
Пролетарі всіх країн, єднайтеся^

ЗВІРМО
годинники

Рік видання VIII.

РУКЭ
КІРОВОГРАД

Так завжди роблять на фронті: коли бійці в на
ступі, коли потрібно, щоб ніхто не відстав, — зві
ряють годинники..

Ти теж боєць. І хоч ти не в солдатській шине
лі, а в робітничій спецівці чи в халаті доярки, ти 
йдеш в наступ. За кілька місяців Країна Рад від
значатиме свій п’ятдесятирічний ювілей. Бурхливе 
звитяжне це півстоліття. Мінялись покоління, ми
нали роки-епохи, та дух народу нашого завжди 
був наступальним, атакуючим, нестримним. Бо та
ка мста у нас, що заради неї варто всього себе 
віддати, бо така партія веде нас д однієї мети — 
згусток енергії, несхитності.

Отож звірмо годинники. Пильно придивися, чи 
не відстав ти від тих, хто попереду в поході за 
гідну зустріч ювілею Вітчизни, чи зумієш восени 
вийти на свято його господарем, а не глядачем. 
Тобі є на кого зрівняти крок. Ти читав уже про 
ювілейні зобов’язання комсомольсько-молодіжних 
колективів Кіровоградського агрегатного заводу, 
колгоспу імені Кірова Знам’янського району 
та автоколони 2200. Ріст продуктивності 
праці, поліпшення якості продукції, еконо
мію коштів і матеріалів, підвищення куль
тури виробництва принесуть вони Дню 
Жовтня. Чудовий почин! Подумай, чим ти 
зустрінеш п’ятдесятий Жовтень, зроби так, 
щоб твій внесок у загальну справу теж 
був помітним.

Постанова Центрального Комітету партії 
про підготовку до 50-річчя Великої Жовтие- 

. вої соціалістичної революції ще раз нагада
ла ленінську вказівку, що найкращий спо
сіб відсвяткувати роковини великої револю
ції — це зосередити увагу на нерозв’язаних 
завданнях. Перед тобою, перед твоєю орга
нізацією таких завдань немало. Вони виплива
ють з рішень XXI!І партійного з’їзду. Зроби 
крок до їх розв’язання, нехай твої здобутки ввіл
лються в потік звитяжних справ п’ятирічки.

Обком ЛКСМУ затвердив умови змагання 
комсомольсько-молодіжних колективів. Вступай у 
ряди тих, хто бореться за червоні знамена пе
реможців.

Трудовий здобуток — це найперше, чого чекає 
від тебе країна. Але не єдине. Народ хоче бачити 
своє молоде пагіння освіченим, культурним, міц
ним фізично Перев р: чи не зупинився ти в ду
ховному рості, чи твоя особиста навчальна і спор
тивна програма на ювілейний рік достатньо ши
рока і змістовна — адже нічим не виміряти мож
ливостей, що їх відкрила перед тобою прекрасна 
паша доба

Не забудь і про свого товариша. Допоможи, 
підкажи йому. Нехай і він не відстає від тебе. 
Щоб усім нам разом прийти до свята Жовтня з 
найкращими здобутками, на нових рубежах.

Звірмо годинники. Звірмо серця по ритмові, за
даному 17-м роком.

Третьяковиап в. Онуф- 
ріївській СШ. Розповідь про Ле
ніна...

орган кіровоградського обкому лксиу

П’ЯТНИЦЯ, 13 СІЧНЯ 1967 р.

ТЕ ОЯРКИ комсомольсько- ДОБРОВЕЛ ИЧКІВКА
/-Ч молодіжної ферми ар- 
тілі імені Калініна відпочи

ли в червоному кутку, читали. Зайшла групкомсорг Раїса Карпець.
— Бачили, іцо знам’янські дівчата пишуть? — запитала, показавши на газету.
— На добре діло йдуть. Нам би теж... 
Тваринники підтримали свого ватажка:
— Не відстанемо...
— По дві шістсот надоїмо?..
— Та й біля ферми ще кращий порядок наведемо. Із піснею не розлучимося...
Тут же й вирішили: боротися за право називатися колективом імені 50-річчя 

дянської влади, одержати на корову по 2620 кілограмів молока, знизити його собівар
тість. А ще — посадити біля ферми парк, розбити квітники.

Постанову Ц1< КПРС, умови обласного змагання за гідну зустріч 50-річчя Жовт
ня обговорюють зараз у всіх молодіжних колективах нашого району, беруть конкретні 
зобов’язання на честь свята.

К. ТОПОНАР, 
інструктор Добровеличківського райкому комсомолу.
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99СУПУТНИК“
ДЛЯ моєї ДРУЖИНИ
Ї’ОЖНОГО дня я їх бачу за роботою.

Георгій Никитенко щось вираховує 
на чернетці. Потім повертається до 
креслярської дошки. Замислився біля 
верстата Дмитро Яворський, Георгій 
Бобровницький обережно бере модель, 
наче то не звичайнісіньке дерево, а не
мовля.

Відколи вже знаю їх, бачу разом. І не 
здивувався, коли взнав, що саме вони 
взялись за створення нової кухонної ба
гатоопераційної машини.

Моя розповідь лише про кілька днів 
твор.чої праці цих молодих людей. От
же —

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Він був звичайним, заповненим вщерть 

безліччю справ. У ливарному цеху від
ливали незграбні корпуси старої м’ясо
рубки.

Звичайний робочий день. Георгій Ни
китенко тільки-но закінчив креслення, як 
задзвонив телефон. Однак, дійти до ньо
го не встиг. У відділ, як завжди не поспі
шаючи, зайшов Дмитро. По виразу його 
обличчя Георгій зрозумів — не до бала
чок зараз. Взяв трубку, коротко кинув: 
«Зайнятий» і пішов до Дмитра.

— Гарик, я, здається, знайшов,—Явор- 
ський уважно подивився на свого това
риша. — Уявляєш, можна буде молоти 
каву, цукор, зерно, формувати тісто, ще 
й ковбасу начиняти.

Слюсар прийшов до інженера з но
вою технічною ідеєю. Дмитро прийшов 
з порожніми руками. Вони особливо ви
ділялись на полірованому столі. Та ціна 
цим рукам велика. Якби мені завтра ска
зали, що Яворський підкував блоху, я б 
навіть не здивувався.

Георгій уважно слухав. Перебив:
— Це вже як, остаточної
Посміхнувся. Натякав на те, що через

кілька днів той міг прийти з новими ва
ріантами.

— А як думаєш планку підшипника 
робити?

— На верстатах, звичайно.
— Не вигідно. Треба відливати.

ДЕНЬ ДРУГИЙ "
Мене завжди дивувало в ньому вмін

ня бачити деталь, коли ще немає ні ескі
зів, ні креслень. Він може не тільки уяви
ти її, а й відразу вгадати «слабке міс
це», виправити, вдосконалити.

Так було й цього разу. Георгій при
йшов до нього в цех.

— Слухай-но, друже, виручай. Треба 
шнеки свердлити по одній осі, а «бази» 
ніяк не знайду.

— Бази, бази, — повторив роздумли
во Дмитро. — Кондуктор треба оригі
нальний.

І він вже бачив отой кондуктор, а, 
можливо, і свердлувальницю, яка буде 
ним користуватись, тому сказав:

— Кріплення треба позручніші...
І тут же, згадавши щось, спитав:
— А як там з затвердженням?
— Директор — за.
— А в тресті?
— Хтозна. До речі, Жердій зараз на 

заводі...
Дмитро потім жартував, що він, як ка

зала його бабуся, народився у сорочці. 
Керуючому трестом М. О. Жердію теж 
сподобалась думка про створення бага
тоопераційної кухонної машини. Він і 
назву запропонував — «Супутник».

А Никитенко вже думав над художнім 
оформленням корпусу...

ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Він був найтяжчим. Георгій надовго 

приписався до'свого тезки—модельника 
Бобровницького.

—Подобається?— 
Никитенко роз
клав на столі лист 
ватману. — Тре
тій варіант, здає
ться, вдався.

Бобровницький 
впився очима в 
креслення.

Хвилини минали 
непомітно. Набі
гали години, а во
ни все не розхо
дились. Заблукали 
між двома соснами, 
красиво, т“ ---------
лення корпусу і, навпаки: відлити кор
пус легко, але втрачається його худож
ній вигляд...

На цей раз модельник переконав ін
женера своєю думкою, яка проникла у 
суто технічну компетенцію. Здається, 
дрібниці, але Никитенко їх не врахував.

І знову злилися два струмки в один: 
робітник доповнює інженера культурою 
свого технічного мислення. Грань між 
витвором рук і витвором розуму стала 
майже непомітною, хоч зовсім не стер
лась...

--- КОЛИ виходило
то ускладнювалось виготов-

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТИЙ
Позаду розрахунки, ескізи. Тепер всі 

думки лягли в чіткі лінії креслень. Це 
був своєрідний інженерний твір, освіче
ний поезією творчості.

Однак крапку ставити було рано. 
Його сторінками-кресленнямн заволоді
ли формувальники, слюсарі, токарі. 
Своїми руками вони дописували його 
щодня. І, нарешті, — машина готова. 
Гарна. Нічого не скажеш. 1 зручно в гос
подарстві. Перші рецензенти, звичай
но, — жінки нашого заводу. Посміхаю
ться, Значить, сподобалась. Вони, до ре
чі, не раз консультували винахідників.

А ті вже встигли відійти від перших 
радощів успіху. Розійшлись по своїх ро
бочих місцях. Я подумав тоді: «А чи на
довго?» І тут же твердо відповів: «Ні, 
звичайно, ні».

|> ЧОРА ми обговорив 
ли Постанову ЦК 

КПРС про підготовку 
50-річчя Великого Жовтня^ 
Кожного молодого водія, 
схвилював цей документі 
Це правильно, що кожні) 
підприємство повинно маті 
свої конкретні плани ~® 
товки до євяга.

Познайомились ми 
бов’язаннями наших 
з автоколони 2200, з якими 
ми здавна змагаємось. Звіфі 
но, ми теж не відстаємо ві< 
них. На своїх зборах прнйі» 
няли на ювілейний рік код* 
креіні зобов’язання. Вирі# 
шили домогтися продовжене 
ня міжремонтного пробіг» 
автомобілів на 10 тисяч ки 
ломсірів, а пробіг кожної 
покришки довести до 80 тН» 
сяч кілометрів.

Велику увагу водії прич 
ділитимуть економному ви» 
трачанню палива. Вони плач 
кують заощадити його Н$ 
два проценти більше, НІЖ 
встановлено за нормок^ 
тобто понад 100 тисяч кілСН 
грамів.

Є і ще одна новина, Знає 
гаючись за право називати« 
ся колективом імені 50-ріФі 
чя Радянської влади, коце 
сомольці автоколони вирі« 
шили боротись за те, що& 
не було понаднормового 
просгоюнання автомашин 
під час. їх навантаження § 
розвантаження. Кожні 21 
комсомольці працюватимуть 
так, щоб виковувати зав« 
дання за 25 комсомольці^ ,

В. МИШЕРИЧЕНКО, 
секретар комсомольсь
кої організації Кірово
градської автоколона 
№ 2199.

маті 
ПІДГО*

А. БЕВЗ, 
головний інженер заводу 
«Більшовик».

Утворено 
виборчі округи
На підставі статті 21 

Конституції УРСР і статей 
25 і 26 «Положення про вн* 
бори до Верховної Рада 
Української PCP» Президія 
Верховної Ради УРСР Уиач 
зом від 11 січня 1967 рою 
утворила 
виборчих округів по внбо< 
рах до Г . ____ ; ;
УРСР сьомого скликавдиц

в республіці 469 

Верховної Ращд



к

частка і нашої

Пропагандист 
на запитання.

- ■ ■

куди з комсо- 
Вячеслав Бро-

він подовгу за-

ЩОБ ПЛИВТИ В РЕВОЛЮЦІЮ ДАЛІ

золотий ключик
Вячеслав зайшов у енергоцех за кіль

ка хвилин до обідньої перерви. Веселий 
і водночас — заклопотаний. Молоді ро
бітники якось відразу потяглися до ньо_ 
го. Знали: скаже щось цікаве, над чим 
варто буде подумати, посперечатись.

— Читали? — запитав, розгорнувши 
перед комсомольцями «Молодь Украї
ни». На сторінці — початок докумен
тальної повісті Б. Колодного «Базіль» — 
про Василя Порика.

— Хвилюючий матеріал—сказав Вяче
слав. — Обов’язково прочитайте, готую
чись до заняття. Я попросив на кілька 
хвилин у Діни Карпівни. А ви сходіть в 
бібліотеку...

Полум’ям перекинулась розмова про 
місце молодого робітника на заводі, 
його цас( відпочинок. Вона продовжува
лась і там, в їдальні, 
мольцями попрямував 
новицький.

А пізніми вечорами
сиджуваося за столом. Там лежали га- 

V

зети й журнали, брошури й збірки пое
зій Б. Олійника і М. Светлова.

...На заняття прийшли усі. Проте ста
роста гуртка «Кругозір» Ліда Довженко 
все ж зробила перекличку. Вячеслав 
розпочав розмову про пролетарський ін
тернаціоналізм не з декларації. Він про« 
сто, після короткого вступного слова, 
прочитав:

— А я ж, мамо, не сплю. 
Знову хтось тобі 

Переплутав усе на досаду. 
Просто ми залягли

з комунарами.
Бій 

На останній нас жде барикаді. 
Передай: я ще витопчу сивий 

спориш 
Молодими, прудкими ногами. 
Не сумуй, що борюсь, — 

я ж тримаю Париж 
На плечах і на совісті, мамо...

— Василь Порик... Париж... — про
шепотіла Ганка Островська. В її очах

спалахнув вологий блиск гордості за ге_ 
роїзм радянських людей. Скільки їх бо
ролось і гинуло. Як національні герої в 
лавах Опору Франції та Італії!

Бесіда продовжувалась. Перед слуха
чами, мов кадри кінофільму, проплива
ла алжірська пустиня Сахара. Молода 
республіка щойно звільнилась від коло
нізаторів. Але на полях алжірських се
лян ще залишались міни. Багато мін. 
Руку інтернаціональної дружби про
тягли радянські сапери. Серед 
них була рука подільського солдата- 
комсомольця Миколи П'яскорсько- 
го, який загинув, щоб вільна країна ні
коли не знала тривоги.

Потім з червоними прапорами постала 
республіканська Іспанія. Десятки інтер
національних бригад бились на барика
дах з фашистськими військами Франко. 
Володимир Удовцов пригадав радян
ського журналіста Кольцова, який писав 
полум’яні репортажі прямо з вогневих 
позицій.

У чотирьох хлопців різні 
характери, різні долі. Але 
тепер і Леоніда Миргород
ського, і Василя Панкула, і 
Миколу Декусара, і Анато
лія Власенка з'єднала одна 
стежка...

Кілька місяців тому ін
женер «Сільгосптехніки» 
Володимир Якович Хропак, 
приймаючи їх, говорив:

— Скажу вам, хлопці, 
небагато Даємо вам най
кращих учителів.

Олександр Кришталь — 
слюсар. Та ще до того — 
він жива історія МТС. Він

пам’ятає перші трактори, і 
вир боротьби у роки колек
тивізації: ще тоді вивчився 
на лікаря машин. Він бага
то знає, і молодому учневі, 
вчорашньому випускнико
ві середньої школи Василе
ві Панкулу щедро передає 
секрети своєї професії.

Микола Декусар пам’ятає 
свого батька. Трактористом 
був. Навіть хворий не ки
нув машини. Згорів, борю
чись за добро людей. Мико
ла полюбив професію меха
нізатора. Сам повів трактор 
у гони.

Остання зустріч. Тепер діти — 
в школу, а Дід Мороз — на ка
нікули,

Фото 8. Ковпака.

У Леоніда Миргородсь
кого вчитель зовсім моло
дий. -Григорій Ро/ланюк 
кілька років тому вернувся 
із армії. Вернувся у корпу
си майстерень до свого 
електрозварювального апа
рата. Леонід захопився див
ним фейєрверком іскор. 
При першій зустрічі Григо
рій усміхнувсь:

— Наші іскри, Льоню, 
особливі. Найлегша справа 
викинути стару деталь і за
мінити її новою. Важче при
мусити стару працювати, як 
нову.

Здається, Анатолію Вла- 
сенку пощастило найбільш. 
Після закінчення середньої 
школи він пішов у науку до 
батька. Батько, Георгій Фе- 
досійович, ремонтує палив
ні насоси. Там робота май
же ювелірна. Але й вимоги 
до учня суворі, батьківські.

Кілька місяців навчання— 
невтомного, клопітного.

— Володимире Якови
чу,—звертаємося до голов
ного інженера. — Як ви
пускники? Скоро майстрами 
стануть?

— А вони вже другий 
розряд мають. Це, вважай
те, крок до майстерності...м. стоян.

с. Панчеве, .
Новомнргородського 
району.

не змовкне 
слава“

Картина заслуженого д:я 
мистецтв УРСР В. Шаталіна.

— А знаєте що, друзі? — втрутилася 
Ліда Довженко. — Я пропоную провес
ти культпохід в кінотеатр «Хроніка». 
Там незабаром демонструватиметься 
фільм «Іспанія».

Зайшла мова про ту допомогу, яку 
подають радянські люди у будівництві 
Асуанської греблі—в ОАР, Бхілайського 
металургійного комбінату — в Індії.

— Ми горді тим, — сказав на закін
чення Вячеслав, — що продукція нашої 
«Червоної зірки» користується великим 
попитом в братніх соціалістичних краї
нах. А в кожній сівалці є 
праці.

Заняття закінчилось, 
змістовно відповідав 
Хтось згадав про славну робітничу тра
дицію Баглюкових — батька Михайла 
Олексійовича і сина Ігоря. Заговорили 
про робітничу честь.

Я помітив на столі аркуш паперу. На 
ньому було намальовано ключик. Хтось 
написав: «Золотий ключик нашого Вяче
слава». І кожен подумав, що він справді 
золотий, бо вміє відкривати юнацькі 
серця.

Олександр ПЕТРОВ,
слюсар заводу «Червона зірка», 

м. Кіровоград.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНА Р» 
№ 6 (706) 2 стор,

У ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬНИХ 
- ДОТСААФІВЦІВ

ДОБРЕ поповнення одержали 
Збройні Сили країни в ми
нулому році. Всі юнаки, 

які пішли служити в армію з на
шого району, здали норми на 
значок «ГЗБ». Більшість із них 
одержали технічні спеціальності: 
шоферів, трактористів, мотоцик
лістів.

РОЗПОЧАЛИСЬ заняття чер
гового набору курсантів в 
спортивно-технічному клубі 

при РК ДТСААФ. В двох на
вчальних класах с необхідні пла
кати, вузли І агрегати автомобіля. 
Раз на тиждень курсанти оволо
дівають військово-прикладними 
видами спорту.

Через чотири з половиною МІ
СЯЦІ 35 хлопців одержать посвід
чення шоферів третього класу. 

М. СТОЯН. 
голова Добровеличкіоського 
районного комітету ДТСААФ.

Дії ІСЛЯ звітно-ви- 
борних зборів 

комітет намітив хо
роші заходи. Поду
мав і про побут мо
лоді. Зокрема, чле
нам комітету Русте
му Сафонову, Вікто
ру Грсчушкіиу та 
Валерію Коваленко
ві було доручено 
провести рейд-пере- 
вір.ку у гуртожит
ку. Минуло близь
ко' трьох місяців, а 
доручення невико
нано.

Можливо, комі
тет був зайнятий 
якимись іншими важливими справами.’' 
Перевіряв причини браку, невиконання 
норм? Ллє і з виробничими питаннями 
тут не все гаразд.

Механічний цех. Тільки-но закінчила
ся зміна. Анатолій Білнченко стояв пе
ред майстром, ніби першокласник. який

цінна комісія присвоїла хлопцям розря- 
ряди.

— Тепер від нас вимагають одного: 
план, план і тільки план, — говорить 
токар Ніла Донченко.

— Нову техніку не довіряють.
— Виготовляємо деталі тільки з низь

кими розцінками...
Нерідко окремі юнаки та дівчата, не 

ознайомившись, як слід, з кресленнями, 
бралися за діло. Прагнули не відстати 
від кадрових спеціалістів. Подібне ста
лось і з АнатоліємСличенном. І, як на
слідок, — брак.
могла 
ність 
які їй

Я

РОЗГІН
У... ПАПЦІ

тонно зробив у зошиті ляпку. Він не 
виправдовувався. Та й що було говори
ти. Всі гужоїш, виготовлені ним сьогод
ні, забраковані контролерами.

— Як же цс сталося? — запитав Пав
ло Васильович Куранов.

— Недогледів...
«Ляпка» Анатолія в зміні Куранова 

не була єдиною. Віра Павловська спро
моглася виконати завдання... на 16 про
центів.

...Ремонтний завод «Сільгосптехніка» 
неодноразово виборював першість у 
змаганні серед інших підприємств міс
та, навіть республіки. Хороша слава 
йшла і про художню самодіяльність. Це 
краще, ніж будь-яка. реклама, вабило 
молодь до заводу. Юнаки та дівчата 
після закінчення школи прагнули вли
тися в дружну робітничу сім’ю.

За останні два роки на підприємство 
прийшло близько ста випускників. Най
більше їх працює в механічному цеху. 
Іи знайшли вони тут сімейну теплоту, 

батьківську ‘щирість старших товари
шів? 0 1

Майстер Куранов на це відловідає 
так: •

— Аякже...-Турбуємося... Кваліфіка-

Віра Павловська не 
виконати завдання через склад- 

внготовлення стяжних шпильок, 
дали точити. Бракувало досвіду. 

К ЖЕ ДБАЄ заводський комітет 
комсомолу про підвищення май
стерності робітників? Чи цікави

ться їх запитами?
— На звітно-виборних зборах комсо

мольці, дійсно, внесли багато цікавих 
пропозицій, — пояснює секретар коміте
ту Микола Савельев. — Зараз перебудо
вуємо свою роботу.

Він поклав па стіл купу папок. У 
ниХ" хороші рішення зборів, засідань 
комітету. Вони охоплюють всі сторони 
життЯ- заводської комсомольської орга
нізації. Тут йдеться і про виробничі пи
тання і про побут, і про відпочинок, 
тоіо? А ЯК 3 раціоналізатоРськ°ю робо-

— Два слюсарі з інструментального , 
цеху, здається, щось пропонували Ко
мітет планує влаштувати конкурс на . 
кращу раціоналізаторську пропозицію 
МикпПпРп° К0.НКРетні спРавп - пі слова. 
Микола відгороджується все тими ж> 
вопТт!!ИМИ комітст^ 3 піднесенням го- 
пигпт Пр° Те‘ що комітєт подбає про 
виготовлення спеціальних стендів і Кпи- ’ 
[меиЯОиІаНИ' куди будуть заноситись 
Ппппг р™ молодих виробничників. 
Оірп£?рГ-,ЬСЯ’ г1°° * М0Л0ДІ РОбіТНИКП 
одержували Приблизно таку ж зарпла- 
техібчнр кадРовпки- Буде організовано технічне навчання.

— І колишню славу гуртків х' лож- 
Ііьої самодіяльності відновимо '

Одним словом, секретар разом з чле- 
ГОПИ ПАППТЄТУ ОбІПЯЄ В ЮВІЛ*ЙНОМУ році 
гори перевернути. 2 1

Що ж, неможливого в їх планах не- 
слппЯм10Г« °ЛН- иевідомо - коли ж за 

с ЛИ уде ДІЛО. Поки що в комітеті 
комсомолу можна почути одне: «Буде
мо «Зробимо...», «Допоможемо...;.

кожне слово стоїть в майбутньому 
часі. А де- ж теперішній? Минулий?

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого комунара», 

м. Кіровоград.

4



et

ОНА проходила сільською вули
цею. І 3 гурту жінок чула: 

Бачили, яка проворна?!.. 
Аякже!.. Перша доярка... І в 

клубі чути її...
Нарешті хтось лукаво:
— То до часу... Ось хай одружи-, 

ться... Одразу притихне.
82 ЕСІЛЛЯ. Вона, краща доярка 

колгоспу «Росія» Надія Сав
чук і артільний шофер Василь Гайсе- 
нюк стоять перед почесними батька
ми« Тихо й схвильовано кажуть:

— Обіцяємо завжди йти разом.., 
Завжди разом, з людьми...

ЕР ІН повернувся з далекої доро
ги. Будівельні матеріали при

віз. Надя спішить поставити на стіл

Сказала й про те, як сама два-три 
рази на тиждень виступає на фермі з 
бесідами. Хороше було Надії, коли 
хвалила членів колгоспної агіткульт- ■ 
бригади, коли розповідала про вели
кий молодіжний хор, вечорниці...

11 вітали, але ж і радили:

віз. Надя спішить поставити на 
зелений український борщ.

— Втомився?
— Трішки... Про тебе думав. І 

ма не брала мене...
Обоє усміхнені. Раптом він схви

льовано:
— Стривай, а чого це ти вдома?.. 
Огортає його шию теплими руками.
— Чудненький... Відгул маю...
А потім вже невелика сімейна 

лекція про досвід:
— Вчора мене всі вітали. За рік 

обіцяла три тисячі кілограмів. А мої 
рябухи щедрішими стали... І твою На- 
дійку розхвалили в усіх стінних газе
тах. В колгоспній багатотиражці. На
віть в районці...

Василь встає з-за столу, тисне жі
ночу руку, як тиснуть її секретарі 
райкомів комсомолу:

— Вітаю вас!..
ЖЯ ІДІЙШЛА до крайньої коро- 

ви. Але ненароком від брами 
пролунав дзвінкий юнацький голос:

— Надю, поспішай!.. На бюро... 
Прийшла, коли вже всі чекали 

неї. Глянула на секретаря, потім — 
на свого Василя.

— Пробачте... На ферму привезли 
незапарену січку... І я... Одним сло
бода, довелось декому псувати на
стрій...

ОНА, член бюро, звітувала про 
те, як організувала роботу се

ред молодь Докладно розповіла про 
гуртки політосвіти, назвала кращих 
пропагандистів. А потім аналізувала 
роботу молодих лекторів, агітаторів.

вто-

на

Менше сама бідкайся всюди. 
Гуртуй навколо себе активістів...

Василь, слухаючи Надію, » 
спохмурнів. Мабуть, думав про те, 
що зараз доведеться говорити про 
себе. Він мав дбати, щоб молодь по
всякчас тягнулася до знань. В Йоси
півні, Мечиславці з цим втішні діла. 
У вузах, технікумах молоді колгосп
ники навчаються, і вечірню школу 
відвідують хлопці та дівчата.. .

СИ К ІШОВ додому, сказав На- 
дії:

— Тебе хвалили. Мене ж — гуди
тимуть.

Здивувалась:
— Чому?
— На фермі, в тракторній бригаді 

є ще такі, що й середньої освіти не 
мають... Все плачуть: «Сім'я у нас. 
Коли ж до школи йти?.,»

Надя мовчала. Аж раптом:
— Спробуймо довести їх непра

воту.
— Як?
— Поїдемо з тобою в технікум...

ИЭ ІН ГОТУВАВ снідати. А вона 
збиралась на ферму. Чув з 

сусідньої кімнати її голос:
— Галя Поперечна в бібліотеці 

лекцію-концерт про Платона Майбо- 
роду влаштувала. Гарно було. Тре
ба, щоб в нашу бригаду завітала. А 
що?.. Ось відбудеться зустріч із за
сновниками колгоспу. А наступного 
дня й лекцію можна прочитати...

Вже в тілогрійці входила до кімна
ти, взяла загорнутий в папір сніда
нок.

— Ну, я пішла... А ти лягай ще спа
ти... Недобрі бездоріжжя. Не поїдеш 
нікуди ж...

— Ні, я з тобою... Допоможу... 
СЬ і вийшла заміж, ’ дорогі ті- 

^^тоньки, наша Надюша...

В. ВОВЧЕНКО, 
секретар Ульяновського РК 
ЛКСМУ.

чомусь й 
поо те.

Василь Діденко (праворуч), 
обступили імпровізований

соро- 
тисну 

роз-

My-

— Дозвольте!
До кабінету заходить 

м язливий хлопчина. Щиро 
невелику руку. Заводимо 
мову.

— А пам’ятаєте. Марі« 
сіївноі..

Так. Я осо пам’ятаю. Олег був 
«спеціалістом» по крадіжках че
рез вікна. Невеликий на зріст, 
спритний, він легко забирався в 
квартиру й безшумно зникав. Ма
ти, єдина годувальниця в сім’ї, 
не мала змоги приділити синові 
належної уваги. Та ось хлопець 
потрапляє до штабу юних дзер- 
жинців. Знайшли хлопці стежи
ну до серця малого правопоруш
ника. Брали з собою на завдан
ня. А тепер Олег — учень 
інтернату, вчиться на «4» 
мріс стати пілотом.

Багато добрих справ на 
ку юних дзержинціа. З 
війни чекав на свою жертву фа
шистський снаряд. Учні школи 
N2 26 О. Пучін та В. Лобов зна
йшли його І охороняли до при
їзду саперів.

Неділя. Гомінка юнь заповнює 
клуби і кінотеатри, вулиці І пло
щі. Та ось з’являється бешкет
ник, настрій зіпсовано. Тому 
хлопці з червоними пов’язками 
завжди насторожі. Учень школи 
№ 3 Сергій Чогрннцов на ви
ставі в театрі розважався рогат
кою. Хулігана затримав дев'яти
класник п'ятої школи Толя Дон- 
ченко. А Пилявського Андрія, 
який втік з Новомиргородської 
школи-Інтернату до Кіровограда, 
затримав командир загону Пав
ло Дубина та дзвржинсць Миш
ко Воробйов.

Я навела лише окремі факти з 
діяльності штабу юних дзер- 
жинціп. Загін щодня зростає, І 
множаться діла його. Залізним 
заслоном став він на шляху пра
вопорушників. Бешкетникам — 
непохитне дзержинське «ні!»

М. СТУПКО, 
лейтенант міліції.

І м. Кіровоград.
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рахуи- 
часіо

ТВІР ВИСУНУТО НА ЗДОБУТТЯ 
ПРЕМІЇ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
ОБГОВОРЮЄМО

ХОЧ соня
КОТИГОРОШКО-

НЕ ФЕЯоо.

ДИНК ПЕРЛИ

СПОЧАТКУ був заспів. Лірич
ний заспів до свята книги. 
Він розпочався дзвінкимч 

рядками поезій, коли на сце
ну вийшли місцеві літератори 
В. Юр’св та В. Гончаренко, та 
ще незнайомий присутнім світло
волосий юнак.

— Виступає Василь Діденко, ав
тор слів популярної пісні «На до
лині туман...»

Серед молодих бібліотекарів, 
книгонош, продавців, студентів, 
які заповнили світлу ззлу Палацу 
культури імені Жовтня, прибоєм 
пройшлась хвиля бентежної ра

дості.
А Василь Діденко читза 

нові вірші про Лснійа І 
партію, Володимира Сосю- 
ру, Україну, кохання...

Юнакам та дівчатам, які 
назавжди подружилися з 

книгою І широко пропагували її. 
вручають дипломи, грамоти, по
дарунки.

Нагороди одержали Лариса 
Рак — книгоноша бібліотеки Кі
ровоградської швейної фабрики, 
Валерій Коркієць — вчитель шко
ли № 34, який минулого року 
розповсюдив книг майже на £00 
карбованців, Кіра Моспутова — 
завідуюча бібліотекою медучили
ща і багато Інших.

Лине музика, 
кружляють пари. А тим часом на 
Імпровізованих 
жвава торгівля книгами.
Наташа та Світлана Астахови, мо
лоді робітниці заводу радіовиро
бів, придбали збірочку лірики 
«Струни серця», видану «Дніп
ром», а тепер розглядають при
годницький роман Р. Самбука 
«Ювелір з вулиці капуцинів».

Продавець Л. П. Холоденко ра- 
ромвн 

прірву» 
«Гуси-

Навколо ялинки

прилавках йде 
Сестри

дить юнакові купити 
Л. Дмитерка «Міст через 
або повість М. Стельмаха 
лебеді летять».

— На сьогоднішньому святі 
книги, присвяченому 50-річчю Ра
дянської влади та 100-річчю з дня 
народження В. І. Леніна, 
зала продавець, 
пулярністю 
«Дніпра» 
менника», 
ламусмо.

ска- 
особливою по

користувалися книги 
та «Радянського пись- 
яиі ми широко рск-

Ліворуч 
ЮЯаки дівчата обступили імпровізований прилавок. На
рпдньому плані—робітниці заводу радіовиробів Наташа та Світлана 
Астахови, Фото В. Ковпака.

Л. НАРОДОВИЙ, 
М. СОЛОДЧЕНКО.

м. Кіровоград.

Г
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ЗА ЩО
ТИ КАРАЄШ 
її, МОЛОДУ?

Сумм и й репор таж

Сутеніє. Збиваючи рукавицями сніг, 
веселою вервечкою потяглися дівча
та до гуртожитку. Після денної пра
ці на будовах так приємно погріти ру
ки на батареях1 опалення, помитися 
теплою водою, почитати книжку чи, 
може, й потанцювати в червоному 
кутку. Гомінливо заходять до кімна
ти, і... зникають дівочі посмішки. Мо
гильним холодом повіяло на них і 
цього разу. З кранів ледь капає 
льодова вода.

Веселого настрою — як і не було. 
Збилися зажурені докупи, щільніше 
загорнулися у ватники, та й полилася 
сумна дівоча пісня: «Така її доля, о 
боже мій милий, за що ж ти караєш 
її молоду?» (А величають того караю
чого бога Федором Федоровичем 
Савкуновим, і працює він керуючим 
будинками тресту «Кіровоградпром- 
буд»).

Проспівали дівчата пісню — легше 
стало на серці. Взялися вечерю лаш

Нещодавно побачила світ 
нова книга нашого земляка 
Віталія Логвнпенка. Події 
твору тісно пов’язані з Кі- 
ровоградщнною. Саме по 
її степових просторах ру» 
хається 
часі нн і 
сової І 
групка 
воїнів навздогін фронтові, 
який швидко віддаляється. 
Після боїв, перемог і важ
ких втрат бійці досяглії Ін
гулу і вливаються у загоїш 
народних 
тизанів.

«Можна 
закінчений 
цікаво було б 
дальшу долю героїв), мож
на погоджуватися чи не 
погоджуватися зі вчинками 
окремих персонажів, але 
тс, що книга — творча вда
ча автера, — 
Роман, думаю, 
непоміченим 
здобутках 
дянської
думки висловив письменник 
М. К. Смоленчук, прочи
тавши книгу.

Твір дійсно помітили, ви
сунули на здобуття премії 
імені Т. Г. Шевченка.

«Рубікон» читають гру
пами і поодинці, обговорю
ють на читацьких конферен
ціях. Нещодавно така кон
ференція відбулася у Кіро
воградському 
му інституті 
Пушкіна.

Слово
В. Кузьмепку:

«Роман Віталія Логви- 
ненка вигідно відрізняється 
від в остачнін час створе
ного іпо Велику Вітчизня
ну вііїйу і новизною вибра
ної теми, і художнім вті
ленням задуму. В гой же 
час сюжет твору вілзнача- 
ється тією простотою, то 
свідчить про талант».

... Поблизу одного укоаїнського 
села відбувся перший бій жмень
ки наших бійців з передовими 
гітлерівськими мехчастинами. В 
живих залишається пише сержант 
Іван Боярин, людина військово-о 
складу — і характером, і вчин
ками, і поведінкою. Поступово до 
нчого приєднуються інші воїни з 

одесит Яків Ци- 
Шота Цітаашліпі. 
Лєсних, українці 

сержант 
Соня

: межи 
в перші 
окупації 
молодих

ворожих 
дні тимча- 

нсвеличка 
радянських

месників-парти-

сперечатися, чи 
твір (читачеві 

знати про

безперечно, 
не пройде 

в загальних 
української ра- 
прози», — такі

ПСД.ТГОГІЧНО- 
імсиІ О. С.

п’ятпкурснпку

різних частин: 
мес, грузин 
сибіряк Семен 
Микола Посмітюха, 
Панько Лиштва, медсестра 
Котигорошко.

Люди різних характерів, різних 
долей, діти різних національ
ностей, але єдині о своєму пооиаі 
і почуттях, вони об'єднуються а 
загін і вирушають’ на схід, до 
фронту. Маймо половина з них 
загине в боях, які но мали стоз- 
тегічного значення, но вплинули 
на хід ніякої військової операції. 
Та само наявність месників, не
скорених і мужніх, навіть їх 
смерть вселяла надію п серця 
радянських людей на 
окупованій теоиторії, 
па малонькі іскорки 
ролного вогнища боротьби.

До бійців приєднуються нові 
люди, котрі недавно вирощували 
хліб навчали дітей. І, нарешті, 
в районі Чорного лісу, вони впи
ваються в партизанський загін.

тувати. Вдвох чи втрьох принесли ко
лоду та й сіли гадати, яка кімната по 
графіку володіє сокирою, бо ж той- 
таки «бог» виділив їх на гуртожиток... 
аж одну. Нічого не придумали та й 
ну стрибати, ногами колоду ламати. 
По тому, зігрівшись і повечерявши, 
одягли зимову одежину та й пішли 
до червоного кутка з надією, що, мо- 

♦же, хоч через заморожену шибку зі
гріє дівоче серце ласкавий погляд 
хлопця. Та...

Жили дівчата в інших гуртожитках, 
змагалися з юнаками за чистоту і по
рядок, допомагали один одному по 
господарству, разом проводили ве
чори. А зараз на гарматний постріл 
не підпускає хлопців до червоного 
кутка володарка гуртожитку Надія 
Петрівна Таранцова. За що ж ти ка
раєш, Надіє Петрівно?..

Піти б їм в кіно. Та куди підеш, як 
у Первозванівському сільському клу
бі неякісно фільми йдуть та ще й ,на-

тимчасово 
заплпюза- 

для псена-

В. Кузьменко:
«Цінність твору — в ху

дожньому втіленні задуму, 
в створенні оригінальних і 
цікавих характерів. Якщо 
образ сержанта Боярина 
дещо статичний, він нага
дує військового, до якого 
МИ вже ЗВИКЛИ, то ІНШІ обч 
рази виліплені щедро, ва» 
гомо, правдиво. ,

Взяти хоча б сержанта 
Панька Лиштву. Типовий 
селянин, колишній завідую» ! 
чий ССТ. 
поведінці 
щось корисливе і хитруна-, 
тс, хочеться віднести його 
до розряду пристосуванців 
до життя. Читач перекопа» 
ний, що рано чи пізно він 
стане зрадником. Та ось 
загін проходить через його 
рідне село, і Лиштва пере
борює себе, іде з товари
шами, щоб через 
години загинути в 
з німцями.

Цікаві і Яків Цимсс, 
винахідник, якому так і 
лося втілити свої 
життя, темпераментний 
Шота Цітаашвілі, 
та впевнений 
Лєсних. В 
змальовано медсестру Соню Кб- 
тигорошко. Спочатку здається, ще 
цо буде чергова 
свята повітряна 
чеві вжо досить 
вона дозволяв 
сельчаку Кіму _ _
більше дозволеного у його зали
цяннях, то, слово чості, вона став 
що поивабливішою, правдивішою, 
реальнішою. Дещо невиразний- І 
блідий Микола Посмітюха.

Деякі події подані під 
таким несподіваним кутом 
зору, що мимоволі захоп
люєшся творчою винахід* 
.цілістю автора».

Широ ї широко сказано. 
Та в студентки Л. Коб’5- 
кової знайшлося що доДа* 
ти:

«Автор вміло показав, як 
у горнилі 
гартуються 
хапактери

Чудово 
України».

Емоції, 
кає повий

В його мові, 
відчувається

дві-трк 
сутичці

вічний 
не ода« 

винаходи а 
грузин 

і розсудливий 
сибіряк Семен 

романтичному ореол]

нодотрога, отака 
фоя, яка мита« 
приїлася. І коли 
балагуру і ао» 

Ухманю трохи

війни КУЮТЬСЯ, 
і Шліфуються 

воїнів.
виведений образ

зокрема, 
радянських 
Логвиненко 
типів мііо- 
ліодей. Яс-

роздуми викли- 
ромаи в цілому, і 

кожен персонаж
«Крім образів 

воїнів, Віталій 
створив чимало 
них радянських
кпявий образ комуніста Па
годи. діла Божепка. апте
каря Любимськог.о, хлоп
чика Та ряска. вчителя Ко
мори». — підкреслив сту
дент В. Каюков.

«Автор добре виписав об
рази, показав їх психоло
гію. переживання, мрії, 
звички, індивідуальні сла
бості. — цим почав свій ви
ступ доіієііт І. Бацула. — 
Твір написаний соковитою 
мовою, читається з неос
лабним інтересом».

А ти. читачу, якої дум
ки пре новий роман нашого 
земляка? Чокаємо твою 
слова про «Рубікон» Віта
лія Логвииепка.

3
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курено — хоч сокиру вішай. А до кі
ровоградських центральних вулиць 
далеко. Весь вечір в поїздках пройде.

Отож сидять дівчата щовечора в 
в червоному кутку, пуховими рука
вичками -ортають журнали, аж поки 
не прозвучить команда: «Спати!». 
Збирають теплу одежину, вкриваю
ться нею поверх благеньких ковдр та 
й засипають снами янголят. І сня
ться їм... гарячі батареї опалення, во
да в титанах, справне освітлення, та 
що в прохуканому вікні чубата хлоп
чача голова.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

с. ПерЬозванівка.

«МО Л О Д И й 
КОМУНА Р»

№ 6 (70G). З сюр.



ОТТАВА, 11 січня. (ТАРС). Хо
кеїсти нашої збірної провели « 
Торонто ще один матч із збірною 
Канади і знову зазнали поразки— 
3:4 (1:0, 1:2, 1:2). Шайби у нас 
закинули Полупанов, Рагулін і 
Фірсов.

АР1АШАТ, п січня. (Кор. 
1АРС А. Хачатрян). Цей фут
больний матч у розпалі зими —

найбільш ранній у 1967 році — 
було зіграно в Араратській доли
ні, де і в січневі дні по-весняно
му тепло. Скориставшись доброю 
погодою, юні спортсмени Вірме
нії, що готуються до 10-ї Все
союзної спартакіади школярів, за
просили ровесників з Києва і ро
зіграли турнір. Успіху досягли 
господарі — українські футболіс-

ЗА МІСЦЕ В ДЕСЯТЦІ
ІНТЕРВ’Ю З ТРЕНЕРОМ „ЗІРКИ“

'ІА
ти склали зброю перед командою 
школярів Вірменії — 0:7.

Юні гандбо- 
завоювали ку
па честь де- 
дитячо-юнаць-

БАКУ, (ТАРС). 
лістки України 
бок, встановлений 
сятиріччя місцевої 
кої школи. У фіналі турніру, що

був присвячений цьому ювілеєві і 
зібрав 28 збірних шкільних 
команд майже всіх союзних рес
публік, вони здобули перемогу 
над спортсменками Баку.

Зате у хлопчиків першими бу
ли господарі, які в упертій бо
ротьбі переграли у фіналі гандбо
лістів Грузії.

(він втратив необхідні спортивні якості), 
ІІанов, Хатксвич, Швець, Галдів та 1о- 
ноі>-за порушення спортивного режиму.

Проте в команді зберігся кістяк. Крім 
того, запрошені у «Зірку» демобілізо
ваний з львівського СКА воротар Мико
ла Чспурськпй, захисник Віктор Коли; 
чев — з дніпропетровського «Дніпра», 
нападаючі Іван Пинзар, Євген Гнатик 
— з миколаївського «Суднобудівника» 
та Віктор Ступай — з кременчуцького 
«Дніпра», йде відбір кандидатів, особ
ливо в дублюючий склад, з числа здіб
ної молоді.

Важливо те, то у нас вже зараз є з 
ким працювати.

А як проходитиме ця підготовка?
— Вона розпочалася п’ятого січня. 

Практичні заняття проводяться шість 
разів на тиждень, теоретичні — тричі. 
У програмі занять — загальна фізична 
підготовка, відпрацьовування технічних 
прийомів. ►

Навчально-тренувальний збір розра
ховуємо на два етапи: з 20 лютого по

В

РОЗПОЧАЛАСЯ підготовка до XXIX 
* чемпіонату країни з футбола. Феде
рація футбола СРСР затвердила поло
ження про розиграш, визначила його 
учасників, склала календар ігор на 
обидва круги. Зараз більшість команд 
першої і другої груп класу «А» після 
відпочинку приступила до навчально- 
тренувальних занять. Редакція «Моло
дого комунара» звернулася до началь
ника і старшого тренера кіровоградської 
«Зірки» майстра спорту Йосипа Ліф- 
шиця з кількома запитаннями.

Як ви оцінюєте виступи «Зірки» 
минулому сезоні?

— Останнє місце в підгрупі не радує 
ні футболістів, ні болільників. Мені 
здається, немалу роль відіграли недолі

Принцеса 
Покахонтас
І нові часи

суворов- 
Ці знімки

«Важко в навчанні — легко в бою...
ським девізом готується до сезону «Зірка», 
зроблено нашим кореспондентом В. Ковпаком під час за
нять футболістів на стадіоні і а спортивному клубі.

Змагання школярів
Десять команд шкіл 

обласного центру вибо
рювали першість з нас
тільного тенісу. Пер
ше місце зайняла коман
да середньої школи 
№14. Підготувала її до 

змагань учителька анг
лійської мовп цієї ж 
школгі Л. О. Бабнчева.

На другому місці — 
команда СШ № 10, на 
третьому — команда СШ 
№ 34.

в. язиков.

У вищий клас
Гімнасти дванадцяти 

областей республіки взя-

ли участь у класифіка
ційних змаганнях за про
грамою кандидатів у 
майстри спорту, які про
ходили в м. Вінниці. Ви
хованці Кіровоградсь
кої дитячої спортивної 
школи першорозрядни
ці Олена Льовочкіна 
та Люда Арсеньева наб
рали потрібну кількість 
балів для переходу у 
вищий клас.

Студентка Кіровоград
ського 
ського 
інституту 
виконала норму майст
ра спорту.

Г. ПАША, 
Кірово- 
дигячої 
школи.

філіалу Харків- 
політехнічного 
С. Мікулич,

ки організаційного порядку на початку 
сезону.

Справа в тому, що «Зірка» була 
сформована як колектив класу «Б», де 
вперше встановили віковий ценз (не 
більше п’яти'гравців віком понад 23 
роки). Через це деяким досвідченим 
футболістам довелося покинути коман
ду. А потім, перед самим початком се
зону, стало відомо, що «Зірка» включе
на до класу «А». Було вирішенії: тодіш
ній склад команди не відповідає такому 
призначенню і її на навчально-трену
вальних зборах почали переформовува
ти. Цей процес тривав до початку чем
піонату. На поле вийшла слабо підго
товлена і незіграна команда. Аж 
до кіпця чемпіонату довелося шу
кати нових гравців. Так «Зірка» 
за весь сезон і не стала стабільним міц
ним колективом, хоч в ній були непо
гані гравці. Не все гаразд було з дис
ципліною. А результати відомі.

Про те, що «Зірка» залишається в 
класі «А», стало відомо завчасно. Ма
буть, тепер не буде зривів у комплек
туванні команди?

— Команда, в основному, вже уком
плектована, хоч з її складу і вибув де
хто. Кацман перейшов в одеський 
«Чорноморець», відчислені Нестеренко

10 березня в Ялті, де відпрацьовувати
меться техніка, вивчатимуться тактичні 
схеми, наігруватіїмуться зв’язки в лан
ках і між ланками. А з 12 березня по 
1 квітня — в Одесі. Тут проведемо 
п’ять-іпість контрольних ігор.

Що ви можете сказати про основні 
принципи проведення наступного чем
піонату країни?

— Дуже добре те, що, як ніколи ра
ніше, вже затверджені 
менти про розиграш, 
учасники, затверджені

Вважаю недоцільним 
українських команд другої групи класу 
«А» в одну (другу) підгрупу. Адже їх 
тут більшість (12 з 19-ти), і воші виму
шені будуть, як кажуть, варитися у 
власному соку. Нинішній розподіл 
команд двох перших зон, на мою думку, 
обмежує контактний обмін досвідом 
між командами другої групи класу «А» 
України та інших республік.

Яку мету ставить собі команда в 
поточному році?

— Аутсайдеру «незручно» мріяти про 
лідерство, бо це було б похвальбою. 
Наші плани скромніші — увійти в пер
шу десятку. Можуть зауважити, що і в 
десятці — десять місць, і слід боротися 
за краще. Ми теж за не.

основні доку- 
визпачепі його 
календарі ігор.

зведення всіх

jL.

директор 
градської 
спортивної

АСИ ПРОГРАЮТЬ А
ОТТАВА, 12 січня. (ТАРС). Збірна хокейна команда 

СРСР у місті Кінгстоні здобула перемогу з рахунком 
11:2 (0:0, 5:1, 6:1) над командою «Кінгстонські Аси» — 
збірною командою асоціації любительського хокся про. 
вінції Онтаріо. По дві шайби закинули Старшинов і 
Якушев, по одній шайбі — Альметов, Давидов, Майо
ров, Моисеев, Рсмішевський, Полупанов і Фірсов. Сьо
годні в місті Кігчінері наші хокеїсти зустрінуться вос
таннє перед чемпіонатом світу з національною збірною 
командою Канади.

П’ЯТНИЦЯ, 13 січня. Перша 
програма. 11.00 — Телевізійні
новини. (М). 11.15 — Для шко
лярів «Друг - чарівник», (М), 
11.45 — Пісні революції. (М). 
12.15 — «Політичні знання —
всім». (М). 15.50 — Художній
фільм «Незвичайний клас». (Кіро
воград). 17.20 — До 50-річчя Ве
ликого Жовтня і встановлення 
Радянської впади на Україні, 
«Ювілею присвячений». (К), 
18.00 — Телереклама. (Кірово
град), 18.05 — Ювілейному ро
ку — високий урожай, «Виходьте

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
«молодой КОММУНАР»

орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ,м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36.

Телефони: редактора — 45-00; відповідального секре
таря — 45-35; відділів — 45-36.

змагання, хліборобні» (Кіро
воград), 18.20— «Клуб кінолюбите- 
ііів». «Етапи великого шляху». (М), 
19.00 — Літературний театр. В. Ве
ресаев «Нєоигадані оповідання 
про минуле». До 100-річчя з дня 
народження письменника. (М), 
20.00 — Естафета новин. (М), 
21.00 — Мистецтво, народжено
Жовтнем. О, Корнійчук — «Сто
рінка . щоденника». Спектакль 
Державного українського дра
матичного театру ім, їв. Франка, 
(К).

Друга програма. 17.00 — Теле
візійне агентство «Піонерія». (Ле
нінград). 17.30 — Фільм для ді
тей. (Дніпропетровськ). 17.45 — 
Дніпропетровські новини. 18.00 — 
Телевісті. (К). 18.20 — «За дні
пропетровську марку». (Дніпро
петровськ). 19.00 — До 50-річчя 
Великого Жовтня, «Слідопити», 
(Дніпропетровськ). 19.30 —Рішен
ня XXIII з’їзду КПРС — у життя! 
«П’ять проблем одного питан
ня». (Дніпропетровськ). 20.00 — 
Естафета 
«Календар 
(М). 21.50 
«Морський 
ровськ). 
ський, 
такль. (Дніпропетровськ),

СУБОТА, 14 січня, 
програма. 11.00 — Для 
«Король Дроздобород»,

> проблем одного 
(Дніпропетровськ), 

новин. (М), 21.00 — 
музичних перемог».

— Художній фільм 
кіт». (Дніпропот- 

23.05 — К, Паустоз-
іСтарий кухар». Толеспек- ,

Перша 
дітей. 
Новий

художній фільм, (К). 15.05 — На
ша афіша, (К). 15.10 — Для до
шкільників І молодших школярів, 
«Містечко казок». (Передача з 
Горького). 15.50 — Тсленовини, 
(М). 16.10 — Концерт Удмурт
ського ансамблю пісні і танцю, 
(Іжевськ). 16.50 — «Знання»,
«Операції майбутнього». (М).
17.20 — Для дітей. «Новорічний
карнавал». Телсфільм-концсрт 
(К). 17.40 — «Твій комсомоль
ський квиток». (К), 18.00 — «Кі
ровоградські вісті». (Кіровоград),
18.20 — «Мальовнича Україна»,
«Качанівка», За заявками гля
дачів. (К), 18.40 — Мистецтво,
народжено Жовтнем. «Палітра», 
Творчість художника Якутовича. 
(К). 19.20 — «Старт-67». (К),
19.55 — «Клуб кіномандрівників», 
(М). 21.00 — Телевізійний фільм 
«Концертні номери». ’ (Кірово- 
гР«а)- 21.25 — Художній фільм 
«Дві неділі», (Кіровоград),

Другп програма. 17.20 — А. Че
хов. «Чайка», Спектакль Калінін- 
градського театру. (Калінінград), 
19.55 — «Клуб кіномандрівнинів», 
(М), 21.00 — Фільм «Двоє», (М). 
21.35 — «Казки російського лісу». 
Музичний огляд, Частина І, (М),

БК 00036. Індекс 61197.

В британській 
дії є історія про 
принцесу Покахонтас, дочку 
могутнього індійського вож
дя, що жила на переломі 
XVI—XVII століть, Як і будь- 
яка легенда, історія про ін
дійську принцесу таїть ба
гато неясного. Відомо тіль
ки, що Покахонтас вийшла 
заміж за білого чоловіка на 
ім’я Джон Ральф і навіть 
побувала в Англії, де її 
приймали як дочку «імпе
ратора».

Минули столітія. І в наші дні 
в «цивілізованій» Америці, зокре
ма в штаті Віргінія, для білої лю
дини вважається злочином одру
житися з так званим «кольоро
вим», Зо законом же «білим.і 
вважається той, в чиїх жилах 
течо ні краплі іншої крові, 
крові білої раси». Правда, 
багатих віргінських сімей, 
чваняться походженням від 
мої принцеси Покахонтас, І 
зроблено виняток: 
кон, спрямований 
щупання крові», 
«пунктом Покахонтас». Потомкам 
Покахонтас і Джона Ральфа за
раз но загрожує покарання за тс, 
що в свій час їх долска прапра- 
оабуся осмілилася вийти заміж 
за білого чоловіка,

Про те, що в сучасній 
Америці варварський закон 
проти «змішування крові» 
застосовується звичайно, як 
і будь-який інший закон, 
свідчить випадок з білим ро- 
бітником-будівельником на 
ім’я Річард Лавінг і його 
дружиною Мілдред, в жи
лах якої тече кров негрів 
та американських індійців. 
Обоє вони — жителі штату 
Віргінія, але одружилися у 
Вашінгтоні 1958 
ли ж вони 
вернутися на батьківщину, 
у Віргінію, їх заарештували 
й присудили до року тю
ремного ув’язнення. Лавін- 
ги звернулися в більш висо- 
к: інстанції. Один з віргін
ських судів виявився «мило
сердним». В його рішенні 
говорилося, що вони не зо
бов’язані залишати Віргінію, 
але ув’язнення можуть 
уникнути лише одним спо
собом: якщо погодяться не 
жити разом як чоловік і 
дружина.

Недавно Верховний суд 
США погодився на пере
гляд цієї справи. У зв’язку 
3 Цим, дехто з віргінських 
журналістів і юристів зро
бив екскурс в історію і до
вів, що принцесі Покахонтас 
но тільки у Віргінії загрожу
вала б зараз небезпека 
опинитися в тюрмі. В трети
ні з 50 штатів, що входять 
до складу США, діють зако
ни, які під страхом тюрем
ного ув язнення забороня
ють шлюби між білими і так 
званими «кольоровими».

Саша ЛУРІ, 
кор, ТАРС.

Нью-Йорк.

енциклопе- 
легендерну

( «не 
крім 
для 
що 
са- 

було 
1924 року за- 
проти «змі- 

буо доповнений

року. Ко- 
спробували по-
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