
_ „_____  _ І І

wo

Рік видання IX. Q № 14 (870)

I I 1 О

I •!’1 і

МИ ПА М’ЯТА ШЇО

Пролетарі всіх країн, ?дяа<гсмй

ЧЕТВЕР, 1 ЛЮТОГО 1968 РОКУ Ціна 2 коп.

ВАШ ПОДВИГ, 
СТ АЛІ ПГРАДЦІ!

• ШКОЛА 
МУЖНОСТІ

Напередодні 50-річчя Радянської влади, 
15 жовтня 1967 року на Мамаєвому кургані 
було відкрито пам’ятник-монумепт героям 
Ста’.інградської битви. Меморіальний па- 
м’ятник-ансамбль вінчає встановлена на 
вершині кургану 52-метропа скульптура 
Вітчизни-матсрі.

___ Фотохроніка ТАРС.

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ 
СТАЛІНГРАДСЬКОЇ БИТВИ

Редакція «Молодого комунара» пові
домляє, що зустріч читачів газети з 
учасниками битви на Волзі відбудеться 
завтра, 2 лютого, в приміщенні Цент
рального лекторію (м. Кіровоград, вул. 
Леніна, 33). Початок о 18 годині.

Читайте на 2-й стор. мате

ріали, присвячені 25-річчю роз

грому гітлерівських військ на 

Волзі.
і

Sir öS

ПРО ЛЕКЦІЙНУ ПРОПАГАНДУ СЕРЕД МОЛОДІ

ЦЮ НЕВИСОКУ людину можна часто 
зустріти у робітничому клубі або 

студентському гуртожитку, у піонерській 
кімнаті або в класі училища профтех- 
освіти міста Кіровограда. Енергійний, 
завзятий, він для молоді став цікавим 
співрозмовником. 1 в цьому немає нічо
го дивного. Олександр Олександрович 
Башашин — старий комуніст. У минуло
му політпрацівник Радянської Армії. 
Нині — активний лектор, член комісії 
по пропаганді політичних знань серед 
молоді обласної організації товариства 
«Знання». Ось уже багато років підряд 
він виступає перед комсомольцями, піо
нерами і пристрасно, переконливо роз
повідає про життя і кипучу діяльність 
нашого вождя В. 1. Леніна і його сорат
ників, про перші роки п’ятирічок, про 
славних полководців Радянської Армії.

На багаторічному досвіді тов. Баша
шин переконався, що молодь не любить 
як краснобайства, так і сірості. Юнаки 
та дівчата чекають від лектора щирості, 
задушевності. Тому Олександр Олек
сандрович завжди прагне поєднувати

словом
НЕ СЛІПИТИ
ПЕРЕКОНУВАТИ
думку з емоційністю її викладу. І 
це, безумовно, духовно збагачує слуха
ча, він пізнає якісь нові факти дійсності 
чи осмислює по-новому вже відоме.

Хороших ептузіастів-лекторів у нас 
немало. Полюбилися молоді виступи 
.старого більшовика О. Терьошнна, ко
лишньої льотчиці А. Худякової, колиш
ніх відважних командирів-месників 
О. Єгорова, Г. Балицького, героїв праці 
.0. Гігалова,. К. Дмитровської, В. Мель- 
пиченка та багатьох інших.

У Голованівському районіУ 1 олованівському районі великою 
повагою молоді користується Катерина 
Степанівна Олійник — лектор із села 
Межирічки. Молоді колгоспники місце
вої артілі «Росія» слухають її уважно, 
завжди радо зустрічають і на фермах, 
і в клубі, і в ремонтних майстернях. І 
це не тільки тому, що вона, як кажуть, 
своя, добре знає людей, але й тому, що 
досконало володіє майстерністю лекто
ра. .

Катерина Степанівна говорить зви
чайною, простою мовою, не вигддує 
красивих, пишних фраз. Вона не нав’я
зує своїх думок, не повчає, а, роз’ясню
ючи щось, немов радиться із слухача
ми, немов запитує їх: «Як ви гадаєте?» 
І цим самим змушує аудиторію думати, 
обмінюватися думками. Такий виступ 
викликає у присутніх резонанс, залишає 
глибокий слід.

Проте ще доводиться зустрічатися й 
з іншим.

За кілька днів на видному місці ого-

Степанівна Олійник — лектор

лошення. У призначений час прийшов 
лектор. У залі багато вільних місць. 
Виступ все ж таки розпочинається. 
Оратор на трибуні читає написаний 
текст, говорить «взагалі». Ного стерті 
фрази, нудний екскурс у минуле не за
цікавили присутніх: слухачі починають 
розмовляти між собою,, дехто піднімає
ться з місця і залишає зал.

— В чому справа? — пізніше запи
тав я у лектора.

— Просто дивуєшся байдужості моло
ді. 1 чим її зацікавити? Напевне, тіль
ки джази одні в думці...

Не можна погодитися з цим тверд
женням. Успіх у лекційній роботі зале
жить від самого лектора, його підго
товленості, вміння зібрати такі факти, 
які б не лише зацікавили молодь, а й 
сприяли піднесенню її трудової і гро
мадської активності.

Вирішальним у лекційній пропаганді 
є високий ідейно-теоретичний рівень 
виступів, їх доступність і переконли
вість. Життя вимагає від нас, лекторів, 
невпинно вчитися володіти словом, до

сягати виразності дум
ки.

Клара Цеткін згадува
ла про виступи Ілліча: 
«Ленін не хоче осліпити, 
захопити, він хоче тіль
ки переконати. Він пере
конує і цим веде за со
бою. Не з допомогою 
гучних, красивих слів, 
які п’янять, а з допомо
гою прозорої думки,яка 
осягає без самообману 
світ суспільних явищ в 

їх дійсності і з нещадною правдою ви
криває «те, що є».

Юнь чекає живого слова. Вона гото
ва разом з лектором полинути у просто
ри космосу і зрозуміти, відчути чарів
ну красу симфоній Чайковського, запа
литися казковими перспективами кібер
нетики, замислитися над трагічною до
лею патріотів Греції, всією душею по
радуватися героїчній мужності в’єтнам
ського народу, по-діловому розібрати
ся в проблемах конкретної економіки 
підприємства чи колгоспу.

Юнь завжди хвилюють питання: в - 
чому смисл життя, що таке щастя, в 
чому краса людини, які справжня 
дружба і велике кохання? І багато ін
ших питань, складних і простих, але 
дуже важливих, коли йдеться про люд
ські взаємовідносини, про виховання.

На все це покликана дати яскраву, 
аргументовану, партійну відповідь наша 
лекційна пропаганда.

Сьогодні юнаки і дівчата розгорнули 
діяльну підготовку до 50-річчя 
ського комсомолу. Це ставить 
цінної пропаганди серед молоді 
моги.

Міські і районні організації 
ства «Знання» мають краще узагальню
вати і поширювати кращий досвід ро
боти лекторів, вчасно заохочувати людей 
з членськими квитками Товариства.

П. МАРЧЕНКО, 
член правління обласної організа
ції товариства «Знання».

ПЕРЕБУВАННЯ
ТОВАРИША А. ДУБЧЕКА
У МОСКВІ
Перший секретар Центрального Комітету Ко

муністичної партії Чехословаччнни А. Дубчек, 
який перебував у Радянському Союзі на запро
шення Центрального Комітету Комуністичної 
партії- Радянського Союзу з короткочасним 
дружнім візитом, під час свого перебування 
у Москві мав розмови з Генеральним секрета
рем ЦК КПРС Л. і. Брежнєвим і членом По- 
літбюро ЦК КПРС, Головою Президії Верхов
ної Ради СРСР М. В. Підгорним.

У ході розмоз були обговорені питання даль
шого розвитку і поглиблення всебічного радян
сько-чехословацького співробітництва, а також 
відбувся обмін думками в актуальних питан
нях міжнародного становища і світового кому
ністичного та робітничою руху.

Розмови відбувалися в атмосфері сердечної 
дружби, щирості і дружнього взаєморозуміння, 

(ТАРС).

ЧОТИРИ ГЕНЕРАЛИ 
І ДВАДЦЯТЬ ШІСТЬ ТИСЯЧ — 

ЗА ТРИ ТИЖНІ

Гортаю в пам'яті сторінки 
тих героїчних днів і, як живі, 
постають переді мною образи 
моїх бойових друзів.

Лейтенант Віктор Туль бився 
за своє рідне місто команди
ром взводу нашої дивізії. В ті 
дні Радянське Інформбюро по
відомляло: «Північно-західніше 
Сталінграда наші частини, ве
дучи жорстокі бої, просунули
ся вперед».

В одно»} з таких боїв, який три
вав цілий день, у взводі лейтенан
та Туля залишилося лише два чо
ловіки: він сам і боєць Асянов. 
Вісімнадцятирічний хлопець-офіцер 
і молодий боєць продовжували ви
конувати завданий. Коли стемні
ло, вони поповзли туди, звідки за
хлинаючись, били ворожі __кулеме
ти. «Нічийна» земля залишилась 
позаду. Поперєду — перший воро
жий бліндаж.

— Бий, — скомандував лейте
нант і перший кинув гранату.

Він повз, поспішаючи до другого 
бліндажа, до третього... Вибухи 
лунали один за другим. Забувши 
про небезпеку, він підвівся на пов
ний зріст і закидав гранатами фа
шистів.

Коли скінчились гранати, лейте
нант відіслав Лсянова за боєпри
пасами. Ворожа куля пробила офі
церові плече. На пораненого воїна 
накинулись розлючені гітлерівці.

Опритомнівши, Туль згадав про 
останню гранату і, незважаючи на 
біль, кинув її в бік ворога...

(Закінчення на 2-й стор.).

для золотого ко лося
НАВІЩО ПАЛИВО В

ПОЛІ?
села простяглася 

підвід. А на них — 
Дехто в бобринець- 
колгоспі імені Су-

Ленін- 
до лек- 
нові ви-

товари-

Од 
валка 
хмиз, 
кому 
ворова пробував кепкува
ти:

— Ото дивина! Паливо 
в степ возять.

А Микола Волоха», Во
лодимир . Паламарчук, 
Петро Атамас та Вадим 
Станіславчук навантажу
ють сани гіллям з про
ріджених лісосмуг і роз
кладають його на пло
щах, де висіватимуться 
ярі, цукрові буряки. На 
сімдесяти гектарах впо
ралися вони з цією ро
ботою.

Механізатори по-своє
му дбають про те, щоб 
на ниві 
більше 
роблять в полі 
снігові борозни. Михайло 
Кожетдінов та Микола 
Пащенко «проорали» сніг 
на 300 гектарах.

ТУРБОТА № 1

залишилось по- 
вологи. Вони 

глибокі

Хлібороби 
до кому- 
мали на 

по 26

ДОБРОВЕЛИ ЧИ! В К А. 
(Телефоном), 
артілі «Шлях 
нізму» торік 
кожному гектарі
центнерів озимої пшени
ці. Нині вони прагнуть бу
ти з 200-пудовим уро
жаєм. Щоб злагоджено,

в єдиному комплексі вес
ти весняні польові робо
ти, колгоспники турбую
ться не лише про готов
ність механізмів, насіння, 
збереження вологи в 
грунті. В першу чергу в 
артілі подумали про під
готовку до весняного на
ступу людей. У бригадах 
артілі створено агрогурт- 
ки. Вчаться механізатори, 
ланкові.
ніст Іван Рудий — меха
нік за професією, 
взявся навчати хліборобів 
четвертої бригади. На 
перших заняттях тривали 
розмови про досвід гіта- 
ловців, про господар
ський догляд за механіз
мами.
А при колгоспних май
стернях працюють курси

Молодий кому-

Він

трактористів. Хлопців на
вчає інженер Іван Ко
щеев.

ЗИМОВІ дні 
НЕ КОРОТКІ
НОВОАРХАН ГЕЛ ЬСЬК. 

У Кальниболотське відді
лення «Сільгосптехніки» 
з багатьох колгоспів ра
йону зїхалися молоді хлі
бороби, щоб за зиму ос
воїти професію механіза
тора. Серед кращих тут 
майбутні спеціалісти з 
колгоспів «Зоря комуніз
му», «Україна». Наиі по
заштатний кореспондент 
Василь Сусленко побував 
на заняттях у відділенні 
«Сільгосптехніки». На 
зробленому ним фото — 

М. Д у насе
ку рсантами в

fl цкладач 
ський з 
майстерні.
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16 січня ц р. редакція «Молодого комунара» 
звернулася до учасників Сталінградської битви з 
проханням поділитися 
гітлерівців на Волзі.

Редакція дякує всім 
лися на це прохання, 
війчука, Кистеня і Чміпя 
рінці

спогадами про розгром

товаришам, які відгукну- 
Кілька спогадів — тт. По- 

— вміщуємо на цій сто-

Ми знали, куди їхали. Зна
ли, що під Сталінградом німці 
скупчили силу техніки. Знали і 
те, що саме тут нам треба пе
ремогти.

Всі були молоді, майже такі 
хлопчаки, яких я зустрічаю на 
вулицях Долинської. Нам було 
не до того, щоб фіксувати і за- 

Нлам’ятовуватя події. Треба бу
ло битись на смерть з ненавис
ним ворогом.

Пам’ятаю, залишивши еше
лон, ми маршем пішли на пе
редній край, йшла велика бит
ва, товариші чекали нашої до
помоги. Після півторадобового 
маршу нам дозволили відпочи
нок біля радгоспу «Котлу- 
бань». 1 зараз не можу зрозу
міти, яка сила тримала коман
дирів на ногах.

Фашисти не хотіли зрозумі- 
I ти, що їхній «залізній» силі

прийшов кінець, що волею ра
дянського солдата вони постав
лені на коліна. Німецька про
пагандистська машина через 
гучномовці і листівки випльо
вувала лайки на адресу нашої 
країни, намагалася «розпропа
гувати» радянського воїна.

Ми відповідали їм артилерій
ськими залпами, танковими і 
рукопашними атаками.

Мені не довелося побачити 
потоптані німецькі прапори, ті 
тисячі полонених вояк Паулю
са, яких побачили мої бойові 
побратими. В цій битві я був 
тяжко поранений і вивезений 
в тил. Але дні, в які кувалася 
наша перемога над фашист
ською «непереможною» силою, 
ніколи не забути.

А. КИСТЕНЬ.
м. Долинська.

ПРО ОДИН ДЕНЬ БОЮ,
В ЯКОМУ СТІЙКІСТЬ РАДЯНСЬКИХ ВОЇНІВ 
ВИЯВИЛАСЬ МІЦНІШОЮ ВІД КРИЦІ ФАШИСТСЬКИХ 
ТАНКІВ
Нашому полку було поставлене 

завдання: оволодіти роз’їздом 74 
південно-західніше Сталінграда. На 
озброєнні частини, крім стрілецької 
зброї, було 
метів. Наш 
гарді.

В один із 
почався бій 
ка, бійців мучила спрага. А тут на 
наші позиції німці кинули більше 
шістдесяти танків з піхотою. Для 
їх затримання терміново виділили 
групу з вісімдесяти бійців під 
командуванням старшого лейтенан
та Мельника.

Зайнявши рубіж, бійці приготу
вались до бою. На кожного припа
дало по кілька десятків гітлерівців

кілька гармат і міно- 
батальйон був в аван-

днів липня 19-12 року 
за роз’їзд. Стояла спс-

і ослика кількість ворожих танків. 
Наготові у кожного — зв’язка гра- 
наї. Двома колонами фашисти ото
чили нас. Відходити — нікуди.

Залишався один вихід — стояти 
на смерть. Ось загорілось кілька 
машин. Попрощавшись, то один, то 
інший боєць кидається під танк.

Сім разів за день німецькі тані
ни ходили в атаку і кожного разу 
відкочувались назад. Перед захо
дом сонця наша авіація нанесла 
з повітря удар, І фашисти відсту
пили.

Ранком ми нарахували тридцять 
п’ять спалених ворожих машин.

О. ЧМІЛЬ, 
учасник Сталінградської 
битви.

шмм

в Сталінградській битві, він відпо
вів:

— Найвищою нагородою для мене 
буде розгром фашистської нечисті.

Нині Іван Миронович Чиженко — 
ордена Лс- 

про- 
лау-

заслужили. У нас в класі з двад- | 
цяти тільки у двох були батьки.
І го в одного з них — вітчим, і 
Не густо на двадцять чоловік.

йшли роки. Кожного року в І 
школу приходили нові діти. У 
багатьох з них не було батьків. 
Але й тесаків, дійсних, трофей
них, у піхвах, у них ніколи не 
було.

Я все думаю: скільки може 
жити людина пам яттю про ми- 
нуле? Ходиш на роботу, вирішу
єш якісь проблеми, з кимось 
сперечаєшся, летиш через всю 
країну, щоб допомогти людині, 
що потрапила в біду, щось 
влаштовуєш, щось не одержу
ється, лаєш себе за малодуш
ність, потім все входить у свою 
колію — адже неприємності 
відносні. Взагалі — живеш.

Раптом прислухаєшся — спів
робітник, колега дзвонить в лі
карню, справляється 
ров’я батька. Я бачу,

цівку та прикластй до цього 
мисливський сірник — буде від
мінна бомба. І мені здається, 
що їм не вистачає лише малень
кого реактора, щоб вони змай
стрували щось більш значне.

Але в цій дивній війні немає 
ні білих, ні червоних. Сильні 
не захищають слабих, і я не. ба
чу ні командирів, ні фашистів, а 
лише голий арсенал зброї, що 
заважає бабусі спокійно жити.

Можливо, я перебільшую, і в 
мене просто з’являється риса, 
така характерна для представ
ників «старшого» покоління, що 
любить поговорити на тему «А 
ось в наш час»?

Ми сидимо біля телевізора і 
дивимось хроніку сорок пер
шого року. Я тисячу разів ба
чив ці кадри: світанок, літаки з 
чорними хрестами розміреним 
ланцюгом 
містами. Ось зараз 
важелі бомболюків, і

<Т ТАК НІКОЛИ
Сталінграді після 41-го. 

Спочатку не було можливості, 
потім така можливість з’яви
лась, а я все не їхав і не їхав. А 
втім, що таке можливість? 
Хлопчаки мого покоління тіка
ли на фронт, і, ховаючись у там
бурах товарняків, добиралися 
мало не до передової. А втечі 
в Іспанію? Двоє відчайдушних 
хлоп’ят із Москви добрались 
до Уралу: їм можна вибачити 
незнання географії — одному 
було 7, другому — 9, у них бу
ло три карбованці на двох і 
п ятиденний запас сухарів.

їх батько воював в Іспанії.
А я не потрапив у Сталінград. 

Ні в ті дні, коли туди прийшла 
війна, ні опісля. Може, я не 
був таким відчайдушним, мо
же, жалів матір. У сорок дру
гому, коли загинув батько, во
на мало не збожеволіла від го
ря. Я ие пам'ятаю

Ну, а 
Скільки 
просинаю 
довгими 
вими 
в 
по цьому місту. 
Скільки разів 
перебирав у па
м’яті те, що во
на здібна втрин 
мати у вісім ро
ків: сірі громад
дя будинків з 
білими хрестами 
ні протитанкові 
місті 
дей на річковому вокзалі... Ось 
приходить останній пароплав, 
опускає східці, і люди біжать 
по них, тримаючи в руках клун
ки і чемодани. Натовп напирає, 
люди балансують на вузьких 
дошках трапу, клунки летять в 
воду. Пливуть по Волзі чемо
дани, дитячі іграшки... Це пізня 
осінь сорок першого року.

Минуло 25 років з того часу, 
як гітлерівців розгромили 
Сталінградом. Чверть 
життя нашої держави, 
«свідоме» життя. І я 
юсь зараз розумом 
воєнного Сталінграда,

і ревірити своє життя, життя мо
їх ровесників, мого покоління.

Це треба, це необхідно зро
бити, інакше навіщо все це — 
тисячі життів, сльози матерів, 
горе, яке так і не покинуло 
сотні, тисячі домів, до чого все 
це, якщо ми не будемо пам’я- 

- тати. Ні, не пам’ятати — жити 
цією пам’яттю.

У мене цілком здорові і над
то сучасні діти. Вони ходять у 
басейн на плавання, записались 

І в астрономічний
чуть будувати і 
здається, що їх і 
мось здивувати. 
СТИКОВКУ двох 
никія їм дуже 
лав керівник 
вуе громада Останкінської те
левежі — у мене навіть така 
підозра, що вони побували там 
на вершечку, але це зрозуміло, 
вона росла в них на очах.

А ще вони якось дивно грають 
у війну. У них є, звичайно, зов
нішні атрибути для цієї справи, 
характерні для всіх часів і по
колінь, — дерев’яні шаблі, піс
толети, випиляні з фанери і по
фарбовані тушшю, й інші речі. 
Вони знають: якщо змішати 
магній і елементарну марган-

потім? 
разів, 
ч и с ь 
зимо-*

ночами, я 
думці ходив

добре.

М І

летять над сонними 
натиснуть 
страшний

про ЗДО- 
як він пе-

СТАЛІН

на вікнах, мін-
поля в перед-*

_  Бекетівці, натовпи лю-

Г Р А Д
Володимир ДОБКІН, журналіст

вантаж обрушиться на будинки, 
вулиці, площі. Я можу далі не 
дивитись. Я все це пам’ятаю. І 
бомби, і гарні (саме гарні) вія
ла трасуючих куль — вранці 
ми длубались у глині, намагаю
чись відкопати кулі. Я ще не ро
зумів, що вони заходять так 
глибоко, як зрештою і те, що 
вони несуть смерть, ці чудові 
кольорові віяла.

Мені не хочеться дивитись 
хроніку, і я дивлюсь на дітей. 
Вони зацікавлені, вони знають 
про цю війну. Там загинув їх 
дід. За тринадцять років до то
го, як вони народились.

Хлопчаки мого покоління 
вдосталь награлись у війну. 1 в 
білих, 1 в червоних. І в Іспанію. 
В ту, Вітчизняну, було вже не 
до ігор — працювали в колгос
пі, пиляли ліс — потрібні були 
дрова, та й взагалі ми були за 
годувальників. Але літа брали 
своє, і ми влаштовували бої, і 
нам не доводилось вирізати з 
дерева зброю — було скільки 
завгодно справжньої, і я не па- 
м ятаю більш-менш 
хлопця, яким би не / 
ки, ну В Гіршому випадку, "ні
мецький тесак,

А потім у школі, ПІСЛЯ війни 
ще «проходили» військову спра- 
й\/. І ГПииТІпі/і, __

не клеїть--»реживає, як у нього
ся робота і раптом ловлю себе 
на недобрій, егоїстичній думці 
— я не сприймаю близько до 
серця його біль. Але він наба
гато старший мене, і в нього є 
батько, і я цього просто не ро
зумію, 
батька

Я звик до думки, що 
в мене немає, що я 

завжди ріс один, і що мені все 
треба було вирішувати самому. 
Звичайно, були і школа, вчите
лі, і комсомол, товариші і зов
сім чужі люди, що брали 
участь у твоїй долі, і їх було ба
гато. Але батька не було. Була 
пам’ять — - ' 
картки і пачка листів з фронту. І 
От і все.

Влітку сорок першого року 
ми з матір ю і братом езакую-* 
валися з Кіровограда в Сталін-

під 
віку, пів- 
I все моє 
поверта- 
до того, 
щоб пе-

проректор Київського 
піна політехнічного інституту, 
фесор, доктор технічних наук, 
реат Ленінської премії.
( Щоб зрозуміти велич 
лінградської битви, досить 
ти: лише за час генерального 
наступу з 10 січня по 2 
воїнами пише нашої 
знищено 5650 ворожих 
тів і офіцерів, 39 танків, 
же час взято 
німців, серед яких було чоти
ри генерали і 45 старших офі

церів, захоплено 86 
танків, 410 автома
шин, 90 радіостанцій 
і т. Д.

В битві на Волзі на
ша 226 стрілецька ди
візія, в якій я був на
чальником зв'язку, 
заслужила поче сне 
звання гвардійської. 

Велика сила була у 
німців під Сталінгра
дом. Та вірно сказав 
відомий гоголівський 
герой про те, що хі- 

така сипа, яка перемог- 
російську. А від себе хо- 

більше — ра-

про нього, дві фото

(Закінчення. Початок 
на 1-й crop).

Важко розповісти про Сталін- 
градську битву коротко. Ні 
вдень, ні вночі не було хвили
ни без артилерійської канона
ди, авіаційного нальоту.

В боях на Волзі важко було 
виділити окремих, героїв 
роїзм тут був масо
вим. Досить сказати 
про рядового розвід
ника Батухояа, який 
за час битви привів у 
розташування части
ни ЗО «язиків», за що 
був нагороджений 
п’ятьма орденами. 
Батальйон старшого 
лейтенанта Чукмарьо- 
ва десять разів ходив 
в атаку, поки не за
хопив висоти.

В боях під Сталінградом про 
являвся героїзм і рядових, 
генералів. Радист Борис Рилов, 
нині інженер-будівельник од
ного з підприємств Кіровогра- ЧУ додати: тим 
да, не раз ризикував 
слідкуючи за діями 
ника

Командир радіші іводу 
жеііко особисто чергував 
станціях і тим. де він буй. завжди 
зв’язок працював безперебійно. Ко
ли йому вручали орден за участь

життям, 
ПООТИВ-

дянську.

В ПОЛОН

в.
полковник

м. Кіровоград.

Ста- 
зна-

лютого 
дивізії 
солда- 
За цей 

26490

ПОВІЙЧУК, 
у відставці.

першого року

путящого 
мав у ті ро-

град.. В селищі Бекетівка побли
зу міста нам відвели великий 
Дім.. Почались повітряні нальо
ти, і ми з матір’ю рили в горо
ді щілину — льоху не було. 
Але це було марне діло — до 
ранку яма наповнилась водою: 
Волга була поряд, а місце низь-

гурток і хо- 
телескоп. Мені 
неможливо чи- 
Стиковку і роз- 
останніх супут- 
популярно вик- 

гуртка, їх не ди- 
Останкінської 

у мене

ПІСЛЯ війни

ву. 1 гвинтівки 
надцятилітніх, 
звичними, 
Після години марширування' 
вивели на вогневий рубіж і 
казали зайняти оборону, __
б зробили все, як треба.

Але вже був мирний час- 
стволах гвинтівок просвердли
ли дірочки. І ось З-за цих діро
чок МИ якось втратили інтерес 
ДО гвинтівок. А Потій - Н 

„росо фізру«ом, миСб?УаК 
о-ов'яні

--1.И шкільні 
піклувалась 

здоро-

ЩО,

для нас, чотир- 
були настільки 

якщо б зразу 
нас 
на
ми

ке.
Один

їздила ___
Пам’ятаю, була 
система. В понеділок“ 
Л А Л П г"ч — . .. .

Раз на 
з місто

тиждень мати 
за продуктами, 

якась дивна 
, наприк-

час-, і в

кп ' пР°яукти видавали всім, у 
«д» Ср~^виш,е було ВІД «А>> д0 

’ гак*Далі. У 1:-я- 
різні прізвища і 
водилось їздити 
Одного разу вона 
Д,пю 1 взяла мене

В місті було

-У В|8ТОрок від «Є» до «К» 
нас з матір’ю були 

1 їй інколи до-' 
в МІСТО ДВІЧІ, 
поїхала в 
з собою.

ц, ■ , ' 3 так сонячно,
ЧЄТЬСя Т” СП°МИНІ ПР° ЦЄ

не*

ЛИ стометрівки 
гранати, встановлювал 
рекорди. Країна г ’ 
пр° те, щоб ми росп; 
вими І сильними.

Звичайно, діти війни цього

що 
х0" 

замружити очі. Якби не 
^еРга, на яку витрачено 

День, та ще багато вій- 
хрести на вікна“ 

і,

четься
довга
весь
ськових і білі

ян Зовс*м мирне місто,
як ,е 8 якому я жив до війни.

(Закінчення в наступному 
номері).



З стор, MR -ЛД (870)

РЕСПУБЛІКАНСЬКА НАРАДА 
ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Протягом двох днів ЗО і 31 січня в 
столиці і країни проходила республікан
ська нарада працівників сільського гос
подарства, скликана ЦК КП України і 
Радою Міністрів УРСР. В доповіді, з 
якою виступив кандидат у члени Політ- 
бюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів 
УРСР В. В. Щербицький, і у виступах 
відзначалось, що в житті колгоспного 
села після березневого (1965 р.) Плену
му ЦК КПРС сталося багато добрих 
змін.

Помітно збільшилось виробництво 
сільськогосподарських продуктів у рес
публіці за останні три роки. Середньо
річний валовий збір зерна, наприклад, 
становив 32,5 мільйона тонн проти 27 
мільйонів тонн за попереднє триріччя, 
цукрових буряків — відповідно 44 і 32,5 
мільйона тонн, соняшнику — 2,8 і 2,2 

мільйона тонн, м’яса — 3,7 проти 3,4 
мільйона тонн, молока — 17,1 і 13,9 міль
йона тонн.

У республіці чимало господарств, ра
йонів, а також областей по ряду показ
ників уже досяглії рівня виробництва і 
продажу державі продукції, передбаче
ного на кінець п’ятирічки.

Значно зміцніла економіка сільського 
господарства. Грошові доходи колгоспів 
збільшились на 42 проценти і досяглії в 
1967 році 7,4 мільярда карбованців. Фонд 
оплати праці колгоспників зріс на 41 про
цент.

Підсумки ювілейного року красномов
но підтверджують життєвість і актуаль
ність економічних заходів, розроблених 
партією і урядом по дальшому піднесен
ню всіх галузей сільського господарства.

Критично оцінюючи успіхи ювілейного 

року, роботу господарств, районів і об
ластей, обмінюючись передовим досві
дом, учасники наради вказували на неви
користані резерви в рільництві і тварин
ництві, вносили конкретні пропозиції, 
спрямовані на дальше збільшення ви
робництва і продажу державі зерна та 
інших сільськогосподарських продуктів.

Вже в цьому році колгоспи і радгоспи 
мають зібрати 34—35 мільйонів тонн зер
на, а в середньому з гектара — не менш 
як 21,5—22 центнери, в тому числі ози- 

,мої пшениці — 22,6—23,5 центнера, ку
курудзи — ЗО центнерів, закріпити успі
хи, досягнуті у вирощуванні цукрових 
буряків, соняшнику та інших культур.

Тепло зустрінутий присутніми, на на
раді виступив член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК КП Украї
ни П. Ю. Шелест.

На нараді схвалено соціалістичні зо
бов'язання трудівників сільського госпо
дарства Української РСР на 1968 рік.

Присутні з великим піднесенням прий
няли вітального листа ЦК КПРС.

(РАТАУ).

-■я

Засніженими кварталами Крем- 
геса поспішають юнаки і юнки, ве
село посміхаючись деревам, сніжин
кам, будинкам. Сурмлять на будо
вах крани, вітаючи своїх господа
рів. У цьому місті все молоде: ву
лиці, тополі і море. Жителі теж 
молоді.

Щоранку вони поспішають на 
об’єкти, в цехи і просторі аудито
рії Кремгссівського філіалу Кірово
градського інституту сільськогоспо
дарського машинобудування. 820 
кремгесівців тут здобувають вищу 
освіту. Отже, наше місто — місто 
будівельників, енергетиків і студен
тів.

На фото: студенти першого 
курсу Станіслав КОЧМАР та Люд
мила БОЙКО в хімлабораторії.

Фото А. ШАМАЛА.

ОРГАНІЗАЦІЇ товариства «Знання» об-* 
ласті проводять підсумки роботи 

за два роки. За цей порівняно невели
кий час накопичено великий досвід лек
ційної пропаганди, особливо за минулий 
ювілейний рік. Значно збільшилась кіль
кість і поліпшилась якість прочитаних 
лекцій, розширилась тематика, різно
манітними стали форми і методи.

Змістовною була робота серед моло
ді. Обласна комісія, районні та міські 
завжди прагнули знайти щось корисне, 
те, чим цікавляться юнаки та дівчата: 

цикли лекцій, народні читання, кінолек- 
торії, тематичні вечори, вечори запи
тань і відповідей, читацькі конференції 
тощо. Наприклад, в Олександрійському, 
Олександрівському, Новгородківському 
та інших районах традиційним стало 
проведення тематичних вечорів «Поко
ління — поколінню».

Поряд з цим підкреслювалося, що 
молодіжні комісії в містах та районах 
області ще не завжди працюють у кон
такті з районними та міськими секціями. 
Яскравим прикладом цього може бути 
Голованівська районна організація това
риства «Знання». В звітній доповіді го
лови правління В. І. Коршенюча не було 
жодного слова про позитивну роботу 
серед молоді. І не дивно. Адже в райо
ні молодіжна комісія майже не працю
вала.

Районні конференції та звітно-виборні 
збори в організаціях Товариства про
довжуються.

Н. РИБАЛКО, 
референт обласної органі
зації товариства «Знан
ня».

Є!--------------------------------------------------
- ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

Т) ЕДАКЦІЯ газети «Ком- 
•1 сомольская пра в д а» 
оголосила військово-спор
тивні змагання «Сніговий 
десант», присвячені 50-річ- 
чю Збройних Сил СРСР і 

, 50-річчю Ленінського ком
сомолу.

При редакції «Молодого 
комунара» створено філіал 
центрального штабу «Сніго
вого десанту». Штаб за
прошує молодих кірово- 
градців взяти активну 
участь у цьому змаганні. 
Під час далеких лижних 
переходів юнаки і дівчата 
дізнаються багато нового 
про свій степовий край,

гони), на чолі яких стояти
муть командир (в школі — 
викладач фізкультури, ге
ографії, історії, лижник- 
розрядник, досвідчений ту
рист), комсорг (заступник 
командира), старшина, опе
ративний зв’язковий, сан
інструктор. Батальйон по
винен складатись не менше 
як з 20 чоловік. Батальйо
ни «Снігового десанту» 
можуть бути створені за 
місцем проживання, при ди
тячих екскурсійно-турист
ських станціях, будинках 
піонерів, при позашкільних 
дитячих закладах, на заво
дах, в колгоспах, вузах і

БІЛІ СТАРТИ 
«СНІГОВОГО 
ДЕСАНТУ»

про його людей, про його 
історію. Вони прокладуть 
лижню до історичних па
м’ятників, зустрінуться з 
першими комсомольцями і 
ветеранами громадянської і 
Великої Вітчизняної воєн, 
які розкажуть молодим про 
подвиги наших батьків і 
матерів.

В змаганнях «Снігового 
десанту» можуть взяти 
участь учні 8—10 класів, 
учні профтехучилищ і се
редніх спеціальних учбо
вих закладів, молоді робіт
ники, колгоспники, сту
денти, воїни.

Участь у змаганнях візь
муть колективи, що ство
рять лижні батальйони (за-

військозих підрозділах. Ко
жен батальйон повинен ма
ти свою назву та емблему.

Змагання проходять за
очно. Командування ба
тальйонів повинне розроби
ти маршрути, які б прохо
дили по місцях революцій
ної і бойової слави.

Кожний учасник «Сніго
вого десанту» повинен про
йти не менше 100 кіломет
рів в складі батальйону. 
Крім того, юнаки повинні 
взяти участь в лижних гон
ках на 10 кілометрів (або 
в двох змаганнях по 5 кіло
метрів), а дівчата — на 
8 кілометрів (або в зма
ганнях на 3 і 5 кіломет
рів).

Учасники змагання по
винні виконати не менше 4 
«операцій» (на вибір): ово
лодіння туристськими на
вичками, стрільба із стрі
лецької зброї, проведення 
на місцевості воєнізованої 
лижної естафети, проведен
ня воєнізованої гри, вивчен
ня 5—7 прийомів бороть
би самбо, знайомство з 
азбукою Морзе, вивчення 
основ топографії або стрі
лецької зброї, користуван
ня протигазом, індивіду
альними засобами проти
атомного і протихімічного 
захисту.

Батальйони обов’язково 
повинні вести щоденник з 
описом маршрутів і викона
них «операцій».

Переможці змагань на
городжуються почесними 
грамотами та цінними при
зами.

До філіалу центрального 
штабу при «Молодому ко
мунарі» входять представ
ники комсомо л ь с ь к и X, 
спортивних, дтсаафівських 
організацій, офіцери вій
ськової частини, викладачі 
фізкультури середніх шкіл. 
Начальник штабу — пол
ковник у відставці В. По- 
війчук.

Штаб рекомендує всім 
райкомам і міськкомам 
комсомолу та комітетам 
комсомолу вузів, шкіл, 
училищ, промислових під
приємств, колгоспів та рад
госпів взяти активну участь 
у проведенні «Снігового 
десанту». Штаб чекає від 
вас повідомлень з маршру
тів, дорогі друзі!

На сторінках «Молодого 
комунара» буде система
тично висвітлюватись хід 
військово-спортивних зма
гань «Сніговий десант».

ШТАБ «СНІГОВОГО 
ДЕСАНТУ».

І

Того ранку я сів у поїзд і 
відправився в справах _ до 
Буенос-Айреса. День обіцяв 
бути гарячим, як завжди в цю 
пору року в Аргснтіні. Я. від
шукавши тінисте місце, влаш
тувався на одному із останніх 
сидінь вагона. В кутку я помі
тив маленьку фігурку хлопчи
ни. На ньому були досить по- 
ношснГ штани, сорочка в кліт-

ку, типу ковбойки, і гумові 
черевички. Поклавши темну 
розкуйовджену голову на РУ- 
кн, хлопчик спав так міцно, 
іцо не відчував поштовхів 
поїзда.

Потім прийшов ревізор, йо
го рухи були скупі, він нама
гався не витрачати зайпої 
енергії, бо попереду був тяж
кий день. Перевіривши у де
яких пасажирів квитки, вік 
направився до мене.

Я не раз бачив, як діти пе
реховуються на вокзалах, 
сплять там на твердих лавах 
чи просто на підлозі. Але ме
ні не доводилося бути при
сутнім при зустрічі залізнич
ного ревізора з таким паса
жиром. Безсумнівно — хлоп
чик не мав квитка. Закон пе

редбачав щонайменше штраф 
за проїзд без квитка в сумі 
500 песо плюс платня вартості 
квитка.

Я слідкував за ревізором. 
Він перевіряв квитки, щось 
говорив, потім проколов і мій 
квиток. Він вже підходив до 
хлопчика... Раптом різко по
вернувся і пішов, немов ос
таннє сидіння було порожнє. 
В ту хвилину я зрозумів, що

ікиставкш®
В далекій і холодній Гренландії діти 

такі ж допитливі, як і в усьому світі. Во
ни прагнуть більше знати про свою і про 
інші країни. Особливо про ту, де, як 
вони чули, для дітей збудовані палаци 
піонерів, де створено «Супутник» і де 
живе перший космонавт. Хочеться яко
мога більше знати про цю країну. Але 
як це зробити?

І ось школярі невеличкого гренланд
ського міста ІОліапехобе звернулися за 
допомогою в посольство СРСР у Ко

Листування „МОЛОДОГО КОМУНАРА”ВДЯЧНІ МАЙБУТНІММАШИНОБУДІВНИКАМ
Дорога редакція! В наш радгосп «Чер- 

вона Поляна» вже кілька років приїздить 
студентський будівельний загін Кірово
градського інституту сільськогосподар- 

го м а ні и побуду ва пня.
Багато корисного зробили вони для 

нашого радгоспу. Допомагали споруджу-

вати корівник, лазню, двоповерховий бу 
динок. Та й після роботи були справжні 
ми друзями для сільських хлопців і дів 
чат. Організовували спортивні змагання 
допомагали цікавіше проводити сво 
дозвілля.

Нам хотілося б, щоб воли знали, щ< 
ми пам'ятаємо їх, з повагою ставимое; 
до зробленої ними роботи.

Молодь радгоспу «Червона Поляна».
Добровсличківський район.

Цей лист написав 
перший секретар Цен
трального Комітету 
Соціалістичної єди

ної партії Німеччини 
і Голова Державної 
ради НДР піонерці- 
тельманівці Лоріді 
Брайлінг.

Лоріда Брайлінг 
з Бельгерна (на иа- 

| тому знімку вона в 
§ колі своїх одноклас

ників) мала велике 
щастя на VII з’їзді 
СЄПН, який відбувся 
в квітні цього року, 
від імені піонерської 
організації «Ернст 
Тельман» передати 
Вальтеру Ульбріхту 
привіт і найкращі по
бажання.

Газета 
«Троммель».

ревізор перестав бути «ревни
вим охоронцем» інтересів під
приємства. Незважаючи на 
форму, це була робоча люди
на, можливо навіть, батько 
двох-трьох хлопчиків, схожих
па цього.

1 тоді я подумав: а яка 
буде доля цієї дитини? В мо
їй голові пронісся цілий лан
цюг останніх газетних пові
домлень, які наводили на 
сумні роздуми. Вони давали 
відповідь на моє запитання. 
«В країні щороку вмирає біль
ше 15 тисяч дітей віком до 
одного року, а в деяких про
вінціях дитяча смертність на
була жахливих розмірів вна
слідок зниження соціально- 
економічних умов», «за кра
діжку заарештовано 10 підліт
ків, в тому числі хлопчик 
восьми років», «12-літнін вбив
ця», «15-літиій хлопчина вчи
нив 17 нальотів», «Три підліт
ки вбили молотком водія
таксі...»

Для чого продовжувати цей 
довгий список дітей і підліт
ків страшної долі? Мені все
було ясно.

Луїс OPCF.TT1,
кореспондент ТАРС.

Буенос-Айрес.

пенгагені. Незабаром в Гренландію — 
найбільший і пайхолодпіший острів на 
Землі, який взимку і влітку більше ніж 
па три чверті вкритий товстим шаром 
криги, прийшла посилка із Копенгагена. , 
Школярі одержали ' фотографії, карти, ' 
книжки та інші матеріали про радян
ську країну. Все це стало експонатами 
виставки.

«Учні старших класів школи Юліане- 
хобе, — писала місцева газета «Грен- 
ландпостен», — організували виставку 
про Радянський Союз». З експонатами 
виставки, яка складається з трьох 
скромних відділів — «Молодь в СРСР», 
«Радянська техніка», «СРСР — країна 
туризму», познайомилися не лише шко
лярі, а й доросле населення міста

С. РОГАНОВ. 
(ТАРС).
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ПІД ПЕЛЮСТКАМИ
0

0

майже 
склали

і в голованівців. 
не виконав нор-

„ЧЕРВОНОЇ
37 МАРШРУТІВ 
ОНУФРІ1ВЦ1В

ШЛЯХАМИ 
БАТЬКІВСЬКОЇ 
СЛАВИ

в деяких інших

Лнше два 
другий спортив-ГВОЗДИКИ“

Поемі гної І голови ради ко- 
------- ---- ---------  в май-

4 стор

ОЛІМПІЙСЬКИЙ
РОЗКЛАД

зимових

відкрит-

і

«Фабрику зелені» 
ли ленінградські і 
ські конструктори.

Більше року тривали всесоюзні зма
гання на приз журналу «Молодой ком
мунист» «Червона гвоздика». В їх 
проведенні взяли участь комсомольські, 
дтсаафівські І спортивні організації на
шої області. Молоді кіровоі-радці про
вели свою ювілейну спартакіаду з 
комплексу ГЗБ. Крім складання нор
мативів спортивних розрядів, вони 
зустрічалися з ветеранами громадян
ської і Великої Вітчизняної воєн, хо
дили п» місцях революційної, бойової 
і трудової слави радянського народу.

Маршрутами слави пройшли тисячі 
юних слідопитів. У походах по місцях 
революційної, бойової і трудової слави 
в Новгородківському районі взяли 
участь дві тисячі комсомольців. Моло
ді олександриті зустрічалися з ге
роями-земляками. давали клятву бути

гідними їх сланії. Комсомольці Онуф- 
ріївського району розробили 37 марш
рутів. Під час походів вони зібрали 
баїатнй матеріал про подвійи батьків, 
створили десятки кутків, кімнат і му
зеїв бойової слави.

Знам’янський міськком комсомолу 
підвів підсумки спартакіади і визнав 
переможцем комсомольську організа
цію колгоспу «Україна», де секретарем 
комітету 1. Кукса. Добре пройшла 
спартакіада в Знам’янському сільсько
господарському технікумі. В цьому чи
мала заслуга секретаря комітету ком
сомолу Г. “ • •
лективу фізкультури кандидата 
стри спорту П. Фсдорченка.

В Олександрійському районі 
всі призовники і допризовники 
нормативи комплексу ГЗБ.

Норми на значок ГЗБ компаніївські 
допризовники складали під час прове
дення спартакіад, змагань між колек
тивами фізкультури. А щодо виконан
ня норм спортивних розрядів, то спра
ви в районі значно гірші, 
спортсмени одержали 
ний розряд.

Не кращі справи 
Тут жоден призовник 
му другого розряду.

Слід сказати, що і _ ___ _ _____
районах спостерігається картина, коли 
в короткі строки, без підготовки і тре
нувань влаштовуються змагання за 
нормативами комплексу ГЗБ. Звісно, 
на таких змаганнях і результати низь
кі. Лише планомірна робота, система
тичні тренування можуть принести ба
жані наслідки.

Бюро обкому ЛКСМУ, президія обл- 
союзспорту і президія обкому ДТСААФ 
прийняли спільну постанову про прове
дення з 21 січня по І листопада цього 
року обласної заочної спартакіади за 
комплексом ГЗБ. присвяченої 50-річчю 
Радянської Армії і Військово-Морсько
го Флоту. Спартакіада має на меті 
поліпшення підготовки молоді до служ
би в армії та вступу до військових уч
бових закладів, масовою залучення 
призовників і лопризовників до систе
матичних занять фізкультурою і спор
том, оволодіння військово-технічними 
спеціальностями.

Змагання в первинних організаціях

І ЗОВСІМ 
НЕ ДИВНО

ПОХІД ТРИВАЄ

(колективах) повинні проводитись 
урочистій обстановці, на високому ор
ганізаційному і спортивному рівні за 
повної» програмою комплексу «Готовий 
до захисту Батьківщини».

Підсумки змагань на всіх етапах 
визначаються за процентним відношен
ням кількості тих. що повністю склали 
норми комплексу ГЗБ, до загальної 
кількості призовників.

За перше місце в спартакіаді районні 
організації нагороджуються перехідни
ми призами обкому ЛКСМУ, обласної 
ради Союзу спортивних товариств і ор
ганізацій, обласного комітету ДТСААФ.

О. КАСЬЯНЕIIКО, 
завідуючий відділом спортивної 
і оборонно-масової роботи об
кому ЛКСА1У.

Це приз, що шио обком 
комсомолу встановив наймо
лодшій команді боксерів, 
яка візьме участь в зональ
них змаганнях на честь 
50-річчя Збройних Сил СРСР.

13 днів у французькому 
місті Греноблі (з 6 по 18 
лютого) горітиме ОЛІМПІЙ
СЬКИЙ вогонь, майорітимуть 
полотнища олімпійських стя
гів і державних знамен 
країн-учасниць.

Що, де, коли відбувати
меться в дні X ■ 
Олімпійських ігор?

Ось як пройдуть 
надцять днів (за 
ським часом):

6 лютого
17 годин — урочисте 

тя X зимових Олімпійських ігор
7 ЛЮТОГО

9 годин ЗО хвилин — фігурне 
катання (обов'язкова програма 
для жінок). 10 годин ЗО хви
лин — лижна гонка на ЗО кіло
метрів (чоловіки). 20 годин ЗО 
хвилин — бобслей (перший 
другий заїзди двіііок).

8 ЛЮТОГО
9 годин ЗО хвилин — фігурне 

катання (обов'язкова програма 
для жінок). 10 годин — санний 
спорт (одномісні сани, перший 
і другий заїзди, жінки і чолові
ки). 14 годин — гірськолижний 
спорт (швидкісний спуск, чолові
ки). 20 годин ЗО хвилин — боб
слей (третій і четвертий заїзди 
двійок).

9 ЛЮТОГО
II годин — лижна гонка на 

10 кілометрів для жінок. 12 го
дин — конькобіжний спорт (за
біг на 500 метрів для жінок).

10 ЛЮТОГО
10 годин ЗО хвилин — лижна

ці три- 
москов-

(індивідуальна гонка на 20 кі
лометрів). II годин ЗО хвилин — 
конькобіжний спорт (забіги на 
3000 метрів для жінок). 14 го
дин — гірськолижний спсрт (сла- 
лом-гігаит, чоловіки). 22 годи
ни — санний спорт (одномісні 
сани, четвертий заїзд, жінки і 
чоловіки).

13 ЛЮТОГО
9 годин ЗО хвилин — фігурне 

катання (обов'язкова проірама 
для чоловіків). 11 годин — лиж
на гонка на 5 кілометрів для жі
нок. 14 годин — гірськолижний 
спорт (спеціальний слалом, жін
ки).

ФАБРИКА ЗЕЛЕНІ 
НА НЕНСЬКОМУ

В Ленінграді на Вепсько
му проспекті розташований 
овочевий цех, який в оудь- 
яку пору року постачає зе
лену цибулю ресторанові 
«Нева». В цьому цеху не
має сільськогосподарських 
робітників: тут все доруче
но автоматам. Звичні зем
ляні грядки замінили син
тетичні, складені в своєрідні 
етажерки. Спеціальний при
стрій подає на них живиль
ний розчин, і цибуля росте 
«як на дріжджах». Через 
три тижні після посадок ба
гатоповерхові грядки пере
творюються ь суцільний зе
лений килим. Електроніка 
командує тут і штучним ос
вітленням, чергуючи 
ропоиііііх грядках

на гід- 
день і

створп- 
москов-

гонка на 15 кілометрів (чолові
ки). 11 годин — конькобіжний 
спорт ( забіги на 1500 метрів для 
жінок). 14 годин — гірськолиж
ний спорт (швидкісний спуск, 
жінки). 15 годин — лижне дво- 
борство (стрибки з 70-метрового 
трампліна). 21 година ЗО хви
лин — фігурне катання (довіль
на програма для жінок), 22 го
дини — санний спорт (одноміс
ні сани, третій заїзд, жінки й чо
ловіки).

11 ЛЮТОГО
II годин — лижне двоборство 

(гонка на 15 кілометрів). 12 го
дин — конькобіжний спорт (за
біги на 1009 метрів для жінок). 
14 годин — гірськолижний спорт 
(ілалом-гігант, чоловіки). 15 го
дин — стрибки на лижєх з 70- 
метрового трампліна). 16 го
дин — фігурне катання (обо
в'язкова програма в парному ка
танні).

12 ЛЮТОГО
10 годин ЗО хвилин — біатлон

14 ЛЮТОГО
9 годин ЗО хвилин — фігурне 

катання (обов'язкова програма 
для чоловіків). 11 годин — лиж
ний спорт (естафета 4x10 кіло
метрів, чоловіки). 12 годин — 
конькобіжннн спорт (забіги на 
500 метрів для чоловіків). 14 го
дин — гірськолижний спорт 
(спеціальний слалом, чоловіки). 
20 годин ЗО хвилин — бобслей 
(перший і другий заїзди четві
рок).

15 ЛЮТОГО
10 годин ЗО хвилин — біатлон 

(естафета 4x7,5 кілометра). 11 
годин — конькобіжний спорт 
(забіги на 5000 метрів1 для чо
ловіків). 14 годин — гірськолиж
ний спорт (слалом-гігант, жін
ки). 20 годин ЗО хвилин — боб
слей (третій і четвертий заїзди 
четвірок). 22 -години — санний 
спорт (двомісні сани, перший і 
другий заїзди).

16 ЛЮТОГО
годин — конькобіжвий11 ____ ____

спорт (забіги на 1309 метрів для 
чоловіків). II годин ЗО хвилин — 
лижний спорт (естафета 3x5 
кілометрів, жінки). 14 годин — 
гірськолижний спорт (спеціаль
ний слалом, чоловіки). 21 годи
на ЗО хвилин — фігурне катання 
(довільна програма для чолові
ків).

17 ЛЮТОГО
10 годин — конькобіжний 

спорт (забіги на 10 тисяч мет-

ріс ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ. 10 годин — 
лижна гонка на 50 кілометрів 
для чоловіків. 14 годин — гір
ськолижний спорт (спеціальний 
слалом, фінал, чоловіки).

18 ЛЮТОГО
15 годин — стрибки на лижах 

з 90-метрового трампліна. 22 го
дини урочисте закриття X зи
мових Олімпійських ігор.

А ось розклад хокейного 
олімпійського турніру в тій 
його частині, що стосується 
збірної СРСР: наші хокеїс
ти 6 лютого зустрічаються 
з переможцем матчу Фін
ляндія — Норвегія, 7 люто
го — з переможцем матчу 
НДР — Румунія, 9 люто
го— з командою США, 11 
лютого — з командою 
ФРН, 13 лютого — з коман
дою Швеції, 15 лютого — 
з чехословацькою збірною, 
17 лютого — з канадцями.

РУСАКА 
АМНІСТОВАНО

Закарпатські мнел и в ц і 
жартома говорять: «Русака 
амністовано». В нинішньо
му сезоні воші домовилися 
не полювати і... . 5
області 
6 тисяч 
ти по 
Коли б 
одному 
яка втрата для природи!

В цю пору скрутнувато 
доводиться звірам. У лісах 
сніги глибокі, річки поза
мерзали. На допомогу лі
совим мешканцям прийшла 
людина. Закарпатські єгері 
та лісники заготували близь
ко 200 тонн сіна, понад 2 ти
сячі кормових віників з гі
лок верби та осики. В міс
цях скупчення дичини вста
новлено 2 тисячі годівниць і 
о тисяч солонців.

За останніми даними, лі
сова фауна Закарпаття по
мітно збагатилася.

(РАТАУ).

____ на зайців. В- 
налічується близько 
любителів поблука- 

хащах з рушницею, 
кожний тільки по 
зайцеві взяв, і то

Й рингу

г. новосьолов, 
головний суддя з боксу, 
майстер спорту СРСР.

На килимах

І З

/ Ч -

БК 00853. Індекс 01197.

м. Кіровоград, пул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Киропоград. .

Вже стало традицією 
честь свят Радянської Армії 
і Військово-Морського Флоту 
проводити зустрічі збірних 
команд українських міст з 
боксу, вільної боротьби, кла
сичної боротьби та самбо. 
Цього року такі змагання 
вперше проводяться в комп
лексному заліку і одночасно.

До Кіровоградської зони 
входять команди Миколаїв
ської, Херсонської, Черка
ської, Вінницької та Кірово
градської областей.

Учора ввечері команда кі
ровоградських боксерів зу
стрічалася з херсонцями, а 
боксери Миколаєва — з чер- 
кащаиами.

А завтра в спортивному 
залі спортклубу «Зірка» 
почнуть поєдинки борці кла
сичного та вільного стилів 
і самбісти.

* Змагання обіцяють бути 
цікавими не тільки тому, що 
вони проводяться за круго
вою системою, але й тому, 
що серед учасників багато 
молодих спортсменів, які 
вперше беруть участь в по
дібних зустрічах. Тяжко вга
дати наперед команду, яка 
переможе в комплексному 
заліку, та вже перше зна
йомство з учасниками зма
гань свідчить, що вони доб
ре підготувалися н повні рі
шимості боротися за пере
могу.

В ГОНИТВІ ЗА РЕКОРДАМИ 
І НАЖИВОЮ

Любителям автоспорту знайоме ім’я амери
канського гонщика Крега Брідлава. В листо
паді 1955 року на машині «Дух Америки» він 
промчався по соляному 
кістю 966,35 кілометра на 
шн новий світовий рекорд

Однак на цьому гонщик 
питва за рекордами стала 
же прибутковим бізнесом. __
іпіцтву автомобільних шин, бензинові компа
нії, фабриканти автомашин наввипередки па-

озері Ута зі швпд- 
годину, встановив- 
швндкості на суші, 
не заспокоївся. Го- 

для Брідлава ду- 
Фабрнки по внроб- 

бензинові компа-

магаються використати ім’я гонщика для рек
лами своїх товарів.

1 Брідлгв дуже добре розуміє, що без по
стійного риску не буде реклами, а значить, і 
грошей. Тому вже весною цього року він має 
намір на новій машині, можливо, па такій, 
яку він оглядає зі своєю дружиною (див. зні
мок), зробити спробу поліпшити власний ре
корд.

Американському гонщику також не дають 
спокою лаври англійця Дональда Кемпбелла, 
який залишається володарем рекорду швид
кості на воді (445 км па годину) Намагаю
чись побити цей рекорд, Кемпбелл загинув. 
Брідлав заявляє,' що він думає показати на во
ді швидкість не меншу, ніж 480 км на годину. 

Фото із журналу «Штерн». (ЛПН)

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 2 лютого. Перша 

програма. 10.05 — Теленовннн. 
(М). 10.15 — Телефільм «Веселі 
капітани», «Захудале королів
ство». (Кіровоград). 17.00 — 
Мультфільм. (К). 17.10 — На 
допомогу вивчаючим маркензм- 
леиінізм. (К). 17.40 — Тслевісті. 
(К). 18.00 — Для школярів.
«Грають юні музиканти». (К).
18.30 — «Солдати Жовтня». 
«Г. І. Петровськнй». До 90-річ- 
чя з дня народження. (К). 19.00
— Кіножурнал і телефільм «За
худале королівство». (Кірово
град). 21.15 — «На ма'нежі». 
Телефільм. (М). 21.45 — В ефі
рі «Молодість». «Сучасник». 
(Львів). 22.15 — Назустріч Олім
пійським іграм у Греноблі. (М).

Друга програма. 10.15 —
Мультфільм для дітей. (М).
10.30 — Кінолекторій «Колос». 
(М). 11.00 — Телевісті. (К). 19.00
— «Актриса оперети». Заслу
жена артистка республіки 
'Г. Шмнга. (М).

СУБОТА, з лютого. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Теленовп- 
ии. (М). 10.10 — «З днем на
родження» . Музично-розважаль
на програма. (М). 10.30 — «Здо
ров’я». Науково-популярна про
грама. (М). 11.00 — «Мистецтво 
і ми» — тележурнал. (Чернів
ці). 11.30 — Для школярів і мо
лодших школярів. «Підемо з 
нами в гості до звірят». (Чехо- 
Словаччина). 12.00 — В ефірі 
«Молодість». (М). 13.30 — На
ша афіша. (К). 13.35 — Бесіда 
лікаря. «Неврози та запобіган
ня їм». (К). 14.00 — Програма 
кольорового телебачення. (М).
15.30 — Радянським Збройним
Силам присвячується. Для 
школярів. А. Гайдар. «Школа». 
(М). 17.10 — «Клуб кіномаїідрів- 
ннків». (М). 18.10 — Літопис
піввіку. «Рік 1954-й». Телефільм. 
(М) 19.00 — На меридіанах Ук
раїни. (К). 19.30 — Творчий ве
чір композитора А. Петрова. 
(М). 20.30 — «Тіу-Тау-ТВ».
(Фінляндія). 22.00 — На екрані 
фільми-лауреатн II Всесоюзно
го фестивалю телефільмів. До 
70-річчя з дня народження 
С. Ейзеніптейна. «Уроки май
стра». (М). 23.15 — Теленовннн. 
(М). 23.35 — Танцювальний зал. 
(Таллін).

0 ПОКАЗУЄ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

П’ЯТНИЦЯ, 2 лютого. 10.05 —
Телевізійні новини. (М). 10.15 —

Друкарня Імені Г, М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

Мультиплікаційний фільм. (М).
10.30 — Кінолекторій «Колос». 
(М). 11.00 — Літературний те
атр. (М). 11.45 — Школа спорту 
смена-початківця. (М). 17.00 — 
Для юнацтва. «Супутник». 17.40
— Телевізійні вісті. (К). 18.00 — 
Фільми для дітей. 
Дніпровські новини. 
«Солдат Жовтня». «Г. 
ровськнй». (К). 19.00 — 
са” оперети Т. Шмига».
20.30 — Естафета новин.
21.15 — .Актуальний діалог. 21.45
— «Вечірній екран». Телевізій
на газета. 22.15 — «Попереду — 
Гренобль». (М). 23.00 — «Тіль-т 
ки факти». (М).

СУБОТА, 3 лютого.. 9.00 — 
Програма навчального телеба
чення. 11.00 — Спектакль. 15.00
— Фільм для дітей. 15.30 —
А. Гайдар. «Школа». Спектакль. 
(М). 17.10 — «Клуб кіномаїідрів- 
ннків». (М). 18.10 — Літопис
піввіку. «Рік 1964-й». Телевізій
ний фільм. (М). 19.00 — «На 
меридіанах України». (К). 19.30
— Творчий вечір композитора 
А. Петрова. (М). 20.30 — «Тіу- 
Тау-ТВ». (Фінляндія). 21.15 — 
«Пошта «Вогника». (М). 22.00 — 
«Майстри мистецтв». (М). 23.15
— Телевізійні новини. (М)‘. 23.35
— «Танцювальний зал». (Тал
лін).

18.15 —
18.30 — 
І. ГІет- 
«Актріи

(М).
(М).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 2 лютого. 10.30 — 

Художній фільм «Подвиг роз
відника». 17.00 — Фільм для ді
тей. 17.40 — Телевізійні вісті. 
(К). 18.00 — Актуальний екран. 
13.30 — «Солдат Жовтня». «Г. І. 
Петровськнй». (К). 19.00 — Ху
дожній фільм «Подвиг розвід
ника». 20.30 — Естафета новіш. 
СМ.). 21.15 — Передача з Одеси. 
22.15 — «Попереду — Гренобль». 

«Тільки факти».
22.15 - <
(М). 23.00 - 
(М).

СУБОТА, З 
«Слід веде у ____ _____ _ . _
левізійнпй фільм. 1 серія. 14.30
— Передачі з Одеси. 15.15 — 
Кінохроніка. 15.30 — А. Гайдар. 
«Школа». Спектакль. (М). 17.10

— «Клуб кіиомандрівчиків». (М).
18.10 — Літопис піввіку. «Рік 
1964-й». Телевізійний фільм. 
(М). 19.00 —- «На меридіанах 
України». (К). 19.30 — Творчий 
вечір композитора А. Петрова. 
(М). 20.30 — «Тіу-Тау-ТВ».
(Фінляндія). 21.15 — «Пошта 
«Вогника». (М). 22.00 — «Май
стри мистецтв». (М). 23.15 —і 
Телевізійні новини. (М). 23.35 — 
«Танцювальний зал». (Таллін)

лютого. 11.00 — 
«Сьоме небо». Те-
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ПОГОДА
2—3-ю лютого по області 

передбачається значна хмар
ність, місцями туман, слаб
ка ожеледь. ■ Вітер захід
ний, помірний. Температура 
повітря: вночі — 2-3, вдень 
— 1—6 градусів тепла.
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