
СЬОГОДНІ БУДЕ ОГОЛОШЕНО 
СТАРТ ПІОНЕРСЬКИХ ДРУЖИН 

ЧЁРВОНОГАЛСТУКОВА ЮНЬ
РОЗПОЧНЕ ЗМАГАТИСЯ НА
ЧЕСТЬ 50 ЛІТ
ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

грааського ОБКОМУ АКСМУ

Рік видання IX. П’ЯТНИЦЯ, 12 СІЧНЯ 1968 РОКУ.

В ЙОГУ
З КОМСОМОЛОМ!
ЗАВДАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ РАДИ ВСЕСОЮЗНОЇ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА ПІОНЕРАМ УКРАЇНИ

У зв’язку'з підготовкою до відзначен
ня 50-річчя ’'ВЛКСМ секретаріат ЦК 
ЛКСМУ та бюро республіканської ради

Всесоюзної піонерської організації імені 
В. І. Леніна розробили і затвердили зав
дання для юних ленінців республіки. 
Обов’язок обласних, міських, районних 
комітетів комсомолу та відповідних рад 
піонерської організації забезпечити обго
ворення цих завдань у піонерських дру
жинах, загонах, допомогти визначити 
конкретні справи і успішно виконати їх.

НА СТАРТ, ПІОНЕРЕ!
О. КУЦЕВОЛ,

заступник завідуючого відділом студент
ської і шкільної молоді та піонерів 

обкому ЛКСМУ.

У ЖОВТНІ 1964 року 
піонерів Кіров о - і 

градщини вийшла на старт 
Всесоюзного огляду піо
нерських дружин «Сяйте, 
ленінські зірки!». Три ро
ки продовжувався огляд, 
три роки стотисячна армія 
червоногалстукових кро
кувала дорогами бойо
вої слави, йшла піонер
ським маршем миру, нес->. 
ла ленінську вахту праці,' 
жила і вчилась по ленін
ських заповітах, переда
вала естафету мистецтва, 
була учасником олімпіади 
п’яти кілець.

Більшість піонерських 
дружин активно включи
лась в огляд, зуміла ши
роко залучити піонерів до 
участі у великих справах 
нашого народу, який бу
дує комунізм. Огляд про
йшов найкраще там, де 
педагогічні колективи 
шкіл проводили виховну 
роботу через піонерські 
організації, спираючись на 
ініціативу загонів, піонер
ське самоуправління. Піо
нерами зібрано цінні ма
теріали по історії револю
ційної, бойової та трудо
вої слави трудящих Кіро- 
воградщини.

В дні підготовки до 
50-річчя Радянської влади 
і 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна глибоко
го Ідейного змісту набули

робота по вивченню життя 
і діяльності Володимира 
Ілліча і славної ленінської 
гвардії, вивчення доку
ментальних матеріалів, зу
стрічі та бесіди з живими 
свідками і учасниками бо
ротьби за владу Рад. В 
школах нашої області від
крито 52 музеї, 119 кім
нат, 426 кутків В. І, Лені
на.

_ ' Важливим є питання 
ідейно-патріотичного ви
ховання учнів, 760 загонів 
«червоних слідопитів», які 
налічують в своїх рядах 
36 тисяч піонерів і школя
рів, повернули імена сот-» 
ням невідомих героїв, зі
брали цінні матеріали про 
подвиги в роки Великої 
Вітчизняної війни.

Оформлено більше 550 
кімнат і кутків бойової 
слави, приведено в поря
док 538 пам'ятників і 577 
могил воїнів, які загину
ли в боях за свободу і 
незалежність нашої краї
ни. Велася робота в клу
бах інтернаціональної 
дружби. Під час заочних 
екскурсій по республіках 
Країни Рад поглиб
люються знання учнів, 
зміцнюються дру ж н і 
зв’язки з піонерами союз
них і автономних респуб- 

. лік.
Успішно несуть піоне-» 

і (Закінчення на 2-й стор.).

. Салютують піонери 
шкіл Кіровограда.

Фою В. КОВПАКА.

1 ПАМ'ЯТАЄШ, піонере, день, коли
■ ** вперше на твоїх грудях запалав
■ червоний галстук, вперше тебе назвали 
І юним ленінцем?

З дитячих років ти чуєш ім’я Леніна. 
М Все своє життя віддав Володимир Ілліч 
й боротьбі за щастя народу. Під його ке- 
В рівництвом створено нашу Комуністич-
■ ну партію і Радянську державу, ім’я
■ Леніна носить Комуністична Спілка 
г Молоді, членом якої ти мрієш стати.
г Ти, піонере, — молодший брат комсо- 
й молу, спадкоємець його справ.
у Тобі нести в майбутнє прапор ко.м- 
й сомолу, па якому сяють п’ять орденів— 
В нагорода Батьківщини за подвиги, са- 
Бість молодого по- 

жої партії кому- 
’ І : '

у — день народ- 
Спілки Молоді,

1 зустріти його 
> ювілею піоперія 
:ти гідний рапорт 
іям Ленінського

комсомолу, готовність примножувати IX 
своїми успіхами в навчанні та праці.

Центральний Комітет комсомолу Ук
раїни та республіканська рада Всесоюз
ної піонерської організації ім. В. І. Ле
ніна дають кожному піонеру, кожному 
піонерському загону та дружині зав
дання.

ЮНІ СЛІДОПИТИ, В ПУТЫ
Юні слідопити революції! Вас знову 

кличуть дороги. І кожна з них допомо
же вам серцем торкнутись подвигу всіх 
поколінь Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді, відчути романтику ком
сомольських буднів.

Маршрути комсомольської слави до
поможуть вам визначити старі комуніс
ти, вихованці Ленінського комсомолу — 
ваші земляки. Розшукуйте тих, хто 
створював комсомольські осередки, ви
ходив па боротьбу з куркулями, підні
мав прапори на будовах перших п яти- 
річок, хто бився з фашистами за рідну 

(Закінчення на 2-й стор.).
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В НОГУ З КОМСОМОЛОМ!
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

землю, прокладав борозни в цілинному 
краю, їхав добровольцем на комсомоль
ські будови. Ваші знахідки стануть екс
понатами шкільних ленінських музеїв 
або окремих їх розділів — «Ленінський 
комсомол».

Дружіть з комсомольцями — воїнами 
Радянської Армії і Військово-Морсько
го Флоту, нашими славними прикордон
никами, беріть участь у військово-спор
тивній грі «Зарннца», станьте друзями і 
помічниками сімей тих, хто знаходиться 
в лавах Радянської Армії.

Відкривайте в своєму селі, місті, ра
йоні, області ще невідомі місця комсо
мольського подвигу, встановіть там па
м'ятні дошки, зірки Слави, комсомоль
ські значки, обеліски. Проведіть в цих 
місцях урочисті лінійки, збори піонер
ських дружин і загонів, свягкозі вогнп-

лейні вогнища в містах комсомольської 
слави республіки: І........................,
доні, Одесі і Севастополі, Жданові 
Кривому Розі та інших.

Шепетівці і Красно- 
--------Жданові і

ПРИИМЛИ КОМСОМОЛЬСЬКУ 
ПУТІВКУ!

Комсомольська путівка! Це вона 
....... . ..... ....... ----------------" Радян- 

комсо- 
потрібні 

комсомоль-

на

ських дружин і загонів, 
ща.

Хай маршрути юних 
г; ‘....... ~ ‘.
трудової комсомольської 
району та області.

Загони, дружини, що краще викона
ють це завдання, одержать право в 
День радянської молоді запалити юві-

•■-с;

Хай маршрути юних слідопитів зій
дуться в день ювілею на місцях бойової, 

----- - ----------- ------- -у слави кожного

заклик Комуністичної партії, 
ської Батьківщини вела і веде 
мольців-добровольців туди, де 
мудрість і відвага, гарячі 
ські серця та дужі молоді руки.

В дні підготовки до свого ювілею 
комсомольські організації заводів, фаб
рик, колгоспів, радгоспів, шахт і будов 
вручать вам, юні ленінці, комсомоль
ську путівку — трудове завдання.

Воно, це завдання, може бути різним, 
але всюди потрібні працелюбність, знан
ня та вміння, піонерське завзяття і кміт
ливість.

Та основним вашим дарунком партії, 
комсомолу, Вітчизні повинно бути ленін
ське ставлення до навчання. А це зна
чить, що кожному з вас необхідно по
глиблювати свої знання за шкільною 
партою в гуртках, товариствах юних лю- ські ігротеки.

бителів науки і техніки, R^xhrfKfe* біо- 
юннх математиків, фізиків, х 
логів, конкурсах та вікторин. .

Боріться за успішне вИК0"а“^Ж^ 
вих завдань комсомольських комітеті .

ЗМІЦНЮЙТЕ СОЮЗ СЕРПА і 
МОЛОТА

У боротьбі за владу Рад міцнівп^*^ 
робітників і селян, він став oa”.-J^0Ba- 
всіх перемог нашої держави. З.і ц 
ти союз серпа і молота заповів нам ве
ликий Ленін. . . пя

Якщо ви живете в місті — нехай в 
шими друзями стануть піонери СІЛЬСЬКОЇ 
дружини, якщо ваша школа в селі 
знайдіть друзів у найближчому місті. 
Нехай спільними стануть у вас спортив 
ні змагання, походи, екскурсії, конкур 
си, вечори, літні табори праці і відпо
чинку, піонерські вогнища дружби.

Нехай постійними вашими друзями 
стануть герої праці заводів і колгоспів.

Піонери міських шкіл! Допомагайте 
своїм ровесникам, що проживають в 
сільській місцевості, обладнати радіо
вузли, виставки, піонерські та жовтепят-

Піонери сільських шкіл'. Допомагай- 
трПміським школярам закладати сади і 
те 2 озеленювати вулиці, території 
чХдів і Фабрик, створювати куточки 
ЖИВОЇ природи, збагачувати біологічні 

“І&я 1968 року - . л» народ. 
-жрння Володимира Іллі іа за 
жоїїня - о день річинш Леншського 
& - "і01‘ер,Т ^=' мТ 
ЧИ будуть рапортувати обласним, місь- 
ким та районним комсомольським комі- 
тет“м комсомольським організаціям за. 
воді».’ фабрик, буяоВ' КОЛГОСПІ”’ обйас- 
тм міським та районним радам Все- 
союзної піонерської організації їм. В. І. 
Леніна про виконання завдань од 
ПКСМУ та Республіканської ради Все
союзної піонерської організації їм. В. І. 
«Леніна.

Представники 
дружин-переможців візьмуть участь у 
зльоті, присвяченому 50-ртчю Ленін
ського комсомолу, ЩО Відбудеться в лис- 
топаді 1968 року в 
піонерському таборі ЦК 
лода гвардія».

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ЛЕ
НІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ 
СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ ТА 
РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА все
союзної ПІОНЕРСЬКОЇ ОР
ГАНІЗАЦІЇ ім. в. І. ЛЕНІНА.
___________ ____________—--------- ----- .1 -- —

про виконання завдань ЦК

кращих піонерських

--------------- 1

НА СТАРТ,
ПІОНЕРЕ!

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

ри Кіровоградщини вах
ту труда. Біля кожної 
школи є парки, сади, алеї, 
сквери, любовно вихоже- 
ні піонерами. Юнь зібра
ла 3470 тонн металу.

Гартувалася юна зміна 
на спортивних майданчи
ках, стадіонах. Піонери 
брали участь в змаганнях 
«Олімпійська сніжинка», 
«Золота шайба», «Шкіря
ний м’яч». Тільки в юві
лейному році в змаган
нях на приз клубу «Шкі
ряний м’яч» грали 572 
команди — 11 150 учасни
ків.

Обласна рада Всесо
юзної піонерської органі
зації імені В. І. Леніна ви
значила переможців ог
ляду: серед них — піо
нерська дружина імені 
О. Кошового СШ № 15 м. 
Олександрії, імені Зої 
Космодем’янської — Де- 
реївської СШ Онуфріївсь- 
кого району, імені «Мо
лодої гвардії» кірово
градської школи-інтер- 
нату № 1 та інші.

Всесоюзний огляд піо
нерських дружин закін
чено, але піонерським ді
лам нема кінця.

Центральний Комітет 
ЛКСМУ, Республіканська 
рада Всесоюзної піонер
ської організації ім. В. І. 
Леніна розробила конк
ретні завдання піонерам 
України, про виконання

яких бони будуть рапор
тувати Ленінському ком
сомолу в день його 50- 
ліття.

Знову в дорогу вируша
ють юні слідопити рево
люції, вони підуть шляха
ми комсомольської сла
ви. Комсомольські орга
нізації, вчителі, старі ко
муністи, вихованці Ле
нінського комсомолу по
винні допомогти піонерам 
в розробці конкретних 
маршрутів.

Загони - переможці 
одержать право запали
ти ювілейні вогнища в 
містах комсомольської 
слави республіки: Шепе
тівці, Краснодоні, Одесі, 
Севастополі. Жданові, 
Кривому Розі і в інших 
місцях.

Основним подарунком 
партії, комсомолу, Бать
ківщині повинно бути ле
нінське ставлення до нав
чання. А це значить, що 
кожному із піонерів необ
хідно поглиблювати знан
ня за шкільною партою, в 
гуртках.

Комсомол закликає пі
онерів зміцнювати союз 
серпа і молота, який у бо
ротьбі за владу Рад став 
запорукою усіх перемог 
нашої країни. Якщо піоне
ри живуть у місті — хай 
ї* друзями стануть піоне
ри сільської дружини. 
Якщо школа в селі — по

трібно знайти друзів у 
ближньому місті.

—„■ , :----

Що б
сказалі
при 
зустрічі?

Не так давно письмен
ник Володимир Кисельов 
подарував юним громадя
нам нову цікаву книжку 
«Дівчинка і птахоліт». Ця 
книжка на Всеросійському 
конкурсі завоювала третю 
премію. А на міжнарод
ному конкурсі дитячої 
книги в Празі — другу.

Головне те, що твір 
одержав визнання наших 
вимогливих юних чита
чів. Недавно в нашій біб
ліотеці було проведено 
обміркування цього

шишяшяяпшяшшшшшшшя 
«Птахоліту». В обгово
ренні взяло участь бага
то учнів 7—8 класів 6-ї, 
11-ї та 14-ї шкіл Кірово
града. Бесіда вийшла 
дружньою, щирою. Бага
то сперечань викликало 
запитання: чи може бути 
особисте щастя? Тут учні 
гаряче говорили про 
дружбу ї товаришування, 
про ставлення дорослих 
до дітей, шкільне життя.

Особливо багато різно
голосу було про те. чому 
автор взяв до книжки

епіграф «Все, що діється ■ 
з людиною після 14 років, 
— не має великого зна
чення».

— Що б ти сказав авто
ру, коли б зустрів його?

Діти відповіли, що 
книжка близька за зміс
том, що вона багато чо
му вчить. Про особисті 
враження вони написали 
Володимиру Кисельову.

Л. ДЕМЕЩЕНКО, 
зам. директора облас
ної дитячої бібліоте
ки ім. А. Гандара.

і-

4475 СТРАЙКІВ НА РІК

ВАШИ1ГТОН. МИНУЛИЙ
1957 РІК БУВ РЕКОРДНИМ 
ЗА ОСТАННІ 15 РОКІВ ЩО
ДО ЧИСЛА УЧАСНИКІВ 
СТРАЙКОВОГО РУХУ В СПО
ЛУЧЕНИХ ШТАТАХ. У 
СТРАЙКАХ ВЗЯЛО УЧАСТЬ 
2900 ТИС. ЧОЛОВІК. АМЕ
РИКАНСЬКІ ТРУДЯЩІ ОГО
ЛОСИЛИ ЗА РІК 4475 СТРАЙ
КІВ. В ОСНОВНОМУ. У 
ЗВ’ЯЗКУ З ВІДМОВОЮ ПІД
ПРИЄМЦІВ ЗАДОВОЛЬНИ
ТИ ЇХ ВИМОГИ ПРО ПІД
ВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ І ПОЛІПШЕННЯ 
УМОВ ПРАЦІ.

БЕЗРОБІТТЯ
В ЗАХІДНОМУ БЕРЛІНІ
ЗАХІДIIИП БЕРЛІН. Більш 

як 16 тисяч безробітних за
реєстровано в Західному Бер
ліні. Тільки з листопада по 
грудень минулого року число 
осіб, які втратили роботу, 
зросло майже на 2200 чоловік.

ІНЦИДЕНТ БІЛЯ МОСТА 
ДАМ’Я

АММАН. В ПЕРЕСТРІЛЦІ. 
ЩО ЗАВ’ЯЗАЛАСЯ 8 СІЧНЯ 
БІЛЯ МОС.ТА ДАМ’Я МІЖ 
ІЗРАЇЛЬСЬКИМИ ТА ЙОР
ДАНСЬКИМИ військами. 
ІЗРАЇЛЬСЬКА СТОРОНА ЗА
СТОСУВАЛА АРТИЛЕРІЮ І 
ТАНКИ ЛАНКА ІЗРАЇЛЬ
СЬКИХ ЛІТАКІВ ЗАВДАЛА 
БОМБОВИХ УДАРІВ ПО ПО
ЗИЦІЯХ ЙОРДАНСЬКИХ 
ВІЙСЬК.

НЕБА НА ПАРА ЛЕЛЯХ І МЕРИДІАНАХ

РІДНОГО БОРОНИТЕЛЬ
Груд 1 мир — ці слова здавна в пошані у В’єтнамі. Але 

ось уже три роки заокеанські агресори спрямовують на мир
ні міста і села республіки смертоносний вантаж. Мужній 
народ дружно піднявся на захист своєї батьківщини проти 
американських розбійників.

На знімку: льотчик ЛАМ ВАН ЛІЧ. Він захищає не
бо В’єтнама.

Фото Л. ПОРТЕРА. 
Фотохроніка ТАРС.

«На протязі останніх двох ро
ків я бував в багатьох табо
рах для кочуючих робітників, 
починаючи з мого штату Нью- 
Йорка і кінчаючи Каліфор
нією. Я бачив сім'ї, що зна
йшли притулок в хібарах, в 
яких відсутні навіть найміні- 
мальніші умови санітарії і 
гігієни... Більшість з них не- 
пригодні для людського жнт-

но обслідувати становище тих 
американців, які знаходяться, 
за висловом газети, в «самому 
низу економічних сходин». Во
на виявила безпросвітні злид
ні, відчай і, найчастіше, пов
ну байдужість до всього у 
людей, ЩО очутились на дні 
американського суспільства і 
втратили всякі надії.

У цієї категорії американців

І „ЗАБУТІ ЛЮДИ” 
АМЕРИКИ

ла. Між тим, ці курені все ще 
стоять, в них все ще живуть 
чоловіки, жінки 1 Діти, які 
збирають врожай овочів І 
фруктів для Америки».

Читаючи ці рядки із висту
пу сенатора Роберта Кеннеді 
в сенаті, мимоволі думаєш, 
що тобі в руки попав соціаль
ний американський роман в 
крайньому разі тридцятиріч
ної давності. Всі ті ж мандру
вання в пошуках роботи, без- 
прав я і безпросвітні злидні 
наймитів свавілля і жорстока 
експлуатація.

Редакція газети «Уолл стріт 
джорнел» вирішила нещодав-

бідність 1 злидні, неписьмен
ність І безвихідність передаю-

КО,™» /£пп,рватн ,1е «чортове 
ПО с тілах с?АЄ пок°ліннп йде 
як ? юкпп арШИХ- Так само, 
як і покоління 30-х років ті 
чяДпі’"ІЦ0 на₽°дилнсь уже'піс-

батьками. НеУбуло Р.азом 3 
кати допомоги ТпагАКНг чс- 
вносити посильнийРЛба було 
сімейний бюджет т °К п ва й тепог, дж ,т- Така спра-

Г-Т,Л " р’ в Кінц| 60- Років
СТВІ сЛппИЯ?нла’ в графі 

Ві СгаРР (штат Техас) ли-

ше 4 проценти дітей у віці 
15 років все ще відвіду

ють школу. «Люди буквально 
вмирають тут з голоду, — 
заявив співробітнику газети 
місцевий житель. — Офіційні 
особи не вірять. Вони кажуть 
що ми звертаємо їх увагу на 
виключні випадки». У

...Уільам Берне, мабуть не 
вдносить себе ДО цієї катего- Напе»еКЛЮ^ИХ випадків^, 
щасливим л ВВажає себе щасливим. Адже в нього на 
таДЗЖнвеВ’А багатьох, є робо- 
йчуючих В таб°Р‘ А*«

І "Ж,““*1''.'-1" «»₽"• З» 
аені і Ж ітло він платить в 
їого, пЖХщ ГГ Крім 
нього один \ вираховУе 3 
день за те ШП БрДОЛар“ за 
стоївся честіБернс вуД°‘ 
ту Нлпіт2СТ отримати робо- 
збору^оВнВ розиал сезону по

Він витрачає м.. дснь- ніж ТИХ, ХТО займ«^Єпвраїца доля 
««ЗДГїЇЇІ.* 

лення°ЛЛмео нс*льського насе- 
випадку знр”^1 “ у «сякому 
нн — його части
ни і ста\?°и'1а-місцеві кордо- 

стала національною
• А- МЕЛ1КЯН.

ВаШі,ЛОіГПО11АЄНТ ТЛРС’
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— В тебе ж вісімнадцятиліткп. 
А нам — п’ятдесят спливає...

Сідає поруч жінок. Гомонить з 
ними. І знову припрошує завітати 
до клубу на репетицію хору. Ще й 
тихцем мовить:

— Вже три дні старий Паламарчук 
приводить до клубу три десятки сіль
ських пенсіонерів. Такий акапсльннй 
спів звучить, що завидки беруть... А 
мені хочеться, щоб і Друге ПОКОЛІННЯ 
показало свої таланти...

Того ж вечора Леонід Коржук, 
взявши в руки баян, перевіряв во
кальні здібності нових гуртківців.

Вдома хвалився дружині:
— Здається, буде по-моєму: на ново

річне свято п клубі таки виступатиме 
хор хліборобів трьох поколінь. Ціла 
сотня колгоспників співатиме. А пен
сіонери вже завтра на фермі покажуть 
свої здібності. Підготував Ларіон Па
ламарчук програму концертну. Там і на
родні мелодії, і співанки, записані в 
нашому селі...

Сидів за столом, переглядав га
зети, готувався до бесіди з меха
нізаторами. Раптом вигукнув:

— Буде диво!.. Можна братись 
за оперету. Тепер же є кому співа
ти найважчі партії...

1 таки взялися кам’янокриннчанські 
аматори за постановку оперети^ М. Ли
сенка «Чорноморці». Роль Кабиці до
велось виконувати Леоніду Коржуку. А 
Цвіркунихою стала Фросина Дмптрук.

Постановку оперети було здійснено в 
кам’янокрииичанському клубі, по
тім — в УльяновцІ. в сусідніх селах...

НЕ ТІЛЬКИ.
АЛЕ
ВАЖКО

Я заміжня жінка, маю чоловіка і си
на. Як жінка, я дуже розумію Марійку і 
щиро співчуваю їй, але повністю погоди
тись з нею не можу.

Хочу розповісти дещо про себе. Я комсо
мольського віку, закінчила інститут, працюю в 
невеликому колективі. Товариші обрали мене 
головою місцевого комітету профспілки.

Коли це сталося, я щиро зраділа такому 
довір’ю, але не могла не подумати про те, що 
профспілкові турботи заберуть в мене час, 
який я могла б приділити сім’ї. Після зборів 
або засідання комітету п поверталася з робо
ти пізніше, ніж завжди, і бачила невдоволене 
обличчя чоловіка, який звик до затишку в 
квартирі і до смачної вечері.

Він демонстративно читав газети і не 
брався, як кажуть, ні за холодну воду. 
Я була у відчаї, бо раніше частенько чу
ла від нього про рівноправ’я і емансипа
цію жінки. Не знаю, чим би у нас все 
закінчилось, якби його не обрали членом

комітету комсомолу. Тепер вже і він ін
коли затримувався після роботи.

В таких випадках я намагалася бути з ним 
якомога ласкавішою. Готувала щось краще на 
вечерю, інколи брала квитки в кіно. Він ба
чив мою увагу і теж намагався зробити для 
мене щось хороше.

Мир і злагода прийшли в нашу сім’ю. 
Тепер ми частіше ходимо в кіно, театр, 
заглядаємо навіть до лекторію, хоч рані
ше там жодного разу не бували.

Та все ж повного рівноправ’я у нас 
немає, і це інколи обурює мене. Чому са
ме я до або після роботи повинна бігти 
в магазини за продуктами, прибирати в 
кімнаті, готувати їжу і робити ще безліч 
домашніх справ?

Знайомі говорять, що так заведено. 
Але коли, ким і чому заведено саме так? 
Адже я, як і він, працюю на виробництві, 
виконую і громадську роботу.

Отже бачиш, Лїарійко, мені 
ться нелегко, але зачинятись 
квартирі я не можу і не хочу, 
жити по-справжньому, бути серед лю
дей, приносити їм якусь користь.

Адже коли буду жити для себе і своєї 
сім’ї, відчую, що навіть чоловік не буде 
мене поважати, бо я для нього стану 
вже нерівнею, «інтелектуально відстану» 
від нього. Прізвища мого прошу не на
зивати.

В Малій Висці біля цього 
будинку часто зупиняються 
люди. І прислухаються до 
дивовижних мелодій, що 
линуть з вікон. Он показав
ся силует дівчини. То — 
педагог по класу баяна Ва
лентина ГОБА. Вона пра
цює з учнем музичної ШКО
ЛИ Сашею ЧУБОМ.

Фото В. ТОП””' ■

м. Кіровоград.

ЧИТАЧ ОБГОВОРЮЄ ЛИСТ ЗІНИ ЧУПРИНИ
«ТІЛЬКИ ДОМОГОСПОДАРКА?» («Молодий комунар» за 7 січня).

Шановна Зіно! Я не 
знаю, скільки Вам років, 
чи маєте Ви сім’ю. Але з 
листа видно, що вболіва
єте Ви щиро за свою ком
сомольську організацію І 
за кожного її члена.

А Марійку Бахмат мені 
по-людському шкода.

Хіба можна в комсо
мольському віці зачиня-

я4 ЛОВ ЯМСЬКА стріле- 
цька дивізія підходи

ла до Кіровограда. Снай
пер цієї дивізії Абдул 
Лукманов уже мав на 
своєму рахунку понад 
300 знищених гітлерівців, 
але так «полювати» за 
фрицами, як на вулицях 
Кіровограда, йому ще ні
де не доводилось.

На світанку 7 січня Лук
манов замаскувався на 
вулиці Карла Маркса. 
Інші бійці «викурювали» 
фриців із квартир. Ось 
вискочило три німці. Пер
ший — довгошиїй арієць 
ступив на тротуар, залив
ся своєю кров’ю від ку
лі радянського снайпера.

Двоє інших також навіки 
розпрощалися з життям. 
Один за одним падали 
фашистські вояки. Але 
раптом ворожа куля по
ранила снайпера в ногу. 
Друга пробила ліву руку 
героя, та і після цього він 
не залишив поля бою. 
■Лукманоа покликав до се
бе одного бійця і попро- 

х с.ив його заряджати гвин
тівку. Стиснувши зуби від 

олю, а ще більше — від 
ненависті до гітлерівців, 
снайпер здоровою рукою 
продовжував розстрілю- 
вати НІМЦІВ. І ТІЛЬКИ тоді, 
коли третя куля ворога 
норанила в груди, його 
Вине-ли з поля бою.

"•Опівдні тричі поране
ний Абдул Лукманов при
йшов до свідомості. Він 
■чежав у квартирі Антона

доводи- 
в своїй 
Я хочу

Валя А.

в музеї М. л. Кроппв- 
ницького міста Бобринця. 

Фото В. КОВПАКА.

НЕ
РОЗУМІЮ
ТЕБЕ, - 
МАРІЙКО

тися в чотирьох стінах? 
Адже ти. Марійко, була 
активною дівчиною, чле
ном райкому комсомо
лу. Звичайно, сім’я завж
ди приносить нові турбо
ти, але так поринути 
них... Не розумію тебе.

В. БОСНЕНКО, 
робітник заводу «Чер
вона зірка», 
мі Кіровоград.

Зі г

Ой ГАЙ
Кабаєли, який жив по ву
лиці Карла Маркса в бу
динку № 55-2. Сусідська 
дівчина Шура Будаєва, 
обережно міняючи по
в’язки на ранах героя, 
схвильовано сказала:

— Біля мосту, на нашій 
вулиці, більше десятка 
німців. Вони намагаються 
зірвати міст.

Переборюючи бі л ь, 
Лукманов попросив вивес
ти його з будинку.

Фрици - підривники ме
тушилися біля мосту, під
кладаючи міни.

Гвинтівку Лукманова 
заряджав Антон Кабаєла, 
а Шура Будаєва подавала 
патрони. Відважний снай-

пер не дав німецьким під
ривникам здійснити їх 
злодійський намір.

Так боровся за україн
ське місто Кіровоград син 
Башкирі« Абдул Лукманов 

кавалер 
__  _ .. Червоної 

Зірки, ордена Вітчизняної 
війни ІІ-го ступеня.

ЦЮ РОЗПОВІДЬ ми зуст
ріли у збірнику «Спога

ди про звільнення Кіро- 
воградщини», виданому в 
1945 році. Яка дальша до
ля. цих героїв? Де зараз 
смілива Шура Будаєва? 
Де Антон Кабаєла? Хто 
знає про це, просимо від
гукнутися. Допомогти в 
цьому нам зможуть чер
воні слідопити шкіл Кіро
вограда. Чекаємо пові
домлень про ваші пошу
ки.

— лейтенант, 
двох орденів

НА бузковому полотні неба ус
міхнулась вечірня зоря. Ко

му ж ото так мило-гарно? Може, 
тим вогнищам, що палахкотять 
на берегах ставу. А може, дівча
там, що квітчають вербове віття 
віночками. Та, мабуть, ні. Най
більша краса — то пісня. Чуєте, 
як славно зринає вона понад до
линою:

Наше купайло з верби, з верби, 
Сходьтеся, хлопці, сюди, сюди.

І ще:
Ой вийди, Грицю, на вулицю... 
Та й закопай нам купайлицю...

Навколо вогнищ — дивовижні 
кола роблять танцюристи. А 
тім знову пісня:

Пливе човен води повен 
Та все хлюп-хлюп-хлюп...

До Леоніда підходить старий 
Левендюк, химерно прикладає до 
уст сопілку. А потім відривається:

— А таки молодець ти. Льоню. 
Такого свята давно в селі не було. 
Всі тут. на долині. Скільки нині 
вінків впаде па городах, щоб там 
родило добро. Що не кажи, недар
ма дали «Знак пошани». Гарний 
орден!..

ООЗКІШНА красуня-яблуия 
* простягнула на своїх віттях 
аж до самої землі рум’янощокі 
плоди, наче дарувала їх смагляв
кам, що сиділи під зеленими ша
тами і полуднували. А десь поруч: 
гуп-гуп!., гуп-шась?.. Та й знову 
тиша. Лиш ніжний легіт, захме
лівши від садових ароматів, про
бував взяти в свої обійми красу- 
ню-яблуню. Ненароком обізвався 
тремтливо-хвилюючин голос.

Ой гай. мати, 
Ой гай, мати, 
Ой гай зелененький...

Заслухався Леонід. Замилував-, 
ся. І вже не знав, чого йому так 
любо: чи од дивовижних барв 
колгоспного саду, чи од дівочої 
пісні. А як притихла вона, рушив 
до співачок. Та й ще здалеку:

— Ой і потайні ж ви... А я ду
мав, де мені солістів надибати...

Сміються:

ШУКАВ його на молочно-товар
ній фермі. Бо ж там він мав 

вручати дояркам перехідні манда
ти переможців. Прийшов. А дів
чата и кажуть:

— Був тут. Випустив «Блискав
ку», розповів про Йосипі вських 
тваринників. Газети приніс. Вітав 
наших ударниць. А оце подався до 
будинку тваринників. Казав: лек
цію читатимемо...

Над селом вже линуло надве
чір'я-, як розшукав Леоніда Кор
жука. Він стояв біля артільної 
контори в гурті молодих хліборо
бів. Хлопці й дівчата пов’язували 
на рукави червоні стрічки дру
жинників. А Леонід:

— Неодмінно варто простежити, | 
як використовуються корми для І 
колгоспної худоби. Он на бруківці ; 
видно солому, силос... І па вечорі | 
молодих побувати треба.

Дивуюся: чого б ото Леонід да
вав такі розпорядження? Та потім І 
з’ясував, що він ватажок сіль
ських дружинників, заступник 
секретаря парторгапізапії колгос- ! 
пу імені Щорса. &

ОБИРАЛИСЯ кам’янокрини- 
чайці на вечорниці. В клубно

му фойє вже кружляли в танкі/ 
найзаповзятіші танцюристи. А 
Леонід сидів у своєму кабінеті й 
обдумував, як він розпочне роз
мову з молодими колгоспниками 
про сільські обнови, ппо підготов
ку до святкування 50-річчя Ле
нінського комсомолу.

Зайшов Феоктист Омелянович 
Левендюк, вісімдесятидвохрічнин 
сопілкар. Любо-любо посміхався 
А толі попросив:

— Дозволь сьогодні. Льоню, ви
ступити. Такі, знаєш, мело лійки 
вишліфував...

— Та ви ж занедужали...
— Почув, що вечорниці затіяв, 

одразу помолодів
— Ну, якщо так. після концерту 

ріться гуртувати оркестр...
— Який?.. В пас же духовики 

самих хмар голос подають.
— А це буде оркестр народних інст

рументів...
Феоктист Омелянович радій, почувши 

таку новину. Вже почав називати імена 
кращих кам’янокпиничанськнч музи
кантів. Раптом з’явився Олександр 
Ковальчук, ватажок колгосппих комсо
мольців. Він — июйно з кола танцюю
чих. Тож говорив тремтливо:

— Кликав?.. Будемо розпочинати?..
— Ще рано... Он Валерій І Тамара 

Кожухіпські дитя мають. Зорнни пар
то зробити. Я написав сценарій цього 
свята. Бери його, читай, готуй дійоаих 
осіб, гарних затійппків...

БІЛЬШЕ місяця не бачив його. 
Знаю: в Леоніда Коржука знову 

новини. Дзвоню по телефону я 
Ульяновський район. Цікавлюсь. І 
знову втішні повідомлення: подбав 
Леонід, щоб в селі лупали сучас
ні щедрівки, налагодив зв’язки з 
бандуристами села Бугового, хо
че, щоб хор виступав разом з ни
ми талановитими музикантами...

І так завжди в кулкгармійня- 
ентузіаста Леоніда Коржука.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».
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ШТУРМ
ПАРНАСА
І ОЛУБИМИ птахами злітались голу

бі конверти з усіх сіл і міст Кіро- 
воградщннн і тихо осідали на редак
ційні столи. Голубими тому, що п них 
таїлась одвертість душі — поезія. 
Одним судилось продовжувати свій по
літ далі — ни сторінках молодіжної 
газети, інші залишалися в панках під 
лаконічною назвою — «архів».

Автори листів — молоді люди різних 
смаків, уподобань. Твори їхні теж ба
гато в чому пз схожі одне' на одно
го. 1 все ж...

СЛОВО ДОБРОМУ КРИТИКУ
ЗІ БРЕД нами перші спроби початків- 

ц.в, їх оагатенько.1 До «Молодок, 
комунара» пишуть з Олсксавдрії, Ліа- 
лоі виски, Голованівська та інших міст 
і сіл області.

Ой ти, земле, повита мріями... 
Ширше люолять тебе і вужче. 
Хтось закоханий в небо чи море, 
А я землю люблю найдужче. 
Цс пише у своєму вірші Неля При

сяжнюк з Олексвндрії.
Гака любов пульсує і в щирих ряд

ках Миколи Штанька із села ’ гіерубай- 
кн Новоархангсльського району.

...Люблю душею я відчути, 
Як пахне хлібом борозна.
Срібні блиски розсипає поезія комсо

мольського працівника Онуфріївського 
району Валентини Скрипник.

Грай, вітре,
На зоряних нивах грай! 
Межі змітай!
Щоправда, в цьому вірші Валентини 

немає гарної кінцівки. Від цього пое
зія програє. Адже здавна існує відома 
істина про славний кінсць-вінець.

Звичайно, твори названих авторів ще 
недовершені, недопрацьовані. Вони за
раз схожі на неслухняних дітей, на 
виховання яких батьки мало приділя
ли часу.

Найбільше поезій автори присвячу
ють любимій Батьківщині, народі’, 
партії. Цс «Слово правди» 1. Колсні- 
ченка, «Розцвітає Україна» В, Куце- 
ковь, «Україно моя» В, Баркова, 
«Краса Вітчизни» М. Романсика та 
інші.

На жаль, ці твори хибують на зайву 
описовість. Початківці часто-густо іг
норують елементарні закони поетики,

довільно ламають рцтм, розмір, нехту
ють римами. Всі ці вади технічні і їх 
можна позбутися,

СЛОВО ЗЛОМУ КРИТИКУ-
Перед вами перші поетичні спроби 

авторів Кіровоградщини.. Безсумнівно, 
творці їхні — люди ще недосвідчені у 
віршуванні.

Читаємо вірш Олександра Мельни- 
чевка «Незабутній день». Для прикла
ду наведемо строфу:

Та незабутній той же час!
Дитячі роки, роки незабутні, 
і я співаю цей намаз
В честь років тих, в честь пустощів 

моїх.
По-перше, до чого тут намаз? Що та

ке намаз? Це — мусульманська молит
ва. Отже, автор писав свою поезію за 
сумнівним принципом: аби в текст но
веньке слово. _ Потім, хіба цс рима 
«незабутні — моїх»? 1 далі, навіщо 
даматн віршований розмір?

Недоречність, повторення, небагатий 
лексикон — все це характерне творам 
майже всіх початкуючнх авторів.

Початківці, що пишуть російською 
мовою, як правило, не можуть обій
тись без українізмів, а ті, що пишуть 
українською, зловживають русизмами 
і дивними словотвореннями під назвою 
«суржик».

Коли автор не вникає у те, що він 
пише, тоді з-під його пера з’являються 
абсурдні творіння на зразок:

Чекали люди того часу,
Коли тролейбуси прийдуть, 
Щоб менш стояти на зупинках 
1 швидше в’їхати в кіно чи - 

на роботу...
Так оспівує М. Руденко появу у на

шому місті тролейбусів. Автор уперто 
намагається нас переконати в тому, 
що «у кіно» можна в’їхати па чотири
колісному транспорті.

Перед нами твори початківців С. Ду- 
бниснка, В. Завалія, І. Небесного, 

* 3. Доглядцої, Л. Плаксій,. Л. Артемов
на, Ю. Кучеренко, М. Рудспка, 3. Гор- 
баченко, К. Грінченко, В. Куицііра, 
Г. Короленко та багатьох інших. У 
їхніх віршах домінує гола декларація. 
Авторам не вистачає терпіння, щоб 
серйозно і наполегливо попрацювати 
над власними віршами.

Обтрушуючи засніжену шапку, хо
дить по містах га селах молодий ваш 
рік. Нам хочеться від щирого серця 
подякувати всім авторам за надіслані
твори і побажати їм. щасливого .штур- ■ 
му вершин Парнаса. Дорогі друзі, доб
ре підкуйте свого Пегаса,, адже йому 
випадає нелегкий шлях. Дивіться, щоб 
вів не згубип свої срібні підкови.

Ми впевнені, то в новому році' на 
сторінках газети райдужно заграють 
сонячні поезії, присвячені нашій моло-. 
ді, її сподіванням і перемогам.

Дорогі друзі, бажаємо високих зле
тів у творчості. Хай ніколи не гунля- 
ться і не ржавіють ваші пера!

Індекс 01197,

Я и ще ДСТ 
готувало Лї
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ЗІБРАЛИСЬ НА РАДУ
Сьогодні розпочне роботу пленум обласної ради Сою^у 

спортивних товариств і організацій. Він розгляне підсумкі) ' 
участі збірних команд області на IV спартакіаді УРСР, на
креслить заходи по дальшому розвитку масовості спорту та 
підвищенню .майстерності спортсменів.

Це представницьке зібрання має розкрити недоліки в ро
боті обласних спортивних товариств, запитати в їх ксрішін- 
ків, що вони думають робити, щоб виправити становище, 
яке склалось в області з розвитком спорту. 24 місце на рес
публіканській спартакіаді примушує серйозно задуматись 
над шляхами докорінного поліпшення цієї справи. Це має 
бути розмова по великому рахунку.

|{ Ш л*така> >ц<» летів високо над'хмарами, 
відділилась цятка, яка, наближаючись до 

землі, все збільшувалась і збільшувалась. 
Люди, не підводячи поглядів,’спостерігали, як 
парашутист викопував у повітрі такі складні 
фігури, наче акробат або гімнаст в іпортнв- 
ному залі. Парашутист приземлявся п точно 
визначений квадрат.

Цо був майстер спорту Анатолій Отян.
Парашутний спорт — спорт сміливих і муж

ніх. Він дозволяє людині відчути, що такс 
висота,- Важко зпайти юнака, молодого чоло
віка, який би не мріяв побувати в просторах 
голубого океану, що манить і кличе до себе. 
Одним із таких був і Анатолій Отян.

Сімнадцятирічним юнаком прийшов він в 
парашутний гурток Кіровоградського «еро- 
кЛубу. Соромливий хлопчина привернув увагу 
тренерів працелюбністю і завзятістю.

— Перший стрибок ніколи не -забувається, — 
розповідає Анатолій. — Цс ціла подія, яка 
накладає відбиток на поведінку: робить 
серйозним, дорослим, дисциплінованим.

Після закінчення будівельного технікуму, 
Анатолій вступив до Одеського будівельного 
інституту, але тренувань не припиняй. В Кі
ровограді вже викопав третій, другий, пер
ший розряди, а також норму майстра спорту. 

Тут, до речі, згадати слова визначного ра
дянського педагога Макареика, який писав, 
що, якщо ми хочемо виховувати в собі волю, 
сміливість, то необхідно ставити себе в такі 
умови, де якраз би проявилися такі якості.

Сьогрдні вдень очі
кується сяй', слабка 
хуртовіща. Вітер піз- 
ДСПНО-СХІДІІ1ІН, помір
ний до сильного. 
Температуро повітря 

градусів

рахувати
Почнемо з того, що наша об

ласть на IV стартакіаді -УРСР по 
сумі очок, набраних збірними до
рослих і школярів, зайняла 24 міс
це з 26. Цьому «сприяли» незадо
вільні виступи збірних команд 
легкоатлетів, шахістів, тенісистів, 
борців, велосипедистів. Погано 
виступили і збірні команди шко
лярів. Зовсім не були представле
ні на фінальних змаганнях спорт
смени ДСТ «Трудові резерви», 
«Динамо», «Локомотив».

Однією із причин слід вважати 
відсутність чіткої системи і неква- 
ліфіковане керівництво позаклас- 
ною роботою з боку викладачів 
фізкультури, слабку роботу дитя
чих спортивних шкіл, незадовіль
ну матеріальну спортивну базу.

Слід окремо сказати про роиоту 
ДСШ. В цих закладах були випадки, 
коли директори самовільно відкривали 
і закривали в середині року групи з 
деяких видів спорту, збільшували або 
'зменшували кількість груп, комплекту
вали групи із учнів різного віку і різ- 
пої спортивної підготовки. Закономірно, 
що при такій системі якість підготов
ки спортсменів вищих розрядів була 
незадовільною. Досить сказати, ідо за 
10 років перший розряд виконала ліпне 
одиа спортсменка.

Необхідно зупинитись на тому, 
як були представлені окремі види 
спорту. З легкої атлетики ми зай
няли 26 місце. Збірна команда 
області одержала лише 4 очка, (х . 
принесли легкоатлети—три спорт
смени з ДСТ «Авангард», один — 
ДСТ «Буревісник». Жодного очка 
не принесли збірній представники 
факультету фізвиховання педінсти
туту.

У тренерів відсутній творчий 
підхід, немає плановості в роботі.

Не чекали ми невдалого виступу від 
кульовнків. В складі збірної команди 
було майже половина майстрів спорту, 
і шістнадцяте місце — зовсім не той

результат, який повинен бути. В ньо
му теж Є СПОЇ причини. " 
«Спартака в 1905 році 
першорозрядників, то в 1906 і 1967 ра
нах — тільки по 0, а в ДСТ «Аван
гард» взагалі більше 2—3 першороз
рядників не готується, I команда ось 
ужо протягом чотирьох років не висту
пає ні на яких республіканських зма
ганнях.

Спортсмени-стендовики зайняли 
на IV республіканській спартакіа
ді десяте місце. Це непоганий ре
зультат, але міг бути кращим. Ос
новним товариством, де культи
вується стендова стрільба, є «Кол
госпник». Із 17 рекордів області 
йому належить 15. Викликає три
вогу ставлення обласних рад ДСТ 
«Спартак» і «Авангард» до цього 
виду спорту. За останні чотири 
роки ці товариства не підготува
ли жодного спортсмена-стендови
ка.

Краще, ніж на попередній спарта
кіаді виступили борці. Вони принеСлз»'' 
збірній області 14 очок. І все ж в цьо
му виді спорту спостерігається деякий 
спад. Відсутність кваліфікованого 
контролю з боку учбових відділів ДСТ 
за роботою тренерського складу і 
серйозного аналізу призводить до не
бажаних наслідків. Так, заслужений 
тренер УРСР ЛІ. Романенко, який вихо
вав у свій час п’ять майстрів спорту, 
з 1903 року не підготував жодного.

В основному справились із своїм 
завданням тренери з боксу. 
Команда боксерів зайняла на зо
нальних змаганнях третє місце.

Ми багато робимо для розвитку 
масового фізкультурного руху в 
області. Фізкультура міцно вхо
дить в кожний дім, на кожне під
приємство, в колгоспи. Але нема
ло ще треба нам зробити.

В. ЖУЧЕНКО, 
голова обласної ради Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій.

І,
В цьому відношенні парашутний «іїорт якраз 
і надає великі можливості.

Спортсмен-парашутнст иа змаганнях бере 
участь а п’яти видах програми (багатобор
ство): він обов’язково повинен виконати \ 
комплекс наземних вправ, стріляти і добре 
бігати на дистанції 1500 метрів, викопати ком
біновані стрибки на висоті 1600 метрів з за
тримкою розкриття парашута на протязі 20 се
кунд. Третім видом вправ е стрибок з висоти 
2200 метрів з затримкою розкриття парашута 

• ЗО секунд і виконанням комплексу фігур у 
вільному падінні. Але головна трудність в то
му, що спортсмен не знає, який комплекс йому 
доведеться виконувати. Тільки після відділен
ня від літака протягом 5 секунд на місці при
землення судді викладають знак, який пока
зує, які вправи із трьох комплексів необхідно 
виконувати. Четвертий вид багатоборства зв’я- 

. заний з передачею естафети. Виграв та коман
да, яка на передачу витрачає найменшу кіль
кість часу. Норматив майстра спорту — 7 се
кунд.

П’ятий вид — цс груповий стрибок з за
тримкою розкриття парашута протягом 20 се
кунд. Спортсмен, який набере найбільше очок 
в тій чи іншій вправі, стає чемпіоном. А той 
спортсмен, який на змаганнях із усіх п’яти 
видів програми набирає найбільшу кількість 
очок, стає абсолютним чемпіоном.

Цей складний шлях спортивного удоскона
лення проходив і Анатолій, його призвали в 
ряди Радянської Армії, Коли служив, по
прохав, щоб перевели в повітряно-десантні 
війська. Був капітаном збірнрї парашутної 
команди дивізії і не раз ставав абсолютним 
чемпіоном- повітряно-десантних військ. Най
більших успіхів досяг наш земляк в 1963 році, 

.коли став абсолютним чемпіоном. України і 
встановив світовий' рекорд в комбінованому 
стрибку з висоти 1600 метрів з затримкою роз
криття парашута на протязі 20 секунд.

Зараз па рахунку Анатолія — 900 стрибків. 
Незважаючи на . ге, що .тепер-Анатолій Васи
льович Отян є керуючим тресту будматеріалів, 
він не квдас великий спорт. У вихідний день 
Отяна можна побачити на лижах або на рн- 

. балці. Вільний час він проводить в парашут
ному класі. Багато уваги приділяв фізкультур
но-масовій роботі в своїй організації, ство- 

' ркяочи умови для- спорісменів-внробничнпкіп. 
Нерідко А. Отян зустрічається- із школярами, 
розповідає про парашутний спорт.

В. ЯЗЛОВВЦЬКИЙ, 
викладач педінституту.

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П'ЯТНИЦЯ, 12 "січня, перша 

програма. 10.00 — Телефільм 
Гяпд'жслнк запалює • факели».

ИИеЯЕГЕЗ

(Кіровоград).- 10.20 -Художній 
фільм «26 бакинських коміса
рів». (Кіровоград). 17.40 — Те- 
левіст). (К).' 18.00 — Для. мо
лодших школярів. «Веселе .міс
течко». (М). 18.30 — «Історія
одного ’ гдйття». (ЛІ). 19.00 
«Клуб кіпомандріпплків». (М). 
20.00 — - Передача з Москви.
20.15 — ■ Музичний антракт. 
(М). 20,30 — Естафета новин. 
(М).’2І-.)5 — Телефільм «Крізь 
роки». (Кіровоград). 21.30 — 
Художній фільм «26 бакинських 
комісарів». (Кіровоград).,

Друга програма. 10.15 — Ді
тям „про звірят. (Ленінград); 
10.30 —’ КІнолскторій «Колос». 
(М).г 11.00 — Для молодших 
школярів. «Ма.шшу» — 10 ро
ків». (М). 21.15 — На екрані 
фільмн-лаурсатп II Всесоюзію- 
.го фестивалю телефільмів «Лр- 
ио Бабаджаияіі». (М). 21.45 
В ефірі — «Молодість». (М).
22.15 —. Новини екрана.' (К),
23.15 — «Тільки факти». (М).

ДО УВАГИ ЧИТАЧА!
IJ минулому номері па другій сторінці в матеріалі 

«Йдемо на подвиг шостий» допущена неточність в дру- 
ІІЙ колонці кінець другого абзацу згори слід чигати в та
кому доповненні:

«...а також серед первинних комсомольських ор
ганізацій колгоспів, радгоспів, промислових під
приємств. будов і транспорту но участі комсо
мольців і молоді в суспільно корисній праці — 
збиранні металолому, макулатури, озелененні і 
благоустрої міст і сіл, будівництві спортивних 
споруд».

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийде 13 січня.
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