи 
під новий урожай, під’їзні дороги. У від
повідь на Постанову ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про заходи по забезпе
ченню збирання врожаю і заготівель 
сільськогосподарських продуктів у 1974 
році» комсомольсько-молодіжні колек
тиви, комсомольці і молодь вирішили 
поставити заслін втратам зерна. В усіх 
колгоспах створені пости «Комсомоль
ського прожектора», розподілено обо
в’язки між дозорцями. Центром бороть
би за якісне перевезення нового хліба 
на основних маршрутах зернозого пото
ку стане штаб «КП», створений коміте
том комсомолу Знам янського залізнич
ного вузла. Штаб і пости комсомоль
ського контролю вже проводять перші 
перевірки на місцях. Всесоюзний рейд 
«Комсомольського прожектора» «Жни- 
ва-74» почався по-діловому.-

О. ШЕВЧЕНКО, 
зав. відділом комсомольських орга
нізацій Знам’янського МК ЛКСАЇУ.

у РУДОВУ 
відзначає 

найбільшого 
ства області, 
робітники, службовці, ін
женерно-технічні пра
цівники ордена Трудово
го Червоного Прапора 
заводу «Червона зірка» 
рапортували обкому,

перемогу 
колектив 
підприсм- 
19 червня

ють резерви підвищення 
продуктивності праці, 
по-господарському ви
користовують сировину, 
матеріали, обладнання. 
Перевиконання змінних 
норм комсомольці і мо
лодь зробили своїм обо
в’язковим правилом. 
Комсомольсько - моло-

НАПРУЖЕНЕ ПІВРІЧЧЯ
ЧЕРВ0Н030РІВЦІВ

міськкому Компартії Ук
раїни та Ленінському 
райкому партії м. Кіро
вограда про завершення 
піврічного плану реалі
зації товарної продукції.

Пліч-о-пліч зі старши
ми йшли до переможно
го рубежу молоді чер- 
вонозорівці. Юнаки і 
дівчата на кожному ро
бочому місці відшуку-

діжні бригади з коваль
сько - пресового цеху 
Геннадія Брайловського 
і Миколи Скліфуса ви
пускають продукцію вже 
в рахунок січня — люто
го 1977 року. їх супер
ники по змаганню, члени 
бригади, очолюваної 
Віктором Недопасом з 
механоскладального це
ху № 1 працюють в ра-

хунок травня 1976 року. 
Останні дні п’ятирічки 
нині на робочих кален
дарях комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
де бригадирами Іван 
Бондаренко, Іван іеанов, 
Надія Щербань. На пра
вофлангових соціаліс
тичного змагання рівня
ються молоді виробнич
ники заводу. Майже всі 
комсомольсько - моло
діжні колективи вже за
кінчили піврічні вироб
ничі плани.

До кінця місяця понад 
піврічний план червоно- 
зорівці реалізують про
дукції на суму 1 мільйон 
587 тисяч карбованців. 
Для трудівників колгосп
них ланів додатково до 
плану шести місяців бу
де відправлено 746 сі
валок.

Все для блага 
народу,
в ім’я радянської 
людини

Політ видав України 
випустив під таким заго
ловком українською мо
вою брошуру з текстом 
промови Генерального 
секретаря ЦК КПРС то
вариша Л. І. Брежнева, 
виголошеної на зустрічі 
з виборцями Бауман- 
ського виборчого окру
гу Москви 14 червня 1974 
року в Кремлівському 
палаці з’їздів.

(РАТАУ).

КІРОВОГРАД. АВТОЕОК-

ВІД ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЛКСН
Нейтральний Комітет ВЛКСМ з глибоким сумом сповіщає про тяжку втрату — 

кончину уславленого полководця, видатного військового діяча, чотирнжди Героя Ра
дянського Союзу, Маршале Радянського Союзу Г. К. Жукова.

Смерть вирвала з наших рядів людину, яскраве і кипуче житія якої пере.тривно 
зв’язане з легендарною Радянською Армією, героїчною історією Країни Рад. її по
лум’яний патріотизм, безмежна відданість справі Комуністичної партії, беззанітна 
лобов і вірність соціалістичній Батьківщині завжди будуть чудовим прикладем для 
радянської, молоді.

Весь свій багатий досвід талановитого і мужнього полководця, який пройшов 
шлях від солдата до Маршала, всі свої сили і життєву мудрість Георгій Костянтино
вич Жуков віддавав вихованню багатьох поколінь вірних захисників Радянської Віт
чизни, будівників комуністичного суспільства. За великий вклад у справу виховання 
радянської молоді в дусі патріотизму, мужності, палкої любові до нашої соціаліс
тичної Батьківщини Г. К. Жуков нагороджений знаком ЦК ВЛКСМ «Військова 
доблесть». Разом з іншими уславленими героями війни і праці Г. К Жуков звер
нувся до комсомольців, усієї радянської молоді з закликом розгорнути соціалістич
не змагання назустріч 30-річчю перемоги радянського пароду у Великій Вітчизняній 
війні за право бути сфотографованим біля прапора Перемоги.

Комсомольці, юнаки і дівчата країни назавжди збережуть у ссрш.х світлу 
нам’ять про Георгія Костянтиновича Жукова — вірного сипа партії Леніна, услав
леного Героя Великої Вітчизняної війни, палкого патріота соціалістичної Батьків
щини, служінню якій він віддав усе своє життя

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ШМіАМ. 1
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Комсомольці і молодь села разом з 
усіма трудівниками республіки ведуть 
наполегливу боротьбу за одержання в 
1974 році високого врожаю сільсько« 
господарських культур і продаж дер« 
жаві не менше мільярда нудів хліба. 
На виконання постанови ЦК ВЛКСМ 
«Про завдання комсомольських органі
зацій», «Комсомольського прожектора» 
по виконанню Постанови ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про заходи по 
забезпеченню збирання врожаю і заго
тівель сільськогосподарських продуктів 
у 1974 році» Секретаріат ЦКЛКСМУ, 
президія Республіканського комітету 
профспілки робітників і службовців 
сільського господарства і заготівель, 
правління Республіканського науково- 

технічного товариства сільського госпо- 
дарства прийняли постанову.

Згідно постанови обкоми, райкоми, 
міськкоми ЛКСМУ, первинні комсо
мольські організації зобов’язані про
вести роботу по широкому залученню 
молоді до збирання врожаю, комплек
туванню комсомольсько-молодіжних 
збиральних агрегатів, екіпажів автома
шин. Необхідно організувати соціаліс« 
тичне змагання за своєчасну і якісну 
підготовку до жнив, проведення їх в 
найстисліші строки та перевезення і 
зберігання врожаю зернових визна
чального року дев’ятої п’ятирічки.

З метою широкого залучення моло
дих комбайнерів, комбайнових екіпа
жів кукурудзозбиральних агрегатів до 

соціалістичного змагання оголошують
ся громадський огляд роботи молодих 
комбайнерів, молодіжних екіпажів рес
публіки па збиранні'врожаю 1974 року.

Комітетам комсомолу в ході змаган
ня необхідно широко використовувати 
різноманітні стимули морального і ма
теріального заохочення переможців, 
підтримувати і розповсюджувати їх до
свід. Із числа переможців жнив буде 
сформований поїзд дружби для поїзд
ки по пам’ятних місцях СРСР і в со
ціалістичні країни.

Активну участь у Всесоюзному рейді 
повинні взяти штаби і загони «КП», 
кожен пост дозорців.

Обкоми, райкоми ЛКСМУ, комітети 
первинних комсомольських організацій 
зобов’язані повести змістовну пропа
гандистську та культурно-масову робо
ту серед молоді, зайнятої на жнивах. 
Всі форми і методи ідеологічного ви
ховання в цей відповідальний період 
повніші піднімати молодих жниварів 
на якнайшвидше і без втрат завершен
ня збирання хлібів визначального ро
ку п’ятирічки.

На ювілейній сесії РЕВ
СОФІЯ. Зустрінутий оплесками, на уро«. 

чистому засіданні XXVIII сесії РЕВ висту, 
пив глава радянської делегації, Голова 
ди Міністрів СРСР О. М. Косигін. Він ска
зав, що 25-річний ювілей РЕВ радянський /> 
народ відзначає, як торжество політики 
братніх партій, як свято дружби, як зрн- 
мий і вражаючий результат праці народи 
соціалістичних країн за останню чверть 
століття.

На закінчення О. М. Косигін оголосив 
привітання Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва, учасникам XXVIII 
ювілейної сесії Ради Економічної Взаємо
допомоги. Слова привітання присутні зуч 
стріли бурхливою, довго не стихаючою ова< 
цією.

Урочисте засідання XXVIII ювілейної сеіз 
сії РЕВ, присвячене 25-річчю Ради, закінч 
чилося одностайним прийняттям постанови,

На засіданні виступили глави делегацій 
усіх країн — членів РЕВ. Вони говорили 
про величезну роль РЕВ у житті своїх кра
їн і всієї соціалістичної співдружності в ці-і 
лому, про перспективи дальшого розширен
ня і поглиблення співробітництва соціаліс
тичних країн.

(ТАРС).
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ШІВОГРМІЦИШГНині у тваринників області 
напружена пора: перевівши 
худобу у літні табори, вони 
прагнуть значно підвищити 
продуктивність тварин. Виро
бити ;якнайбільше молока, під
вищити надої, використовуючи 
дешеві літні корми, — це зали
шається найголовнішим у ро
боті Молодих доярок, які зо
бов'язалися нинішнього року 
подолати 3500-й рубіж, вклю
чившись у боротьбу за приз 
газети «Молодий комунар» 
«Першій тритисячний Кірово- 
градщини».

Справжньою коморою кор
мів стали пасовища Несваткіа- 
ського відділка радгоспу Дру
гого імені Петровського цук- 
рокомбінату Олександрівсько- 
го району. Тут сповна викори
стовують зелені корми. Літній 
табір розташований поблизу 
пасовищ, водоймища. Тварин

ЕКЗАМЕН НА МАЙСТЕРНІСТЬ
20 червня в Житомирі закінчив

ся перший Республіканський кон
курс з трудового навчання школя
рів — «Золоті руки», організова
ний Міністерством освіти УРСР і 
Центральним Комітетом ЛКСМУ. 
Протягом трьох днів понад сто 
кращих юних умільців з усіх об

В Ленінградській області створено тваринницьке об’єднання «Новий світ» — одне » 
найкрупніших в Радянському Союзі господарств по вирощенню І відгодівлі свиней. Зараз 
тут щорічно утримується понад 105 тисяч поросят, об’єднання продає державі більше 10 
тисяч тонн м’яса.

Виробництво свинини в «Новому світі» організовано потоковим методом. На підприєм
ствах прилади І пристрої регулюють світовий режим і мікроклімат в приміщеннях, пода
ють тваринам корм І воду, прибирають на фермах. За роботою всіх механізмів а цеху1 де 
знаходяться 3 тисячі свиней, слідкує один оператор,
Союзу ІЙН1 'гваР”НПИЧІ,к* комплекси будуються зараз э багатьох районах Радянського 

а... ,<а **'1мку: пульт управління а свинарський цехів об’єднання «Новий світ» Гатчни- 
ського району Ленінградської області-

Фото О. БА РАН ОРСЬКОГО. 
____ __________. . АНН.

ПРЕДМЕТ УВАГИ -
ЗЕЛЕНІ КОРМИ
випускають на прогулянки, ви
пасають, застосовують міне
ральну підкормку. Кожна ко
рова на добу отримує до 80 
кілограмів зеленої маси. І це 
дало змогу підвищити продук
тивність тварин, збільшити що
добові надої до 13—16 кіло
грамів.

Передова доярка відділка 
комсомолка Ольга Козаченко, 
яка нині очолює змагання мо
лодих доярок Кіровоградщи- 
ни, вже в травні добилася 15- 
кілограмових надоїв і зробила 
хорошу заявку на дострокове 
виконання своїх соціалістич
них зобов’язань — надоїти від 
кожної корови по 4700 кіло
грамів молока.

Високопродуктивно викори
стовують корми і з колгоспі 
«Дружба» Новоукраїнського 
району. У групі корів молодої 
доярки цього господарства 
Валентини Славетинської в 
першій половині червня щодо- 

ластей України, міст Києва і Сева
стополя змагалися в майстерності 
з слюсарної, столярної, радіомон- 
тажної і швейної справи.

Загальнокомандну першість за
воювали учні Гуйвинської серед
ньої школи Житомирського райо
ну Житомирської області, друге 

бові надої перевищували 16 
кілограмів. Не нижчі вони і в 
групі корів Олени Сергієнко з 
Кіровоградської обласної до
слідної сільськогосподарської 
станції.

О. Козаченко, В. Славетин- 
ська та О. Сергієнко впевнено 
очолюють нині змагання на 
приз газети «Молодий кому
нар» «Першій тритисячний Кі- 
розоградщини». За п’ять з по
ловиною місяців молоді дояр
ки надоїли від кожної корови 
кілограмів молока:

Ольга Козаченко — 2390;
Валентина Слааетинська — 

2325;
Олена Сергієнко — 2295.
Досвід роботи правофланго

вих у соціалістичному змаган
ні показує, що правильне, ра
ціональне використання зеле
них кормів сприятиме підви
щенню надоїв, виконанню мо
лодими доярками соціалістич
них зобов'язань.

місце — команда середньої шко
ли № 1 міста Сніжного Донецької 
області, третє — умільці серед
ньої школи № 3 міста Антрацит 
Ворошиловградської області. В ін
дивідуальному заліку кращі ре
зультати показали Михайло Гон
чаров (Кримська область), Михай
ло Петров (Львівська область), 
Зоя Цуркіна (Харківська область), 
Ірина Шмідт (Донецька область).

«Червоній зірці» — 100 років-----------------

У промові на XVII з'їзді ВЛКСМ Леонід Ілліч Брежнєв 
відзначав роль кадрових робітників, учасників руху наставни
цтва в підготовці гідної зміни.

Хорошу справу роблять учасники цього патріотичного ру
ху і на підприємствах нашої області. Багато ветеранів, досвід
чених майстрів на заводі «Червона зірка» проводять значну 
роботу по комуністичному вихованню і професійній підготов
ці молоді. Серед них І заслужений майстер заводу Григорій 
Якимович ГІономаренко.

ДОВІРЯЄМО

> шлях — ДО СТАРШО
ГО МАЙСТРА

> НЕ ОПІКУН, А НА
СТАВНИК

• В ЦЕХУ — ВІСІМНАД
ЦЯТИЛІТНІ 

Двадцять п’ятий рік 
трудиться Григорій Якн- 

моаич ГІономаренко на орде
ноносному заводі «Червона 
зірка». Прийшов сюди з Ра
дянської Армії, перенісши на 
власних плечах війну. Згадує, 
як починав такелажником. 
Тоді біля верстатів стояли 
і старі, і підлітки. Потім пра
цював електрозварником у 
третьою у механоскладально
му.

Самовіддана праця помітна 
всюди. Здібного робітника 
призначили бригадиром на 
зварювально - складальній 
дільниці. Колектив бригади 
став одним із найкращих у 
цеху.

Йшов час. Життя вимагало від 
робітників знань, підвищення ква
ліфікації. Щоб не відстати, треба 
вчитися. 1 Григорій Гіономареи- 
ко за порадою комуністів вступає 
до технікуму сільськогосподар
ського машинобудування на ве- 
чірнб відділення. Через кілька ро
ків здобуває диплом про середню 
спеціальну освіту.

Тепер він мислить ширше, дбає 
про виконання I перевиконання 
норм виробітку кожним вироб
ничником, турбується про згурту
вання колективу. Згодом партій
на організація, адміністрація до
віряють йому більш відповідальну 
роботу — спочатку змінного, а 
потім старшого майстра. На цій 
посаді ветеран заводу трудиться 
ось уже дванадцятий рік. 
у ВИРОБНИЧОМУ підроз- 
* ділі, очолюваному кому
ністом Пономарепком,—чоти
ри дільниці: механічна, зварю
вальна, складальна і фарбу
вально-сушильна. Тут працює 
близько 200 робітників різ
них спеціальностей. У кожно
го свій характер і уподобан
ня. Тож потрібен особливий 
підхід до людей. І він ради
ться з робітниками, прислу
хається до їхньої думки, 
вчить їх і сам у них вчиться. 
Спілкування з людьми — то 
няйкпяпія клик-я прдяглгя Піп

істину Григорій Якимович 
усвідомив ще тоді, коли рада- 
ветеранів цеху доручила йо
му бути наставником молоді. 
Великою підмогою тут став 
багаторічний досвід.

Якось до старшого майстра 
звернулося подружжя Діденків:

— Візьміть до себе нашого си
па, Станіслава.

Старший майстер добре знав 
батьків. Трудяться на заводі. «Чо
му саме до нас на дільницю? — 
хотів було перепитати. — Адже 
майстрів, котрі можуть добре на
вчити працювати юнака, багато». 
Немов вгадуючи ці думки, Дідси- 
ко-батько сказав:

— У вас цадійніше. Більше 
інтересу до людей виявляє
те, вмієте вимагати, відстоя
ти молодого робітника, коли 
це потрібно.

Нині Станіслав працює у 
зміні молодого майстра ком
сомольця Олександра Андре
ева.

Ввели такий порядок у 
цеху.' Під час прийому 

новенького в трудову сім'ю 
старший майстер обов'язково 
проводить з ним індивіду
альну бесіду. Григорій Яки
мович знайомиться з біогра
фією кожного, сімейним ста
ном. захопленнями, нахила
ми. Новачкам розповідають 
в заводському музеї про іс
торію підприємства, його ре
волюційні, бойові і трудові 
традиції. За юнаками і дівча
тами закріплюють наставни
ків з числа кращих виробнич
ників, бригадирів, майстрів. 
Останні дбають про те, щоб 
здобуті у школах і училищах 
знання молоді робітники за
стосовували па практиці.

Привчають працювати без бра
ку, якісно. Адже сівалка, яку 
одержує хлібороб, повинна бути 
надійною в роботі, високопродук
тивною. Про цс ведуть мову з 
юнаками та дівчатами і комсо
мольські активісти цеху. На 
дільниці організували пости якос
ті. Тепер продукція, що випускає 
ться, — під контролем.

В колективі не скупляться на 
похвалу, коли молодий виробнич
ник сумлінно ставиться до робо
ти. Тому й відчувають новачки, 
що їх цінують, радіють за успіхи 
кожного, цікавляться настроєм. І • 
для створення такої атмосфери 
стосунків багато зусиль доклав 
Григорій Якимович ГІономаренко.

Багаторічна плодотворна 
робота, заслуги в справі роз
витку трудових традицій'ко- 
лектнву, виховання у трудів
ників підприємства, особливо 
молоді, свідомої дисципліни, 
працелюбності, бережливого 
ставлення до народного доб
ра принесли йому звання за
служеного майстра заводу. А 
на грудях наставника моло
дих — орден «Знак Пошани».

В. ПОХИЛЕНКО, 
заступник секретаря пар
тійної організації меха
носкладального цеху М 8. 
м Кіпояогпял.



червня 1974 року
»МОЛОДИЙ ЯОМРНАР" 8 стор. -

Р бепст'^Л«™!““ ы°Р'тШх Л°Рео. ЩО оселились їй Р . іарівіюі річки Омельничок, примостилось золо« 
таве, перше сонячне проміння. Табір ще спить. Додивляють- 
СЯ останні спи його юні мешканці. І раптом ранкову тишу 

п1 закличний снгнал піонерського горну. 
^Шикуйся, загін! Починається день!» — ніби сповіщає він/ 

2°°лгпіо“ерів 1 школярів проводять нині свій літній відпо- 
5 пі перському таборі «Космос» обкому працівників 

нш Сюди приїхали діти з різних райо-.

, відкрій по оздоровчого сезону в таборі передувала 
велика підготовча робота, — каже голова обкому профспіл
ки М. С. Завидний. — Ми відремонтували корпуси, поповпи- 
6ООМа-ТЄйЗЛЬПУ бЗЗУ ТабОру’ За ЛІТ0 планУемо оздоровити

На дітвору чекають змістовна екскурсія до міста енер
гетиків Світловодська, прогулянка на теплоході, «День Неп
туна» та інше.

У ТАБОРІ

«КОСМОС»

~ , ... Л- миколаєнко.
Онуфріївський район.

ГОРНІСТ ВОЛОДЯ ШУЛЬГА СПОВІЩАЄ ПРО 
ПОЧАТОК НОВОГО ТАБІРНОГО ДНЯ. (ФОТО

ЛЮБЛЯТЬ СЛУХАТИ ПІОНЕРИ ТРЕТЬОГО 
ЗАГОНУ ВОЖАТУ НАТАЛКУ САМОТІК. ВОНА 
ЗАВЖДИ ЧИТАЄ ЇМ ЦІКАВІ КНИЖКИ. (ФОТО 
ВГОРІ СПРАВА).

НА РІЧЦІ ОМЕЛЫ1ИЧОК. (ФОТО В ЦЕНТРІ),
Фото В. ГУДЗЕНКА.

НА ПРИКЛАДІ ОДНОГО ЖИТТЯ
ПРО ЦЕ ДІЗНАЛИСЯ В КІНОТЕАТРІ «МИР»

Вчора — непомітний юнак чи дівчина, скромні, 
відверті, прості, нічим, здавалось, не виділялися 
серед своїх ровесників, сьогодні — звершення 
подвигу. І часто такого, який хвилю« нас потім 
довгі роки, якому ми іноді дивуємося — звичай
на дівчина, звичайний хлопець, а зроблено такий 
вчинок, справді героїчний!

Але годі думати, що така подія звершується сама по 
-$•61. У тому вчинку, якщо подивитися глибше, закладено 
.сііовн і першопричини. І то батьківський наказ, то і по
рада вчителя, то І переглянутий кінофільм, і прочитана 
книга, то захоплення а дитинстві героями Гайдара, 
подвигом Корчагіпа і Матросова... То наше життя, уві
бране відкритими душею і серцем, всі його найкращі 
прояви.

Про це йшлося вчора на вечорі великої кіно- 
грограми в кіровоградському кінотеатрі «Мир», 
присвяченому святу 50-річчю присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна. У переглянутих молоддю

кінофільмах розповідалося про вияви мужності 
нашими радянськими юнаками і дівчатами у мир
ні дні. На вечорі виступили заслужені пілоти 
Аерофлоту М. Кургузов, А. Носов, стюардеса 
А. Гопубкіна.

Центральною подією була прем’єра нового ху
дожнього фільму «Абітурієнтка», створеного на 
прикладі життя і подвигу бортпровідниці комсо
молки Надії Курченко.

Фільм ще раз підтвердив думку, якою сьогодні живе 
радянська молодь: в житті завжди е місце для подвигу. 
Тільки ж до такого подвигу треба бути готовим.

У фільмі багато акцентів, що підкреслюють ве
лике значення роботи по комуністичному вихо
ванню молоді.

В. ОЛЕКСЕІІКО.

В ДАР АРХІВУ
До Кіровоградського об

ласного державного архіву 
подружжя вчителів, ама- 
тори-краєзнавці л. С. Гіо- 
м’ятунов та Я. Д. Пом’я- 
тунова подарували фото
альбом з історії міста 
Олександрії, присвячений 
50-річчю Радянської вла
ди.

На першій сторінці вмі
щено план-схсму міста 
1872 року. Далі ідуть види 
Олександрії та окремі бу
динки. Фотографії розпо
відають про промислову 
виставку 1913 року. В дру
гому розділі альбому с 
фотографії старих більшо
виків — активних учасни
ків боротьби за владу Рад 
а Олександрії, групи ро
бітників, що під’їжджали 
1 травня 1921 року на ро
боту в села, перших ком
сомольців міста. Фото
знімки розповідають про 
колективізацію та механі
зацію сільського госпо
дарства, про розпиток про
мисловості міста в 1920— 
1911 роках.

Багато жителів міста 
брали активну участь у 
Великій Вітчизняній війні, 
партизанському русі. На 
знімках — командир пар
тизанського з'єднання іме
ні Ворошилопн І. Д. Діб
рова та підпільники міста 
Олександрії.

Фотодокументи розпові
дають і про те, як трудя
щі Олександрії працюють, 
як навчаються, культурно 
відпочивають сьогодні.

М. КАРАМИШЕВА, 
старший науковий 
співробітник Кірово
градського облдерж- 
архіву.

З поетичного 
зошита

МОНОЛОГ

ГЕРОЇВ
Нам ие треба вічності 
В потойбічності — 
Стережуть від світу 
Нас гранітні плити.
Нам би сонце бачити, 
Нам би луг косити,
З милнмн-єдиними
Під вінець ходити... 
Нам не треба вічності 
В потойбічності, — 
Нагород посмертних, 
Співчуття тим паче...
Нам би заспівати 
За столом па свято
З другом-побратимом: 
«Не журись, солдате».,, 
Нам не треба вічності 
В потойбічності, — 
Вчилися ми жити, 
Вміючи вмирати... 
Нам би тільки встати 
І почути слово, 
Що жива-здорова 
Батьківщина-мати...

Михайло РОДИНЧЕНКО.
с. Олександрівна 

Долинського району.м. Кіровоград.

• Володимир Базилевсмшй

Тоз.ось бра» активну участь у роботі драм
гуртка. Як правило, грав комічні ролі. Таку 
8*- чап вдачу — почуття гумору не полиша
ло навіть у вайскрутніші хвилини життя. Га 
овредусім — був глядачем. Серйозним, допит
ливим. Бо, як і всі. прагнув одержати відпо
відь на численні питання епохи. Запам'ятайся 
**т«й вечір. Театр був переповнений. Аудито- 

иухала промови більшовиків, які розпові- 
Дали про події в країні. Потім була показана 
»"'гава. Революційні пристрасті стрясали зал. 
Зголоднілий за справжнім мистецтвом глядач 
гаряче аплодував акторам. Та раптом після 
чегзертого акту світло погасло і виставу за
кінчити так 1 не вдалося.

Повернувшись в інтернат, майбутні агроно- 
Мн довго дискутували, і при лякливому бли- 
маині коптилок читали у місцевій газеті вірші 
за підписом В. Соссюр. Звідки було тоді зна
ти. що отой самий Соссюр, курсант єлнеавет- 
Ч’адської кавалерійської школи стане згодом 
відомим українським поетом Володимиром 
Соеюрою!..

Одначе студентські будні поглиналися 
подіями значимішими. Кістлявий привид 
смерті зводився над краєм. Його чорне 
крило накрило весь повіт. Газети вихо
дили під шапкою: «Три вороги були. 
Колчак, Юденіч, Денікін. Три вороги 
вишились: голод, холод і тиф. Тих пере
міг чарзоний багнет, цих переможе чер
воний труд».

Почалися кампанії по збиранню кош- 
Т:в на допомогу голодаючим. Боротьба 
3 зпідеміями набирала масовості. За
очно гримів набат тривоги: «Товари- 
^■5 Пам'ятай девіз: хочеш миру — го- 
'■уися до війни. Запишись в робітничо-се- 
ЛИКЄЬКІ -резервні ПОЛКИ ДЛЯ знищення 
°тнд по Єлисаввтградському повіту».

(Продовження. Початок в газетах 
за II, 13, 15, 18 та 20 червня),

Ті банди спусто
шували край, як 
орди татар. Бо
ротьба з ними за
тяглася на довгі 
роки. Єлисазет- 
град відвідали 
М. І. Калінін, А. І. 
Луначарський, Г. І. 
ГІетровський. їхні 
виступи сприйма
лися з великим 
ентузіазмом.

В таких ось умовах випало діяти пер
шим радянським агрономам.

...Іванівна переживала лихі часи. Кава
лерійські наскоки отамана Тютюнника, 
недороди, стихійні нещастя особливо 
позначилися на сільській голоті. Дрібні 
селянські господарства ледве животіли, 
не в спромозі втихомирити голодні ро
ти. Як і раніше, основним джерелом за
робітку була цукроварня. Селянська мо
лодь а переважній своїй більшості 
спрагло тягнулася до знань, та можли
вості, аби погамувати ту спрагу, були 
надто обмежені.

Феодосій організує в селі перший 
комсомольський осередок. Його ядро 
склали молоді активісти Семен Гордієн
ко, Мойсей Грабовський, Купріян Андру- 
щенко. Через п’ятдесят два роки отри
має від Купріяна такого листа:

« Дорогий Феодосій! Пите тобі твій 
друг дитинства і юності Купріян Кале- 
чикович. Оце прочитав про тебе в газе
тах і дуже мені закортіло тебе побачити, 
подивитися, який ти е, погомоніти і зга
дати минуле».

Згадати було що. І хати-читальні, і 
сільськогосподарські гуртки. І перші су
тички з глитаями. Мужність цінувалася 
дорого.

Чи думалося тоді, що минуть десяти
ліття й іванівці разом з сусідами — над- 
лзкцями і вукигичанами утворять могут
ню артіль «Зоря комунізму», яку очо
лить Горой Соціалістичної Праці Л, Й, 

Шліфер. Що бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади Василь Моторний 
одержить небачений для цієї землі уро
жай. Що на показові іванівські поля при
їдуть навчатися мистецтву хліборобства 
драгі другарі з Болгарії, а талановитий 
вожак молоді стане першим серед сіль- 
чан лауреатом премії Ленінського ком
сомолу?

А таки думалося! Бо то був час вели
ких сподізань.

ГОСТИННА В ПРОФЕСОРА ТОМП
СОНА. СТУДЕНТСЬКІ ПІДРОБІТКИ. 
ЗЕМЛЯК ІВАН МИ КИГЕН КО. ГОМЕ
ОПАТ ВАСЯ КУЛИК. КЛЯТВА ГІП
ПОКРАТА.

КВАРТИРА професора Томпсона а 
старому особняку поблизу Кули- 

кового поля вражала чистотою і незвич
ною для ярмаркового ритму південно
го міста тишею. Строго каре високих 
похмурих будинків, що гордо височіли 
чи не з часу заснування Одеси, оточува
ло його з усіх боків і від того а квар
тирі був постійний напівморок.

Герман Іванович ще не повернувся з 
інституту, зате дружина, показна круг
ловида жінка з високою зачіскою, була 
дома. Вона спершу запитально глянула 
ні сина1 потім на гостя, Іван легенько 
підштовхнув друга їй назустріч: .

— Знайомся, мамо. Мій однокурсник 
Гетьманець,

Жінка хвилястим рухом випростала 
свою м’яку, мов здоба, білу руну з сяю
чою каблучкою на вказівному пальці:

— Чула про вас від сина. Приємно 
познайомитись.

Збоку це, либонь, мало комічний виг
ляд: добре одягнена, гарна, хоч і не 
першої молодості жінка і приземкува
тий похмурий юнак босоніж, що ніяково 
переминався з ноги на ногу,

Феодосій почувався останнім ідіотом4 

Він уже шкодував, що дав Іванові за
тягти себе до професорської квартири.

«Селюк, городнє опудало, — кляв се
бе подумки останніми словами, — і на
віщо було пертися туди, куди не слід?».

Одначе господиня мовби й не помі
чала його ніяковості, вона, здається, та
ки рада була гостеві: Феодосій не зчув- 
ся, як уже сидів за столом, на якому в 
сніжнобілих із золотими обідками пор
целянових тарілках парувала справжня 
гречана каша. Заправлена томатом з 
дрібними шматочками цибулі, вона роз
повсюджувала такий дратівливо-ніжний 
запах, що у Феодосія засмоктало під 
ложечкою. Цілий день нічого не їв, це з 
ним траплялося не вперше, і тому зараз 
відчував легке запаморочення...

Пили чай з липовим цвітом, і Феодо
сій, сам не розуміючи, як це трапилося, 
розповідав привітній господині про своє 
дитинство, про цукроварню, технікум, 
нарешті, про те, як поступив сюди, в ме
дичний.

На прощання Іван подав йому пару не 
нових, але ще досить міцних черевиків: 
«Бери, твої», феодосій спершу катего
рично відмовився, але господарі так 
м’яко і делікатно його атакували, що та
ки дав себе вмовити, хоч ще довго по
чував ніяковість від згадки про той да
рунок.

Звідтоді, як став студентом медіну, 
знову подружився з нестатками. Коли 
зони особливо допікали, йшов на заро
бітки. Найчастішо з Сашею Тарасенком 
— ставним білявим красунем. Саша ду
же подобався дівчатам. І сам був но 
проти їхньої компанії. На правах старос
ти курсу Феодосій часто розпікав його 
за це:

— Пролетарський студент мусить пе
редусім думати про науку, з не про 
спідниці.

На це Саша, природно, огризався«

(Далі буде).
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СТАРТ «ЮНОСТІ»
Чотири дні на світловодському стадіоні заводу 

чистих металів імені 50-річчя СРСР проходили все
союзні зональні змагання з футболу «Юність» на 
приз ЦК ВЛКСМ. В іграх брали участь команди юна
ків 1958—1959 років народження Харківської, Пол
тавської, Сумської та Кіровоградської областей.

Невдалим для наших юних земляків був перший матч, в 
якому воин зустрілися з вихованцями харківської спортив
ної школи-Інтер'їату. Харків’яни були сильнішими у всіх лан
ках і забили у ворота своїх суперників три «сухих» юли.

Поєдинок кіровограднів з сумчанамп проходив при пере
вазі господарів поля. Вони тричі примушували сумчаи роз
починати гру з центра поля. А в свої вороіа не пропустили 
жодного м’яча.

Добре провели представники Кіоосоградщини 
останній поєдинок з полтавчанами. Вони весь час 
домінували на полі. Фінальний свисток пролунав у 
той час, коли на табло було 5:0 на користь наших 
земляків.

Переможцями зони вийшли Харків яни. Вони на
брали шість очок із шести можливих і здобули пра
во продовжувати боротьбу за приз ЦК ВЛКСМ. На 
другому місці кіровоградці, які відстали від пере
можців на два очка.

В. ТВЕРДОСТУП.

Кореспондент. Кожного разу, коли в 
Кіровограді стартують легкоатлети, до
водиться відзначати цілий ряд упущень 
в їх підготовці до змагань. /Метальники 
не можуть навіть виконати розрядних 
нормативів, низькі результати в стрибу
нів. І тому у республіканських поєдин
ках, по суті, нікому виступити за збірну 
області. В чому справа?

О. Березан. Якщо говорити про масо
вість, то тут в нас цифри не такі вже й 
низькі. Легкою атлетикою в області зай
маються майже 19 тисяч чоловік. В сек
ціях ДЮСШ — більше двох тисяч. В си
стемі облвно 35 тренерів ведуть 17С0 
юних легкозтлетів. А от щодо якості під
готовки спортсменів, то тут, дійсно, ми 
маємо густі прочерки. Торік, наприклад, 
з 53 тренерів 20 не мали жодного залі
кового очка, тобто не виконали завдан
ня, яке на них покладалось. їхні вихо
ванці виступали під час змагань нижче 
поставлених вимог, ЗО тренерів мали на 
своєму рахунку лише по 10—12 очок. І 
це в той час, коли вони працювали з 
спортсменами по 100—140 годин.

Кореспондент. Але ж ми знаємо тре
нерів, які зообили чимало для розвит
ку легкої атлетики в області — В. К. Іва- 
нець. І. І. Мірошниченко, В. М. Бадова, 
М. Ю. Фукс, М. І. Жереб’ятьсв. їх вихо
ванці навіть були серед призерів під час 
республіканських змагань. Результати 
юних кіровоградських легкоатлетів Во
лодимира Киригенка, Олександра Кгся- 
на, Бориса Грабового, Володимира Чер- 
нухи ввійшли у десятку кращих 
раїні.

Чому досвід кращих тренерів 
гальнюється?

О. Березан. Згоден — Іванець 
провідних вихователів зміни майстрів. 
Він в однаковій мірі дбає і про загаль
ний фізичний розвиток легкоатлетів, і 
про їх майстерність. Усвідомлення того, 
що спорт формує характери, сприяє 
гармонійному розвитку людини, значить 
багато. Звідси і починається робота Іван- 
ця — його найперша ціль — виховати 
сильну і вольову людину.

Щодо передачі досвіду, то тут с пев
не упущення облепорткомітету. Є тре
нери сумлінні, з почуттям відповідаль
ності, і є такі, що просто відбувають го
дини в спортзалі чи на стадіоні, а потім 
біжать в інший колектив на «підробі
ток». Я вважаю, що районним спортко- 
мітетам слід суворо спитати з тих, кому 
доручено вести юних спортсменів. Бо в 
нас є серйозні підстави непокоїтись — 
днями минас перше півріччя, а в облас
ті не підготовлено жодного кандидата в 
майстри спорту, жодного першорозряд
ника.

Кореспондент. Під час молодіжних 
ігор України кіровоградські легкоатлети 
в своїй групі поступилися першістю 
представникам Чернігівщини, Киїсщини, 
Волині, Хмельниччини, а в цілому по 
республіці були аж дев’ятнадцятими. 
Якшо спортсмени Чернігівщини набрали 
96,5 очка, то кіровоградці наполовину 
менше. Можливо, у нас гірші умови для

підготовки високо
класних легкоатлетів?

О. Березан. Ця про- 
блелАа хвилює нас 
давно. І якщо гово
рити про умови, то 
вони таки поганень
кі. Тільки в «Колосі»

дещо покращилась справа з будівни
цтвом спортивних споруд. Проте □ біль
шості товариств не розширюють сітки 
легкоатлетичних комплексів. Взимку в 
колективах фізкультури навчально-тре
нувальний процес, до якого залучені 
легкоатлети, майже зупиняється. Здава
лось би в Кіровограді можна уникнути 
таких прогалин. Але вони все ж є. На
віть на стадіоні спортклубу «Зірка» нема 
умов розгорнути широку роботу з лег
коатлетами, зокрема, з багатоборцями. 
Ми проводили обласні змагання, але че-

• Легка атлетика.
Який фініш кіровоградців?

„ФІКСУЄМО 
ПРОЧЕРКИ“ 
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ДІАЛОГ ВЕДУТЬ ПАШ КОРЕСПОН
ДЕНТ М. ШЕВЧУК 1 ГОЛОВА ФЕДЕ
РАЦІЇ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ ОБЛ- 
СПОРТКОМІТЕТУ О. БЕРЕЗАН.
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рез відсутність сектора для стрибків з 
шестом, поєдинки з цього виду так і не 
відбулись. То як же говорити про успіх 
наших стрибунів під час республікан
ських стартів? Погані показники з стриб
ків у висоту серед дівчат, хибує бар’єр
ний біг, нема зрушень в потрійному 
стрибку. Одна з причин — відсутність 
належної бази.

Кореспондент. На факультеті фізвихо- 
вання педінституту, в ДЮСШ є здібні 
спортсмени. Але пропаганда легкої ат
летики не ведеться. Часом на стадіон 
під час змагань приходять тільки ті, ко
го викликають на старт. Раніше прово
дились день стрибуна, день метальни
ка, практикувались тижні фізкультури в 
низових колективах. Нині пропаганда 
легкої атлетики' «в загоні».

О. Березан. Це так. І ми не збираємо
ся миритись з таким становищем. Ось 
відбудеться чемпіонат області. Після 
змагань ще раз проаналізуємо всі наші 
плюси та мінуси. На контроль поставимо 
головне: роботу тренерів, будівництво 
спортивних баз, пропаганду легкої атле
тики. В ході підготовки до VI Спартакі
ади народів СРСР ми, гадаю, вивчимо 
проблеми спортивного удосконалення. 
Впровадження комплексу ГПО, науково 
обгрунтована організація тренувального 
процесу, ■ створення персонального кон
тролю чад кожним вихованцем відкри
вають перед нами перспективу в поліп
шенні справ з легкою атлетикою в об
ласті.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 
Повніш. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. «У 
ляльковому магазині». (М), 
10.00 — Кольорове телебачен
ня про російських художни
ків. В. Поленов. (М). 10.30 
Музична програма «За листа
ми глядачів». (ЛІ). 11.00 
«Для вас, батьки». (М). И.ЭД 
— «Поезія». (М). 11.45 — Ху
дожній фільм «Зимородок». 
(М). 13.15 — Пошта програми 
«Здоров’я». (М). 13.45 — Но
вини музичного життя. (М). 
14.30 — Кольорове телебачен
ня. «Більше хороших товарів». 
(М). 15.00 — «Очевидне — не
ймовірне». (ЛІ). 16.00— Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 16.30 —
«Вогні цирку». (М). 17.15 
Політичний оглядач 10. А, 
Жуков відповідає на запитан
ня телеглядачів. (М). 18.00 -» 
Новішії. (М). 1Б.15 — Кольо
рове телебачення. «Діти Краї
ни Рад». Телевізійний доку
ментальний фільм «Свято у 
червоному галстуці». (ЛІ). 
19.10 — Гастролі Новосибір
ського театру музкомедії в 
Москві. (М). 19.35 — Кольоро
ве телебачення. Художній 
фільм «Приборкання вогню», 
І серія. (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Інтер
бачення. Кольорове телеба
чення. Чемпіонат світу з фут
болу. Збірна IIДР — збірна 
ФРІІ. (ФРИ). 23.15 — Новини. 
(ЛІ).
ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 — 
Програма «Вісті». (К). 19.45 — 
«Екран молодих». «Тепле літо 
в очах». (К). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 —■ 
Кольорове телебачення. «Вес
няний день, 39 квітня». Телс- 
вистава. В перерві — «На ла
пах республіки». Вечірні но
вини. (К).

НЕДІЛЯ

-г

До фінішу — 
всім цехом

ф На стадіоні спор
тивного клубу «Зірка» 
відбулися змагання з 
багатоборства ГПО, ре
зультати яких входять до 
заліку ювілейної спарта
кіади кіровоградського 
заводу «Червона зірка».

Впертою була боро
тьба за першість між 
командами ковальсько- 
пресового і інструмен
тального цехів. Сильні
шими в першій групі 
команд виявилися кова
лі. А третю сходинку по
сіли багатоборці четвер
того механоскладально
го цеху.

В. ШАБАЛІІІ.

ЩО П КАЗАТИ, в ниніш
ньому сезоні кіровоград

ська «Зірка» не виправдала 
сподівань своїх ----- ;------
ликів. Програні за програ
шем. З ІЗ ігор — 6 поразок.
5 нічийних результатів і лише два виграші. Вже у 
першому турі ігор па кубок УРСР — теж поразка. А 
торік, як ми знаємо, «Зірка» була володарем цього 
трофею. Програш па своєму полі, програш па чужо
му. І все ж матч в Тернополі свідчив про тс. що є ще 
надія па позве сходження. В першому Таймі кірово
градці забили у ворота < Будівельника» 3 м’ячі. В 
другій половшії гри господарі поля зрівняли раху
нок — 3:3. Але за кілька хвилин до кінця матчу Вік
тор Сгсизлко вивів «Зірку» вперед — -1:3.

шапуваль-
е • •

Таким чипом, після 14 ігор в турнірній таблиці 
-Зірка» зайняла аж 16 сходинку. Па її рахунку було 
II очок, співвідношення забитих і пропущених м’ячів 
14-20.

20 червня кіровоградці приймали па своєму полі 
дппамівців Хмельницька. Цей матч закінчився з 
рахунком 2:0 па користь наших земляків.

да Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСЛ, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жипя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БИ 06172. Індекс 61 197.

Юні шахісти просять роз
повісти про перші шахові 
турніри світу, про чемпіонів.
ї> ПЕРШЕ офіційний чемпіо- 

пат світу з шахів був про
ведений и 1880 році. Але до 1886 
року пскороноваїшми королями 
шахів вважалися видатний ні
мецький шахіст Адольф Андер
сен та американець Поль Морфі.

А. Андерсен народився в 1814 
ропі в Бреславлі (нині Вроц
лав). де він був вчителем гім
назії. Познайомившись з шаха
ми ше в дитинстві, він завоював 
собі солідну репутацію в місце
вих шахових колах. Він був ніс 
зовсім невідомим шахістом, ко
ли в 1851 році направлявся на 
свій пеошпй міжнародний тур
нір в Лондон.

Результат виявився ссіїсаній- 
пим. Перемігшії всіх пайсплі,пі
ших шахістів того часу. Аидср- 
ссн був визнаний найснльнішим 
шахістом.

Офіційно титула чемпіона сві
ту тоді шс не було, але неофі
ційно шахістом № 1 почали вва
жати Адольфа Андерсена. А дві 
найяскравіші з ного партій па-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 
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Клуб
64-х клітин

Керівник клубу 
кандидат v майстри спорту 

Г. ДУБІВКА.

зиваюті.ся відтоді «вічнозеле
ною» і «безсмертною».

о Пропонуємо читачам 
розглянути партію, яка обі
йшла весь світ і протягом 
століття захоплює всіх ша
хістів.

Отже, «Безсмертна пар
тія» Аіідерсен — Кізериць- 
кшї. 1. сі е5 2. її сї 3. Сс4 
Ь5 4. С:Ь5 ФІ14+ 5. КрП
КГ6 6. КІЗ ФІіб 7. (ІЗ КІ15 
8. КН4 с6 9. КЇ5 Фд5 10. £0 
КГбН.ЛйісЬ 12. 114 Ф^б 
13. 115 Фр5 14. ФЇЗ К«8 
15. С:Г4 ФЇ6 16. КсЗ Сс5 
17. К(15 Ф:Ь2 18. Сііб! с:цІ 
19. е5 Ф:а1 + '2О. 1<ре2 Каб 
21. 1<:к7+ Кр<18 22. ФЇ6+ 
К:Г6 23. Сс7 мат.

* *
Про Перших чемпіонів 

світу — п наступних випус
ках «Клубу 64-х клітин».

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. «На 
зарядку, ставай!» (ЛІ). 9.20 
Новішії. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Будильник». (ЛІ). 10.00 —• 
Кольорове телебачення. «Слу
жу Радянському Союзу!» (М), 
11.00 — І. ІО. Магулов. «Ви
гнана» — вистава Уфімського 
республіканської о російського 
драмтсагру. 13.30 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Дядя Баня». (М). 15.1Q
— Кольорове телебачення.
Програма мультфільмів. (М). 
15.40 — «Міжнародна панора
ма». (К). 16.10 — На V Між
народному конкурсі імені П. І. 
Чаїіковського. Піаністи. II 
тур. (М). 17.00 — Кольорове
телебачення. «Клуб кінопор 
дорожей». (М). 18.00 — Інтер
бачення. Кольорове телеба
чення. Чемпіонат світу з фут
болу. Збірна Польщі — збірна 
Італії. (ФРІІ). 19.45 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Приборкання вогню». 
II серія. (М). 21.00 — Програ
ма «Чис». (М). 21.30 — Кольо
рове телебачення. «Ваша дум
ка». (М). 22.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат Євро
пи з класичної боротьби. Фі
нал. (Мадрід). 23.00 — Повн
іш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
До днів літератури та мисте
цтва УРСР в Естонії. (К). 11-05
— Кольорове телебачення.
«Палітра». (!<). 11.35 — «Мо
ре кличе». (Одеса). 12.05 
«Екран молодих». (К). 13.15 — 
«Закон і ми». (Ді.яів). 13.45 — 
Фільм-концсрг. «Пісні Лише- 
ропу». (ЛІ). 14.05 — Для дітей. 
Телсішсгааа «Заііспалс коро
лівство». (К). 15.30 — Кольо
рове телебачення. «Чиста кри
ниця». (К). 16.30 — Для дітей. 
«Сурмач». (К). 17.20 — Ко/ 
льорове телебачення. «Запро
шуємо на пісіно». (К). 18.05 — 
Кольорове телебачення. «Зем
ля людей». (K). 19.0D — Про
грама «Вісті». (К). 19.30 — Ко
льорове телебачення. «Актори 
і ролі». (К). 20.45 — «На до
браніч. діти!» (К). 21.00 —
Програма «Час». (І<). 21.30 — 
Художній Фільм «Доля рези
дента». 24.011 — Вечірні нови
ни. (К).

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.00— 

«Винахідник». (М). 16.30 —•
«Жнивам — бойову ютоп- 
иість». (Запоріжжя). 18.45 
«Па допомогу абітурієнтам». 
(К). 17.00 — Те.теальманах
«Чиста криниця». (Харків). 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.1.5 — «Зустріч
ний план Вологодської облас
ті у дії». (М). 19.00 — Па
V міжнародному конкурсі 
ім. II. І. Чайковського. (М). 
19.45 — Телеспектакль «Атлан
тика». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження телеспектаклю «Атлан
тика». (ЛІ). 22.20 — Кольорояе 
телебачення. «Спортивний,що
денник», (М). 22.50 — Повн
іш. (М).
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