
ТАК СТРИМУЮТЬ
КЛЯТВУ

В день, коли комсомольській організації заводу 
«Червона зірка» виповнилося 50 років, молоді 
червонозорівці написали листа-клятву тим, хто 
колись збереться на 100-річний ювілей комсомо
лі! підприємства. Хлопці і дівчата в робочих спе< 
цівках поклялись вічно нести в собі вогонь ре
волюції.

Високі, прекрасні слоза. Як і справи, котрі з 
натхненням вершать молоді машинобудівники.

Завітаємо в механоскладальний цех № 1. Се» 
ред кращих робітників вам назвуть членів ком
сомольсько-молодіжної бригади, яку очолює Вік
тор Аколішнов. Вірні своїй клятві, складальники 
посівних машин щодня виконують змінні завдай* 
ня на 160—170 процентів. За. цим показником —* 
постійно комсомольське горіння, невтомні пошу
ки кращої організації праці, раціоналізаторська 
творчість, велике почуття відповідальності за ви
конання державного плану.

П’ять членів комсомольсько-молодіжного ко
лективу носять почесне звання ударника комуніс
тичної праці. Інші — борються за цю високу 
честь. Ч в • праці, і в побуті прагнуть вони жити 
за високими вимогами принципів комуністичної 
моралі. Якщо треба допомогти сусідньому цехові 
терміново виконати напружений план — бригада 
В. Аколішнова завжди готова запропонувати свої 
послуги. Коли народиться у когось цікава задум* 
ка щодо поліпшення технології виробництва — 
обов’язково поділяться нею з суперниками по 
Змаганню, членами бригади В. Кучми.

Більшість з них вчаться, хоча і мають свідоцтво 
про закінчення профтехучилищ. Ніна Бардіш, на
приклад, закінчує 11-й клас вечірньої школи, Алла 

1 Гордієнко вчиться о інституті сільськогосподар
ського машинобудування. У кожного з них свої 
уподобання: закінчивши роботу, віддаються ху
дожній самодіяльності, спорту, книгам походам 
'ло рідних місцях.

На фото внизу (зліва направо): члени комі 
сомольсько-молодіжно: бригади Натаиіа ФОС* 
ТЮК, Ліда ПОЛІЩУК, Петро ЗЛХЛРЕНКО. 
Оля БО РОВЕЦЬ, Віктор ЛКОЛІЩНОВ (брига< 
дир), Алла ГОРДІвПКО. Вгорі — краща сверд* 
лувальниця Ольга ПЛТРІКЕН за роботою.

Фото м. серпєііка.

КОМУНІСТИЧНИЙ...“

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРЛІН, ЄДНАТІТЕСЯі

Н. ЩЕРБАНЬ, 
бригадир комсомсльсько-мо’ 
лодіжної бригади 4-го меха
носкладального цеху, токар.

„ТЕПЕР КОЛЕКТИВ
^КРОКИ МОЛОДИХ ЧЕРВОНОЗОРІВЦІВ/

ОБКОМУ ЛКСМУ

(Рік видання ХІІ9 
№ 70 (1550). СУБОТА, 10 червня 1972 ра

' Перш, ніж познайомити читача 
З усією бригадою, представлю 
ддну робітницю. Валя Перехожук, 
токар третього розряду, заочниця 
інституту, депутат Кіровоградської 
міської Ради депутатів трудящих, 
член заводського комітету ком
сомолу, учасниця художньої само
діяльності, спортсменка. Багато 
чудових рис, а найрельєфніші — 
працелюбність і доброта. Не бо
юсь цього трохи сентиментально
го слова: добра Валя. Хай створ-« 
дять це групкомсорг Люда Раду*, 
шко, Галя Добрицька, Таня Савен
ко, Тая Абаза. Не без допомоги 
Перехожук вони освоїли суміжну 
спеціальність фрезерувальника.

В увазі до людської долі, до 
успіхів і невдач товариша, до йо
го дрібних і великих справ — 
доброта — членів бригади.

Я щаслива, що працюю з людь
ми щирими, чистосердечними, що 
бригадиром у них, що нашу бри-

ЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У PCP
8 червня в Сесійному залі Вер

ховної Ради УРСР розпочала свою 
роботу Третя сесія Верховної Ра
ди УРСР восьмого скликання.

Під бурхливі оплески присутніх 
місця в ложах займають член По- 
літбюро ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК КП України В. В. Щерб.чць- 
кий, член Політбюро ЦК КП Украї
ни, Голова Президії Верховної 
Ради УРСР О. П. Ляшко, інші ке
рівники Комуністичної партії і 
уряду республіки.

Сесію відкрив заступник Голови 
Верховної Ради УРСР М. Г. Вахула.

Депутати і гості вшанували вста
ванням пам’ять померлих члена 
ЦК КПРС і ЦК КП України, Голози 
Верховної Ради УРСР, видатного 
радянського драматурга і громад
ського діяча О. Є. Корнійчука і 
члена Ревізійної комісії Комуніс
тичної партії України депутата 
Верховної Ради УРСР, голови ви
конкому Волинської обласної Ра
ди депутатів трудящих Ю. А. Яро- 
щука.

Сесія заслухала доповідь голо
ви Мандатної комісії А. А. Улано
ва і затвердила познозажання 
новообраного депутата.

На пропозицію заступника Го
лови Президії Верховної Ради 

гаду люблять і шанують з цеху. 
З березні наш колектив був 
удостоєний звання комуністичної 
праці, всі його робітники — удар
ники, здають продукцію з першо
го пред'явлення.

Всі, всі, всі! Хороше повторюва
ти всі! Вловлюєте зміст цього сло- 
,аа? Спільність інтересів, дружба 
— ось що воно означає.

Вокальна жіноча група — як 
одна співаємо. «Комсомольці», 
«Гуцулочка», «Ульяновськ». Своя, 
бригадна художня самодіяльність, 
Ми покажемо її на міському ог
ляді народних талантів: просіялися 
крізь решето суворого відбору, 
жюрі залишилось задоволене на
шим співом.

Недавно прозоджали до армії 
члена нашої бригади Женю Се
дина. Іди, Євгене, до радянського 
війська, служи вірно, а відслу
жиш, повертайсь... Смуток розлу
ки не глушить радості та гордості

УРСР голови виконкому Полтав
ської обласної Ради депутатів тру
дящих депутата С. К. Бойка сесія 
одноголосно обрала Головою 
Верховної Ради УРСР депутата 
М. У. Білого і увільнила його від 
обов'язків заступника Голози Вер
ховної Ради УРСР.

Заступником Голови Зерхозної 
Ради УРСР обирається депутат 
В. М. Ремесло.

Голова Верховної Ради УРСР 
М. У. Білий подякував депутатам 
за виявлене йому високе довір'я.

Одноголосно - затверджується 
такий порядок денний сесії.* •

1. Про стан і заходи до даль
шого поліпшення навчально-ви
ховної роботи з загальноосвітніх 
школах Української PCP.

2. Про роботу Рад депутатів. 
трудящих Харківської області по

- підготовці до 50-річчя утворення 
СРСР.

3. Про проект водного кодексу 
Української PCP.

4. Про затвердження Указів 
Президії Верховної Ради Україн
ської PCP.

З доповіддю у першому питанні 
порядку денного виступив Міністр 
освіти УРСР депутат О. М. Мари
ни ч.

о£іпрацю> 
творчість; 
^пошукі

за доброго хлопця. "О, Женю, не 
хвилюйсь, бригада працюватиме 
за тебе. Чи скаже Анатолій Про
чухан, Борис Клубченко, чи ска
жуть інші хлопці — він уже на 
наш? Ти наш, товаришу. А захо
чеш — будеш завжди нашим.

Нумо, хлопці! І — «Нумо, дів
чата!» Вони в гуртожитку влашту
вали оте змагання, запозичене З? 
екрана телевізора. Було весело. 
Сміху — на весь гуртожиток.

Та закінчую я свою розповідь 
все ж не тими веселощами. При
гадую, складали Ленінський за
лік. Було обов'язкове питання з 
економіки промислового вироб
ництва. Бригада довела, що ко
жен, хто входить до неї, прагно 
до глибин науки. Залік склали всі.

Він підкреслив, що завдяки по
стійному піклуванню Комуністич
ної партії і Радянського уряду про 
школу, в республіці досягнуто 
значних успіхів у розвитку народ
ної освіти, в навчанні і комуніс
тичному вихованні підростаючого 
покоління. Зараз в Українській 
PCP працює понад 29 тисяч за
гальноосвітніх шкіл з континген
том учнів 8,4 мільйона чолозік. 
Повсюдно виконується закон про 
загальну обов'язкову восьмирічну 
освіту, проводиться велико робота 
по завершенню переходу до за
гальної середньої освіти молоці.

У загальноосвітніх школах Ук
раїнської PCP працює близько 
500 тисяч учителів. Підвищився рі
вень підготовки педагогічних кад
рів та поліпшився їх якісний склад.

Із співдоповіддю по першому 
питанню порядку денного від іме
ні комісій по освіті і науці та у 
справах молоді виступив голова 
Постійної комісії по освіті і науці 
Верховної Ради УРСР депутат 
М. Г. Максимович.

По доповіді і співдоповіді роз
горнулись дебати.

8 червня третя сесія Верхо.зної 
Ради УРСР продовжувала свого 
роботу.



2 стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР" 10 червня 1072 року

НЗБЛИЖАЄТЬСЯ 50-річчя з дня утво
рення Союзу Радянських Соціаліс

тичних Республік. В партійних і комсо
мольських організація» області розгор
нулася велика пропагандистська і орга
нізаторська робота, присвячена цій істо
ричній даті.

6—7 червня відбулася, скликана за рі
шенням бюро обкому партії, обласна 
наукова конференція, присвячена 50-річ- 
чю утворення СРСР. На неї були запро- 

«кретарі міськкомі! і райкомів 
; партії, які відають питаннями ідеологіч- 
. неї роботи, викладачі суспільних наук 

інститутів, технікумів, училищ, учителі 
історії та суспільствознавства загально
освітніх шкіл, пропагандистський актив, а 
також гості з Києва — завідуюча відді- 

, лом Інституту філософії Академії наук 
УРСР, доктор філософських наук, про- 

і фесор Л. В. Сохань та завідуючий ка
федрою історії КПРС ВПШ при ЦК КП 
України доктор історичних наук, про- 
фесор,. заслужений діяч науки УРСР 
В. М. Самофалов.

СИЛА—
В ЛЕНІНСЬКІЙ 
ДРУЖБІ 
НАРОДІВ
З ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРИСВЯЧЕНОЇ

30-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ СРСР.

Наукову конференцію відкрив секре
тар обкому КП України Д. С. Сиволап,

Пленарне засідання конференції роз
почалося доповіддю першого секретаря 
обкому партії М. М. Кобильчана «Утво- 

. рення і зміцнення Союзу PCP — тор
жество ленінської національної політи
ки». Доповідач, зокрема, на прикладі Кі
ровоградської області яскраво проілю
стрував благотворну роль дружби і взає- 
модопомоіи радянських народіз-братів. 
М. М. Кобильчак спинився також на ході 
виконання трудящими області планів і 
соціалістичних зобов’язань другого року 
п’ятирічки, на завданнях організатор
ської і політико-виховної роботи,

Потім з доповіддю «Сучасна ідеоло
гічна боротьба і завдання по вихованню 
нової людини в світлі рішень XXIV з’їзду 
КПРС» виступив секретар обкому КП Ук
раїни Д. С. Сиволап. Доповідач зробив 
Особливий наголос на необхідності по
ліпшення виховання молоді на револю
ційних, бойових і трудових традиціях ра
дянського народу, Пропаганда трудової 
і бойової героїки повинна стати для 
юнацтва університетом патріотизму. Слід 
і далі підносити рівень викладання су
спільних наук в усіх закладах, які мають 

; величезне значення для формування сві
домості людей.

Доктор історичних наук, професор 
В. М. Самофалов виступив з доповіддю 
«Розвиток XXIV з'їздом КПРС марксист
сько-ленінського вчення про партію». 
Тема доповіді доктора філософських 

' наук, професора Л. В. Сохань — «Пере
ростання соціалізму в комунізм і розви
ток особи в СРСР».

Другого дня учасники наукової кон
ференції працювали в секціях історії 
КПРС і партійного будівництва, філосо
фії і наукового комунізму, політичної 
економії й конкретної економіки.

Під час роботи конференції її учасники ви
ступили з доповідями і лекціями на такі теми, 
як принципи марксистсько-ленінської теорії і 
програмні положення Комуністичної партії в 

- національному питанні; джерела сили І діє
вості ленінської національної політики; все
світньо-історичне значення Союзу PCP як жи
вого уособлення принципів пролетарського 
інтернаціоналізму; ленінський курс XXIV з'їз
ду партії, який визначив перспективи еконо
мічного і соціа.іьпо-голігичного розвитку краї
ни, підвищення добробуту радянського народу, 
розквіту і поступового зближення націй і на
родностей СРСР, розвитку і зміцнення загаль
нонародно.' соціалістичної державності і де
мократії і т. fit,

В заключному пленарному засіданні 
учасників наукової конференції взяв 
участь перший секретар обкому партії 
М. М. Кобильчак,

Підсумки роботи наукової конферен
ції підбив секретар обкому КП України 
Д. С. Сиволап. Від імені бюро обкому 
партії він висловив сподівання, що про
ведення наукової конференції послу
жить активізації пропагандистської та 

; організаторської роботи у зв'язку з під
готовкою до 50-річчя утворення Союзу 
PCP, роботи, спрямованої на мобіліза
цію зусиль трудящих області на розв’я
заний завдань господарського і культур
ного будівництва, успішне виконаний 
планів і зобов язань, взятих на честь 
великого СВЯТЙі

Знайомтесь: комсомолець Микола ПОПОВ.
З юнацьких років мріяв Микола про горниці,ку професію. 

Відслуживши в армії, поступив на шахту З-біс в місті Олек
сандрії. Працює на дільниці по доставці шахтного обладнан
ня і кріпильного матеріалу. Роботу за чотири роки освоїв 
добре, завжди успішно виконує змінні завдання. Особисту 
п'ятирічку зобов’язався гикоиїти достроково.

Фото М. СЕРГІЄНКА.

РЕМОНТ—ВИСОКОЯКІСНИЙ
В цеху металоконструкція Олександрійського електромеха

нічного заводу на початку року створена ноЬа комсомоль
сько-молодіжна бригада. її «ічолнз Олександр Руденко, а 
групкомсоргом обрали Петра Косаренкя. Бригада високоіиіс- 
но ремонтує штампи.

На заводі 10 комсомольсько-молодіжних бригад, віл деяких 
обчислюється роками. Проте у першому кварталі, змагаю
чись за достойну зстріч ИО-рІччя утворення Союзу PCP, асіх 
випередила новонароджена. И у друюму кварталі вона пре
тендує на першість. Щоденні завдання колектив перевихочу* 
на 35—40 процентів.

Бригада Олександра Рудеика шефствує над сьомим класом 
середньої школи Лч 2. Робітники організовують з учіГямн ба
гато хороших справ.

1. ЧОРНОГОРЕЦЬ.

МІСТО і АВТОМОБІЛЬ
Проблема тісноти на міських вулицях виник

ла не раптом. Темни аатомобі.чсбудуа.іння і 
раніше підказували прхіїектор.ім, що рано чи 
пізно наші вулиці не змажуть забезпечувати 
нормальний рух в місті.

Ось тому в Кіровограді, як І в інших містах 
Радянського Союзу, були складені перспектив
ні плани реконструкції та поквартальної забу
дови, які дозволять вирішити транспортну 
проблему в комплексі. Абсолютно ьсі нові бу
динки у нашому місті зводиться саме за ним 
планом. Повна реалізація полонень генераль
ного плану вимагає 23—30 років.

Всі транзитні автомобілі, що досить-таки за
вантажують міські вулиці, буде пущено по 
кільцевій дорозі, будівництво якої буде закін
чено незабаром. Більшість машин, що їдуть з 
центра міста до шосе, скеруються на широкі 
магістральні вулиці. Через річку Інгул будуть 
перекинуті мости, які прямими артеріями 
зв'яжуть східно-бережну тії західно-бережчу 
частини .міста. Центр Кіровограда маііжа пов
ністю закриється для автомобілів. Тут єдини
ми господарями стануть пішоходи. Розширя
ться виїзди на шосе. Все це має впорядкувати 
рух на міських вулицях, зробити їх зручними 
для користування.

Перед тим, як говорити про габарити ву
лиць, треба сказати, що будівельними норма
ми та правилами вони поділяються на магіст
ральні міського значення, районного та під'їз
ді. Останні не розраховуються на великі пото
ки автомобілів, тому робити їх широкими еко
номічно невигідно.

Інша річ — магістральні вулиці. їхні розмі
ри повинні гарантувати безпеку руху та до
статню його швидкість. Тому, зіідно проекту 
детального планування. майбутні магістр злі 
розраховується будувстп з відстанню між

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!
Найкращий влітку відпочинок для дітей — на чодї. 

Вода не страшна тим, хто вміє добре плавати. Але на
віть досвідчений плавець позинен дотримуватись правил 
безпеки.

Краще і безпечніше відпочивати па упорядкованих 
пляжах. Ніколи не намагайтеся купатися поодинці, особ
ливо в незнайомих місцях, де у воду треба заходити 
обережно, на мацаючи дно попереду себе.

Якщо ви не вмієте плавати або плаваєте погано, не за
ходьте у воду глибше пояса і пливіть лише б бік берега.

Ile запливайте за буї, тому що можна потрапиш під 
веслові чн моторні човни. Впірнати головою у воду реко
мендується тільки в спеціально відведених місцях. Адже 
під водою ви можете наштовхнутись на скло чи інші 
предмети.

Купайтесь лише під доглядом дорослих. Катання нй 
автомобільних камерах небезпечне. А надто довге купан
ня може призвести до судом.

Дотримуючись цих правил, ви уникннте нещасних ьи* 
падків і збережете своє здоров’я.

К. АМБРОЖЕВИЧ. : 
голова Кіровоградського міською товариства 
рятування на воді.

ДУМКИ,

.. Ц ЕЗАБУТНІ Піонерські роки!... 
"зпП На станції Помічна я на
вчався в залізничній семирічній 
школі... вступив до комсомолу за 
рекомендацією нашого директора в 
1930 році, у розпалі колективіза
ції. За його ж порадою став 
студентом Кіровоградського пед
технікуму.

В сімнадцять років одержав 
призначення в Іванівську почат
кову школу на Кіровоградщи- 
ні...» — розповідає в своїй доку
ментальній повісті «Пароль/ 
«БІІМ БРШО», що оце вийшла 
у видавництві політичної літера
тура України, колишній коман
дир групи радянських розвідни
ків Євген Степанович Березняк, 
відомий читачам по багатосерій
ному телевізійному фільму «Ма
йор Вихор».

Але якщо то був фільм худож
ній, герої його збірні і трагічний 
фінал вигаданим, то тепер ми 
маємо документальну повість 
про героїчну діяльність групи 
радянських військових розвідни
ків «Голос», яка працювала в 
1944—1945 роках в районі Кра
кова, окупованого фашистськими 
загарбниками.

В надзвичайно 
вах розвідгрупа,
польських патріотів, виконувала 
завдання командування Першого 
Українського фронту. Завдяки їх 
сміливим операціям було врято
вано від знищення колишню 
польську столицю — старовинний 
Краків.

Важливо, що автор не лише 
докладно показує діяльність кож
ного члена розвідгрули у ті да
лекі грозові роки, але й повідом
ляє про життєвий шлях багатьох 
з них у мирний час сьогодення.

Значне місце у повісті відведе
но нашому землякові, хороброму 
заступнику командира груші «Го
лос» Олексію Трохимовнчу Ша- 
пова.тову, тепер відповідальному 
працівникові Кіровоградського 
обкому КП України.

ПОТРІБЕН ЛИШЕ ЧАС
У еМо.юдому комунарі» за 14 березня цього року представники транспортних 

організацій та державтоінспекції ділились турботами про розвиток руху на м.'..,. 
ких вулицях. НАШ КОРЕСПОНДЕНТ ЗВЕРНУВСЯ ДО ГОЛОВНОГО АРХІТЕК
ТОРА МІСТА КІРОВОГРАДА Л. Є. РАССТРИГІНА І ПОПРОСИВ РОЗПОВІСТИ 
ПРО ТЕ. ЯК СУЧАСНЕ ГРАДОБУДУВАННЯ РОЗРАХОВУЄ. ЗАДОВОЛЬНИТИ 
ЗРОСТАЮЧІ ПОТРЕБИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. Ось його розповідь.

«червоними лініями» 30—40, а в нових райо
нах — і (Ю метрів. («Червоні лінії» — де межі, 
між якими знаходиться проїжджа частина ву
лиці, трав’яні газони та тротуари).

Вулиці Жовтневої революції, Кг.рла Лібчнех- 
та, Клинцівська, Башкирська та Уфімська ста
нуть основними транспортними магістралями 
міста. Вони матимуть проїжджу смугу »ліри
кою до 14 метрів.

Передбачається розширення вулиць за раху
нок знесення старих будинків. Саме так прово
диться реконструкція Башкирської. Позаду 
старих хат ьжо виросли багатоквартирні п’я
типоверхові будинки. Прийде час, будівельни
ки знесуть мазанки — і Башкирська відразу 
змінить свій вигляд. Так зараз реконструює
ться не одна вулице.

Згодом ми розраховуємо вирішити й пробле
му автомобільних стоянок та гаражїв. Гене
ральним планом передбачено створення авто
стоянок біля місць і романського користування: 
стадіонів, кінотеатрів, універмагів та інше.

Складніше з автогарнжами для приватних 
машин. Зараз одноповерхові бокси будуються 
кооперативно в балках, урвищах та и.і чусти-

ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

Яскраво змальовано а повісті 
також образи місцевих партиза
нів і польських підпільників, 
післявоєнні зустрічі побратимів у 
Польщі. Уряд Польської Народі 
иої Республіки удостоїв членів 
розвідувальної групи «Голоо ви
сокої нагороди — ордена «Вірту-

РОЗПОВІДАЄ 
МАЙОР
ВИХОР...
гі Мілітарі», а за рішенням 
Президії Ради народної Кракова 
їх імена навічно занесені в спис
ки рятівників міста та нагород
жено золотим знаком.

В книзі є чимало фотографій. 
Написана вона жваво, мо-ва об
разна, легко сприймається чита
чем. В розповіді військового роз
відника одна дуже характерна 

складних умо- риса закоханість в мирну пе- 
з допомогою дагогічну працю. Але це й пе 

дивно, Євген Степанович Берез-
няк — вчитель за покликанням. ■ 
Він — начальних управління" 
шкіл Міністерства освіти УРСР. 
На степовій Кіровоградщнні 
одержав путівку на ниву народ
ної освіти, тут гартувалась його 
любов до мирного життя — ри
си, необхідної справжньому роз
віднику.

Слід вітати появу цієї цікавої 
книги, що розрахована на масо
вого читача.

В. БРАНІЦЬКИЙ, 
кандидат історичних наук, 
старший викладач Кірово
градського державного пе
дагогічного інституту ім. 
О. С. Пушкіна.

рях. Але постав питання про створення більш 
сучасних автосхов.інок. Поки що не вистачав 
потужностей будівельних організацій, ще ніко
му зводити багатоповерхові пандусні гаражі, 
на які є типові проекти.

Нині ще й не так сутужно з міською пло
щею, тому чимало автомашин зберігатиметься 
на відкритих платних стоянках. Але варто 
зважити на збитки, які приносить нераціо
нальне використання міської землі. Однопо
верховий гараж боксового типу на 200 машин 
разом з під'їзними шляхами займає мало не 
цілий гектар, в той час, як для пандусного іа- 
ража манежного типу на 240 автомобілів по
трібно лише 0,2 гектара. Такі схованки, зви
чайно, погрібні. Одноповерхові ж привітні га
ражі будуватимуться лише підземного і цапів- 
підземного типу там, де дозволить рельєф міс
цевості.

Величезна кількість автомобілів, яка незаба
ром з'явиться на вулицях, вимагатиме япорад- 
кованого обслуговування. Тему думається, що 
будівництво сучасних гаражів, як однієї з 
складових комплексного сервісу, розпочнеться 
вже в недалекому майбутньому.
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ЗНАВЕЦЬ 
ДИТЯЧИХ 
ДУШ
О ЕЧІРНІ сутінки лягли на міс

то, гамірливі вулиці, дахи 
І багатоповерхових будинків. Го- 
: дннник сповіщав, що ще один 
І трудовий день закінчено. Вже 
і час збиратися додому. Та рап- 
: тем у двері постукали. На по- 
|;розі стояли юнак і дівчина.

5

І

г^пап. і дичина.
I' були нони якимись урочистими 

і водночас ледь засоромле
ними.

—- Ми прийшли до вас, щоб 
запросити на наше весілля, — 
зробивши крок вперед, — ска
зав юнак.

Щось дуже знайомим вида
лось його обличчя. НІ, Інспек
тор дитячої кімнати Кірово- 
гредського міського відділу 
внутрішніх справ Ольга Демен- 
тіївне Адамова не помилялася.

і Перед нею стояв один з ко
лишніх «важких підлітків», з 
яким довелося багато попрацю- 

і вати під час його навчання в 
школі. Сашко відвідував її, ко
ли заманеться, в пошуках ро
мантики зникав інколи з дому, 
залишаючи батьків в невідо
мості.

—- Головне □ нашій роботі,— 
говорить Ольга Дементіївна, — 
бачити в дитині не майбутнього 
потенціального правопорушни
ка, а людину з усіма її пози
тивними і негативними рисами 
І треба робити все для того 
щоб виявити причини, запобіг- 

‘ ти можливому злочину.
Б роботі інспектора дитячо' 

кімнати є свої труднощі. Туї 
мало бути хорошим педагогом 
Треба бути і психологом, знав- 

•цем дитячих душ. А цього у 
Ольги Дементіївми не відні- 

' м>Ш .
, Після закінчення Олександ
рійського педагогічного учили
ща прийшла на роботу в мілі
цію. і ось уже понад двадцять 
років працює інспектором ди
тячої кімнати міліції м. Кірово
града. Багато подяк і подарун- 
кіз має Ольга Дементіївна за 
бездоганну працю від обласно
го Управління внутрішніх 
справ. Її груди прикрашають 
медалі та знак «Відмінник мі
ліції».

Ольгу Дементіївну добре 
знають у Кіровограді. Вона — 
частий гість на різних зборах 
засіданнях, на яких вирішую
ться долі дітей. Лекції, з якими 
вона виступає на батьківськиї 
зборах, підприємствах, знахо 

і дять жвавий 
! слухачів.

— ...Ольга
вас чекаємо 
вторює нежданий 
вам, —- приходьте ж неодмінно 

І «ід цих слів колишньогс 
свого вихованця, а нині одногс 
з передових робітників Кіро 
еоградського заводу залізобе 
тонних конструкцій, кращоп 
дружинника Сашка Блажневи 
ча, на її серці враз стає тепло 
тепло.

—- Спасибі, що не забув, — 
говорить стиха. І вже в дум 
ках: «Прийду неодмінно».

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ, 
позаштатний інспектор об
ласної комісії в справах 
неповнолітніх.

відгук у

Дементіїзна, мі 
у неділю, — по 

відвіду

З блокнота журналіста
1.

DIH ВИЙШОВ з білих клубків 
" світанкового туману, що котл- 
лися понад річкою) аж. до підеине- 
ного небокраю, і по-юнацькому за
спішив до колгоспної воловні. Торк
нувшись надломленим поглядом 
старезної водовозки, яка присусіди
лась коло знівеченого: реманенту, 
покликав нічного сторожа.

— Мені на дві-трн іодяпн пару 
вол і з треба.- Хочу води па возити, 
Будемо садити осокори біля клубу,

— А дозвіл бригадира є?
— Я.КІ>й там дозвіл? Поки прий

дуть їздові, я й нахлюпаю повні 
ямки.

Сторож не без лукавощів почи
нає перетрушувати сміх, ргіппт/е 
свої думки:

— Чудний ТИ ЧОЛОВІК, П 1НТО.ТРЙ- 
моя. Щось і-е пам’ятаю, коли се
ред тих валунів росли дерева. Один 
мох та блекота. А ти, бачу, взяв
ся довбатись там, аж чуб мокрий. 
Якщо вже й инрішалп щось роби
ти. то хіба для такою діла моло
дих рук бракує?

— Хлопці тсперички в полі ціло
денно. Сівба. А без них мені нічого 
в клубі байдики бити. То я й за 
лопату. А сьоюдні надвечір збирає
мось разом і посадимо осокори« 
Річка поряд — будемо поливати 
їх, —- виживуть..«

І вже його клешнясті руки бе
руться за ярмо, вправво прилашто
вують його до дишла. Навіть не 
віриться, що він оцими- руками ви
майстрував десятки бандур, і’.ізчив 
на них грати своїх дітей, інших 
сільських хлопців та дівчат, які те
пер збираються на репетиції в 
бригадному клубі. Щоправда, ці 
старенькі бандури Пантелеймона 
Волошина вже трюхнявляться в 
закапелку йога робочої кімнати, 
бо колгосп закупив нові фабричні 
інструменти. Та коли він складав 
нову пісню про ланкову чи- зи.ггио- 
го механізатора, неодмінно торк
неться струн своєї першої банду ріг« 

Ні, ні, — таким рукам не годить
ся грубіти п мозолях. Але хіба піз
наєш таїну душі людини, котра ба
чить красу не лише, п дівочій лісні 
чи дзвоні чарівного срібла струи? 
Хіба примушував хтось, його з ко
сою квапитись до схід сонця в по
ле разом з іншими сільськими жен
цями? Тепер і безі косарів обхо
дяться, то він знову знайшов собі 
клопіт —- за кила і до скирти: Бо 
так, як він, ніхто не вміє вивергіи- 
ти копицю сіна чи скирту соломи, 
Попрацювавши, струшує з розкату* 
щеного сивого чуба пилюку і каже 
скиртоправам:

— Як пополуднаємо, одрззу до 
лісосмуги. Мої музиканти прий
дуть. Концерт буде.

— А що, ти знову нові штаги на
брав? — навіть ие вірять такому 
повідомленню КОЛГОСПНИКИ.

— Навіщо? Бандури моя Олеся 
привезе в степ. А музиканти тут, 
серед нас —- на комбайнах, тракто
рах, возять зерно на тік. Кап на в 
повному складі.

Отак і сьогодні: посадить'з хло і- 
ііями осокори та й поведе їх, щоб 
знову взяли в рукн бандури. На 
маївку Пантелеймон Григорович 
хоче покликати хліборобів з його 
нопою піснею. Вона про них, бу* 
гівчаи. і про їх село.

Розхилите на водовозка по юти
лась до скелястого берега Бугу.- 
Ось і вона, І Волошин впірнули я 
клубки білого туману. А невдовзі 
в голубому плині світанкових сер
панків - Пантелеймон Григорович 
з’явився на вигірку. Вийняв в боч
ки вербового чопа, і Сугівсьна водп 
хлюпнулась в копанки; де наззліііа 
потече соками в молодому корінні 
яссвіз і осокорів...

2.
ВОНИ ПРОСТУЮТЬ Міською ну- 
u лицею. З бандурами,. валізками, 
в яких скледано вишиванки. А ос
торонь:

— Дивіться, цс т! бандуристи, що 
тільки-но инступалн на телестудії, 
Таких пісень ми й не знали-,.,

Почузши цю репліку, Пантелей
мон Григорович розхвиноаввся, 
Глянув на трактористку Ліду Ка- 
дікову. cso:o доньку Олесю. порів
нявся з дружиною та іі заклопота
но заговорив:

— Ходімо швидше, а то на пас 
люди заглядаються. Це ж не сце
на.

Я не розумію його ніяковіння. хо
чу вгамувати його, але не зизю як- 
це зробити.

— Ви може б залишилися до . 
аантра п Кіровограді? — кажу. — 
В театрі — нова вистава, з кни
жок щось купите,

— Залюбки, /Але хлсшілм вранці 
на трактори треба сідати, В полі 
— гаряча пора. А книжки гп при
везеш мені, яи зберешся рибалити 
в нас. Дістань нові пісні Олега 
Смолянського..,

Вже на пероні вокзалу неімра- 
ком вловлюю його погляд, що по
чинає туманіти, снувати сум, І од
разу запитую:

— Ви пезадоволекі сьогодніш
ньою телепередачею? Режисер, звіс
но, гарячкував трохи. Але всі. ваші 
пісні були славними, Особливо- про 
Бугове.

Він повернувся до мене лицем, з 
якого ніколи не сходить смага літа, 
аагоаорив:

— Так, так, воно паче й нічого, 
але все одно не так, як колись. По
ловина бандуристів виїхали з села, 
а ці ще сповна не пізнають, де 
справжній спів струпи, а де фальш, 
І чоловічих голосів брякус. Далі я 
й сам не знаю, як бути, Клуб паш 

маленький — стареньку дерев'яну 
церкву трохи підфасоиили. Біль- 
шісгь молоді тепер в Казавчмні, де 
центральна садиба колгоспу. А з 
Буговому тільки старожили зали
шились. Ог і не густо в капелі бан
дуристів. Та яка не капела? В Ка- 
завчині гаг ний Палац культури 
збудували. Сам — духовий оркестр, 
великий хор. танцювальний ан
самблі,. А як мені розігнатись в 
тісноті, де колись піп вимахував 
своїм кадилом?

І пін поквапився до поїзда. Знову 
в його погляді можна було вловити 
снування тривоги 1 суму. Тільки як 
вже оглянувся, щоб махнути на 
прощання рукою, в його проясні
лих сірих очах засвітився промі
нець людської добрості і любові« 
Такими вони, його очі, бувають то
ді, як Пантелеймон Григорович бе
ре в рукн бандуру.

— Тог приїзди ж, може в пас. об- 
ноаіігься що! — гукнув з приязню« 
— Може ми таки розбагатіємо,„

3.
ЦІЄЇ Ж ВЕСНИ я ще кілька ра

зів мав пагоду, слухати бугів- 
ських музикантів і співаків, які 
виступали па районному фестивалі 
«‘амодіяльиого млетецтга. потім — в 
Кіровоград). Нарешті радісна лози
на: Пантелеймону Григоровичу Во
лошину присвоєно звання занлуже- 
мого працівника культури У PCP. То 
за багаторічні турботи, які’ поча
лись ще в сільській хаті-ччтальні і 
виповнились щедрістю і красою в 
світлі нового дня.

І ось я поспішаю н Бугове, щоб 
знову- зустрітись з Пантелеймоном 
Григоровичем, шоб послухати його 
нові пісні, побачити, якими ’ стала 
його осокори.

В клубі Волошина не застав. А 
вдома Марія Григорівна, сестра йо
го. радила почекати< до вечора.

— Тепер йога не знайдете. Зран«- 
ку був на польовому стані трактор
ної бригади — а аіітиультбпига- 
дою. А потім пішов за фарЗлми, 
бо має малювати плакати, робити 
фотомонтаж. Під полудень в клубі 
закінчував якийсь автощні. Каже, 
що тепер, натиснувши кнопку, од
разу заграє радіола, одкриється за
віса на сцені-, включаться ліхтарі« 

Так ого дроти повів, посну ваз, до 
тільки міг«

І все ж йду його шукати, Біля 
клубу вже розкучерявились його 
ясени і осокори, які він посадив 
серед кам’яних валунів, а онде ви
сочить обеліск воїнам-пнзволііте- 
лям, 1 тут доклав рук Пантелеймон 
Григорович, лаштуючи разом з 
сільськими майстрами постамент« 
Тепер вів посадив коло червоного 
граніту мальви і повсякчас плекав 
їх. «X понад річкою — шурхіт вер
бового віття. І ця краса принесена 
сюди руками Волошина,

Стою на'майдані біля клубу, роз
глядаю фотогалерею кращих .по
лей села, А поруч голоси школярів:

•— Вп часом не ПаятелеЛиона 
Григоровича чекаєте? То пін оце 
пішов на цвинтар.

Через кілька хвилин зупиняюсь 
па вузенькій алеї, обабіч яяої сип
лять духм’йністю розкішні бузкові 
кущі. А далі — надмогильні' плити 
і плетено вишневого віття,, І ще 
мальви, калина. Ні. постаті Пан
телеймона Григоровича не бачу. 
Простую через усе кладовище аж 
до огорожі.• І раптом дивуюсь: він 
схилився над якимось давнім каме

нем, де вже зрівнялися з землею 
могильні горбики, де поховані ті, 
чиї імена ніхто в селі не пам'ятає, 
А він, Пантелеймон Григорович, 
обережно торкається рукою сивого 
моху, ніби чаклує щось над ним.

Вже потім Пантелеймон Григоро
вич пояснив:

— Ще школярем мені долалось 
чути від старих людей, що тут по
хований. якийсь чумак. І оце я, 
розглядаючи надмогильну плиту, 
побачив напис. Правда, важко збаг
нути, що там написано — мохом 
все заросло. То я оце і марудуюсь. 
У мене є досить принадна легенда 
про цього чоловіка.

і я пригадав, як кілька років то
му Пантелеймон Григорович, згур
тувавши в клубі, цілий загін' слідо
питів, встановлював досі невідомі 
імена воїнів, що визволяли село 
від ворога і загинули тут, на пере
праві- через Буг. Писав листи- вете
ранам війни, 'складав літопис под
вигів земляків. А ще матеріали ча
сів громадянської війни-, перших 
п'ятирічок. Навіть він брався було 
робити розкопки на берегах Бугу, 
на місці зруйнованих давніх буді- 
лель. 1’ все те — для краєзнавчого 
музею, що захотів відкрити в сво
єму селі...

Пантелеймон Григорович підво
диться від каменя, кладе на уста 
усміх.

— То чув, що таки в селі буде 
новий клуб. Вже й проект маємо« 
Через місяць почнемо...

увечері він показував задней 
народних співанок, легенд, грав на 
бандур) пісню про першу тракто
ристку району. А потім розповідав, 
як має влаштувати в клубі- вечір 
майбутнього воїна...

4.
МАРІЯ ГРИГОРІВН,1 приїхала и 

Кіровоград- на- семінар. Та й 
одразу мені про свого старшого 
брата:

— Провели на пенсію нашого- 
Пантелеймона. Але відпочивати 
він не збирається. В новому клубі 
в нас тепер теж все по-нсвому. Гам 
і бібліотека, і читальний за-.т, і фо
йє. В гуртках художньої самоді
яльності майже вдвічі збільшилось 
хлопців І діпчат. З школярами Пан
телеймон Григорович веде окремо 
заняття. Навіть краєзнавчий гурток 

створив, Л нависло клубу знову 
розширили парк. І ьжо ніхто ве 
дивується, ідо так швидко повирос
тали осокори,

Та ії згадала, як у Буговому 
влаштовували щедрування, зориии, 
свято повноліття, вечір хлібороб
ської шани..,

Після тієї розмови я збирався 
знову поїхати в Бугоге. Та якось 
одразу ие вийшло, Л оце завіт.-ів. 1 
замість пісні бугівськіїх бандурис
тів почув тривожну вість:

— Згорів клуб Волошина. 1 він 
сам в цьому випав, либонь...

Так, в Пантелеймона Григоровича 
знову прибавилось тривог і скорбо
ти. Він тієї ночі прийшов додому, 
як і. завжди, пізно, 1 раптом — 
дзвони.

— Пожежа І 
А вже на вулиці: 
—■ Клуб ваш горить. 
Біг, не відчуваючи землі під но

гами, 1 коли побачив у вікнах 
полум'я, кинувся туди, замахав'ру
ками:

—. Книжки рятуйтеі Бандури...
І зник в клубках чорного диму» 

За ним — сільські комсомольці.
Виносили надвір інструменти, 

пакунки книжок. І знову кидались 
у полум’я. Раз, і ще раз... І отак 
аж до тих пір, поки перед ними не 
обвалився дах...

Пантелеймон Григорович стояв на 
вигірку, дивився на шумоэнния 
вогняних валунів і плакав. Обгорі
ла одежа, обпечені руки, лице, ту
ман років у його надломленому 
погляді — все це робило Волошина 
невпізнанним. І вже він, ніби, не 
людина, а статуя — погіркла, 
згорблена, обсипана пилом дазпи- 
ни.

А вранці пішла селом чутка:
— Він сам г.инен; Намотав же 

знову по кутках проводів. От і заго
рілось.

Інші ремствували:
— Та як можна чоловіка в землі? 

вгонити? Він і так схоцьорбвзет. А 
провід Пантелеймон Григорович 
тягнув, бо цього не .'.робили елек
трики. Він хотів, щоб. як ліпше: 
аби світло було і на вулиці, і в 
парку, і па сцені.

Через тиждень Волошин переніс 
рештки свого багатства в старень
ку хатину, де колись була сільська 
бібліотека. А потім над доерн.мп 
бугівчани побачили напис: «Музич
на кімната». 1 хоч селом ходили 
балачки, що клуб немає рації лаго
дити. бо залишились лише одні сті
ни, Пантелеймон Григорович все ж 
плекав надію. В колишній хат!-чи- 
тзльпі спалахнули знову ліхтарі, 
І озвалася бандура...

А до обгорілих задимлених стін 
клубу він теж йшов щоранку, як і 
раніше. Брав у руки віника, замітав 
майданчик, який заасфальтував для 
танцюристів. А те ніс иідрамп во
ду до молодих осокорів, насадже
них понад шляхом проти клубу, 
ї доглядав мальви, гладіолуси. Він 
хотів, щоб квіт ке переводизея ні
коли навіть там, де промчали вітро- 
носні коні вогню.

А Йому сказали:
•— Це всеодпо, що заново будува

ти. Навіщо такі витрати? Село 
бригадне, людей мало. Л вам це 
хай пе болнтв. Отримуйте пенсію та 
ловіть раків у річці.

І тоді Волошин почав збиратися 
до Кіровограда...

...Не зайшов до мене, бо пд мав 
втіхи; якою міг Си поділитись.

Я впізнав його через- вікно» тро
лейбуса. Він стояв- на площі біля 
автовокзалу. Надворі тільки-но 
розвиднілося. Але од землі' ще не 
одгорпулн пелену білого гуманцю, 
І піп, Пантелеймон Григорович, 
стояв у тій білизні теж білий. На 
голові бовванів білий картуз. А в 
рухах — потертий старенький порт
фелик — він теж здавався білим, 
1 черевики, що припали пилюкою, 
ледь-ледь вимальовувались на тлі 
снування туману. Тільки лице, з 
якого ніколи не сходить смага літа, 
надило до себе, А які очі? Що в 
них — кривда, безнадія? Цього 
одразу не можна було збагнути. 
Лиш постать, що заклякла в білому 
плетінні ранкового подиху, здава
лась мені закляклою і скам’янілою.

Він повертався додому, забравши 
з собою знову свій біль 1 свою 
екорботу. - -

А я не вийшов тоді з трелгїібуса, 
бо спішно до літака.

Г тепер каюсь, тривоясусь.
Ні, пі, треба їхати до вього, 

1 сказати. та ще.-нічого не втра че
но. Бо живий квіт, посаджений ним 
на камені. Бо ростуть його осокори 
і ясени...

Михайло ШЕВЧУК.
с. Бурове, 
Гайворовськнй район.

а ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 11 ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА, 9.00 — Про
грама передач. (М). 9.05 —
Гімнастика для дітей, (М). 
9.20 — Новини. (М). 9.30 —
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Рушничок». Розва
жальна програма. (Київ на 
Москву). 10.00 — «Сьогодні — 
'День працівників легкої про- 
віисловості». (ЛІ). 10.30 — «Му» 
.зичний кіоск*. (М). 11-00 —*
Кольорове телебачення. Теле
візійний художній фільм «Як 
мИ шукали Тишку». (М). 12.00 
— Концерт танцювального ан
самблю «Юність» Воронезько
го союзного Будинку культури. 
(М). 12.30 — Кіножурнал «Нз- 
«ипждяп». (МЬ І2-43 — «Сіль-

сака година». (М). 13.40 —
Концерт. (М). 14.25 — Нонини. 
(М). 14.30 — Інтербагпіня.
«Лісова академія». (Брест). 
1G.00 — Для воїнів Радянсько? 
Армії і Флоту. (/Мінськ). Г5.3О 
— Кольорове телебачення. 
Концерт-иарнс. (М). Ю.15 —
Телевізійний народний унів:р- 
ситет. (,М) 17.00 — Кольорове 
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 18.00 — Новими- 
(М). 18.І0 — «Народні артисти 
СРЄР». (М). 19.00 — Кольоро
ве телебачення. «Клуб чіиопо» 
дорожей». (М). 20.00 — М. Ан
чаров. «День зт днем». Теле
спектакль. Розділ 5. «.Травень». 
5-е, неділя». (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Лялька». 2 се
рія. (М). 22.50 — Новини. (М). 
ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Концерт. (Донецьк). 17130 — 
Художній телефільм «Симла»' 
тичний пан «Р». (К). 19.90 

’♦На меридіанах Укрмзн». 
(Київ, з включениям Кірово
града). 19.30 — Кольорове те
лебачення. «Коннерт мамітрів 
мистецтв», (К). 20.45 ~ 
добраніч, діти!». (К). 21.00 —• 

Програма «Час». (М). 21.30 — 
Спортивна програма. (К). 22.30 
— Вечірні ноанин. (К.).

ПОНЕДІЛОК, 12 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.09 — 
«В сім’ї єдиній». Програма 
Вірменського телебачення. (К). 

17.20 — Республіканська фізи» 
ко-мвтематична школа. (К). 
17.50 — «Від понеділка до по
неділка». (К). 18.00 — «Між
народне життя». (К). 18.30 — 
«Музика з розчинених вікон». 
Концсрт-пприс про оркестр 
народних інструментів Кіро
воградського обласного Бу
днику вчителя. (Кіровоград, 
на Республіканське телебачен
ня). 19.00 — Інформаційна про
грама «Вісті». (К). 19.30 —
М. Анчароо. «День за днем». 
Телеспектакль. Розділ 0. (М).
20.30 — «За рядкам» партій
них накреслень». «Особисто 
відповідальний». (Кіровоград). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «В сім’ї єдиній». Про
грама Вірменського телебачен» 
яя. (К). 23.00 — Вечірні нови- 
ия. (К>.

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 
Повний, (М). 18.10 — «П’яти

річка, рік другий». (М). 18.40
— Виступає Державний ан
самбль пісні і танцю донсьних 
козаків, (М). 19.30 — «В сім.’ї 
єдиній». Програма Вірмен
ського телебачення. (К). 20;30
— «Всчір-балет», (К). 21.15 — 
«На добраніч, діти!». (К).
21.30 — Прем'єра телевізійного 
документального фільму «Шах
тарі». (М). 22.25 — «Кару
сель». Телеогляд. (М). 23 05 — 
Новини. (М),

ВІВТОРОК. 13 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (Лі). 9.4.5 — Інтерба
чення. Для дітей. «Ентель- 
Тентель», (Таллін). 10.15 — 
Художній фільм «Пригоди То
лі Клюквіна». (М). 11.20 — 
«Шофер, вантаж і елентроні- 
ка». (М), ц.50 — Кольорово 
телебачення. «Російський ро
манс». (М). 12.20 — Шахова 
»шила. (М). 13.20 — Новини, 
(М). 17.00 — «На головних
напрямках п’ятирічки». (Кіро- 
поірп.т, на Республіканське 
їелебрчеиия). 17.39 — Для ді
тей. «Хто краще». (Одеса). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 —
«Наші репортажі». (К-д). 18.20

— Науково-популярна програ
ма, «Здоров’я». (М). 18.50 —
ТслиБІзійннЙ музичний фільм. 
(М). 19.15 — Иауково-піз-
нвікі.'ішт програма «Наука — 
сьоіодпі». (М). 19.45 — М. Ан
чаров. «День за днем». Теле
спектакль. Розділ 7. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Кінофестиваль, присвячений 
30‘РІччю утворення СРСР, Ху
дожній фільм «Комуніст». (К). 
23.15 — Вечірні новини. (К).

ПОГОДА

Сьогодні по території області і міста передбачає
ться мінлива хмарність, п другій лоловіші дня місця
ми короткочасний доні, гроза, по місту без опадів. 
Вітер західний, помірний, при грозі силі ний. Темпе
ратура повітря по області 24—29, по місту 27—29°.

1І 12 червня передбачається мінлива хмарність, 
місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних на
прямків, помірний. Температура повітря вночі 11—16, 
вдень 24—29°.

ДРУГА ПРОГРАМА'. 18.30 ~ 
Телефільм «Стокгольм, який 
пам’ятає Лаїйиа». (1(). 19.00 — 
Фільм-концерт. (К). 19.15 —’ 
Спецвипуск Інформаційної 
програми «Вісті». (К), 10:55 -» 
«Вечори иа Високому замну»« 
(Львів). 20.45 — «На добраніч» 
дітвГ», (К). 21.00 — Програма 
«Час», (М). 21.30 — «Музикан
ти наших днів». (М). 22.30 -ч 
«Спортивний щоденник», (М)- 
22.50 — Новини. (М).
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ФУТБОЛ

Коли з'явиться характер?
Гра з херсонським «Локомоти

вом» на фоні безбарвної серії 
«домашніх» матчів залишила 
значно приємніше враження. У 
всякому разі, від початку сезону 
ще ні разу стадіон не вихоплював
ся такими емоційними вибухами 
то радості. то розчарування. 
Обидві команди запропонували 
відкритий атакуючий футбол. І це 
приємно.

Але в грі різкіша виступили не
доліки «Зірки». Відкритий футбол 
захисники кіровоградців зрозумі
ли буквально, відкривши прямий 
доступ до власних воріт. Ведучи 
в рахунку, футболісти «Зірки» не 
могли втримати перевагу. Удар 
нападаючого «Локомотива» В. Чу- 
виліна О. Іонов приймає неадзло, 
перевівши м’яч у сітку власних 
воріт. Рахунок 1:1.

«Зірка» атакує значно активні
ше і різкіше. Але знову захисні 

На фото: момент зустрічі команд «Локомотив» (Херсон)
8 «Зірка» (Кіровоград). Фото М, СЕРГІЄНКА,

лінії не втримують Сергія Веро- 
мєєва, воротар нерозсудливо за
лишає ворота і знову вперед ви
ходять гості. Болільникам не до
водиться нудьгувати. Ворота обох 
команд постійно під загрозою.

На 61 хвилині А. Товт — один з 
кращих гравців матчу — сильним 
і красивим ударом зрівнює рзку
пон 2:2.

І знову через декілька хвилин 
кіровоградцям доводиться вийма
ти м’яч з сітки воріт. На цей раз 
воротар В. Чечин, який замінив 
іонова, не міг нічого вдіяти про
ти сильного удару того ж таки 
В. Чувиліна. Лише під кінець мат
чу футболістам «Зірки» вдалося 
добитися нічиєї. Це зробив О. Кац- 
ман.

Чотири тури провела на своєму 
полі кіровоградська «Зірка». Три 
нічиїх, один виграш —- п'ять очок 
записано до турнірної таблиці. 

Досить посередній здобуток. І це 
в період, коли, здавалося б, фут
болісти мають досягти своєї ви
щої форми, дійти зрілості тактич
ної та фізичної, нарощувати темп 
змагання за місце серед лідеріз.

«Зірка» ще не в змозі показати 
«характер», який завжди назіто в 
найкритичніших випадках, був по
зитивною рисою команди. До цьо
го часу команда не згуртовувала
ся, не набирала швидкості, а в 
більшості тупцювала на місці.

Пройшовши чверть дистанції, 
вона ще болюче шукає свою гру, 
стабільнішого складу. Про це свід
чать нічиї, програші менш досвід
ченому суперникові. Створення 
дружнього ансамблю — на це по
винна бути спрямована увага ке
рівництва команди. Кращої і впев
неної гри чекають її прихильники.

М. СОМО В.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

на 8 яервня

І В Іі П М О
«Автомобіліст» 15 В 6 1 18—8 22
«Спартак» 15 8 6 1 19—9 2°
«Таврів» 16 9 2 5 18—S 20
«Металург» 15 7 6 2 25-17 20
«Будівельник» П 15 6 7 2 16—9 19
«Будівельник» Т 15 7 5 3 18—12 19
«Суднобудівник» 15 7 4 4 16-7 13
«Локомотив» В 15 6 6 3 15-11 18
«Динамо» 16 4 9 3 17-12 17
«Локомотив» X 16 7 3 6 19—25 17
«Зірка» 1G 4 8 4 17-19 10
«Говерла» 15 6. 3 6 17-13 15
«Шахтар» М 15 5 5 5 14—13 15
«Фрунзенець» 15 6 3 6 12-14 15
«Авангард» С 16 5 5 6 8—12 15
«Хімік» 16 5 5 б 11-15 15
СК (Чернігів) 15 5 4 6 15-14 14
«Шахтар» Г 15 2 9 4 15-13 13
«Шахтар» Кд 16 5 3 8 14—17 13
«Авангард» Р 15 4 4 7 15-21 12
«Буковина» 15 2 7 б 8—16 11
«Локомотив» Д 15 2 •1 9 ,9—23 8
«Маяк» 15 0 7 8 3-14 7
Команда м. Луцька 16 • 1 5 10 11-28 7

ШАНОВНІБАТЬКИ»

Т. я. о. редактора А. КРЯТЕНКО.

Прийшла пора літніх канікул. Ваші діти поїдуть хто 
до піонерських таборів, хто в гості до рідких. Літо — 
час походів, прогулянок о лісі, біля річки, в степу.

Зручна й красива одежа — одна з умов приємного 
відпочинку.

Фірма «Одяг» пропонує комплект 
піонерської форми, до якого входять 
сорочка, шорти, пілотка, пояс. Якщо 
ви завітаєте в наші фірмові магази
ни в Кіровограді, Знам’янці та Олек
сандрії і придбаєте піонерську фор
му, ваші діти будуть забезпечені одя
гом і задоволені.

АДМІНІСТРАЦІЯ ФІРМИ «ОДЯГ».

‘КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2
Проводить прийом учнів на 1972-1973 навчальний рік для підготовки:
Мулярів, малярів, теслярі», плиточииків-пицю- . 

аальникіз-мозаїстів — строк навчання 1 рік;
мапяріз-штукатурів, стопярів-теслярів — строк на

вчання 2 роки.
Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 

віком від 15 до 19 років з освітою за 3, 9, 10 кла
сів.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і одер
жують третину сум, зароблених ними на виробни
чі»^ практиці. Час назчання в училищі зараховуєшся 
з загальний трудовий стаж. , . . »■

Випускники мають право вступу до вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільговик умо
вах.

Випускникй-відмінники можуть бути направлені 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех
нічної освіти, до навчання проводиться при позяо- 
му державному забезпеченні.

При училищі є вечірня школа.
Для вступу треба подати або надіслати заяву з 

зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт, ' свідоцтво про освіту (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім’ї, фор
ма N2 286, шість фотокарток розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 15 серпня 1972 року. 
Початок назчання 1 вересня 1972 року.
Адреса училища: м. Кіровоград, вуя. Леніна, 19, 

вхід Із аул. Декабристів, 3, телефон 2-47-54.
ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ Я» 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1972—1973 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ №4
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ 

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ;
формувальники машинного формування (строк 

навмання 1 рік, приймаються лише юнаки віком 17,5 
років);

токарі (строк навчання 3 роки, приймаються дів
чата з освітою за 8 класів віком 15 років);

слюсарі-ремонтники, слюсарі-інструментальники по 
аиготозленню та ремонту штампів, пристосувань та 
пресформ, слюсарі-сантохиіки (строк навчання 3 ро
ки, приймаються лише юнаки з освітою 8 класів но 
молодші 15 років). _ .

Учні забезпечуються триразовим харчуванням, об
мундируванням та спецодягом, а формувальникам 
машинного формування надасться гуртожиток. .‘Ср'М 
того, осі учні одержують 33 проценти під заробле
ної суми під час виробничої практики.

По закінченні училища всім випускникам, котрі

навчалися 3 роки, видається свідоцтво про виробни
чу кваліфікацію та середню освіту, а формувальни
кам машинного формування — свідоцтво по спеці
альності. Ті, хто закінчив училище на «відмінно», /ла
ють право вступу з інститут поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1972 року.
Вступники мають подати такі документи: заяву иа 

Ім’я директора, свідоцтво про освіту, характеристику, 
свідоцтво про народження, а кому виповнилось і6 
років — паспорт, медичну довідку, довідку з місця 
проживання, довідку про скл?д сім'ї, азтобіографію, 
6 фотокарток 3X4 сантиметри.

Прийом документів проводиться щодня З 15 Трав
ня цього року крім неділі.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтнево? 
революції, 20, Телефон 2-36-73.

ДИРЕКЦІЯ.

(4 у Наша адреса і телефони і «МОЛОДОЙ КОММУНАР®, орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград,

3(6050 ГСП, Кіровогрзд-50, вул. Луначарського, 36.
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком» 

гомельського життя -= 2-45-35, відділу пропаганди, від* 
ділу листів і масової роботи та інших відділів ■=> 2-45-35,

Друкарня їм. Г. М, Димитрова, обласного управління 
по пресГ, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

БК 05113. Індекс 01197, Зам. № 10807, Тираж 50 300« ,

Училище готує висококваліфікованих робітників. 
По закінченні училища учні одержують атестат про 
середню освіту та атестат по спеціальності з при
своєнням 2—3 розряду, Учні набувають таких спе
ціальностей: .

на базі 8 класів з одержанням середньої освіти: 
токарі по металу, слюсарі механоскладальних робіт, 
електрогазозварники, слюсарі, електромонтажники;

на базі 10—11 класів (строк навчання 1 рік): тока
рі по металу, машиністи електромостових кранів —» 
електрослюсарі, електрозварники;

на базі 8 класів з строком навчання 2 роки баз 
здобуття середньої освіти: слюсарі механоскла
дальних робіт.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж. На всі спеціальності приймаються юнаки та 
дівчата віком від 15 років і старші. Демобілізовані 
із лаз Радянської Армії.

Вступники повинні подати такі документи: заяву, 
азтобіографію, свідоцтво про освіту, паспорт або 

' свідоцтво про народження, характеристику зі шко
ли, довідку про стан здоров'я, довідку з місця про* 
живання та про склад сім і, медичну довідку про 
профілактичні прищеплення, 7 фотокарток розмі
ром 3X4 см.

Вступники проходять медичну комісію за напоаз- 
ленням училища,

Зараховані до училища забезпечуються: з стро
ком навчання два та три роки, безплатним триразо
вим харчуванням, вихідним і робочим одягом та 
взуттям; з строком навчання 1 рік стипендію п 
розмірі ЗО карбованців на місяць. А °

Під час виробничої практики кожному виплачує, 
тьсл 33 проценти лід вартості вироблено! продукції.

Початок занять з 1 вересня 1972 року, 
Гуртожитком забезпечуються лише юнаки.

Адреса _ училища: Олександрія, мікрорайон
Жовтневий, вул, Ватутіиа, і, Гелефо„ 5-10.40. Аио. 
вусом їхати до зупинки Жоатнеае селищо.
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