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ЗАВТРА — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДИ- 
ТЕЙ. ВІН ОСОБЛИВИЙ ДЛЯ НАС, ЯК НЖОЛИ. БО 
ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ В МІЖНАРОДНИЙ РЖ ДИТИНИ.

МИ ПАМ'ЯТАЄМО СЛОВА ТОВАРИША Л. В. БРЕЖ
НЄВА ПРО ТЕ, ЩО НАЙПЕРШИЙ НАШ ОБОВ'ЯЗОК 
— «ПОСТАРАТИСЯ, ЩОБ ДОТИ ВШ НАРОДІВ НЕ 
ЗНАЛИ ВОЄН, ЩОБ У НИХ БУЛО СПОКІЙНЕ, РА
ДІСНЕ ДИТИНСТВО».

ТОМУ, ПРИСВЯЧУЮЧИ СЬОГОДНІШНІЙ НОМЕР 
ГАЗЕТИ МІЖНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, 
ЖУРНАЛІСТИ «МОЛОДОГО КОМУНАРА» ПЕРЕРА
ХОВУЮТЬ СВІЙ ГОНОРАР ЗА МАТЕРІАЛИ, ОПУБЛІ
КОВАНІ В НЬОМУ, ДО РАДЯНСЬКОГО ФОНДУ 

МИРУ.

Тсбі поталанило, юний друже! Ти | 
народився в щасливу добу, живеш у 
соціалістичному суспільстві, яке га- _ 
рантус тобі стільки прав. Держава В 
робить усе для того, щоб здійснили- І 
СЯ ТВОЇ мрії, щоб ТИ виріс СИЛЬНИМ, І 
здоровим, добрим, мудрим. Широ- І 
на дорога стелиться перед тобою. ■ 
Сотні професій чекають на тебе. Ви
бирай до душі. І

«Життя всіх дітей могло б стати ; 
щасливішим, — говориться в заяві В 
Міжнародної демократичної федера
ції жінок у зв’язну з Міжнародним В 
роком дитини, — якби уряди і все 
суспільство в цілому ставились до “ 
них із таким, же піклуванням, яким
оточені діти в соціалістичних краї- ж 
нах». ’ .,

Наші діти живуть щасливим, повно
правним життям. Цього року хлопчи
ни і дівчатка області, чимало піонер- І 
сьних дружин візьмуть участь у тру- | 
доеих акціях «Мільйон — Батьківщи
ні», «БАМу — піонерські поїзди», в | 
конкурсах дитячого малюнна «Діти— І 
Олімпіаді-80», творчих робіт піонерів | 
та школярів «Війні — ні!», фотоксн- І 
нурсі «Здоров’я дитини — багат
ство країни», у фестивалі дитячої піс- ■ 
ні. Літо — пора відпочинку, веселих 
спят. У школярів — цікаві подорожі, 
екскурсії. На них чекає обласне піо- ■ 
тверське свято «За дитинство наше Е 
щасливе спасибі, рідна країно!». І

Ще на світанку Радянської влади В 
наша держава оголосила: все найира- ■ 
щС _ дітям! Адже діти — майбутнє 
людства. Всі дебрі люди світу сбері- ■ 
гають від лиха і леліють прекрасний ■ 
світ дитинства. Організація Об’єдна- ] 
них Націй оіслосила цей рік Міжна- ■ 
родним роком дитини. В нашій краї- g 
ні піклування про здоров’я матері і ■ 
дитини віднесено до рані у державної g 
політики.

Близько тридцяти шкіл і дошкіль
них дитячих закладів привітно від- ■ 
чинять їм цього ррну двепі- Для дітей В 
буде відкрито в області 52 ігрові кім- І 
пати. 4G німнат денного відпочинку, В 
споруджено 26 стрілецьких тирів, два И 
будинки піонерів. У піонерських та- R 
борах відпочинуть близько 150 тисяч и 
хлопчиків і дівчаток. ■

Немало біди накоїли деякі до
рослі, які розучилися сприймати світ В 
таким, яким бачить його дитина: І 
добрим і щедрим — як материне 
серце, сильним І чесним — як бать- | 
ніпська поля На землі лишається ве- | 
лика кількість неписьменних. Більш 
jik у 40 країнах світу досі немає за- ■ 
конів про обов’язкове навчання. По- g 
над 1С0 мільйонів дітей позбавлені 
можливості вчитися. «Курьер ЮНЕС
КО:) писав, що копи становище в га
лузі освіти не зміниться, то до 1985 |
року за порогом школи зостанеться 
165 мільйонів дітей, або кожна третя ■ 
Дитина шкільного віку. ! водночас у g 
сг.іті витрачаються величезні кошти В 
на гонку озброєнь.

Радянські діти не тільки успішно : 
опановують шкільну програму. Вони В 
вчаться добра, вміють сприймати 
серцем біди ровесників. Тисячі, міль- _ 
йони радянських школярів першими L 
відгукнулися на трагічні події в Чілі, к 
посилаючи патріотам листівки солі- И 
дарності.

З великою батьківською теплотою 
і щирістю звернувся до наших хлоп- W 
чинів і діпчаток у новорічному при- ®

м| вітанні Генеральний секретар ЦК 
І/ПРС. Голова Президії Верховної Ра
ди СРСР Л. І. Брежнев. Це звернеи- І 
і*я — новий яскравий вияв турботи К 
Комуністичної партії, Радянського | 
уряду про юне покоління. “

Діти живуть для щастя. І каш най
перший обов’язок — передати їм 

Lyre найкраще, що знаємо ми самі, | 
що створено для нас усією Історією. В

ИШІ ДРУЖБІ «»РОДІВ
Півмільйоппу аудиторію гля

дачів зібрали триста концертів 
і творчих зустрічей, що відбу
лись у рамках VII • фестивалю 
мистецтв «Київська? весна*, 
присвяченого 325-річчю вол- 
з'єдіїдщщ України з Росією. В 
ньому взяли участь . 11)00 май

стрів культури РРФСР, які 
представляють майже всі жан
ри художньої творчості, країні 
виконавські колективи УРСР. 
Посланні братнього народу бу
ли гостями- робітників і сту
дентів Києва, сільських трудів
ників столичної області. 11а

честь Міжнародного року дп- 
ішш відомі ансамблі, оркестр», 
артисти естради організували 
цикл виступів для дітей. Фес
тиваль зібрав за круглим сто
лом композиторів, художників, 
письменяиміь Росії і України. 
Великий успіх мали виставки 
образотворчою, деноратпвво- 
ирикладного мистецтва, книг

видавництв Російської Фєде-« 
рації, дитячої творчості.

Справжнім парадом талаїь 
тів, що ввібрав у себе всі бар-» 
ви чудового свята дружби* 
сіяв заключний концерт май-* 
стрів мистецтв Росії,-який від-* 
бувся 28 травня в Палаці куль-* 
зурн «Україна».

^Закінчення на 2-й сюр.).
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ВЕЛИЧАЛЬНА ДРУЖБІ НАРОДІВ
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).

Багато разів звучали в залі 
сплески під час концерту, який 
відобразив ідейно-художній 
зміст усієї програми, проіікя- 
гої високим святковим настро
єм. Все, що принесли цього ве
чора па сцену артисти, злилося 
у величини іімн Країні Рад, 
непорушній дружбі її народів. 
Заключний акорд «Київської 
весни» став яскравою, незабут
ньою демонстрацією непоруш
ного братерства і духовного 
єднання народів СРСР, справ
жнього розквіту їх талантів і 
творчого генію.

На концерті були присутні 
члени і кандидати у члени По
литбюро ІДК Компартії Украї
ни товариші В. В. Щербиць- 
ьий, М. М. Борисенко, О. її. 
Ботвин, О. Ф. Ватчепко, Г. І. 
Ващенко, О. ГІ, Ляшко, П. Л. 
Погребняк, І. 3. Соколов, В. О. 
Сологуб, О. А Титаренко, В. В. 
Федорчук, О. С. Капто, Я. 11. 
Погребняк, члени делегації 
Російської Федерації на чолі з 
заступником Голови Ради Мі
ністрів РРФСР В. І. Кочсмасо- 
вг.м, завідуючий сектором від
ділу культури ЦК КПРС Г. О. 
Щепаліп, члени Президії Вер
ховної Ради і Ради Міністрів 
УРСР, завідуючі відділами ПК

Компартії України, міністри, 
керівники.- іворчпх спілок рес
публіки.

Відбулася зустріч з делега
цією РРФСР і учасниками Все
союзного фестивалю мистецтв 
«Київська весна-79» у Київ
ському міськкомі партії. Б 
парку Дружби народів відбув
ся мігши’.

28 травня, у Президії Вер
ховної Ради Української РСР 
були вручені Почесні грамоти 
і Грамоти Президії Верховної 
Ради Української РСР пред
ставникам художніх колекти
вів, творчих спілок і організа
цій Російської Федерації, на
городжених за активну участь

у Всесоюзному фестивалі мке- 
тецте «Київська весна-79».

Вручаючи паюродп, член 
Полігбюро ЦК Компартії Ук
раїни, Голова Президії Вер
ховної Ради Української РСР 
О. Ф. Ватчепко від імені ЦК 
Компартії України, Президії 
Верховної Ради Української 
РСР і Ради Міністрів респуб
ліки тепло поздоровив послан
ців Російської Федерації з ус
пішним завершенням фестива
лю, висловив СерДСЧІІ) вдяч
ність учасникам «Київської 
весни-79», побажав їм новпх 
успіхів у творчій праці на бла- 
іс Вітчизни.

Голова правління Спілки 
письменників РРФСР Герой 
Соціалістичної Праці С. В. Ми
халков, художній керівник 
Державного академічного пів
нічного російського народного 
хору народна артистка РРФСР

Н. К- Мошко, голова правління 
Всеросійського театральної о 
товариства, народний артист 
СРСР, Герой Соціалістичної 
Праці М І. Царьов від імені 
нагороджених щиро дякували 
ЦК Компартії України, Прези
дії Верховної Ради Україн
ської РСР, урядові республіки 
за високу оцінку їхньої твор
чої праці і запевнили, що й на
далі віддаватимуть свій талан- 
і натхнення дальшому зміц
ненню ленінської дружби на
родів, поповненню духовної 
скарбниці багатонаціональної 
Країни Рад.

Уряд Української РСР влаш
тував 28 травня прийом па 
чесгь діячів літератури і мис
тецтва Російської Федерації— 
і часників урочистостей, при
свячених 325-річчю возз’єднан
ня України з Росією.

(РАТАУ).

ВЕСЕЛКА, ПОДАРОВАНА „КАЗЦІ“
НОТАТКИ, ЩО ПОЯВИЛИСЯ В ЗАПИСНИКУ ЖУРНАЛІСТА, ЯКИИ ПОБУВАВ У ЗАВОДСЬКОМУ

ЦІІЕСТИРІЧНИЙ Юра Михно, до- 
читавши книжку про Хлопчи- 

ща-Кибальчиша та буржуїнів, сти
шено спитав свою виховательку:

— Але ж він таки лишився жи- 
уи, цей хоробрий хлопчик? А бур
жуїнів ус<х наші кіннотники по
вили.

— Авжеж. Жодного на зоста
лось.

— А кіннотники он які! І я бу
ду солдатом.

— Навіщо? — загадково спита
ла вихователька. — Ти ж не зби
раєшся воювати з буржуїнами.

— А я іак, щоб бути красивим 
і сильним. Щоб усі на мене диви
лись, як на Хлопчиша...

Вислухавши цей діалог, я беру 
інтерв’ю у кількох вихованців ди
тячого садка «Казка» кіровоград
ського заводу «Червона зірка».

Отже: хто ким хоче бути?
Іра Сидоренко:
— Лікарем. Щоб у бабусі не бо

ліли зуби.
Ігор Пахомов:
— Шофером. Щоб їздити да

леко-далеко і бачити різні дива...
А ще цікаво, чи потребують во

ни захисту (і якого)? їа вони на 
настрахані нічим. Хіба що таке:

— Хай наші хлопці не скубуть 
нас за коси.

— А сірники в руки не слід бра
ти нам.

— Я боюсь уколів і щеплень. 
Трошки щипає голкою тьотя лі- 
карша.

— Скажіть, щоб тато з мамою 
на сварились. А то чути до сусіда, 
який дивиться телевізор....

Ось який «захист» їм потрібен, 
цим п'ятирічним і шестирічним 
маленьким дивакам із «Казки».

Слухаю їх і згадую текст листа, 
що надійшов минулого року на 
адресу Радянського уряду з Ан
глії:

«Я — чотирнадцятирічний шко
ляр. У нас в Англії вважається, 
що ліп повніші ненавидіти кому
нізм. Якщо ви вирішите ближчим 
часом кинути атомну бомбу на 
Великобританію, будьте, будь лас
ка, такими добрими і робіть це 
вночі і, дуже бажано, під час кані
кул. Оскільки я живу в Корнусллі 
І думаю, що ви не будете скидати 
бомби на захід від того місця, де 
ми живемо, і оскільки в нашому 
районі вітер в основному дме в 
північно-східному напрямі, радіо
активні осади не діятимуть на 
нас. Щиро ваш Майк Тетлі>.

Ось як діти стають жертвами 
Злісної антирадянщини, дезінфор- 

ти,м часом У Цій країні 
батьки самі вбивають своїх дітей. 
Як пише газета британських кому
ністів «Морнінг стар», таким чи
ном щороку гине понад 100 дітей.

У Латинській Америці через 
!X^eдocтaтню медичну допомогу за 
істанні десять років загинуло 7,5 
їільйона дітей. Матеріали Міжна
родної організації праці свідчать: 
З мільйони дітей на планеті віком 
0 15 років працюють, щоб існува

ти- Соціолог із США Герберт Отто 
підрахував, що американець із 
Шестирічного віку в середньому 
ІЗ тисяч раз бачить по телебачен
ню, як знищуються людські життл.

Ось такі «дива» в тому світі, де 
страхають малюків комунізмом.

Наша ж шестирічна Віта Казна
чеева бідкається хіба що тому, що 
Пустотливі хлоп’ята часом шарпа
ють їх за кіски, А яка може у неї 
фути інша скрута? Тільки в їхньо
му дитсадку аж 16 виховательок з 
вищою оезітою, 10 медпрацівників 
Середньої ланки, лікар, 20 нянь. 
Та ще кухарі, та ще...

Тим часом, за повідомленнями 
журналу «Ю С ньюс енд уорлд рі- 
Порт». у таних великих містах, як 
Ныо-Иорк, Хьюстон, Атланта, всьо
го лише півдюжини поліцаїв зобо- 
а язано розшукувати безпритуль
них дітей. Тому не випадково, що

з 21 тисячі біженців, які полинули 
батьківський дім уже цього року, 
лише 5 тисяч стали об'єктом уваї и 
поліції.

У нашій країні, якою страхають, 
яку вчать ненавидіти, в дитячих 
дошкільних закладах на нінець ни
нішнього року виховуватиметься 
ІЗ,2 мільйона хлопчиків і дівчаток. 
У радянських дітей — 4540 пала
ців та будинків піонерів, 1085 стан
цій і 1283 нлуби юних техніків, 
500 клубів юних пілотів і космо
навтів, 39 дитячих залізниць, 641 
станція юних натуралістів, про 
псе це подбала держава.

Та позернел-ось до «Казки». Бу
динок садка потопає в зелені. 
Всюди — квітники. Зайдіть у будь- 
яку з кімнат. Усюди кутечки при
роди. Дітей учать любити красу.

День тут починається з фізза
рядки. А потім смачний сніданок. 
І захоплюючі ігри. Хлопчики і дів
чатка вчаться танцювати, розучу-

дійці п’ятирічки, котрі приходили 
в дитсадок, ш.об полагодити ігро
ві майданчики і поповнити куточ
ки природи, розповідали про 
свою професію. Всі громадські 
активісти заводу зібралися у го
лови завкому профспілки В. І. Со- 
коленка, щоб розв'язати завдан
ня надзвичайної ваги. Хтось, мо
же, чекав, що мова піде про вшо- 
товлення чергової партії сівалок, 
про урядове завдання на постав
ку цих машин.

Та Володимир Іванович гово
рив про інше.

— Подбаємо про дітей. Під час 
канікул — увага кожній робітни
чій сім’ї. Вже кілька днів у нашо
му піонерському таборі імені 
Юрія Гагаріна працює ударна 
бригада майстрів. Усе впорядко-

ДИТЯЧОМУ САДКУ.

«...Діти — це 
наше майбут
нє, їм доведе
ться продов
жувати справу 
своїх батьків і 
матерів. Вони, 
я впевнений, 
зроблять жит
тя на землі 
красивим і 
щасливим. А 
наш обов’язок 
постарат и с я, 
щоб діти всіх 
народів не зна
ли воєн, щоб у 
них було спо
кійне, радісне 
дитинство».

Л. І. Брежнев.
На фото: Олена ТАЛИШЕВА зі своїми 

вихованцями. Фото В. ГРИВА.

ють пісні, вірші, юні художники 
малюють світ, який вони бачать 
своїми очима. Кращі їхні малюн
ки було вміщено на сторінках 
журналу «Мурзилка», відзначено 
призами. А ті, кому восени час до 
школи, вже вміють писати, чита
ти, лічити.

Завідуюча дитсадком Л. О. 
Гурська показала нам «Кімнату 
див». Тут зібрано іграшки, зроб
лені руками малюків, тут — по
дарунки болгарських дітей, з яки
ми листуються вихованці «Казки». 
Телевізор, кінопроектор, радіола, 
магнітофон •— усе куплено на 
кошти заводу. У квітні придбали 
нову партію іграшок — на 600 
карбованців.

Збираються в цій кімнаті вихо
ванці кожної групи. І вихователь
ки відкривають їм світ чудес: 
диктор розповідає казку про 
країну Навпаки, з екрана Червона 
Шапочка вчить їх доброти.

Таких дитсадків завод збудував 
уже вісім. Невдовзі справлять но
восілля І 8 дев’ятому. Тільки бу
дівництво одного садка обходи
ться в 400 тисяч карбованців. Але 
ж це для дітей. Для них усе. Бо 
кому ж іншому, як не їм? 
у ЗАВКОМІ профспілки зібра

лися серйозні й поважні дяді 
і тьоті, яких хлопчики і дівчатка з 
«Казки» бачили акте не раз у се
бе. Тут були шефи з цеху метале
вих виробів, тут були працівники 
комітету комсомолу, молоді reap-

аується — корпуси, майданчики. 
750 школярів оздоровимо там 
цього літа. Про харчування ми 
вже подбали. Але не менш важ
ливе питання — хто працюватиме 
з дітьми...

Того дня начальником табору 
затвердили комуністку Р. М. Во
лошину, ветерана комсомолу Кі- 
ровоградщини. Поповнили загін 
піонервожатих і вихователів — 
товаришами з колективів комсо
мольсько-молодіжних бригад. 1а- 
кими ініціативними й беручкими, 
як електрослюсар Василь Гав
риш, інженер-конструктор Дмит
ро Терзі. Шістнадцять молодих 
виробничників отримали путівки 
в завкомі комсомолу — на роботу 
в піонерський табір.

І займеться там вогонь Малих 
олімпійських ігор, і покличе дітво
ру на берег ставу чарівник Неп
тун. Палатиме піонерське багаття 
біля колишньої партизанської 
землянки, де юні ленінці слухати
муть захоплюючу розповідь ве
терана. Це тоді, коли вже від
криється табір. Але перед цим 
біля головної заводської прохід
ної на світанку зберуться батьки 
' діти, партійні, профспілкові, 
комсомольські і фізкультурні ак
тивісти заводу. Вишикуються в 
Р.яд барвисті автобуси. Робітнича 
сім я проводжатиме своїх дітей 
у піонерський табір, що розміс
тився в дубовому гаю за Трепів- 
кою. І не буде того дня більш

важливої події, ніж ця — проводи 
в табір див. ьо треба дати напут
тя дітям. Так було торік. Так бу
де тепер, у перших числах черв
ня. Гак буде завжди.

І вручать дітям робітників ту
ристські путівки, покличуть ЇХ У 
подорож рідним краєм (понад 50 
тисяч карбозанців виділено цьо
го року на оздоровлення юних 
чер8онозорівців). Щоб бадьори
лися, міцніли, набиралися сили.

Через роки сьогоднішньому ви
хованцю дитячого садка «Казка» 
Юрі Михну батько розкаже, скіль
ки треба було докласти зусиль, 
затраіити коштів, щоб еін стаз 
громадянином, творцем. І обо
в’язково щасливим! Для цього всі 
наші щедроти.

Але ми не можемо бути байду
жими. коли чуємо про долю дітей 
у країнах капіталу. Міністр закор
донних справ СРСР А. А. і ромико, 

виступаючи на XXX! Асамблеї ООН, 
відзначив, що сьогодні в світі на 
навчання солдата азбуни знищен
ня витрачається в 60 разів біль
ше, ніж на навчання дитини азбу
ки творення. А ножна найновіша 
бомба могла б перетворитися є 
школу, лікарню, дитячу бібліотеку.

У «Казці» на одного вихованці! 
держава витрачає до 50 карбован
ців щомісяця. Таких дитсадків у 
країні нині діє до 120 тисяч. У них 
виховується понад 13 мільйонів 
дітей. На кінець п’ятирічки мере
жа дошкільних закладів збільши
ться не менш як на 2 мільйони 
500 тисяч місць.

ПРОКИДАЄІЬСЯ в «Казці» ма
ленька Сзітланка Андріаноза.

І зачаровано каже:
— Як багато сонць! Сто сонць у 

кімнаті!
Вихователька Їй зраділо:
— Хутчіш одягатися і на май

дан. Там ваші татусі принесли із 
заводу труби-горни, бубонці і 
гармошки.

А десь за океаном ровесниця 
Андріанозоі безнадійно попро
сить:

— Хліба!
Адже сьогодні на планеті голо

дує близько 200 мільйонів дітей.
Прийшов у дитсадок «Казка» ро 

бітник «Червоної зірки», взяв на 
руни дитину товариша, який пра
цює а сусідньому цеху. Прийшли 
сюди вчителі з підшефної серед
ньої школи № 13, розглядають ро
боти Сергійка Кулична, що став 
постійним автором «Мурзилки». 
Всі вітають талановитого хлопчи
ка. А 26-річна американка Аліса 
викинула свою тримісячну дитину 
з вікна висотного будинку. За по
відомленням «ю С ньюс енд уорлд 
ріпорт», з американських сім’ях 
жертвами фізичного насильства 
щорону стає 6,5 мільйона дітей. 
Хіба цс не варварство древніх ча
сів? Хіба це не вандалізм?

Та є на світі велика країна, яка 
свято виконує заповіт свого вели
кого вождя: «Все найкраще — ді
тям!» І люди доброї волі дивля
ться на неї, як на добру й ніжну 
матір, котра приголубить свою 
дитину і поділиться гостинцем із 
чужою. Бо всім дітям потрібне 
тепло. Таке, як у «Казці».

Прийдіть сюди у свято і в бу
день замилуєтесь ними, наши
ми дорогими Балеринами і Оле
сями. Ви побачите їх щасливими 
і скажете:

Ні, недарма йшли крізь во
гонь і полум’я наші батьки і діди.

Ні, недарма мозоляться наші 
руки.

; ста,чемо плече до плеча. 
Мільйонної Щоб захистити зача
ровані серця малят. Щоб жила 
їхня веселкова казка.

М. ШЕВЧУК.

Нині в нашо
му невеликому 
місті Гайвороні 
працюють де
в’ять чудових 
дитячих садків. 
Мабуть, кож
ний дорослий, 
випадково чи 
невипадк озо 
потрапивши в 
один із них, з 
цікавістю спо
стерігатиме за 
іграми дітей, 
зупинить ко
гось із малят і 
спитає, при
близно, те са
ме, що спитала
я з одного з 
хлопчиків, які 
гралися в піс
ку:

— Як тебе 
звуть?

— Саша.
— Снільни ж 

тобі років?
Хлопчик ста

ранно відлічив 
три розчепіре
них пальчики і 
показав мені.

— А де твоя 
мама?

— На роботі.
— Ти не пла

чеш за нею?
— Ні, я гра

юсь! — І малий 
почав зосеред
жено насипати 
пісок у кузов 
маленького са
москида.

Я не стала 
заважати йому 
і пішла до ін
шої групи. Мою 
увагу привер
нули два хлоп
чики, лн дві 
нраплі води 
схожі один на 
одного. Це близ
нята Рома і Ві- 
тя Красюки.

— Вам подо
бається ваш са
док?

— Так, подо
бається. Тут ба
гато діток, тут 
весело, — від
повів Вітя.

— А я знаю 
вірш про Ле
ніна.

— Я теж, я 
теж знаю цей 
вірш, — нетер
пляче застрибав 
Вітя.

— Вітю, Ро
мо! — почувся 
здалеку хор ди
тячих голо
сів. — Ми йде
мо на прогу
лянку.

...Кілька хви
лин у дитячому 
садку. Звична 
для всіх нас, 
дорослих, кар
тина. Ми що
дня бачимо іі, 
коли приходи
мо за своїм 
сином чи донь
кою. І все Ж 
кожного разу
у нас виникає



ч

травня 19Т9 року ________

emit

ФАКТУ
РЯДКОМ

плии79тЛ.ИСТ‘в одержав «Молодий комунар» з початку 
року. З них ножен третій — це розповідь дітей ЇХНІХ батьків, дорослих г.юдей про сьогоднішній день на- 
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данціїП°НУЄМ:> УГ>ИВКИ 3 листів з останньої пошти ре-
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{ільшість старшокласни- 
Яосипівської восьми

річки вирішила під час 
Літніх канікул подати до
помогу рідному колгоспу 
Імені Леніна. Вони стануть 
поруч своїх батьків і стар
ших товаришів, щоб швид
ку зібрати врожай. Ті, хто 
Завтра працюватиме 8 по
лії На тваринницьких фер
мах І зернових токах гос- 
цРДарства, вже сьогодні 
яНИЮть свої робочі ДІЛЯН
КИ; Як і торік, Антоніна та 
Зінаїда Матяш будуть зай
няті на молочнотоварній 
Фермі №_ З, С. Фаренюк, 
В. Чорний, М. Вернигора, 
С, Татарчук та інші разом 
і механізаторами працюватимуть на полях, Т. Бла- 
Шук, О. Курбатов, В. Ба
нан—у городничій бригаді.

їм буде з ного брати 
приклад. Адже поруч тру
дитимуться тані колгосп
ники, як Б. П. Іващук, 
О. П. Діденко, І. П. Рлбу- 
тбнко, В. О. Марущак...

Школярі рівнятимуться 
З» Старших, старатимуться

не відставатив чому 
іїд них.

В. ГОРЕНКО, 
учень 8-го класу Йо- 
Снпівської восьмиріч
ної школи Вільшан- 
ського району.

*
У нашому селі збудова

но чудовнії двоповерховий 
красень. Це — дитячий 
садок. Ного відвідують по
над 60 дітей сільських 
Трудівників. Щодня на них 
чекають розваги, затишні 
н світлі кімнати, спальні, 
їдальні. А також добрі, 
$Уйні виховательки, мед
працівники і нянечки.

Г. ПІДБИЦЬКА.
Чарівне, 

бобринецький район.
* *♦

Десять шкільних років 
НЗзазжди зостануться в 
нашій пам’яті наищаслизі- 
щими, найрадіснішими ро
ками в житті. Мине неба
гато часу, і ми отримаємо

Ці просторі світлі приміщення, виповнені сонцем І КВІ. 
таМи, розсіяно щедрою рукою нашої Радянської держа
ви на безкраїх просторах країни. Називають їх дещо 
Прозаїчно: поліклініки, санаторії, амбулаторії тощо. Але 
Йсі вони нагадують найчутливіші капіляри могутнього 
Організму сьогодення. Адже мовиться про дитячі 
нлади.

за-

Чатуючи 
перші
кроки
«Забезпечити іцас.'.иве ди

тинство кожній дитині —- 
Одно з найбільш важливих 1 
Сяаіородних завдань будів

ництва комуністичного су- 
‘ ЙІІяьства», — так записано 

У Програмі КГІРС. 1 це за§- 
ЦьГі’лчусГІІшно виконується. 
; До великої Жовтневої со- 
ЦІаііїстичної революції ме- 
руя;а дитячих дошкільник 
Закладів на Кіровоградщині 
була надзвичайно обмеже
на. Власне, ті окремі зем
ські медичні заклади, що 
Існували до революції, но 
Могли забезпечити трудове 
населення області навіть 
Елементарною медичною до
помогою. Скажімо, в Єлиса- 
«стградському повіті Херсон
ської губернії в 1913—1У14 
роках налічувалось лише Зр 
лікарів. у всьому повіті не 
ууло жодного гіолого-допо- 
Міипюго .закладу.

Сьогодні в нашій області 
й^бу.іаторну допомогу дітям 
родають 88'дитячих полік- 

«-консультацій. Із них 
-'7й У містах І 56 У сільській 

«пецсвясті. Разючий кон- 
Т₽в*лМчшй найкраще ілю- 
хУРуІ' Лйшу радянську дійс
ність.

За останні три роки від- 
Крито дитячі амбулаторії в 
Районі Новомиколаївки
•'і Кіровограді, в селищі 
Новому та інших місцях.

В обласному центрі д-'<я 
пацієнтів укрупнено Ц’лнй рЯд педіатричних 

Дільниць, до 1980 рону число 

атестати про середню ос
віту. Це вияв великого 
батьківського піклування 
рідної Комуністичної пар
тії і Радянського уряду 
про нас, молодих. Нова 
Конституція СРСР затвер. 
дила право кожної радян
ської людини на освіту.

Нас, майбутніх будівни
ків комунізму, чекає щас
ливе завтра. І я пишаюсь 
тим, що живу в прекрас
ній країні, ім’я якої — Ра
дянський Союз.

В. КАЛАШНИКОВ, 
випускник 
ки № 
града.

десятиріч- 
м. Кірово-13

* *
будень лікаря-пв-Кожен будень лікаря-пй- 

діатра, завідуючої другим 
медичним відділенням Кі
ровоградської дитячої по
ліклініки Галини Федорів
ни Васильченко схожий 
на безперервний, безком
промісний бій за життя і 
здоров'я юних громадян 
нашої країни...

В. ВАРИЧ.
м. Кіровоград.

* 4 <:

Учні середніх класів — 
найактивніші члени гурт
ка < Вмілі руки», яким я 
керую. Вони захоплюю
ться дереворитами, вико
ристовуючи в композиціях 
сюжети з історії нашого 
краю і радянського сьо
годення.

М. Д.'ЦУЛ.
с. Добре, 
Вільшанський район.

* ❖

Члени шкільної вироб
ничої бригади Павлиської 
десятирічки імені В. О. Су- 
хомлинського — активні 
помічники хліборобів міс
цевого колгоспу. Тут юні 
руки плекають і збирають 
щедрий урожай.

Г. НАСТАСЬЄВ.
с. Павлиш, 
Онуфріївський район.

всіх 
ДО по-

лікарняних ліжок на 
цих дільницях зросте 
300. А в нашій міській 
ліклініці висе наступною 
року почнуть діяти ендо
кринологічне та урологічне 
відділення.

Це не просто цифри і 
факти. Це — піклування 
партії та уряду про наше 
молоде покоління. Адже, як 
сказав Л. І. Брежнєв у своє
му виступі по Центрально
му телебаченню: «В Радян
ському Союзі ми прагнемо 
робити все, щоб роки дитин
ства були здоровими 1 щас
ливими».Яскраве підтвердження 
них слів — лише в нашому 
місті за останні п’ять років 
здано в експлуатацій 8 ди
тячих дошкільних закладів 
Щороку величезні кошти 
виділяє держава на лікуван
ня і харчування дітей. У Кі
ровограді для цієї благород
ної справи асигновано ю 
тисяч карбованців.

Наша Кіровоградеька по
ліклініка налічує 52 педіат
ричні дільниці, 'І амбулато
рій для прийому дитячого 
населення. Ми обслуговуємо 
52 дитячих дошкільних за
клади І 32 школи.Чатуючи перші кроки ди
тини,' її радісний 1 щасли
вий сміх, удень і вночі не
суть неспокійну варту люди 
в білих халатах. І серед 
них — лікарі нашої полік
лініки Р. І Щеглякова. С, 1 
Кравченко. Р. М. Шаповало- 
ва Р. М Карплюк та багато 
інших. І для них найбільша 
нагорода — сонячна усміш
ка юного пацієнта.

Тож хай наші діти вихо
дять у завтрашню дороіу 
здоровими і сміливими, чес
ними і працьовитими, за 
ними — великі справи, 
ними — майбутнє.

о. гольник, 
завідуючий міською ди
тячою поліклінікою.

м. Кіровоград.

і працьовитими
— великі справи, за
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«ЖИТТЯ ВСІХ ДІТЕЙ МОГЛО Б СТАТИ 

ЩАСЛИВІШИМ, ЯКБИ УРЯДИ І ВСЕ СУС

ПІЛЬСТВО В ЦІЛОМУ СТАВИЛИСЯ ДО НИХ 

ІЗ ТАКИМ ЖЕ ПІКЛУВАННЯМ, ЯКИМ ОТО

ЧЕНІ ДІТИ В СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ».

(Із заяви Міжнародної демократичної феде
рації жінок у зв’язку з Міжнародним роком 
дитини).

СПИЧНОГО!
Нині в Чехословаччині 

випускається понад три
ста найменувань дитячої 
їжі. Основна увага при 
цьому приділяється ДІТЯМ 
дошкільного віку.

— Штучні молочні сумі
ші для малят до року про
даються у нас в аптеках, 
що викликано строгими 
санітарно - гігієнічними 
нормами у виробництві 
цих продуктів. — каже 
співробітник міністерства 
сільського господарства і 
продовольства ЧССР I. Ка
рає.

Усе починається в тва
ринницьких господарст- 
вах. На спеціальних фер
мах. молоко яких призна
чається для дітей, запро
ваджено суворий ветери
нарний контроль. Напри
клад. молоко від тварини, 
якій було дано ліки, що 
містять у собі антибіоти
ки. вже не надходить у 
«дитячі» цехи молокоза
водів.

У цьому, напевно, і є го
ловний секрет чехосло
вацьких молочних сумі
шей: «фемінару» — для
немовлят, «сунару» — для 
дітей, яким більше шести 
місяців, а також створе
них на їх базі інших сумі
шей спеціалізованого, в 
тому числі іі лікувального 
призначення.

Вчені ЧССР ведуть свої 
розробки в тісному спів
робітництві з колегами із 
соціалістичних країн — 
членів РЕВ. які високо ці
нують досвід Чехословач- 
чини в цій галузі. Не ви
падково Празький НДІ хар
чової промисловості є ко
ординатором діяльності 
комісії РЕВ по дитячому 
харчуванню.

А. КОНДРАШОВ, 
кор. ТАРС.

Прага.

ПОЛІТИКИ І ДІТИ
Саме цими спонукання

ми керувалися шість за- 
хідноберліпських органі
зації"!, котрі звернулися в 
оргкомітет міста по про
веденню Міжнародного 
року дитини з проханням 
дозволити їм брати участь 
у дитячому святі 19 трав
ня в одному з парків За
хідного Берліна. Але від
повідно до настінної «ре
комендації» сенатора в 
питаннях сім’ї, молоді і 
спорту Ільзп Райхель їхнє 
клопотання було відхиле
но «з політичних мотивів».

Хто ж ці «педостойиі» і 
чим недозволенна програ
ма, з якою вони збиралися 
виступити перед дітво
рою?

Об’єднання студентів- 
Іноземців, наприклад, хо
тіло показати фільм про 
наслідки американської і 
китайської агресії, жерт
вами якої стали тисячі ді

тей багатостраждальної о 
В’єтнаму. Демократичний 
союз жінок планував захо
пити маленьких учасників 
свята ігра.Мн. в яких ціл
ком можна обійтися без 
іграшок, що копіюють оз
броєння вермахту. Піонер
ська організація Спілки

Каїр.

Проголошений ООН Міжнародний рік дитини відзна
чається в кожній країні по-різному. Ініціатсрами про
воджених з цього приводу заходів виступають люди 
різних професій, нерідно різних політичних переко
нань, віросповідань, соціального стану. їх об’єднує 
одно: почуття відповідальності за долю підростаючо
го поноління і прагнення зробити життя своїх ма
леньких співгромадян приємнішим, цікавішим і ос- 
мисленішим.

вільної німецької молоді 
мала намір збудувати «Ву
лицю умільців», на якій 
могли виявити СВОЇ творчі 
здібності ДВІСТІ підлітків 
віком ВІД 11 до 14 років.

Не менш цікавим обіцяв 
бути і вклад західпобер- 
лінського Товариства ні
мецько-радянської ДРУІК" 
би. Воно запросило на 
свято завідуючу студією 
мультиплікаційних філь
мів Кишинівського Палацу 
піонерів, щоб дати можли
вість юним глядачам За
хідного Берліна ознайоми
тися з мистецтвом їхніх 
радянських ровесників.

Де ж у всьому цьому, 
як кажуть, кримінал? По 
роз’яснення ми звернули
ся до референта в питан
нях зв’язків з пресою се
на гора Ільзп Райхель 
п. Штрауба. Він терпляче 
намагався пояснити ухва-

Украдене щастя
З раннього ранку вули

ці Каїра наповнюються 
дзвінкими дитячими голо
сами — школярі квапля
ться на заняття, а багато 
дітлахів поспішають на 
роботу. Далеко не у всіх 
маленьких єгиптян є мож
ливість учитися.

На міських вулицях без
ліч дітей, які чіпляються 
за рукав перехожих, ви
прошуючи милостиню. 
Боляче дивитися на семи- 
восьмирічних прибираль
ників сміття, що поганя
ють запряжених у візок 
осликів. Нагорі на купі 
покидьків сидять їхні мо
лодші сестрички та бра
тики. Обірвані, голодні, в 
старих недоносках, ці діти 
бідняків працюють від зо
рі до зорі.

Ті, хто трохи старші, 
проходять свої «універси
тети». Діти десяти—чотир
надцяти років часто-густо 
виконують роботу дорос
лих. Вони заробляють со
бі на хліб доставкою га
зет, чищенням взуття. ПІД

лепе рішення «правом ор
ганізатора», який, мовляв, 
па свій розсуд добирає 
учасників. Пан Штрауб 
негативно відповів па на
ше запитання, чи не вва
жає він дискримінаційним 
цей захід, вжитий щодо 
легально діючих організа
цій.

Досить дивна логіка, 
коли врахувати, що в роз
ряд «небажаних» уперто 
зараховують тих, хто по
слідовно виступає за по
глиблення взаєморозумін
ня між народами, за на
дання всім дітям рівних 
прав па набуття освіти, 
професії і т. д. Не можна 
не погодитися з висловлю
ваннями ряду місцевих ко
ментаторів про те, то що- 

Л стор. ----------

ЛІТКИ працюють у полі, ре
монтують водопровідні й 
каналізаційні труби, авто
машини.

В останні роки приват
ний сектор у Єгипті ши

роким фронтом наступає 
па державний. Особливо 
цс помітно у сфері торгів
лі. де широко використо
вується дешева праця ді
тей: вони і продавці та 
прибиральники, і хлопчи
ки па побігеньках. Дзвін
кий дитячий голос зазиває 
покупців у магазин, рекла
мує товари. Так кричить 
ди гина цілісінький день 
біля крамниці замість то
го. щоб сидіти за партою.

Злидні, ванта і ішзько- 
сплачувапа праця — такс 
дитинство уготовано де
сяткам тисяч єгипетських 
дітлахів.

Є тут і Інше дитинство. 
Коли можеш у 14 років 
сісти за кермо розкішної 
автомашини чи стати чле
ном спортивного клубу 
для вибраних. Гроші бать
ків відчиняють усі дворі.

Одним словом, два со
ціальних полюси в Єгипті 
існують не тільки для до
рослих.

І. ІВАНОВ, 
кор. АПН.

РІЗНІ
ДОЛІ

НДР. Ма
ленький Анд
реас — на при
йомі у лікаря 
в дитячому 
відділенні по
ліклініки, від
критої в Лан
кові — районі 
житлових ново
будов міста 
Шверіна.

Фото АДН—
ТАРС.

Так змушені 
гратися діти в 
одному з най
більших міст 
Великобританії 
— Глазго.

Фотохроніка 
ТАРС.

до учасників дитячого свя
та сенат керується, по суті 
справи, тим самим зако
ном про радикалів, на під
ставі якого переслідують 
тисячі демократів.

«Ми направили сенато
рові Райхель листа,—роз
повідає голова Товариства 
німецько-радянської друж
би Рольф Еліас, — у яко
му задали їй запитання: 
хіба існує офіційне рішеп- , 
ня сенату про те, щоб не 
поширювати інформації 
про Радянський Союз, не 
розповідати про його ус
піхи в галузі педагогіки, 
не сприяти формуванню 
.добоосусідськпх відносин 
між" громадянами Західно
го Берліна 1 СРСР?»

Проти інспірованого се
натом рішення регіональ
ного оргкомітету виступи
ли десятки організацій 
міста. Молоді соціалісти і 
молоді демократи заяви
ли, що відмовляться від 
участі у святі, якщо рі
шення не буде скасовано. 
«Не може бути ніякого ви
правдання крокові, який 
явно спрямований проти 
комуністичних організа
цій», — говориться в ре
золюції правління захід-' 
поберліпської організації 
«Молоді соціалісти».

В. КУДРЙШОВ, 
власкор АПН.

Західний Берлін.
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МУЗИКА ПРОЛІСКІВ
Поетичні рядни учениці Ірини Дяченно 

схожі на несмілі пролісни, які щойно появи
лися на світ. Звичайно, у віршах Ірини ще 
багато наївного, недовершеного, і, них єла- 
Сеньні рими, застарілі образи тощо.

Але натомість у творах юної поетеси 
пульсує щирість, безпосередність. Саме це 
визначає нращі вірші І. Дяченно з Долчн- 
сьної.

Сьогодні ми Еперше друкуємо поезії Іри
ни Дяченно.

Мелодія
Музика пливе чарівним птахом. 
Ніжно доторкнуся до крила, 
І про мене все тобі розкаже, 
Музика, їло серце обняла.
Слів ис треба, ти помовч, послухай, 
В музиці живе землі краса.
Чуєш, як у чистому відлунні 
З/грав квітучих падає роса?

$* *

СПОРТ

Біда
У маленької Світлани бідонька 

велика;
Загубила нова лялька свого 

черевика.

Л дурненька нова лялька у кутку 
регоче. 

Тато ії мама в неспокої за свою 
маленьку,

А її турбує дуже лялечка новенька:
— Я не хочу пі цукерки, пі песика 

Діка, 
Ви найдіть мені, будь ласка, з неї 

черевика.

моїм — хліб, 
_ зорі, і вітер,
В ньому — ласка земних матерів, 
Сила й ніжність у ньому відлиті, 
Як святиню його бережіть, 
Наругатись не смійте ніколи. 
Це — не просто хлібина лежить, 
Це — народу мого світла доля.

Бін лежить на столі 
В ньому — сонце і

PAKVFC

Засмутилася Світлаика, гратися 
не хоче,

Ваг.ерій ГОНЧАРЕНКО.

БАГАТОБОРСТВО ГПО. 
Першість Центральної ради 
товариства «Авангард» се
ред колективів середніх 
спеціальних навчальних за
кладів з цього виду спорту 
протягом трьох днів про
ходила на спортивних ба
зах Херсона.

Успішно виступили бага- 
тоборці Кіровоградського 
машинобудівного технікуму. 
Е командному заліку . вони 
піднялися на найвищий ща
бель. Друге місце діста
лося представникам буді
вельного технікуму м. Ми
колаєва, а трете — учням 
механічного технікуму 
м. Запоріяіжя. На високому 
спортивно-технічному ■ рів
ні провів усі поєдинки наш 
земляк, майбутній маши-

нсбудівник Беємль Король? 
ськмй: він набрав 138 очок 
і завоював зеоння абсолют
ного чемпіона товариства 
«Авангард».

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. Остан
нім видом програми спаріі 
такіади-79 товариства «Спар« 
так» колективів фізнульту* 
ри середніх спеціальних 
навчальних занладів була 
легка атлетика. Поєдинки 
проходили на стадіоні Кірот 
воградсьного льотне-штур-^. 
мансьного училища. •

Перемогу в командному 
заліку здобули працівнинК 
цивільної авіації. Другими 
призерами були учні ме
дичного училища імені 
Є. Мухіна обласного цент-- 
ру. Третє місце дісталося 
легкоатлетам педагогічного 
училища м. Олександрії.

ФУТБОЛ. «Зірка» — «Кри
стал» — 1:0. Автор гола -4 
Володимир Богдансв (19-а 
хвилина матчу).

2 червня наші земляни 
приймають на своєму полі 

- . «Кривбас».

ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Можливо, ніколи не стануть художниками ті, чиї малюнки 
би зараз бачите. Можлпео, їх покличуть інші дороги. Та го
ловне—бути художником не за фахом, а в душі. А вони, юні ви
пускники Кіровоградської художньої школи, вже навчились 
знаходити прекрасно у наших буднях і відображати його на 
папері. У цьому можча переконатися, вивідавши виставку ро
біт випускників, то відкрилася в школі перед Міжнародним 
днем захисту дітей.

«Астронавти». Гравюра Ігоря Берестенна, 15 ронів. 
«На будові». Гравюра Такі Болнсвої, 16 рон:в.

Фоторепродукції І. КОРЗУНА.

ПОЗИЦІЯ Біля витоків
йк хочеться нам іноді заглянути е дитинство, що 

відлунало останнім шкільним дзвінком і відлетіло 
назустріч тим, хто тіпьни почав робити сеої перші 
кроки по планеті Земля! І від того, як ми, дорослі, 
навчимо дітей розуміти щастя, залежить майбутнє 
нашої планети. Адже з дитинства людина вчиться 
відрізни!и добро і зло, з дитинства починається 
творчість, у дитинстві зароджується Мрія. їм, май
бутнім учени/л і космонавтам, трактористам і агро
номам, які зростають у наші»« країні, Конституція га
рантує право на всебічний розвиток оссби. Дпя 
них гостинно відчиняють двері художні школи і 
спортивні зали, гуртки технічної творчості і музичні 
школи...

прекрасного
До-ре-мі... Тоненький 

голосок п'ятирічної Ната
лочки лунко дзвенить у 
просторому класі.

Фа-соль-пя... Йдуть 
вступні екзамени в Олек
сандрійській музичній 
школі № 1 Багато їх, п'я
ти—шестирічних малюків, 
прийшли сюди разо/л зі 
своїми мамами на перший 
у житті іспит. Тремтять 
кіски у дівчаток. Хлопчи
ни зосереджено слухають 
останні настанови мам. 
Діти хвилюються. Екзаме
натори — теж. Бо, може, 
вони побачать сьогодні 
майбутнє цих, поки що 
маленьких, Чайковських і 
Рахманінових, виявлять їх
ні справжні музикальні 
здібності.

Директор музичної шко
ли В. С. Калишевич часто 
говорить, що педагогічний 
колентив прагне вихову
вати не стільки музикан-

музики, можуть 
оцінки музичним 
і їх виконанню, 

кілька років у за
працює експери-

тів, скільки культурних 
глядачів, тобто людей, 
котрі розуміються е тон
кощах 
давати 
творам

Вже 
владі
ментальна група, де вча
ться дошкільнята. На уро
ках, шо ведуться у фор
мі ігор, вони співають, 
танцюють і попутно діста
ють загальний музичний 
розвиток. І коли ці діти 
приходять у перший клас, 
їхнє знайомство з інстру
ментами відбувається 
значно швидше, ніж у тих 
учнів, які не вчилися на 
підготовчому відділенні.

Наступного року школа 
відзначатиме свій 25-річ- 
ний ювілей. З ії стін уже 
вийшло чимало 
музикантів і 
Під склепінням
залу закладу лунали кон-

хороших 
педагогів.
великого

церти у виконанні лауреа
тів міжнародних конкур
сів, гостей з братніх рес
публік та країн. І ці гості 
не раз звертали увагу на 
високий рівень підготовки 
учнів.

Саме хороша підготовка 
назвала юних музикантів 
першими на конкурсі му
зичних шкіл області, при
свяченому 325-річчю воз
з’єднання України з Ро
сією. Нині його перемож
ці Віктор Бутучан, Оксана 
Власенко та Іра Куликова 
готуються до вступу в му
зичне училище. А Серьо- 
жа Круть учиться ще тіль
ки в третьому класі баяна, 
проте він уже виконує 
твори з програми за п’я
тий клас.

Велике щастя — щодня 
спілкуватися з дитинством. 
За це й-люблять свою ро
боту Г. П. Шевчук, М. Ф. 
Волощук, Т. І. Смирнова, 
Т. М. Малик та інші педа
гоги школи, котрі покли
кані вмити дітей розуміти 
прекрасне, вчити їх пра
целюбності. І ті, для кою 
нещодавно відлунав ос
танній дзвінок, через усе 
життя пронесуть у своїх 
серцях вогник людяності, 
почуття щастя творчості, 
прищеплене 
гами.

До-ре-мі... 
нові життєві

Фа-соль-ля... 
дзвенить тоненький 
сок п’ятирічної 
лочки...

нього лапки, 
і вуха.
наша, 
їй пряник,

ВЕСЕЛІ КАРУСЕЛІ
/«Ааленьке мавпенятко 
На кухні посуд руха, 
В ПОЕИДЛІ Б 

У тісті хвіст 
Радіє мавпа 
Нє/аоб дали
Що тільки десять чашок 
Розбила за весь ранок. 
Маленька господиня 
Чудово все зробила: 
Спекла є духовці диню, 
Ще й перцем притрусила. 
Зварила борїц на слвву 
Із редьки і гороху, 
Сипнула туди кави, 
Ще й погірчила трохи. 
Говорить мавпа прямо:
< Ви тільки зрозумійте це, 
Моя найкраща мама 
Сьогодні іменинниця. 
Щоб гленше їй мороки, 
Отож я постаралася, 
Зварила чай із /лоркви 
І в киселі скупалася».

їм педаго-

їх чекають 
іспити.

А в класі 
голо- 
Ната-

С. АНОХІНА.
м. Олександрія.

НЕУВАЖНИЙ
ДІД МОРОЗ

Диво сталося г.л світі: 
В пору спеки, злив і гроз 
Переплутав зиму з літом 
Неуважний Дід Мороз. 
Вів надів свого кожуха, 
Теплі валянки назув, 
і Папку натягнув па вуха 
Та й у дитсадок прибув. 
Здивувалася малеча 
1 сказала: «Як же так. 
Кута Дід у хутро плечі, 
Л в руці тримає мак? 
Так ніколи не буває, 
ПІоб пе сніг літав, 

а цвіт...» 
Т тоді в новім трамваї 
Па вокзал поїхав Дід. 
Підійшов марнії до каси, 
Грюкнув стомлено саньми 
І сказав: «Квиток, будь 

ласка, 
До найближчої зими».

П’ЯТНИЦЯ,
1 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9 05 — «Веселі старти».
9.50 — Телефільм для ді- 
тсіі. «У. мене, є .лев». 2 се
рія. По "закінченні — нови
ни. 14:30 — Новини. 14.50
— «До Міжнародного дня 
захисту дітей’'. 'Док. філь
ми. 15.50 — «По музеях і 
.виставочних залах». Му
зей В. Васнецова. 16.15 — 
.Об'єктив».’ 16.45 — Кон
церт педагелів і студентів 
факультету народних ін
струментів музичного пед
інституту ІМ. Г1ІССІННХ. 
17.30 — «Улюблені вірші». 
Л. Кау,то. «Переклади з 
дитячої». 18.15 —«День за 
днем». (К-д). 18.25 — Ого
лошення. (К-д). 18.30—«Кі
ровоград .сьогодні і завт
ра». Коментар головною 
архітектора обласного 
центру В. Кривенка. (К-д).- 
'Щ45«Сьогодні у світі».
19.00 — «Сьогодні —‘ Між-, 
народний лень захисту ді-. 
ієй». 19.15 — Концерт з 
участю дитячих колекти
вів СРСР і Болгарії. 20 10 

Кіноепоцся «Велика Віт
чизняна». Фільм 8 «Пе
ремога під Сталинградом». 
2J.00 --.«Час»: - 21.35 ' — 
«Докумснтяд’ьиий екран».
22.50 — «Сьогодні у світі».
23.05 ■ Телефільм - кон
церт «Життя в танпі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
.— Иоі.іїнп, 10.,15 — «Орбі
та дружби». 10.45 —. «До
рогами братерства». Відсо- 
репортоиг, присвячений- 
525- річ ч ю возз’едпа пня
України з Росією. 11.45 — 
Для дітей. « Хатинка-,вер- 
гинка». 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.15 - Концерт. 17.00 —
Для дітей; «Наша читапоч- 
ка». 17.20 —Док. телефіль
ми тю дитячу творчість.
18.00 — Казка про «Зіроч
ку». 18.30 — «Актуальна 
камера». 19.00 — Футбол: 
«Динамо» (Київ) — «Кай
рат» (Алма-Ата). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Худ. те- 
J (‘фільм «ДІТИ. ЯК - ДІТИ». 
22.45 - ■ Фінал VII Спарта
кіади УРСР. Плавання.- По 
.’.■акіпченпі — новини.

СУБОТА.
2 ЧЕРВНЯ

ПЕРПЬХ ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — -‘Виставка Бу- 
ратіно». 9 35 —- «Для вас, 
батьки». 10.05 — ЇІ.-С Бах. 
«Брандепбупзькнй концерт 
№ 6». 10.25 —' Кіноспоїіоя 
«Велика Вітчизняна».
Фільм 8 — «Перемога під 
Сталіиградо?,т >. 11.15 —
«По музеях і виставочних 
залах». «Пушкіну присвя
чується». 12.00 — «Ранко
ва пошта». 12.30 — «Ради 
і життя». 13.00 «Веселка». 
ПІ Міжнародний. фести
валь телепрограм народ
ної творчості. . (Канада). 
13 30 — «Спортлото». 13 15
— «Здоров'я». 14.30 — ІЮ 
вини. 14.45 — Фільм для 
дітей •:Акваланги на дні» 
16.10 — «Коло питань». 
17.60 — «Скарби кораблів, 
що затонули». Мульт
фільм. 17.15 — «У світі 
тварин» Г8.15 — Бесіда на 
міжнародні теми політич
ного оглядача газети 
«Правда» Ю Жукова. 19.00
— До національного свята 
Італії -- Дня проголошен
ня республіки. Програма 
телебачення Італії. 21.00 —

«Час». 21.35 — Фільм «Час 
лепти, час любити». По .за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — •♦Су
ботній репортаж». 10.50 — 
Олесь Гончар. «Дніпров
ський вітер». Літературні 
читання. 11.30 — «Вовк на 
дереві». Лялькова вистава.. 
12.15 — Концерт 12.50 —• 
«Людина і світ». 13.30’ — 
Співає Микола Гпатюк. 
13.50 — К. т. «Ворніс:^». 
Молоді художники Кіроно- 
градіцннії. (К-д на Респуб
ліканське телебачення). 
14.20 — Для дітей. Док. 
Фільм «Телескоп». 14.30 — 
Концерт заслуженої ар
тистки УРСР О. Еасистюк. 
15 25 — «Джерела». .18.25
— «Голосую за тірофе 
сію». 17 25 — Камерна му
зика. 18 00 — «Дійові осо
би та виконавці». 19 00 — • 
«Актуальна камера! '19.30
— «З концертів VII Всесо
юзного фестивалю мис
тецтв «Київська весна». . 
Естрадний огляд. 20,45- — 
«11а добраніч, діти!» -21.00 
—- «Час». 21,35 Док. те
лефільм «Тому, що ми пі
лоти».. 22.25 — Музична 
програма для прикордон
ників. Но закінченні — 
новини.

НЕДІЛЯ. 
З ЧЕРВНЯ

• ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 -- Гімнасти
ка для дітей. 9.05 -т 'Кон
неот чоловічого хооу Лат
війського інституту меліо
рації. 9.30 --«Будильник». 
10.00 — «Служу Раднії;-V 
ському Союзу!» 11.00 — Я 
Док телефільм «Щасливе'*- 
дитицетво». 12.00 - «.Му
зичний кіоск». 12 30 А-- 
«Сільська година». ]Го’Дня , 
меліоратора 13.30 Мульт
фільми. 14.10 — О. Арбу
зов. «Старомодна ‘коме
дія» Фільм-внстквя. 15.45
— Док. телефільми з цик
лу. присвяченого радян
ським жінкам. ' 16 20 — 
«На арені цирку». 17 00 —- 
«Сьогодні - День меліо
ратора». 17.15 — «За. на
шими листами». 18,00 — 
>> Міжнародна ппиорама». 
1845 — Концепт ансамб
лю скрипалів Вірменсько
го телебачення і раді»). 
19.00 — «Клуб кіноподоро- 
жеіі». 20 00 — Телефільм 
«Габі». 21.00—«Час». 21,3.5
— «До 180 піччя з дня на
родження О. С. ПуіПвіна». 
Г. Свиридов «Пуіпкін- 
( і.кий вінок». Концерт для 
хору. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00
— Новин'и. 10.15 — «Лоб-, 
рого вам здоров’я». 10.45
— «Слава солдатська».'
11.45 — «Молоді митці —•с. 
трудівникам і 
.’.•анів». 12.45 — . .............
з зозулею». Лялькова. ви
става. ІЗ.35 — Прі jia,’
присвячена Дню м ро
тора. 14.10 — VII Спарта
кіада УРСР. Художня гім
настика. 14.55 — Концерт 
учнів Київської музичної' 
школи ім. Лисснка 16.15.
— Для дітей. «Натрусив 
кінозал». 17 00 — Я. ВерС-- 
щак, Е. Гринюк.. «Батько». 
Вистава. 19 00 «Актуаль
на камера». 19.30 — З нон-, 
цортіп VII Всесоюзного 
фестивалю мистецтв «Ки
ївська весна». 20.45- «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.40 — Фільм «Все. 
залишається людям». По 
закінченні — новини.

колгоспних
«Годинник’ "7
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