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У РАХУНОК ГРУДНЯ

Льсів- 
облвСТЄЙ, 
з гслов-

обласної І 
міської комсо- 
організацій по

ПРОЛЕТАР! SQX КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік Екдакня XX С

Завдання, що випливаю.ть з 
постанови листопадового 
(1978 р.) Пленуму ЦК КПГС, 
виступу на Плену/аі Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, Го
лови Президії Верховної Ра
ди СРСР товариша Л. І. Бреж
нева, рішень грудневого 
(1978 р.) Пленуму ЦК Ком
партії України обговорені на 
пленумі ЦК ЛКСМУ, що від
бувся 10 січня в Києві. Б цьо
му питанні виступив перший 
секретар ЦК ЛКСМУ А. І. 
Корнієнко.

Було розглянуто також ро
боту Вінницької 
Донецької 
/польських 
виконанню рішень XVIII з'їз
ду ВЛКСАА. Із звітами висту
пили перший секретар Він
ницького обкому ЛКСМУ 
В. І. Юр’єв і перший секре
тар Донецького міськкому 
ЛКСМУ В. М. Кабанов.

Як відзначалось на плен/- 
, комсомольці і молодь 

республіки вбачають свій 
патріотичний обов’язок у ще 
активнішій участі в здійснен
ні соціально - економічної 
програми. наміченої XXV 
з'їздом КПРС, дальшому під
вищенні ефективності і якос
ті усієї роботи. Вивчення ма
теріалів листопадового Пле
нуму ЦК КПРС і грудневого 
Пленуму ЦК Компартії Ук
раїни, що широко розгорну
лось у комсомольських орга
нізаціях, дало новий імпульс 
зростанню творчої активнос
ті юнаків і дівчат. Бюро ЦК 
ЛКСААУ підтримало патріо
тичну ініціативу кращих мо
лодих виробничників, пере
дових комсомольсько-моло
діжних колективів, які зебо- 
в язалися виконати до 60-річ- 
чя комсомолу України план 
чотирьох років п’ятирічки, а 
до 110-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна — п’яти- 

Цей заклик 
комсо- 
колєк-

річне завдання, 
підхопили 8 тисяч 
мольсько-мололіжних

'тинів, близько 2С0 тисяч юна
ків і діачат республіки.

Слід всемірно використати 
підготовку до цих знаменних 
дат для дальшого поліпшен-

ГПВІІРИТЬ
КОРПУНКТ/

«Дві робочі зміни працю
вати на зекономлених мате
ріалах!» — з такою ініціати
вою виступив плавильник 
Світловодського заводу чис- 

ня організації соціалістично
го змагання, добиватися ма
сової участі юнаків і дівчат в 
ударній вахті за право бути 
сфотографованими в Ленін
ському меморіалі в місті 
Ульяновську біля пам’ятного 
Червоного Прапора ЦК КПРС, 
яким нагороджено комсо
мол за заслуги п комуністич
ному будівництві і в зв'язку 
з 60-річчям ВЛКСМ.

Учасники пленуму говори
ли про багато цікавих справ 
і починів комсомольських ор
ганізацій. Відзначався досвід 
комітетів комсомолу Віннич
чини у залученні молодих 
трудівників до боротьби за 
високу культуру землероб
ства, вирощування високих 
врожаїв зернових. Найважли
вішою справою Донецької 
міської комсомольської ор
ганізації стало шефство над 

-розвитком вугільної і мета
лургійної промисловості. Тіль
ки з початку п’ятирічки у ці 
галузі направлено за комсо
мольськими путівками близь
ко тисячі юнаків і дівчат.

На пленумі йшлося про 
необхідність примножити 
конкретний вклад комсо
мольських організацій рес
публіки в розвиток провід
них галузей народного гос
подарства, ширшу участь у 
русі «Працювати без відста
ючих». Позитивний досвід 
цієї роботи нагромаджений 
рядом комітетів комсомолу 
Дніпропетровської, 
ської, Харківської 
міста Києва. Одне
них завдань мополі — бп-зти 
активну участь у боротьбі за 
дальше піднесення сільсько
господарського виробництва, 
поліпшувати комсомольське 
шефство над громадським 
ТВАРИННИЦТВОМ.

Надаючи великого значен
ня прикладу передовиків, 
промовці відзначали, що в 
боротьбі за ефективність і 
якість особливо важливі уза- . 
гагьнення і поширення пере
дового досвіду, широка і ді
лова підтримка цінних почи
нів. Наприклад, велике зна
чення має ініціатива моло-

тих металів Володимир Тата- 
ренко.

Комсомольсько - молодіж
на бригада, в якій він пра
цює, ділом підтримала това
риша. За попередніми підра
хунками. останній місяць ро
ку хлопці працюватимуть 
тільки на зекономлених ма
теріалах.

С. ТИШКО, 
керівник корпункту 
«Молодого комунара?, 

м. Світлово,ІСЬК.

ПІОНЕРСЬКІ 
СІВАЛКИ

До знаменної дати в житті 
комсомолі! України школярі

„ Газета виходить з 1939 року 
Ціна 2 коп.

підвищення 
комсомоль- 

колектигів 
виробничих 

комсо- 
працівникові

дих новаторів Запорізької 
області, які вирішили внести 
свій вклад у скорочення 
частки ручної праці.

Разом з тим ряд комітетів 
юмсомолу було піддано кри
тиці за прояви формалізму в 
організації змагання молоді, 
виховної роботи серед юна
ків і дівчат. Підкреслювалась 
необхідність 
авангардної ролі 
сько-мслодіжних 
у розв’язанні 
завдань. Кожному 
мсльському працівникові і 
активістові слід глибоко ви
вчити книги товариша Л. І. 
Брежнева «Мала земля», 
«Відродження», «Цілина», які 
є справжніми підручниками 
життя. Висновки, поради і 
рекомендації що містяться у 
цих творах, мають стати 
принциповою основою робо
ти комітетів комсомолу по 
добору, вихованню і розста
новці кадрів, найважливішою 
умовою дальшого вдоскона
лення всієї організаторської 
І політичної діяльності.

Дедалі зростаючі масшта
би завдань вимагають віл ко
мітетів комсомолу з ще біпь 
шою енергією, наполегливіс
тю і цілеспрямованістю мо- 
білізовувати молодь на удар
ну, висскосгоектикну працю, 
виховувати в неї прагнення 
віддавати всі сили виконанню 
планів десятої п'ятирічки, 
приносити реальну і відчутну 
користь Батьківщині.

■^Атгсппжеио заходи ЦК 
ЛКСМ України. спрямовані 
на дальше посилення КОМУ
НІСТИЧНОГО виховання молоді, 
підвищення трудове" і гро
мадської активності кожного 
комсол'.ольия, кожної моло
дої людини, опганізаційно- 
попітичне зміцнення комсо
мольських лав.

Пленум розглянув органі
заційні питання. У зв’язку з 
перохопом на партійну робо
ту АА П Бглоб-оцький увіль
неним Г'С ЛОУГОГО
секретаря і члена бюро ЦК 
ЛКСМУ. Другим секретарем 
ЦК ЛКСМ'/ обрано Б. В. Сол- 
датенка. Пленум обпав сек
ретарем і членом бюро ЦК 
ЛКСМУ Л, I. Швецову, УВІЛЬ- 
НИЕШИ від цих обов’язків 
Р. I. Черв’якову у зв’язку з 
виїздом на навчання.

У роботі пленуму взяз 
участь завідуючий відділом 
оргенізаиійно-парнйної ро
боти ЦК Компартії України 
Г. К. Крючков.

Вільшанського району вирі
шили зібрати 50 тонн метало
лому. ю тонн макулатури, 
розповсюдити літератури на 
З тисячі карбопанпів.

Пі’ііі в школах уже взяли
ся за діло До речі з 50 тонн 
металолому можна лигптовії- 
ти »■орок кукурудзяних а5о 
15 зернових сівалок І може, 
з пасом сіпа'іками з написом 
«Виготовлено з мета полому, 
зібраного вілніпянсікимв піп- 
нсра?лн5 засівзінмхть лан- са
ме ті, хто нині збирає брухт.

В. ЄДНЛК. 
другий секретар Віль- 
шаиського райкому ком
сомолу.

Виборча кампанія вступила 
в новий важливий етап — по
чались окружні передвиборні 
наради. Відповідно до прий
нятого торік Закону про ви
бори до Верховної Ради 
СРСР представники громад
ських організацій, трудових 
колективів обговорюють ви
сунуті на передвиборних збо
рах кандидатури до найвищо
го органу народної в лід и 
країни, приймають рішення 
про їх підтримку.

11 січня в Москві відбулзгь 
передвиборна нарада пред
ставників трудящих Бауман- 
ськоіо виборчого округу сто
лиці по виборах до Ради Со
юзу Верховної Ради СРСР.

Колектив нашого заводу, 
сказав монтажник заводу лі- 
чигьно-аналітични/ машин 
Г. П. Кубєєв, на своїх зборах 
одноголосно постановив ви
сунути кандидатом у депута- 

і ти Верховної Ради СРСР ви
датного керівника нашої тар- 

I тії і держави, продовжувача 
справи великого Леніна Ясо- 

І ь'да Ілліча Брежнева. За цо- 
| рученням колективу підпри

ємства я звертаюсь до учас
ників окружної передвибор
ної наради із закликом піц- 

і тримати висунення товариша 
П І. Брежнева кандидатом у 
депутати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР по Бауман- 
ському виборчому округу 
столиці. Впевнений, що вису
нення Леоніда Ілліча канди
датом у депутати буде з га
рячим схваленням і ентузіаз
мом підтримане всіма радян
ськими людьми, бо він є 
справді всенародни/л депу- 

I татом.
Учасники наради гаряче 

І підтримали препозиції про 
висунення кандидатом у де
путати Лади Союзу Верховної 
Рапи СРСР по Бауманському 
"ибоочому округу Леоніда 
Ілліча Брежнєва.

Передвиборна нарада пред
ставників трудящих Железно
дорожного виборчого округу 
міста Москви постановила 
схвалити рішення про вису- 

I нєння кандидатами в депута
ти Рали Союзу Верховної Га
ди СРСр Леоніда Ілліча Бреж- 

I нср.э і бригадира комплекс
ної боигади БУ-11 управління 

І «Зеленогоалб'"’». Героя Со- 
I ічалістиччої Ппаці Миколи 
І Анатолійовича Злобіна.
І Представники трудящих 

і Черьомушкинського вибор- 
I чого округу міста Москви по 

виборах до Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР на окруж- 

I ній передвиборній нараді 
схвалили рішення передви- 

I борних зборів, які висунули 
кандидатами в лепчтати Бер- 

I хопної Ради СРСР Леоніда 
Ілліча Брежнева і президента 

І Академії начи СРСР Анатолія 
І Петровича Александрова.

Учасники передвиборних 
І нарад які відбулись у сто

лиці. схяалили пропозиції ко- 
I пективів багатьох підпри

ємств про висунення канди- 
I датом у депутати по Москов- 
I ському міському виборчому 
І округу по виборах до Ради 
І Національностей Верховної 

Ради СРСР члена Пог.ітбюро 
L1K КПРС. Голови 'Ради Мі
ністрів СРПр Олексія Мчко- 

I пачовича Косигіна.
І Колективи підприємств ря

ду районіе Підмосков’я, які 
входять до складу Ступін- 
ського виборчого округу, на 
звали споїм 
путати Раль 
°апи ГГ-СР 
ПК КПРС.
Прожар но"
Юлія Володимировича 
дропова Учасники окружної 
нар-'пи підтримали ці пропо
зиції.

Учасники окружної перед
виборної наради представни
ків трудящих Пеоовського 
виборчого округу міста Мо
скви починали постанову про 

кандидатом у де- 
Союзу Верховної 
члена Попітбюро 
голову Комітету 

безпеки СРСР 
Ан-

Еисунення кандидатом у де
путати Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР члена Політ- 
бюро ЦК КПРС, першого сек
ретаря ММК КПРС Віктора 
Васильовича Гришина.

Представники колективів 
трудящих Мінського місько
го другого виборчого окру
гу на передвиборній нараді 
підтримали пропозиції про 
висунення члена Политбюро 
ЦК КПРС, міністоа закордон
них справ СРСР Андрія Ан
дрійовича Громимо кандида- і 
том у депутати Ради Союзу І 
Верховної Ради СРСР.

Представники трудящих 
Мінського — Фрунзенського 
виборчого округу по виборах 
до Ради Національностей | 
Верховної Ради СРСР на на- ' 
раді постановили підтримати І 
висунення кандидатами е де
путати Леоніда Ілліча Бреж- ' 
нсва і слюсаря-інстр’<ментаяь- ; 
ника виробничого об єднан
ня «Гоэизонт» Миколи Яко- І
вича Баркуна.

Пропозиції про висунення ;
кандидатами в депутати ра- .1
ди Національностей Еерхое- '
ноі Бади СРСР Олексі* Ми- І
колайовича Косигіна і токаря 
заводу імені С М. Кірова Во
лодимира Леоновича Шев
рона підтримали ча окружній 
нараді представники трудя
щих Гомельського міською 
виборчого округу.

Учасники окружної перед
виборної наради Чкаловсьно- 
го виборчого округу міста 
Свердловська прийняли по
станову висунути кандидатом 
у депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР по цьому 
округу члена Политбюро НИ 
КПРС. секретаря ЦК КПРС 
Андрія Павловича Киомлечна

Відбулась окружна нарада 
в Кіповському вибоомому 
окрузі міста Свердловська. 
Прийнято постанову висунути 
кандидатами в депутати Ради 
Союзу Верховної Ради Г^СГ 
Олексія ААиколайовича Коси
гіна і пошивника взуття ви
робничого об єднання «Усел- 
обувь» Лідію Петрівну Кор
сунову.

Учасники окружної перед
виборчої наради представни
ків трудящих Апма-Донсько
го— Ленінського виборчого 
округу по виборах до Ради 
Союзу Верховної Ради СГСР 
вирішили підтримати лису
не ннч кандипатом у депутати 

. Беоховної Ради С.РСР по 
цьому округу члена Политбю
ро ЦК КПРС, першого секре
тарю ЦК Компартії Казахста
ну Рінмухамеда Ахмедовича 
Кунаева.

Представники трудящих Кі- 
рсвєьиого виборчого округу 
міста Риги постановили під
тримати висунення кандида
том у депутати Ради Націо
нальностей В“охопної Ради 
СРГР члена Пплітбюро ЦК 
КПрС голови Ком.ітету пар
тійного чонтоопю при ЦК 
КПРС Ареіда Яновича Пель
ше.

Передвиборна нарада Це- 
сіського виборчого округу 
по виборах до Ради Націо
нальностей Верховної Ради 
СРСР вирішила підтримати 
висунення кандидатами е де
путати Леоніда Ілліча Бреж
нєва і тракториста колгоспу 
«Алачстс», Гепоя Соціаліс
тичної Праці Яніса Петровича 
Пінки.

На передвиборній нараді 
представників колективів і 
екранізацій Московського ви
борчого округу міста Ленін
града прийнято рішення під
тримати висунення кянл^да- 
том у депутати Рали Союзу 
Верховної Ради СРСР члена 
Попітбюоо ЦК КПРС першо
го ю«оетаря Пенїнгпядсько- 
гп обкому партії Григорія

(Закінчення на 2-й стор.).



2 стор.
ЛІ <

(Закінчення.
. Поч. на 1-й стор.).

Представники трудовик ко
лективів Кірозського вибор
чого округу міста Ленінграда 
на окружній передвиборній 
нараді підтримали рішення 
передвиборних зборів про 
висунення кандидатом у де
путати Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР члена Політбюро 
ЦК КПРС, секретаря ЦК 
КПРС Михайла Андрійовича 
Суслова.

На передвиборних нарадах 
у Ленінграді прийнято поста
нови про схвалення пропози
цій трудових колективів про 
висунення кандидатами в де
путати Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР по 
Ленінградському міському 
виборчому округу Леоніда

-------  ------------- -—;/содкядр«     ---------- ■ із 1дТ9

РАДЯНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ В ДІЇ
Ілліча Брежнєва і вальцю
вальника об’єднання «Киров
ский завод», Героя Соціаліс
тичної Преці Івана Яковича 
Прокоф'сва.

Учасники окружної перед
виборної наради Кунцевсько- 
го виборчого округу міста 
Москви схвалили висунення 
кандидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР 
члена Політбюро ЦК КПРС, 
міністра оборони СРСР Мар
шала Радянського Союзу 
Дмитра' Федоровича Усти
нова.

Відбулась передвиборна 
нарада представників трудя

щих Вільнюського—Жовтне
вого виборчого округу по 
виборах до Ради Національ
ностей, її учасники одноголос
но підтримали висунення кан
дидатами в депутати Леоніда 
Ілліча Брежнєва і радіомон- 
тажниці заводу радіокомпо- 
нентіз Іоанни Антонівни Кпі- 
мавічеие.

На передвиборній нараді 
представників трудящих Ки
шинівсько — Ленінського ви
борчого округу по виборах 
до Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР одностайно схвале
но висунення кандидатом у 
депутати члена Політбюро

ЦК КПРС, секретаря ЦК 
КПРС Костянтина Устиновича 
Черненка.

У Києві відбулась передви
борна нарада представників 
трудящих Київського—Ленін
ського виборчого округу по 
виборах до Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР. її учасни
ки одноголосно схвалили 
пропозиції про висунення 
кандидатом у депутати члена 
Політбюро ЦК КПРС, першо
го секретаря ЦК Компартії 
України Володимира Засильо- 
зича Щербицького.

Представники трудящих 
Дніпродзержинського вибор

чого округу Дніпропетров
ської області одноголосне 
постановили висунути канди
датами в депутати Ради Сою
зу Верховної Ради СРСР 
Леоніда Ілліча Брежнєва і 
оператора Дніпровського ме
талургійного заводу імені 
Ф. Е. Дзеожинського Воло
димира Харитоновича Со
кола.

Ж ♦

Окружні передвиборні на 
ради звернулись до кандида
тів у депутати з проханням 
дати згоду балотуватися до 
Верховної Ради СРСР. На на
радах прийнято звернення 
до виборців, обрано довіре
них осіб кандидатів у депу
тати.

(ТАРС). ..

иенис: великий рахунок країни

ВАЖЛИВА ДЕРЖАВНА СПРАВА

■п СИНЯ 1979 РОКУ ПОЧНЕТЬСЯ ЧЕРГОВИЙ 
ВСЕСОЮЗНИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

Перепис- населення—всенародна. спра
ва; Bin має велике політичне і народно- 
і оснодарське значення. Одержані під
сумки дадуть можливість скласти . де-, 
тальпу характеристику населення краї
ни, простежити зміни в його демогра
фічній, соціальній і професійній струк
турі після 1970 року, допоможуть, глиб
ше проаналізувати досягнуте, будуть 
гнкорпетапі при розробці планів скопо 
мічиого і соціальною розвитку країні; 
па 1981 — і985 роки. •

І Ісзважаїочп па тс, що перепис три
ватиме вісім днів (з 17 по 24 січня 
включно), усі відомості в переписні лис
ти повинні вноситись за станом на 12 го
дину ночі з 10 па 17 січня. Це дасть 
можливість одержати дані иа строго 
зафіксований моглепг. Передбачено ’ по- 
ставїїти 10 запитань. На 11 з них .вима- 
іаюті.си відповіді під усього населенім

(суцільний перепис), а на 5 інших дасть 
відповідь, чверть опитуваних. Суцільне 
спостереження дозволить одержати ві
домості’ не тільки про загальну чііюлВГ- 
цість населення, а її іакож про кількість 
і склад сімей, національний і віковий 
склад громадян, їхню рідну мову, рівеш. 
освіти, джерела засобів існування. і

Одночасно вивчатиме іься склад пра
цездатних громадян, зайнятих у домаш
ньому і особистому , підсобному сіль
ському господарстві. їм пропонуються 
додаткові ОПИТНІ листи, що допоможуть 
визначити, яку частину населення і за 
яких умов можна залучити до суспіль
ного виробництва.

З 27 по 31 січня інструкгори-коптро- 
лєри проведуть контрольний обхід з ме
тою перевірки правильності перепису.

(РАТАУ).

Георгій Якимович уже вкотре перечитує «Цілину».
І в нам’яті зринають незабутні події більш як двад

цятирічної давності, про які так тепло я проникливо 
пише Леонід Ілліч Брежнєв. «Цілинна епопея... ще раз 
показала всьому світові найблаїородиіші моральні якос
ті радянських людей. Вона стала символом беззавітного 
служіння Батьківщині, великим звершенням соціалістич
ної епохи».

радісно спостерігав не 
скінченні хвилі пшениці., 
уявляючи пухкий коровай, 
спечений із зерна, опро
щеного ним у колись 
мер і них степах. А земля- 
кіі-україиці вже її куку
рудзу приладналися сіяти.

КНИГИ ЖИТТЄВОЇ МУДРОСТІ

Цілинні автографи Дубиненків

За рішенням Ради Мі
ністрів Союзу РСР із 17 
по 24 січня цього року бу
де проведено шостий Все
союзний перепис насе
ленні!.

За цей час спеціальні об
ліковці завітають в усі 
квартири. Перепис насе
лення в лікарнях, готелях, 
санаторіях, будниках від
починку', де люди мешка
ють тимчасово, буде про
водитися лише один день, 
17 січня.
• Облік вестиметься на 
двох переписних листах, у 
які включено 16 запитань. 
Па 11 з них дасть відпові
ді все доросле населення, 
а па решту запитань — 
лише 25 процентів.

■ Перепис ітиме за місцем 
фактичного мешкання гро
мадян, зі слів опитуваних. 
При цьому не потрібно бу
де пред’являти ніяких до
кументів, незалежно від 
того, прописаний опнтува-

ПІІЙ у тому місці, де його 
переписує обліковець, чи 
ні, і чи має він право на 
житлову площу.

Переписові т і і для гають 
усі радянські громадяни, 
іноземні піддані, які жи
вуть на території нашої 
країни, а також співвітчиз
ники, які перебувають за 
межами Радянського Со
юзу.

Отримані відповіді на 
запитання буде використа
но лише для одержання 
зведених даних, і праців
никам перепису заборо
няється повідомляти будь- 
кому зміст відповідей 
громадян.

Мета перепису — одер
жати точні дані про чи
сельність, розміщення і 
склад населення за стат
тю, віком, сімейним ста
ном, національністю, рід
ною мовою, освітою, дові
датись, як розподіляється 
населення за родом занять,

за галузями народного 
господарства, видами ви
робництв і суспільними - 
і рунами.

Всесоюзний перепис • на
селення 1979 року матиме 
велике міжнародне зна
чення. ГІого матеріали но 
кажуть, які зміїні відбу
ваються в господарстві 
країни, в культурному 
житті радянської людини, 
і тим самим відобразять 
велику перс і воркуючу си
лу соціалістичного ладу, 
ного переваги перед капі
талістичним.

Активна участь у прове
денні перепису кожної ра
дянської людини, її ТОЧНІ 
й вичерпні відпозіді на за
питання переписного лис
та — безперечна умова 
успіху цієї важливої дер
жавної справи.

М. СЛ1ПЧЕНКО, 
інспектор державної 
статистики міста Кі- 
ровотрада.

* .ри КСЛГО.СПУ іме«‘ КалІніна Новоархангельського району ще мі- 
таЇІіімза.к“*,,или підготовку до роботи всієї посівної та грунтообробної 
йому ‘ НИ" Ла’°АЯТЬ тРакт°Р». сінозбиральні машини. Працюють по-удар- 

На знімку: комсомольці Михайло ХМІЛЬ та Сергій СВІРНИН разом 
з бригадиром тракторної бригади М. М. ЯРЕМЕНКОМ за роботою.

'" ................ ' Фото І. КОРЗУНА.

П IT НЬОГО дня далеко- 
»■ го тепер п'ятдесят 
.четвертого року Гршорій 
Дубииенко і його сіні Вік
тор. за путівками райко- 

. мів партії і комсомолу 
відбули з рідних Нідіай- 
ців па. цілішу.

. Під монотонний гомін 
коліс поїзда виразно 
спливали в пам'яті Грию- 
рія .Якимовнча слова дру
жини: «А як же, Гришо, 
ми? Он скільки нас у те
бе. — Вона погладила го
лівки семирічного Сергій- 
ка і ще зовсім малої Олеч
ки. — Як ми будемо без 
іебе? Та й Людмила в ін
ституті вчиться, вона хоч і 
доросла, а батьківського 
піклування потребує...»

Є під Уральськом заліз
нична станція Шипово. 
Маленька, загублена в 
степу, не на кожній карті 
знайдеш її. Вона й стала 
нос і іншім місцем прожи
вання Дубиненків — бать
ка, бригадира тракторної 
бригади, і сина, тракто
риста. Па цю адресу над
ходили сільськогосподар
ська техніка, різноманітні 
вантажі, прибували люди. 
Неподалік станції був не
великий казахський аул, 
де в невисоких мазанках 
з плоскою покрівлею, що 
правила одночасно за сте
лю і дах, мешкали місцеві, 
жителі. Тут і поселилися 
українці та росіяни, що 
прибули обживати суво
рий край. Звели вони на 
високих палях дерев’яні 
будинки, щоб талі води 
весною не знесли ЇХ.

Від буднику, в якому 
жили Дубинснки, до трак
торної бригади відстань 
солідна — вісімдесят сім 

'Кілометрів. На власному 
мотоциклі чи на радгосп
ному «газику» мчав бри
гадир тракторної від агре
гату до агрегату, за день 
спідометр накручував сот
ні кілометрів. Необхідно 
було всюди побувати, бо 
механізатори — здебіль
шого ровесники його сена: 
вісімнадцяти - двадцяти
річні юнаки, що не мали 
практичного досвіду ро
боти, та ще в таких умо
вах. Степ рівний, гладень
кий, як поле футбольне. 
Довжина гін вимірюва
лась кілометрами. Важко 
працювати, особливо вно
чі. Потужний ДТ-54 на 
довгій прямій заколису-

вав. Був . випадок, коли 
трохи біда не сталася. За
снув за кермом стомле
ний Віктор. А трактор, 
потішаючи за собою чор
ну смугу ріллі, повз і повз 
у темінь. На щастя, кінчи
лось пальне. І замовк дви
гун на крутому березі не
великої, але досить глибо
кої річки.

Багато справ у бригади
ра тракторної. Оранка, 
сівба, збирання першою 
врожаю. Та ніколи не 
скаржився на доЛю Гри
горій Дубииенко: був він 
людиною сталевого гарту. 
Екзамен па зрілість скла
дав па військовій службі, 
куДи призвали його .ще 
восени тридцять сьомого. 
Відслуживши, додому зби
рався, а тут заграли три
вожні сурми, покликавши 
солдата на герць із під
ступним ворогом — фа
шизмом. Усю війну, від 
першої о до останнього 
дня її, пройшов зі зброєю 
в руках. Мужньо боронив 
землю рідну, бив ворої ів 
і в Польщі, і в самій Ні
меччині, визволяв від раб
ства поневолені гітлерів
цями народи Європи. Не
мало нагород має за под
виги ратні. Передзвін тих 
орденів і медалей клик.їв 
до подвигу п на мирному 
фронті. Мирному, але та
кому ж відповідальному, 
складному Й нелегкому."

Там, на ціліші хлопці 
звали його коротко Й ла
гідно — Батя. Любили 
вони свого бригадира, а 
він їх, своїх вірних і на
дійних друзів. Незмірно 
щасливим бував у літні 
дні, коли в ті далекі краї 
приїздила до нього погос
тювати дружина з менши
ми дітьми — Сергієм та 
Олсіо. Вчителювала вона 
в рідних Підганцях, а під 
час канікул їздила до Ка
захстану, відвідати чоло
віка і сина, подивитися на 
їхє нове господарство.

Звідси, з Шипово. Гри
горій Дубииенко 1957 ро- 
ку проводжав до лав Ра
дянської Армії Віктора. 
Змінив хлопець одне море 
па інше, степового кораб
ля иа морського, ставиш 
матросом. А Батя лишався 
на ціліші. З невимовною

баштанні. Пізніше почади 
вирощувати помідори,- ‘ 
огірки, яблука, хоч у ті 
перші цілішій роки роди
ли вони не рясно...

Більше трьох років пе
ребував па цілині брига
дир тракторної Григорій 
Дубииенко. Несподівано 
хвороба підкралася — на 
гадали про себе ран», за
подіяні війною. Потрібен 
був щоденний медичний 
нагляд, але лікарів тоді 
на цілині не вистачало. А 
працювати впівсили він не 
звик і не хотів. Носитися 
ж степом, як раніше, вже - 
не міг. З З-

Повернувся в рідні ; 
гайці, працював замові 
пом, завідуючим гаражем 
у місцевому колгоспі іме
ні Ульянова. Звідси й на 
пенсію вийшов. Одначе в 
тоді не здавався трудів
ник, допомагав, чим міг, 
господарству. Така вже у 
нього вдача неспбкійиас 
до мандрів схильний. Зно
ву мотався по країні, був- 
уповноваженим по заго
тівлі лісоматеріалів.

Усього себе віддає лю
дям КОЛИШНІЙ фронтовик 
і цілинник. Воші шанують 
його за це. В день трид- ' 
цятнріччя Перемоги над 
фашизмом колгосп трап- І 
зисториого приймача по
дарував Григорію Якимсь 
впчу, на честь 60-річчя- 
Збройних Сил СРСР Й019 і 
нагородили медаллю; ||М

Живе в Підганцях ці
линник. Одна ід перших. 
А в Донбасі трудиться 
його сни Віктор, комсо
молець п ятдесятих. Гар
тувався юнак, цілиною.: 
Доброю, хоч і суворою 
була'його життєва школа,- 
а дбайливим наставником 
6ї в батько. Пліч-о-пліч 
пройшли Дубииенки, стар
ший І молодший, не Під
нятою до них цілиною, зо
ставивши на родючій те
пер землі свої «автогрл- 
Ф1<£>, ЯКІ нині колосяться 
нивою хлібною, крзсуО 
ться будинками доброт
ними, господарствами мін
ними.

Ю- МАТІВОС. 
позаштатний корес
пондент «Молодого 
комунара».

Кірової радськай район.
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Володимир БУБИР

* * *

Місто моє, повертаюсь до тебе знов, 
До обелісків твоїх несу квіти.
Завше стрічаю. Коли б я сюди

не прийшов, 
Цих матерів найсивіших у цілому 

світі. 
Квіти лежать, і тепліє від них граніт, 
Щоб не топтать їх, спинились

У камені вої. 
Можу щоразу вертати до рідних 

воріт 
Тільки тому, що вони обвінчались 

з війною. 
Зітер зірвавсь, і посипався білий 

сніг — 
Вишні цвітуть, аж з очах забіліло. 
Мить — і вишнева фата тихо впала 
, . до ніг.
А наречені стоять скам'янілі.

€

...Нічого нращого немає, 
Як тая мати молодая 
З своїм дитяточком 

малим.
Т. ШЕВЧЕНКО.

Володимир Бубир — студент Кіровоградського педінституту. Чл»Н МІ
СЬКО! молодіжно. Літстудії «Сівач». Учасник тогорічного зльоту творчої молоді республіки В Києві. у творчої

У поезії Володимир робить перші кроки. Ще не завжди скоряється пе- 
£%Л^'аІну,ОЧОМу ПОЄТО3'. нерідко полишаючи на важкій ниві творчості 

огріхи: прохідні рлдки, слабенькі рими, застарілі образи. Та го- 
нозне в його віршах — щирість, доброта і схвильованість.

Ці ДЗІ риси чітко виявляються в ліричних і гумористичних поезіях Про
понуємо увазі читачів невелику поетичну добірку Володимира ьубиря.

В ДОРОЗІ
Везе, везе свою матусю 
Синок новеньким «Москвичем». 
До неї кицька пригорнулась, 
Мурлика ніжно у плече. 
«Москвич» зелений, наче гусінь, 
Повзе крізь дощ розмитим

шляхом..«
Пасуть дорогу ситі вуса, 
І стиха хлипа хустки птаха.
А може, то усе здалося, 
Вона не хлипа, а сміється. 
Спочатку тихо так, і ось вжо 
Регоче, ледь не захлинеться.
І вже від реготу машина 
Трясеться вся несамовито, 
І раптом дощ солоний ринув, 
Як ще ніколи а цьому світі... 
А син везе стареньку матір, 
Танцюють вуса поруділі —
Гаки здалося упрохати,

Щоб у будинок престарілих... 
Вона не плаче, ні, не плаче, 
І не сміється істерично,
А лиш застигла, мармур наче, 
Така маленька і велична.

І чорна хустка, наче віко 
Труни, що придбана завчасно, 
І кицька ніжно так мурлика, 
Мовляв, усе іде прекраснд.

* * *
Сміється дівча,

у сонці
Купається птахою білою. 
Вистрибом, чи не здалось це, 
В вальсі чуднім закрутилось. 
Волосся, вітром скуйовджене, 
Сонячною короною 
Світиться.

В день народження 
Сміх сонценя ВИДЗВОНЮЄ.

МАЛЮЮТЬ ДІТИ
Ой які ж тут зайці вухаті 
Узялися з сонцем за руки 
І танцюють собі на асфальті 
Під дитячого лементу звуки! 
І сміється сонце беззубе, 
Найбеззубіше, мабуть, у світі — 
Конопате таке, рудочубе...
А навколо малюють діти.

»

З стор.

ДУМКИ, 
ВІДГУКИ, 
РЕЦЕНЗІЇ

«МАЛЕНЬКА ІСТОРІЯ ПРО ЛЮД- І 
СЬКУ ДОБРОТУ» — ТАК НАЗИВАЄ- : 
ТЬСЯ НОВИЙ ФІЛЬМ молодого : 
РЕЖИСЕРА ЦЕНТРАЛЬНОЇ. .СТУДІЇ ' 
ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ФІЛЬМІВ ОЛЕК- ' 
САНДРА ОПРИШКА. МИНУЛОГО 
РОКУ ТЕЛЕГЛЯДАЧІ ОЗНАЙОМИЛИ- ' 
СЯ З ЦІЄЮ СТРІЧКОЮ. НЕЗАБАРОМ 
ФІЛЬМ ПОЯВИТЬСЯ НА ЕКРАНАХ 

КІНОТЕАТРІВ ОБЛАСТІ.

МУДРІСТЬ
І ДОБРО

8

І

.1

і З САМОГО ранку 
’ «дбайливі» материн
ські руки одягли трирічну 
доньку, погладили- її по 
голівці. Потім, уже на ву
лиці, ті ж «лагідні» руки 
злегка підштовхнули дів- 

I чинку до незнайомого од
ноповерхового будинку, І 
м'який материнський го- 

| лос сказав:
— Іди сміливіше. Коли 

І побачиш тьотю в білому 
халаті, віддаси ось цю за
писочку. Зрозуміла?

1 — Так, мамо.
Записочка була така ж 

І лаконічна, як і бездушна.
В ній писалося: «Дівчинку 
звати Валя. Три роки. Доб
ровільно здаю її вам. 
Мати».

Рідкісний випадок. І все 
ж за тридцять років ро- 

\ Кіровоградського
будинку дитини (раніше 
він називався Будинком 
немовляти) не поодино
кий. Старша медсестра 
Людмила Миколаївна Єв- 
стигнєєва згадує дні, коли 
до них доставляли немов
лят, полишених матерями- 
зозулями на базарі, чужо
му подвір'ї. У багатьох із 
цих історій батьки навіть 
записочки не залишали. І 
тоді працівники Будинку 
дитини самі підбирали ма
люку ім'я, нерідко дарую
чи йому разом з тепло- 

і тою свого серця і власне 
прізвище.

У цьому своєрідному 
закладі по вулиці Кол
госпній, 71/24, мешкають 
дівчатка і хлопчики віком 
від трьох місяців ДО ТРЬОХ 
років. Щодня вони зусгрі- 
г^оть своїми допитливи- 

оченятами близько 
шістдесяти мам у біло
сніжних халатах і таких же 
накрохмалених шапочках. 
Багато хто з цих дітей на
віть не уявляє свою маму 
без білого халата.

У кожного з малят тут 
є цікаві іграшки, барвисті, 
різнофасонні костюмчики 
і платтячка. 8 закладі про
сторі ігрові кімнати, за
тишні спальні, є піаніно, 
навіть кольорові телевізо
ри. А проте і а цій вели
кій сім і маленьких гро
мадян є свої трагедії, бо
лі і жалі...
Дранці в старшій групі 

-^Жпмилу Миколаївну об
ступила галаслива малеча 
і навперебій почала роз
повідати:

А до кас приходила 
Петіна мама.

— Вчора була, — встав
ляє якийсь хлопчик і ра
дісно сміється.

— Ага, вона казала, що

й ще прийде, — додає 
його сусід.

А осторонь стоїть по
хнюплена біляза дівчинка 
і, закусивши нижню губу, 
перебирає пальчиками по
лу своєї кофтинки.

— Ти часом не захворі
ла? — стурбозано 
тається до неї 
Миколаївна.

— Ні.
— То чому ж 

смутна? Що тобі 
снилося?

Краще б зона 
питала, 
дить на неї 
очі, сповнені 
жалю, і тихо каже:

ззер- 
Людмилз

ти така 
сьогодні

цього не
Дівчинка підво- 

свої великі 
глибокого

вони можуть бути спокій
ними за своїх дітей. Тут 
пильнують їхнє здоров’я, 
дозвілля і спокій медич
ний персонал у складі чо
тирьох лікарів, більше 
п’ятдесяти медсестер, 
двох зиклздачіз, няньок.

Щоправда, з цей Буди
нок нерідко потрапляють 
діти, у яких є і тато, і ма
ма. Мовиться про бать
ків — злісних алкоголіків. 
У різних молодих 
це лихо — спільне, 
чарки топляться в 
чаному чаду не

сім’ях 
На дні 
горіл- 

тільки 
добрі подружні стосунки, 
а й біляве дитинство.

Батьків-гі’яниць позбзз-

ГРАНІ МОРАЛІ

БУДИНОК
ДИТЯЧО! ДОЛІ

снилась мама... 
вона зовсім не 
яка ні разу не 
у Будинок ди-

— Мені 
Та, якої 

пам'ятає. І 
навідалась 
тини...
Ц А ЩАСТЯ, останнім ча- 

сом випадків підки
дання майже не трапляє
ться. Деякі сучасні молоді 
матері вирішують пробле
му «розв’язання рук» 
простіше, документально, 
так би мовити, по закону, 
здаючи (наче якусь річ) 
дитину у згаданий заклад. 
Більше того, окремі жін
ки виявляють свої ділові 
якості ще до народження 
свого первістка.

Скажімо, якось до Бу
динку дитини зайшла мо
лода 
рога

вагітна і прямо з по
спитала:
Я можу у вас зали- 
дитину?
Яку?—здивовано по

глянули медсестри-вихо- 
вательки.

— Ну ту, що у мене 
буде.

— Та ви ж спершу хоч 
народіть.

— А потім матиму пра
во у вас залишити. Так?

Звичайно, є випадки, ко
ли у матерів-одиночок не
має змоги на перших по
рах утримувати немовля і 
вони їх приносять у Буди
нок дитини, звідки через 
деякий час забирають на
зад. Тим більше, що всі

шити

ляють батьківських прав, а 
їхні сини і дочки опиняю
ться в одноповерховому 
будинку, що світиться 
здивованими вікнами кор
пусів, де живуть Вані і 
Колі, Лесі і Маринки. Бу
динок, що вікнами нага
дує дитячі очі, виповнені 
якимось внутрішнім світ
лом докору чи запитання.

Історії сімей, де батьки 
систематично зловжива
ють спиртними напоями,— 
це історії осиротілих ді
тей, з яких «зелений змій» 
проник ще з молоком ма
тері. Важко про це писа
ти, але ще важче про
мовчати. Є в Будинку ди
тини група неповноцінних 
малюків, які своїм ка
ліцтвом зобоз’язані бать- 
кам-алкоголікам.

Хотілося б, щоб ці ску
пі рядки стали серйозним 
застереженням завтраш
нім молодим подружжям, 
завтрашнім молодим бать
кам.
П ЕДІАТРИ Любов Се- 
■■ менівна Швед і Алла 
Іванівна Терхунова розпо
відали мені, що коли від 
них забирають трирічних 
вихованців у дошкільний 
дитячий будинок, то ліка
рі не можуть стримати 
сліз. «Неначр з рідними 
дітьми прощаємося», — 
сумно усміхається Любов 
Семеніана...

Я пригадую маленьку, 1 
зовсім сизу бабусю Лике- І 
ру із села Кримок Олек-' ® 
сандрівського району. їй 
тоді було за 80 років. Ме- І 
тушлива й неговірка, вона 1 
весь час щось робила, І 
сновигаючи з хати на по- 1 
дзір’я, 3 подвір’я на го- | 
род. І так цілий день.

Рано овдовівши, вена л 
вихозузала дванадцятеро 1 
дітей. Але якби їй запро- | 
понузали хоч одну дитину 1 
віддати в дитячий бух д 1 
нок, думаю, що баба Ли- " 
кера навіть у найскрутні- 
шу хзилину цього просто І 
не зрозуміла б. 5

її давно вже немає на ■ 
світі. Але пам’ять про неї 1 
ще довго житиме в сер- 1 
цях дітей і внуків. У спога
дах людей, які знали цю « 
просту селянську жінку, 1 
що через трудні свої ро- і 
ки високо пронесла пра- 9 
пор материнської любові 1 
і гордості. ■

Власне, нині є чимало 
бездітних сімей, які хоті- 1 
ли б усиновити немовля з Я 
Будинку дитини. Щоправ- 1 
да, цей процес досить 1 
складний і важкий. Спра- ] 
за, звичайно, тут не у 
формалізмі. А в тому, що . 
наша держава надає особ- 1 
ливої ваги підростаючому Я 
поколінню. Адже діти, як 1 
сказав Л. І. Брежнєв, це— 1 
наше майбутнє. А воно 
повинне бути прекрасним, 
щасливим і здоровим.

Як я вже відзначив, у я 
Кіровоградському Будин- 1 
ку дитини створено зсі 9 
умови для того, щоб ма- £ 
леча почувала себе як 
дома. Між іншим, уже _ 
виростає нове сучасне 1 
приміщення для Будинку, я 
Воно буде ще краще й за- 1 
тишніше обладнане. В 1 
його стінах оживуть чарів
ні казки і цікаві розповіді 
медсестер - виховательок. 1 
Шефи приноситимуть ма- І 
люкам гарні подарунки, 1 
гладитимуть дітей по го- Я 
лівках, тепло їм усміхати- 1 
муться. Все тут є й роби
тиметься а ім'я малень- ’ 
ких господарів — хлоп’ят 1 
і дізчаток Будинку ди- 9 
тини.

І все ж скільки б ми не я 
поливали паперову квітку, 
вона ніколи не розцзіте 
пелюсткозим вогнем жи- ] 
вої троянди.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «'Молодого 
комунара».

В|Д РЕДАКЦІЇ: Друкую
чи цей матеріал, ми звер
таємось до тебе, читачу, з 
просьбою: напиши нам, 
якої ти думки про те, що 
прочитав? Чи знаєш ти 
сім’ї, де батьки зловжива
ють спиртним? Якою, на 
твою думку, повинна бути 
мати? 1

фІЛЬМ. нікого не заліі- 
шить байдужим, як не 

було байдужих серед тих, 
хто прочитав у «Комсо
мольсько!! правде» нарис 
Юрія Роста «Два роки 
чекає», покладений в осно
ву кінострічки.

Трапилась незвичайна 
історія. Один із пасажи
рів, підлітаючи, зоставив 
біля трапа літака собаку, 
якого з певних причин не 
пустили разом з ним до 
літака. Ііротяюм двох ро
ків собака чекав свою 
господаря, зустрічаючи і 
проводжаючи кожен лііак, 
з надією, болем удивлявся 
в обличчя пасажирів. Але 
господар так і не повер
нувся.

Автор сценарію Юрій 
Росі, режисер Олександр 
Опришко та оператор 
Юрій Орлов створили тин
ку, розумну документаль
ну розповідь про людську 
доброту, про людей, що 
відгукнулися на публіка
цію в газеті, пропои ували 
свою допомогу в розшу
ках господаря собаки або 
ж викликалися забрати 
вірного четвероногого дру
га до себе.

Стрічка проголошує 
добро й у суті своїй несе 
його — з кадру .в кадр, 
від епізоду до епізоду. І 
лише одна телефонна роз
мова, точніше, навіть не 
розмова, а репліка, випа
дає з цього контексту, ні
би нагадує глядачам, що 
є ще, окрім добра, і ци
нізм, байдужість. Ні. не з 
вітрякам її борються авто
ри фільму Ми не бачимо 
людини, що подзвонила 
до редакції, лише чуємо ЇЇ 
голос — грубий, байду
жий. Слова: «А чого ви 
так хвилюєтесь, кому він 
потрібен, ваш собака?» -- 
мимоволі народжують в 
нас протест проти подіб
ної бездушності.

Образотворче вирішен
ня цього епізоду — оригі
нальне. Короткі монтажні 
шматки кіноплівки змі-. 
шоються па екрані кадра
ми уповільненої зйомки,

чітке зображення рантом 
розпливається, крупний 
мокрий сніг на екрані не
наче роз’єднує глядача і 
реальність подій. 1 на 
цьому тлі чується недоб
рий юлос невідомого пер
сонажа...

Автори фільму засоба
ми документального кіно 
впевнено проникають у 
психологію, емоційний світ 
людини доброї, розумної, 
людніш, що співчуває чу
жому горю.

Вміти співчувати! Як цс 
іноді важливо. Нескінчен
ні дзвінкі) в аеропорт, ре
дакцію, безупинний потік 
листів, бажання допомог
ти, — здатність співчува
ти, — які, зрештою, зви
чайні людські почуття за 
цим усім!

У своїй кіпорозповіді 
автори гранично об’єктив
ні. Вони не прикрашають 
жодного епізоду вигада
ними подіями, показую і ь 
усе — і стривожені очі 
собаки, і погляди людей, 
котрі прагнуть йому допо
могти, і егоїзм, відокрем
леність певної каїсіорії 
людей від повсякденного 
життя, і щедрість душі ба
гатьох інших учасників- і 
просто, так чи інакше, 
причетних до цієї історії.

Вміло, цікаво викорис
товується в кінострічці 
музика. Перші буденні 
епізоди фільму, але три
вожна мелодія викликає 
у нас передчуття — щось 
повніше статися; музика 
готує глядача до драма
тичного повороту подій. 
Артист Армсн Джигарха- 
ияп, який читає диктор
ський текст, вніс у розпо
відь своє ставлення, свою 
емоційну оцінку ТОГО, що 
і ранилось, Лише маючи 
надзвичайні акторські 
здібності, залишаючись 
поза кадром, можна ство
рити образ розумного, 
доброго, співчуваючого 
оповідача.

С. ІЛЛЯШЕІІКО, 
.редактор обласного 
управління кінофіка
ції.

і 
X



4 стор

СЬОГОДНІ I ЗАВТРА У 
ВАС ВИХІДНИЙ ДЕНЬ. I 
ВИ, ЗВИЧАЙНО, МІРКУЄ
ТЕ, ДЕ ПРОВЕСТИ ЙОГО 
ЯКНАЙКРАЩЕ.

■ ■ г ■Черкас, Канева, 
Дніпропетров- 

Переяслав-Хмель-

МОЛОДИЙ КОМУНАР*4 13 січня J.97P року

КОЛЕКЦІЯ

і кольо- 
фільмом 

початок
12.40).

АДРЕСИ
ВИХІДНОГО
ДНЯ

Еі'ДПаЧКЕАИТЕї

Ш’Ш КВІТКА

Ж ЮБИТЕЛІ колективною 
’*■ відпочинку, певно, 
вже придбали путівки 
маршрутів вихідного дня, 
що їх пропонує Кірово
градське бюро подоро
жей та екскурсій. Назве
мо деякі з них: подорожі 
до Києва, Тирасполя (з 
відвіданням . Кишинева], 
Одеси, 
Вінниці, 
ська,
низького, Умані, Севасто
поля. Вартість путівки для 
тридцятьох екскурсантів 
— від 510 до 1137 карбо
ванців.

ВИЧАЙНО, зовсім не 
обов'язково виїздити 

за межі області. Можна 
прекрасно відпочити, ска
жімо, й ка оникіївській 
турбазі «Лісова пісня» або 
ж на світловодській «Сла
вутич». Докладніше про 
все ие можна довідатись 
по телефону 7-15-23 або 
7-02-61. Вам розкажуть 
про кожен маршрут ви
хідного дня, по рідному 
краю чи просто по Кіро
вограду.
О КЩО ви хочете зустрі- 

тися зі своїми улюб
леними кіноартистами, ге
роями 
ваших 
міст«?.
триває 
фільму білоруських кіно- 
митців «Чорна береза» 
(початок сеансів 10.10,

мультфільмів—до 
послуг кінотеатри 
В «Комсомольці*-' 
показ художнього

12.50, 18.10}. Кінотеатр
«Мир» удень 14 січня по
радує юного глядача 
мультиплікаційним збір
ником «Дід Мороз та Сі
рий Вовк» (початок сеан
сів — 9.00, 10.00 
ровим художнім 
«Солті» (СІЛА) 
сеансів — 11.00,

Тут же продовжиться 
показ французького ху
дожнього кінофільму
«Вендетта по-корсикан- 
ськи» (початок сеансів — 
14.10, 15.40. 17.15, 18.50,
20.50).

У кінотеатрі імені Дзер- 
жинського ви зможете пе
реглянути художню кіно
стрічку «На грані прова
лу» (Югославія) (печаток 
сеансів—9.20, 11.20, 13.20, 
15.20, 17.20, 19.00, 21.20).

Любителі документаль
них фільмів зможуть* по
дивитися в кінотеатрі 
«Хроніка» стрічку «І ви
росли сини» та мультиплі
каційний збірник.
О ОБЛАСНОМУ музич- 
** но-драматичнему те

атрі імені М. Л. Кропив- 
ницького сьогодні о 19 
годині можна подивитися 
виставу «Дикий ангел» 
О. Коломійия, а завтра — 
«Моя Чарівна леді» (за 
Бернардом Шоу).

ОТЖЕ, ХОРОШОГО, 
ЗМІСТОВНОГО ЕАМ В1Д- 
ПОЧИНКУ-

ТИ II

У П'ЯТИКЛАСНИКІВ

У нас уже стало тради
цією на час зимових 
шкільних канікул органі
зовувати для учнів масові 
спортивні змагання.

1 ось цього разу спіль
но з міськкомом ЛКСМУ 
та міським спортко.мітстом 
ми провели турніри з ша
шок і шахів, настільної о 
тенісу. Найбільш масови- 
Іми були «Старти надій». 

Фінальним поєдинкам. V 
яких брали участь шість 
кращих команд-класів (по 
три класи від Ленінською 
й Кіровського районів), 
пере т.увалп ви утр і шк і л ьп і. 

І «Старти надій» іще раз 
підтвердили, що в школах 
№№ 9. 19. 27. 11. 16. 34. 
кращі класи яких вишили 
у фінал, фізичному вихо
ванню школярів приділя
ють неабияку увагу. Якщо 

■ порівняти результат 
І учасників цих змагань з 

усіх видів програми (біг— 
| ЗО м. стрибки в довжину. 
І крос — 300. 5()0 .м. підтя

гування па перекладині та 
лазіння на канаті), то 

| видно, що фіналісти ма- 
I юті. кращі показники, ніж

того вимагає навчальна 
І програма. Візьмемо, на 
В приклад, стрибки в дов

жину серед ХЛОПЧИКІВ Рс- 

кзулі.тат 5 метрів ЗО санти
метрів 
класу. 
Олег

№ 19). перевищує норма
тив другою юнацькою 
розряду. Світлана Ж\рай
ська (школа № 16) про
бігла ЗО метрів за 5 се
кунд. Це показник третьо

го юнацького 
розряду. До

1 речі, вони обоє 
сгали перемож

цями «Стартів надій» у 
комплексному заліку.

Непоганих 
досяглії 
(школа 
вадня, 
(школа 
ків у 
Лавренко (школа № 9) — 
з підтягування.

У загальнокомандному 
заліку перемогли юні 
спортсмени п’ятих класів 
школи № 19. На другому 
місці — п’ятий клас шко
ли № 9, третє місце посі
лії учні школи № 16.

Успіхи переможців 
призерів закономірні. Ос
таннім часом у них шко
лах значно поліпшилася 
спортивно-масова робота 
з учнями молодших кла
сів. розширилась матері
альна база для занять з 
фізкультури і спор IV. 
Візьмемо, наприклад, шко
лу № 19. Тут один із кра
щих V місті спортивний 
комплекс, добре проводя
ться уроки фізкультури, 
позакласна спортивно-ма
сова робота. Тож не ви
падково ця школа мину
лого року виборола перше 
місце у спартакіаді міста 
вдало виступає й нині, ста
ла переможцем і па зма
ганнях, які щойно закін
чилися.

Ми купуємо в кіоску 
«Союздрук» конверти і, 
не переглядаючи, швидко 
кладемо їх у кишеню.

Та конверт № 88 звер
тає на себе увагу. На ні о- 
му зображено фонтан на 
ВДНГ. Схожий цей 
тан на нарізну 
квітку. Він та< і 
«Кам’яна квітка», 
буть, немає людини, 
не згадала б хазяйку Мід
ної гори і Павла Петрови
ча Бажова, що розговів 
про неї.

А цього року минає ЮС 
років з дня народження 
казкаря. Син майстра 
уральського з<яодук Пав
ло Петрович з глибокою 
повагою згадує сгоїх ви
хователів — старих за
водських робітників. Зго
дом Бажов став народним

фон- 
кам’яну 
зееться: 

І, ма
яка

учителем. Протягом 15 ро
ків він під час кожних 
шкільних канікул пішки 
мандрував по рідному 
краю, спостерігав, як жи
вуть люди, вивчав працю 
каменетесів, старателів, 
сталеварів, гранувальни
ків.

І по-новому народжува
лись чудові перекази, які 
вже два століття складав 
народ.

Але
узявся лише після рево
люції,
стався ..... - —

«Є намїнь — ключ землі. 
До часу його нікому не ДІ- 
стати: ні простому, ні
терплячому, ні едачливо- 
му, ні щасливому. І а коли 
народ вірним шляхом за 
своєю долею піде, тоді то-

указує, 
сам у руки

Бажов і сам

за перо Бажов

коли народові ді- 
«ключ-землі»:

му, хто попереду йде 
родові шлях 
ключ землі
дається».

Так писав
боровся за те, щоб народ 
здобув «ключ землі». Доб
ровольцем пішов він на 
фронт із 1918 по 1920 рік 
брав участь у громадян
ській війні.

Проте й у найважчі хви
лини не залишали його 
герої уральських опові
дей — майстри.

...Хотів Данило-майстер 
передати в камені красу 
простої лісової квітки. Все 
зробив. Була кзітка дуже 
схожа, та не жила... На 
все життя лишилася в йо
го душі туга. Туга за не
знаним, туга за несказан
но прекрасними творіння
ми рук людських.

Ганим і зуміла побачити 
Данила-майстрв скульп
тор Е. Вишневецька. А її 
роботу відбито на маркі
рованому конверті № 4/86 
і на марці № 3859.

І ще не одне покоління 
дітей і дорослих дістава
тиме насолоду від чарів
них образів уральських 
казок, а втілені в малюн
ках на конвертах, марках 
вони прикрасять не одну 
колекцію філателістів.

ЯНИШЕВСЬКИН.

п’ятого 
показав
(школа

результатів
Сергій Берест 

№ 34) — з пла- 
Ірнна Мизепко 

№ 27) — зі стриб- 
довжшіу, Вадим

І

І. РЯБЧУН, 
інспектор шкіл Кіро
воградського міськвно.

Наша адреса і телефон
316050, ГСП. Кїровоград-50, вуп Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
Еідділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій* 
«.його патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БИ 30814. Індекс 61197, Обсяг 0,5 друн, врк(

ггротягом останніх днів до поштової енриньни «Диск- 
залу» надійшли замовлення від Т. СТАРЦЕЕОї (Кірово
градський район), С. РЕВИ (Петрівський район), від дс- 
вг-тикгасників Гологанівського району та багатьох ін
ших любителів сучасної пісні.

шановні друзі! Як і завжди, в репертуарі <-Дисн-залу» 
появлятимуться нові твори на ваше замовлення. 1 все ж 
хотілося б, щоб наші читані активніше внлючалися в 
розмову про естрадну пісню, про майстерність співаків, 
творчість самодіяльних композиторів тощо.

Отже, чекаємо листів-роздумів, листіе-порад, листів- 
зауважень.

А зараз — пісня на ваше замовлення.
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«Кам’яна
На . . .

нило-майстер 
П. П. Бажова 
квітка».

На 
ШОВ.

В.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ
(Песня из телефильма

«И это все о нем»)

Слова Евг. Евтушенко.
Музыка Е. Крылатова.

Не
Не
Не

Ни

надо бояться густого тумана, 
надо бояться пустого кармана, 
надо бояться ни горных 

потоков, 
топей болотных, ни грязных 

подонков.
Умейте всем страхам в лицо 

рассмеяться, 
Лишь собственной трусости 

надо бояться. 
Не надо бояться тяжелой задачи, 
А надо бояться дешевой удачи. 
Не надо бояться быть честным 

и битым, 
А надо бояться быть лживым 

и сытым. 
Умейте всем страхам в лицо 

рассмеяться, 
Лишь собственной трусости 

надо бояться.
Ля-ля-ля,..
Умейте всем страхам в лицо

рассмеяться, 
собственной трусости 

надо бояться.
Лишь

»молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоггад. 
Гаїеіа псчаїаеіся 

на украинском лзыке.

Друкарня імені Г. М Днмитрова 
гіідавшінтва «Кіровоградська правда» 

Кіровоградського обкому Компартії України 
м. Кіровоград, вул ГпІгікп, 2.

Зам. № 22. Тираж 56 000, k

ФУТБОЛ. Вісім 
Кіровограді тривав облас
ний турнір з міні-футболу. 
В ньому взлли участь ви
хованці відділень ДЮСШ 
відділів народної освіти 
Світловодська. Новоунпа-
їнки, Новомиргорода. Боб- 
ринил. Долинг.ьної 
ласного центру, 
провели всі матчі 
затори змагань — 
гргдць Вони й г.’„.........„.
на найвищу сходині^ п’є
десталу пошани. Друге 
місце посіли футболісти 
Снітлоеодсьиа, третє 
новоукоаїнці.

та об- 
Дсбре 

погані- 
кіросо- 

ПІДВЯЛИСЯ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. У ма
ненії Харківського трак
торного заводу відбулася 
особисто-командна пер
шість Центральної радц 
« Авангарду» серед юнакт? 
і дівчат 1962 — 1963 років 
народження, в ній узяли 
участь і спортсмени Кіро- 
г.оградшини. В ходьбі на 
дистанції 10 кілометрів 
г.пітлосодець Микола Азор- 
сьний третім перетнув фі
нішну стрічну. Йому діста
лася бронзова нагорода.

У командному заліку на
ші земллни-двангардіеці б 
Другій групі посіли п’яте 
Місце 3 чотирнадцяти.

В. ШАБАЛІН.

ПОГОДА
Сьогодні п області і місті Кіровограді було хмяпііо. мряка, туман. Вітер південний. зТісЖдЖ 

ДУ. Температура повітря в області 0-5 у місті 0—2 градуси тепла. ’ у Л,1СТ1

За даними Українського бюро погоди 1-і_ 15 січіЩ
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