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Прошу
прийняти

Друге заняття заочного семінару на тему «Як готу 
ють молодого виробничника до вступу в комсомол» веде 
секретар комітету комсомолу Кіровоградської панчішно- 
шкарпеткової фабрики Іван Литвинов.
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ЗО СІЧНЯ 1969 р
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МОСКВА, 28 січня. (Кор. ТАРС). 
Комсомольські активісти палко вітали 
сьогодні нових героїв космосу Володи
мира Шаталова, Бориса Волинова, Олек
сія Єлисєєва і Євгена Хрунова, які при
йшли в ЦК ВЛКСМ. Конференц-зал, де 
відбувалась ця хвилююча зустріч, був 
переповнений. Кожному присутньому хо
тілося передати своє захоплення само
відданістю і мужністю відважних синів 
Радянської Вітчизни.

Думки присутніх висловив перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельннков. 
Він сказав:

• — У нас сьогодні великий, хвилюючий 
день. Ми приймаємо четвірку відваж
них синів нашої Батьківщини. Гордо і 
гідно вони пронесли над нашою плане

КОМСОМОЛЬСЬКІ 
НАГОРОДИ 
ВІДВАЖНІЙ 
ЧЕТВІРЦІ --

тою ім’я радянської людини, звання ко
муніста. Нам особливо приємно і радіс
но, що всі вони — вихованці Ленінського 
комсомолу, що кожен з них носив біля 
серця комсомольський квиток, брав ак
тивну участь у роботі комсомольських 
організацій.

Від імені 24-мільйонної комсомолі! і 
всієї радянської молоді перший секретар 
ЦК ВЛКСМ палко поздоровив космонав
тів з видатним подвигом і нобажав їм 
невичерпної енергії, бадьорості, вічної 
молодості і нових космічних перемог у 
славу Батьківщини, радянського народу.

Бюро ЦК ВЛКСМ прийняло рішення, 
сказав далі тов. Тяжельннков, за видат
ний подвиг в освоєнні космосу і впявле- 
ві при цьому самовідданість, мужність і 
героїзм, занести імена Володимира Ша
талова, Бориса Волинова, Олексія Ели
сеева і Євгепа Хрунова в Книгу пошани 
ЦК ВЛКСМ. Прийнято також рішення 
нагородити їх значком ЦК ВЛКСМ 
«За активну роботу в комсомолі», юві
лейною Почесною грамотою ЦК ВЛКСМ 
і Пам'ятним ювілейним знаком 50 років 
ВЛКСМ.

Подякувавши за найвищі комсомоль
ські нагороди, космонавти заявили, що 
вони докладуть усіх сил і знань для то
го, щоб падалі виконати будь-яке зав
дання народу, партії, уряду. З хвилю
ванням слухали учасники зустрічі їх роз
повіді про життя, мрії і прагнення, про 
підготовку до подвигу в космосі.

Зустріч . вилилася в своєрідну прес- 
конференцію. Комсомольські вожаки по
ставили четвірці відважних багато запи
тань.

Виховання майбутнього 
комсомольця починається 
з того дня, як він пересту
пить поріг нашої фабрики. 
Ми шукаємо собі друга, 
соратника, вчимо 
володіти ідеологій н о ю 
зброєю. *

Турбота про молодшого 
друга — святий обов’язок 
комітету комсомолу. І не 
повинно в ньому бути 
формальностей, казенщи
ни, сухості.

І ще задовго до того, нк 
юнак чи дівчина покладуть 
заяву «Прошу прийня
ти...», і їм буде вручена 
червона книжечка з си
луетом Ілліча, ми переві
ряємо моральні і ділові 
якості цієї людини: став
лення до роботи, нахили, 
інтереси. Тільки тих якос
тей, що нововступаючий 
добре працює, перевико
нує змінні норми та ввіч
ливий — мало. Бо но ли
ше заради збільшення 
рядів кличемо ми їх до се
бе. Молодій людині даємо 
конкретне доручення, ор
ганізовуємо диспути, на 
яких можна поспереча
тись, перевірити свої си
ли. Зустрічі 
комсомольцями нашої 
фабрики теж дають вели
ку користь. Присутні зна
йомляться з історією ком
сомолу підприємства, слу
хають розповіді про чле
нів першого фабричного 
комітету, про комсомоль
ця нашої фабрики Шуру 
Пархоменка, який героїч
но загинув у 1941 році.

Хочу обмовитися, що 
добре було б, якби в.кож
ній організації створюва
лись гуртки по вивченню 
історії Ленінського комсо
молу, щоб ці заняття вели 
комсомольські вожаки, ак
тивісти,' ударники кому
ністичної праці.

Працює в котельному 
цеху Люба Фролова. На

ті грудях ще не горів ком
сомольський значок, а 
дівчина вже брала найак
тивнішу участь у житті 
комсомольської організа
ції. Бо перш, ніж стати під 
червоне знамено Спілки, 
мало знати лише Статут 
ВЛКСМ.

Спочатку молоду люди
ну готує комсомольська 
група, потім кандидатуру 
обговорюють на зборах- 
первинної організації це
ху і, нарешті, на комітеті. 
Якщо раніше дехто вва
жав, що вступити до ком
сомолу можна «запросто», 
то тепер до нас із такою 
думкою не приходять. Са
мі комсомольці визнали, 
що Анатолій С. не може 
крокувати поряд з нами. 
Хоч поганого нічого не 
зробив. Прояснилось таке 
в біографії хлопця, що 
товариші вчасно зорієнту
валися. Виявилося, що за 
фабричною прохідною не 
такий він, яким здавався в 
цеху: поведінка хибує. То
му ми й утрималися тим
часово.

Отже, в нас • постійно 
живе відповідальність за 

з першими товариша. Та сама, якої

бійця

ДАЛЕНІ
І БЛИЗЬКІ

НАРАДА
в обкомі КП України
Вибори до місцевих Рад депутатів трудящих — важ

лива громадсько-політична подія ■ житті країни. У ро
боті серед виборців слід широко використати всю різно
манітність форм і засобів ідейного впливу, підготовка до 
виборів має сприяти успішному виконанню плану чет
вертого року п'ятирічки, соціалістичних зобов’язань на 
честь сторіччя з дня народження В. І. Леніна. Цьому 
питанню була присвячена нарада ідеологічних працівни
ків, яка відбулася в обкомі КП України.

Учасники наради — завідуючі відділами пропаганди і 
агітації міськкомів та райкомів партії, редактори міськ- 
районних і районних газет, завідуючі відділами культури 
міськвиконкомів і райвиконкомів, голови правлінь мі
ських і районних організацій товариства «Знання», ко- 
респовденти-організатори районного радіомовлення, ке
рівники обласних ідеологічних установ та організацій —■ 
заслухали І обговорили доповідь завідуючого відділом 
пропаганди і агітації обкому КП України О. К. ПІс- 
жунова.

На нараді виступили завідуючий відділом пропаганди 
І агітації Знам’яиського міськкому партії В. Г. Поліщук, 
начальник обласного управління культури О. М. Жереб
цов, голова правління Маловисківської районної органі
зації товариства «Знання» Л. Ф. Павленко, редактор 
Бобринецької районної разетн В. І. Донченко, завідуючий 
відділом пропаганди і агітації Олександрійського рай
кому партії Т. М. Віденко, кореспондент-організатор 
Долннського районного радіомовлення В. П. Буряков.

Виступаючі ділилися досвідом практичного розв’язання 
завдань по розгортанню масово-політичної 1 культурно- 
освітньої роботи серед населення у зв’язку з підготов
кою до виборів у місцеві Ради депутатів трудящих.

На мою думку, в міськ
комі комсомолу повинні 
бути ще вимогливішими 
до тих, хто вперше сьо
годні буде наречений ком
сомольцем. Щоб не трап
лялося такого, що юнак чи 
дівчина за п’ять секунд 
викладуть свою немудру 
біографію, їх запитають, 
скількома орденами на 
городжений комсомол і., 
відпустять. Хвилина — 
вступаючі, ' Як по нон 
вейєру. А в коридорі в 
той час новоспечений ком
сомолець дає напутнє сло
во: «Запам’ятай, шість 
деніз...»

Пам’ятною подією 
житті молодої людини 
винна залишитись не про
цедура прийому, а сам 
факт вступу. Не обов’яз
ково під час прийому до
тримуватись якихось ри
туалів. Хіба вся суть у 
пишному оформленні? Я 
за той ритуал, який поєд
нується з діловитістю.

Наприклад, йде прийом 
в комсомол. В залі това
риші, друзі. В першому 
ряду стоять бригадир та 
майстер. Хвилюються. А 
ще більшою радістю на
повниться серце, коли і в 
цеху привітають з особли
вим святом — вступом у 
комсомол. Прихід нової 
людини в наш колектив 
не тільки свято для неї, а 
й для всієї комсомоль
ської організації.

Здавалося б, зовсім не
помітні факти: привітали, 
потисли руки, підбадьо
рили. Але, яка вдячність 
народжується до комсо
мольської сім’ї в душі но
вачка! Чи дійсно людина 
гідна високого звання 
комсомольця? Це запитан
ня перш за все ми ста
вимо собі. Бо саме пер
винній організації нале
жить право першого го
лосу.

З

і

(ТАРС). РОСТОМ У ДЕВ'ЯТЬ ПОВЕРХІВ
біогра- 
вона у

РЕЙСИ

раніше не вистачало. Тут і 
нас, членів комітету, пере
віряють на глибину і щи
рість.

Бажаними гостями під 
час прийому молодих є 
перші комсомольці нашої 
фабрики: Ф. І. Остров-, 
ський, пенсіонерка А. М. 
Сосіна, Є. Д. Рудик. Не 
цураються комітету члени 
партійного бюро А. Мар- 
малюк, В. Мізерна, парт
орг П. Талаш. Три-чотири 
запитання із Статуту, кіль
ка про роботу. Цікавля
ться товаришами всту
паючого, колективом, у 
якому він працює. Тради
ційне «розкажіть 
фію» зникає, бо 
кожного на виду.

В цьому дев'ятиповерховому красені поки що господарюють хлопці та 
дівчата в комбінезонах і спецівках. До кінця наближаються опоряджуваль- 
ні роботи. Скоро в цих світлих вікнах поселяться щасливі усмішки ново
селів. ■ л ' '

Будинок має 54 квартири, ліфт. Подарували його кіровоградцям, буді
вельники Кіровоградського будівельного управління Лг З тресту «Кірово- 
градпромбуд».

На фото: дев’ятиповерховий будинок по вулиці Уфімській у Кіровограді.
Фото В. Ковпака.

Автомобіль — Петрова пристрасть. Година
ми може він говорити з товаришами про пе
реваги тієї чи іншої марки. Та найбільше йому 
до вподоби сісти за кермо, щоб під колеса ля
гала стрічка дороги, щоб спідометр фіксував 
залишені позаду кілометри. Та хіба може 
спідометр порахувати, скільки було на тих 
шляхах радощів і турбот? А їх було чимало за 
дев’ять років, відколи юнак уперше повів ав
томашину.

...Добре працював у минулому році шофер 
колгоспу імені Котовського Петро Афонов. Вес
ною добрива возив на поля, пізніше постачав 
на колгоспні новобудови камінь, пісок, цеглу, 
Коли ж достигли цукристі, рейси молодого во
дій пролнглн до кагатів Псрегонівського заво
ду. Більше п’яти тисяч центнерів буряків пе
ревіз восени Петро. Хіба що шофери-встерани 
Омелян Осипець, Андрій Островерхий та Дмит
ро Кондратюк могли з ним позмагатися. З 
все ж юнак першістю не поступився нікому.

Та настав такий час, коли машина стає «не 
прикіл». І тоді шофер старанно перевіряє вуз
ли і деталі, готує її до нових рейсів. Ось і 
цього газу Петро загнав свій «ГАЗ» па яму. 
Ремонт уже до кінця наближався. Залишило
ся перевірити коробку швидкостей та замінити 
підвіски ресор. Коли почав поратися з підвіс
ками, весь час не давала спокою одна думка. 
А якщо?.. З тим питанням і підійшов до заві
дуючого гаражем В. Дорошенка. Той підтри
мав хлопця. Поки що рано говорити, чи вдас
ться експеримент, але молодий шофер задав
ся метою замінити задню підвіску кріплення 
передньої ресори і зробити її еластнчнішою.

Короткий зимовий день спливає швидко. За
гляне юнак після роботи на кілька хвилин до
дому, поспіхом повечеряє І поспішає до клубу. 
Сьогодні там відбудеться засідання комітету 
комсомолу, на якому заступник секретаря ко
муніст Петро Афонов доповідатиме товаришам 
про колектив доярок комсомольсько-молодіж
ної ферми, які виступили в похід за гідну зу
стріч 100-річчя від дня народження В. І. Лені
на. Дівчата зобов’язалися надоїти від кожної 
корови по 2500 кілограмів молока. Грунко.м- 
сорг ферми Ольга Аїакаринська доповнила 
Петрову розповідь, повідомила, що для цього 
потрібно зробити в першу чергу, щоб ДОДЄГ- 
жатн свого слова...

Наступного вечора у Петра Лфонова нові 
турботи. Зберуться «прожектористи» і він, ні 
чальшік штабу колгоспного «КП», буде разом 
з ними розробляти маршрути чергового 
рейду...

О. ТАЦЇЄНКО.
г. Лебедчика 
Голованівського району.

ФОТО АВТОРА,
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ПІСНЯ
ТРАКТОРИСТОК
‘ОРАНЦІ, коли прозорий спокій 

• »»ДО яягас на вулиці міста, вони 
»нову спішать до Зеленого Клину. 
І губляться серед білої рані сині ком
бінезони дівчат. Ще пропливав мить, 
і вранішню незайману тишу раптом 
розбурхують десятки моторів. І вже 
сині комбінезони пропливають на 
тракторах: у степ, у степ...

В невеликому степовому містечку 
звикли до того, що вранці поспішали 
за Бобринець і пізнього вечора на 
тракторах вертали дівчата.

Так було -1964-го, коли вперше 
«осідлали» трактори двісті дізчат. Так 
було й сьогодні.

Понад сімсот дівчат за останні п'ять 
років закінчили Бобринецьке сільське 
професійно-технічне училище. Закін
чили з атестатами машиністів-тракто- 
ристів широкого профілю. І повінча
лася тоді з золотим пшеничним ко
лосом їхня степова слава.

ТЬТЇ’И ЙДЕМО аудиторіями училища, 
яке першим у країні почало готу

вати дівчат-механізаторів.
Всюди затишно і світло. І трохи не

звично. Незвично тим, що майже в 
кожній аудиторії на видному місці — 
трактори.

Заступник директора училища по 
навчально-виробничій частині Зінаїда 
Олексіївна Сивокінь, інженер-механік 
За освітою, радить зайти в одну з 
аудиторій.

— Послухаймо, як наші учениці 
розуміються на тракторах...

Піднімається тридцять симпатичних 
дівчат. Вітаються. І зустрічають трохи 
насторожено.

А лекція продовжується.
—* Вчора ми вивчали газорозпо

дільні механізми двигуна трактора 
«МТЗ-50»...

Посеред аудиторії — остання моделі, 
нового трактора. її зручпо повертати на 
360 градусів, щоб раздивнтнся основні 
частини двигуна і показати їх...

— Вчора ми вивчали схему і призна
чення клапанів двигуна... Хто розповість, 
икі основні деталі входять до іазорозію- 
діяьннх механізмів? Прошу перерахувати 
< показати в розрізі.

Підноситься ліс рук. Інженер Василь 
Галаган гортає сторінки класного журин
ду, щоб назвати прізвнше тієї, кого він 
котів сьогодні проекзаменувати.

— Будь ласка. Демчнк Марія...
Марія відповідає коротко і чітко. 

Вільно орієнтується на моделі трак
тора. Окрім усього, ще й додатково

поясню«, -з яких матеріалів виготов
ляються впускні і випускні клапани 
двигуна.«,

— Сідайте, «п'ятірка».
і змову запитання: одне, друге, 

третє...
Відповіді —• короткі і вичерпні: Зої 

Фірищук і Люби Гросул, Галі Бугайо- 
вої, Люди Савченко..,
Д ПОТІМ ми ще знайомимося: а 
'^’Бобриьецькому училищі сто дів
чат, І кожній — сімнадцять — двад
цять років, і кожна прийшла сюди з 
ферми і поля.
• Ось Марія Демчик. Щойно вона 
чітко відповідала на запитання викла
дача, а тепер коротко розповідає 
про себе; приїхала з колгоспу «Ро
сія». Не тут, з Бобринецькому райо
ні. Чоловік, Петро Демчик, два роки 
тому закінчив Бобринецьке училище 
і зараз працює на тракторі «Т-38».

— А я в колгоспі була дояркою. 
Заздрила чоловікові: що не кажіть, а 
на тракторі... І він не заперечив: їдь 
до Бобринця...

Продовжуємо розмову. Виявляється, що 
Марія чи не найстарша учениця на кур
сі: їй уже за двадцять. У неї двоє дітей. 
Вона так охоче розповідає про своїх си
нів. Трохи, за ними скучила, хоч бував 
майже кожного тижня вдома.

У Марії не лише чоловік механізатор. 
У Бобринці навчалися її брати: Петро І 
Віктор, а Микола наступного року зби
рається приїхати сюди.

«Сімейственість» — в училищі не 
поодинокий випадок: Романчук — 
Галя і Марія, Савченко. — Людмила; 
Валентина... То сестри. Перші разом 
з мамою працювали доярками в селі 
Тернівці Новоархангельського райо
ну. З братом Степаном їздили в поле 
на тракторі.

— І ось, зрештою, приїхали до 
Бобринця, — посміхається Галя Ро
манчук.

В кабінеті «Організація праці сіль
ського господарства» Зінаїда Олек
сіївна знайомить. нас з Людми
лою і Валентиною Савченко. Ми 
довго розмовляємо. Виявляється, що 
сестри не так легко потрапили до 
Бобринецького училища. Вони з Чер
каської області,, а до училища прий
мають дівчат лише кіровоградських. 
Довелося їхати в Ульяновку, що ме
жує з Уманню Черкаської області, І 
там в райкомі комсомолу випрошу
вати путівку до Бобринця.

— Виходить, як у відомій «Пісні 
трактористки» Павла Тичини. Теж, як 
Олеся Кулик, ...на курси тікали.

Ми погоджуємося з сестрами Савченко. 
Справді виходить якось не зовсім гаразд: 
до училища приймають дівчат лише з 
Кіровоградської області, а такий учбовий 
заклад поки що єдиний на Україні. Ди
рекції Бобринецького училища ось уже 
п'ятий рік доводиться відмовляти дівча, 
там з сусідніх областей... У майбутньому 
все це якось потрібно вирішити. Бо потяг 
дівчат до освоєння професії тракториста 
великий.

Дівчата на тракторі — неабияка 
підмога для поля. Неодноразово зу
стрічаючись у Бобринці з майбутніми 
механізаторами, двічі Герой Соціа
лістичної Праці Олександр Васильо
вич Гіталов розповідав, з якою енер
гією, і, головне, зі знанням справи 
працюють дівчата на тракторі.

— Ми охоче приймемо дівчат до 
своєї механізаторської сім’ї. Бо, ви 
знаєте, вони такі старанні хлібороби...

Старанні хлібороби — дівчата-трак- 
тористкч, вивчають сьогодні в Бобри
нецькому училищі не лише предмети 
езоєї найголовнішої професії. Окрім 
основних моделей тракторів, вони 
знайомляться з експлуатацією зерно
вих, бурякових і кукурдзозбиральних 
комбайнів, різних сівалок, машин 
для внесення мінеральних добрив, 
машин для боротьби з шкідниками 
сільського господарства...

Ще ніколи училище не готувало 
дівчат за профілем «Механізація тва
ринницьких ферм». Така дисципліна 
сьогодні навіть не передбачена для 
них учбовим планом.

...Закінчується день а училищі, І 
наступає довгий зимовий вечір. Та 
не скінчаються дівочі турботи. Від
кладені на полицю конспекти і книги. 
Натомість в одній з аудиторій учили
ща стіни завішуються викройками. 
Дівчата охоче відвідують гурток 
крою і пошиття. Для них це теж зна
добиться.

Минає година. І а клубі йде жвава 
суперечка, як краще провести «КВК». 
Бо незабаром в училищі зустріч: 
команда дівчат змагатиметься у 
спритності і винахідливості з майбут
німи механізаторами-хлопцями...

А пізнього вечора всі вони зберу
ться еґ ленінській кімнаті. І тоді дале
ко за степовий Бобринець світлою 
мелодією полине пісня:

Я до трактора підходжу — 
Сонце яснеї Світе мійі 
Ой, як хочеться учитись, 
Щоб вести його самійі

То знайома «Пісня трактористки». 
Вона пройшла через рони від Олесі 
Кулик і переповнилась щасливим 
змістом. Вона прийшла від Паші Ан- 
геліної до дівчат з Бобринця.

. 0. ЧЕРНЕЦЬКИЙ.
м. Бобринець. »,

Погляд у світ
ж МЕРНКАНСЬКИП держак- 

_■** ний корабель, укомплек
тований новим екіпажем, »ІД- 
правлявться в путь. Попереду 
нелегке плавання по бурхли
вих Х8НЛПХ Внутрішньої 1 між
народної політики, що ж за 
«команду» зібрав «капітан» — 
37-й президент Сполучених 
Штатів Річард Мілхауз Нік
сон?

У коментарях з нього при
воду американська преса від
значала, що комплектування 
проходило в обстановці вели
кої секретності і зайняло біль
ше місяця. Різні «проміжні» 
варіанти, окремі деталі яких 
просочувалися в пресу, свід
чили про вперту боротьбу мо
нополістичних у™;—' 
котрі хотіли б мати 
представників чи д ___
осіб у складі кабінету і я най
ближчому оточенні прези
денти.

Привертає увагу відсутність 
я уряді представника клану 
Рокфеллер!». Газета «Нью- 
Йорк пост» пише, ЩО ІЗ ході 
консультацій, що проводилися 
Ніксоиом, він таємно приймав 
у своїй тимчасовій резиден
ції — готелі «П’ер» — Нель
сона Рокфеллера. Але, пише 
газета, Ніксон не запропону
вав губернатору штату Нью- 
Йорк хоча б «невеликий пост 
у кабінеті». А представник 
династії ракетно-нафтових ко
ролів претендував на керівни
цтво .зовнішньополітичним ві
домством або міністерством 
оборони.

у гру но в а н ь, 
-—-і своїх 

довірених

Нові
хазяї
Білого
Дому

г

Видавництво «Дніп
ро» поповнило молодіж
ну книжкову полито но

вими творами. Узагу за
слуговує повість «Сім’я» 
лауреата Ленінської пре
мії С. Смирнова. Творчо 
використавши численні до
кументи і розповіді учас
ників Малійського підпіл
ля, письменник розкрив 
хвилюючі епізоди героїч
ної боротьби з німецькими

Автографи 
Шевченка, 
Франка, 
Рильського

окупантами на Житомир- 
. типі. Автор оповідає, як 

підпільники — вчор а ш н і 
старшокласники, робітни
ки. військовослужбовці — 
у важких умовах самовід
дано боролися за ‘Звіль
нення рідної землі.

Молодь зацікавить і книга 
В. Бе.іьшака «Глибокий яр*. 
У центрі роману — життя де
сятикласника Владлена Коза
ка. його батька, 
нії та Великої 
війни. гвардії 
якоги безпідставно 
Спригжін друаі 
сипові 
в їх о 
ла вір

3-т 
дань
часу і 
ка
Ярош

героя іспа- 
Впчизняпої 
ПО.ТКОВНИК;. 

засудили, 
допомагають 

І героя у важку годину; 
збразах розкрито джерс- 
::і радянських людей у 
нашої справи.

поміж поетичних ВИ- 
«Дніпра» останнього 
привертає увагу збір- 
творів Володимира 

іенка «Сгеп». Постать

Ярошенка — поета, байка
ря, прозаїка і драматурга 
була помітна в когорті 
діячів української літера
тури після жовтневого де
сятиріччя.

Одним із перших в україн
ській поезії вік робить спробу 
створити образ В. 1. Леніна — 
вождя світового пролетаріату, 
титана думки, генія людства. 
В кращих зразках Інтимної І 
філософської лірики. що вві
йшли до збірки, иереавжає 
критичне начало, а також є 
спроби дати позитивний образ 
ліричного героя, наділеного, 
вірним розумінням перспектив 
будівництва нового жита я. 
Ярошенко створив чудові зраз
ки пейзажної лірики, джерела 
якої струмук/гь із глибин на
родної творчості.'

Чимало оригінальнії.’, за 
форматом і художнім 
оформленням видань по
дарувало українському чи
тачеві видавництво «Дніп
ро». Нещодавно' вийшла 
друком збірка «ВІрїи-ав- 
тограф». Незвичайне ..за- 
змістом і поліграфічним 
виконанням це видання 
складається з дванадцяти 
окремих планшеток, з яких 
кожна •— вірш котрого.*^ 
із українських поетів, від
творений автографом пись
менника і графічно про
ілюстрований художником. 
Видання 
автографи Т. Шевченка 
І. Франка, М. Рильського 
та інших і 
стрів слова.

В. САНДУЛ, 
керівник Кіровоград
ського громадського 
відділення видавни
цтва «Дніпро».

Позаачоре біля Олександрійського районного Буднику культу
ри було як ніколи людно: на перший зліт молодих передоиикіч 
сільського господарства приїхали кращі свинарки, доярки, телят
ниці, секретарі первинних комсомольських організацій, голови 
колгоспів, парторгп.

— У минулому році я надоїла від кожної норови по 3800 кіло
грамів молока, — говорить доярка колгоспу «Ленінським шля
хом* депутат Верховної Ради УРСР Люба Фатовенко. Моя 
мрія — стати чотнрьохтнеячницею. Наша ферма підтримала по
чин ганзоронців. а и вирішила змагатися з дояркою колгоспу 
«Мир» Гайворонського^ району Євгенією Круць.

Гарячими оплесками“зустріли учасники зльоту виступ голови 
артілі імені ХХГ з’їзду КПРС Сергія Трохнмовнча Гаіідая. Роз
повів він про. молодь свого колгоспу, про. її-працю і побут. Де
сять комсомольських весіль відгуляли о колгоспі торік. В дару
нок молодим виросла нова вулиця — вулиця Молодожонів. ’•

Своїми успіхами на зльоті-поділилися Галина-Білих — телят
ниця з колгоспу Імені Чапаева, Петро ■ Макаренко — бригадир 
тракторної бригади колгоспу Імені Ульянова. Варя Рубан, груп- 
комсорг молочно-товарної ферми колгоспу імені Свердлова, рої- 
Повіла про зобов’язанні! комсомольців, узяті на честь ІОО-річчі: 
від дня.народження В. І, Леніна.

38 молодих передовиків сільського господарства одержали гра
моти райкому ЛКСМУ та цінні подарунки. -

„ , и , . М. ЛЮДЕН КО.
завідуючи* відділом комсомольских організацій Олександ
рійського райкому ЛКСМУ.

віть був головою комітету ПЧ 
виробленню його виборчої 
платформи. Будучи 10 рокі« 
членом підкомісії палати 
представників у справах асиг
нувань на потреби оборони, 
він добре знайомий я вінцин 
генералітетом, зв’язаний з 
крупними монополіями, ІЦО 
працюють на війну. Офіціозна 
газета «Вашінгтон пост» гій- 
те: «Мелвін Лейрд Іде «а 
службу з міністерство оборо
ни з філософією, близькою ДО 
філософії начальників штабів, 
яких цін повинен буде контро
лювати» ,

Міністерство юстиції пере
дане в руки Джона МІтчол- 
ла — партнера Р. Ніксоїіа по 
його нью-йоркській адвокат
ській фірмі, котра спеціалізу
валася на обслуговуванні мо
нополій Уолл-стріту. Газета 
«Вашінгтон пост» вважає, Щ’> 
дружба І взаєморозуміння, які 
Існують між президентом І 
Його міністром юстиції, «мо
жуть сприяти тому, >Ц0 МІТ- 
челл стане одним із наймогуг- 
піших людей в уряді».

Характерно, що свій пост 
під керівництвом Мітчслла 
зберіг «держиморда номер 
одни» Америки, директор ФБР 
Едгар Гувер. В день Нового 
року йому стукнуло 74 роки. 
Гувер очолив ФБР ще в 1921 
році, і Р. Ніксон — восьмий 
президент, що включав його п 
спою «команду». Повідомляю
чи, що «іісзаміїпіий» Едгар 
залишається на своєму посту, 
кореспондент агентства ІОПІ 
підкреслив, що «зараз Гувер 
все більше стурбований бун
тами в містах, а також а уні
верситетах країни».

Керівництво міністерством 
фінансів покладено на Девіза 
Кеннеді (однофамілець покій
ного президента) — голову 
могутнього чіаагського банку 
«Контінсіітл Іллінойснешнл 
бенк», восьмого по величині 
банку Америки. Віцс-прсзя- 
двігт того ж банку Роберт 
Мейо призначений директором 
бюджетного бюро в рангу чле
на кабінету.

Велику увагу приділяє аме
риканська преса характерис
тиці людей, котрі не в члена
ми уряду, але будуть користу
ватися великим впливом як 
найближчі радники президен
та, що входять до штату Бі
лого дому. Це спеціальні по
мічники президента: у спра
вах національної безпеки і 
зовнішньої політики -- Генрі 
Кіссінгер, по врегулюванню 
кризи у містах — Дакіел Пат 
Мойїііхея (єдиний демократ в 
оточенні НІксова), з питань 
науки — ЛІ . Дабрідж. по за
гальних питаннях — Поль 
Маккрсксн.

Найважливіші функції в цій 
четвірці буде виконувати про 
фесор Гарвардського універ
ситету Генрі Кіссінгер. Він 
народився в 1923 році у Німеч
чині. У 1938 році його батьки 
емігрували до Сполучених 
Штатів. Під час війни Кіссін
гер служив а американськії! 
контррозвідці, У післявоєнні 
роки відомим його зробила 
книга «Ядерна зброя І .юн- 
нішня політика». Вона по- 
коїлася на двох «китах»: 
брехливих посиланнях па 
«радянську атомну загрозу», 
яка нібито нависла над Аме
рикою і «а закликові до ша
леної гонки озброєнь. Не пе
ребуваючи офіціально у шта
ті Білого дому, Кіссінгер бу» 
консультантом президентів Еіі- 
зенхауера, Кеннеді, Джоисояп. 
Останнім часом у вясловяю- 
ваннах Кіссіигера прозвучали 
більш тверезі нотки при оціп- 

лем. ‘ ........""
Ряд оглядачів вказують на 

те, що Кіссінгер довгі роки 
зв’язаний л сімейством Рок
феллера. Зокрема, під час. 
спроб Нельсона Рокфеллера 
добитися висунення своєї кан- ■ 
дпдатурн на пост президента . 
Кіссінгер був його зовнішньо
політичним радником. Гада
ють, що призначення Йссін- 
гера на такий відповідальний 
пост — це своєрідна ком пои- . 
сація Рокфеллерам за те, що 
їх обійшли при дільбі мініс
терських портфелів.

На були забуті при розпо
ділі постів багато крупних’по- 
жертпувачів у передвиборний 
фонд республіканці!! I особис
то Ніксон». Найкрупніший 
«елеигронішК* магнат' Дсвіх 
Паккард Із Каліфорнії, щії 
відвалив у передвиборну касу 
Иіксона не одну тисячу дола
рів. став заступником міністра 
ОбОрОПИ. Рої! Дш, нре-цдриг 
компанії «Лігтон Іидастріс», 
який також не скупився на 
пожертвування, буде очолю
вати дослідницькі' роботи 110 
організації виконавчої влади, 
одержав сво» і голова ради 
директорів компанії «Дтлвіг- 
тік-Річфілд ОЙЛ* Роберт Ан
дерсон. Як повідом .ні« відо- 

а:'^ИІ'«і^‘-хий публіцист 
дрю нірсон. лп рекоменда
цією Андерсона, що підтримка 
"Т’д,вЛбо,'''у ка«панію Ні«- 
сена ти тисячами доларів, мі- 
'I стром внутрішніх сирая сіна 
Язнссмен Уо.ТГСр Хіке.1. 
иі„ ,1,|лом>’ соціальна аиатп- 
ип»и«Кома,,д"* *11дсона рог 
нрннде типову для американ- 

політичного кар’ 
и’22.: Я-М "из,,«в газета «Нью- 
їори тайме», це _ «група, 
нІ'Лд'‘І‘п п ?сн°вному з бян- 
с РІп. юристів корпорацій І 
иІДіїриємціп-мільйонерів».

А. БУТЛІ!ЦЬКИй.

Саме ці два пости, а також 
посади міністра юстиції і фі
нансів вважаються ключовими 
о уряді. В цьому плані лев
кою сенсацією стало призна
чення на пост державного сек
ретаря УІльяма Персі Роджер
са, який не мав за плечима 
дипломатичного минулого.

Спадкоємцеві ДІна Раска 
66 років. З новим президентом 
його зв'язує старовинна друж
ба, що бере початок з середи
ни сорокових років, поли вони 
разом працювали V постійній 
комісії конгресу пі> розсліду
ванню антиамернканської ді
яльності. В 1952 році Род
жерс брав активну участь у 
кампанії по висуненню НІк- 
сона у віце-президенти. З сво
го боку Ніксон, ставши пра
вою рукою президента Ейзен- 
хауера, просунув Роджерса на 
пост заступника міністра юс
тиції. Пізніше віїї став мі
ністром і очолював це відом
ство до кінця президентства 
Еіізеихзусра.

В останні роки Роджерс був 
співвласником підомої уолл- 
стрітовсьхої юридичної фірми. 
Що обслуговує крупи! корпо
рації. Він член ради директо
рів величезного газетного І „> „ —г—7 —
радіомовного тресту «Ганкет»,' . деяккх міжнародних проб- 
гачети «Вашінгтон пост», жур- л*м‘ 
налу «Ньюсуїк*. «Нью-Порк 
тайме» висловила припущен
ня, що, висунувши для керів
ництва держдепартаментом 
людину, яка має обмежений 
досвід у питаннях зовнішньої 
політики, новий президент 
має намір бути «споїм влас
ним державним секретарем». .

Мелвін Роберт 'ЛеЙрд, що 
приймає вахту о Пентагоні у 
Кларка Кліффорда, — профе
сіональний політик. Вважає
ться дуже впливовою особою 
в республіканській Ієрархії. 
За політичними поглядами 
його відносять до консервато
рів. У 1961 році Лейрд підтри
мував висунення кандидатури 
»олдуотера у президенти і на

містить віріпі-

видатних май-

І>ежжя';і?<!’ІИ' ЛдРіат,,Ч|іе узве-

(Фото АПН).
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ПУЛЬС ГОЛУБОГО ОБРІЮ
ВИ РЕЦЕНЗУВАЛИ ТВОРИ РОВЕСНИКІВ

Вже другого ДНЯ, ІІІС.'ІИ ви» 
друкування перших у цьому 
році «Вітрил», до редакції 
почали надходити листи. Се
ред них — значна частика 
конвертів з поезіями, опові
даннями, новелами старшо« 
власників. ! не випатковог 
адже сторінка також склада
лася з літературних творів 
школярів.

Надійшло до редакції чима
ло відгуків, рецензій, розду
мів про перші спроби ВІріиуч 
вати...

«Ми систематично проводи» 
мо а класі голосні читання 
«Молодого комунара», — пи
шуть комсомольці 8 «Б» класу 
Новоукраїиської серед н ь о ї 
школи № 0, — Особливо уваж»

- X •

но стежимо за виходом «Віт
рил», бо вони завжди дару
ють нам щось цікаве. Що ж 
дав нам свіжий випуск сто« 
ріпки старшокласників? Таке 
запитання можна було б І но 
задавати: велике вражений 
справили на нас твори ровес- 
Нііків-початківців. і особли
во — розповідь десятикласни
ці Кіровоградської середньої 
школи .4 11 Галини Кабузап 
про героїчний вчинок її бать
ка. Дуже сподобались також 
вірші Лариси Черненко. Од» 
ним словом, сторінка для 
старшокласників — цікава 1 
змістовна, вирішу« проблеми, 
що хвилюють сучасну шкіль- 
ду молодь,

Дякуємо тобі, «Молодий

комунаре», за увагу, до час. 
Даємо слово, що незабаром 
також візьмемо участь я на
родженні «Вітрил»,

А ось що пише восьмиклас
ниця з Бобрииецької серед
ньої школи Валентина Сит
ник: «Замальовки моїх ровес
ників так розхвилювали, ЩО 
на ккусь мить к теж стала 
фантазеркою. Подумала: и 
що, якби зараз до нашої хаги 
зайшов Ленін? Що б я йому 
сказала? Отак роздумуючи, 
уявила аньйому постать, весе
лі та добрі очі з живими 
іскринками... Я підбігла до 
нього І сказала:

—• Добрий день, Володимир 
Ілліч!

— Здрастуй, Валюшао. Ял 
живеш?

— Ходім зі мною.,, Я пока
жу вам наше місто.

Широкою бобринецькою ву
лицею йду з Іллічем і гор
дість сповнює груди.

— Ось кінотеатр «Промінь», 
а цей ось дім, обсаджений 
деревами і засніженими кві
тами, — мій ранком комсо
молу. Тут нещодавно вручи
ли мені дорогоцінну багряну 
книжечку.

— Валюшко, а як живуть 
твої друзі?

І я повела Ілліча до нашої 
світлої школи. Коли він поба
чив веселу дітвору — його ОЧІ 
зволожилися від радощів...»

Десятикласниця Червоно- 
вершської середньої школи 
Компапіївського району Люд
мила Кріпак зазначав а своє
му листі, що їй теж подобаю
ться «Вітрила». «Мені особли
во припали до душі вірші Во-

лодимира Бондаренка, Лари
си- Черненко, Олександра До
рогого... Можливі) Це тому, що 
я дуж? люблю поезію, читаю 
вірші зі сцени і навіть прій 
бую римувати сам«». Даті 
Людмила подає дві свої поезії 
про Вітчизну, про славетний 
шлях комсомолу.

Немало листів наших юних 
читачів починаються словами: 
«Me-і» вразила розповідь Га
лини Кабузан «Про це нага
дує шрам». І то добре, при- 
ёМИо, що паш молодий сучас
ник глибоко усвідомив, ро
зуміє, яку дорогу проклали 
для нього батьки. «Чудове 
оповіданий, — пише кіронс- 
гра.тка Зоя Гоцул, — читаючи 
його рядки, думаєш про ту 
незбориму силу волі, яку не
суть о серці комуністи. Ти 
вірно зробила, Галино, що 
розповіла нам про свого бать
ка, Про таких людей можна 
складати легенод адже на їх

помислах, на їх руках трим»»> 
тцгя наш голубий обрій, ВІА 
пульсу«, ЯК серце комуністі»! 
і Ян відчуваємо цей пульс»4 ‘

Гортаємо конверт за аоа< 
ввртом, перечитуємо сторінку 
за сторінкою чіткого школяр
ського почерку,., Сіаршок.і*$< 
пики не лише рецензують тво« 
ри своїх ровесників, а Й самі 
пробують поетичне перо, Лід* 
Плаксій з Дереївкн, Ольга 
Бутко з Новомиргорода, Віра 
Гудзікевнч з Лнпннжкн, Люб» 
фундовна з Роликово, Воло
димир Гурлюк із Зпам’внкн, 
Олена Закрепа із Компанії»« 
им, Анатолій Бузько з Мовте« 
рино. кіровоградець Георгій 
Майкропський. Вал «війна 
Масленко з Добряпки, Василь 
Афанасьев Із Зааалля... Де
сятки листів, а в цілому 
велика поема про сьогодення, 
про здоровий пульс голубою 
обрію.

(Закінчення.» наступному яомер! 
газета).

Непомітно летів час. Закінчив 
середню школу. Нові турботи. Но
рі знайомства. Потім — вступ до 
інституту. І ось раптом у перец- 
день Нового року радісна звістка: 
я став лауреатом Другого все
союзного огляду шкільних творів, 
присвяченого 50-річчю Ленінсько
го комсомолу, і мене викликають 
у Москву.

Спочатку навіть но повірив. Ще 
раз перечитав лист. НІ, здається, 
псе вірно: прізвище моє, і номер 
школи вказано, у якій ще не так 
давно вчився.

Отже, треба їхати,

ЗДРАСТУЙ, СТОЛИЦЕ!
Діставши дозвіл ректора інсти

туту, лечу на вокзал за квитком, 
А другого дня поїзд Одеса — Мо
сква уже наближався до серця 
Нашої Батьківщини. Як я чекав 
цієї хвилини! Адже побувати 
вперше в столиці, зустрітися з ці
кавими людьми — що може бугн 
важливішим для вісімнадцятиріч- 
!,ого юнака!

«Тук-тук, тук-тук», — вистуку
ють колеса. А за холодним вікном 
пропливають засніжені ііідмоснов

ів нас з Україин тут аж одинадцять 
о- чоловік.
ю — Я з Донецька, -> говорить 
1- Люда Федченко.
і: -~ А я львів’янка, — посміхав-
!• ться дівчина з чорними, мов дві 
і, тернини, очима — Наталка Анти- 
)- нова.
ь Дізнаюся, тут мої ровесники з

Харкова І Полтави, Чернівців...
е Ми досить швидко зійшлися
т. між собою. І склалося враження, 
р що знаємо один одного иже дав- 
к но, не перший день. Можливо, 

нас і справді зблизила єдність 
поглядів, і глибина тем, які під
німали у своїх письмових творах? 
Ми відчували внутрішній світ ге
роїв, 1 бачили кожного аптора, 

і* ділилися думками.
!. Ось Надія Катаева. Вона при- 
>• була в Москву з Естонії. Дівчина 
я згадувала у своєму творі фанати- 
в ків, які часом бувають захоплені 
н своєю роботою, і далі нічого не 
І- бачать.
її — А хіба такий персонаж може 
і- бути нашим сучасником? — за

пально говорила вона.
’« Багатьох із нас тоді зацікавили 
ч роздуми Катаєвої. Ми ще довго 
і- сперечалися, доводячи правоту 

своїх думок.

СЛОВО ПРО СУЧАСНИКА

„Будьмо 
справжніми 
сучасниками“

ТРОХИ ІСТОРІЇ
Це було » трави! минулого 

року.
За вікнами буяла весна, ласка

во посміхплося сонце. А ми, деся
тикласники, писали твір. Тема 
була незвичайна — «МІЙ сучас
ний». Робота мала йти на кок- 
цурс, організований Міністерством 
освіти СРСР 1 Центральним Ко
мітетом ВЛКСМ.

Про що мріє? Чим живе? Як! 
характерні риси визначають порт
рет мого сучасника? До чого 
прагне вів у жнгиі?

Запитання не з легких, і кож
ний з нас хотів написати цей твір 
якомога ліпше. Лише пера по
скрипують. А коли » коридорі 
пролунав дзвонив, сповіщаючи 
про кінець уроку, я поклав свій 
зошит па стіл вчительки.

ні ялинки. Дві. Одна година. Ще 
кілька хвилин, і поїзд сікшу» свій 
хід. Я стою на пероні Київського 
вокзалу.

Поспішали люди. І, здавалося, 
можна загубитися а цьому гамір
ливому натовпі. Незчувея, як 
людське море винесло мене ий 
привокзальний майдан. Сяйво 
безлічі вопііа. Нестримний рух 
транспорту.

Ось і готель «Юність», красн
ії* восьмиповерхова споруда з 
скла і бЬтону. Сюди збвраіотьев 
переможці конкурсу.

А наступного дня почалися зна
йомства.’ Приїхали юнаки і дівча
та з Білорусії і Прибалтики, з 
Києва і сонячної Вірменії, Росій
ської Федерації.... Зав'язуються 
знайомства, теплі розмови. І рап
том чую рідну мову. Виявляється,

...Центральний Будинок прав
ління Спілки письменників СРСР, 
Обговорюються наші твори, нази
ваються імена авторів. Скільки, 
цікавого почули ми від голови 
жюрі письменника Льва Кассіля, 
поетів Михайла Львова та Андрія 
Некрасива.

—- Справжній талант, — сиазя» 
у своєму виступі Лев Кассіль. — 
це вміння автора передати своє 
квалюоаїшя людям.

Ми чули голоси відомих нам 
письменників і поетів М. Тнхоко- 
ва і Я. Смілякова, Р. Рождествен- 
ського і Л. Татьянічсвої, К. Ван- 
шенкіпа і Р. Казанової. Вони ви
ступали па творчому вечорі, при
свяченому поетові - фронтовику 
Марку Максимову, на який були 
запрошені і ми, гості письмен
ників.

Кожна зустріч, кожна екскурсія 
вулицями Москви залишали теплі 
спогади в серці кожного з нас. 
відкривали нове, невідоме.

Пухнастий сніг засип*» широкі 
проспекти, а холодний колючий 
сітер кружляв його в неймовір
ному танку. Люди піднімали ко
міри на своїх пальто. На вітро
вому склі численних машин, які 
мчали засніженими вулицями, за
працювали невтомні «двірники», 
А ми так захопилися суперечка
ми, що ;'і не звертали уваги, то 
діється надворі, які капризи ви
творює природа.

■т А сперечатися було про що. 
Дійсно, кого вважаємо своїм су
часником? Адже писали про иьо-

го. Можемо дати повну відповідь. 
Зустріч відбувається в ЦК 
ВЛКСМ. Секретар ЦК Тамара 
Олексіївна Куценко посміхається, 
ласкаво підбадьорює:

— Ну, хто перший?
Поруч секретаря сидить заступ

ник міністра освіти СРСР тов, 
Кондаков, деякі герої, про яких 
згадувалося в творах. Прості, зви
чайні радянські люди.

— По-моему, сучасник — не лю
дина, яка робить революціонерів, 
і перед нею не треба лити сльози 
захоплення, — починає гарячку
вати Миша Пивоваров з Ленін
града.

Всі ми в чомусь згоджуємося з 
ним. А він розчервонівся, пори
вається що щось сказати.

— Почекай, хай інші вислов
лять свої думки, — стиха кажу 
йому, торкаючись рукою ліктя.

— Добре, почекаю, — згоджує
ться хлопець. А через мить знопу 
чути його голос. Я також не 
стримався. 1 ось уже перед мікро- 
фоном.

— А п так розумію нашого су
часника, — говорять Наташа Да
видова з Волгограда. — Це люди
на, яка добре знає свою спрагу, 
глибоко оволодіває знаннями, 
уміє примінитн їх на практиці 1 
через все своє життя несе сонце 
і дружбу в своєму серці.

Восьмикласниця Лсйма Юкнз- 
вічюс з Латвії, наприклад, героєм 
твору обрала свого брата Альп- 
са — сгудеита сільськогосподар
ської академії. В її розумінні він 
втілює кращі риси сучасної лю
дини, бо працелюбний і настир
ливий, з теплою душею, прагне 
нести людям щастя і радість.

А десятикласниця Галя Чистя
кова з Костромщнни героєм свого 
твору обрала свою землячку, 
знатну людину країни голову кол
госпу Поліну Андріївну Малініну. 
Золота Зірка Героя 1 п’ять орде
нів Леніна — найвища урядова 
нагорода, виблискують не її гру
дях. Ні, не помилилася учениця, 
коли писала про сучасник* і є 
ньому вбачає трудовий подвиг 
своєї землячки.

Виступає П. А. Малініпа. Герой 
Соціалістичної Праці. Вона гово
рить про землю, яка дає жнтти 
людям, про обов’язок кожного 
самовіддано працювати для даль
шого розквіту рідної Вітчизни. І її 
материнські теплі слова, звернені 
до нас, покриваємо гучними апло
дисментами.

Потім співали пісень, які > 
важку для нашої країни годину > 
дні миру надихали радянський 
людей на героїчні бойові і трудо
ві звершення. Разом з нами спі
вала 1 невисока не зріст, »ж» 
літня жінка Поліна Андріївна 
Малініпа,

ПОШТА

І хокей,
і фізика,
і ноти

Дорога редакціє!
Я хочу розповісти про свого одно

класника Сашка Кнриченка. Разом З 
ним засіли ми за буквар, а нині —« У 
дев’ятому.

Сашко добре вчиться. А весь свій 
вільний час віддає спортові, любить 
футбол, хокей, баскетбол, шахи і 
шашки. Та не тільки навчання і спорт 
поєднує Сашко. Він вивчив нотну 
грамоту, грає в колгоспному духово
му оркестрі.

Я часто заздрю Сашкові. Доброю 
заздрістю: де в нього стільки часу 
береться.' шоб всюди встигнути? Ад
же кожен урок, секція, репетиція ВИ’ 
магають зе однієї хвилини... Крім то« 
го, мій друг ще любить фізику.

Хочу, щоб усі хлопиі були такими, 
як Сашко, _ . а

В. ЛУДАНОВІ 
дев’ятикласний« Інгулокам’ян*. 
ської середньої школи, Нозпь 
родківського району.

• Операція ,,Пошук“

■'Де ви, друзі-визволителі?
Вже два роки ми розшукуємо тих, 

хто визволяв наше село під фашист
ських загарбників. Розшукуємо також 
рідних і близьких воїнів, які загинули, 
звільняючи село. У своїх пошуках має
мо усгііхн: нам пишуть з різних кінців 
Радянського Союзу. Одержуємо також 
листи від колишнього’ командуючого 
5-ї гвардійської армії генерала О/ С. 
Жадои».

9 травня минулого року в наше соло 
приїздило 24 чоловіки рідних І близь
ких загиблих воїнів. Ми їх розшукали, 
повідомили про місце поховання бать
ків і енніо.

Приїжджали також і ті, хго ви
зволяв наше село. Були \т нас є Куй- 
бншева, Красиодара, Львова. Одеси, 
Олександрії та" інших міст і сіл.

Хвилюючою була ця зустріч. Велику 
увєїу гостям приділили ’*■'*

І камсоко.тьська. організації

ління колгоспу імені Карла Маркса.
Дорогих гостей зустрічали колгоспни

ки. учні нашої школи.
Дізналися, ми і про то. що визволя

ли наше село кіровоградець Г. М. Губ- 
ський, житель села Косівка Олександ
рійського району С. М. Іванов, з Вог- 
данівкн Знам’янського району О. С. 
Пухальськкй, ,з села Заломи Знам’яя- 
ського району Д. М. Огнарьов. Всі ці 
чотири поїии загинули смертю хороб
рих. З їх рідними маємо постійний 
зв’язок. ... 1 ■ .

Думається нам, що с в нашій об
ласті ще воїни, які визволяли наше 
село. -і

Де ви. друзі-визволителі? 
Відгукніться.

Анатолій ЗАЄЦЬ, 
Катя ЗАБОЛОТНА,

партійні і я • червоні слідопити Люшиеннтської 
села, прав- школи І’олоианівського району.

Таия БРАТЧЕНКО

СКУЛЬПТОР
Пусть .мрамор этот, белый н застывший, 
Был мертвым н холодным,словно лед — 
Он споро будет статуей ожившей, 
лишь скульптор сердца жар в него 

внесет!

А СКУЛЬПТОР, не теряя ни минутки, 
гаоотаог { нахмуренным липом, 
Н .мрамор с каждым пзмахом руп 
,, тех чутки*,
кек оудто ожииает иод резцом.

Метелит снег 8 опив заледенелом,
Но человек в ту ночь забыл про сон, 
Ведь статую — девчонку в платье белом,
Уже к угру закончить хочет он.
Он кончил, когда утро розовело. 
Взглянул: стояла солнпем залита,
Деичішкії озорная в платье белом, 
Как в мрамор воплощенная мечта.

, г. Кнровогрид.

Яке воно, щастя?
Сутеніє.

.. Білі вулиці, білі хати.
А сніг все кружляє і кружляв з 

надвечір’ї, потім, немов замислив■ 
ішісь, осідає срібним жужмом.

— Ого, знову- додому не потрапір 
мо, — чийсь голос.

— Тс-с-с...
З-за парти схоплюється розчерво- 

ціле дівча:
— Ти не правий, Миколо! Я вва

жаю, що каша дружба, отак, всього 
класу, ніколи не розладиться... На
віть, колії ми роз’їднмося по всіх 
усюдах.

Схвильовані, розпалені хлопці, дів
чата.

...Дискусії в ЗибкГвській середній 
школі — не рідкісне явище... Вони 
приваблюють учнів: тут можна ви
словити свою власну думку, поспере
чатися, знайти Істину. Та шс коли то
бі сімнадцять — поре дерзань, фанта
зій, надій, якраз той-час, коли круж
ляє над тобою синій птах першого 
кохання...

— Щастя, — замріяний голос дв- 
сятиктасника Івана Гавриловя. — Во
но в тобі, а це значить: віддати себе 
людям, бути для них бодай крихтоЛ 
великого со'ння.

Тиша в класі.
Лише чути, як лунко б'ються серця.

Іван МОРОЗОВ.
Онуфріївський район.

Закони і формули фізнкп стають зразу зро» 
зумілими, коліт вивчаються вони в цьому кабі
неті. Ось ще хвилину тому для Олі Горінної і 
Люди Овчаренко особливості трифазного стру
му були загадковими. А коли вони прийшли 
у фізичний кабінет і подивились генератор — 
есе стало простим і дохідливим.

— Тепер ясно, з чого починати, — каже Бп- 
лвнтйн Рогог. — Ось формула. Пиши, Людо.

На фото: десятикласники Кіровоградської 
середньої школи № 1 О. Горіння, Л. Овчарен
ко та В. Роют.

Фото В. КОВПАКА.
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ЗБІРНА
ПЕРЕД НОВИМ 
СЕЗОНОМ

За класифікацією національних збірних континенту, шо 
проводиться щороку журналом «Франс футбол», команді 

СРСР відведено 3—б місце. Можна сперечатися про умов
ність цього «табеля про ранги», але, чого ірі.ха таїти, ра
дянська команда виступала минулого- року невдало.

З екскурсу в недалеке минуле 1 почалася бесіда кореспон
дента АПН з Гаврилом КАЧАЛІНИМ, який після п'ятиріч
но: перерви знову очолив національну команду.

— Збільшення кількості тих, 
що обороняються, характер
но для радянського футбола 
останніх років, — говорить Ка- 
чалін.—Кількість нападаючих у 
деяких клубах скоротилася д-> 
двох. Але що можуть зробити 
два чоловіки, навіть найчудо
віші майстри, коти боротися 
Ум доводиться з чотирма, а то 
й п'ятьма захисниками.

Подібна тактика породила 
певний тип нападаїрчого-Інди- 
відуаліста. Візьміть Бишовця, 
Гершковича, Хмельницького. 
Неабиякі майстри, з прекрас
ним дріблінгом, завжди за
ряджені на ворота. Кожний з 
них І зокрема завдає масу 
клопотів будь-якому захистові. 
Проте не секрет, що захисни
кам набагато важче проти
стояти ансамблю нападаючих, 
який зіграний, моментально 
міняє напрям атак. Гравців 
же комбінаційного складу, 
здатних об’єднати, направити 
зусилля товаришів, у нас не
багато. Я можу назвати лише 
Стрельцова і Козлова. Відсут
ність диригентів у нападі, по- 
моєму, збіднює футбол.

— ВАШ ПОПЕРЕДНИК 
МИХАЙЛО ЯКУШИН ПРИЙ
ШОВ У ЗБІРНУ З ЯСКРАВО 
ВИРАЖЕНОЮ -------------
ЦІЄЮ: 
РОНА, 
АТАКА.
ДЕТЕ 
ВИ’

— Я за розумне поєднання 
оборони І атаки. Безумовно, 
ми будемо нападати. Я вва
жаю, що тут два шляхи: 
збільшення кількості нападаю
чих, 1 посилення атакуючої 
міці задніх ліній. Певно, ви
користаємо і те. й інше.
- У ЛЮТОМУ ЗБІРНА 

ВІД’ЇЖДЖАЄ ДО Пі ВИ ЕН
НОЇ АМЕРИКИ. НОВОРІЧНІ 
ТУРНЕ ПРАКТИКУВАЛИСЬ 
У НАС І РАНІШЕ. АЛЕ. МА
БУТЬ. ВІДЧУТНОЇ КОРИСТІ 
НЕ ПРИНОСИЛИ. ДО ТО
ГО Ж. ГРАВЦІВ ВІДКРИВА
ЮТЬ ВІД КЛУБІВ У ТОЙ 
ЧАС. КОЛИ В КОМАНДАХ 
ВІДШЛІФОВУЮТЬСЯ ЛАН
КИ. НАГРАЮТЬ ЯКІСЬ НО
ВИНКИ. ВИЗНАЧАЮТЬ ВИ
КОНАВЦІВ.

— Зараз, коли склад збірної 
грунтовно перекроюється, на
ша поїздка необхідна. Особли
во вона важлива для ново
бранців збірної. Хай молодь 
завчасно зануриться у вели
кий футбол. У Південній Аме
риці ми проведемо декілька 
Ігор_з командами різних фут
больних напрямів. У цих поє
динках на вищому рівні буде
мо стабілізувати склад, награ
вати тактичні новинки.

Щодо перешкод у передге- 
ЗОННІЙ підготовці клубів, то я 
вже не раз говорив, що впев
ненні) — члени збірної легко 
впишуться в клубні ансамблі. 
Адже я не збираюся робити з 
нападаючого захисника чи на
впаки. Клубне амплуа і так
тичний почерк гравця у збір
ній зберігаються.

ців від клубів. При двадцяти 
комавдах у першій групі кла
су «А» часу для підготовки 
збірпої не було. Доводилося 
вихоплювати з клубів декіль
кох провідних футболістів у 
розпал сезону, в період най
відповідальніших зустрічей 
чемпіонату. Тепер же, коли 
будуть передбачені спеціальні 
перерви в чемпіонаті для про
ведення міжнародних зустрі
чей, тренери клубів стануть 
охоче віддавати своїх вихован
ців у збірну СРСР.

- ЯК ВИ ОЦІНЮЄТЕ ШАН
СИ РАДЯНСЬКОЇ КОМАНДИ 
У В1ДБІРКОВОМУ ТУРНІРІ 
ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ?

— Пройти ірландсько-ту
рецький бар’єр буде нелегко. 
Я двічі спостерігав за іграми 
збірних - Північної Ірландії 1 
Туреччини. В обох випадках, 
як відомо, перемогли ірланд
ці. Причому у другому матчі 
вони розгромили своїх супер
ників без Беста, найкращого 
футболіста континенту мину
лого року. Збірна Північної

КОНЦЕП- 
СПОЧАТКУ - ОКО
ЛОТІМ - КОНТР- 

ЯКОЇ ТАКТИКИ БУ- 
ДОТРИ.МУВАТИСЯ

ФУТБОЛ

Ірландії—дуже сильна коман
да. Багато її футболістів гра
ють у професіональних анг
лійських клубах. Це команда 
яскраво вираженого атакуючо
го плаву, в нападі якої виді
ляється пара Бест—Кемпбел, 
здатна протаранити будь-який 
захист. Побачити в роботі за
хисників не довелося, тому що 
турки виступали досить блідо. 
Але у них ще доволі часу, щоб 
підготуватися до матчів з 
нами.

Так що попереду тяжкі іі- 
рн, і особливо перша з них— 
у Белфасті.

— ВИ. звичайно, задо
волені РІШЕННЯМ ФЕДЕ
РАЦІЇ ПРО СКОРОЧЕННЯ 
ВИЩОЇ ЛІГИ з 20 ДО 17 
КЛУБІВ?

— Я ніколи не був прибіч
ником тривалого підриву грав-

НАЙСИЛЬНІШИЙ 
МИКОЛА 
КОМІСАРОВ

- ЩО ВИ МОЖЕТЕ СКА
ЗАТИ ПРО СКЛАД ЗБІРНОЇ 
СРСР?

— Бсзспірні кандидати Шсс- 
терньов, Хурпілава, Мун
тян, Бишовець. Ми з моїм по
мічником Євгеном Горянським 
уважно приглядаємось до но
вачків. З цією мстою ми і 
їдемо до Південної Америки.

На жаль, другого Яшина У 
нас немає, проте талановиті 
гоїкіпери у нас е. Це Дсня- 
рьов, Ткаченко, Кириченко. У 
захисті маємо багатий вибір 
серед стопперів, але крайніх 
не вистачає.

З півзахистом теж поки що 
неблагополучно. Подібних 
Мунтяну поки не видно. У на
паді є дуже цікава пара Коз
лов — Гершкович. Вони добре 
доповнюють одни одного.

Природно, ми врахуємо ви
ступи футболістів у сезоні. У 
збірній СРСР будуть не ТІЛЬКИ 
гравці, сильні на даний пе
ріод, але н перспективна мо
лодь, За останні чотири роки 
наші юнаки двічі ставали чем
піонами Європи. А бути пер
шими в таких турнірах не так- 
то просто. В них грають клас
ні команди, такі, як збірні 
Англії, Угорщини, Болгарії. 
Перемога в цих чемпіонатах, 
по-моєму, досить яскраво ха
рактеризує нашу майбутню 
зміну

(АПН).

Вісім днів кіровоград
ські спартаківці змагались 
за почесний титул чемпіо
на товариства з шахів. 26 
січня відбулися останні 
поєдинки шахістів.

Переможцем змагань 
став М. Комісаров. Дру
ге і третє місце розділи
ли між собою Г. Тоцький 
та Л. Колосовський.

Є. ВДОВИЧЕНКО.

Вона любить волейбол, 
кетбол, гімнастику. А 
більше — фехтування, 
роки тому робітниця заводу 
«Червона зірка» Віра Чижма 
взяла в руки рапіру. Тепер 
вже ця спортсменка — першо
розрядниця.

Фото Г. Удовиченка.

запитують юнаки та дівчата 
сімнадцяти і вісімнадцяти років: 

«Чи можна мені дружити з хлопцем?», 
«Як мені до неї підійти?», «Чи це 
справжнє кохання?», «Чи можна його че
кати з армії», ставлять десятки подібних 
запитань, здається, доречнішим, розум
нішим (не боюся цього слова) було б за
питання, звернуте до рідних, близьких 
старших товаришів, вчителів, яким дові
ряєшся в усьому: «Скажіть, я доросла 
вже, я можу вирішувати складне в жит
ті сама?», «Скажіть, я дорослий вже? Я 
можу відповідати сам за щось значне?» 

Аж натомість у сімнадцятирічних та 
вісімнадцятирічних — чер вонощокавісімнадцятирічних — 
скромність І дуже 
мало хто з них 
питає, чи я дорос
лий (доросла), а 
пробує перші кро
ки у сфері інтим
ній, і часто — не
обачні, часто на
стільки необачні, 
що треба рокиг 
щоб зарубцювалося 

• приємне, що принесли 
обачні кроки.

Чому ж першим треба спитати, чи я 
дорослий — доросла? Думається, що й 
сам» сімнадцятирічні розуміють, що є, 
якщо можна так сказати, вік формаль
ний (я 1951 року народження — мені 
вже вісімнадцятий рік, я вже висока, 
ставна, на мене кидають погляди) і є 
вік — прожиті, пережиті, збагачені до
свідом, знаннями, випробуваннями роки.

Пам’ятаєте слова Олександра Довжен
ка, сказані ним, здається, на одному зга
рищі в роки війни? Письменник побачив 
замазюканих, обідраних хлопчаків. їм 
було по років десять — дванадцять. Во
ни, палячи самокрутки, по діловому ви
гвинчували заряди з мін і снарядів і під
ривали їх у глибокій воронці. Довженко, 
дивлячись на ті, не по роках суворі об
личчя, сказав:

— Як дорослішають, діти у воєнні ро
ки... Дорослими робить, звичайно, не 
тільки війна. Роблять випробування, на
ділені долею дитинству і юності.

Переді мною при цих словах постає образ 
мого сільського товариша Андрія. З війни не 
прийшов батько, від запалення легенів під 
час гітлерівської окупації на руках у матері 
помер півторарічний братик. У чотирнадцять 
років Андрій етап господарем у чималій 
сім'ї. Літні люди поважно називали його Ва
сильович, Васильовича кликали.за стіл па 
весіллях 1 поминках, на бригадних торжествах 
і на всіляких іменинах. Спочатку дядьки:

— Оце сидиш між нами, так неначе Василь 
сидить. Сідай за батька...

А потім уже Васильович сідав сам за себе. 
Про такого, як Андрій, здається чимало й 
оповідань та повістей написано. 1 ось останній 
фільм «Іван Макарович» уславлює такого Ва
сильовича. І образ цей життєвий і зрозумілий 
вам.

Я ж хочу тут підкреслити інше.
Андрій був не те щоб веселуном, але 

вмів якось із людьми заговоритись, і 
вже не одна дівчина пішла б з ним по
ряд, коли б того захотів Андрій. . Але 
хлопчина чомусь не поспішав, а тільки 
поради давав старшим на два-три роки 
товаришам, що госорити Любці чи Плав
ці, як проводити їх додому з клубу (хоч 
сам ще нікого не проводив!). У вісімнад
цять рок’в Андрій став помічником 
бригадира механізаторів, а в дев’ятнад
цять, ідучи в армію, залишив матері 
гарну невістку...

Андрій не питав, коли, з ким можна 
зустрічатися, кого чекати, скільки чека
ти, що подумати про дівчину, яка зра
дила і т. ін. Андрій був дорослий, ішов 
у життя з ясною ціллю, ясною головою, 
ішов не гостем, а господарем.

ОСЬ які думки, перш за все, виклика
ла перечитана пошта «Молодого ко

мунара» — саме ті листи, де запитують, 
чи пора вже мені, Балі П., дружити з 

' хлопцем,, а чи може в нас бути кохан
ня, коли він з іншою — і ціла низка 
подібних питань.

Написані в різний час, різним почер- 
ком/вони, іноді наївні, все ж хвилюють 
І просять доброго слова.

Після тих перших думок я заперечую соб). 
Так, Андрій у шістнадцять років мав жнттє- 
пий досвід, певну школу нелегкого, складного 1 
разом з тим змістовного життя, він усе знав, 
сам міг дати пораду. Валя П., якій сьогодні 
вісімнадцятий рік, не має того життєвого до
свіду, но пройшла життєві випробування, але 
юність залишається юністю і не треба, мабуть, 
говорити про тс, що у Валі П. прокидаються 
почуття незнані, неспокійні. І Валя хоче зна
ти, як їй бути.

«Ми, учні Добрівської середньої шко
ли звертаємося до вас за порадою.

Якщо вчитель дізнався про те, що дів
чина дружить з хлопцем або навпаки, то 
цей учень повинен бути певен, що на 
кожному уроці він зможе почути до
шкульні слова про дружбу. Та й взагалі

Валя любить
Колю
те важке і НЄ- 

з собою оті не-
дружбу в нашій школі вважають майже 
забороненою...»

Це уривок з характерного листа. Тут важ
ко сказати щось категоричне на адресу вчите
лів (як і учнів, що написали листа), бо тре
ба знати, як учні розуміють ту дружбу і що 
саме забороняють вчителі. Проте кидати до
шкульні слова щодо дружби старшим, зрозу
міло, н? треба. Прекрасне було б, аби нато- 
місць була щира розмова вихователів з ви
хованцями. Десятки ж листів, що надійшли і 
продовжують надходити до редакції, свідчать 
про те, що вихователі — вчителі, батьки — 
часто не тільки не шукають стежини до по
таємного своїх вихованців, а шкодять справі 
виховання, просто забороняючи юнакам I дів
чатам навіть мислити про дружбу, священні 
почуття, що прокидаються в голій_ душі. 
ТГАВРЯД чи питала б

з сеі
І.Олена

з села Тишківки Добровеличків- 
ського району, чи можна дружити з 
хлопцем, який старший на кілька років, 
якби в місцевій школі відбулася хоч од
на щира розмова зі старшокласниками 
на теми так звані «слизькі», «важкі» — 
ясніше: коли б тут приділяли увагу ста
тевому вихованню юнаків і дівчат.

А чи рідкі випадки, коли Валя чи Коли 
повинні вчитися «на власному досвіді» 
своїх взаємовідносин, бо батьки обме
жуються доведеними ще нашими праді
дами корткими аксіомами:

— Ти ще не доросла.
— А чого це тобі такі дурниці в голо

ву лізуть?
— Ти краще б учийся, а не бігав за 

нею...
Аксіома одна, тільки в тисячах варіан

тів. ’V .
Запитання найрізноманітніші. Чи можна їй. 

п’ятнадцятирічній, дружити з хлопцем, чому 
він, зустрічаючись наодинці, не вітається на 
людях, чи можна підійти до нього? його мати 
не дозволяє йому з нею зустрічатись. Що йо
му, хлопцеві, робити, коли вона йому зрадила, 
і вчинки її межують з розпустою, а він про
довжує Ті любити (Олег С., м. Бобрйнспь). 
Чи можна вірити солдату, який перестаз пи
сати листи? Що зробити, щоб він мене поко
хав так, як я його? Він любить дружину і си
на, але я кохаю його. Як бути? Він почав зу
стрічатися з легковажною, я за неї краща. 
То чи можна його любити?..

У Валі з’явилися нові почуття, у неї ду
же багато запитань; з якою б радістю 
вона довірилась людині, яка без посміш
ки вислухала б, зрозуміла б її і дала 
правильну відповідь.

ВІДНОСНО останнього запитання, яке 
поставила Галя В. з міста Бобринця, 

можна сказати, як кажуть у народі: 
«Нема за ким жаліти».

Але ж у вас, любі друзі, шістнадцяти- 
сімнадцяти-вісімнадцятирічні, це не єди
не запитання, не одна «складна» обста
вина, І краще, ніж ваші старші друзі — 
мати, батько, вчитель, просто хороша 
людина — Іван Андрійович, Ніна Васи
лівна, які знають вас змалку або до ко
го ви линете — краще ніхто не відпо
вість, не роз'яснить. Не соромтесь, пи
тайте.

Запам’ятайте — то погані вихователі, 
які посміхаються над вашими першими 
почуттями, які забороняють вам думати 
над тим, що 
ночей,

вас хвилює, не дає спаги

Тепер

БК 00559

Над почуттями смія- 
• тись не можна, не 

можна їх заборо
нити окриком, погро
зою. Пам’ятаймо: почут
тя народжують вчинки.

В. ЮНГА.

ИЛЕНОЯИ
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, ЗІ січня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (Кі, 
11.10 — Документальний фільм. 
(К). 11.35 — Шкільний екран. 
Українська література для уч
нів 10 класу. О. Корнійчук. «За
гибель ескадри». ,п
Художній фільм. (К). -----
Наша афіша. (К). 17.05 — «Три 
ранки». Телевізійний нарис. 
(Херсон). 17.20 — Фотохвилипкч. 
(К). 17.25 — «Диференціальні
рівняння». Передача для моло
дих учених. (Дніпропетровськ). 
17.55 — Програма передач. (К)< 
18.00 — Для дітей. «Зайчина 
помічниця». (Харків). 18.30 — 
Телевісті. (К). 18.50 — До 50-річ
чя Комуністичної партії Захід
ної України. «Славний ювілей», 
(Львів). 19.15 — Творчий вечір 
заслуженого артиста республі
ки Л . 
Естафета 
Д. Угрюмов. «Дзвінок у пусту 
квартиру». Вистава Кірово
градського українського музич- ж 
но-драматичного театру ім<-вЬ>
М. Кропивинцького. (Кірово- ч 
град).

СУБОТА, 1 лютого. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 —- Тслсновн- 
ни. (М). 10.00 — Музична роз- • 
важальна програма. (М). 10.30 
— «Робітничий клас Країни 
Рад». (М). 11.30 — «Життя тан
цю». (М). 12.30 — «Знання»,
Науково-пізнавальна програма, 
(Львів). 13.00 — Наша афіша, 
(К). 13.05 — «Пісні над Тисою», 
Концерт. (Ужгород). 13.50 — 
«Здоров’я». Науково-популярна 
програма. (М). 14.20 — Програ
ма передач. (К). 14.25 — Худож
ній фільм для дітей. (К). 15.25— 
«Погляд». Молодіжна програма. 
(К). 16.25 — «На меридіанах
України». (К). 16.55 — Програ
ма передач. (К). 17.00 — Про
грама кольорового телебачення. 
(М). 18.30 — Телеатлас народіз 
СРСР. «Таджицька РСР». (М). 
19.30 — «На вогник». (Волго
град). 20.30 — Телсповиин. (М). 
20.45 — «Світ соціалізму сьогод
ні». (М). 21.15 — «Мальовнича 
Україна». (К). 
100-річчя з дня 
В. І. Леніна. «Вій з нами». (К). 
22.15 —■ «Народна артистка 
УРСР, солістка Одеської опери 
Раїса Сергіенко». (Одеси). 
22.55 — Першість світу з бігу на 
ковзанах. Жінки. (Гренобль). _

Корнійчук. «: 
. (К). 12.10

—■ 17.00

луженого артиста республі-
Дмитра Франька. (К)- 20.30— 

новин. (М). 21.15 —•

21.35 - До 
народження

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, Зі січня. 9.15 — 
Телевізійний спектакль «Ревю 
на ниточках». 11.35 — Шкільний 
екран. Українська література 
для учнів 10 класу. (К). 15.25 — 
Художній фільм «Як вас тепер 
називати?». 17.15 — «Три ран
ки». Парне. (Херсон). 17.35 — 
Передача про молодих учених. 
«Розрахунки і пошук». (Дніпро
петровськ). 18.00 — Для дітей, 
«Зайчина помічниця». (Харків), 
18.30 — Телевізійні вісті. (К). 
18.50 — До 50-річчя Комуністич
ної партії Західної України« 
«Славний ювілей». (Львів). 
19.15 — Творчий вечір заслуже
ного артиста УРСР Д. Франька. 
(К). 20.30 — Естафета новин. 
(М). 21.15 — В ефірі '«Моло
дієте». (М). 22.15 — «Відлуння 
спортивного Світу». (М). 22.45— 
'«Цирк у студії». (М). 23.45 —»
«Тільки факти». (М).

СУБОТА, Т лютого. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45— 
Телевізійні новини. (М). 10.00 — 
Музична розважальна програма. 
(М). 10.30 — '«Робітничий клзй 
Країни Рад». (М). 11.30 — 
«Життя танцю». (М). 12.30 — 
'«Передача «Знання». (Львізіг 
13.05 — «Пісні над Тисою». (Уж* 
город). 13.50 — Актуальний ек
ран. 14.25 — Фільми Фрунзеч- 
ської студії телебачення. (Кї- 
15.25 —• Молодіжна прогі^фЬ 
«Погляд». (К). 16.25 — «На 'ме
ридіанах України». (К). 17.00— 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 18.30 — ТелевізІйниіІ 
атлас народів СРСР. «Таджиць* 
ка РСР». (М). 19.30 — «На вог
ник». (Волгоград). 20.30 — Те
левізійні новини. (М). 20.45 —
«Світ соціалізму». (М). 21.15 — 
«Мальовнича Україна». (KJ. 
21.35 — До 100-річчя з дня на
родження В. J. Леніна. «Він З 
вами скрізь». (К). 22.15 — «Со«' 
лістка Одеської опери народнії 
артистка УРСР Р. Сергієнко», 
(Одеса). 22.55 —- Першість світу 
з швидкісного бігу на ковзанах^ 
(Гренобль). 23.40—«Тільки фак
ти». (М).

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ
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