
Квітневі 
Брості

Щедро родить земля таланти. Подібна 
половіючому колосу, що ось-ось виповни
ться сонячною снагою, вбирає пісня життє« 
даймі соки. Дзвенить-видзвонюе на тужа
вих вітрах добрим голосом, хилиться золо* 
точубо до рук хліборобських. У серця ЛЮД
СЬКІ широким плином захлюпає... То поетич
не слово винесуть наші літератори: ніжні 
рядки інтимної лірики і гучні акорди гро
мадянського звучання, тривоги і радощі 
сьогоденних ритмів...

На фабриках і заводах, у колгоспах І 
школах, у технікумах виступатимуть сього
дні бригади молодих поетів. То починається 
гарна традиція: другої декади квітня, у 
день народження нашого поета-земляка Де- 
м’яна Бедного, на Кіровоградщияі прово
диться великий День поезії.

&

Валерій ЮР’ЄВ.

ВІСТІ З ДРУЖИН
Піонери дружини імені 

Олександра Матросова Но- 
вомиргородської школй-ін- 
тернату одержали від пер
шої в світі космонавтки Ва
лентини Терешкової фото з 
автографом.

За участь у рейді слідопи
тів «Червоний стяг» вони на
городжені Грамотою рес

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

11 квітня О 10-Й ГОДИНІ в 
Києві відкрилась перша се
сія Верховної Ради У PCP 
сьомого скликання.

Сесійний зал заповнили 
депутати Верховної Ради 
УРСР, численні гості.

Тепло зустрінуті присутні
ми, місця в урядових ложах 
займають керівники Кому
ністичної партії і уряду Ук
раїни О. Ф. Ватченко, В. І. 
Дрозденко, H. Т. Кальченко, 
Д. С. Коротченко, О. П. 
Ляшко, І. К. Лутак, М. О. 
Соболь, О. А. Титаренко, 
П. Ю. Шелест, В. В. Щер- 
бицький, І. Г. Якубовський, 
А. Д. Скаба, В. К. Клименко.

Вступною промовою се
сію відкрив один з найстарі
ших депутатів С. О. Стецен- 
ко — голова виконкому Чер
каської обласної Ради депу
татів трудящих.

Верховна Рада приступає 
до виборів Голови і заступ
ників Голови Верховної Ра
ди УРСР.

Від Імені ради старійшин 
депутат Л. Г. Бугаенко вно-

Червонокрилим племенем,
Під музику прапорів,
У серці з великим Леніним 
Ідем по шляху батьків.

публіканської газети «Зір- 
йа»,

к « е
Разом з комсомольцями 

будівельного управління 
піонери дружини імені Пав
лика Морозова Побузької 
середньої школи Голованів- 
ського району озеленили 
центральну вулицю рідного 
селища, посадили парк біля 
Будинку культури.

сить пропозицію обрати 
Головою Верховної Ради 
УРСР депутата О. Є. Кор
нійчука. Ця пропозиція 
приймається одноголосно.

Заступниками Голови Вер
ховної Ради УРСР одностай
но Обираються депутати 
М. Д. Білоус, Н. О. Пучков- 
ська, В. О. Сологуб, І. Т. 
Швець.

Потім затверджується ре
гламент засідань.

За пропозицією депутата 
П. Ф. Каймана, який висту
пив за дорученням ради 
старійшин, приймається та
кий порядок денний сесії:

1. Вибори Мандатної ко
місії Верховної Ради УРСР.

2. Про роботу культурно- 
освітніх закладів республі
ки по підготовці до 50-річчя 
Великої Жовтневої соціа
лістичної революції,

3. Утворення і обрання 
постійних комісій Верховної 
Ради УРСР.

4. Затвердження Указів 
Президії Верховної Ради 
УРСР.

ЗВІРЯЙ СВІЙ КРОК 
ПО ІЛЛІЧУ

Сьогодні—пленум обкому ЛКСМУ. 
Розглядається питання про дальше 

поліпшення діяльності комітетів комсомолу 
по керівництву піонерськими організаціями 

області
Ти сьогодні ходиш у шкільній формі, сидиш над підручника

ми. Твої кроки ще спрямовує вчитель, вихователь, батько. 
А завтра вже від самого тебе буде залежати, як підеш ти ши
рокою дорогою трудових звершень.

Сьогодні ти разом з піонерами йдеш шляхами бойової і тру
дової слави дідів і батьків твоїх, а завтра ти ввійдеш □ аудито
рії технікумів і вузів, в цехи фабрик і заводів, підеш на артіль
не поле, щоб своєю наполегливістю у праці продовжити їх 
славні діла.

Де б не трудився ти, молодий друже, твої помисли, прагнен
ня спрямовані до однієї мети — прославити, піднести свою 
Радянську Батьківщину, бо це та країна, де ти почуваєш себе 
господарем, де кожен вільно працює, творить, учиться. Сьо
годні для тебе це звичні слова. Та побесідуй з ветеранами ре
волюції, громадянської та Великої Вітчизняної воєн. І ти усві
домиш, що щастя прилетіло до нас не жар-птицею. За ньо
го пройшли крізь тюрми наші діди, батьки віддавали за нього 
своє життя.

«Робота серед піонерів — справа всього Ленінського комсо
молу», — говориться у Постанові II Пленуму ЦК ВЛКСМ. Де б 
ти не був: на будові, на фабриці, на фермі — ти покликаний 
розвивати у молодших друзів цікавість до творчої праці, до 
робітничих професій, передавати піонерам свої знання, вміння 
та навички.

Комсомолець — друг, наставник, вихователь піонера.

5. Обрання Президії Вер
ховної Ради УРСР.

6. Утворення Уряду УРСР 
•— Ради Міністрів УРСР.

Для перевірки повнова
жень депутатів Верховної 
Ради У₽СР обирається Ман
датна комісія у складі 21 
депутата. Головою комісії 
обраний депутат І. І. ВІвди- 
ченко.

Верховна Рада приступає 
до розгляду другого питан
ня порядку денного. З до
повіддю виступив заступ
ник Голови Ради Міністрів 
УРСР депутат П. Т. Тронько.

В обговоренні доповіді 
виступили депутати Лисен
ко І. П. (Макарівський ви
борчий округ, Київська об
ласть), Бойко С. К. (Дикан- 
ський виборчий округ, Пол
тавська область), Цибулько 
В. М. (Жовтневий виборчий 
округ, Донецька область), 
Пашов М. В. (Петропавлівсь- 
кий виборчий округ, Дніп
ропетровська область), Же- 
люк П. О. (Тульчинський ви
борчий округ, Вінницька об

ч

ласть), Даденков К>. М. 
(Дзержинський виборчий 
округ, Харківська область).

О 16 годині відкрилось 
друге засідання Верховної 
Ради Української PCP.

Головує — заступник Го
лови Верховної Ради Укра
їнської PCP Білоус М. Д.

Триває обговорення допо
віді «Про роботу культур
но-освітніх закладів респуб
ліки по підготовці до 50- 
річчя Великої Жовтневої со
ціалістичної революції». В 
дебатах виступили депутати: 
Стратонов М. С. (Артемів- 
ський виборчий округ, Лу
ганська область), Єльченко 
Ю. Н. (Куп’янський вибор
чий округ, Харківська об
ласть), Ярощук Ю. А. (Го- 
рохівський виборчий округ, 
Волинська область), Кли
менко В. К. (Дзержинський 
виборчий округ, Дніпропет
ровська область) та інші.

На цьому вечірнє засідан
ня першої сесії Верховної 
Ради Української PCP сьо
мого скликання закінчуєть
ся.

12 квітня сесія Верховної 
Ради Української PCP про
довжувала свою роботу,

(РАТАУ).

НАРОДЖЕННЯ
К чорту летять пюпітри 
До ніг оркестрантів сонних: 
Туга за свіжим вітром 
Здіймає бурю червону.., 
Зойкнуло — і затихло, 
Вдарило — і прорвало. 
Важко Росія дихала 
На ліжку свого лекала. 
Світоньку, біле море, 
Карий, рожевий, синій, 
Винеси врочим штормом 
Матері сина...
Важко Росія дихала, 
Серце тривожно било, 
А за стіною віхоли 
В неї зростали крила: 
— Я мати була, як маги, 
В любистку його купала,
Виходила в ніч шукати 
Іванка мого Купала. 
Накличу людей багато, 
Накличу здалека й зблизька. 
По рясту зайдем до хати, 
Станем біля колиски. 
Здаруємо йому, що маєм: 
У душу — любов велику,
У вічі — синь неба маю, 

У серце — теплінь гвоздики! 
Виходь же з колиски, сину, 
Добро над землею сіять. 
Здіймає Червону хустину 
Мати твоя — Росія!
...Ой, ви пливіть, веселики, 
Понад лужком калини — 
З усіх кольорів веселки 
Сходить красна Зорина. 
Вона у кожній кровинці, 
Вона у кожній билинці, 
Долею молодою 
Голубиться надо мною.., 
Гей вдарили у литаври, 
Росія здригнулась, встала, 
Взріла, як в’януть лаври 
На золотих забралах. 
Почула, як віщий гомін 
Жалі пророста буденні, 
А в ньому карбує пломінь 
Ім’я — Володимир Ленін. 
Ленін — колишуть крони, 
Світе — обійми саду, 
Ладо — столунять гони 
З Сімбірська до Петрограду. 
А зламана дека скрипки 
Росте,

проросте, 
зелена, 

Коріння пускає глибоко 
До внуків, до правнуків Ленінаї



ВІСТІ З ДРУЖИН
Кожен піонер дружини 

імені Олександра Матросо
ва Богданівської середньої 
школи Знам’янського райо
ну відвідує одну із спор
тивних секцій.• * ♦

Здійснилося побажання,

висловлене в листі космо
навта Павла Поповича рзді 
музею Володимира Ілліча 
Леніна Кіровоградської се
редньої школи N2 3: на рес
публіканських змаганнях на 
кращий шкільний музей уч
ні вибороли перше місце, 
за що нагороджені Грамо
тою ЦК ЛКСМУ.

КОМСОМОЛЕЦЬ— 
друг, порадник, наставник 
ПІОНЕРА

II Е РАЗ ходив у походи зі 
** своїми вихованцями вчи
тель новомиргородської се
редньої школи № 2 Пилип 
Дмитрович Олійник, учас
ник минулої війни. Він про
вів шляхами героїв-партиза- 
нів кавалерійського з'єднан
ня Героя Радянського Сою
зу Михайла Івановича На
умова.

— Найбільше запам’ятав
ся дітям похід до Котов- 
ського лісу та зустріч з ма
тір’ю юного партизана Гри- 
ші Некори Іриною Сидорів
ною, — розповідає Пилип 
Дмитрович.

...У сорок першому Гриша закінчив дев'я
тий клас у рідному селі Мартоноші. Став 
комсомольцем, мріяв стати вчителем. Цього 
худорлявого юнака з непокірним русявим 
чубом завжди бачили в русі. Він мав кіль
ка спортивних значків.

Чорна хмара закрила небо над Мартоно- 
• шею... «За все відплатите, фашисти! Прийде 

Червона Армія», — твердо говорив Гриша, 
зібравши вірних друзів на щиру розмову.

Староста почав ретельно стежити за кож
ним кроком комсомольця. Та це не лякало 
Григорія, він став обережнішим. Разом з 
усіма виходив на поле, зносив снопи, скла
дав у великі стіжки хліб — старався так, 
іцо староста помітив і сказав: «Отак би й 
раніше...» А Грнша сплюнув набік. Як тіль
ки всі пішли з поля, за селом спалахнула 
заграва: горіли стіжки і комбайн — це Гри-

■ . - ■ -—

ЗАГРАВА 
ЗА СЕЛОМ

горій Некора та його друзі підпалили хліб, 
щоб не дістався ворогові. Як не біснувались 
поліцаї та гестапівці, але напасти па слід 
відважних не змогли. Щоправда, Гриші до
велося часто переховуватися в Котовському 
лісі та в селі Котовці.

Там і застали його партизани із загону 
Михайла Наумова, які саме зупинились на 
ночівлю. Гриша показав свій комсомоль
ський квиток, попросився до загону. Йому 
дали бойове доручення: розвідати рух на 
ближчих дорогах, і Гриша успішно справив
ся з цим. Потім послали до села Мартоно
ші взнати, чи не йдуть по партизанських 
слідах фашисти. По дорозі додому Гришу 
стрів гсбітскомісар Гінц зі своєю свитою і 
спитав:

— Кто єст на Котофкі?
— Там зупинився німецький обоз, — спо

кійно відповів по-німецькн Грнша.
— То єст карашо, — промимрив гебітско- 

місар, сідаючи в опель.
«Там тобі всиплять «карашо», — провів 

поглядом машину юнак.
Вже коли підходив до села, зустрів рудо

го Омелька Кушнірова. Староста так і впив
ся очицями в хлопця, але нічого не промо
вив. А через кілька годин гестапівці схопи
ли партизана, побили, зв’язаного відправи
ли до Новоміпргорода в гебітскомісаріат.

Сполошились, забігали фашисти. «Парті- ' 
замен! Говори, де партізанен!», — били за
лізним пруттям комсомольця. А він плював 
у обличчя своїх катів. На юнака пустили 
псів, і ті шматували понівечене тіло. Григо
рій на весь голос крикнув: «Смерть фашис
там!» Розлючені гестапівці скинули обваж
ніле тіло комсомольця з другого поверху... 
У вісімнадцять років перестало битися його 
полум’яне серце.

...Відтоді багато весен відшуміло водами 
і журавлиними ключами, не раз розквітали 
буйно сади. Як найдорожче, береже мати 
єдиний фотопортрет Прпші, його комсо
мольський квиток і документи. Часом бере 
в руки пожовклий від часу папір — пові
домлення з Українського штабу партизан
ського руху, від 19 квітня 1945 року, пере
читує слова: «Ваш син Некора Григорій Ми
ронович, боєць-партизан, учасник Великої 
Вітчизняної війни, загинув у битві проти 
німецько-фашистських окупантів 16 березня 
1943 року, віддав своє життя за пашу Со
ціалістичну Батьківщину».

І. РОМАНЕНКО.
м. Новомиргород.

НІНО ПЕТРІВНО, запишіть четвертому 
«А» п’ятдесят кілограмів.

. — Ніно Петрівно, запишіть шостому «Б» 
сорок кілограмів.

— Ніно Петрівно, Ніно Петрівно...
— Це почався місячник по збиранню ме. 

талолому, — чомусь ніяковіючи, пояснює 
Н. П. Контаркова, старша вожата школи 
№ 6, і виправляє цифру 8400 на 8800 кг.

Цікаво живе піонерія школи. Все робить
ся з любов’ю, інтересом.

Якось Ніна Петрівна розповідала в 
4 «Б» про піонерів-героїв з села Підлісного

Д ЕВ1 3:

«ХТО ШУКАЄ...»
Яшу Матвієнка та Федю Шепеля. Притихла 
малеча. Піонервожата і не підозрювала, що 
у тій тиші народилась ідея — дізнатись як 
можна більше про загиблих героїв.

Збирались недовго. І ось четвертокласни
ки уже в селі Підлісному. Розмовляють з 
батьками юних партизанів, з тими, хто знав 
їх.

Особливо цікавою була зустріч з ко
лишнім командиром партизанського загону 
С. І. Долженком. Піонери запросили його до 
себе. Організували урочисту лінійку. Запро
сили і батьків. Як на справжньому привалі, 
з вогнищем, сиділи представники двох поко. 
лінь. Слухали розповіді про героїв-одно- 
сельчан. А на закінчення виступив С. І. Дол- 
женко. Він розповів про героїзм юних, свід
ком яких був сам.

Зараз 4 «Б» листується з односельчана
ми героїв, а їхній загін носить ім’я Яші 
Матвієнка і Феді Шепеля.

Та хіба тільки з Підлісним у піонерів 
дружба! Не гостями, а господарями почува
ють вони себе і в Будинку піонерів, і па 
заводі «Червона зірка», і в краєзнавчому

музеї. Головне, куди б вони не завітали, — 
скрізь у справі.

Не так давно учні 5 «А» класу провели 
збір загону на тему «Людина славиться 
трудом». Запрошеними були робітники за
воду «Червона зірка». Розмова велася 
серйозна. Не червоніли піонери перед ше
фами. Було і їм, що розповісти й показа
ти — вироби з дерева, вишивки, плетиво. 
Наприкінці піонери виконали пісню «Марш 
комуністичних бригад», читали вірші про 
працю, танцювали.

В клубі офіцерів учні 6-ої бувають 
майже щодня. Там працює «Клуб юних дру
зів Радянської Армії». От вони й організо
вують зустрічі з цікавими людьми, бесіди. 
Шефи з військової частини допомогли орга
нізувати гру «Зарница».

Без перебільшення можна сказати: піо
нери 6-ої — добрі краєзнавці. Зовсім недавно 
вони провели вікторину «Чи знаєш ти своє 
місто?» В ній 18 запитань: від «Коли і ким 
заснований Єлисаветград?» до «Скільки ро
ків твоїй школі?» Відповіді були вичерпні і 
глибокі. Затруднювались навіть виявити пе
реможців.

Звичайно, все життя піоиерії немислиме 
без комсомольців. Бо старша гвардія в усьо
му подає допомогу. Якщо в школі, то орга
нізовують політінформації, бесіди, допома
гають організовувати ранки, готують ленін
ський прийом у піонери. Якщо на канікулах, 
то ходять з піонерами на екскурсії, в культ
походи.

Зараз шефство старших над меншими 
особливо потрібне: йде підготовка до ленін
ських днів і Дня піонерської організації. До 
цих дат треба підвести підсумки змагання 
«Сяйте, ленінські зірки», підготувати збір 
дружини, подарунки в ленінську кімнату. 
Вірнться, у піонерів усе вийде добре. Не
даремно ж девіз дружини — «Хто шукає, 
той завжди знаходить!»

Г. ПРОКОПЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

Люблять школярі Боб- 
ринецької восьмирічної 
школи № 1 свою старшу 
піонервожату Раю Ребрій. 
З її приходом завирувало 
піонерське життя. Надов
го запам’ятаються походи 
по місцях бойової слави 
батьків, збори, проведені 
біля вогнища, змагання на 
спортивних майданчиках.

ЦЕЙ випадок Валерій 
завжди згадує з по

смішкою, хоч пройшло 
чимало років. Два шес
тикласники, посварив
шись, як півні, наскаку
вали один на одного. 
Юнак, взявши обох за 
руки, відвів до школи, 
присоромив перед одно
класниками.

Продзвонив дзвінок,

ПРО СТАРШОГО ДРУГА
хлопці, заспокоївшись, 
сіли за парти, але Вале
рію з школи йти не хоті
лося. «Як поведуть себе 
«бійці» на перерві?» — 
була думка.

Коли малеча висипала 
в коридор, він підійшов 
до шестикласників. Учні 
зацікавились юнаком у 
формі залізничника, 
якось сама по собі за
в’язалася дружня роз
мова. На прощання піо
нери запросили Валерія 
Замкового до себе в 
гості.

Може, і не прийшов 
би: вистачає роботи у 
помічника машиніста ло
комотивного депо, але з 
думки не йшли допитли
ві хлопчачі очі. І він ви
рішив познайомити піо
нерів зі своєю професією.

Зустрічі стали часті-

шими. Валерій водив 
своїх невгамовних друзів 
у депо, розповідав, як 
працюють тепловози. А 
потім зрозумів, що вже 
не зможе прожити без 
своєї червоногалстучної 
гвардії.

Так в Знам’янській се
редній школі № 2 з’явив
ся новий вожатий — ро
бітник Знам’янського ло
комотивного депо, ком
сомолець Валерій Зам
ковий.

Колишні шестиклас
ники вже закінчують се
редню школу, через де
кілька місяців підуть у 
життя, але свого вожа
того, друга і порадника 
не забудуть ніколи.

С. ЖИВОТОВА, 
зав. шкільним відді
лом Знам’янського 
міськкому ЛКСМУ.

ЗВІТИ 1 ВИБОРИ
• ШКІЛЬНОЇ комсомол її

пЕврика! Знайшооі» — несподі
вано порушує тишу бадьорий го
лос. Та нараз посмішка задово
лення зникає, І знову хлопці в 
задумі. То нічого, що Тм доводи
ться конструювати Іграшкові авто
мобілі — від цього пошук не збід
нюється І радість звершення не 
притьмарюсться. Адже пошук зав
жди пошук. Само тому дев’яти
класники Георгій Гордосючснко 
(ліворуч) І Володимир Левченко з 
школи № 5, Володимир Макссо з 
школи № 34 з таким задоволенням 
приходять на станцію юних техні
ків. Тут « над чим пофантазувати, 
до чого докласти рук.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

«МОЛОДИЙ 
КОМУНАР»

На діла
По вулиці Комсомольській 

брела група хлопчаків. Прова
лювались у сніг. Падали. Смія
лись. В руках у кожного — 
лопата. Зупинилися напроти 
будинку, де живе Т. В. Чорна.

— Замело, що й вікон не 
видно, — першим заговорив 
Сашко Юрченко, заганяючи в 
кучугуру лопату.

— Треба квапитись, — під
тримав товариша Валерій Ми
хальчук.

Через півгодини учні роз
чистили стежки.

— Спасибі вам, — раділа 
бабуся.

А юні тімурівці вже мчали 
до дворів інших пенсіонерів...

Б той же день піонери та 
комсомольці Хмелівської се
редньої школи допомогли пра
цівникам пошти доставити ад
ресатам листи, газети, журна
ли. І, таким чином, разом з 
дорослими перемогли стихію.

Багато хороших справ роб
лять і юні слідопити. Вони взя
ли участь у республіканському 
рейді «Червоний стяг», відшу
кали першого тракториста села 
І. Ф. Чорного. Перефотографу- 
вали його старе посвідчення 
на право вести «Фордзона». 
Зібрали фотознімки з усіх 
учасників Великої Вітчизняної 
війни, які зараз мешкають у 
Хмельовому. Кінчають писати 
історію рідного села.

Це далеко не всі приклади 
хороших справ вихованців шко
ли, з якими вони підійшли до 
своїх звітно-виборних комсо
мольських зборів. Про це го
ворила у своїй доповіді секре
тар комітету Люда Булавенко, 
виступаючі Юрій Дмитренко, 
Лариса Рябко, Ніна Безик, Віра 
Сопілко та інші.

Комітет приділяв велику ува
гу вихованню Дітей та поліп

шенню їх невчення. Відстаючих

і недисциплінованих нерідко 
слухали на засіданнях коміте
ту. Закріплювали за ними 
більш сильних учнів. Старшо
класники шефствували над мо
лодшими класами. Не випадко
во, що на сьогоднішній день 
серед піонерів та комсомоль
ців школи немає відстаючих.

— А візьміть наш 8 «А» 
клас, — сказала на зборах Ві
ра Сопілко. — Зараз ми вже 
ведемо боротьбу за те, щоб 
ліквідувати трійки.

— 1 в спорті не відстаєм, — 
говорить з трибуни Віктор Вер- 
бовський. — Наші хлопці і дів
чата зайняли призове місце в 
районних змаганнях з ручного 
м’яча.

Так, багато хороших справ 
зроблено комітетом. Але і про 
недоліки не мовчали виступаю
чі. Вони критикували члена ко
мітету Олександра Колечкіна, 
який не слідкував за регуляр
ним випуском стіннівки. Згада
ли й про те, що комітет часто 
приймає хороші рішення, але 
їх не виконує. До цього часу, 
наприклад, не надсилаються 
листи батькам, діти яких нес
воєчасно виконують домашні 
завдання або порушують дис
ципліну.

В школі ще не створено за
гонів юних дзержинців. Комі
тет жодного разу не звітував 
перед комсомольцями про 
свою роботу.

— Комітетові, який сьогодні 
оберемо, необхідно врахувати 
зауваження комсомольців, — 
висловлює свою думку піонер
вожата Віра Колісниченко, — 
і наша школа доб’ється ще 
кращих успіхів у навчанні та 
громадській роботі...

О. ЛАДАН, 
спецкор «Молодого кому
нара».

Маловисківський район.



Космосземлянам
ВЧОРА НАША КРАЇНА УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ КОСМОНАВ

ТИКИ. НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА СПЕЦКОР ТАРС Г. КУДРЯВЦЕВА ПОБУВАЛА 
В «ЗОРЯНОМУ МІСТЕЧКУ». НИЖЧЕ ПОДАЄМО її БЕСІДУ З ЛЬОТЧИКОМ- 
КОСМОНАВТОМ О. А. ЛЕОНОВИМ.

ф — Нас тут, в «Зоряному» 
багато. Чому ви вирішили 
розмовляти саме зі мною?— 
жартома випередив усі мої 
запитання Олексій Архипо
вич.

— Мабуть, тому, що у ва
ших руках «естафетна па
личка» радянських косміч
них польотів. Ви першим 
вийшли у відкритий світ зі
рок, і від вас піде дальший 
«рахунок» космонавтів, які 
побували на трасах Всесві
ту.

— Якщо так, — усміхнув
ся космонавт, — до ваших 
послуг.

— Чим знаменний для 
вас і ваших товаришів ни
нішній День -космонавтики?

— Я б сказав, що сьогодні 
це свято особливе не тільки 
для тих, хто безпосередньо 
зайнятий дослідженнями ко
смічного простору, але н для 
всього нашого народу — 
Колумба Всесвіту. Адже 
ювілейний, п’ятдесятий рік 
країни, який проголосив еру 
соціалізму, збігається з де
сятими роковинами косміч. 
ної ери, відкритої генієм 
нашого народу, працею на
ших учених і робітників. 
4 жовтня 1957 року перший 
штучний супутник планети 
подолав земне тяжіння і 
своїми скромними позивни
ми сповістив людство про 
це.

— Що ви вважаєте голов
ним у дослідженнях косміч
ного простору?

— Коротко: те, що вони 
дають нам, землянам, лю
дям з планети Земля. Адже 
космічні польоти — не само
ціль. Для нас важливі не 
спортивні рекорди, хоч, зви. 
чанно, приємно бути першо

відкривачем і зробити свій 
внесок у науково-технічний 
престиж країни, — а одер
жання наукових даних на 
благо людства. Результати 
космічних досліджень уже 
служать жителям планети. 
В Радянському Союзі і 
США на орбіти навколо 
Землі виведено супутники 
зв’язку, з допомогою яких 
удосконалюється техніка те
левізійних передач на вели
кі відстані. Я знаю, що ви, 
кореспонденти, були в числі 
перших абонентів, які роз
мовляли по телефону з Вла
дивостоком через супутник 
зв’язку «Молния-1». Зруч
но?

— Так, дуже. Чутність 
прекрасна. Ніяких пере
шкод!

— Ну от, — продовжує 
космонавт, — з Далеким 
Сходом через цей супутник 
вели ділові розмови пред
ставники підприємств і уста
нов, мільйони телеглядачів 
у західній частині країни 
стежили за життям на Ти
хому океані, дивлячись пря
мі телевізійні передачі з 
Владивостока... Стали до 
ладу перші метеорологічні 
супутники, які допомагають 
синоптикам точніше завба
чати погоду.

Ми мріємо про той час, 
коли на орбіту навколо 
Землі вийдуть цілі метеоро
логічні і астрономічні до
слідні лабораторії, екіпажі 
яких періодично мінятиму
ться, проміжні станції 
з людьми — своєрідні 
«пристані», від «причалів» 
яких відправлятимуться 
міжпланетні кораблі, які 
понесуть землян до Місяця, 
Венерн, Марса...

— Які основні підсумки

вашого польоту на «Восхо- 
де-2»?

— Перше ніж відповісти на 
це запитання, мені хочеться 
сказати про те, що ми «взя
ли на озброєння» від польо
ту першого багатомісного 
космічного корабля «Вос
ход-1». Кажу це, щоб не 
порушувати послідовність в 
передачі тієї символічної 
«естафетної палички», про 
яку ви згадали на початку 
розмови. Так от, досвід екі
пажу в складі льотчика- 
космонавта, ученого і ліка
ря був необхідний нам для 
підготовки великої програ
ми наукових спостережень, 
яка передувала моєму ви
ходові у відкритий космос. 
Костянтин Петрович Феок-. 
тистов добре опрацював 
процес проведення кінозйо
мок в ході польоту. Повна 
ясність була у нас також 
щодо м’якої посадки і ви
ходу з кабіни після при
землення.

Наш екіпаж продовжив 
багато спостережень, поча
тих товаришами на «Вос
ходе-1». Ми також робили 
необхідні розрахунки місце
положення корабля без до
помоги наземних обчислю
вальних центрів.

Командир корабля пови
нен уміти сам точно визна
чити момент включення 
гальмової рушійної установ
ки з тим, щоб зробити по
садку в заданому районі. А 
при польоті на інші небесні 
тіла, як кажуть учені, не 
раз доведеться самому і, 
можливо, без допомоги з 
Землі змінювати траєкто
рію польоту, орієнтуючись 
по зірках і планетах, робля
чи необхідні обчислення.

Кожний політ вносить у

програму підготовки космо
навтів свої зміни і часом 
дуже значні. На її харак
тер, природно, впливають 
конструктори та інженери, 
які створюють кораблі. По
ява нового устаткування ви
кликає необхідність включи
ти до програми і відповідні 
тренування.

— Чому у нашому польо
ті було вибрано складний 
варіант виходу у відкритий 
космос —* через шлюз, а не 
простіший — розгерметиза
цію всього корабля, як на 
космічному кораблі «Дже- 
міні»?

— Розгерметизація кораб
ля — найлегший, але, ма. 
буть, менш перспективний 
спосіб виходу у відкритий 
космос. Bin мало шо дасть 
космонавтам у майбутньо
му.
Космонавтика розвивається 

дуже бурхливо. Лише шість 
років минуло з дня першого 
польоту — і в космосі вже 
побували багатомісні кораб
лі. Очевидно, число членів 
екіпажу зростатиме. Спра
ва не обмежиться тільки 
навколоземними орбітами. 
В усіх таких польотах кос
монавтам доведеться обо
в’язково виходити з кораб
ля. Це потрібно буде для 
того, щоб перейти в інший 
корабель або провадити, 
скажімо, роботи по його ре
монту чи стикуванню з ін
шим кораблем.

— І останнє запитання: 
які досягнення в досліджен
ні космосу ви вважаєте най
більш значними?

— Особисто я думаю, що 
«естафетна паличка» дос-ч 
лідження Всесвіту перебу
ває тепер на Місяці, «в ру
ках» радянської автоматич
ної станції «Луна-13», • яка 
показала нам нову панора
му космічного сусіда нашої 
планети.

Ми віримо, що коли-не
будь здійсниться передба
чення нашого геніального 
співвітчизника К. Е. ІІІол. 
ковського про те, що люд
ство не залишиться нічно у 
своїй колисці — на Землі. 
Люди з часом «обживуть» 
холодні марсіанські просто
ри і гарячі пустині Венерн... 
Цю захоплюючу подорож 
людина нір має здійснити.

Квітневі 
ьрості

Валерій ГОНЧАРЕНКО.

ВІН ПАДАВ
Він падав, чіплявсь за гори,
За хмари зеленокрилі. 
Скуйовджені чорні трави 
Волоссям його шуміли.
В агонії бились ноні, 
По зорях стелили гриви.
І падали у будьонівку 
Озера, хати і ниви.
А десь на високій греблі
Дівчата чекали милих...
Жінки молоді сміялись,
Манили очима гордими, 
На синім гнучкім коромислі 
Несучи пісні городами.
І тільки на призьбі жовтій, 
Від тіней хитких картатих, 
Огорнута в ніч і тугу, 
Нестерпно мовчала мати.
І марилось їй смертельно: 
Згинались в колеса верби, 
Він падав, чіплявсь за сонце,
1 сонце упало з неба.

Георгій ШЕВЧЕНКО.

БАНКЕТ ВІТРІВ

Ф А ВІКНАМИ приглушено 
хлюпає дощ. Забіжить 

наперед автобуса і з розго
ну вперіщить по вікнах, мов 
хоче розтрощити вітрове 
скло на друзки і засіяти ру
ки шофера срібними монет
ками...

Чую, як невгамовно дзве
нять ті краплини об скло. 
Вловлюю: «Бери. Дрібни
ця». І вже бачу широку до
лоню, яка нишком затискує 
монети в кулак і ховається 
в кишені. Бери, дрібниця...

На шорсткій долоні зеле
ниться «трояк». «Навіщо

стри-годинникарі грішать 
добре...»

І на склі дощ уже вима
льовує переполохані об
личчя оцих немомітних зло
діїв. Чую, як озиваються во
ни до мене: «Попробуйте 
довести».

Та немов у відповідь їм 
буркотливий голос началь
ника планового відділу ра
йонного виробничого управ
ління сільського господар
ства Степана Фалеева:

— Рішив туфлі пошити, бо но
ги у мене — ніяк розміру не під
береш. Та й потепліло вже. За
мовив. Через пару тижнів навідав

А я бачу піддобрене об
личчя, суржик рудих і сріб
них монет та хрустких кар
бованців на широких доло
нях. Все намагаюся загляну
ти у вічі тому, хто поклав 
їх туди і сказав: «Не треба 
квитанції, не треба квитка. 
Дрібниця».

Але повіки сховали ті очі. 
Чи ж то соромно? Тоді чого 
ж не ховають поглядів не
чисті на руку?

— Сховають! — втішає 
мене ^директор райпром- 
комбінату Григорій Бащук.

Оптимістично дивляться

Всяк, хто юний, рушай зі мною
На червоних вітрів банкет,
Де романтика — тамадою, 
Де зманливого силует.
Вирушаймо, ходімо разом,
Поки сила ключами б’є,
Поки рвійність твердим наказом 
Нам диктує життя своє.
Не заскніємо, не захолонемо
В теплім затишку сірих днів, 
Над вокзалами, над перонами 
Рознесемо бадьорий спів.
Ми такими живем законами:
Все під силу нам, все з руки! 
Комсомольськими перегонами 
Пролітають, біжать роки.
Тож рушаймо у путь зі мною 
На червоних вітрів банкет, 
Де романтика тамадою, 
Де неспокою силует.•

Петро КУЦЕНКО.

® » •

квиток? Ну й дивак», — 
вплітається в шум мотора 
піддобрений голос. Огляда
юсь і бачу, як статечне об
личчя береться вишневим 
рум’янцем, а очі на хвилю 
закриваються повіками.

Дощ періщить по очицях-вікнах, 
•ж зло його розбирає. Бо то ж ие 
Цілющі краплини, а тверді, срібні 
та руді монети лягають на шо
ферську долоню, а поверх них 
засоромлені погляди та: «Що виї 
Квитка не потрібно. Не будемо 
розмінюватися на дрібниці».

На склі безсило розпливаються 
краплини. Лише прозорі стрічки 
слідів. Одні вигнуті, інші стрункі, 
а треті чудно закарлючені, як лі
тери. Читаю перші сповз: «Доро
га редакціс».

Потім набігають нові кар
лючки: «Пишу вам про не
помітних злодіїв, яких роз
велося у нас в Новоархан- 
гельську чимало. Щодня 
привласнюють державну ко
пійку фотограф райпоом- 
комбінату Вячеслав Фомін, 
шевці Анатолій Пономарен
ко, Андрій Шевченко, Ми
коле Куземченко. Те й м»й-

ся, а бригадир шевської майстер
ні Анатолій Пономаронко люб’яз
но косу« на мене круглими очима: 
треба ж Дати, бо так можете аж 
через місяць прийти на примірку. 
Второпав я. Дав хлопцям п «така 
на могорич — І чорез тиждень 
озувся.

Схвильований голос пра
цівника райфінв і д д і л у 
Л. Олійник:

— В кінці минулого року прове
ли ревізію у фотографії. Виявило
ся, що Фомін прикарманив за 
день майже 15 карбованців дер
жавних грошей...

Розсудливий голос голов
ного бухгалтера виробни
чого управління Бориса Ру- 
денка:

— Шив чоботи. Довго оббивав 
пороги шевської майстерні, поки 
не дав десятку хлопцям. Добрячо, 
пошили, то й на могорич кинув 
п’ятірку..л

Секретар райкому парти 
Віктор Білоус підкидає вго
ру здивовані брови:

— Тут нічого розбирати
ся. Що правда, то правда. 
Гребуть хлопці — скільки 
хто може. А от як присікти? 
Те й доведи.

РОЗДУМИ
З ПРИВОДУ 
„ДРІБНОГО“ 
ЗЛОЧИНУ

його батьківські очі. Знаю: 
надія на молодих підмайст
рів, які навчаються в май
стернях промкомбінату. А 
чи вірю?

Ой, ні. Бо дев’ятнадцяти
річний Микола Нікітін по 
волі директора став учнем 
Андрія Шевченка, молодий 
фотограф Володимир Яцен
ко — учнем Вячеслава Фо- 
міна, а Микола Куземченко 
уже пройшов те брудне ре
месло, і непомітно липнуть 
до його рук мідяки та сріб
ло. ' . і

Життя закономірно пос
тавило поруч слова «зло
чин» і «кара». Так чи інак

ше — злочинець буде пока
раний.

— Буде покараний? — 
дивується з моїх слів Г. Ба
щук. — Послухайте, лишень, 
історію. Був у нас годинни
ковий майстер, Микола Яку
шев. П’яниця. До того ж 
привласнював щодня по 5— 
7 карбованців державних 
грошей. Звільнили його з 
роботи. Думали, прокурату
ра прислухається до нашого 
голосу. Та де там! Заступ
ник прокурора району Пі
вень мало не вмовляв мене 
прийняти Якушева на робо
ту, бо юй, бачите, ніде не 
працюючи, ухиляється від 
сплати аліментів. Отаке...

Карати. Уже котрий раз ловлю 
себе на цьому слові, І все при
гадую один випадок, коли див 
аиа чай» одному шевцеві, аби но 
пошкодував мені хороші підметки. 
Соромлюсь. Я міг би тоді стрима
тись. I якби швець схалтурив — 
справедливо вимагати. Якби й по
гиркалися з ним, та совість була 
б у нас чистою в обох.

Карати. І не лише одного шевця. 
Адже тінь злочину лежить І на 
мені...

Дивлюсь, як вправно вик
ручують здоровенного буб
лика жилаві шоферські ру
ки, і не можу відірвати того 
зачарованого погляду. Бо в 
тих руках упевненість, а в 
душі в мене спокій та надія: 
«Не підведуть». Все чутні
шою стає мова дощу, а ме
ні так хочеться, аби луснуло 
зненацька вітрове скло і на 
ті вузлуваті руки впали ці
лющі, найчистіші краплини 
весняного дощу, обмили на 
руках оте липке бажання 
мати в кишені легкий трояк.

Краплинам не пробити 
скла.

Але ж на те є ми, люди...
М. УСПАЛЕНКО, 

спецкор «Молодого 
комунара».

Обійми,
Обійми.
По дощах вони бігали.
По струмках плюхкотіли

смуглявою радістю.
В дрібках-бризках

збирали таке — 
що ніхто й не подумав би...

А огроззя — пахло.,
А огроззя кминово пахло, 
Та ще вицвілим

чубом хлоп'ячим, 
Та бентегою теплих кіс.
(За любистком цілування —- сходило. 
Заквітчалось, розпустилось — подивом). 
Обійми. Обійми.
По дощах вони бігали.
По струмках плюхкотіли

смуглявою радістю. 
А їм небо порану 
Опустило дві білі хмари 
Парою 
Голубів.

с. Олександрівна.
а
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ЛеонідНАРОДОВИЙ.

ГОРБ II

Виктор ГАНОЦКИИ. О

треба, 
все!

був присутній В. Шкода, 
лишній чотириразовий чемпіон 
України з боксу, який в 1940 
році в цьому ж спортивному 
залі (тепер зал спортклубу
«Зірка») вперше виграв пер
шість республіки. Зараз він го-

Квітневі 
ьрості

Бігла біла балерина 
між подругами, 
ще й коліньми говорила 
круглими:
«Від біди відійди, 
гість непроханий! 
Не дивись, відвернись: 
я закохана!»
Бігла біла балерина —* 
задихалася, 
ще й тривожно говорила 
в галасі:
«Де ти, мій вітровій, 
чом цураєшся?
Прилети, закрути 
мене в радості!» 
Бігла біла балерина 
з вітром-легінем, 
ще й грайливо говорила 
леготом:
«Ой, пусти, не верти, 
бо загину я!
Пригорнись і любись, 
мов з людиною!» 
Бігла біла балерина 
поміж веснами, 
дивне диво говорила 
весело: 
«Вітре мій, не розвій 
мою вишивку. 
Не хитай, не зламай, 
бо я ж вишенька...»

1ІЕ ЗДАЮТЬ 
позицій

Протягом п’яти днів у Бобрнпці 
тривали змагання з настільного те
нісу па першість обласної ради то
вариства «Колгоспник».

У фіналі зустрілись команди 
Бобрннецького і ЬІовгородківсько- 
го районів. Перевага була повніс
тю па боці минулорічних перемож. 
ців — бобринчан (4:0).

Рівними виявилися сили команд 
Долинського і Олександрійського 
районів, які зайняли другі місця в 
своїх підгрупах. Зустріч між ними 
закінчилася внічию — 2:2. Щоб 
виявити третього призера, довело
ся двом гравцям цих команд ще 
раз схрестити зброю. Верх взяли 
долинські спортсмени.

В. МАРЧУКОВ.

Три голи забили гравці 
«Зірки» в зустрічі на Кубок 
СРСР з футбола, яка відбу
лася минулої неділі в Кіро
вограді, 
земляків (це була одеська 
команда СКА) 
пішли, нареш
ті, переможе
ними. Ось як 
проходила гра.

... Недарма кажуть, що 
трибуни стадіону чутливі до 
перемін на футбольному 
полі, як барометр до зміни 
погоди.
хвилині 
склалось 
новище, 
панувала 
раптом

Суперники наших

ноги захисника 
«Зірки» влетів у ворота 
Г. Бурсакова. 1:0 на користь 
СКА. І все ж таки кірово
градські футболісти зуміли 
організуватись, мобілізува-

НАРЕШТІ, ВИГРАЛИ

Коли на двадцятій 
біля воріт «Зірки» 
загрозливе ста- 

над стадіоном за
глибока тиша. І 

трибуни ахнули:

УСПІХ ШАШКІСТА
В Києві закінчилась першість профспілок Радянського Сою

зу з шашок. В змаганнях взяли участь 40 найсильніших майст
рів і кандидатів у майстри спорту.

Кіровоградець з ДСТ «Авангард» кандидат у майстри Марк 
Соколовський разом з майстрами спорту ленінградцем І. Ко- 
ноновим і москвичем Г. Чулковим поділив друге — четверте 
місця. У них по 5,5 очка з 8.

М. Соколовського включено в збірну команду України, яка 
влітку візьме участь у командній першості СРСР.

Г. ДУБІВКА.

ти свою волю і дати супер
никам відсіч. Біля воріт 
одеситів подається кілька 
кутових. Після одного З НИХ 
із подачі В. Квасова в кра
сивому стрибку А. Кравчен
ко забиває гол.

90 хвилин гри закінчують
ся з рахунком 1:1. Та ні
чийного рахунку в кубковій 
зустрічі не може бути. Про
тягом додаткових ЗО хвилин 
«Зірка» — повновладний 
господар на полі. Армійці 
Одеси притиснуті до своїх 
воріт, хоч їх поодинокі про
ходи лівим краєм небезпеч
ні. За 8 хвилин до кінця до
даткового часу А. Товт за
биває вирішальний м’яч. 
Зустріч закінчилася з ра
хунком 2:1 на користь «Зір
ки».

О. ГУДАЛОВ.

Заберіть горби. Йому не 
Хоче бути красенем — і 
... Він іде пісками просто неба 
І горби, мов каторгу, несе, 
В мене теж горби, як у верблюда: 
Ними я ненавиджу й люблю.
Ті горби щодня дарую людям 
З мукою терпкою, без жалю.
А вони ж і радують, і сердять —• 
Хтось мені вже радить в самоті: 
«Ти втягни горби свої у себе — 
І тобі полегшає в житті». 
Можна усміхнутися з погордою 
На слова лякливі і нудні... 
Краще я залишуся потворою, 
І горби хай будуть при мені. 
Швидше я каратимусь до згину, 
Не знайшовши правди в тих словах, 
А себе у світі, як людину, 
На своїх носитиму горбах.

І> ПЕРШЕ про цей колектив широка 
спортивна громадськість республіки 

почула у 1959 році. Виступаючи в чемпіона
ті республіки серед колективів фізкультури, 
аваигардівці виграли першість у своїй зоні, 
потім зайняли перше місце у фіналі, за
воювавши путівку до класу «Б». У 1960 
році «Авангард» досить вдало дебютує 
у класі «Б», займаючи 5 місце у 2-й зоні 
УРСР, у 1961 році — 3 місце у 2-й зоні,

СУПЕРНИКИ „ЗІРКИ“ 

«АВАНГАРД», 
ЖОВТІ ВОДИ

у 1962 році — 5 місце. Потім результати 
дещо погіршилися. Справа в тому, що роз
пався роками награний ансамбль, багато 
провідних гравців закінчили свої виступи, 
заміни їм гідної не виявилося, ставка роби
лась на заїзних гравців, які нехтували спор
тивною славою міста. У 1963 і 1964 рр. 
«Авангард» опинився на 14 місці у зоні/ 
Становище змінилось у 1965 р., коли коман
ду очолив заслужений тренер УРСР М. За- 
воротпий (нинішній начальник «Авангар
ду»). До її лав було зараховано багато 
здібної молоді, яка кінець кінцем проявила 
себе з найкращого боку. У 1965 р. «Аван
гард» зайняв 2 місце в зоні і 3 місце у фі
нальних змаганнях. Ще краще виступив 
колектив в 1966 р. Першість у зопі, 62 за
битих м’ячі у ворота суперників. Найкра
щий бомбардир «Авангарду» в сезоні

1966 р. — В. Журавко. Після зональних 
змагань «Авангард» зустрівся з перемож
цем іншої зони — Хмельницьким «Динамо» 
і в запеклому поєдинку з трьох матчів вир-" 
вав перемогу, а разом з нею звання чемпіо
на УРСР, почесні значки майстрів спорту 
для гравців і путівку до класу «А».

У сезоні 1967 р. у класі «А» виступають 
майже всі гравці, які завоювали звання 
чемпіонів республіки: воротар В. Онопко, 
захисники І. Волков, ІО. Варакута, В. Чеба
нов, півзахисники М. Криж, Є. Черкасов, 
нападаючі О. Зінченко, Ф. Лазарчук, В. Ко- 
зирець та інші. Новачки: захисник В. Хо
мутов (з «Металурга», Запоріжжя), пів
захисник М. Головко (з «Дніпра»), напа
даючі М. Жиряков (з «Волги», Калінін), 
Б. Ковальов (з «Балтики», ' . '
Повернувся до «Авангарду» нападаючий 
В. Лапшин із «Металурга», 
Новий старший тренер команди — майстер 
спорту В. Морозов, який тренував 
різький 
колишній

' трієв. Колектив поставив 
ням закріпитись у першій десятці зони.

Сьогоднішній матч авангардівців і «Зірки» 
(він відбудеться у Жовтих Водах) обіцяє 
бути напруженим: турнірне становище 
«Авангарду» — він має після двох ігор чо
тири очка, вигравши з однаковим рахун
ком (1:0) у воронезького «Труда» і саратов
ського «Сокола», — зобов’язує його бороти
ся и далі за лідерство, а «Зірка», певно, 
прагнутиме здобути першу перемогу в чем
піонаті.

Калінінград).

Запоріжжя,

запо- 
«Металург», йому допомагає 

гравець команди ІО. Дміи 
своїм завдап-

Ю. ДОВГАЛЕНКО.

ВСТУПЛЕНИЕ
К ВЕСНЕ

Гнедые ветры ходят табунами, 
Нетерпеливо в землю бьют копытами
И бархатными влажными губами
Пьют воду из Днепра, весь берег вытоптав, 
Рассыпав гривы, разметав, как пламя.

Играют ветры золотыми крупами 
И смотрят удивленными глазами, 
Лиловыми, невероятно крупными.
Я выйду из дому апрельской ранью 
И, где к воде сбегает степь оврагами, 
Я три горячих ветра заарканю

8 И захмелею полем, будто брагою.

Закінчились республіканські 
змагання з боксу по Кірово
градській зоні, які входять у 
залік IV ювілейної Спартакіади 
УРСР. Переможцями стали 
спортсмени Кримської області.

Команді Чернівецької облас
ті вдалось мобілізувати сили і 
в упертих поєдинках вибороти 
друге місце.

В суботу ваші земляки зуст
рілись із командою Запорізь
кої області, 
при рахунку 
спортсменів сусідньої області: 
кіровоградці не виставили дві 
вагові категорії, а в запоріжців 
одного спортсмена було диск
валіфіковано. Бажані очки 
команді Кіровоградської об
ласті принесли В. Стрельцов, 
О. Іванов, В. Федотов, Л. Сидо
ренко. У результаті — третє 
місце.

Команда Запорізької області, 
відома своїми перемогами в 
минулому, задовольнилась чет
вертим місцем.

Цікаво, що на цих змаганнях

Зустріч почалась 
2:1 на користь

не виставили дві

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
7елефони:.редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

«молодой КОММУНАР, 

орган Кировоградского 

обкоме ЛКСМУ,

лова республіканської федера
ції боксу.

Оргкомітет по проведенню 
змагань і керівництво заводу 
«Червона зірка» добре подба
ли про проведення змагань, 
обладнали чудовий ринг, який 
можна вважати одним із кра
щих в країні. Залишаючи ваше 
чудове місто, ми бажаємо кі
ровоградським боксерам вели
ких спортивних успіхів. Хай 
завжди триває четвертий ра
унд, раунд спортивної дружби.

в. конопко, 
головний суддя змагань, 

суддя республіканської 
категорії, (м. Донецьк).

ЧЕТВЕР, 13 квітня. Перша про* 
грама. 17.00 — Для дітей. «Олі- 
вець-Малюзець», (К), 17.30 —
«Маленька філармонія», (Одеса), 
18.00 — Толовісті. (К). 18.33 — 
«Краса людська». Телевізійник аль
манах, (Львів), 19.00 — Художній 
фільм «Кінь без голови», (Кірово
град). 20.40 — Телефільм «Остан
ній катер». (Кіровоград), 21.30 — 
«Дівоча пісня», Фільм-концерг, 
(К).

Друга програма. 11.00 — Тело- 
оісті, (К). 11,10 — «Ікар-І», Ху
дожній фільм, (К),

П’ЯТНИЦЯ, 14 квітня. Перша 
програма. 17.00 — Для школярів. 
Телевізійне агентство «Піонсрія», 
(Перм). 17.30 — До 50-річчя Ве
ликого Жовтня, «Ленін І Україна», 
«Іскрівці о Києві», (Київ), 18.00 — 
ТеловІстІ, (Київ). 18.20 — Програ
ма породам. (Київ), 18.30 — 
О, Корнійчук — «Чому посміхали
ся зорі». Тслеслоктакль, (Київ), 
20.00 — Естафета новин. (Москва). 
21,00 — До 50-річчя Радянської 
влади. Тслефостиваль «Від Дніпра 
до Бугу», Звітує НоооукраТнський 
район, (Кіровоград), 22.00 — То- 
лороклама. (Кіровоград), 22.05 — 
Художній фільм «Змова послів», 
(Кіровоград),

Друга програма. 11,00 — Толо
вісті, (К), 11.10 — «Стандарти
СРСР». Тележурнал. (М). 11,30 — 
Для дітей, «В книжковому цар- 
стоі-государстві», (М). 11.50 —
Концерт радянської пісні, (М),

п„.г м Ппинтпопя пбляспого уппявліния по писсі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

І

БРУ МЕЛЬ
БУДЕ 
СТРИБАТИ
Валерій Брумель, 25-рІчННЙ 

чемпіон світу з стрибків у ви- 
соту, мас реальну надію по- 
вернутись у великий спорт. 
Півтора роки тому Брумель 
потрапив у мотоциклетну ка
тастрофу, внаслідок якої У 
нього виявилася роздрібнена 
кістка правої ноги. Тільки 
9 березня цього року москов
ському студентові, якого жур
налісти на протязі трьох сезо
нів підряд називали кращим 
спортсменом світу, зняв гіпсо
ву пов’язку. Лікар Зоя Миро
нова констатувала, що процес 
видужання проходить краще, 
ніж вона сподівалася.

— Миронова стверджує, що 
я вже через рік зможу повер
нутися в сектор для стриб
ків, — заявив Брумель корес
пондентові АПН. — Я згоден 
чекати навіть два, три роки. Я 
що молодий І, думаю, зумію 
посперечатися з рекордною 
планкою.

Історія спорту знає декіль
ка випадків, коли видатні 
спортсмени після, здавало
ся б, безнадійних травм по
верталися в стрій І били ре
корди. Як приклад можна зга
дати про долю бар'єристе Єв
гена Буланчика, стрибунів Іго
ря Тер-Ованесяна І Джона То
маса. Цілком можливо, що У 
випадку з Брумелсм спортив
ний світ матиме ще один по
дібний прецедент. Зауважимо, 
що за час хвороби Валерія 
Брумсля жоден з стрибунів не 
зміг навіть наблизитися до 
його світового досягнення — 
2 метри 28 сантиметрів. Оче
видно, рекорд жде свого гос
подаря.

(АПН|,

12.30 — Спортивна передача. (К), 
21.00 — Концерт капели бандурне« 
тів УРСР, (К). 22.00 — «Різцем 1 
камерою», Творчий портрет I, Ка« 
оалорідзе, (К)і

СУБОТА, 15 квітня. Перша про« 
грама. 14,45 — Для школярів, 
аХлопчики і дівчатка». Порша з у« 
стріч клубу піоноріз і школярів, 
(М), 15.45 — аНародний музой «За 
владу Рад»< (М), 16.15 — Англійська 

Ц мова для малят. Урок 12. (К). 16,45 
— Б. Чалий, П, Глазовий — «Приго» 
ди Барвінка», Вистава лялькового 
театрі Київського палацу піонорів, 
(К), 17,40 — Толовісті. (К). 18.00 
— «Донь за дном», (Кіровоград),
18.30 — Телефільм, (Кіровоград), 
19,00 — Ж. Візо — «Кармон», 
Спектакль Львівського театру опо
ри та 
(Львів), 
квітню»,

Друга
вісті, (К), 11.10 — О, Корнійчук — 
«Чому посміхалися зорі», Толе« 
спектакль, (К), 18.00 — Телевізій« 
ний тоатр мініатюр, «Добрий вв« 
мір», (М),

балету їм. Із. Франка, 
22.10 — «Черговий по 

Концорт-огляд, (М).

програма. 11.00 — Толе«

ПОГОДА
13—14 квітня, 

Мінлива хмар« 
^—^7 пість, місцями ксі- 
' роткочасний дощ, 

гроза. Вітер південно-захід
ний, помірний до сильного. 
Температура повітря: вночі 
7—12 градусів, вдень 15— 
20 градусів.
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