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У Н А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про затвердження складу 
обласної виборчої комісії 
ио виборах до Кіровоградської 
обласної Ради депутатів 
трудящих

Тиждень тривав у Кіровограді семінар культмасовнків. На ньому були затійникн ряду сіль
ських і районних будинків культури. Дівчата І хлопці вивчали нові пісні і танці, які займуть місце 
в репертуарах художньої самодіяльності.

На фото: культмасовнки Валентина ВДОВЕНКО з Олександрійського району, Марія 
СК1ЧКО з Олександрійського району, Світлана ДЄЛІСТЬЯНОВА із Знам’янського району.

Фото В. КОВПАКА.

На підставі статей 26 і 27 «Положення про вибори 
до обласних, районних, міських, сільських і селищних 
Рад депутатів трудящих Української РСР» затверди
ти Обласну виборчу комісію по виборах до Кірово
градської обласної Ради депутатів трудящих у скла
ді таких представників громадських організацій і то
вариств трудящих:

Голова Обласної виборчої комісії Руголь Лев Олек
сандрович — від Кіровоградської обласної Ради про
фесійних спілок.

Заступник голови Обласної виборчої комісії Ларі- 
кова Надія Федорівна — від робітників, інженерно- 
технічних працівників і службовців локомотивного 
депо залізничної станції Знам’янка.

Секретар Обласної виборчої комісії Вибрик Біль 
Іванович — від Кіровоградської обласної комуністич
ної організації.

Члени Обласної виборчої комісії:
Губрій Любов Сергіївна — від робітників, інженер

но-технічних працівників і службовців Кіровоград
ської швейної фабрики;

Конишев Михайло І авриловнч — від Кіровоград
ської обласної організації Добровільного товариства 
сприяння армії, авіації і флоту (ДТСААФ);

Косяк Валентина Миколаївна — від Олександрій
ської районної організації товариства Червоного 
Хреста;

Кошова Лідія Григорівна — від Компаніївської 
районної організації професійної спілки працівників 
освіти, вищої школи і наукових установ;

Кулик Микола Йосипович — від робітників, інже
нерно-технічних працівників і службовців Сагайдаць- 
кої птахофабрики Устинівського району;

Лащевська Тамара Павлівна — від Кіровоград
ської обласної організації Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України;

Марущак Тетяна Іванівна — від колгоспників сіль
ськогосподарської артілі імені Леніна Новгородків- 
ського району;

Олійник Дмитро Кирилович — від колгоспників 
сільськогосподарської аотілі «Прогрес» Новомирго- 
родського району;

Усик Віктор Павлович — від колгоспників сіль
ськогосподарської артілі імені Орджснікідзе Бобри- 
нецького району;

Шиїи Іван Олександрович — від робітників, інже
нерно-технічних працівників і службовців Кірово
градського заводу «Червона зірка».

Голова Президії Верховної Ради 
Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради 
Української РСР А. ЗЛЕНКО. 

м. Київ.
24 січня 1969 року.

УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Про нагородження тов. Сухаревської Н. П. 
Почесною Грамотою Президії 
Верховної Ради Української РСР

За багаторічну бездоганну роботу в партійних ор
ганах та в зв’язку з п’ятдесятиріччям з дня народ
ження нагородити секретаря Кіровоградського обко
му КП України тов. Сухаревську Ніну Павлівну По
чесною Грамотою Президії Верховної Ра^и Україн
ської рср.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР А. ЗЛЕНКО.

м. Київ,
23 січня 1969 року.

Пленум обкому ЛКСМ України
Вчора відбувся пленум Кіровоградського обкому 

ЛКСМУ, в якому взяли участь члени і кандидати в 
члени обкому комсомолу, члени ревізійної комісії об
кому комсомолу, секретарі комсомольських організа
цій колгоспів і радгоспів, провідних промислових 
підприємств, бригадири і групкомсорги комсомоль
сько-молодіжних колективів.

Пленум розглянув такі питання:
1. Про завдання комсомольських організацій об- 

ласті по виконанню рішень жовтневого (1968 р.) 
Пленуму ЦК КПРС та листопадового (1968 р.) Пле
нуму Ц.К КП України.

2. Про заходи обкому ЛКСМУ по виконанню по

станови ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання 
комуністичного виховання молоді».

3. Організаційні питання.
По першому питанню з доповіддю «Про завдання 

обласної комсомольської організації по виконанню 
рішень жовтневого (1968 р.) Пленуму ЦК КПРС та 
"листопадового (1968 р.) Пленуму ЦК КП України» 
виступив перший секретар обкому ЛКСМУ М. Си
ротюк.

В обговоренні доповіді виступили І. Урицький — 
перший секретар Олександрійського міськкому 
ЛКСМУ, А. Ніцой — перший секретар Кіровоград
ського міськкому ЛКСМУ, М. Ляшенко — секретар 

комсомольської організації колгоспу «Пам’ять Лені-» 
на» Маловисківського району.

По другому питанню з інформацією виступив дру- 
гий секретар обкому комсомолу М. Гайдамака.

В роботі пленуму взяв участь і виступив з промо
вою перший секретар обкому КП України М. М. Ко- 
бильчак.

В обговорюваних питаннях пленум прийняв відпо
відні рішення.

Пленум розглянув організаційні питання. Членом 
бюро обкому ЛКСМУ обрано першого секретаря 
Олександрійського міськкому комсомолу І. Уриць- 
кого.

Докладний звіт про роботу пленуму обкому 
ЛКСМУ буде опубліковано в наступному номері «Мо
лодого комунара».
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ОРДЕН НА ПРАПОРІ

тету Радянської держави.
Чотиримільйонний ком

сомол України, який не
забаром відзначатиме 
своє 50-річчя, — безпосе
редній учасник багатьох 
яскравих і величних по
дій, які стали знаменними 
в історії нашої країни. 
Його заслуги перед Бать
ківщиною відзначено ор
денами Леніна і Червоно
го Прапора. Орденами 
Радянського Союзу та- . 
кож нагороджено До
нецьку і Луганську облас
ні, 9 міських і районних 
комсомольських органі-' 
зацій республіки, на які 
рівняються всі загони Ле
нінської Комуністичної 
Спілки Молоді України.

Яскраві сторінки в ге
роїчний літопис комсомо
лу вписала Краснодонська 
міська комсомольська ор
ганізація. Вона по праву 
займає гідне місце в ба
гатомільйонній сім’ї мо
лодих ленінців. Незабут
німи є імена юних кому
нарів, які, не шкодуючи 
сил і життя свого, вста
новлювали владу Рад, 
громили її ворогів.

В рядах безстрашних 
борців був і перший ком
сомольський осередок, 
який виник у лютому 1920 
року на Сорокінському 
руднику. Він об’єднував 
близько ста юнаків і дів
чат. Перші комсомольці 
Краснодона Ілля Антифе
ев, Іван Фролов, Варвара 
Філатова, Петро Котов, 
Андрій Гордєєв, Катерина 
Сулейманова, як і міль
йони їх братів по класу, 
своєю боротьбою покла
ли початок новій історії, 
яка потім була продовже
на їхніми дітьми. Одним 
з яскравих свідчень цієї 
спадкоємності поколінь є 
те, що делегатом першої 
Краснодонської комсо
мольської конференції 
був і комсомолець Пег- 
ливан^в, дочка якого 
Майя стала учасницею 
«Молодої гвардії».

Промовець говорить 
про славні бойові і трудо
ві діла комсомольців 
Краснодона в 20-х роках, 
про їх патріотичні звер
шення в 30-і роки. Не
меркнучою славою вві
йде в історію, підкреслює 
він, подвиг комсомолу 
Краснодона в період Ве
ликої Вітчизняної війни. 
Краснодон став всесвіт
ньо відомим містом, сим
волом непохитності і мо
гутності, безмежної від
даності Батьківщині,

В історію Ленінського 
комсомолу, нашої Бать
ківщини назавжди вві
йшли імена Олега Кошо
вого, Уляни Громової, Іва
на Земнухова, Сергія Тю- 
леніна, Любові Шевцової,' 
Івана Туркенича, всіх 
учасників підпільної ком
сомольської організації 
Краснодона «Молода 
гвардія», яка діяла під ке
рівництвом комуністів
П. П. Лютикова і М. П. 
Баранова.

На святі в цьому залі 
присутні рідні керівників 
та учасників партійного, 
комсомольського підпіл-' 
ля, багатьох інших героїв, 
що віддали своє життя за 
світле майбутнє. Низький 
уклін вам, дорогі батьки і 
матері, за те, що ви вихо
вали своїх синів і дочок 
палкими патріотами Ра
дянської країни.

Серед нас знаходяться 
молодогвардійці Радик 
Юркін, Ніна Іванцова, 
Михайло Шищенко, бага
то учасника Великої Віт
чизняної війни, які вияви
ли мужність і безстраш
ність у боротьбі з німець
кими окупантами. Честь І

Славен своїми револю
ційними, бойовими і тру
довими традиціями Крас- 
нодон. Легендарне місто 
на донецькій землі стало 
символом мужності, доб
лесті і відваги, безмежної 
відданості соціалістичній 
Батьківщині.

Всенародним визнанням 
заслуг комсомольців і мо
лоді Краснодона перед 
Батьківщиною є нагород
ження його міської комсо
мольської організації на
передодні 50-річчя ВЛКСМ 
орденом Червоного Пра
пора

Учора, 23 січня, в Крас- 
нодоні було велике і ра
дісне свято. На урочисто
му пленумі міськкому 
ЛКСМУ міській комсо
мольській організації вру
чено високу урядову на
городу.

Перед початком торже
ства представники партій
них, радянських, комсо
мольських, громадських 
організацій і трудящих 
міста, гості з прапорами 
вирушили до центральної 
площі Краснодона.

У скорботній тиші по
кладаються вінки і квіти 
біля пам'ятника «Клятва», 
на чорному мармуровому 
постаменті біля Вічного 
вогню і на могилі тридця
ти двох шахтарів, що за
гинули муче н и ц ь к о ю 
смертю.

У Палаці культури імені 
«Молодої гвардії» на уро
чистий пленум міськкому 
ЛКСМУ зібралися ветера
ни партії, родичі і близькі 
друзі керівників партійно- 
комсомольського підпіл
ля, члени підпільної ком
сомольської організації 
«Молода гвардія», ком
сомольці різних поколінь, 
робітники і службовці, 
представники партійних, 
радянських і профспілко
вих організацій, гості з 
ряду міст.

Тепло зустрічають при
сутні появу в президії 
члена Політбюро, секрета
ря ЦК КП України О. П. 
Ляшка, першого секретаря 
Луганського обкому пар
тії В В. Шевченка, голови 
облвиконкому М. М. Гу- 
рєєва, учасників комсо
мольського підпілля М. Т. 
Шищенка, Р. П. Юркіна, 
Н. М. Іванцової, секретаря 
ЦК ВЛКСМ Т. О. Куценкс, 
секретаря ЦК ЛКСМУ І. І. 
Скиби та інших.

Урочистий пленум від
криває перший секретар 
міськкому ЛКСМУ Борис 
Корсаков. Звучать Гімни 
Радянського Союзу і Ук
раїнської РСР.

В зал вносять прапор 
міської комсомольської 
організації, прапор «Мо
лодої гвардії», Пам'ятні 
прапори.

Одностайно обирається 
почесна президія пленуму 
в складі Політбюро ЦК 
КПРС.

Слово надається О. П. 
Ляшку. Він говорить:

Дорогі товариші, юні 
наші друзі! Сьогодні на 
священній краснодон- 
ській землі велике свято. 
На нього зібрались люди 
різних поколінь і профе
сій, ті, хто своєю працею, 
своєю доблестю приніс 
славу рідному місту.

Героїзмом і мужністю, 
творчою працею всіх ра
дянських людей створена 
і процвітає, стає дедалі 
могутнішою наша Радян
ська Батькіщина. Недавно 
ми проводжали 1968 рік, 
який був роком дальших 
успіхів у розвитку еконо
міки, науки і культури, 
підвищення добробуту 
нашого народу, зміцнен
ня міжнародного автори- 

слава вам, вихованці 
Краснодонської комсо
мольської організації!

Боротьба з ненависним 
ворогом, який посягнув 
на незалежність Країни 
Рад, була важкою. Сини 
й дочки нашої Вітчизни 
пролили багато крові. 
Війна забрала життя у 20 
мільйонів радянських лю
дей. Як герої загинули і 
84 учасники Краснодон- 
ського __ партійно-комсо
мольського підпілля. Про
шу вшанувати їх світлу 
пам’ять вставанням. (Всі 
встають і хвилиною мов
чання вшановують па
м’ять відважних патріотів 
Батьківщини].

В легендарній «Молодій 
гвардії», продовжує тов. 
Ляшко, було близько 100 
чоловік. Кожний молодо
гвардієць давав урочисту 
клятву: «Мстити безпо
щадно за спалені і 
розорені міста і села, за 
кров радянських людей, за 
мученицьку смерть шах- 
тарів-героїв». Цю священ
ну клятву вони виконали 
до кінця.

Кошового, Громову, 
Земнухова, Шевцову, Тю- 
леніна та інших учас
ників Краснодонського 
підпілля справжніми ге
роями і патріотами вихо
вали Комуністична партія 
і Ленінський комсомол, 
радянська сім’я і школа. 
Вони палко любили свою 
соціалістичну Вітчизну, 
прагнули бути активними 
будівниками комун:стич- 
ного суспільства.

Тепер над нашою краї
ною мирне небо. Ниніш
ньому поколінню юних 
створено всі умови для 
успішного навчання і ви
сокопродуктивної праці, 
всебічного розвитку ду
ховних і фізичних сил, 
для здійснення своєї мрії.

Радянська людина пер
шою у світі вийшла в кос
мічний простір. Ровесни
ки і молодші брати моло
догвардійців Юрій Гага- 
рін, Герман Титов, вихо
ванці комсомолу України 
Павло Попович і Георгій 
Береговий, інші радянські 
космонавти проклали пер
ші космічні траси.

Кілька днів тому ми 
стали свідками нового ви
датного досягнення Ра
дянської країни в освоєн
ні космосу. Вперше в сві
ті було здійснено стику
вання космічних кораблів 
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і перехід космонавтів з 
одного корабля в інший. 
Вперше в світі було ство
рено космічну станцію 
на орбіті штучного супут
ника Землі. Цей подвиг 
здійснили нові герої Во
лодимир Шаталов, Борис 
Волинов, Олексій Єли- 
сєєв, Євген Хрунов, яких 
22 січня урочисто зустрі
чали і вшановували ра
дянські люди. Космічні 
перемоги — результат на
полегливої мирної праці 
нашого народу. Вони ма
ють виняткове значення 
для прогресу всього люд
ства.

Партія і уряд, каже да
лі промовець, високо оці
нили подвиг комуністів і 
комсомольців Краснодо
на. Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР п'ятьом 
членам штабу «Молодої 
гвардії» — коміс арові 
Олегу Кошовому, Уляні 
Громовій, Іванові Земну- 
хову, Сергієві Тюленіну і 
Любові Шевцовій по
смертно присвоєно зван
ня Героя Радянського 
Союзу. 46 чоловік наго
роджено орденами і 66 
чоловік медалями «Пар
тизанові Вітчизняної вій
ни» І ступеня.

Світлу пам’ять про ге
роїв молодогвардійців 
свято береже радянський 
народ. Подвигами моло
догвардійців захоплюю
ться всі чесні люди землі, 
їх приклад надихає юна
ків і дівчат багатьох країн 
світу в боротьбі за свобо
ду і національну незалеж
ність.

Промовець 
далі успіхи 
Краснодона у 
завдань п'ятирічки,

відзначає 
трудящих 
виконанні 

вели-
ку заслугу в цьому моло
ді міста, називає найкра
щі комсомольсько-моло
діжні виробничі колекти
ви, які показують приклад 
самовідданої праці.

Подвиг комсомольців і 
молоді Краснодона в ро-- 
ки Великої Вітчизняної 
війни, успіхи міської ком
сомольської організації в 
комуністичному вихован
ні підростаючого поколін
ня, підкреслює він, Бать
ківщина відзначила висо
кою урядовою нагоро
дою — орденом Черво
ного Прапора.

Під бурхливі оплески 
присутніх тов. Ляшко ого
лошує текст Указу Прези
дії Верховної Ради СРСР 

і прикріплює орден на 
прапорі Краснодонської 
міської комсомольської 
організації.

Дозвольте в цей свят
ковий день, продовжує 
він, сердечно поздорови
ти вас з високою урядо
вою нагородою, побажа
ти вам, комсомольцям, 
усій молоді дальших успі
хів у житті і праці. Немає 
сумніву в тому, що ком
сомольці і молодь Крас
нодона, юнаки і дівчата 
Луганщини з честю ви
правдають нагороду Бать
ківщини, І далі показува
тимуть зразки героїзму і 
доблесті, самовіддано 
працюватимуть, наполег
ливо оволодіват ймуть 
знаннями, будуть безза- 
вітно віддані справі Кому
ністичної партії.

Кожному поколінню мо
лодих історія визначає го
ловне завдання. Молодо
гвардійці 60-х років бу
дують комунізм — най- 
прекрасніше і найспра- 
ведливіше суспільство на 
землі. І ви, двадцятирічні, 
повинні увібрати в себе 
героїзм і силу духу пер
ших комунарів, наполег
ливість і самовідданість у 
праці героїв 
мужність і 
Батьківщині 
воїнів, які 

п'ятирічок, 
відданість 

радянських 
стояли на

смерть у грізні роки Ве-
ликої Вітчизняної війни, 
повинні стати гідними 
спадкоємцями соціаліс
тичної держави, створе
ної працею батьків і ма
терів.

Комсомольцям і молоді 
необхідно наполегливо 
вчитися, оволодівати вер
шинами науки, новою 
технікою, вести активну 
боротьбу за дальше удо
сконалення виробництва.

Тепер наша країна, весь 
радянський народ готую
ться гідно зустр і т и 
100-річчя з дня народ
ження В. 1. Леніна. Ком
сомольці, вся молодь, по
винні глибоко вивчати ле
нінську теоретичну спад
щину, кожний свій крок, 
Всі свої дії звіряти з Ле
ніним, вчитися у нього 
боротися за справу партії 
і народу.

Наприкінці О. П. Ляшко 
ще раз палко поздоров
ляє присутніх з високою 
урядовою нагородою і 
від імені Центрального 
Комітету Комуністичної 
партії України і уряду 
республіки вислов л ю є 
впевненість, 'що комсо
мольці і молодь Красно
дона, як і все молоде по
коління нашої Батьківщи
ни, завжди будуть іти в 
перших рядах борців по 
шляху, вказаному вели
ким Леніним.

На трибуні — перший 
секретар місь к к о м у 
ЛКСМУ Борис Корсаков. 
Від імені комсомольців і 
молоді він щиро дякує 
Комуністичній партії і Ра
дянському урядові за ви
соку нагороду і запевняє, 
що юнаки й дівчата Крас
нодона віддадуть усі свої 
сили самовідданому слу
жінню Батьківщині, будів
ництву комунізму.

Потім виступають робіт
ник очисного вибою шахти 
«Суходольська» № 1 Ва
силь Пастушенко, член 
підпільної комсомольської 
організації «Молода гвар
дія» М. Т. Шищенко, уче
ниця середньої школи 
№ 24 імені Івана Туркени
ча Таня Селищева, ветера
ни комсомолу, член КПРС 
з 1921 року І. Н. Фролов, 
мати комісара «Молодої 
гвардії» Олега Кошового 
—чО. М. Кошова, заслуже
ний учитель школи Ук
раїнської РСР Герой Со
ціалістичної Праці С. К. 
Сафонова, секретар ЦК 
ВЛКСМ Т. О. Куценко, пер
ший секретар Краснодон
ського міськкому КП Ук
раїни О. С. Руденко.

Учасників урочистого 
пленуму привітали піо
нери.

Присутні одностайно 
прийняли вітальні листи 
Центральному Комітетові 
КПРС і Центральному Ко
мітетові КП України.

Прийнято також звер
нення до комсомольців і 
молоді республіки і з зак
ликом стати в ряди пере
довиків соціалістичного 
змагання, ознаменувати 
Ленінський ювілей і 50-річ
чя комсомолу України но
вими трудовими звершен
нями, успіхами в оволо
дінні наукою і технікою, 
впровадженні її досягнень 
у виробництво.

Комсомольці і молодь 
Краснодона пере дали 
Центральному Комітето
ві КП України макет па
м’ятника героям «Моло
дої гвардії».

Урочистий пленум ого
лошується закритим. При
сутні співають партійний 
гімн «Інтернаціонал».

Наприкінці відбувся ве
ликий концерт.

* * *

І
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Учора, член Політбюро, 
секретар ЦК КП України 
О. П. Ляшко поклав до 
пам’ятника молодогвао- 
дійцям вінок. На стрічці 
напис: «Героям партійно- 
комсомольського підпіл
ля Краснодону від ЦК КП 
України, Президії Верхов
ної Ради УРСР і Ради Мі
ністрів УРСР».

(РАТАУ).



©

ж

25 січня 10(19 року „Молодий комунар** З стор.

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ, 
ПРИСВЯЧЕНА
НОВІЙ ПЕРЕМОЗІ 
В КОСМОСІ

МОСКВА. 24 січня в актовому залі ДІДУ відбулась прес- 
конференція радянських та іноземних журналістів. Вона 
була присвячена запускові і успішному здійсненню стику
вання пілотованих космічних кораблів «Союз-4» I «Союз-5» 
переходові двох космонавтів з одного корабля в другий під 
час орбітального польоту.

Бурхливими оплесками зустріли присутні нових «зоряних 
братів» Героїв Радянського Союзу В. О. Шаталова, Б. В. 
Волинова, Є. В. Хрунова, О. С. Єлисєева.

Вступне слово виголосив президент Академії наук СРСР 
академік ЛІ. В. Кслднш.

У короткому огляді він відзначив, що створення під 
час польоту «Союза-4» і «Союза-5» експериментальної кос
мічної станції відіграє чималу роль і для підготовки май- 
бутніх експедицій на інші планети, бо такі експедиції раціо- 
пально здійснювати за допомогою стикування кількох кос
мічних апаратів.

Виступає командир корабля льотчик-космонавт Володимир 
Шаталов. Він розповідає про те, як було створено першу 
експериментальну станцію на орбіті, як працювалося йому 
І його друзям у космосі.

Складання і політ експериментальної космічної станції, 
зауважив Шаталов, дали змогу одержати необхідний мате
ріал для створення довго існуючих науково-дослідних стан
цій. Майбутні орбітальні станції вимагатимуть зміни екіпа
жів, доставки на них вантажів і наукового устаткування, 
проведення експериментів і монтажно-демонтажних робіт на 
станції, відправки на Землю матеріалів досліджень. Багато 
елементів цих операцій було опрацьовано в польоті косміч
них кораблів «Союз-4» і «Союз-5» у складі експерименталь
ної станції.

Командир корабля «Союз-5» льотчик-космонавт Борис Бо
линов розповів про те, як працював космічний екіпаж на 
орбіті, як було здійснено перехід з корабля в корабель.

іерговим найважливішим завданням після стикування бу
ло здійснення виходу в комос .'нженера-дослідпика Хруно
ва Є. В. і борт-інженера Єлисєева О. С. і наступний. їх 
перехід в корабель «Союз-4». Для здійснення переходу 
космонавти повинні були одягти сканфандрн. В усіх попе
редніх польотах скафандри одягалися на землі. В цьому 
польоті вперше одягання скафандрів здійснювалося на 
борту космічного корабля.

Бортінженер першої експериментальної станції на орбіті 
льотчик-космонавт Єлисєєв розповів подробиці про технічне 
забезпечення унікального експерименту.

Виступає льотчик-космонавт Євген Хрунов. Він розповідає 
про роботу, яку він виконував як інженер-дослідник у 
польоті космічних кораблів «Союз-4» і «Союз-5», про свої 
враження під час цього польоту.

Перебуваючи в кораблі, я стежив за процесами причалю
вання, стикування і жорсткого механічного з’єднання ко
раблів в єдине ціле — експериментальну космічну станцію; 
працював з астронавігаційною апаратурою; досліджував 
проходження радіохвиль у різних діапазонах через іоГюсфе- 
ру. Лін виконували меднкобіологічні експерименти 1 дослід
ження.

А от розповідь Є. Хрунова про перехід з одного корабля 
в другий.

16 січня, коли корабель «Союз-4» робив 35-й виток, ми 
з О. Єлнсєевим вийшли з кабіни корабля в орбітальний 
відсік і приступили до одягання скафандрів. Незабаром до 
нас приєднався командир корабля Борис Волинов і допоміг 
одягти гермошоломн, рукавички і ранці автономної системи 
життєзабезпечення. В цей час саме проходив сеанс телеба
чення і нам сказали, що нас добре бачать на Землі.

Орбітальний відсік кораблів серії «Союз» служить не 
тільки, для проведення наукових спостережень, відпочинку 
космонавтів. Він одночасно є шлюзовою камерою.

Тому, коли Борис Волинов пішов на своє місце в кабіну' 
корабля і закрив гермолюк, ми перевірили герметичність 
скафандрів, роботу системи життєзабезпечення, доповіли про 
готовність до виходу, і командир нашого «Союза-5» включив 
механізм відкриття люка.

Я перший мав покинути орбітальний відсік корабля. Люк 
відчинився, і в корабель ринув потік сонячного світла. Ви
йшов я з корабля легко, обдивився.

Помилувавшись на чудову картину — сяючий космічний 
корабель на фоні землі і чорного неба, — я почав перемі
щатися, пішов в район стикування вузла, де на кораблі 
«Союз-4» була встановлена зовні кінокамера, яка провадила 
зйомку причалювання і стикування космічних кораблів.

Хочу уточнити поняття «пішеїв». У нас, тих, що живуть на 
Землі, поняття переходу, переміщення, зв’язано, як правило, 
з ходінням. В умовах невагомості йти по поверхні корабля у 
звичайному розумінні слова не можна — немає опори під 
ногами, немає сили, яка притискує людину до поверхні. 
Ще на Землі, на тренуваннях ми переконались, що перемі
щатись у космосі, «переходнтр» по кораблю з одного місця 
в друге, найкраще... на руках, використовуючи жорсткі по
ручні для опори.

Під час переходу О. Єлисєева я спостерігав за ним, під
тримував зв’язок. Потім ми разом з Єлнсєевим за сигналом 
командира увійшли в орбітальний відсік «Союз-4», закрили 
люк, включили наддув, створили нормальний тиск І скину
ли скафандри. До нас вийшов у відсік В. Шаталов, ми з 
ним сердечно зустрілись, обнялись, передали йому листи від 
рідних І ранкові газети за 15 січня з повідомленням ТАРС 
про його політ на кораблі «Союз-4».

* * *
Потім вчені і космонавти відповіли на запитання радян

ських та Іноземних журналістів.
(ТЛРС).

^ТЕМА НЕ НОВА, АЛЕ...
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Вітер розгойдував чорне гілля, кидав у облич
чя снопи холодних бризок.

— Вітька, синок! — зі стогоном вирвалося у 
Івана Петровича.

Зовсім недавно носив його на руках, 
до стелі. Не зчувся, як промайнули 
син пішов до школи.

Іван Петрович крокував до вокзалу, 
люди, іцо бачили хлопчину там. Ще 
помітив скулене на лавці 
дрімав. Батько підхопив 
ще теплого зі сну.

— Пусти, я не хочу 
вирватися Вітька. Батько 
дитячі оченята, а по щоці повільно 
сльоза.

Коли ж це трапилось? І як? Вже не вперше 
син ночує не вдома. Знаходив його Іван Пет
рович в кабінах автомашин, на вокзалі, а то й 
просто в степу під скиртами соломи.

Почалося це кілька років тому, коли 
пішов до першого класу. Бігав батько по мага
зинах, бігпли мати, бабуся, ...." ”-л-
бутпьому першокласнику підручники, портфель, 
зошити, юлівпі. Хлопець, прикусивши язика ста
ранно виводив перші літери. А потім:

— Де був? - ще на порозі зустріла дружина.
— Па роботі затримався, — Іван Петрович 

глянув на неї.
У місцевкомі дружина не стримувалась:
— Шляється ночами, то хай і їсти сам собі 

готує.

• РЕДАКЦІЯ
ОДЕРЖАЛА
ВІДПОВІДЬ

„ОІІЕРЕЖІІОі
ТАНЦІ!«

В кореспонденції під та
ким заголовком, опублікова
ній в нашій газеті 14 груд
ня минулого року, йшлося 
про цезадовільну роботу з 
молоддю в Маловисківсько- 
му Будинку культури.

Завідуючий районним від
ділок культури П. Чущенко 
повідомив, що 20 грудня ко
респонденцію обговорено на 
виробничій нараді працівни
ків Будинку культури. Ви
кладені факти мали місце. 
Директора Будинку культу
ри і методистів зобов’язано 
частіше проводити тематичні 
вечори, усні журнали, вечо- 
ри-зустрічі з учасниками 
громадянської і Великої Віт
чизняної воєн, з передовика
ми виробництва.

Секретар Ліаловисківського 
райкому комсомолу О. Крю
чок повідомив, що замітку 
обговорено на засіданні бю
ро райкому ЛКСМУ. Члену 
бюро райкому В. Дзюбенку, 
який відповідальний за ро
боту комсомольців-дружин- 
ників, вказано.

При райкомі комсомолу 
створено комсомольський 
оперативний загін.

Дійовою формою ро
боти загону стали рейди, хід 
яких висвітлюється в стін
газеті.

, ТТ ОРОГА РЕДАКЦІЄІ 
' гА Прочитавши одну роз
повідь в
парі», я
лася: а

А як же покликання?«Молодому кому- 
зразу ж спохвати-

а чи не пора і тобі, -_______  _  . © п п
дівчино, подумати про ви- ТРИ ЗАПИТАННЯ ГАЛИНИ 
бір професії?

Цього року закінчую десятий. Звати мене, як і ту 
дівчину з розповіді — Галиною. Що б я зробила, ко
ли б зі мною трапилося так, як з нею? Адже Галина 
зробила помилку, неправильно обравши професію.

Щось конкретне своїй ровесниці порадити Йе можу. 
Я ще молода, не маю певного досвіду, і мені самій 
хотілося б з кимось порадитися.

В нашому класі є такі учні, що вже сьогодні го
туються до вступу в інститути чи технікуми. Вони по
чинають працювати зверх шкільної програми. І мені 
од цього приємно, а заодно і дивно трохи: для чого 
все це? Може, тому, що моя мрія зовсім не схожа на 

інші. Крім того, не знаю: чи може вона здійснитися? 
А справа в тому, що я мрію водити поїзди... Скаже
те — романтика? Але хіба не маю права 
професію?

Пишу тому, що вже не раз говорила 
з друзями. І, знаєте, вони не поділяють 
Мовляв, ми закінчуємо десятирічку, щоб 
вузах... А в професійно-технічні училища йдуть ті, 
для кого закриті дороги в інститути... Тобто серед
нячки.

Гірко слухати такі слова.
Невже головне в житті — інститут? Як же тоді 

бути з покликанням? Доки не пізно — підкажіть ме
ні, друзі, аби й зі мною не трапилося такої історії, як 
з Галиною, про яку писав «Молодий комунар» у стат
ті «Чуже місце».

ВІД РЕДАКЦІЇ:

селище Голованівськ».

на подібну

на цю тему. 
моїх думок.- 
навчатися у

Галина П,

Ми подаємо лист Га
лини П. без будь-яких 
скорочень. Відчувається, 
що дівчину серйозно 
турбує питання вибору 
професії, питання її осо
бистого місця у житті.

Звертаємося/ до ро
весників Галини: напи
шіть, друзі, ВИСЛОВІТн 
свої думки з приводу 
сумнівів завтрашньої ви
пускниці. Отже, парад 
вами три запитання, які 
випливають з листа Гали
ни П.

1. Чи можна погодити
ся з думкою, що в про
фесійно-технічні учили
ща вступають лише ті 
учні, які погано навчали
ся в школі!

2. Може й справді — 
головне у житті — закін
чити інститут! А як же 
покликання!

3. Чи зустрічали зи лю
дей, які ніколи не До
пускали помилок!

Кожна відповідь буде 
видрукована на сторін
ках «Молодого комуна
ра» і, безперечно, допо
може Галині П. розвіяти 
її сумніви.

Наша адреса: Кірово
град, вул. Луначарсько- 
го, 36, редакція газети 
«Молодий комунар», від
повіді Галині П.

І СИЛЬНА
ЛЮДИНА...»

ФІЛЬМ ПРО А. П. ЧЕХОВА

дитину люблять, 
дрібні нспорозу-

«ТАКА ВЕЛИКА

хто не брав участі у баталії, був

Вітя

Новгородківськнй район.

Кілька років тому на сцені Московського 
театру імені Вахтангова була поставлена п’є
са Леоніда Малюгіна «Насмішкувате моє 
щастя». Головний герой — А. П. Чехов. А в 
1967 році режисер Сергій Юткевич почав зні
мати за сценарієм Л. Малюгіна фільм «Сю
жет для невеликого оповідання». Зйомки 
тривають і зараз. Назва фільму взята з реп
ліки письменника Тригоріна з чеховської 
«Чайки». Власне, і весь фільм — це розпо
відь про історію виникнення цієї чудової п’є
си, яка дала емблему МХАТу, одному з 
найкращих російських театрів. Чарівні, широко 
розпростерті крила чайки повинні забитися у 
цьому фільмі. Автори його хочуть показати 
творця «Чайки» таким, яким він був на
справді. «В людині все повинно бути прекрас
не...» — слова ні могла сказати тільки пре
красна людина. Сучасники згадують, що Че
хов був високий, дуже стрункий, мав легку 
ходу, одягався просто, але елегантно. Артис
тові — виконавцеві ролі А. П. Чехова — тре
ба передати, за словами І. Буніна, «чарівність 
його веселості, красу його відкритого, прос
того обличчя і його променистих очей». Здає
ться, саме такого артиста знайшов С. Ютке
вич для свого фільму. У ролі А. Чехова зні
мається киянин Микола Гринько.

Письменник жив надзвичайно напруженим 
внутрішнім життям. Ніхто ніколи не чув від 
нього жодної скарги, навіть, коли він страж
дав від тяжкої хвороби. І невдала прем’єра 
«Чайки», про яку розповідає'фільм, не зло
мила його. «Така велика і сильна людина», — 
писав про нього І. Бунін. Таким і бачать 
творці фільму головного героя.

А. Чехов дуже добре знав жіноче серце, ро
зумів і цінував жіночість. Про це говорять 
його твори. І оточували його жінки, вірні і 
люблячі. У фільмі глядач зустрінеться з його 
матір’ю І сестрою Марією Павлівною, що все 
епос життя присвятила любимому братові. її 
роль грає Ія Саввіна, якій так вдаються об
рази самовідданих російських жінок (згадайте, 
«Даму з собачкою», «Анну Кареніну»).

Була в житті А. Чехова і любов, що не 
принесла щастя ні йому, ні дівчині-вчительпі, 
подрузі Марії Павлівни. На роль Ліки Мізі- 
нової режисер запросив популярну французь
ку кіноактрису Марину Владі.

Голова місцевкому, шанована серед односель
чан людина, викликав Івана Петровича.

— Трактор ремонтував, завтра ж в поле, — 
пояснив.

Біль і досада стислії серце чоловіка. Додому 
йти не хотілося, знав, знову буде сварка. По 
дорозі зайшов до буфету. Вранішня подія ви
далася не такою вже й значною. Майже весе
ло попрямував додому.

— Прийшло твоє золото, — підштовхнула 
доньку теща. — Скажи, хай не дихає, бо всі ми 
тут очманіємо.

Не будемо передавати подробиць розмови 
між подружжям. Вони не для друку. На емо
ційні виступи дружини чоловік відповідав не 
менш емоційно. Теща теж не лишалася осто
ронь.

Єдиним, .. . . .
Вітька. Злякано поглядав то на матір, то на 
батька.

Подібні вечори повторювалися все частіше.
> иаїкпи ___  Батько ходив якийсь чужий, мати весь час бу-
відшукуючн май- ла сердита. Обом їм було не до .Вітькн.

підкидав 
роки, як

Говорили 
___  , в дверях 

синове тільце. Вітька 
його на руки, притис

додому! — спробував 
стояв, вдивляючись у 

поповзла

ВІТЬКШ

Василь Д1ДЕНКО

Шумить 
вітрами

сімнадцятий рік

Монархія накренена 
Щезав без сліда. 
Шумить вітрами Леніна 
Країна молода.
Г розою-канонадою 
Зміта лакеїв зла.
Залізне пір’я падає 
З двоглавого орла.
Злітають над вокзалами 
Закличні гами сурм: 
— Із масами повсталими •— 
На штурм, на штурм,

на штурм! 
Монархія накренена 
Щезає без сліда.
Шумить вітрами Леніна 
Країна молода.

Виталий ЦЫПИН

ОТЦУ

на об’єднати подружжя. Адже обоє вони люди 
непогані, чесні трудівники, 
Але й тут на заваді стали 
міння.

— Хіба ти батько, ідо ти
— зі злістю кидала дружина.

Людина не може бути самотньою. А тим біль
ше, коли людині десять років. Вітька знайшов 
собі товаришів, які з тієї чи іншої причини ко
ристувалися підносною свободою, а простіше 
сказати, вийшли з-під батьківського контролю. І:

— Ти малий, Вітько, ти пролізеш, — шепотів 
старший Петренко.

Вітька заліз у квартиру, знайшов гроші і 
звик. Навіть сліду жодного не залишив. Сусіди 
були здивовані: в селі такого не траплялося. 
Лише коли Вітька з наказу того ж Петренка 
відкрив замок ще в одній квартирі, а потім 
заліз до шкільної майстерні, батьки стривожи
лися. Зрозуміли, що треба зайнятися вихован
ням енна.

Здавалося б, спільна тривога за сина повин-

для нього робиш? 
г

Іван Петрович грюкав дверима І пробував на
одинці говорити з Вітькою.

— Не смій вихоьуватн! — підступалася дру
жина. — Себе спочатку виховай.

А коли мати сама говорила з сином, на за
хист хлопця ставала бабуся.

Вітька не знав, кого слухати. Але з постійних 
сварок, в яких батьки не обмежувалися загаль
ноприйнятими виразами, він зрозумів, що в сім’ї 
в нього нс так, як у інших, що батьки його 
чимось гірші, ніж у його товаришів.

Відчай погнав хлопця у поле. Довго схлипу
вав під скиртою соломи та там і заснув.

— Вітька, синок! — повторював Іван Петро
вич. Син заглянув батькові в очі, помітив там 
таку нелюдську тугу, що мимоволі притиснув
ся до його куртки, пропахлої трактором і тю
тюном.

Батько приніс Вітьку на руках. Вдомзч їх че
кала вечеря на столі і чисті постелі.

Може скластися враження, що автор виправ
довує батька і засуджує матір. Це не зовсім 
вірно. Може, доля вини матері тут і більша, 
але нестримний егоїзм обох вже кілька років 
травмує душу малолітнього хлопчини, і виправ
дання якогось обом бути не може.

Я зумисне не називаю ні діючих осіб (батька 
теж зваги інакше), ні місця подій. Гадаю, ге
рої себе пізнають. А, може, пізнає себе не ли
ше ця сім’я. 1... зробить висновки.

В. ШАРІЙ.

С тобою в восемнадцать лет 
я секретарил в сельсовете, 
и — помнишь — выстрел 

на рассвете...
Он н во мне оставил след. 
Потом учеба. —

Вся страна 
жила, влекома целью 

дальней. —
С тобой 

за книгой 
дотемна 

и я просиживал в читальне. 
Был долог день и дорог час, 
работай, — торопили сроки, 
и навсегда входили в нас 
скупые ленинские строки. 
Мы рядом шли. *

В тот грозный год 
и я вставал с тобою вместе 
в атаку, и кричал: «Вперед!» 
и на штыках качал 

возмездье.
И в череде крылатых дней, 
в боях, средн огня и дыма 
от биографии твоей 
моя, отец, неотделима.
Ты спишь.

Но за тобой во тьме 
стучит рассвет в двойные 

рамы, 
но как в тебе, не спят

во мне 
и ноют фронтовые раны. 
Мы крепко связаны с тобой: 
землей, полями 
и всей страной,

и лесами, 
и всей 

судьбой, 
стихами, 
ветер дует...

и замыслами, и 
И нам весенний 
Мне быть, 

и жить.
в строить так 

как твой нелегкий путь 
диктует.

г. Кировоград.
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• СНІГОВИЙ ДЕСАНТ

В ДОРОГУ, БАТАЛЬЙОНИ!
Рік тиму.«Комсомильская правда» вперше покликала юнаків та дівчат взя

ти участь у наймасовіших зимових військово-спортивних змаганнях. Десятки 
загонів молодих ентузіастів, керовані шіабом «Снігового десанту», що діяв 
при редакції «Молодого комунара», стартували н на Кіровоградщині. Тисячі 
кілометрів пройшли учасники цих цікавих змагань.

За- літній період батальйони «Снігового десанту» ще більш оволоділи вій
ськово технічними знаннями, стала кращою їх спортивна база.

А нині ми знову формуємо і відправляємо в дорогу нові загони лижників. 
«Сніговий десант» має допомогти хлопцям і дівчатам ще більше зміцнити своє 
здоров’я, стати бадьорішими, витривалішими. Члени загонів повинні навчитись 
добре ходити на лижах, полюбити по-справжньому спорт, навчитись витри
мувати всі труднощі дороги.

Маршрут «Снігового десанту» проляже до історичних місць, місць трудо
вої і бойової слави.

Хай лижники пройдуть дорогами комсомольської слави, хай їм — 
громадянам Країни Рад — відкриється в усій величі і багатогранності 
природи рідного краю.

юним 
краса

НАГАДУЄМО, що в змаганнях «Сні
гового десанту» можуть взяти участь 

старшокласники, учні професійно-техніч
них училищ і середніх спеціальних уч
бових закладів, а також молоді робітни
ки колгоспники, студенти, воїни.

Для цього треба створити батальйони 
(загони), в яких вибираються: командир 
батальйону (в школі викладач фізкуль
тури, географії, історії... лнжпик-розряд- 
ннк, досвідчений турист), комсорг (заст. 
командира), старшина, оперативний 
зв’язківець, санінструктор. У кожному 
батальйоні повинно бути не менше двад
цяти чоловік (обов’язкова участь в ньо
му дівчат). В одному учбовому закладі 
може бути створена будь-яка кількість 
батальйонів. Батальйони «Снігового де
санту» можуть створюватись 
місцем проживання, "
курсіймо-турнстських 
ках піонерів при позашкільних дитячих 
установах, на заводах, колгоспах, вузах 
і військових підрозділах.

Кожен батальйон має свою назву, ем
блему.

Змагання проходять заочно. Маршру
ти рекомендується прокласти там, де 
йшла боротьба за встановлення Радян-> 
ської влади, по пам’ятних місцях Вели
кої Вітчизняної війни, до. ударних момсо-

також за 
при дитячих екс- 
станціях, будин-

«Сні-мольських будов... Кожен учасник 
гового десанту» повинен пройти не мен
ше ста кілометрів у складі батальйону. 
Крім того, брати участь в лижних гон
ках: юнаки на десять кілометрів; дівча
та — на вісім кілометрів. Крім того, в 
походах «Снігового десанту» 
повинні виконати не менше 
«операцій» (по вибору):

— оволодіння туристськими

учасники 
чотирьох

навичка
ми (установка намету, укладка рюкза
ка, розведення вогнища з кип’ятінням 
води, ходіння по азімуту, надання ме
дичної допомоги при «переломі» «обмо
роженні» та інше);

— стрільба з стрілецької зброї, грана* 
тометання;

— проведення на місцевості воєнізова
ної лижної естафети, виходячи з місце
вих умов;

пс-

НАЗВИ і ПРИНАЛЕЖНІСТЬ 
КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИ-

проведення змагань і 
підсумків в області по- 
ШТАБ «СНІГОВОГО ДЕ- 
ГАЗЕТ1 «МОЛОДИЙ КО-

25 січня 1969 року

— проведення військової гри;
— вивчення п’яти—семи прийомів бо 

ротьбн «самбо»;
— знайомство з азбукою Морзе;
— вивчення основ топографії;
— вивчення стрілецької зброї (авто

мат, карабін);
— користування протигазом, індивіду

альними засобами протиатомного захис
ту і протихімічного захисту.

Обов’язкова умова — нести щоденник 
батальйону з описом маршрутів викона
них завдань.

Безпосереднє 
підведення їх 
кладається на 
САНТУ» ПРИ 
МУІ1АР».

Заявки на участь у змаганнях надси
лаються ШТАБУ. В них повинні бути 
вказані: ‘ ~.................... .
БАТАЛЬЙОНУ,
К1В, ПРІЗВИЩЕ КОМБАТА, КОМСОР- 
ГА, ОПЕРАТИВНОГО ЗВ’ЯЗКІВЦЯ.

Про проведені походи і характер ви
конаних операцій оперативні зв’язківці 
доповідають у формі письмових донесень 
у ШТАБ «СНІГОВОГО ДЕСАНТУ».

Закінчити змагання батальйон може 
після того, як всі учасники пройдуть в 
його складі не менше ста кілометрів і 
виконають чотири завдання. Матеріали 
про закінчення змагань, щоденник ба
тальйону, завірений печаткою школи, на
силаються в штаб, який визначить 
реможців. Батальйони також можуть ви
силати схеми пройдених маршрутів, 
протоколи змагань і заліків, фотоальбо
ми, любительські кінофільми.

Батальйон, що переможе в змаганнях, 
нагороджується Почесною грамотою, спе
ціальним призом, які будуть встановле
ні обласним штабом «Снігового десан
ту».

Щасливого вам фінішу, друзі!

ОБЛАСНИЙ ШТАБ 
«СНІГОВОГО ДЕСАНТУ»

© її ЇЇ її її
Валерій Лаврушкін

скорохід СРСР
На ковзанярському чемпіона

ті країни, який відбувся у 
Москві 10—11 січня, було нема
ло сюрпризів. Але, мабуть, 
найбільшою несподіванкою ста
ла перемога Валерія Лавруш
кіна у багатоборстві, перемога 
не проста, поскількн, окрім ти
тулу абсолютного чемпіона, він 
завоював ще три золотих ме
далі — на дистанціях 1500, 5000 
і 10000 метрів. Такого успіху 
останній раз добивався лише 
Віктор Коснчкін у 1961 році. 
Але перемога Лаврушкіна ще 
більш вагома, тому що за пі 
роки у ковзанах відбулася по
мітна спеціалізація скороходів. 
рОЗДІЛеННЯ 1
стартувати 
на різних 
набагато важче.

Цікаво, що спортивна кар’є
ра Лаврушкіна почалася так 
само, > к і Коснчкіна. В од
ній з останніх пар, що старту
вали на дистанції 5000 метрів 
у чемпіонаті 1958 року, при 
зовсім пустих трибунах, поки
нутих навіть репортерами, ні
кому не відомий хлопець з 
Москви Коснчкін переміг всіх 

I визнаних майстрів. Дебют

їх по амплуа, і 
однаково успішно 

дистанціях стало

москвича Лаврушкіна відбувся 
за тих же обставин у 1965 
році. Увечері, коли Матусевнч, 
що показав найкращий час 
на дистанції 5000 метрів, уже 
приймав поздоровлення як чем
піон, дебютант Лаврушкін 
прийняв старт на цій дистан
ції і закінчив її чемпіоном.

Заслужений майстер спорі у 
Костянтин Кудрявцев, на віку 
якого радянські скороходи 
одержали всі свої чудові пе
ремоги у світових першостях. 
пояснює успіхи Лаврушкіна 
так: «Цей ковзаняр володіє 
найбільш сучасним, найбільш 
близьким до світових стандар
тів бігом. Чим взяв він н.і 
чемпіонаті?

Тим, щ > до кінця дистанції 
(хочу це підкреслити), біг на 
сильно зігнутих ногах, з хоро
шим зміщенням і великою 
амплітудою відштовхування 
Мабуть, він був єдиним з 
учасників, кому вдалося, не
зважаючи на трудний, «скля
ний» лід. підтримати прл- 
вчльянй малюнок техніки від 
старту до фінішу. У порівнян
ні з минулим сезоном Валерій 
швидше закінчує поштовх, на

багато краще розслаблюється. 
А володіння розслабленням — 
секрет сучасних швидкостей».

Як показав чемпіонат СРСР, 
Валерій Лаврушкін зараз у 
прекрасній формі. Певно, він 
зуміє конкурувати з кращими 
скороходами Європи і світу 
уже в нинішньому сезоні. Але 
наскільки успішними будуть 
його спроби, сказати важко. 
Більш усього головний сезон 
мя Валерія Лаврушкіна попе
реду. Абсолютний чемпіон 
СРСР Віктор Коснчкін лише че
рез рік зумів добитися абсо
лютної перемоги на чемпіонаті 
світу. Так що у Лаврушкіна, 
якщо до кінця дотримуватися 
цього порівняння, ще є рік у 
запасі.

ігор ОБРАЗЦОВ, 
спортивний оглядач АПН.

'' *

0 Космонавт Олексій Єлисєєв на тенісному корті.
ф У космонавтів є свої чемпіони. Наприклад, в тенісі — 

Євген Хрунов.
0 Борис Болинов на заняттях з гімнастики.
Г'< Володимир Шаталов на тренуванні із стрибків з пара

шутом. Фото АПН.

„...ДУЙТЕ КІНО!“
Екзаменаційна комісія була 

трохи незвичайна. До її скла
ду входили дві 
і семикласник 
тіркін. Екзамен 
русь.

— Товаришу 
вас помер білета?

— Тринадцятий, — через си
лу видавив із себе директор 
Кіровоградського міськпром- 
торгу. — Ось, прошу!

П’ятірній взяв з його рук 
аркуш паперу, де каліграфіч
ним почерком було виведено: 
«Мірний лоскут — магазин 
,'5 36».

— Двійка, Вадиме Васильо
вичу, — сказав Петрусь, — 
погортайте словник і подивіть
ся, як перекладається слово 
«лоскут».

Другим із-за парти піднявся 
А. О. Самойлов, який очолює

шестикласниці 
Петрусь П’я- 
приймав Пет-

Рудас, який у

на міському 
ринку ряд кі-

ФЕЙЛЕТОН

Кіровоградський виробничо- ] 
рекламний комбінат.

— Будь ласка, — промовив 
він, простягуючи П’ятіркіну 
своє завдання.

Юний екзаменатор уголос 
прочитав: «Телеграф, галаге- 
рея... сільськогосподарські... 
уктн...».

— Я щось нічого не второ
паю, — зізнався Пстя.

— А що тут розуміти? — в 
свою чергу здивувався Андрій 
Олексійович. — «Сільськогос
подарські продукти». Така ви
віска є на розі вулиць Луна
чарського і Гагаріна. Не сві
тяться кілька літер. Та цс ні
чого. Щовечора сотні кірово- 
градців читають це і не обу
рюються.

Згадані керівники зможуть 
заперечити, що ніколи подіб
ного екзамену не складали. 
Щодо екзамену, то не вірно. 
Але все інше — правда.

Наприклад, 
центральному 
осків фірми «Одяг» (директор 
ЛІ. І. Єсін) озаглавлені див
ним суржиком на зразок «Ки
оск /в 4 магазина ЛЬ 84 фір
ма «Одяг».

Тут же красується випіска: 
«Торговий інвентарь». Очевид-

но, щоб переконати покупців 
у грамотності цього написан
ня, директор Ф. І. Захарчен
ко вирішив почепити на фаса
ді будинку два таких «інвен
таря».

В ЦУМІ теж не захотіли 
пасти задніх у справі самоді
яльного словотворення. Тому 
відділ, де продаються платів
ки для програвачів, іменуєть
ся «грампластінками».

У продукювому магазині по 
вулиці Комарова гречно про
понують купити цигарки у 
відділі «Табачні вироби».

Найневтомніший творець 
«неологізмів» — виробничо-ре
кламний комбінат. Ного світ
лові реклами і вивіски увечері 
можуть запросити у «сторан», 
у «ерело» (тобто «Джерело») 
або у «трапом» (гастроном), 
їдальня № 13 увечері стає 
«дальня».

Лііж іншим, ці світлові ви
віски вельми недешеві. «І наш 
комбінат тримає над ними 
контроль, — повідав мені 
А. О. Самойлов, — за це нам 
платять».

Андрій Олексійович мовчить, 
а потім зізнається:

— Знаєте, тут* у Кіровогра
ді, полагодити вивіску прос
тіше. А в Кремгесі, Знам’ян
ці, Олександрії наша продук
ція нас часто підводить.

В це можна щиро повірити. 
Раніше були дуже дефіцитні 

трансформатори, і тому на їх
ній рахунок списувалися осі 
сміхотворні вирази. «Сьогодні 
трансформаторів у нас досить, 
— запевняє Л. О. Самойлов, — 
гадаю, що принаймні в Кірово
граді на нас скаржитись не 
будуть».

Помиляєтесь, Андрію Олек
сійовичу. Мабуть, ваш конт
роль теж має перегорілий 
трансформатор, бо з його си
стеми нерідко і надовго під
ключаються чимало реклам і 
вивісок в нашому місті...

Як ми і зізналися, екзаме
ну, про який ішла мова напо- 
чатку, не було. Але хочеться 
сподіватись, що коли він від
будеться, то герої нашої роз
повіді складуть його успіш
но.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 26 січня. Перша 

програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Теленовини. (М). 9 30 — Для
школяоів. «Будильник»'; (М). 
10.00 — «Музичний кіоск». (М).
10.30 — «Скарби Ленінграда». 
«Академія художсств». (Ленін-* 
град). 10.45 — Для юнацтві. 
«Наука перемагати». 1-й тур 
військової олімпіади. (М). 11.40
— «Сторінки улюблених книг на
екрані». «Доля барабанщика». 
(М). 13.15 — Інтербачення.
«Привіти наших друзів». (М). 
14.00 — Наша афіша. (К). 14.05
— «ТЕК-69». (К). 15.00 — Для 
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. «Кордони на замку». (М).
15.30 — «Поштовий калейдос
коп». (К). 16.30 — Програма ко
льорового телебачення. (М). 
18.00 — Спортивна передача. 
(М). 20.45 — Реклама. (К). 21.90
— «Європа, події, країни, проб
леми». (М). 21.45 — «Камертон 
доброго настрою». (К). 22.15 — 
Мультфільм для дорослих. 
«Пригоди забобонної людини». 
(К). 22.30 — Спортивний тиж
день. (К). 22.45 — Першість Єв
ропи з швидкісного бігу на коп- 
запах. (К).

ПОНЕДІЛОК, 27 січня. Перша 
програма. 16.35 — Наша афіша. 
(К); 16.40 — Шкільний екран.(К). 16.40 — Шкільний екран. 
М. Куліш. (К). 17.20 — Індустрія. 
«П’ятирічку — достроково». (До
нецьк). 17.40 — Телсвісті. (К). 
18.00 — Репортаж із спортивного 
комплексу школн-і н т е р пату. 
(Дніпропетровськ). 18.30 — Ле
нінський університет мільйонів. 
Основи млркензму-ленінізму. Ле
нінська філософія. «Діалектика». 
«Розвиток соціалізму». (М).

«Домашня війна». Теле-

В. ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград.

фільм. (Г.'о л ь щ а ).
111 серії. 20.00 — «З біографії 
пісні». (Львів). 20.20 — Реклама. 
«Служба побуту» (К). 20.25 — 
Програма передач. (К). 20.30 — 
інформаційна програма «Час»< 
(М). 21.15 — До 100-річчя з дня 
народженії В. І. Леніна. Паші 
прем’єри. С. Прокоф’єв. «Семен 
Катко». Телевізійна опера. 
(Харків). 22.35 — Фотохвилннка. 
(К). 22.40 — «Райдуга». Моло
діжна програма. (Одеса). х

О ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ »
НЕДІЛЯ, 26 січня. 11.45—• 

«Сторінки улюблених книг на 
екрані». «Доля барабанщика». 
(М). 13.15 — «Привіти наших 
друзів». (Рига). 14.05 — «ТЕК- 
69*. (К). 15.00 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флоту (М), 
15.30 — «Поштовий калейдос
коп». (К). 16.30 — Програма
кольорового телебачення. (М). 
18.00 — Спортивна передача. 
(М). 21.00 — «Європа: події,
країни, проблеми». (М). 21.45 — 
«Камертон доброго настрою». 
(К). 22.15 — Мультиплікаційний 
фільм для дорослих. (К). 22.ЗО-* 
Спортивний тиждень. (М). 22.43 
— Першість Європи З швидкіс
ного бігу на ковзпнах. (ФРН).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: секретаріату — 29-33-55, відділу про
паганди — 29-33-66, решти відділів — 29-33-55.

«Л1ОЛ ОДОЙ КОММУ НАР» — орган Кировоградского I 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.
з——— і ■ ■■ й і ,-------/ -

Друкарня ім. І. М. Димитрова обласного управління 
_______ по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

БК 01342. Індекс 01197. Зам. № 415. Тираж 50 000.


	1023-1p
	1023-2p
	1023-3p
	1023-4p

