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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ЗБЕРІГАТИ І ПРИМНОЖУВАТИ 
СЛАВНІ ТРАДИЦІЇ
З 23 січня по 23 лютого 1979 року в країні проводиться Все

союзний місячник оборонно-масової роботи, присвячений 
61-й річниці Радян- ьксї Армії і Військово-Морського Флоту.

Спільною постановою ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ і ЦК ДТСААФ 
СРСР про місячник намічені заходи, спрямовані на дальше 
поліпшення виховання трудящих у дусі оадяї ського патріо
тизму і пролетарського інтернаціоналізму, любові і поваги до 
Радянських Збройних Сил.

Помітно зросли ряди членів товариства в республіці, що 
х налічують нині близько 21 мільйона чоловік.

У ході місячника актиоісти-ДТСААФівці проведуть різні за
ходи по військово-патріотичному вихованню населення. Це 
тематичні вечори, зустрічі з еетеранами армії і флоту, аііт- 
пробіги, зльоти допризовної і призовної молоді, ленінські і 
героїко-патріотичні читання, кінофестивалі під девізом «Сол
датам Батьківщини присвячується».

Усі заходи місячника проводитимуться під знаком дальшого 
зміцнення єдьості армії і народу, виконання положень Кон
ституції СРСР про захист соціалістичної Вітчизни, посилення 
економічної і оборонної могутності Батьківщини Жовтня.

(РАТАУ).

ПІОНЕРСЬКІ 
КОМІСАРИ
Піонерськими комісарами назвав 

вожатих товариш Л. І. Брежнєв. Це— 
і високе звання, і висока відповідаль
ність. Бо в повсякденній роботі з 
юними ленінцями вожаті покликані 
втілювати в життя кровні інтереси 
нашої партії, всього радянського на
роду: виховувати підростаюче поко
ління Країни Рад всебічно розвину
тим, безмежно відданим справі кому
нізму — покоління, яке любить пра
цю, глибоко засвоює багатий соці
альний і культурний досвід народу.

виховання дітей І підлітків потре
бує комплексного підходу. І здійснен
ню його сприяє, зокрема. Всесоюзний 
Марш піонерських загонів — своєрід
на, цікава програма посильних для 
дітей і разом з тим суспільно значи
мих справ. Щойно завершився дру- 
іий етап Маршу, і нині юні піонери — 
вже на старті третього, який дістав 
гордий девіз: «Піонери всієї країни 
справі Леніна вірні!» З перших же 
днів вожатим треба турбуватися не 
тільки про буденну й святкову уро
чистість його, а й про глибоку зміс

товність, граничну організованість, 
ідейну спрямованість.

Кожна школа області мас свої тра
диції комуністичного виховання під
ростаючого покоління, спій «■почерк», 
У ході попереднього етапу Всесоюз
ного Маршу піонерських загонів з ці
кавими програмами виступили Мар- 
(Ьісська восьмирічка Долинського ра
йону (вожата — Людмила Майорен- 
ко), Кіровоградська СШ № 11 (вожа
та — Світлана Саржевська), Кетриса- 
нівська СШ Бобринецького району 
(вожата — Світлана Голубенно). Про
те почасти формально, шаблонно, у 
гонитві за кількістю заходів поставле
на робота з піонерами у Голованів- 
ському, Устинівському районах. Тут, 
як правило, малоефективно працюють 
не тільки вожаті, а й районні штаби 
юних піонерів.

Практика ще раз підказує: там, де 
питання виховання юних ленінців ста
ли предметом постійної уваги місь
ких і районних комітетів комсомолу, 
робота кипить. Важливий особистий 
приклад, творчий пошук секретарів- 
завідуючих відділами по роботі з 
учнівською молоддю; вагоме слово 
тут уже сказали Юлія Ясиненко (Ком- 
паніївський райком), Наталка Гарба 
(Кіровоградський міськком). Як пра
вило у таких комітетах комсомолу 
чільне місце посідає І питання підви
щення політичного, культурного і 
професіонального рівня знань вожа
тих. В області постійно діють семіна
ри, консультпункти і клуби пожатих. 
Проте вони ще далеко не скрізь ви
сокоефективні.

Втілюючи в життя курс партії на 
зміцнення зв’язків школи з життям, 
номітетам комсомолу треба більше 
турбуватися про загонових вожатих- 
виробиичників, навчити їх працювати 

з дітьми. І робити це не тільки шля
хом переконань, агітації, а й практич
но, на конкретних ділах. На жаль, ма
ло ще справді зразкових прикладів 
такої роботи. Тому про поліпшення 
роботи піонерських комісарів йтиме
ться на обласному семінарі вожатих- 
еиробничників, який відбудеться у 
лютому. Міським і районним коміте
там комсомолу вже сьогодні треба 
предметно готуватися до нього.

Робота з піонерами, говорив на 
Всесоюзному зльоті вожатих ювариш 
Л. І. Брежнєв, — справа складна, ко
пітка, виключно відповідальна, яка 
потребує глибоких знань, великої ду
ші і серця. Про це треба завжди 
пам’ятати.

Треба пам'ятати й інше: виховання 
гідного поповнення рядів ВЛКСМ — 
головна функція піонерської органі
зації, її найвища мета. І обов'язок 
піонерських вожатих, всіх комсо
мольців — впєенєно вести піонерів 
ДО цієї мети.

ЮНІ ЛЕНІНЦІ НА МАРШІ
МОСКВА. (Кор. ТАРС 

Т. ІВАНОВА). 23 січня дзвін
кі горни зібрали піонерські 
лапки, загони і дружини па 
урочисту лінійку. Сьогодні, в 
□5-у річницю з дня присвоєння 
піонерській організації імені 
В. 1. Леніна, дано старт ново
му етапові Всесоюзного піонер
ського Маршу, девіз якого 
«Піонери всієї країни справі 

ЩАСЛИВОГО ПОХОДУ!
Двадцять третє січня 1979 року... Б 

кожній піонерській дружині області цей 
день був особливим, святковим: старту
вав третій етап Всесоюзного Маршу під 
девізом «Піонери всієї країни справі Ле
ніна вірні!»

...Залунали горни, вдарили барабани.
— Дружина, сгрувко! Рівняння на пра

пори!
Так почалася урочиста лінійка в одній 

з правофлангових піонерських дружин 
області — у Кіровоградській СШ № 16.

Знаменним тут був попередній етап 
Маршу — «Ми вірна зміна твоя, комсо
мол!», присвячений 60-річчю Ленінського 
комсомолу. На його маршрутах вивчено 
багато сторінок з біографії комсомолу, з 
літопису його сьогоденних трудових звер 
шень, зроблено чимало потрібних справ. 
Це — відмінні й добрі оцінни з усіх на
вчальних предметів, проведення традицій
них операцій «Зернятко», «Живи, книго!» 
«БАМу — піонерські поїзди», «Малятко». 
Це — 70 тонн металолому і 10 тонн маку

латури, зібраних юними ленінцями. Це — 
зустрічі з ветеранами партії, комсомолу — 
Іваном Івановичем Довгим і Віталієм Гав
риловичем Ляшенком... А ще піонери шно- 
ли борються за присвоєння дружині зван
ня імені Сергія Мироновича Кірова. Вони 
зв’язали г.истування з музеями, заводами 
школами, що носять ім’я палкого трибуна 
партії.

Радістю сяють обличчя’ піонерів четвер 
того «А» і четвертого «Б» класу: нарсиїт 
їхні загони здобули право називатися 
загонами імені Павлнка Морозова та Оле
га Кошового...

І ось підбито підсумки минулого етап*, 
Всесоюзного Маршу. Кожен загін дістаь 
завдання на новий стан, присвячений 110-й 
річниці з дня народження В. І. Леніна 
Піонерам необхідно зробити свої загоїш 
дружними, активними, такими, щоб ко 
жеп новий день не був схожий на попе 
редній, щоб кожна нова спрага була ще 
цікавішою, ще захоплюючою.

Тож щасливого походу тобі, піонерська 
гвардіє!

т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого комунара».

На фото Л. ЛАПІНЬ: правофланговий 
піонерський загін 6 «Б» класу (вгорі); 
уважно слухають юні ленінці піонерів 20-х 
років (середнє фото); разом зі старшою во
жатою школи Валентиною ВІЄЦЬКОЮ піо
нери вже складають плани походу на тре
тьому етапі Маршу (фото внизу).

Леніна вірні!». Юні ленінці 
присвячують його НО-й річни
ці з дня народження вождя.

Як повідомили в централь
ній раді Всесоюзної піонер
ської організації імені В. 1. Ле
ніна, два роки триватиме цей 
етап піонерського маршу. Піо
нери вивчатимуть життя і ді
яльність В. І. Леніна, історію 
КПРС і Радянської держави. 

зроблять екскурсії по ленін
ські« місцях. Мета маршу — 
зв’язані життя і діла піонері? 
з найважливішими ділами- 
країни. Підуть но магістралях 
ВА/й поїзди з металолому, зі
браною руками піонерів. Піо
нери закладуть нові сквери, 
парки і гаї, допоможуть у зби
ранні врожаю, візьмуть участь 
у суботпнка.х.

Багато заходів Маршу при
свячені Міжнародному року лв- 
тини і Олімпіалі-80.

СОЦІАЛІСТИЧНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ 
БРИГАДИ
СЛЮСАРІВ- 
СКЛАДАЛЬНИКІВ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 
АВТОРЕМОНТНОГО
ЗАВОДУ 
(БРИГАДИР 
ЄВГЕН ТЯГНІЙ, 
ГРУПКОМСОРГ 
ВОЛОДИМИР, 
КОМАРОВ) 
НА 1979 РІК

Від того, як ми працю
ватимемо нинішнього ро
ку, багато в чому зале
жить кінцевий результат 
п’ятирічки в цілому. Ад
же це останній перед за
вершальним рік. Листопа
довий (1978 року) Пле
нум ЦК КПРС, постанова 

І ЦК Компартії України 
«Про розгортання соціа
лістичного змагання в 
республіці за дострокове 
виконання народногоспо
дарських планів 1979 ро
ку» орієнтують молодих 
трудівників на ударну 
працю, підвищення ефек
тивності виробництва і 
якості роботи. У відпо
відь ми беремо підвищені 
зобов’язання на честь 
60-р:ччя комсомолу Ук
раїни:

— всю продукцію зда
вати відділові технічного 
контролю з першого 
пред’явлення;

— .боротися за звання 
бригади кращої по про
фесії;

— підвити ги продук
тивність праці на 4,5 про
цента порівняно з мину
лим роком;

— зекономити електро
енергії на 300 карбован
ців;

— брати активну участь 
у громадському житті під
приємства, в художній са
модіяльності. спортивно- 
масовій роботі;

— планове завдання ро
ку виконати до 25 грудня.

Викликаємо на соціа
лістичне змагання комсо
мольсько-молодіжну брига
ду лінії складання ма
шин складального цеху, 
де бригадиром А. Г. Тре
губ, групкомсоргом В. Жс- 
жеря.

СОЦІАЛІСТИЧНІ 30- 
БОВЯЗДННЯ ОБГО
ВОРЕНО І ПРИЙНЯТО 
НА БРИГАДНИХ ЗБО
РАХ.



—----- Я о тор. „МОЛОДИЙ КОМУНАРУ Ж січня 1979 року.

Е АГАТО слід від чис- 
“* того зживання ста
ють штампами. Флобер і 
Мопассан навіть радили 
но ставити з тексті одні і 
ті ж слова ближче як че
рез 200 рядків.

Лектори, які працюють 
успішно, уникають добре 
відомих прислів’їв і при
казок типу «вбивати клик», 
«кращо пізніше, ніж ніко
ли», «хапатися за соло
минку», «як грім серед 
ясного неба». Якщо така 
стриманість буде властива 
всім, тоді, може, і звичні 
вислови заживуть новим 
життям.

Лекторам небезпечно 
зловживати словами, сло
восполученнями, що спо
добались. Потрібних слів 
дозодиться шукати, шука
ти до лекції, до бесіди, до 
заняття. Шукати не з ро
зумінні вигадузати нозі, а 
вибирати сзіжі, незаяло- 
жені й точні.

Правильні думки, одяг
нені у звичну оболонку, 
програють, багато що 
втрачають. «Слово дорож
че за коня», — кажуть 
горці. Але не всяке слово, 
а правильне, несуєтне, 
слово, що йде від вираз
ності народної мози і 
досвіду вікіз. Супутниця 
відчутного слоза, образ
ності — стислість. Лако
нізм вимагає викласти ли
ше найнеобхідніше; знати 
багато — говорити мало. 
Стислість вимагає при мі
німумі слів передавати 
максимум змісту, _ макси
мум інформації.

«1915 року, важкого, го
лодного року, Ярослав- 
цим було дозволено по
слати кілька маршрутів по 
продовольство, — розпо
відав в одному своєму 
виступі ветеран партії 
І. М. Тройський, тодішній 
редактор ярославської гу
бернської газети. — Але 
спочатку треба було від
ремонтувати паровози і 
вагони. Ми роз’їхались по 

заводах і фабриках. Я 
виступав на «большой ма
нуфактуре». Там було тоді 
14 тисяч робітників. У при
міщенні, як кажуть, ніде 
було яблуку впасти. Від
криваються збори, дають 
мені слозо, підходжу до 
рампи і чую голос із на
товпу: «Скажіть, що треба 
робити, щоб появився 
хліб?» Я відповідаю: «Ре- 
монтузати паровози і ва
гони, іншого виходу не
має». Тут знову голос із 
натовпу: «Добре, буде/ло

ремонтузати». Обертаюсь 
до голови, кажу: «Запи
шіть це в резолюцію, як
що всі з цим згодні, і за
кривайте збори», На цьо
му збори кінчилися. Бран
ці робітники пішли ремон
тувати вагони і паровоза, 
падали від виснаження, їх 
заміняли інші, але два 
маршрути було направ
лено».

Тут перед нами гранич
ний лаконізм кожного по
літичного заходу, лако
нізм виступу, завидна 
спресозаність думки і 
діла.

Трапляються такі висло 
ви, де одно зайве слово 
знижує цінність усієї дум
ки, її дійову силу. Неви
правдане вживання найви
щих ступенів в ОЦІНЦІ 
явищ, подій, спраз також 
знцжує переконливість і 
дохідливість виступу.

Жива мова твориться на 
очах слухачів, лектор зо
бов'язаний уловлювати 
настрій присутніх, відгуку
ватись на те, як вони 
реагують. Жива мова 
близька до дії, яку вона 
зображає, бо це зобра
ження словом. Якщо ми 
кажемо «як оком змигну
ти», «життя, як мить», то 
ці три слова повинні ззу- 
чати дуже коротко. Цього 
вимагає смисл. Ніхто не 
скаже повільно; «На річці 
перекинувся човен, біжі

мо швидше рятувати лю
дей!» І навпаки, якщо ми 
кажемо «стомлені солда
ти йшли позільно, ледве 
вивертаючи чоботи з гря
зюки», то тут зі словами, 
що це передають, поспі
шати ні до чого. Трива
лість звучання тут пере
дає важкий, неквапливий 
рух.

Осьови дійозоі комсо
мольської пропаганди ви
магають володіти методи
кою викладу матеріалу, 
вимагають учитися мис
тецтва слова, вміння пере
конувати людей. І які не 
важливі тут різні семіна
ри, школи, головне моло
дий лектор повинен про
йти сам — у процесі са
моосвіти.

Образно осягати світ 
ми вчимося у поетів, у на
роду — носія мови. Став
ши лектором, стаєш віч
ним мисливцем за цікави

ми фактами, цифрами, за 
містким словом, за вра
жаючим образом, засоба
ми виразності.’

У ряду багатьох засо
бів, які роблять наше сло
во відчутним, важливе 
місце посідає література, 
внайомегво з виступами 
кращих промовців, про
пагандистів. Читання не 
для наслідування, а для 
настрою, для зарядки. 
Кращі зразки лекторсько
го мистецтва не старіють.

Правда, читати можна 
багато, а говорити все ж 
погано. Причина тут ще в 
тому, що той, хто висту
пає, не завжди думає про 
своїх слухачів. І ніякі під
ручники, якими б правиль
ними і хорошими вони 
не були, не здатні без ба
гаторічної практики сфор
мувати справжнього про
мовця. Підручники, посіб
ники, хрестоматії тільки 
наставляють, вони вказу
ють шляхи, але ще не да
ють уміння. Запам’ятати 
методичні поради не так 
уже й важко, але зозсім 
інша річ навчитися засто
совувати їх. Як відомо, не 
можна навчитися плавати, 
не кинувшись у воду, не 
можна навчитись керува
ти автомобілем тільки за 
підручником чи освоївши 
правила вуличного руху. . 
Лектора розвивають і 
вдосконалюють виступи. 
Одначе не всякі і не вся
кого. А лише того, хто 
незмінно самокритичний 
до кожного свого висту
пу, хто уважно прислухає
ться до слова колег, сте
жить за їхньою мовою, її 
змістом, формою, компо
зицією, відбором фактів, 
зв’язками, переходами, 
інтонацією, засобами ви
разності.

А. КІРСАНОВ, 
член Науково-мето
дичної ради з проб
лем лекційної пропа
ганди Всесоюзного 
товариства «Знання».

А ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ЗИ?

СВОЇМИ РУКАМИ
Ромів зо три тому, ноли 

наш віздіп внутрішніх 
справ устатковувався на 
нозому місці, питання про 
створення ленінської кім
нати було складним: зава
жало старе планування оу- 
дівлі. Нам довелося бага.о 
пофантазувати, 13
деох приміщень зробити 
одне — затишне й світле.

І ось тепер у вільні від 
служби години ми прово
димо тут політичні й куль
турні заходи; молодь має 
змогу поговорити про на
сущні питання, пограти в 
шахи чи просто подиви
тись телепередачу.

Ініціатори всіх цікавих 
справ у ленінській німнаті 
здебільшого комсомольці. 
Ось стенди «До нових пе
ремог нас партія веде», 
«Подвиги радянської мілі
ції», «Ленінському комсо
молу присвячується». ЇХ 
виготовили комсомольці 
Григорій Мельниченко, Во
лодимир Жупаненко, Воло
димир Кротов. Ці хлопці — 
не тільки здібні оформлю
вані, а й постійні учасни
ки інших громадських по
чинань молоді. Зони допо
могли виготовити цікавий 
фотоальбом з історії Кіров- 
ського районного відділу 
внутрішніх справ, регуляр
но випускають стіннівку 
«Солдат правопорядку».

З ініціативи ради ленін
ської кімнати, яку очолює 
комуніст Д. І. Заїка, відбу
лися зустрічі з ветеранами 
Великої Вітчизняної війни 
і міліції М М. Глаголєвим, 
3. П. ГІозійчуном, П. N1. 
Банниковым, Ф. С. Котен

ТРЕБА ВМІТИ!
— Відпочивати теж тре

ба вміти, — часто кажуть 
у нашому колективі. І це 
не просто слова. Комсо
мольська і профспілкова 
організації технікуму дба
ють про те, іцоб учичм 
усіх курсів цікаво жило
ся. Тут проводяться ве
чори відпочинку, кон- 

ком. Подібні зустрічі впли
вають на бойовий дух мі
ліціонерів, сприяють під
вищенню їхньої служоозог 
антивності.

у ленінській кімнаті 
проведено читання книг 
д. і. Брежнєва «Мала зем
ля», «Відродження», «Ц-.- 
лина».

Нерідко у нас виступа
ють юристи, педагоги, ме
дики, нуль гпрацівниии. А 
у вересні минулого року 
МИ щиро аплодували за 
служсному артистові У. СР 
Б. С. Копилову.

Ленінська кімната стала 
своєрідною базою для роз
витку технічної творчості 
молоді. Комсомольці від
ділу N1. Швець, М. Са
вельев, В. Гасаненко та ін
ші з допомогою позаштат
них працівників міліції 
створили гурток кіноама- 
торів. Один зі створених 
гуртнівцями короткомет
ражних фільмів, «Ім’я 
твоє — людина», зазоговд^ 
другий приз на республі
канському фестизалі лю
бительських стрічок.

Робота ленінської німна- 
ти допомагає нам здійсню
вати основну мету — на
вчитися зразково викону
вати свої обов’язки по 
охороні правопорядку і 
соціалістичної законності 
в рідному місті.

В. цись, 
заступник начальника 
Кіровського районно
го відділу внутрішніх 
справ міста Кірово

града.

Р 78і/ю випав на останній 
день конкурсу.

Твердять, що виступати 
першим страшно, бо не 
знаєш сил суперників, але 
виступати останнім ще 
складніше, бо вже поба
чив. на що здатні свої су
перники, які вопи сильні.

МОСКВА. (ТАРС). Останні опитні листи заповнили 21 січня 
обліковці Всесоюзного перепису населення. Завершено важ
ливий етап однієї з найбільших і найскладніших статистичних 
робіт.

Злагоджено, з піднесенням працювали понад 650 тисяч під
готовлених обліковців. Протягом восьми Днів вони обійшли 
мільйони квартир та будинків, заповнили переписні листи су
цільного і вибіркового перепису.

Для перевірки правильності записів з 27 по 31 січня пройде 
вибірковий контрольний обхід. В усіх населених пунктах ін- 
структори-контролери і обліковці уточнять, чи не було про
пусків або подвійних записів при перепису, чи правильно 
оформлено документацію.

Уже в квітні мають бути одержані перші дані про чисель
ність населення Радянського Союзу, про його територіальне 
розміщення. Остаточні підсумки буде підбито в першій поло
вині 1981 року. Має бути оброблено понад 5 мільярдів відпо
відей.

забезпе-
КНИЖК0- 
Другий 
полиця- 

кйар-

повністю 
сучасними 
полицями, 

забезпечено 
і наступному 
цього року.

заходи для
ВИЯ8- 

брига-

за- 
Мироненко, 

в корес- 
обгрун-

даркибІйдеНпростооитлЛног>чппп,^иОХм’аЛлН,Й ЩапочЧі вона неквапною ходою і осло
на душі у комсоога Нов°УкРаіись,<Оі центральної районної лікарні,
світло, споюймо, поруч Рнеіппаию^^^пп0^^’'^^- Ліо«'лили Оксамитної
Люба Мельниченко. Галина Зижни^’ць^ У Фахшщ-медики комсомольці 
ме/йестрйнс1КкийВпоТст.ТРИ'ИЭК>ТЬ пврш'сть У соціалістичному змаганні за кращий 

на знімку: Людмила ОКСАМИТНА у хвилини перепочинку.

Фото В. ГРИБА,

У номері газети за 9 січ
ня було надруковано рей
довий матеріал «...УСЮ
ДИ КЛИН», у якому, зо
крема, йшлося про побуто
ві недоліки в гуртожитку 
Кіровоградського коопера
тивного технікуму.

Як повідомив редакцію 
заступник директора 
кладу О. М 
факти, наведені 
понденції, цілком 
товані.

Намічено 
усунення недоліків, 
лених рейдовою 
дою.

У кімнатах самопідго
товки тепер е меблі, під
ручники, пересувна бібліо
тека політичної та худож
ньої літератури.

Перший корпус гурто
житку 
чено
вими 
буде 
ми в 
талі і

курси, огляди, в яких бе
руть участь ие окремі ак
тивісти, а всі. Бо ці захо
ди захоплюють кожного.

Наприклад, нещодавно 
У нас відбувся цікавий 
конкурс «Нумо, хлопці!» 
Під жарти і веселий сміх, 
при підтримці болілі,нн- 
ків юнаки — учасники 
конкурсі' виплутувалися з 
досить-таки каверзнії::
питань, змагалися в до
тепності, уважності, швид
кості, вмінні логічно 
мислити... Переможцем 

став другокурсник Володя 
Дзюпіік, котрий виявив 
максимум витримки, ви
нахідливості і кмітливості.

Важливе й інше; подіб
ні конкурси чи вечори 
відпочинку стають і своє
рідною формою підготовки
ДО знаменних дат, подій, 

і із иат,РпклаД- напередод
ні Нового року у нас, пер
шокурсників, був перший
екзамен на таланови
тість — огляд-конкурс ху
дожньої самодіяльності
• руп, присвячений 60 річі 
’"° комсомолу України. 
Тривав він кілька днів.
• и старанно готувалися 
і, звичайно, чимало пере
хвилювалися, тим більше 
що виступ нашої групи

За умовами 
кожна група 
кілька різножанрових но
мерів, щоб продемонстру
вати всі грані свого та-

конкурсу 
готувала

вати всі 
лапту.

Наш 
(так ми 
Малееву) 
далася, щоб усі 
програм були і цікавими, 
і веселими, '

І ось — ___
Одни за одним 
ються на сцені 
концерту, один номер змі
нюється Іншим. По реак
ції глядачів і по задово
лених усмішках членів 
жюрі ми відчули, що наш 
внегуп — вдалий...

Я радію разом з усім и 
і думаю: хороші у мене 

ж.иТтеРДДісні, за
пальні вмілі! Саша Васп- 
Щок, Володя Воєводі«, 
Лариса Воловоденко, На
талка Литвиненко, Люда 

<-Д-іинська, Олексій По- Дашівськнм... Вони ЇЇ- 
югь 1 добре вчитися, І 
добре відпочивати.

А. БУТОРІН, 
комсорг групи Р 787,о 
Кіровоградського ма_ 
шинобудівНОго техні
куму. 1

фото Я. ЯАПЇНЬ.

концертмейстер 
називали Тоню 

чимало потру- 
иомери

і яскравими, 
наш вихід. - 

ЦОЯВЛІІ- 
учасинкн
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МОСКВА. (Кор. ТА PC 
Ю. БУРЯК). Біля ялинки, 
яка спалахнула 19 січня в 
Сокольниках, своя славна 
історія. Початок цьому 
граднційному святу дітво
ри поклали 60 років тому 

і. Ленін і Н. К. Круп- 
*п,ка Про тг. як це б, до, 

юіш« ленінцям розповіли 
почесні гості — учасники 
першого в Сокольниках 
свяга біля зеленої лісової 
красуні.

Наприкінці 1918 — на 
початку 1919 року в лісо
ву дитячу школу, де пере
бувала на лікуванні Н. і\. 
Крупська, часто приїздив, 
а то й приходив пішки че
рез усю Москву Володи
мир Ілліч. Він і запропо
нував організувати для 
дітей ялинку. На кілька 
днів школа перетворилась 
у майстерню. Діти самі 
вирізували і клеїли іграш
ки, маски, розучили п’єсу 
«Саича та -са мока тки ». У
призначений день, 19 січ- 

■ ня, у школу приїхав Во- 
I лодимир Ілліч із сестрою 
І Марією Іллінічноіо. Вони 
-X привезли дітям подаруч- 
$ ки — цукерки, яблука,

ІЛЛІЧА
чорнослив, мед. бідон мо
лока: час був важкий, го
лодніш.

Весела вийшла ялинка. 
Ігри, пісні, танці і, як 
сюрприз, — гірлянда з ма
леньких електролампочок, 
яка спалахнула 
свята!

Тепер свято 
Сокольниках 
ться щороку, 
сьогоднішнього 
з ініересом і 
стенди виставок «В. 1. Ле
нін і діти» і «Міжнарод
ний рік днінин», матеріа
ли яких розповіли про ве
личезне піклування, яким 
оточені в Країні Рад її 
юні громадяни. Особливо 
довго діти затримувалися 
біля малюнка народного 
художника СРСР М. Жу
кова «Ленін у Сокольни
ках».

А біля входу в колиш
ню лісову школу дітвору 
чекав сюрприз: сиіговнк, 
саморобна сніжна гірка і 
дерев’яні санчата з гну ні
мії спинками — точнісінь
ко такі самі, як ті, на яких 
катались учасники першої 
незабутій,ої ялинки, ялин
ки Ілліча.

в розпа.т

ялинки о 
відзначае- 
Учасіїнкн 

торжссгса 
розгляду. III

НОВИЙ рік Організа
ція Об'єднаних Націй 

оголосила Міжнародним 
роком дитини. Для його 
проведення на всіх конти
нентах створено близько 
ста національних підготов
чих комітетів. Активну 
участь у цьому візьмуть 
Міжнародна демократична 
федерація жінок, ЮНЕСКО 
та інші організації. У серп
ні в столиці Болгарії —Со
фії намічено провести між
народну асамблею дітей, а 
восени в Москві відбуде
ться Всесвітня конферен
ція за мирне й безпечне 
майбутнє кожної дитини. 
Затверджено і емблему ро
ку: дорослий обіймає і за
хищає дитину. Захист ди
тини — це янраз те, чого 
так потребують діти, те, 
що вже завойоване соціа
лізмом і що не спромож
ний забезпечити капіта
лізм.

Два езіти — два дитин
ства. Ця коротка формула 
виражає діаметрально про
тилежне ставлення двох 
світів до дітей, до підрос
таючого покоління.

Світ соціалізму, який на
писав на своїх прапорах 
слова: мир, праця, свобо
да, рівність, братерство і 
щастя, не шкодує ні сил, ні 
коштів заради щастя Ді
тей, заради їх мирного і 
прекрасного майбутнього. 
Діти в країнах соціаліз
му — єдиний привілейова
ний «клас», якому віддає
ться все найкраще, перед 
яким відчинено всі двері.

У Радянському Союзі 
тепер понад 45 мільйонів 
школярів — у царській Ро
сії їх було лише 10 міль
йонів. А хіба можна по
рівняти загальну середню

РІЗНІ 1

Н а з н і м к у: діти в ;| 
нетрях столиці країни і 
Сан-Сальвадора.

Трагічна доля жителів 
Сальвадора, центрально
американської держави, 
яка живе в обстановці те
рору І репресій, що їх чи
нить воєнний режим гене
рала Ромеро, котрий три
мається при владі лише 
завдяки підтримці інозем
них монополій.

Більша частина націо
нальних багатств країни і 
зосереджена в руках 14 
сімен. Навіть за зниже
ною офіційною статисти
кою, 50 процентів пасе- 1 
лення повністю' непись
менне, 40 процентів не ма
ють роботи. Народ живе 
в злиднях, від яких най
більше терплять найменші 
жителі.

1979-Й МІЖНАРОДНИЙ РІК ДИТИНИ

рік но2осіль
Міську станцію юних 

техніків одержали в пода
рунок школярі Запоріж
жя. У чудово обладнаних • 
класах і лабораторіях під 
керівництвом досвідчених 
спеціалістів вони прилу
чатимуться до технічної 
творчості, * пізнаватимуть 
секрети конструювання, 
набуватимуть перших 
практичних навичок.

Нинішній рік, оголоше
ний Міжнародним роком 
дитини, особливо багатий 
для дітей міста на приєм
ні сюрпризи. Не так дав- 

^но . справила новосілля
г^%бласна бібліотека «Юний 

читач», а гелер готується 
д відкриття новий театр 
— юного глядача. В од-— юного глядача. В 
йому з найкрасивіших ку
точків Запоріжжя, на 
сокому березі Дніпра, по
чато будівництво одного з 
найбільших у республіці 
Палацу піонерів. Діти но
вого мікрорайону — Хор- 
тицького — незабаром ді
стануть у своє розпоряд
ження кінотеатр на сто 
місць. Він буде відкритий 
у салоні справжнього літа
ка ІЛ-18, що «пішов 
пенсію».

дачі надовго запам’ятали 
своє перше відвідання те
атру. Під час вистаз з ни
ми зустрічаються режисе
ри, диригенти, співаки, 
мистецтвознавці, які в до
ступній для дітей формі 
розповідають про оперну 
спадщину, музичні жанри, 
твори сучасник компози
торів.

Робота з дітьми веде
ться і за межами теат
рального залу. Артисіи 
організували при місько
му Палаці піонерів і 
школярів клуб юних лю
бителів театру, а у відда
лених районах міста — 
«музичні вітальні». Вели
ку популярність мають 
музичні години, що про
водяться з участю театру 
в школах Донецька.

ДВА СВІТИ — 
ДВА ДИТИНСТВА

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОРЕСПОНДЕНТІВ ТАРС, РАТАУ, АПН)

ви-

на

ЧУДО-ШАШКИ

УРОКИ
ПРЕКРАСНОГО

Нову виставу — музим- I ну казку М. Красєва «Ма- 
Іііа і ведмідь» артисти До
нецького державного ака- 

|дем’’^|ого театру опери та 
6ал2тр підготували для 
найменших глядачів. У 
день прем’єри діти самі 
стали ’ учасниками цієї 
незвичайної яскравої ви- I стави: дію на сцені супро
воджували веселі конкур
си і вікторини на теми 
російських народних ка
зок, на знання музичних 
інструментів.

І
 У театрі з успіхом ідуть 

бапети «Муха-Цокотуха», 
«Пряниковий домик», 
«Попелюшка». Провідний 
творчий колектив Донба- 
% приділяючи постійну 

(увагу ооззиткозі естетич
них /г-іАчд дітей, пропо
нує їм все нозі форми 
прилучення до мистецтва. 
Недавно організована тут 
педагогічна частина 
тільки активно сприяє

■ позненню репертуару ди- 1 тячими виставами, а й 
■ доає про те, щоб юні гля-

Багато дітей з Харків
ської школи № 15 разом з 
підручниками беруть із со
бою і шашки. На перер
вах, після уроків вони з 
інтересом пізнають таєм
ниці древньої гри.

А почалося це захоп
лення п’ять років тому, 
коли в школу прийшов 
майстер спорту О. Я. Вір
ний і провів сеанс одно
часної гри на 20 дошках. 
Бажаючих зіграти зібра
лось набагато більше, ніж 
виявилось місць за імпро
візованими столиками.

— А що, коли 
нізуємо свою 
гри в шашки? — 
нузав майстер,
почались уже наступного 
дня. А через три роги 
спортсмени піонерської 
дружини школи № 15 ста
ли переможцями 
юзного турніру 
шашки».

Двох майстрів
з яких, 

Вірний,

ми орга 
«школу» 

запропо- 
Занятгя

зсесо-
«Чудо-

не 
по-

спорту, 
один з яких, 15-річний 
Вадим Вірний, — наймо
лодший у країні, десятьох 
кандидатів у майстри, чи
мало першорозрядників 
виховала школа за цей 
час. Підопічні О. Я. Вір
ного вже примусили ра
хуватися з собою і дорос
лих: на останньому чем
піонаті України 15-річна 
Алла Аграновська завою
вала золоту медаль. Но
вий спортивний сезон 
приніс черговий успіх — 
друге місце на всесоюз
них змаганнях «Великі 
шашки».

освіту, яку дістають моло
ді громадяни Країни Рад, 
з навчанням у церковно
парафіяльній школі? З 
кожним роком Радянська 
держава все збільшує ви
трати на утримання і об
слуговування дітей у дитя
чих садках, яслах, піонер
ських таборах, інтернатах 
та інших дитячих закла
дах, яких у старій Росії і 
в спомині не було. З 1940 
по 1976 рік ці витрати 
зросли в 14 разів!

Суспільство, о якому все 
обертається навколо золо
того тельця, дивиться на 
дітей насамперед як на 
об’єкт експлуатації, деше
ву робочу силу. За дани
ми ЮНЕСКО, в розвинутих 
капіталістичних країнах 
діти віком від 10 до 14 ро
ків становлять 4 проценти 
робочої сили. А в усьому 
капіталістичному сзіті за
ради шматка хліба оглуше
ні працювати 52 мільйони 
дітей віком до 15 років. 
Доля їх незавидна.

Коли Мікелю Колонні ми
нуло 11 років, батьки про
дали його багатому фер
мерові, бо їм ні на що бу
ло годувати дитину, йому 
дозелося пасти худобу. До
ведений до відчаю тяжки
ми умовами життя і жор
стокістю хазяїна, хлопчин 
покінчив з собою. Сталося 
це не за часів рабоволо
діння і не в середні віки, 
а в наші дні у Південній 
Італії. Там відкрито тор
гують дітьми. Сцени, які 
розігруються на невільни
чих риннах у сучасній Іта
лії, мало чим відрізняю
ться від тих, які описано 
в «Хатині дядька Тома».

Така ж картина спосте
рігається і в Інших капіта
лістичних країнах. У СИІА. 
наприклад, близько чверті 
всіх сільськогосподар
ських робітників 
лять діти віном 
ків.

Капіталізм 
мільйони дітей 
на непосильну.

і станоа*
до 16 ро-

прирікає 
не тільки 

__ _____ _ підневіль
ну працю, а й на 
злидні і темряву._ 
дві третини дітей

голод, 
Майже 

........ ......... нашої 
планети постійно недоїда
ють. Щороку мільйони ді
тей, особливо в країнах, 
які розвиваються, вмира
ють рід голоду і хвороб. 
Головна причина—відста
лість цих країн, яка с о 
кінцевому підсумку спад
щиною колоніалізму.

Як підкреслив товариш 
Л. І. Брежнєв, виступаючи 
у зв’язку з Міжнародним 
роком дитини по телеба
ченню, «...наш обов'язок 
постаратися, щоб діти всіх 
народів не знали воєн, 
щоб у них було спокійне, 
радісне дитинство».

В. СЄРОВ.

НЕБЕЗПЕЧНІ ІГРАШКИ
Не встигли у ФРН від

шуміти різдзяні свята, як 
статистики почали підра
ховувати доходи найбіль
ших торговельних фірм. 
Серед фаворитів різдвя
ного бізнесу вкотре ви
явились концерни, що ви
робляють дитячі іграшки. 
Що ж знайшли під ялин
кою на різдзо маленькі 
Ганси і Гретхени? Що бу
ло вирішальним для їхніх 
батьків, коли вони виби
рали подарунок: бажання 
дитини, настирливі реко
мендації реклами чи їхні 
власні батьківські уявлен
ня про те, що дитині по
трібно? Перше припущен
ня, хоча й найлогічніше, 
відпадає. Згідно з опитом, 
що його провів Алленс- 
бахський інститут громад
ської думки, всього шість 
процентів покупок роб
ляться на просьбу дітей. 
А батьки? Більшість із них, 
як показав той же опит, 
«не знають, що подарува
ти дітям до свята».

Зайшовши до найбіль 
шого кельнського унізер- 

. магу «Иауфхоф» у шукан
ні подарунка своїм маля
там до Нового року, я не 
відразу зрозумів, у чому 
річ. Підсилений гучномоз-

цими по залах пронісся 
свист снаряда, потім ви
бух, потім іще один сна
ряд і, нарешті, виття си
рени...

Продавець пояснив ме
ні: рекламується новинка 
сезону — електронна гра 
«морський бій» — чудо 
сучасної техніки вартістю 
98 марок. Яка ж далека 
ця гра від того аркуша па
перу, вирваного із шкіль
ного зошита в клітинку, 
на якому багато хто з нас 
у дитинстві тренував свою 
кмітливість! Ні, це не 
просте перенесення у вік 
електроніки невинного 
«морського бою». В наяв
ності асі атрибути справж
нього морського бою. 
Американський концерн 
«Мілтон бредлі», котрий 
викинув на ринок цю до
рогу гру, прекрасно знає: 
тепер у ФРН та і в інших 
країнах Заходу добре 
йдуть іграшки військового 
характеру. Причому най
більший попит мають са
ме такі, які «максимально 
наближають дітей до дійс
ності».

У мене в руках набір 
пластмасових солдатиків. 
На відміну від електрон
ного «морського бою»,

розрахозаного на замож-» 
ну сім’ю, цей набір явно Я 
призначений для масово-Я 
го вжитку. На коробці на- Я 
пис: «Німецькі солдати і Я 
Голіаф» (мається на увазі* 
великокаліберна гармата). 
Чигаю пояснення: «Ні-Я 
мецький вермахт під часі 
другої світової війни за- ■ 
стосував цілий ряд про-1 
гресивних систем зброї». У 
Перечитую ще раз. Сзі- 
домість ледве сприймає, 
як можна говорити про Я 
«прогресивні системи!

зброї», ззер-Я 
таючись до ■ 
дітей». У чо
му ж «протре-Я

сивність» цієї великокалі-■ 
берної гармати? В тому, Я 
що вона, як показано на М 
малюнку, спроможна од- ■ 
ним снарядом рознести 
на куски цілу групу воро- 
жих солдатів, які, до речі, і-т 
теж є в наборі.

Ось один із проявів су- і 
часного мілітаризму. Тогоіи 
самого мілітаризму, який 
проникає у свідомість Я 
бюргера не тільки зі сто- 
ріпок газет, книг і телеві- й 
зійних екранів, що куль- ■ 
тивують ностальгію по II 
«третьому рейху» і поши
рюють притчі натівських Л 
генералів про «червону И 
небезпеку», а й через ди-й 
тячу кімнату.

...Рік 1979 оголошено II 
Міжнародним роком ди
тини. У ФРН тепер багато И 
пишуть на цю тему. На Н 
численних семінарах і Я 
конференціях говорять я 
про становище дітей у® 
країнах, що розвиваю
ться. Одначе, мабуть, тут Я 
мало хто думає про те, 1 
чим живуть західноні- 
мецькі діти.

Є. БОВКУН.

ДЛЯ ЖІНОК
ПАМ’ЯТКА

У ЯПОНІЇ НЕЩОДАВ 
НО ВИПУЩЕНО ОСЬ 
ТАКУ ЖІНОЧУ ПРИКРА
СУ, ПРИСВЯЧЕНУ МІЖ
НАРОДНОМУ РОКУ ДИ
ТИНИ.
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ЗУСТРІЧ ДЛЯ ТЕБЕ5 АВТОМАТ
«ЧЕРВОНА ШАПОЧКА»

На минулому тижні гостями кіровзградців був во
кально-інструментальний ансамбдь «Голубі гітари». 
Після його виступів до редакції прийшли листи з про
ханням докладно розповісти про нові роботи ансамблю. 
Автори листів питають, зокрема, чому стався спад ви
пуску фірмою «Мелодия» пластинок із записами висту
пів цього нолективу.

У дні гастролей «Голубих гітар» на Кіровоградщині 
наш кореспондент О. Анохіна зустрілася з керівником 
ансамблю, композитором Ігорем Грановим. Пропонуємо 
увазі читачів їхній діалог.

І «ГОЛУБІ ГІТАРИ»
— Ігоре Яковичу, після 

тривалої, можна сназати, 
перерви ми знову зустрі
лися з вашим колекти
вом...

— Перерва справді бу
ла. Вона пояснюється тим, 
що колектив готував ви
ключно нову програму. їй 
ми надали форми мюзик- 
ну. Естрадна вистава, з 
якою ансамбль виступав, 
має назву «Червона Ша
почка» і «Голубі гітари» 
(автори — Аркадій Хайт і 
Олександр Ліеенчук) Ми 
старалися надати їй про
блематичною наванта
ження; казка Шарля Пер- 
ро, покладена на сучасну 
основу, порушує чимало 
злободенних питань...

— Скажіть, Ігоре Якови
чу, чим пояснити, що в 
підготовці нової програми 
ви відмовились від тради
ційного дивертисменту?

— За останні, скажімо, 
десять років створено ба
гато професіональних са
модіяльних анса/лблів. Не
рідко ці колективи вклю
чають до свого репер
туару одні і ті ж твори. В 
цьому плані виникає де
яка стереотипність естрад
них груп. Ми спробували 
відійти від неї, надавши 
своїм виступам форми 
естрадної вистави.

— А ян сприймають Ті 
глядачі?

— З новою програмою 
ми виступали в Москві і 
Сочі, у Владимирі і Магні
тогорську. в Уфі і Свєрд- 
ловську. Найбільше запа
м’ятався перший концерт,

КОЛЕКЦІЯ
, Навіть топ. ато ніколи 
. пе колекціонував марок, 

завжди з цікавій ю роз
глядає альбоми філателіє-' 
тів. Особливу увагу при
вертають сторінки, де на 
марках злітають угору ди
вовижні повітряні кулі, 
дирижаблі, химерні літа
ки, схожі на етажерки, 
стрункі, як олівець, раке
ти. націлені у Всесвіт.

Людство з перших сво
їх земних кроків із за
здрістю дивилось па небо. 
Людство мріяло відірва
тися від землі. До неба, 
до зірок, все вище й ви
ще... Історія згадує росія
нина ЛІикитку, який на са
моробних крилах стриб
нув з церковної вежі.

Гортаєш сторінки клясе
рів. Пеоші літаки, перші 
пілоти. Не пропустиш мар
ки № 1747. На ній напп- 

. сапо: «Великий льотчик 
І нашого часу». Вона ирн- 
I свячена 50-річчю з дня на- 
■ родження видатного авіа-

І

І

ДАРУЄ
РАДІСТЬ

у Ленінграді. Незадовго 
до нашого приїзду в міс
то на Неві тут з величез
ним успіхом ішла зонг- 
опера «Орфей і Еврідіка». 
Звичайно, багато хто з 
ленінградських глядачів 
був іще під її враженням. 
Ми хвилювалися. Але все 
склалося якнайкраще: нас 
дуже тепле зустріли, 
«Червона Шапочка» мала 
великий успіх.

— Мабуть, від успішною 
дебюту «Червоної Шапоч
ки»—і ваші творчі плани?

— Планів багато. Неза
баром вийде пластинка- 
гігант із записами пісень 
цього мюзиклу. Паралель
но з .гастрольними поїзд
ками по містах і комсо
мольських будовах (хочу 
сказати, що за останній 
час «Голубі гітари» висту
пали майже на всіх удар
них будовах країни) ми 
готуємо нову естрадну ви
ставу, яку задумав Борис 
Пургалін (автор відомих 
«Бенефісів»). Це буде ве
селе пісенне шоу з коло
ритним сюжетом. Нам ду
же хочеться, 
програма 
глядачам.

— Дозвольте тоді поба
жати вам нових творчих 
успіхів і подивувати артис
там Наталії Кирсєсій, Іго
рю ОіЬіцеросу, Віктору Ра- 
фаєлопу, Вячеславу Кузі- 
ну, Володимиру Консноиу, 
лауреатові конкурсу «З 
піснею по життю» Павлу 
Бабакову — есім учасни
кам чудового мюзиклу 
«Червона Шапочі а», який 
із вдячністю зустріли кіро- 
воградці.

щоб нова 
сподобалася

тора, людини чудової до
лі — Валерія Чкалова.

Біографія Валерія Пав
ловича (І904—1938) тісно 
пов'язана із зародженням 
і розвитком нашої авіації. 
Як льотчик-винищувач він 
був майстром вищого пі
лотажу. мав свій особли
вий «почерк», його потім 
назвали чкаловським. Як 

льотчнк-випробувач, він 
дав путівку в життя 
близько 70 системам літа
ків. 1 здійснилася його 
дзвия мрія. Коли Радян
ський уряд прийняв рішен
ня про організацію безпо
садочного перельоту Мо
сква — Північний полюс— 
США. то Чкалова призна
чили командиром екіпажу ’ 
літака ЛНТ-25. Екіпаж пе
ребував у повітрі 63 го
дини 25 хвилин, подолав 
без посадки на одномо
торному літаку 9130 кіло
метрів. А який це був 
шлях!

Відразу ж після пере
льоту наша пошта випус
тила серію цікавих марок 
(№№ 595—598) з групо

вим портретом екіпажу

Наша адреса і телефо
316650, ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарсьиого, 36 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 34030, ііідсис 61197.

Веселого гомону спов
нився парк культури і від
починку імені В. І. Леніна 
в Кіровограді. З періиого 
січня тут установлено для 
дітей, молоді і дорослих 
ігрові автомати «Мор
ський бій», «Щит Батьків
щини», «Підзодні чов
ни»... А для найменших 
відвідувачів — особливо 
мальовничі ігрові гойдал- 
ки-автомати «Супутник», 
«Морський патруль», «Лі
так», «Кінь»...

Скільки радості, скільки 
дзвінкоголосого сміху!

Відтепер ігрові автома
ти назавжди «оселяться» в 
обласному центрі.

З початку року на но
вих атракціонах побувало 
вже понад 5 тисяч ма
леньких і дорослих кіро- 
воградців.

Л. ЛАПІНЬ 
Фото автора.

АДРЕСИ

ВИХІДНОГО ДНЯ

Закінчився напружений 
трудовий тиждень. У ва
шому розпорядженні два 
вихідних дні. Як провссгн 
їх змістовно й цікаво?

У суботу ЛЮБИТЕЛЯМ 
ТЕАТРУ радимо подивити
ся прем'єру вистави об

ласного музично-драматич
ного театру імені М. Л. 
Крог.ивницького «РОМАН І 
ЯЛИНКА». В цій музичній 
драмі на дві дії за п’єсою 
І. Карпеякл-Карого ви зу
стрінетеся зі своїми улюб
леними акторами О. Бон
дарем. М. Яриш, І. Кравцо- 
гим, В. Дроноаою, В. Зіно- 
ватним та багатьма інши
ми. Початок вистави о 
19.30.

Тим, хто захоплюється 
КІНО, — до послуг усі кі
нотеатри міста Кірово
града.

У «КОМСОМОЛЬЦІ» три
ває показ французької 
пригодницької кінострічки 
«ПРИВАТНИЙ ДЕТЕКТИВ».

СПОРТ

У голосній ролі — відомий 
французький кіноактор 
Жан Поль Бельмондо (по
чаток сеансів о 10.40. 12.20, 

------- 20.50).
«МИР» 
можуть 
«БУДЬ- 
ВАША

14.00, 16.00, 18.30.
У КІНОТЕАТРІ 

юні глядачі міста 
подивитися фільм 
ТЕ НАПОГОТОВІ, ______
ВИСОКІСТЬ!» і мультиплі
каційний збірник «МИШЕ
НЯ ПІК» (початок сеансів 
о 9.40, 11.10, 12.40, 14.20).

Новий двосерійний 
дожній кінофільм < 
СОВИНА», що 
про долю 
ської жінки, 
переглянути в цьому ж кі
нотеатрі ----------- : '-------—
сеансів 
20.40).

Коли 
СТРІЧКИ 
ЖАНРУ 
червоного залу кінотсатоу 
ІМЕНІ ДЗЕРЖИН СЬКОЇ {і. 
В новій кольоровій кіно
комедії «ЖИВІТЬ У РАДОС
ТІ» ви зустрінетеся з ва
шими давніми добрими 
знайомими — Леонідом

і ху- 
«ТРЯ- 

розповідає 
простої росій- 

прог.онуємо

ввечері (початок 
о 15.50, 18.20,

сам до вподоби 
КОМЕДІЙНОГО 

— прямуйте до

Куравльовим, Савелієм 
Крамаровим, Валентиною 
Тєлєгіною, Світланою Ха
ритоновою (початок сеан
сів о 9.0(1, 10.40, 12.20
14.00. 15.30, 17.30, 19.10,
21.10).

У ЗАЛІ ПОВТОРНОГО 
ФІЛЬМУ можна подивити

ся пригодницьку кіностріч
ку «ПІРАТИ ТИХОГО ОКЕ
АНУ» (початок сеансів о 
9.10, 11.50, 14.40, 17.20,
20.10).

Ви приїхали до нашого 
міста вперше і хочете де
тальніше ознайомитися з 
ним, з історією нашого 
краю? Будь ласка. Заві
тайте до ОБЛАСНОГО КРА
ЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ. Він 
працює з 10 по 18 годину.- 

У парку культури і від
починку імені Лені
на ВІДКРИВСЯ ПАВІЛЬ
ЙОН ІГРОВИХ АВТО
МАТІВ, які у вихідні дні 
працюють з 10 по 18 го
дину.

Приємно й змістовно 
провести вам вихідні дві!

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

лютого 
прохо- 

Європи

УВАГА! 
БЛІЦКОНКУРС 
УБОЛІВАЛЬНИКІВ 
ФІГУРНОГО
КАТАННЯ!

З 29 січня по 2
Загребі (СФРЮ) 

дитиме чемпіонат
з фігурного катання.

«Молодий комунар» — 
ревний уболівальник цьо
го популярного виду спор
ту — оголошує 
курс знавців 
катання. Всім 
узяти в ньому* участь тре
ба відповісти на чотири 
запитання:

1. Хто з радянських фі- 
в одиночному 

підніметься 
пошани.'

бліцкон- 
срігурного 
бажаючим

■

Державшій 
Показано 

де зазначе- 
сгарту, чає

(Чкалов, Байдуков, Бели
ков). Воші чудово виго
товлені полії р.афічно, ма
ють науково-історичний 
зміст На них зображено 
карту Північної півкулі з 
визначенням арктичного 
узбережжя СРСР, США і 
Канади. В точні Північно
го полюса — 
прапор СРСР. 
трасу польоту.

. но місце і час 
і місце фінішу.

17 червня 1977 року в 
концертному залі імені 
Чанковського в Москві 
проходив урочистий вечір, 
присвячений 40-річчю істо
ричного перельоту. На
ступного дня на ознамену
вання цієї історичної ПОДІЇ 
на столичному поштамті 
було проведено погашення 
маркірованого авіакон- 
верта з оригінальною мар
кою із зображенням екі
пажу Оригіналом послу
жило фото, яке зробили 
після посадки ЛПТ-25. По
значено трасу та її кінце
ві пункти: Москва — Ван
кувер. Л чому Ванкувер, а 
не Портленд, як було вка-

занЬ па марці 40-річпоі 
давності? З'ясувалося, то 
посадка відбулась па ма
ленькому військовому 
аеродромі невеликого міс
течка Ванкувер, а воно 
юді входило у приміську 
зону міста Портленда.

Про марку ще одного 
конверта слід сказати ок
ремо. Па ній зображено 
монумент, споруджений 
на аеродромі Ванкувера, 
на відкриття якого 1975 
року було запрошено по
чесних гостей: Байдукова, 
Белякова 
лова.

Багато 
конвертів 
річчю з дня 
героя. Па кожному з них 
відбито потяг людини до 
незнаного, невідомого. Ре
активні літаки замінили 
космічні ракети. Нині три
ває підкорення космосу. І. 
мабуть, недалеко тон час, 
коли на марках появля
ться портрети героїв, що 
вперше ступили па поверх
ню Венерн...

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ.

Запорізький журна- 
Михайло Степано- 

Глущенко, 
тривалий час 
над серією

який 
пра- 
вій- 

роз- 
мед-

туристок 
катанні 
п’єдестал 
місце вона посяде?

2. Назвіть 
конкурентів (на 
ньому чемпіонаті) 
ських спортсменів 
ночному катанні 
чоловінів.

3. Яким чином . 
ляться місця переї 
у парному катанні?

4. Хто буде 
спортивних 
льоду?

Відповіді 
поштових 
пізніше 28 
товим штемпелем) з 
значною: «Бліцконкурс».

Переможця чекає спе
ціальний приз «Моподо-

на 
Я не

найперших 
' ниніш- 

радян- 
в оди- 
сер

Р

на 
не

роаподі-
глфг.Ціс

У 
на

першим 
танцях

надсилайте 
листівках 
січнл (за пеш- 

по-

та сина Чка-

маркірованих 
присвячено 70- 

ііаролжсипя

ЛІСТ 
ВИЧ 
уже 
ЦЮЄ 
ськових нарисів,
шукує колишню 
сестру 520-го медсан
бату 417-ї Сивашської 
Червонопрапорної ор
дена Суворова II ступе
ня стрілецької дивізії 
Ніну Каліберду (пріз
вище — дівоче).

Усіх, хто її знав чи 
знає, просимо повідо
мити товаришу Глущен- 
ку на адресу: 330002. 
м. Запоріжжя, вул. За
лізнична, 21, кв. 58.
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І
Сьогодпі вдень по об

ласті і місту передбачає
ться хмарна погода, нс- 
веліікиїї дощ. у першій 
половині дня туман. Ві
тер північно-західний, 
7—12 метрів на секунду. 
Температура повітря по 
області 0—5. по місту 
0—2 градуси тепла.

28 і 29 січня — знач
на хмарність, місцями 
невеликі опади, ожеледь. 
Вітер західний, 5—10 
метрів па секунду. Тем
пература повітря вночі 
2—7, удень 0—5 граду
сів морозу.

ЛЕГКА АТЛЕТИКА, 
мова першість Централь
ної ради товариства «Аван
гард» з легкої атлетики 
серед юніопів деа дні про
ходила в Донецьку в за
критому приміщенні. Уь 
змаганнях узяли участь 4 
представники спортивного 
клубу «Зірка» (м. Кірово
град). Звання чеміСі^на 3 
бігу на 1500 метріп завою
вав Олег Чіобан. Четверти
ми на фініші на дистанції 

800 метрів були Світлана 
Петрова і Павло Армашоз. 
Тане ш місце йому діста
лося і з бігу на 400 метрів-

У командному заліку се
ред тих. хто виступав У 
другій групі (а їх було 
шістнадцять чоловік), на
ші земляки пісчя полтав
чан піднялися на ДРУГУ 
сходинку. На третій — 
кримчани.

ФУТБОЛ. На засніжено
му полі стадіону «Піонер» 
обласного центру відбули
ся товариські зустрічі з 
Футболу між вихованцям*’ 
гРУп підготовки при кіро
воградській «Зірці» і lOhiij 
нами дитячої спортивіляі 
школи міста Пераомайська 
Миколаївської n6fc.rT‘* 
матчі команд старшої ві- 
нової групи сильнішими 
були гості. Вони забили У 
ворота 
«сухих» 
команд 
закінчився 
чиєю.

господарів три 
м’ячі. Поєдинок 
молодшого віку 

нульовою Hi-

В. ШЛБАЛ1Н.

Редактор м. УСПАЛЕНКО,
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