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ЗІЙШЛИСЯ на одно« 

му: цього року пра
цювати так, щоб швид
ко і якісно провести усі 
польові роботи. І ТОДІ 
60-цснтнерний урожай 
кукурудзи на кожному з 
50 гектарів, закріплених 
за нашою комсомоль
сько-молодіжною, ціл
ком реальне прагнення.

Ще задовго до сізби 
ретельно підготували 
техніку, відрегулювали 
сівалки, ще й ще раз па 
теоретичних заняттях 
розглядали питання про 
агротехнічні заходи.

Сіяти доручили груп- 
комсоргові бригади Бо
рисові Бурку та його на
парникові Володимиру 
Нарушу. Хлопці працю
вали старанно і якісно. 
Змінна норма на МТЗ-

50 — 12 гектарів, а ком
сомольці засівали по 16 
—18, і закінчили роботи 
не за 4, як намічали, а 
за 3 дні. •

А через чотири дні знову 
приступили дз бороііулаиия 
площ, повторивши цей агро
захід ще два рази після то
го, як зійшли посіви.

При коткуванні площ, 
звичайно, завжди бувають 
втрати. Ніжні рослини інко
ли ламаються. Тому, про
водячи ці роботи, комсомо
лець Віктор Ращенко був 
особливо уважним. Виводив 
агрегат у загінку у другій 
половині дня, коли стебло 
в’яле і не ламається. Цс 
було перше доручення Вік
торові. З ним він справився 
добре.

Око хлібороба раду
ють рівненькі квадрати. 
Урожай має бути висо
ким, та за нього ще тре
ба боротися. Зараз у 
розпалі роботи по спу-ВАХТА НА ПОЛІ КАЧАНИСТОЇ

ПІДПИСАННЯ РАДЯНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ УГОД
26 травня Генеральний секретар О,К 

КПРС Л. І. Брежнєв і президент США 
Р. Ніксон підписали у Кремлі договір 
між СРСР і США про обмеження си
стем протиракетної оборони і тимчасо
ву угоду між СРСР і США про деякі за
ходи в галузі обмеження стратегічних 
наступальних озброєнь.

У договорі визначаються конкретні 
зобов’язання обох країн щодо взаємного 
обмеження систем протиракетної обо
рони відповідно до принципу однакової 
безпеки. При цьому сторони виходять з 
того, що таке обмеження буде істотним 
фактором у справ1 стримування гонки

СПІЛЬНЕ 
КОМЮНІКЕ
ПРО СТВОРЕННЯ РАДЯНСЬКО- 
АМЕРИКАНСЬКОЇ комісії 
в ПИТАННЯХ ТОРГІВЛІ

З метою сприяння розвиткові взаємо
вигідних відносин у торгівлі між обома 
країнами і зв’язаних з нею економічтих 
галузях радянські керівники і президент 
Сполучених Штатів Річард М. Ніксон до
мовилися створити Радянсько-американ
ську комісію в торговельних питаннях.

Радянсько-американська комісія про
вадитиме переговори в питаннях.

— загальної торговельної угоди, 
включаючи взаємне надання режиму 
найбільшого сприяння;
.___ Д—ІІ.|І1ИИІІ»ІИІІ і ' ■ ———

стратегічних наступальних озброєнь і 
сприятиме зменшенню небезпеки ви
никнення війни із застосуванням ядер
ної зброї.

Тимчасова угода передбачає, що в 
період її чинності сторони не буд/ть 
збільшувати числа ракет наземного ба
зування. Вона накладає також обмежен
ня на кількість сучасних підводних чов
нів з балістичними ракетами, яку може 
мати кожна з сторін на час чинності 
угоди, і передбачає обмеження на за
гальне число пускових установок баліс
тичних ракет на атомних підводних чов
нах.

— угод про взаємне надання держав
них кредитів;

— взаємного надання можливостей 
для ведення комерційної діяльності з 
метою сприяння розвиткові торгівлі;

_  угоди про механізм вирішення тор
говельних спорів в арбітражі,

Комісія буде:
— вивчати можливості американо-оа- 

дянської участі в розробці поиродних 
ресурсів, а також у виробництві і збуті 
сировини та іншої продукції;

— розглядати весь комплекс радян
сько-американських торговельних від ю- 
син, виявляючи при цьому і по можли
вості розв’язуючи питання, що мож/ть 
становити інтерес для обох сторін, такі, 
як патенти і ліцензії.

Засідання комісії проводитимуться по
перемінно в Москв: і у Вашінгтоні. Пер
ше засідання комісії відбудеться в лип
ні ц. р. в Москві.

шуванню міжрядь. Перед 
у змаганні тут веде Бо
рис Бурко, який щодня 
обробляє посіви на 
площі 13—15 гектарів 
(норма — 10), одночас
но вносячи в землю фос
фатно - калійні добрита 
та по 1,5—2 центнери 
аміачної води на кожен 
гектар посіву.

В. МИЦУЛ, 
секретар комсомоль
ської організації 
колгоспу імені Куй- 
бишева Новомирга- 
родського району.

На фото: зліва — пере
довий механізатор кол
госпу Б. БУРКО; вгорі — 
комсомольці В. МИЦУЛ 
та Б. БУРКО перевіря
ють якість спушування.

У прийнятих документах відзначить
ся взаємозв’язок між стратегічними на
ступальними та оборонними озброєння
ми і говориться, що такий підхід допо
магатиме створенню більш сприятливих 
умов для проведення дальших активних 
переговорів про обмеження стратегіч
них наступальних озброєнь.

Досягнуті угоди мають далекосяжні 
наслідки для згортання гонки озброєнь 
та її повного припинення в дальшому. 
В документах підкреслюється, що це 
сприятиме пом’якшенню міжнародної 
напруженості і зміцненню довір’я між 
державами.

Президент США
Р. Ніксон у Ленінграді

ЛЕНІНГРАД. 27 травня у Ленінград з 
Л^оскви прибув президент США Річард 
М. Ніксон з дружиною.

Тим же літаком прибули Голова Пре
зидії Верховної Ради СРСР М. В. Під- 
горний, інші радянські офіційні особи.

З аеропорту в супроводі почесного 
ескорту мотоциклістів гості поїхали на 
Піскарізське меморіальне кладовище.

Президент США Бічард М. Ніксон і 
Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорний вшанували пам’ять ге
роїчних захисників Ленінграда, які по
лягли в боротьбі з гітлерівським фа
шизмом у роки другої світової ВІЙНИ.

На Піскарівському меморіальному 
кладовищі воми поклали вінки до під
ніжжя монумента скорботної м.атері- 
Вітчизни.

(ТА°С).

ЧЕКАЄМО 
ЗУСТРІЧІ,
РАНК1ВЦ1!

ЗАВТРА В КІРОВОГРАДІ РОЗ
ПОЧИНАЄ ГАСТРОЛІ ОДИН З 
НАИСЛАВЕТНІШИХ МИСТЕЦЬ
КИХ КОЛЕКТИВІВ - КИЇВСЬКИЙ 
ДЕРЖАВНИЙ ОРДЕНА ЛЕНІНА 
АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ 
І. ФРАНКА. НАШОМУ КОРЕСПОН
ДЕНТУ ПОМІЧНИК ГОЛОВНОГО 
РЕЖИСЕРА ТЕАТРУ ПО ЛІТЕРА
ТУРНІЙ ЧАСТИНІ В. Г. ОСЬМАК 
РОЗПОВІЛА.

ЕАТР наш має славні традиції. В 
20-му році у Вінниці група акторів 

на чолі з і натом Петровичем Юрою ви
ступила перед червоними бійцями, що 
відправлялись на фронт. Це було на
родження театру. Згодом до цього яд
ра приєдналися Амвросій Бучма, Наталя 
Ужвій та інші актори. З 1927 року те
атр в Києві. 1940 рік став знаменним 
для колективу. За постановку високо
художніх творів театр було нагородже
но орденом Леніна.

Велика Вітчизняна війна застала фран- 
ківців на гастролях у Москві. Багато ак
торів етапи членами фронтових кон
цертних бригад. У 1944 році театр по
вернувся до Києва. І знову, як і всі по
передні роки, його колектив, керова
ний беззмінним Гнатом Юрою, разом з 
народом відбудовує, гартується, мис
лить.

Кіровоградці вже знайомі з колекти
вом нашого театру. Кілька разів висту
пали франківці на вашій сцені. Остання 
зустріч відбулась у 1961 році. На ни
нішні гастролі ми привезли краиді ви
стави останніх літ. Це класичні твори 
і твори сучасних* українських радянсь
ких драматургів. Відкриває гастролі те
атр однією з кращих п’єс Івана Кочер
ги «Ярослав ААудрий». Вона оповідає 
про зміцнення державності Київської 
Русі — колиски трьох братніх слов’ян
ських народів.

Крім цієї п’єси, перш за все хочеться зга
дати комедію «Мої друзі» видатного драма
турга, фундатора української радянської 
драматургії О. Є. Корнійчука, що так перед
часно пішов від нас. Це був щирий друг те
атру, з яким нас протягом 42 років зв’язува
ла творча дружба.

До речі, в квітні з успіхом відбулися соті 
вистави його «Сторінок щоденника» та «Па
м’яті серця» на франківській сцені.

Кіровоградці побачать також п’єсу I. Кар- 
ненка-Карого «Житейське морс», що розпові
дає про життя акторів дореволюційного те
атру, виставу «Для домашнього вогнища», 
поставлену за твором І. Я. Франка.

Молодим кіровоградським глядачам особ
ливо цікаво буде подивитися драму росій
ського іінсьме іника Анатолія Сафронова 
«Спадщина». Вона ставить такі гострі про
блеми, як вірність у коханні, подружньому 
житті, вірність високою плану — відданість 
Батьківщині.

Сучасність представлена також комедіями 
відомих радянських драматургів Миколи За- 
рудного — «Рич-17, до запитання» та Олек
сія Коломійця — «Фараони».

Театр покаже кіровоградцям і драму Війн 
Дельмар «Поступися місцем...» Цей твір за
рубіжної драматургії розповідає про траге
дію батьків, розлучених на схилі віку діть
ми, яким було віддано все жигтя.

• У всіх вистазах беруть участь видатні 
майстри сцени, талановита акторська 
молодь. Франківці приїздять у повному 
складі. Серед них — багато акторів, 
імена яких увійшли в історію україн
ського радянського театру. Це — на
родна аотистка СРСР, лауреат Держав
них премій СРСР, корифей театру, од
на з його зачинателів Наталя Михайлів
на Ужвій, народні артисти Союзу PCP 
Ольга Яківна гСусенко, Поліна Володи
мирівна Куманченко, Євген Петрович 
Пономаренко, Володимир Михайлович 
Дальський, Аркадій Євгенович Гашкн- 
ський.

Багатьох акторів театру імені Франка 
глядачі знають по створених ними яс
кравими образами у кіно. Володимир 
Михайлович Дальський грав полковника 
Фана у фільмі «Надзвичайна подія», за
служений артист республіки Степан 
Олексенко виконува роль Лнерта у 
«Гамлегі» режисера Козінцьва, заслуже
на артистка УРСР Катерина Литвиненко 
створила чудовий образ Марини у кі
нофільмі «Доля Мерини».

Павла Морозенка добре знають, як Романа 
з кінокартини «Роман і Франческа». Він же 
грав роль офіцсра-міномстника у фільмі «Же
ни, Женечка і «катюша», знімався v карти
ні «Знайомтесь, Балуєв!».

А голос молотої акторки нашою театру На
талі Лотоцької знайомий усім радіослухачам 
України. Вона — ведуча вранішніх іередач 
«Від суботи до суботи».

Колектив франкІЕців з хвилюванням 
чекає зустрічей з вимогливим кірово
градським глядачем. Адже Кіровоград 
— традиційно театральне місто: на по
чатку віку високі зразки мистецтва де-

, монстрували тут фундатори українсько
го націонапьного театру. З своєї бать
ківщини —- щедрої кіровоградської 
землі, черпав снагу й натхнення за
сновник нашого театру Гнат Петрович 
Юра.

Тож чекаємо на вашу зустрічі
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ДЯМО ТРИ ТИСЯЧІ!

МОЛОДИЙ КОМУНАР»--------------------------
1 -• ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

30 травня 1972 року

В білосніжному халаті во
на чаклує з доїльним апа
ратом. Ще мить — і біло
пінний струмінь молока за
пульсував у пустий бідон. 
Тепер можна і поговорити. 
Марія гладить корівку і 
неквапливо розповідає.

— Як стала дояркою?.. 
Виросла я в селі. Часто бу
вала із полі, на фермі. Ба
чила, як працюють одно
сельчани, як все кращим 
стає наше життя. А найго-

СПАЛАХИ 
ЧЕРВОНОЇ 
ЗІРКИ

повніше те, що в роботі на 
селі, в полі чи на фермі — 
в цьому, здається, буден
ному житті я побачила кра
су перетворення. Адже в 
нас що не день, то щось 
нове й нове, і воно народ
жується в творчій праці 
всіх людей. Разом з усіма 
вирішила творити це нове 

я. Тож, закінчивши шко
лу, залишилася у солі. Вся
ка праця почесна.в • •

Спочатку дівчину поста
вили працювати біля телят, 
що на третій фермі. Потім 
— а ланці по вирощуванню 
цукровик буряків. З моло
дечим запалом працювала 
і ніколи не шукала легкого. 
Можливо, так би і лиши
лась Марія Ященко в лан
ці, але трапився випадок, 
який круто повернув русло 
її життя. На молочнотовар
ній фермі захворіла одна з 
доярок, і треба було знай
ти їй заміну. На прохання 
завідуючого Івана Проко
повича Макаренка Марія 
згодилась. Відтоді і працює 
дояркою.

Нелегко давалась нова 
робота, та старанність і 
сумлінність долали трудно
щі.

— Боротись з трудноща
ми важко, та як приємно, 
коли їх переборола, коли 
відчуваєш, що тобою подо
лана ще одна вершина, — 
говорить Марія. Правда, 
вона замовчує те, що за 
час майже в десять років, 
скільки працює дояркою, 
щороку долала вершини. 
Хай не такі вже високі, але 
вищі за минулі. Напевне, 
майбутні будуть вищі за ни
нішні.

♦ э ♦

Марія Ященко обіцяє на
доїти цього року від кож
ної корови по три тисячі 
кілограмів молока. Такий 
рубіж ще не підпорювала, 
але щороку поступово на-, 
ближалась до нього і о 
першому році дев’ятої п’я
тирічки вже одержала 
2900 кілограмів молока на 
корову. Нині, вирішила Ма
рія, пора долати тритисяч
ний рубіж, адже саме таку 
мету ставлять молоді тва
ринники області.

Вите з перших днів ново
го року молода доярка ак
тивно розпочала боротьбу 
за намічене, змагаючись з 
Раїсою Бубирнак. За чоти
ри місяці вона надоїла по 
1080 кілограмів молока на 
корову — трохи менше, 
ніж її суперниця. Та високі 
надої в групі Марії Ященко 
— нині 13 кілограмів на 
добу від корови :— дають 
шанси на першість.

...Вечорами над будин
ком тваринника третьої мо
лочнотоварної ферми спа
лахує червона зірка. її за
палюють на честь пере
можців соціалістичного 
змагання. Неодмінно при
йде час, коли зоря скаже 
про перемогу Марії Ящен
ко.

В. ПОНОМАРЕНКО.
Колгосп .імені Каліпіна
Новгородківсі.кнк раїїол.

Закінчизся навчальний 
рік у системі комсомоль
ської політосвіти. Це був 
час напруженого назчання мо
лоді, рік зростання ідейної 
зрілості і наснаги. Характер
ною його ознакою в Олек
сандрійському районі є збіль
шення гуртків середньої лан
ки, зокрема «Основ соціаліс
тичної економіки». І це не ви
падково. В рішеннях XXIV 
з'їзду КПРС вказано, що на 
сучасному етапі розвитку сус
пільства разом із створенням 
матеріально-технічної бази ко
мунізму на перший план вису
вається необхідність вивчення 
молоддю економічних законів 
соціалізму, глибокого розу
міння сучасної економічної по
літики партії.

8 комсомольських організа
ціях району працювало 19 
гуртків «Основи соціалістичної 
економіки», 6 гуртків «Основи 
комуністичної моралі», 5 
гуртків «Бесіди про партію» 
та 2 семінари вищої ланки. У 
них навчаються 950 чоловік 
комсомольців та молоді.

У політичному незнанні юна
ків і дівчат важливу роль віді
грав добір пропагандистських 
кадрів. Адже пропагандист — 
не лише центральна фігура 
комсомольської політосвіти, 
але й політичний працівник, 
носій пристрасного слова 
правди, слоза партії. І тому 
цього року комітети комсомо
лу доклали чимало зусиль до 
того, щоб керівниками поліг» 
гуртків стали кращі з кращих 
виробничників, передовиків 
праці, які вміють і охоче пра
цюють з молоддю.

Серед загальної кількості 
пропагандистів 31 — комуніст 
та кандидат у члени КПРС, 29 
мають вищу і незакінчену ви
щу освіту. Крім того, майже у 
всіх керівників політгургкіз 
чималий стаж організаторської 
роботи з людьми, зокрема з 
молоддю.

Цікаво і змістовно організо
вували роботу політг/ртків 
пропагандисти Г. Кандейкін з 
колгоспу імені Димитрова, 
Ж. Колісник з колгоспу «Укра
їна», Р. Боєаа з колгоспу іме
ні XXI з’їзду КПРС, Л. Мелен- 
тій з колгоспу імені Леніна, 
що в селищі Нова Прага, 
О. Неліна з колгоспу «Прапор 
комунізму» та інші.

Пропагандист політгуртка 
«Бесіди про партію» Ж. Коліс
ник постійно доручав слухачам 
різні практичні завдання по 
виготовленню наочних посіб
ників, діаграм, плакатів. З 
великим смаком виконано діа
грами про перспективи розвит
ку колгоспу у дев'ятій п’я
тирічці, росту сільськогоспо
дарської техніки та машинно- 
тракторного парку в колгоспі, 
росту заробітної плати кол
госпників. Цей матеріал уміло 
використовувався протягом 
усього назчального року, 
прозеденні підсумкових 
нять.

На випадково слухачі 
літгуртка, де пропагандистом 
Ж. Колісник, охочі до громад
ської роботи, навчання. На
приклад, Олександра Козу- 
бенка, Людмилу Сидорську і 
Тамілу Цимбал обрано депута
тами Бандурівсько: сільської 
Ради депутатів трудящих, вони 
кращі виробничники.

В ноеопразькому колгоспі 
імені Леніна ось уже кілька 
років веде гурток «Основи ко
муністичної моралі» Л. Мелен- 
тій. Окрім занять, пропаган
дист організовує диспути, тео
ретичні конференції. Цікаво 
було проведено диспут «Про 
мету життя», «Товаришування, 
дружба, любов і сім’я»; тео
ретичну конференцію «Турбо
та про добробут людини — 
найвища мета економічної по
літики партії». На диспутах 
йшла жвава дискусія про 
дружбу і товаришування, про 

при 
за-

по-

виховання у молоді почуття 
колективізму.

На високому ідейно-теоре
тичному різні пройшли занят
тя політгуртка «Основи соціа
лістичної економіки» а колгос
пі імені XXI з’їзду КПРС, де 
пропагандистом Р. Боєва. До 
кожної наступної теми прово
дилась ретельна підготовка, 
виготовлення унаочнення, на 
заняттях використовувались 
місцеві матеріали та технічні 
засоби. Пропагандист аналізу
вала виконання слухачами змін
них завдань, допомагала гург- 
ківцям зрозуміти ооль молоді 
у виконанні планів п’ятиріч
ки. Наслідки — високопро
дуктивна праця більшості мо
лодих колгоспників. Серед та
ких — тракторист Борис Коліс
ник, шофер Василь Байсак, які 
постійно перевиконують ви
робничі норми на 130—140 
процентів.

Уміло поєднував програмовий 
матеріал з аналізом праці слу
хачів і керівник політгуртка 
«Основи соціалістичної еко
номіки» Л. Заблоцький із кол
госпу імені Куйбишева. Що
суботи взимку комсомольці 
із головним агрономом І. Й. 
Журбенком вели розмову про 
елементи практичної агроно
мії. І, як наслідок, комсомоль
сько-молодіжна тракторна 
бригада № 2, де майже всі 
механізатори слухачі гуртка, з 
першому кварталі 1972 року 
вийшла у районі переможцем 
соціалістичного змагання.

Районний комітет комсомо
лу добивається того, щоб ком
сомольські пропагандисти до
помагали розвивати активність 
юнаків і дівчат: від оволодін
ня ідейно-теоретичною спад
щиною класиків марксизму- 
ленінізму до активної участі у 
громадському житті колективу.

М. ШВИДАНЕНКО, 
секретар Олександрій

ського РК ЛКСМУ.

&

Хроніка . . 
комсомольського 

і життя

Радо зустріли агітпоїзд 
Кіровоградського ре чзаво
ду «Укрсільгосптсхнікц* 
трудівники сільською гос
подарства нашої області. 
Ці знімки зроблено в Мало- 
впсківському районі на кол
госпному полі поблизу села 
Плетений Ташлик.

На фото вгорі: виступав 
самодіяльна солістка Гали
на ШКУРАТОВА. Внизу — 
танцювальна група (керів
ник Г. Ніколенко) виконує 
російський танок з ЛОЖ* 
нами.

Фото
А, СТАРОСЕЛЬСЬКОГО.

СВОЄЧАСНИЙ АНАЛІЗ
Бюро Олександрійського міськкому комсомолу злелухлло 

звіт другого секретаря міськкому Алли Груші про підсумки на
вчального року в мережі комсомольської політосвіт.

В місті Олександрії працювало 40 гуртків і семіплпія. які 
охоплювали близько півтори тисячі челозік. Порівнюючи з по
переднім навчальним роком, зросла кількість гуртків еОсіїбви 
соціалістичної економіки», «Бесіди про партію», «.Основи кому
ністичної моралі»«

Підсумкові заняття показали, гцо мияуяпй рік для міської 
мережі комсомольської політосвіти загалом був успішним. 
Гуртки на електромеханічному заводі, швейній фабриці, шахті 
З біс, Головні завкому вуглерозрізі функціонували ритмічно, за
безпечували добру явку слухічів, справилися з програмами.

Бюро проаналізувало недоліки в політичній освіті молоді. 
Найістотніший з них той, що значна частіша юнаків і дівчат 
не охоплена ніякими формшп навчання. Окремі іурткн. в числі 
яких — 4 на заводі підйомно-транспортної о устаткування, па 
Морозівському вуглерозрізі, працювали не досить добре. Поде
куди комсомольські комітети невимогливо ставились до підбо
ру пропагандистських кадрів, мало допомагали пропагандис
там у підготовці занять і їх проведенні.

У постанові бюро намічені заходи для поліпшення політичної 
освіти молоді в наступному навчальному році.

Триває XIII Кіровоградська театральна весна. Самодіяльні та 
професійні аматори представили чимало спектаклів, у яких оспівується 
наша радянська дійсність.

Серед самодіяльних акторів — люди найрізноманітніших професій. Ро
бітники і колгоспники, культпрацівники, учні — всі, хто любить сцену, 
кто закоханий у театр.

Пропонуємо читачам Інтерв’ю нашого кореспондента М. ВІДЕНКА з. 
першим секретарем Бобрннецького райкому комсомолу Олександром; 
РОЖКОВЛНОМ. Він — актор-аматор Бобрннецького народного музично-' 
драматичною театру імені ЛІ. Л. Кроиивіпіцьісого.

ТВОРИТИ ОБРАЗ—
ВІДПОВІДАЛЬНО

— Олександре Романовичу, 
розкажіть, будь паска, ьк зи 
прийшли до самодіяльного те
атру.

— На аматорській сцені я 
вже 12 років. До того брав 
участь у роботі драмгуртка Кі
ровоградського районного Бу
динку культури. А туди при
йшов, закінчивши Миколаїв
ський культосвітній технікум 
по класу драматургії. Чому са
ме цей технікум? Працював 
після десятирічки завідуючим 
клубом бобрннецького колгос
пу «Комінтерн», ось і пішов 
вчитись далі. Ще змалку лю
бив мистецтво. І запали в ду
шу слова Карпенка-Кароїо 
«Сцена — мій кумир...». А це, 
звичайно, найголовніше.

— Вм масте спеціальну осві
ту. А чи обов'язкова вона для 
актора-аматора!

— Бажана, бо знання допо
магають у будь-якій роботі. 
Але необхідніша любов до 
своєї діяльності. Аматорам во
на найбільш потрібна. Бо інак
ше вони і не будуть любите

лями. В нашому народному те
атрі € люди з різних підпри- 
смств та установ Бобринця: 
ливарник з райоб’єднанчя 
«Сільгосптехніки» Дмитро Те- 
рещенко, працівник лікарні Ві
ра Дерев'янченко, школяр, за
раз майже випускник, Сергій 
Пироженко та інші. Якби не за
коханість в самодіяльну сцену,

то навряд чи витрачали б во- І 
ни стільки вільного часу на ре- І 
петиції. |

— Скажіть, будь ласка, чо* і і 
му ваш театр взяв для поста- п 
яоякм п’ссу М. Зарудмого «До- я 
роги, які ми вибираємо»!

— Ну, по-перше, це п’сса . 
про сучасне колгоспне село, 
про нашу хорошу молодь, про 
все, чим живемо, що дороге. 
Інший вибір навряд чи був би 
вдалим.

Мені ж дуже подобається в 
ній рол» льотчика-випрзбува- 
ча, двічі Героя Радянського 
Союзу Сергія Турбая. Це при- І 
ма, відверта людина, добра і 
красива душею. Сергій — 
льотчик, льотчик радянський, 
можливо, нащадок і, безумов
но, продовжувач роду Чкзло- 
вих, Маресьєвих і Гастелло., 
Грати його хороше, але дуже 
відповідально. Тому відчуваю, 
що робота над цим образом 
ще на закінчена, попереду ба
гато репетицій.

— Чи не заважають заняття І 
в самодіяльному театрі вам у Ц 
роботі!

— Ні, звичайно. В театр при- і 
ходить молодь. Разом з ком- І 
сомольцями дуже цікаво і лег- | 
ко, тому вечори репетицій — и 
це хороший відпочинок.

Крім того, в театрі вив іаєш й 
людей. А це так необхідно в її 
комсомольськім роботі!
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РЯДКИ з лисш

ДУМКА РОВЕСНИКІВ

ХТО ОРГАНІЗОВУЄ ДРУЖБУ?
Я також навчаюсь у 9-му класі Ле- 

бедияської школи на ГолованівщинІ. В 
нас у класі хлопців більше, аніж дів
чат, але дружба у нашому класі зраз
кова. Хлопці і дівчата — ніби одна 
сім’я. А от з навчанням у нас туго. Та 
він в цьому не винуємо комсорга, а на
самперед саму комсомольську групу і 
самих себе — учнів. Таким же чином 
я хочу звернутись до хлопців 9-го Б. 
Хіба в тому, <цо о вашому класі не-

мае дружби винен лише комсорг кла
су? Ні. В Цьому є й ваш прорахунок.

Наталка ВДОВИЧЕНКО, 
комсомолка, учениця 9-го 
класу.

Голованівськнн райбїї.
- Дорогі хлопці! Не ставте себе ви

ще того, ніж ви заслуговуєте насправ
ді, не робіть себе дуже хорошими. 1 
не треба всю вину звалювати на ком
сорга. Ви хочете, щоб вона підійшла 
до вас і сказала: «Хлопчики і дівчат
ка! Давайте будемо дружити». Так?

Але ііопірге, після цього у вашому 
класі всеодко не було б дружби. Го
му що дружба не пропонується, а иа- 
Р!’ЯЖУІІТ,,СТетяна КОВАЛЕНКО, 

учениця 8- ю класу Нокоіфа- 
зької СШ.
Олександрійський район.
У відповідь на лист до» яги- 

власників тншкізської школи наді
йшло багато листів. Н. Криза, де
в'ятикласниця з с. НопенкуватотОг 
учні 10 класу Бобринецьцої се
редньої школи, Ю. Вольским, 
учень 9 класу Ульяновської СШ 
№ 1 та багато інших приєднують
ся до думки, іцо дружба з класі 
— справа усього колективу.

ЇМ БУЛО ТОДІ, ЯК НАМ— 
ПО ВІСІМНАДЦЯТЬ

Валерка задумливо дивився на 
вечірній ставок. Лише незелиіса 
його частина, залита полірованою 
срібною пеленою, чзсо?л ожива
ла і зорила очі сонячними зайчи
ками.

Хлопчина пригадав, як минулого ро
ку ходили дорогами рейдів нар іспан
ського з’єднання генерал-майора Нау
мова, пк бували на місцях боїв 8-ю 
механізованого корпусу, що визволяв 
Ліалу Виску. Тоді вечорами теж па
лахкотіло вогнище біля озерця і в ту
ристському казані допрівала каша. А 
вони сиділи довкола, тихо слухали 
оповіді. Зустрічались з ветеранами 
Вітчизняної (дивно думати, що вете
ранам в тон Час було стільки ж, пи, 
може, трохи більше, ніж їм, десяти
класникам). Скільки картин поставало 
в уяві, скільки думок було передума
но! Чи не вперше збагнув, що війна 
— це, насамперед, важка-важка пра
ця. І ненависть до нелюдів. Іого ве
чора неначе сам відчув її, важку 
справедливу лють.

Валерій НЄ МІГ ВІД82СГЧ очей від 

того замріяного ставу, де тишу по
рушував чистий плескіт риби. І 
зненацька подумав: «А двадцять 
вісім років тому ця краса, мож
ливо, була неприступним рубе
жем. І не один боєцо прокляв її, 
не в одного застигла вона в 
змертвілих очах. Оці дерева тоді 
були ще підлітками, може одно
літками солдат, і на їхньому лис
ті закипала, змішуючись з жизи- 
цею, кров... Сумне братання...»

Рішуче підвівся — обов’язково 
разом з Сашком, Віктором подам 
документи до військового учили
ща. Глянув востаннє на ставок, 
похилені верби, швидким кроком 
рушив до табору...

М. КУМПЛІЇ.

В шкільних коридорах зараз 
особлиза тиша. З-за дверей клас
них кімнат доносяться голоси уч
нів. В школах — пора екзаменів.

На фото.- восьмикласниця кіро
воградської середньої школи № 5 
Людмила Москальопа готується 
до відповіді з російської літера
тури.

Фото М. Тернавського.

Травень 1072 р. 
Випуск № З

Прощай, школо... На фото її. КОВПАКА ви
пускники КіровоірадськоТ середньої школи 
№ 9.

/ РОЗМОВА НА ВАШЕ ПРОХАННЯ

Надходять до клубу старшокласників листи. «Порадьте, будь ласка, яку про
фесію обрати. Олексій К. Петріаський р-н». «Перед нами стоїть зараз складне 
питання, — як не помилитися у виборі життєвого шляху... Тетяна С. м. Кірово
град».

ВАЛЕНТИН ШЕВЧЕНКО теж не так давно був випускником. Йому слово.

# 1МЖЫЙЗ «Ції
Пора юності, особливо 15—17 років, 

здається для всіх однаковою. Кілька 
років тому я теж, як і сьогоднішні ви
пускники, з нетерпінням чекав отого 
таємничого дня, — межі, яка внесе в 
мою біографію нозу позначку.

Правда, десятий клас я закінчував у ве
чірній школі, а після восьмого пішов працю
вати на завод сЧервона зірка». Іноді серед 
школярів можна почути: «Пішов на зазод — 
значить, ні до чого не був здатний, нічим не 
цікавився та Й оцінки — не .; найкращих». 
Заперечувати таким, вважаю, немає рації. 
Прийдіть до нас на завої, в иех і стане зро
зумілим, який він — сучасний робітник, в ос
новному — це люди з середньою і середньою 
спеціальною оезітою, більшість з них продов
жує навчання, кожен з моїх друзів — це яс
кравий характер, працювати і жигп пору« 
них завжди легко і приємно.

Я пам’ятаю саої перші трудові дні. 
Коли прийшов у відділ надріз, а звідти 
дали направлення в експортний цех, 
слюсарем-складальником. Спочатку всі 
ці верстати, механізми — цілковита за
гадка, новизна. Боявся й потикатися до 
тих залізних механізміз. А згодом — 
цех, завод стаз своїм, близьким і зрозу
мілим.

Ах, так, щодо шкільної мрії... Чомусь, 
якщо кажуть про мрію, то обов’язково 
вона повинна бути ('високою». А зазод, 
будова? Туди просто приходять. Можна 
сказати, «з високого польоту»» спускає
мось на землю,

Я хотів стати військовим. Працював па за
воді і вчився у вечірній школі — мріяв

військо«? училище. Потім армія... І ось «нову 
завод «Укрсільгосптехніки». Але я не запе
речую проти такої поправки життя. Поступо
во, вбираючи життєвий досвід, переконуєшся, 
що будь-яка »права, професія мають о собі 
дзі сторони: одна зовнішня (здебільшого ко
на приваблює своєю яскравістю, отакою 
сособляаісгю’). Інша — справжня — несе в 
собі якраз зміст і саму красу професії. Наша 
професія, робітнича, на відміну від інших, з 
погляду стороннього, немає отого зовнішнього 
блиску, щоб до кіпця зрозуміти і відчути 
нриаабт.ізість її — треба повністю їй віша
тися.

Отож моє побажання випускникам — 
прискіпливо придивіться, чи не йдеш ги 
на оманливий зовнішній блиск, розсіє-' 
ться він — може наступити розчаруван
ня.

Зараз у мене учень. Хороший 
хлопець, теж недавно зі школи. Здібний 
такий, всім цікавиться. Йому я прагну 
передати все, що колись давали мені. В 
мене третій розряд фрезерувальника, 
кілька разів займав перше місце у зма
ганнях кращих по професії, член завод
ського комітету комсомолу.

В. ШЕВЧЕНКО, 
робітник ремзаводу сУкреІлг»- 
госптехніки».

ЩОДЕННИК ВИПУСКНИКА КИМ ВЕРНУСЬ НА РІДНИЙ ПОРІГ
Школа... Це ж тобі я завдячую тим, що прищепила Мені любоз до 

праці, до Радянської Вітчизни. Вісім років минуло відтоді, я« я впер
ше переступила тзій поріг. Скільки цікавих справ зроблено за цей час, 
скільки незабутніх днів промайнуло в моїй пам’яті. Але цей рік особ
ливий. Ві« ознаменований підготовкою до 50-річ'ія піонерської органі
зації Імені 8. 1. Леніна і 50-річчп утворення СРСР. Ось чому кожен 
день у нас наповнений цікавими справами дружного колективу одно
класників: збори, зустрічі, диспути, вечори, листування і учнями брат
ніх республік. Всього не перелічи ти.

Невелика наша школа, а скільки прекрасних людей вийшло з к 
стін. Фотографії, спогади, розповіді про них ми вирішили зібрати в 
окремий альбом

Псрегоргае.н сторінки цього альбому, гордишся колишніми випуск« 
пиками, заздриш їм і іак .хочеться бути схожими на них, щоб не під
вести своїх дорослих наставників.

На першій сгоріані — Герой Рлдчнськоіо Союзу П. Ф. Луньов, що 
прослазио нашу Батьківщину в грізні роки Великої Вітчизняної війни. 
Сміливість, підвага, мужність захопимо нас у цій людині.

Ось Притула Борис Васильович, гордість школи, нині викладач Кі
ровоградського педінституту Імені О. С. Пушкіна.

Далі фотографія і пост від заступника начальника Головного уп
равління електрифікації сільськогосподарського виробництва «Хко- 
сільгосптехніка» М. І. Не&шивайченло,

Інженери, лікарі, вчителі, будівельники — всі -поїш писали біогра
фію нлшо» школи, а іараз прозлаїїлнють своею невтомною працею 
нашу Батьківщину.

Частими і осі имя бувають воин в рідній школі. А .недавно їх за
просили на урочистий вогник, присвячений 59-річчю утворення СРСР, 
Тут була і наша перша вчителька, нині пенсіонерка Н. 10. Мала, За
тамувавши подих, ми слухали рошозіді колишніх вйпускннкін школи.

Незабаром ми закінчуємо 8 клас. Для нас відкриються двері нових 
класів, технікумів, техучилищ І у виборі професії прикладом служити
муть нам її, хто декілька років чому покинув стіни рідної школи.

Людмила БОСОНЧЕНКО, 
учениця 8 класу, секоег.то комсомольської організації 
школи № 12.

м. Кіо'рвоград.
—

БАЛУДО ВИПУСКНОГО
Випускний бал. В цей вечір хочеться бутп -------------

ми. веселими. А настрій, посмішка немало залежать від уораи- 
ня. зачіски. Ось іцо радять майстри краси. •

М. ГРИЩЕНКО, старший художник-модельер фабрики мпа 
пошиття» •

— Світла м’яка 
блиском атласної ----- 
дібний крепдешин — класичні тканини 
яким нарядним може бути льон з лавсаном 
Декоративні кольори, вишивка шовком чи 
ми, мереживо й прошви, вафельні зборки зроблпь таке плес 
Тя наряднішим І красивішим. „„„„„п ИсшоВ юнаків класичний костюм значних змія не зазнав. дещо вищі“ трохи вужчі бедра і більш 2ФсоХЇ й
розширених лацканів та комірів. _ Основна увл пукчва ж з 
галстуку. Сорочки маленькі по об ему, неш і0'- (- 
широкими манжетами, відпозідно масивніші запліки.

s.P -».»«с«

особливо нарядив

шерсть, бавовняне мереживо в ПОЄДИЗИ ІІ З 
підкладки, щільний шовк, легкий хннлено- 

для такого -випадку, А 
м,,г. бавовняне пікеі
вишивка шовком чи бавовняними нитка-

ДЕСЯТЫЙ
КЛАСС

Музыка В. ЧЕРНЫЩОВЛ
Слова М. МАТУСОВСКОГО

В спящем городе истер кружится, 
Свет в окошках давно погас... 
Побеседуй со мной по-дружески, 
Дай мне руку, десятый класс.
Здесь, влюбленные, до рассвета мы 
Не смыкали счастливых глаз: 
Мы делились с гобой секретами, 
Наш товарищ — десятый класс. 
Мы не скоро поймем, как следует, 
Чем на свете ты был для нас.
Верить в дружбу и спорить с бедами 
Ты учил пас, десятый класс.
В звездный вечер иль в утро раннее 
На одной из далеких трасс 
Назначаю тебе свидание,
Наша юность — десятый класс.

,’4:Vd tl-’xij -іі’» *<.*> f х-і-ш сб

егли

ТЫЦ. КЛАСС. п КЛАСС.
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П. безтяма

(Продовження. Початок в газеті за 18, 23, 25 та 27 травня).

Проте на заняттях гуртка знайомилися не тільки з народоволь
ськими літературою і принципами, а вивчали також «Маніфест 
Комуністичної партії» К. Маркса і Ф. Енгельса, перший том «Капі
талу» К. Маркса, твори М. Г. Чернишевського і Т. Г. Шевченка.

У серпні 1883 р. поліція нападає на слід гуртківців. За участь 
у його діяльності заарештованими і відданими до суду виявилися 
сім робітників заводу: Т. І. Нестеренко, Ф. Т. Мірошников, М. Д. 
Бузько, А. П. Єлизаветченко, М. О. Двірниченко, О. О. Левицький 
і В. Чап.
Т"! ІСЛЯ цього аж до нітдя XIX століття тривало відносне затиш

шя. Та ось на початку XX століття пролетаріат провінціаль- 
ного Єлисазетграда зробив першу заявку про себе. У місті роз
почали діяльність два нелегальні марксистські робітничі гуртки,

Тйбадк. штрзфт завада Р. м Т. Эдызорти.
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до складу яких входило 
до ЗО 
маївка, 
1901 р. в 
показує 
класової 
саветградського 
таріату.

Організаторами і ке
рівниками першої маїв
ки були члени маркси
стських гуртків 
нов, М.
М. Стеценко, 
та ін.

З того часу 
рів міста 
цією щорічне відзна
чення чудового свята 
солідарності трудящих 
усього світу — І Травня.

Влітку 1902 р. в Єллса- 
ветграді виникає соціпл- 
демократична організа- 

Зас.човником її був агент ле- 
Молода Єлисаветградська соціал-

чоловік. Перша 
проведена в 
міському саду, 

пробудження 
свідомості сли- 

проле-

Г. Іза-
Олінський, 
X. Соснюк

у пропзта- 
стало тради- 

щорічне 
чудового

ція ленінського напрямку, 
пінської «Искры» Ф. Сощин. 
демократична організація встановлює зв'язки з редакцією «Ис
кры». На сторінках цієї газети появляється ряд статей і заміток 
з робітничого життя в Єлисаветграді за підписом «Н. Робітник». 
В одному з її номерів повідомлялося:

«Влітку 1902 р. перша серйозна спроба створити міцну органі
зацію увінчалася повним успіхом. Тоді встановлюються надійні 
зв'язки, майже на всіх заводах влаштовуються постійні пропаган
дистські гуртки, які старанно відвідують робітники. В цих гурт
ках ведеться пропаганда соціал-демократичних ідей, обговорюю
ться різні питання поточного політичного життя. Число свідомих 
робітників збільшується...».

Літо 1903 року. Весь південь Росії охоплений політичним 
страйком. За закликом і під керівництвом /иісцевсго комітету 
РСДРП страйкують і єлисаветградські пролетарі. На початку 
робітники заводу Епьворті не беруть участі у загальному страй
ку. Та вони не залишаються глухими до революційних подій, а 
роблять спробу визволити заарештозаних ватажків і актизних 
учасників страйку. 29 липня, після роботи, вони демонстративно 
пройшли по центральних вулицях міста до тюрми, де знаходи
лися 59 заарештованих страйкарів і зажадали їх звільнення.

«Як чудово було дивитися на них, — писав кореспондент 
«Искры». — Струнко, з піднятими головами... бракувало тільки 
прапора й організованості, щоб вийшла найвдаліша демонстра
ція».

Та біля тюремної брами демонстрантів зустріли коззки з 
гвинтівками наперевіс. В хід були пущені нагаі і кулі. Декількох 
заарештували.

Так робітники заводу дістали перший урок вуличної боротьби.
Відбувся І! з’їзд РСДРП. Була заснована марксистська революційна 

робітнича партія в Росії. Та меншовики Єлисаветграда, як і інших нро- 
вінціальннх міст, .роблять, за образним висловом В. І. Леніна, «два кро
ки назад» від марксистських рішень з’їтду. Єлиі аветградськнй комітет 
РСДРП, що тимчасово в 1903 році потрапляє під вплив меншовиків, зай
має хиткі позиції з ряду важливих питань і послаблює роботу серед мас. 
/Тоді, за дорученням партії, на початку ,904 р. в Єлисаветград прибуває 
полум’яний революціонер, талановитий організатор і пропагандист Артем 
ДФедір Андрійович Сергеев). Тут він живе життям професіонального ре
волюціонера, керує кількома робітничими гуртками, несе в маси ленінське 
слово правди, виховує нових борців за робітничу справу, картає меншо
виків.

Щоб постійно перебувати у безпосередньому контакті з ро
бітничими масами, Артем влаштовується працювати слюсарем 
на заводі Ельворті. Молодий революціонер виявив неабиякий 
досвід пропагандистської роботи, чулий і вмілий підхід до лю
дей, глибоке знання життя і назрілих потреб пролетаріату. Все 
це зробило його визнаним кеоівником Єлисаветградської соці- 
ал-демократичної організації. Серед місцевих соціал-демокра
тів його енергійними помічниками були Й. КристалоЕСький, Я. Ле
бедев, А. Руденко, X. Соснюк, Я. Шпилько та ін.

Запрацював друкарський верстат підпільної друкарні. Час від часу, 
мов білі голуби, над заводом літають листівки... Діяльність більшовиків 
на чолі з Артемом викликала замішаній слисаветградських властей. По 
слідах революціонера ходять десятки шпигунів. Одного надвечір’я вони 
довідались, що Артем виступає на заводі Ельворті в механічному цеху і 
навіть чули його промову. Залишилося тільки взяти. Попереджений про 
загрозу, Артем, не кваплячись, закінчив промову, навіть двічі повторив 
заклик повалити самодержавство І... розтанув. Вся зміна була затримана 
в цеху до ночі: робітників випускали з заводу по одному.

— Не інакше, як крізь стіну пройшов, — гнівно крикнув жандарм
ський ротмістр. 1 він мав рацію. Артем справді пройшов через стіну, че
рез заздалегідь підготовлений робітниками таємний хід.

Восени 1904 р. Артема заарештовують, але через брак доказів про його 
належність до РСДРП звільняють. Та через посилене переслідування про
довжувати діяльність у Єлисаветграді не було можливості, і він виїжджає 
до Миколаєва.

(Далі буде).

Наша адреса і телефони
316050 ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначгрського, 36.

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком» 
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

БК 05645. Індекс 6ІІ97.

11 ОРНЯВА дівчинка захолле- 
1 но слідкувала за стрімким 

польотом біленької кульки, 
яка блискавично літала з од
ного на другий край зеленого
прямокутника.

— Ходімо, Віто.
— Ще хвилинку, мамо. — І 

її великі карі очі знову забі
гали за кулькою: туди-сюди,
туди-сюди.

А назавтра вона обов’язково ви
рішила записатися до секції, якщо 
приймуть.

— Хочу в теніс грати, — червоні
ючи звернулась до тренера.

Він уважно подивився на неї: не
величкого росту, але скроєна міц
но, рухи чіткі, трохи різкувата. 
«Саме ті якості, що потрібні тені
систу», — відмітив про себе.

— А скільки ж тобі років?
— Десять, — відповіла соромли

во і на ЇТ довгих віях з’явилася по
прошена сльозинка.

— Малувато. Але тебе прийму. 
Дівчинка зраділа.
— Тільки пам’ятай: не пропуска

ти жодного тренування.
— Нізащо. Я буду завжди при

ходити...
— Гаразд. А тепер до зустрічі, 

завтра о чотирнадцятій, тобто о 
другій годині, — уточнив тренер.

Тренувалась завзято, до сьо
мого поту, відточувала кожен 
елемент подачі та удару — 
прямого, різаного, плануючо
го... І вже на перших класифі-. 
каційних змаганнях Віта Пань- 
ковська продемонструвала свій 
бійцівський характер. Програ
ючи в останній партії 0:14, 
змогла зібратись і виграти зу
стріч у подруги, яка мала дру-. 
гий спортивний розряд.

— Непогано, Віто, — лохза- 
лив тренер, — включаю до 
збірної команди, авансом. 
Зрозуміла?

Ще й як зрозуміла сво'о ви- 
хователяї Виграш окрилив, по- 
справжньому повірила у свої 
сили.

На першості міста Віта лег
ко обіграла* суперниць у своїй 
віковій групі. її було включе
но до складу збірної команди 
області для участі у республі
канських змаганнях школярів.

Але дівчині не повезло, вона зай
няла хоч і призове, але трете міс
це. А мріяла? Та що там.;. Поє
динки з сильними тенісистками ви
явили прогалини в техніці: мало 
уваги приділяла отим різаним силь
ним ударам, які приносять баж.іні 
очки, елементам подачі, беї воло
діння якими не нав'яже суперни
ці свою тактику. Без цього по 
можна перемогти.

І Віта знову і знову відточує по
дачі, удари, що показує тренер.

Хто-хто, а Євген Павлович Стспа- 
нов добре розуміє дівчину. Такни 
вже у неї характер: звикла відда
вати грі все для перемоги.

Минулого року Віта стає чем
піонкою області і призеркою 
України. її включають до збір
ної команди школярів разом 
з подругою по команді Аллою 
Хмельовою.

І ось подруги в Києві. Вони 
зачаровано милуються красо- 
нем-Дніпром. Весняне сонце 
осяяло квітучі каштани, міст 
Патона. Тихо навкруги. Дівча-

коює себе спортсменка, — 
зберись- і грай так, як завжди, 
тільки різкіше бий, суперниця 
боїться ударів зліва.

Подача. Кулька описує кар
коломну криву І опускаєтьс.

КАНДИДАТ 
ЗБІРНОЇ

гам є про що поговорити пе
ред завтрашніми стартами —- 
вони обоє виступатимуть у фі
налі. І, звичайно, розмова про 
наступні поєдинки.

— Що тебе більше всього непоко
їть? -- запитує Віта подругу.

— Різаний справа. А тебе?
— Мене? Мабуть, нічого. Ось див

люсь на Дніпро і думаю, яка в 
ньому силища, скільки корисного 
робить він людям.

Настав день фіналу. 1 вже в пер
шій зустрічі жереб зводить подруг 
по команді. Віта перемагає Аллу. 
Тепер Алла буде виборювати тре
тє — четверте місце, а Віта бороти
меться за звання чемпіонки...

— Ти, Вітко, добре грала, — по
здоровила Алла відразу після зу
стрічі.

— А ти теж непогано.
— Досить, — пожартував тренер.

— Піди трохи відпочинь.
Остання зустріч. Щоб стати 

чемпіонкою, обов’язково тре
ба перемогти. Віта це добре 
розуміє. А щоб перемогти, 
треба вже з першої подачі на
в'язати суперниці свою гру і
— більше різаних з підкрут- 
кою. «Буду боротися за кожен 
м’яч», —- міркувала собі.

Гра почалась якось нервово. 
Вже з початку Віга припускає 
декілька помилок і суперниця 
веде у рахунку.

— Не хвилюйся, — заспо-

на край столу. Випад. Дістав
ши м’яч, Віта посилає його влі
во. Тук-тук-тук — вистукує 
м’ячик. Та ось сильний удар 
справа, і рахунок стає рівним. 
Сильні різані удари приносять 
кіровоградці очко за очком. 
А суперниця вже не може зі
братися. Навіть легкі м. лчі во
на вже не може підкорити ра
кетці. У перерві до неї піді
йшов тренер. Але і його вка
зівки не допомогли.

На вищу сходинку п’єдеста
лу пошани підіймається семи
класниця Кіровоградської се
редньої школи № 24 Віта
ГІаньковська, а поряд — її по
друга по команді Алла Хме
льова. Вона — третій призер 
України серед школярів.

А зовсім недавно у складі 
збірної команди України з на
стільного теніса Віта ззяла 
участь у міжнародних змаган
нях у Львові, де виступали со
рок найсильніших спортсме
нок нашої та інших країн. Віта 
виборола п’яте місце. її вклю
чено кандидатом до збірної 
команди Радянського Союзу.

г. ТОЛОК, 
майстер спорту.

£

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, зо ТРАВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Виставка Буратіно». (М). 
10.15 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Визво
лення». Перша серія. «Вогня
на дуга». (М). 11.45 — Кольо
рове телебачення. Концерт. 
(М). 12.20 — «Шахова шко
ла». (М). 13.20 — Новини.
(М). 17.00 — «На головних на
прямках п’ятирічки». (Воро- 
шиловград — Львів). 17.30 — 
Фільм-концерт «Уклін тобі, 
Києве». (К). 18.00 — Телеві
зійний фестиваль, присвлче- 
ний 50-річчю утворення СРСР. 
Звітує Нопомиргородськиіі ра
йон. (Кіровоград). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.45 — «Пора літнього 
відпочинку». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00—« 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Фільм-концерт «Червона ру
та». (К). 22.15 — Літературна 
вікторина. (К). 23.45 — Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.10 — 
Бесіди про спорт. «Спортивна 
зміна». ЇМ). 16.50 — «Поезія 
в роки Великої Вітчи кінної 
війни». (М). 17.30 — Для юна
цтва. Телевізійний клуб «Шу
качі». (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — Науково-популяр
на програма «Здоров’ї». (М). 
18.40 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний фі.іьм-кон- 
церт з участю X. Салло. (М). 
19.30 — Кольорове телебачен
ня. «Російський романс». (М). 
20.00 — «Обличчя друзів».
(ЛІ). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Прем’єра телеві
зійного спектаклю «Слідство 
ведуть знатокп». «Динозавр». 
Частина друга. (М). 22.20 — 
«Танцювальний зал». (М). 
22.50 — Новини. (М).

СЕРЕДА, 31 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Кози
нії. (М). 9.45 — Для школи-

рів. «Піонерія на марші». (М). 
10.15 — Кольорове телсб.і іен- 
ня. Художній фільм. «Визво
лення». «Прорив». 11 серія. 
(М). 11.45 — Теленарис «Два
дцята весна Волго-Дону». 
(М). 12.15 — «Запрошує кон
цертна студія». (М). 13.20 — 
Новин». (М). 17.00 — За на
кресленнями XXIV з'їзду 
КПРС. Тележурнал «Про
грес». (Запоріжжя). 17.30 — 
Для юнацтва. «Честь замоло
ду». (К). 18.00 — «Сапфір».
Концерт. (Дніпропетровськ) 
18.30 — «Кіровоградщнна спор
тивна». (Кіровоірад). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.30 — «Ви нам пи
сали». (К). 20.45 — «На до
браніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
В. Шаврін. «Мої знайомі». 
Спектакль Ярославського дра
матичного театру. (Донец>х). 
В перерві — вечірні поли
ни. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.40 - 
«Наука — сільському госпо
дарству». (М). 17.10 — Для
дітей. «Брати-лебсді». Спек
такль Тульського обласного 
лялькового театру. (М). 18.00
— Новини. (М). 18.10 — Теле
нарис. «Товари — для наро
ду». (Кишинів). 1Б.40 — Кон
церт на замовлення глядачів. 
(М). 19.10 — «На полях краї
ни». (М). 19.20 — Художній 
фільм «Петро І». І серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Іраклій Андрон
ников розпопідає». (М). 22.50
— «Спортивний щоденник». 
(М). 23.10 — Новини. (М).

«МОЛОДОЙ НОММУНАР®, орган Кировоградского 
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Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. ГлІнки, 2.
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Професійно-технічне 
училище 
при Кіровоградському 
м’ясокомбінаті

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує робітників для м'ясної 
промисловості. Строк навчання 1 ріні 
Училище приймає юнаків від 15 з поло
виною років і старших. Дівчат віком від 
16 з половиною років і старших з оезі- 
тою 8—10 класів.

Учні забелечуюіься стипендією в 
розмірі 18 карбованців та 3 карбованці 
квартирних на місяць, триразовим без
платним харчуванням, спецодягом та 
форменним одягом, •

Гуртожитком училище не забезпечує, 
розміщує учнів на приватних квартирах,

Вступники повинні подати заяву на 
ім я директора, автобіографію, доку
мент про освіту та народження, довідку 
про стан здоров я. шість фотокарток 
розмірок 3X4, довідку з місця прожи
вання, характеристику.

Адреса училища: м. Кіровоград, Обоз- 
нівське шосе, м'ясокомбінат, їхати авто
бусом № 10.
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