
всіх країн, едиайтР,о>

Рік видання VIII СЕРЕДА, 14 ЧЕРВНЯ 1967 р.

млиг
^ар

В ООЛЬОТІ
Відповідно до програми досліджень космічного 

простору і планет сонячної системи 12 червня 1967 
року о 5 годині 40 хвилин московського час}' в Ра
дянському Союз; здійснено запуск космічної ракети 
з автоматичною міжпланетною станцією в бік пла
нети Венера.

Останній ступінь ракети 
ний на проміжну орбіту 
штучного супутника Зем
лі, а потім стартував з 
цієї орбіти і забезпечив 
політ автоматичної стан
ції «Венера-4» вагою 
і 106 кілограмів.

За допомогою наукової , _ .
на автоматичній станції «Венера-4», в процесі 
льоту передбачається проведення

попередньо був виведе-

П О відо ділення
ТАРС

35 років
ВІДРАЗУ Ж за селом 

широко розкинули
ся шістдесят гектарів 
цукрових буряків. «Ми- 
колиним полем» назива- 
вають цю площу моло
ді механізатори, бо ще

ВРОЖАЙ — 
ТУРБОТА 
МОЛОДИХ

Миколине
поле

У Іь А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про нагородження міста Комсомольська-на-Амурі 
орденом Леніна

Відзначаючи мужність і трудовий героїзм, виявлені 
рершобудівниками Комсомольська-на-Амурі, і за успі
хи, досягнуті трудівниками міста в розвитку госпо
дарства і культури, нагородити місто Комсомольськ-на- 
Амурі орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. ПІДГОРНИИ. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль
10 червня 1967 р.

апаратури, встановленої 
по-

----- т широких науко
вих досліджень у космічному просторі.

Для живлення бортової апаратури автоматичної 
станції «Венера-4» використовуються хімічні і со
нячні джерела енергії.

Вмикання телеметричної, вимірювальної і науко
вої апаратури провадиться автоматично відповідно 
до програми польоту.

Спостереження за польотом автоматичної станції, 
визначення параметрів її траєкторії, приймання на 
Землі наукової інформації здійснюються спеціаль
ним вимірювальним комплексом на території Радян
ського Союзу.

Рух автоматичної станції «Вепера-4» відбувається 
по траєкторії, близькій до розрахованої. О 14 годи
ні московського часу 12 червня 1967 року станція 
перебувала на відстані 112 тисяч кілометрів від 
Землі над точкою земної поверхні з координатами 
70 градусів 18 мінут східної довготи і 6 градусів 
29 мінут південної широти. '

Вся апаратура, встановлена на борту автоматич
ної станції «Венера-4», працює нормально.

Координаційно-обчислювальний центр обробляє 
всю одержувану інформацію.

взимку Микола Акулов, 
який щойно закінчив 
училище, заявив, що по- В 
сіє й обробить цю тех
нічну культуру, виростив
ши не менше 280 цент
нерів коренів на гек
тарі.

Вже проведено трира
зовий обробіток. А нині 
полем знову йде агре
гат, вносить аміачну во- 
ДУ-

Підживлено 
гектари, 
переобладнати 
під суперфосфат. Це ро
биться тут же, на полі, 
при допомозі досвідче
ного механізатора Ми
коли Івановича Глущен- 
ка.

Завзято працюють на 
підживленні й комсо- 

і мольські екіпажі Василя 
• Иорабльова та Василя 
■ Малова.

В. ВОРОБЙОВ, 
секретар комсомоль
ської організації. 
Колгосп «Шлях Жовт

ня» Онуфріївського ра- 
і району.

останні
Тепер можна 

сівалку

На іменини 
міста юності
КИЇВ, 12 червня. (РАТАУ). 

Комсомольську - на - Амурі 
минуло сьогодні 35 років. 
Разом з колишніми буді
вельниками, серед перших, 
що висадились з паропла
вів «Колумб» і «Комінтерн» 
на тайговому березі Амуру 
біля села Пермська, свят
кує цю дату вся радянська 
молодь. її посланці зберу
ться в ці дні в Комсомоль- 

зліт
ви-

сьо-

ську на Всесоюзний 
молодих передовиків 
робництва.

Для участі в зльоті 
годні вилетіла делегація
України. В її складі брига
дир штукатурів з Комсо- 
мольська-на-Дніпрі Вален
тина Кизило, Герої Соціа
лістичної Праці бурильник 
шахти «Саксагань» рудо
управління імені Дзержин- 
ського з Кривого Рога 
Олександр Висоцький і 
бригадир монтажників бу
дівництва Бурштин ської 
ДРЕС Віктор 
представники 
комсомольські
Очолює делегацію секре-

Бондарєв, 
міст - героїв, 

активісти.

г

НОВІ
ПРИЗНАЧЕННЯ
В ОАР

КАЇР, 12 червня.
(ТАРС). Декретом пре
зидента ОАР Гамаль
Абдель Насера генерала 
Мухаммеда Фавзі, який 
раніше займав пост на^ 
чальника генерального 
штабу, призначено го- 
ловноком а 
збройними

♦

КАЇР,
♦ с

12 червня. 
(ТАРС). Президент 
ОАР Гамаль Абдель 
сер прийняв учора 
ставку колишнього 
ловнокома н дуючого 
ськово-морськими сила
ми ОАР адміра Соліма- 
на Еззата, колишнього 
командуючого сухопут
ними силами ОАР гене
рала Абдель Мохсіна 
Муртагі, колишнього 
командуючого військово- 
повітряними силами ОАР 
маршала авіації Мухам
меда. Сідкі Махмуда, а 
також ряду генералів.

тар ЦК ЛКСМУ І. І. Скиба.
В подарунок місту ком

сомольської слави делега
ція України повезла рапорт 
про трудові діла молоді 
республіки, пам'ятні суве
ніри.

НАША РОБОЧА
П’ЯТИДЕНКА

почали пра
що виникає 
мети не до-

підвищення

у БЮДЖЕТІ нашого
* часу наступають 
великі зміни: через 
кілька місяців і Кіро- 
воградщина перейде 
на п’ятиденний робо
чий тиждень з двома 
вихідними днями.

Помиляється той, хто уявляє, ніби це проста ариф
метична операція — додав годину до робочої зміни, 
зекономлені дні зробив другим вихідним — і закін
чено. Практика підприємств, які раніше 
цювати п’ять днів на тиждень, свідчить, 
цілий ряд проблем, без вирішення яких 
сягнеш. Що це за проблеми!

Найголовніша з них — забезпечити
продуктивності праці, виконання державних планів 
випуску продукції. Комсомольським організаціям, 
кожному члену ВЛКСМ знайдеться діло у виконанні 
цих завдань. Раціональне використання робочої хви
лини, боротьба з простоями машин і механізмів, ство
рення умов для відпочинку, поліпшення побутового 
обслуговування — ось напрямки, в яких повинна бу
ти спрямована діяльність молоді у зв’язку з пере
ходом на новий бюджет часу.

Цікавий досвід мас комсомольська організація За- 
валлівського графітного комбінату. Підприємство з 
літа 1964 року працює з Двома вихідними днями. 
Про виробничі досягнення колективу свідчить хоч би

те, Що протягом цього часу він з перевиконанням 
завершує державні завдання по випуску продукції. 
Молодь комбінату мобілізувала свою творчу думку, 
добилася значного зростання завантаження техніки. 
Раціоналізатори своїми силами реконструювали й 
удосконалили ряд механізмів, у значній мірі змінили 

на краще технологіч
ний процес. Молодь 
всіх підприємств по
винна подбати, щоб 
уже сьогодні кожна 
ланка виробництва 
відповідала вимогам 
п'ятиденного робочо
го тижня.

Інша проблема — організація культурного, зміс
товного відпочинку. З 1 жовтня, коли в нашій області 
почнеться масовий перехід на п’ятиденний робочий 
тиждень, у нас буде вдвічі більше вихідних. Для мо
лоді це створює можливість більше часу приділити 
навчанню, спорту, самоосвіті. У Заваллі, наприклад, 
навчається у вечірніх школах більше двохсот чоловік, 
сімдесят чоловік — у вечірньому технікумі, п’ятде
сят — у заочних вузах і технікумах. Крім того, моло
ді робітники здобувають виробничу кваліфікацію, 
оволодівають другою і третьою професіями.

Клуби і бібліотеки, туристські бази і стадіони ма
ють стати справжніми центрами притягання молоді. 
Бо якщо при двох вихідних удвічі більше забивати
меться «козлів», то про користь від такого відпочин
ку й говорити годі. Кожна вільна година — для осві
ти, для культури, для здоров’я!

Нехай наша робоча п’ятиденна принесе ще швид
ший рух по рейках комуністичного будівництва, не
хай відкриває ще ширші горизонти перед радян
ською людиною шістдесятих років.

ДЛЯ ВАЖЛИВОЇ РОЗМОВИ
В туристському таборі «Бірюсин- 

ка» закінчив роботу семінар других 
та позаштатних секретарів райкомів 
комсомолу.

Протягом п’яти днів тривала роз- 
СЕМІНАР мова про головні напрямки ідеологіч-
КПМСГІМО ТІЬСЬКИХ ної роботи-серед молоді в зв’язку з \имси/иил ЬСЬК. А п5дготовкою до 50-річчя Великого 
Ватажків Жовтня, про підвищення трудової,

І

політичної та громадської активності 
молоді, стиль і методи роботи комі
тетів комсомолу.

Учасники семінару прослухали лек
ції з проблем міжнародної політики 
СРСР, з практики комсомольської ро
боти.

Перед ватажками молоді виступи
ли секретар обкому партії Н. II. Су- 
харевська, завідуючий відділом ад
міністративних і фінансових органів 
обкому партії А. Д. Качан, перший

секретар обкому ЛКСМУ М. Д. Си
ротюк, секретарі обкому ЛКСМУ" 
М. Г. Гайдамака, Т. ГІ. Лащсвська* 
лектори обкому партії, ряд відпові
дальних працівників обкому ЛКСМУ*

З учасниками семінару зустрілися 
Герої Радянського Союзу О. С. Єго- 
ров і Г. В. Балицький та журналісти 
обласної газети «Молодий комунар».

Вчора в «Бірюсинці» розпочався се
мінар завідуючих оргвідділами рай
комів комсомол

л д у ю ч и м 
силами ОАР.
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АПІЗНИЛАСЯ, дівчинко, — співчутливо глянув 
на Лену директор технічного училища. — При
йом закінчився.

Гадав побачити сльози і вже навіть втішити приго
тувався, та раптом замовк на пізслові: дівчина й не 
думала плакати. А потім, неначе збагнувши почуте, 
крутнулася на місці і вже з коридора здивований 

почув її дзвінке «спасибі».
коли під'їхала до села, тепла хвиля підкотилася до

чоловік
Лише

грудей, і дівчина схлипнула.
...Сині ранки прозоро повисають над селом. Таких ранків, 

такого дзвінкого повітря не бачила Лена Коробко ніде, окрім 
своєї Аджамки. Хлюпнувши в лице криничної води, вона пруд
ко піднімається крутою стежиною навстріч рожевому небо
схилу і вже здалеку вдивляється в силуети своїх корів. А во
ни, пізнавши господиню, повертаються в її бік, пестять воло
гими очима.

— Любов у нас взаємна, — жартуючи, говорить Лена, 
особливо 
вже ж і 
тільки що

А тоді
серйозно:

— На фермі мене зустрі
ли привітно, бо й до цього 
не , 
як ходити біля тварин. Спо
чатку не все клеїлося, надо
ювала не менше інших до
ярок, але увечері не могла

, — а
з «Бистрою». Бо 
розумниця! Ну, 
говорити не вміє, 
продовжує, вже

раз там бувала і знаю,

Випускник 
іде в життя

«БИСТРА» ПІЗНАЄ ЗДАЛЕКУ
ворухнути пальцями. Та це 
не головне, швидко призви
чаїлась. Головне — нудьга. 
Після вечірнього доїння 
до клубу, було, дівчат
заманиш. А про спорт і го
ворити нічого. «Куди вже 
доярці м’ячем бавити
ся?» — говорили. Терпіла я, 
терпіла, а потім на засідан
ні комітету комсомолу, чле
ном якого мене обрали, ка
жу: «Чи довго, Іване, нас 
нудьга заїдати буде?» (Іван 
— це секретар комсомоль
ського комітету). А Іван: 
«Та хто ж у цьому винен? 
Відповідаєш за спорт, то й 
організуй волейбо л ь н у 
команду».

Я до дівчат. І не думала, 
що скільки бажаючих бу
де. Як випаде вільна хвили
на — ми за м’яч і до сіт
ки. Вже й перші перемоги 
є. Нещодавно виграли у 
бережинців з колгоспу 
«Заповіт Леніна».

А яка дівчина-степівчан- 
ка проживе без розмаїтої 
пісні? Співали їх і в часи 
відпочинку, і коли поверта
лися додому.

З-за хмари виглянув мо
лодик. Дівчина збентежи
лася, заспішила. Чекає десь 
не дочекається коханої той- 
таки Іван Бойко, секретар 
комсомольської організації 
колгоспу «Росія». Незаба
ром зійдеться молодь села 
до хати нареченої, щоб по
бажати молодим щастя, по
співати пісень, ударити іск
рометний танець на комсо
мольському весіллі.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
Кіровоградський ра
йон.

Твій ровесник за рубежем

ДЕМОКРАТІЯ
ПО-АМЕРИКАІІСЬКИ

В американських штатах Теннесі і Ін- 
діана є два міста однієї н тієї ж наз
ви — Нашвілл. Але їх об’єднує не лише 

'загальне звучання. Перше стало відо
мим ранньої весни, коли в ньому вис
тупив президент США Л. Джонсон з 
програмною заявою, що ознаменувала 
рішучий поворот в бік більш жорстоко
го курсу Вашінгтона у в’єтнамській вій- 

•ні. Ця заява президента зустріла гаряче 
схвалення з боку офіціальної пропаганд 
ди. Назва другого міста з’явилась на 
сторінках преси тепер, також у зв’язку 
з американською агресією у В’єтнамі.

В індіанському Нашвіллі звільнили з 
роботи Ізена Мазаракі — одного з кра

НІ, воин поки що не знамени
ті вчені, навіть не інженери. 

Звичайні робітники в майбут
ньому, а нині учні профтехучи
лищ. І якщо на виставці техніч
ної творчості учнів системи 
профтехосвіти, що працює в об
ласному центрі, є роботи, які 
одержали найвищу оцінку від- 
відувачів — «талановито», то в 
цьому нічого дивного. Бо саме 
таким — освіченим, висококва
ліфікованим, творчо неспокій
ним — і має бути робітник на
шого часу.

Хіба можна відірвати погляд 
од діючого макета легендарного 
крейсера «Аврора», представле
ного на виставку гуртківцями 
Олександрійського училища № 8? 
Крейсер пливе по голубій стріч-

АСТИТ1 вчені не йня- 
•^-а- ли віри:

— Григорович, сла
віст з світовим іменем, 
переїхав до Єлисавет- 
града? Дурниці... Черго
ва плітка.

А тим часом відомий 
учений Віктор Іванович 
Григорович у 
кій, надто 
квартирі, 
книгами і різними руко
писами, продовжував 
свою роботу. В,невелич
кому будиночку на око
лиці міста збиралися ті, 
хто плекав рідну мову, 
хто дбав про її розви
ток. Світанками Віктор 
Іванович поспішаз до 
старообрядців, які воло
діли дорогоцінними ру
кописами і стародруко- 
ваними книгами.

Якось до будинку 
Григоровича завітав ви
кладач Єлисаветградсь- 
кеге реального училища 
В. М. Ястребов.

— Вам би відпочити, 
Вікторе Івановичу, 
трохи ніяковіючи, 
вив колишній учень 
вченого.

— ОІ Що ви... Не 
відпочинок приїхав я 
Єлисаветграда. 
друже, по секрету,

„ваше
мене 
Нову Сербію, яка була 
колонізаційним ядром 
для Новоросійського 
краю.

І знову допізна бли
мав вогник у будиночку 
на околиці міста. Звіль
нившись від дріб’язко
вих турбот, треба було 
підбити підсумки соро
карічних досліджень. На 
той час перу одного з 
основоположників сло

малень- 
скромній 

переповненій

мо
до

Витвори
ці, що нагадує воду, 
ться жерла гармат... 3 0_
Зимовому! А тим часом вмоято 
вашій у корабель ФІЛЬ^С£° 
показує на екрані картини 0} 
ремних років революції.

В Олександрійському проф
техучилищі № 1 юні техніки 
сконструювали електронну ма- 
шину-вчителя, а майстер з учи
лища № 5 П. Снєгірьов створив 
з різноманітних корінців дерев 
незабутні комічні образи людей. 
Добірку назвав: «Капіталізм 
скажений».

Той, хто вже відвідав вистав
ку, мабуть, запам’ятав милі чер-

Росії 
нале- 

из- 
литературы в

глазных эпохах» 
«Статьи, каса- 
древнего сла- 
языка» (1852 

путешест-

рук
аоно-чорні українські вишивки, 
авторами яких є учні Бобри- 
нецького училища № 2, Кірово
градського № 9 та інших. Дівча
та Новгородківського профтех
училища № 6 вигаптували чудо
ве панно «Дівчата, на трактор!».

дШжна було б ще довго роз- 
говіД'1ти про побачене, адже не 
забути, як спалахували очі від
відувачів перед прекрасними 
творами юного племені робітни- 
КІВ" М. УСПАЛЕНКО,

На фото: оідоідуоачі оглядають 
експона™ виставки.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

на 
до 

Скажу, 
що- 

місто привабило 
споминами про

щих шкільних учи
телів міста. Чому 
так нелюдськи вчи
нили міська вла
да і шкільна рада 
з учителем, який, 
за визнанням са
мих учнів, кори

стувався у них великим авторитетом і
повагою? В чому його провина?
Тільки в тому, що він поїхав у Нью- 
Йорк, щоб подивитися на демон
страцію, яка відбулась там 15 квіт
ня, організовану «Комітетом весня
ної мобілізації за припинення війни у 
В єтнамі». Повернувшись додому, Ма
заракі написав про цю антивоєнну ма-' 
ніфестацію статтю, яку надрукувала од
на з місцевих газет. І зразу ж наш- 
віллська реакція ополчилася на вчите
ля: «Нью-йоркські демонстрації допома
гають північнов’єтиамцям. Він кому
ніст» Такого «обвинувачення» в ниніш
ній Америці досить, щоб чесний вчитель

в’янознавства в 
В. І. Григоровичу 
жали праці . «Опыт 
ложения 
ее
(1843 р.), 
ющиеся 
вянского 
р.), «Очерк 
вия по Европейской Тур
ции» (1848 р.) та ін.

Професор Григоро
вич викладав на словес
ному факультеті Ка
занського університету 
класичні мови і розроб
лений ним курс сло
в’янських наріч. Уже з 
перших кроків своєї ді
яльності в університеті 
молодий славіст показує 
себе глибоко оригіналь
ним і здібним дослідни
ком історії культури і 
літератури слов’ян. 1842 
року В. І. Григорович за
хищає магістерську ди
сертацію «Опыт изложе
ния литературы славян в 
ее главнейших этапах».

В. I. Григоровича ціка
вила кардинальна і ра
зом з тим найменш роз
роблена проблема — 
початок слов’янської лі
тератури і як вона збе
реглась у пам’ятках пи
семності і в живій мові. 
В зв’язку з цим необ
хідні були дальші від
криття літературних па
м'яток древньоболгар- 
ської мови, тому протя
гом трьох років профе
сор подорожував по 
слов'янських країнах, 
побував у Болгарії, Ма
кедонії, Чорногорії,
Далмації, Угорщині, Че
хії, Моравії. Вченому 
вдалося зібрати чима
ло рукописної Старови
ни, зробити історико- 

■ літературні досліджен-

ня, записати велику 
кількість народних пі
сень і сказань. Та особ
ливо цінним для науки 
було відкриття носозих 
голосних звуків у живій 
мові сучасних йому бол
гар. Але царський уряд, 
наляканий діяльністю 
Кирило - Мефодіївськ о- 
го товариства, посилив 
цензуру, обмежував ви-

му році життя, переста
ло битись серце видат
ного славіста. З усіх 
кінців міста йшли єли- 
саветградці попрощати
ся з ученим, який всупе
реч 
них 
див, 
вся 
перейняті 
ми народами з Візантії,

думці багатьох вче- 
XIX століття дово- 
що писемність і 

культура не були 
слов'янськи-

З ІСТОРІЇ КІРОВОГРАДЩИНИ

Будинок на околиці
дання старослов’янської 
літератури. Окремі до
рогоцінні рукописи, при
везені вченим з подо
рожі, не друкувались 
більше десяти років.

Як тільки 1 травня 
1865 року відбулось від
криття Новоросійського 
(Одеського) університе
ту, В. І. Григоровича з 
числі перших професо
рів запрошують до Оде
си.

Про 
ність 
схвально 
революційний демократ 
О. І. Герцен, відомий 
вчений - сла віст 
Ягич та інші.

Ось чому ніколи 
заростала стежка 
невеличкого будинок- 
ку на околиці Єлисазет- 
града, куди йшли Вс; 
хто плекав рідну Мозу' 
хто щиро прагнув дру^^ 
би з слов’янськими На_ 
родами. Але в 1876 ро~ 
ці, на шістдесят перщо_

наукозу діяль- 
Григо р о в и ч а 

відгукувалцг ь

Не
До

а створювалися на суто 
слов’янському грунті.

Вдячні громадяни 
Єлисаветграда разом з 
учбовими закладами ін
ших міст вперше в Росії 
добровільно пожертву
вали кошти на споруд
ження пам’ятника вче
ному. Пам’ятник 
урочисто відкритий 31 
жовтня 1892 року, 
раз він реставрується. 
Але обласному товари
ству по збереженню 
культурних пам’ятників 
разом з відділом куль
тури міськви конко- 
му слід потурбуватися 
про встановлення ме
моріальної дошки на бу
динку, де жив відомий 
вчений, де закінчилась 
його широка наукова до
рога.

В. ЧЕРНЕЦЬКИЙ, 
доцент Кіровоград
ського педінститу
ту.

був

За-

був звільнений з роботи і викинутий на 
вулицю.

Отже, в одному Нашвіллі виголошу-* 
ється промова за посилення бомбарду
вань Північного В’єтнаму, і вона всіля
ко вихваляється і підноситься на щит. 
В іншому публікується стаття проти цих 
бомбардувань — і вона потрапляє під 
обстріл критики, а її автор оголошуєть
ся «злочинцем» і зазнає гоніння.

Очевидно, не випадково, що про істо
рію з учителем, яка сталася в невелич
кому глухому містечку США, розповіла 
одна з впливових газет країни — «Нью- 
Йорк тайме». Надання широкої гласнос
ті цій історії, певно, переслідує ту ме
ту, щоб вона «послужила уроком для 
інших». Справа в тому, що в Сполуче
них Штатах посилюються рух протесту 
проти авантюристичної політики амери
канського уряду у В’єтнамі. Правлячі 
кола Вашінгтона занепокоєні, як би ці 
виступи не зірвали їх агресивних замис
лів. На адресу учасників антивоєнних

демонстрацій 
свої «антиііа-. всипались погрози, іцо за 
покарані. Р*О'|ичні дії* вони будуть

Але, незва 
чесні амерцк ' ?а,очи на ці залякування, 
тати боротцп1.1 * не мають наміру згор- 
війни». Зара.? за припинення «брудної 
ніх учбових У багатьох вищих і серед- 
ються спец;ч. Закладах країни створю- 
добровольціи’11>чі групи. Десятки тисяч 
студенти, Цро’ ЧКІ входять у ці групи — 
гом літніх к викладачі — протя-
личких міст9':?.,|.’І<ул роз’їдуться по неве- 
відатн їх і фермах і будуть розпо
вий і згубцИі,т<?сіЧМ) наскільки небезпеч- 
проводить Воєнний курс, шо його
ній Азії. «І-І.аіиіцгтон у Південно-Схід- 
ннк групи к мета. — заявляє керів- 
ту І. Делсон Зпіф ійСБК0Г0 університет 
цього літа ч ’ - - - — —
СЬКОЇ ВІЙНИ»

подвоїти па протязі 
противників в’єтнам-

^ксандр ЖИГУЛЬОВ.
(ТАРС). J
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ГАНЬБА АГРЕСОРАМ!
Гнівним словом таврують ра

дянські люди злочинні дії із
раїльських агресорів, які розв’я
зали криваву війну на Близько
му Сході, віроломно напали на 
сусідні арабські країни, загро
жуючи їх свободі і незалежнос
ті. В містах і селах нашої об
ласті, як і по всій країні, прохо
дять багатолюдні мітинги про-

тесту проти агресивних дій прав
лячих кіл Ізраїлю та їх посібни
ків — американських та англій
ських імперіалістів.

Багатолюдний мітинг відбувся 
на Кіровоградському агрегатно
му заводі.

— Хай ізраїльські агресори не 
думають, що уникнуть відпові
дальності за свої злочинні дії,—'

х сказав у своєму виступі токар 
Жулідов. — Заява Центральних 
Комітетів комуністичних і робіт- 
ничих партій та урядів соціа
лістичних країн є суворим по
передженням агресорам. Хай 
вони знають: буде зроблено все 
необхідне, щоб допомогти наро
дам арабських країн в їх спра
ведливій боротьбі.

Слово надається майстру 
т. Мошинському.

— Ізраїльські правителі і 
вояччина несподівано і віролом

но напали на Об’єднану Араб
ську Республіку, Сірію та Йор
данію і захопили частину їх те
риторій^ — указав він, —
вони прагнуть сйлою утримати 
їх за собою. Нічого не вийде з 
цієї авантюри. Ніколи волелюб
ні народи Арабського Сходу не 
будуть поневолені. Ми рішуче 
вимагаємо від Ізраїлю негайно 
забиратися з захоплених земель.

Ганьбою затаврували агресо
рів у своїх виступах працівник 
складу Зозуля, майстер Рудчен-

ко та інші. В прийнятій резолю
ції машинобудівники одностай
но схвалили зовнішню політику 
ЗДД.янсь^го уряду та заходи в 
звтгізку з ізраїльської агресією.

Мітинги відбулися також на 
заводах «Червона зірка», радіо- 
виробів, швейній фабриці, олій- 
жирко.мбінаті та інших підпри
ємствах, установах, колгоспах і 
радгоспах області. На них тру
дящі висловлюють одностайну 
думку: «Руки геть від арабських 
країн!»

Зупинився на мить агрегат, і Володимир Колесник, тракторист 
колгоспу імені Леніна, Олександрійського району, мов танкіст, підняв 
окуляри на чоло. Радують молодого трудісника гарні види на ерожай 
рідного поля, на яке привело його тяжіння хліборобського серця.

Фото А. БОЙКА.

ЛЕНІНСЬКИЙ
Ленін почав то промову, як згадують 

делегати 111 з’їзду комсомолу, просто і 
спокійно. Стоячії на самому краю сце
ни, Ілліч виступав на комсомольському 
з’їзді як співбесідник, не відгороджений 
від слухача трибуною. І по своїй суті ця 
промова була бесідою, батьківським на
путнім словом. Він так і сказав:

— Товариші, мені хотілося б сьогодні 
побесідувати на тему про те, які основні 
завдання Спілки комуністичної молоді...

Молоді, нетерплячі, розпалені буднями 
громадянської війни, стурбовані нестат- 
ками і тривогами господарської розрухи, 
делегати думали, що Ленін буде говори
ти з ними про становище на фронтах, 
про мобілізацію па поточні справи у 
промисловості і транспорті. А тут раптом 
завдання Спілки... Хіба вони не знають
свої завдання — рубати інтервентів і 
білогвардійців, рятувати молоду респуб
ліку Рад від голоду? Але Володимир 
Ілліч зовсім несподівано для молоді по
вів розмову про інше:

— Завдання молоді... можна було б 
виразити одним словом: завдання поля-
гає в тому, щоб учитись.

По залі пішов шумок непорозуміння. 
Учитись?! В такий час, коли насідають
вороги? Коли людей косить тиф...

Так, Ілліч, неймовірно зайнятий дер
жавними справами.
час для зустрічі з
молоддю, став го
ворити з нею не 
про те, що револю
цію хочуть заду
шити полки Вран
геля і білополяків. 
Ні словом не об
мовився він про
небезпечний момент,

з трудом вибравши

БОЙОВИЙ 
ПЕРЕКЛИК 
ЧЕРВОНИХ 
ПАСПОРТІВ

який переживає

■^ТИНУЛОЇ НЕДІЛІ в Кіровограді відбу- 
-‘■’Я- лася нарада молодих літераторів об
ласті, у якій взяли участь поети і прозаїки 
Олександрії, Ульяновки, Новомиргоро- 
да та інших районів. В центрі уваги ве
ликої розмови стояло питання про твор
чість у ювілейному році, про основні 
завдання, які стоять перед кожним лі
тератором.

З доповіддю на нараді виступив голо
ва обласного літературного об’єднання 
В. П. Ярош.

ДЕНЬ 
ТВОРЧОЇ \ 
РАДИ
— Цей рік щедрий на видання кни

жок, — говорив доповідач. — У видав
ництві «Молодь» виходить книжка Во
лодимира Базилевського «Ятрань», збір
ка поезій Валерія Юр’єва «Доля». Неза
баром на полицях книгарень з'являться 
вірші випускника педінституту Валерія 
Гончаренка «Червоний волосожар».

Дійсно, молоді літератори стали пра
цювати плідніше, вдумливіше. їх вірші 
друкуються не лише в республікансь
ких видавництвах, а виходять і на все-
союзну арену.

Було також висловлено цілий ряд кри
тичних зауважень на адресу бюро літе
ратурного об'єднання. Про це говорили 
В. Колесников з Олександрії, Л. Наро- 
довий і В. Базилевський з Кіровогра
да та інші.

В роботі наради літераторів взяли 
участь завідуючий відділом пропаганди і 
агітації обкому КП України О. К. Піску- 
нов та заступник завідуючого відділом 
пропаганди і агітації І. П. Оліфіренко.

МІЖНАРОДНА 
ЗУСТРІЧ
МОЛОДИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ
У Москві відкрилась організована ЦК 

ВЛКСМ і правлінням Спілки письмен
ників СРСР зустріч молодих літераторів 
Болгарії, Угорщини, НДР, Польщі і на
шої країни. Вони зібралися, щоб обгово
рити найважливіші проблеми своєї твор
чості, навчання, дружніх контактів.

У день відкриття зустрічі дружні роз
мови з молодими письменниками відбули
ся в ЦК ВЛКСМ, в редакції журналу 
«Молодая гвардия», у правлінні Спілки 
письменників СРСР.

Молодих літераторів чекають цікаві 
дискусії, зустрічі з молоддю підприємств, 
учбових закладів, колгоспів. Письменни
ки відвідають Волгоград, побувають у 
Ростові-на-Дону. Основною подією зу
стрічі стане перебування молодих літе
раторів у станиці Вешеиській у М. О. 
Шолохова. Молодих письменників чекає 
також поїздка по чеховськпх місцях.

Ця зустріч буде немов прологом до 
великого творчого форуму молодих 
письменників соціалістичних країн, на
міченого на наступну осінь.

(ТАРС).

Скандал у Сеулі
ЛОНДОН. Поліція арештувала 33 чле

нів новообраних Південнокорейських 
Національних зборів. їх обвинувачують 
у підтасуванні результатів голосування. 
Студенти Сеульського університету вий
шли на вулиці, щоб вимагати розсліду
вання виборів.

(ТАРС).

країна.
Ілліч говорив з юнаками і дівчатами 

двадцятих років як з будівниками май
бутнього. В них Ленін вбачав людей 
завтрашнього дня, надію нових часів. І в 
той же час він звертався до всіх, хто 
буде приходити на зміну старшим, до 
комсомольців тридцятих, сорокових, 
п’ятдесятих років і до тебе, комсомоль
цю сьогоднішньої великої- п’ятирічки! 
Перенесись же уявою в зал Комуністич
ного університету імені Свердлова на 
московську Малу Днмптрівку (нині не 
вулиця Чехова). Ось цей історичний бу
динок. В ньому тепер знаходиться театр 
Ленінського комсомолу. Меморіальна 
дошка повертає нас на 47 років назад: 
«Тут 2 жовтня 1920 року виступав на 
111 з'їзді РКСМ В. І. Ленін». Слухайте 
ж Леніна.

— ...Чому вчитись і як учитись?
Поставивши питання. Ілліч відступив у 

глибину сцени і, переждавши, щоб у слу
хачів був час зрозуміти питання, ступив 
вперед і відповів:

— ...Спілка молоді і вся молодь взага
лі, яка хоче перейти до комунізму, по
винна вчитися комунізму.

У делегатів загорілись очі. Цьому-то 
ми вчимося, читаємо комуністичні книж
ки, газети, комуністичні журнали.

Але виявилося, малось на увазі не таке 
навчання. Не просте заучування. А осо
бисте осягнення. Розуміння глибинної 
суті історії і сучасності, філософський 
синтез і аналіз. Але і це ще не все.- 
Справа не в одній теорії.

Науці комунізму не можна навчитися 
за одними книжками, як би розумно во
ни не були написані. І разом з тим ко
муністом не можна стати без широкої 
ерудиції. Крім того, Ленін пояснював, 
що комунізм починається з дрібниць, з 
повсякденності — впритул до організа
ції колективних городів, наведення чис
тоти в житлових кварталах.

— ...Треба, щоб Комуністична спілка 
молоді виховувала всіх з молодих літ у 
свідомому і дисциплінованому труді.

Ілліч знову і знову розвивав думку, 
то основою навчання комунізму повинні 
стати боротьба, труд, змагання, з якими 
треба зв'язати «кожний крок свого нав
чання, виховання і освіти».

Він повільно походжав по маленькій 
вільній смужці сцени. Іноді він починав 
рухатися швидше, але намагався бути 
обережним, щоб не зачепити комсомоль
ців, які примостилися тут же, на підмо-

стках, і, закинувши голови, жадібно слу
хали. Вся зала затамувала подих, боя
чись пропустити слово.

— ...Перед вами завдання будівництва, 
і ви його можете вирішити, тільки ово
лодівши всіма сучасними знаннями, 
вміючи перетворити комунізм із готових 
завчених формул, порад, рецептів, нака
зів, програм в те живе, що об’єднує 
вашу безпосередню роботу, перетворити 
комунізм у керівництво для вашої прак
тичної роботи.

. Як із своїми соратниками по боротьбі, 
розмовляв Ілліч з молоддю республіки. 
Нашій Країні Рад тоді ще не було й 
трьох років. Але і зараз ця бесіда зву
чить у вищій мірі актуально. І зараз, ко
ли країні піввіку, її молоде покоління 
вслухається в ленінський заповіт. Понад 
90 мільйонів чоловік, вихованих комсо
молом за всю його славну історію, сер
цем відгукнулись на наказ вождя. У 
різних комсомольських поколінь цей 
відгук звучав по-різному: стуком молот
ків на будівельних майданчиках перших 
п’ятирічок, переможними залпами по 
розгромленому фашистському Берліну, 
гудками дзвінкоголосих ешелонів з ти
сячами романтиків, що їхали на ново
будови, гуркотом стартуючих в космос 
ракет...

І сьогоднішній юнак з Норільська 
В. Чалов так висловив недавно розумін
ня своїми сучасниками основних зав
дань, поставлених Леніним перед моло
дими: «Справжній комсомолець той, .хто 
вміє від будь-якого свого дня, від буден
ної події провести пряму до великої ме
ти, хто вміє перспективно мислити. Хто 
радується і горює не тільки за себе. Роз
пізнавальна ознака таких людей — вони
не стогнуть, не ниють, не плачуть в чу
жу жилетку. Вони дають клятву на вір
ність партії, вічному пошукові подвигу, 
боротьбі за краще життя і завжди до
тримуються цієї клятви».

— ...Тільки дивлячись на кожний свій 
крок з точки зору успіху цього будівни
цтва, тільки питаючи себе, чи все ми 
зробили, щоб бути об’єднаними свідоми
ми трудівниками, Комуністична спілка 
молоді зробить те, що вона півмільйона 
своїх членів об’єднає в одну армію тру
да і заслужить загальну увагу до себе.

Ленін тоді назвав цифру «півмільйо
на». А нині 23 мільйони юних зберіга
ють червону книжку з силуетом ВОЖДЯ 
революції. 23 мільйони пар рук нама
гаються втілити в життя те, чому учив 
Ілліч. І скільки життєстверджуючої дії 
в ленінській ідеї, готовності нести її
вперед звучить на комсомольських зльо
тах і мітингах, коли в натовпі виникає 
речитатив юних голосів: «Ле-ніи з на
ми! Ле-нін з на-ми!» Ось три документи, 
три свідоцтва того, як сплавлені воєдино 
у молодих ленінців слово з дією.

Анкета. В ній питання: «Що тобі не
потрібно, щоб бути щасливим?» Відпо
відь: «Прагнення до великої життєвої
мети, приносі іти користь народові, вчи
тися уЛПеніна».

Рапорт у стінгазеті. «Комсомольська 
група доповідає Іллічу. Володимире 
Іллічу! Сьогодні ми постійно виконуємо 
завдання на 120—140 процентів. Ми ще 
нічого героїчного не зробили, не встиг
ли. Просто кожного місяця перевиконує
мо план, намагаємося зменшити брак. 
Вся наша зміна бореться за звання змі
ни комуністичної праці. Ми вам допопі- 
даємо не по службі, а по душі^м*® 
мо справами і навчанням, шоМ 
го звання. Ліда Коломієць, 
жева, Зіпаїда Корнкова й інші».

Заява в партійну організацію. «Ь 
прийняти мене в члени КПРС. X. 
ювілейний рік Радянської 
і назавжди зв'язати своє 
тією Леніна».

Знову і знову за вічно живою . 
ською думкою звіряють свої ідеї 
почуття мільйони юних творців, які 
лають у життя.

В. ЧАНТУР-, 
кор. ТАР

X.
влади 

життя з
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ВАЖКА
МОСКВА, 11 червня. 

(ТАРС). Футболісти збір
ної СРСР здобули важ
ку перемогу у своєму 
першому кваліфікацій
ному матчі чемпіонату 
Європи (третя група), 
вигравши сьогодні у на
ціональної команди Ав
стрії — 4:3 (3:1).

Рахунок відкрив Ма- 
лофєєв на 25 хвилині. 
На 36 хвилині Бишовець 
подвоїв результат, але

через дві хвилини Хоф 
послав гол-відповідь у 
ворота Яшина. Перед 
перервою захисник гос
тей Вартуш зрізає м’яч 

у свої воро
та. Після пе
рерви авст
рійці Вольни 
(54 хвилина) 
і Зібер (69

хвилина) зрівнюють ре
зультат — 3:3. Невже ні
чия? Залишається де
сять хвилин до кінця. І 
тут нападаючий збірної 
СРСР Стрельцов дуже 
красиво головою заби
ває переможний гол.

Гра відбувалась на 
Центральному стадіоні 
імені В. І. Леніна в при
сутності 100 тисяч гля
дачів.

Любителі футбола, які спостерігали матч в 
Тулі між місцевим «Металургом» та «Зіркою», по
відомили, що кіровоградські спортсмени мали те
риторіальну та ігрову перевагу. Однак наші зем
ляки не змогли скористатися нею, щоб добитися 
перемоги. Гра закінчилася внічию — 1:1.

За-

C. МАТУСЯ К.

сво- 
дос-

Кра- 
гро- 
Чер- 
май- 

ви-

май-
су-

про- 
I ще

на великому 
десь аж біля 
валу, — кульові мі- 

Хлопці, припавши

І
ПОСТРІЛИ У ФОРТЕЧНИХ 
ВАЛАХ

У фортечних валах і 
лунав постріл. Потім 
і ще.

Внизу 
данчику, 
сіднього 
шені. Хлопці, припавши до 
прикладів гвинтівок, ловлять 
ціль...

Десятки майстрів кульової 
стрільби виховав обласний 
стрілецький клуб. Майстер 
спорту Станіслав Маготін. На 
всіх змаганнях молодий 
спортсмен показує добрі ре
зультати. Лише недавно з 
пістолета «МП-6» з шістдеся
ти пострілів він набрав 542

очка, з пістолета «МП-5» — 
584 очка, а з «МП-8» — 585 
очок. С. Маготін дбає не 
тільки про свої успіхи. Кож
ного разу він допомагає 
їм товаришам, ділиться 
відом.

Багато кіровоградців
хоплюються цим видом спор
ту. Протягом дня до клубу 
приходять понад двісті п'ят
десят стрільців. Це учні про
фесійно-технічних училищ, 
робітники, службовці, сту
денти. З ранку до вечора 
тренуються молоді спорт
смени. Тут організовуються 
змагання між командами під-

БАСКЕТБОЛІСТИ СРСР- 
ЧЕМПЮНИ СВІТУ

МОНТЕВІДЕО, 12 червня. (ТАРС). Збірна коман
да СРСР, перемігши о ззкпючний день баскетбо
лістів збірної Югославії — 71:59 (33:26), вперше 
завоювала титул чемпіона світу. Друге місце зай
няли югославські спортсмени, а третє — збірна 
БразілІЇ, яка виграла в цей же день у команди 
США — 80:71 [52:48].

На фото: радянські баскетбслісти (справа на
ліво) — Геннадій Вольнов, Юрій Селіхов, Зураб 
Саканделідзе, Олександр Травін, Сергій Белев, 
Модестас Паулаускас, Геннадій Чечура, Принт 
Томпсон, Лак Ліпсо, Анатолій Паливода, Рудольф 
Нестеров І Володимир Андреев.

Фото АПН.

ПРИЗ
У ЗЛАТОПІЛЬЦІВ

Стадіон Олександрів
ни минулої неділі був у 
розпорядженні легко
атлетів спортивного то
вариства «Колгоспник». 
На біговій доріжці, сек
торах для стрибків і ме
тань свою майстерність 
демонстрували студен
ти сільськогосподарсь
ких навчальних закла
дів області.

Перший приз повезли 
з собою спортсмени Зла- 
топільського зоотехні- 
куму. Лише кількома оч
ками поступилася перед 

'зманда Кірово- 
■ технікуму 

сільського 
царства.

НА ШЛЯХУ ДО ПІВФІНАЛУ
Юнаки групи підготовки молодих футболістів при «Зірці» впевнено 

просуваються до наступного рубежу в чемпіонаті країни. ” 
матчем зростають їх шанси вийти переможцями зони І 
право продовжувати боротьбу в півфіналі.

Чергова гра, що проходила в Кіровограді 11 червня, 
господарям поля ще два очка. Все вирішна влучний удар 
Гужпковського в першому таймі. Спроби вихованців олександрійсько
го «Шахтаря» відігратися, не мали успіху.

Ця зустріч, хоч І переможна для «Зірки», не залишила приємного 
враження. Після розгрому иовокаховської «Енергії» та дніпродзер- 
жинського «Прометея» (обидва матчі — 5:0) наші юнаки, мабуть, 
уяаипи, що «тримають бога за бороду». Вони діяли недбало, зловжи
вали Індивідуальною грою. З-за цього втрачали багато можливостей 
збільшити рахунок.

СПАРТАКІВЦІ ПРОГРАЮТЬ
Перший матч чемпіонату України з футбола серед ко

лективів фізкультури не був успішним для кіровоград
ських спартаківців. Вони приймали на своєму полі аван- 
гардівців м. Вольногорська, Дніпропетровської області 
і програли з рахунком 1:2.

УСПІХ КРЕМГЕС1ВЦІВ
Триває розиграш першості обласної ради «Авангард» 

з футбола. Чергова гра була проведена в Кіровограді 
між командою заводу радіовиробів та кремгесівцями. 
Перемогли гості з рахунком 3:0.

3 кожним 
завоювати

принесли 
Віктори

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» —
в І 

шДШД АДРЕСА 5 ТЕЛЕФОНИ

«а. Кіровоград, вул. Лукачар'ського, 36.
ни: редактора — 45-00, відповідального сбкре- 
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Протягом чотирьох днів виборювали 
титул найсильніших збірні волейбольні 
команди обкомів профспілок системи то
вариства «Спартак». Після напружених 
поєдинків він дістався чоловічій і жіно
чій командам обкому профспілки пра
цівників освіти, вищої школи та науко
вих установ.

З м ага ються пожеж її и ки
Обласна рада товариства «Динамо» 

провела змагання з пожежно-приклад
ного спорту. Першість завоювала коман
да професійно-пожежної частини № 6 
м. Олександрії. Представники профе
сійно-пожежної частини № 1 м. Кірово
града посіли друге місце.

В залік республіканської
В Одесі відбулися зональні змагання 
водного поло в залік IV республікан-з 

ської ювілейної спартакіади. Крім оде
ситів, у них взяли участь команди 
Херсонської та Кіровоградської облас
тей. Наші земляки програли обидві зу
стрічі і зайняли останнє місце.

Такий же результат — останнє міс
це — привезли з Харкова тенісисти. їм, 
правда, можна зробити скидку, бо цей 
вид спорту тривалий час в області не 
культивувався. Зате докору заслугову
ють працівники обласної ради Союзу 
спортивних товариств та організацій, 
вини яких таке сталося.

приємств міста, учні шкіл 
обласного центру здають тут 
нормативи на значок «Гото
вий до захисту Батьківщини». 
Вже виконали їх шістдесят 
курсантів міського автомото
клубу, тридцять робітників 
агрегатного заводу, багато 
червонозорівців, вихованці 
34-ї та 24-ї середніх шкіл.

За планом ради стрілець
кого клубу ДТСААФ, перед
бачена підготовка громад
ських суддів для районних 
спортивних організацій, 
щі спортсмени клубу, 
мадські тренери Г. С. 
нявський, Л. Н. Шилов, 
стер спорту В. Якупов 
їжджають в райони облас
ті, де проводять- показові 
стрільби.

В клубі навчається багато

дівчат. Хорошими спортсме
нами зарекомендували себе 
гвинтівочниці Юлія Ковален
ко, Валентина Сіваченко, Та- 
ня Науменко, Наталія Голуб, 
пістолетниці, майстри спорту 
Валентина Сірохвостова, Ва
лентина Зайковська, Вален
тина Багініна.

Не забувають своїх одно
клубників ті, хто вже вийшов 
з колективу. Юрій Шевцов 
служить зараз в армії. Але 
він часто пише своїм товари
шам. Майстри спорту Ліля 
Жукова і Люба Підлубна 
приїжджають сюди з Києва 
в гості, радяться, діляться 
досвідом, розповідають про 
свої успіхи в навчанні в Ки
ївському політехнічному ін
ституті.

орган Кировоградского

обкома ЛКСМУ,

I СЕРЕДА. 14 червня. Перше про- 
1 грама. 18.00 — Кіровоградські віс
ті, 18.15 — Телереклама. (Кірово
град). 18.20 — «Ноктюрн». Новий 
художній фільм, (К), 19.45 —
Програма передач. (К), 19.50 — 
«Зірки Югославії». Фільм-концерт. 
(К). 20.30 — Для молоді. У нас в 
гостях журнал «Тохника — моло- 
дежи». (М). 21.30 — «Прожектор». 
(Кіровоград). 21.45 — Кіножурнал 
та художній фільм «Чудотворна», 
(Кіровоград).

Друга програма. 16.50 — Для 
школярів. «Разом з піснею»? Літе
ратурно-музична композиція, (М), 
17.30 — «Найстаріший у країні», 
Київському трамваю — 70 років, 
(К). 18.00 — Телевісті. (К), 21.30__
Сторінки з опор. (Софія), 22.00 —. 
Шаховий альманах, (М).

ЧЕТВЕР, 15 червня. Перша про
грама. 17.00 — «Алі-Баба і сорок 
розбійників», “ ' _
фільм. (К), 17.30' — «Піонерське 
літо підіймає прапор». (Донецьк), 
18.00 — Телевісті. 
«Краса людська», 
альманах. (~ ' ‘ 
бол: «Торпедо» ,______и// __
«Нафтовик» (Баку), В перорві —. 
“и" ' На порозі — жнива»,

20.45 — Теленовини, (М), 
- «Світ сьогодні». (М), 

50-річчя Великого
----- Г- •• риии- 

(Одесо), 22.05 — До 
.......—Жовтня, «Му-

11.00 — Т еле- 
— «Ноктюрн»,

Мультиплікаційний
- «Піонерське

(К). 18.30 — 
Телевізійний 

(Львів), 19.00 — Фут- 
(Москва)) —

«Увага!
(К). 7
20.55 —
21.25 — До
Жовтня. «Чорномор’я співає рево
люцію». (Одеса), ------- ’
50-річчя Великого У. 
зика і життя». (Львів).

Друга програма, 
їісті. (К). ІІ.ю _ «нокі 
Новим художній фільм. (К),

ДВАДЦАТЫЙ BESS,
Вміщуємо на прохання Н. Артеменко з Новопетріоки, деа ятні. ' 

Липнязької середньої школи і восьмикласників Миколаївської °° 
школи, Добровеличківського району, О. Жучонко І В. Руденко з счьів.ін, 
Компаніївсьіюго району, С. Жосан, Л. Лопеки, Ф. Згривець з с. Грузького, 
Кіровоградського району, В. Козловської з Новоукраїнки, Г. Капіфсропої 
Станкуватої, Вільшапського району, Г. Яценко з Новоолександрівки, Боьри- 
нецького району, Ж. Мірохіної, Р. Плотникової, К. Бобкопої з Новомиргоро- 
да, Л. Семирій з Павгиської восьмирічної школи, Онуфріївського району та 
Інших наших читачів.

Под8ик ло
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Двадцатый век берет разбег,
И человек на «ты», уже на «ты» 

с Луной.
И снится мне: я — на Луне, и подо 

мною
Голубой мой шар земной.

Припев:
Вижу снег полюсов, 
Седые цепи гор 
И ковры лесов.
Вижу, как планета кружится, 
И моря как будто лужицы.
Где же вы, дома и улицы? 
Городов не вижу я,
Но в восточном полушарии 
Вижу очи твои карие.
С незабудками стоишь ты, 
Любовь моя.

Волнует нас планета Марс, 
И на Венеру нам давно пора 

взглянуть.
Стоим у карт, готовим старт, 
И с песнью я давно уже собрался 

в путь.
Припев.

Пусть это сон, но снится он
Не только по ночам, а часто даже

г днем.
И снится мне: я — на Луне,
Как говорят, живу на небе, на

седьмом.
Припев:

Вижу снег полюсов,
Седые цепи гор
И ковры лесов.
Вижу, как планета кружится, 
И моря как будто лужицы. 
Где же вы, дома и улицы? 
Городов не вижу я, 
Но в восточном полушарии 
Вижу очи твои карие.
С незабудками стоишь ты, 
Любовь моя.

П’ЯТНИЦЯ, 16 червня. Перша 
програма. 18.00 — Естафета 
вин. (М), 
Воликого 
раїнського телебачення, присвяче
на дню Чернігівщини. (К). 20.30__
«На ланах широких». (Кірово
град). 21.25 — Телереклама. (Кі
ровоград). 21.30 — Художній
фільм «Секретар обкому», (К).

Друга програма. 11.00 — Теле- 
»істі. (К). 11.10 — «Людина у фут
лярі». Художній фільм. (К). 16.40— 
«На шкільних широтах». (К). 17.30 
— «Велика енциклопедична бібліо-

, но-
19.00 — До 50-річчя 

Жовтня. Програма Ук-

тека». (Одеса). 20.30 — «Тисячо 
порад». Телереклама. (К). 20.40 — 
«Людина у футлярі». Художній 
фільм. (К). 22.00 — В офірі «Мо
лодість». «Горизонт», (Ленінград)* 
23.00 — На московському міжна
родному шоховому турнірі. (М).
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