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Складним і нелегким був шлях хліборо

ба до нинішніх жнив. Тим більша відпові
дальність лягла на плечі тих, хто став при
четним до збирання нового врожаю, його 
збереження. Відрадно, що переважна 
більшість райкомів, міськкомів комсомо
лу впевнено взяла в свої руки керівни
цтво змаганням молодих механізаторів за 
своєчасне і без втрат збирання хлібів.

Комсомольці колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Бобринецького району напередодні 
жнив прийняли звернення, в якому закли
кали молодих хліборобів боротись за поз- 
не збереження врожаю. Бюро райкому 
ЛКСМУ схвалило цінну ініціативу комсо
мольців і молоді цього господарства і зо
бов'язало комітети всіх первинних комсо
мольських організацій включитись у зма
гання за збереження кожного кілограма 
зерна, кожної зернини. В період жнив 
молодь району поставила міцний заслін 
втратам.

Більше 40 молодих комбайнерів встали 
за штурвал степових кораблів у Новоукра- 
їнському районі. Але райком комсомолу

розробив умови змагання не лише для 
цієї категорії механізаторів, а й для шофе
рів, трактористів і — окремо для дівчат- 
трактористок. їх організована, злагоджена 
робота сприяє швидкому звільненню нив 
від дозрілого колоса, своєчасній доставці 
хліба на токи і хлібоприймальні пункти. А 
пильне око прожектористів, які перед по
чатком жнив брали участь у семінарі на
родних контролерів, весь час слідкує, щоб 
канали втрат зерна були постійно зачинені.

Чітку систему заходів на період жнив 
розробив і Олександрійський райком 
ЛКСМУ. Тут на колгоспних полях працює 
17 комсомольсько-молодіжних збиральних 
агрегатів і 9 молодих комбайнерів, у кот
рих помічниками — люди старшого вічу. 
Кожної п’ятиденки підбиваються підсумки 
змагання. Першої п’ятиденки лідирував 
Микола Карпотя — комбайнер колгоспу 
імені Леніна. Йому першому і було вру
чено, перехідний червоний вимпел ЦК 
ВЛКСМ. Але зараз Миколу випереджає 
комбайнер колгоспу «Україна» Віктор Си- 
дорський, який намолотив три тисячі цент
нерів зерна. Тим, хто посідає друге місце, 
вручається перехідний вимпел райкому 
ЛКСМУ. Зараз він у Володимира Обревка, 
комбайнера колгоспу імені Куйбишева. Ра
зом з вимпелами переможцям змагання 
вручаються подарунки — книжки.

Оперативно підбиває підсумки змагання 
молодих комбайнерів і штаб «Жнива-72» 
при Долинському райкомі комсомолу. 
Проте є чимало сигналів і про ряд істот
них недоліків, які допускають окремі рай
коми ЛКСМУ у керівництві змаганням 
молодих механізаторів під час жнив. Бю
ро райкомів, міськкомів, комітети первин
них комсомольських організацій повинні 
самокритично, з мірилом високої відпові
дальності оцінювати результати своєї орга
нізаторської діяльності, на ходу усувати 
недоліки. Ніякі дощі, наприклад, не мо
жуть бути виправданням того, що перехід
ні вимпели в окремих районах вручають 
комбайнерам несвоєчасно. Жодний ком
сомольський працівник, жоден комсомо
лець не може бути байдужим, побачивши 
слід зерна на дорозі. А ось в ряді госпо
дарств Компаніївського району (імені 
Дзержинського, «Дружба») дороги досить 
таки густо всипані пшеницею. Однак пости 
«Комсомольського прожектора» рішучого 
бою втратам зерна дати ще не зібрались.

В окремих районах Кіроаоградщини 
жнива завершуються, а в інших вони в 
розпалі. На черзі — заготівля силосу, зби
рання соняшників і цукрових буряків, 
оранка на зяб, В підготовці до цих важ
ливих і відповідальних робіт на першому 
плані повинна стояти турбота про забезпе
чення виконання зобов'язань, взятих ме
ханізаторами області у зверненні до меха
нізаторів усієї країни. З перших років 
своєї трудової діяльності молоді механіза
тори повинні вчитись по-господарськи воло
діти технікою, брати від неї всю її міць, 
дбаючи разом з тим про її збереження, 
продовження строку експлуатації.

Змагання на жнивах виливається у спо- 
борництво трудових колективів за право 
здобути Ювілейний Почесний знак ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР, Ради Мі
ністрів СРСР і ВЦРПС. Вище підносити пра
пор цього змагання — почесний обов’язок 
комсомолі! нашого хліборобського краю.

АА ЛИПНЯ прогресивна громадськість на- 
‘-‘7 шої планети відзначила День В'єтнаму. 

Так розпочався міжнародний місячник солі
дарності з боротьбою волелюбного народу 
проти імперіалістичної агресії США.

Миролюбні люди всієї землі гнівно проте
стують проти жахливих злочинів вояччини 
США. Американська авіація чинить все нові 
нальоти па міста Північного і Південного 
В'єтнаму, руйнує дамби, іригаційні спору
ди, широко застосовує отруйні речовини. 
Мирне населення, серед якого жінки, стари
ки, діти, зазнає великих жертв. Навіть за 
американськими даними, повідомленими в 
сенаті США, тільки за останні місяці близь
ко мільйона мирних жителів Південною 
В’єтнамузіт.ішшмйЗС’я без притулку, 80 тисяч 
дістмяйтрранення.

Нііівпїкаїичії- дд протести громадськості, 
гіипа/Ьігївська воя'бниа, як і раніше, від-

А Г Р Е СІ І — Н З!
мовляєтьс» дати відповідь на розумні про
позиції уряду ДРВ і Тимчасовою револю
ційного уряду Республіки Південний В’єт
нам про розв’язання в’єтнамського питання 
мирним шляхом. Агресори, перекопавшись 
у своєму безсиллі виграти війну, вдаються 
до що жорстокіших акцій масовою зни
щення.

Голоси протесту проти злодіянь агресорів 
дедалі голосніше лунають на всіх конти
нентах.

Від імені мільйонів радянських людей про 
підтримку героїчної боротьби в’єтнамського 
народу заявила Всесоюзна Центральна Ра
да профспілок. У заяві ВЦРПС підкреслює
ться, що трудящі Радянською Союзу і далі

подаватимуть мужньому народові В’єтнаму 
всю необхідну допомогу.

У нашій країні — на підприємствах, в 
установах, в сільській місцевості у зв’язку з 
місячником проводяться мітинги 1 збори на 
захист В’єтнаму, Радянські люди одностай
но заявляють про свою солідарність з в’єт
намським народом, рішуче протестують про
ти нових агресивних дій США, вимагають 
повного припинення будь-якою втручання 
США та їх союзників у справи народів Ін
докитаю.

Справедлива справа В'єтнаму переможе!
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. /Vх ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ВОНИ СЬОГОДНІ ПЕРШІ
Комсомольсько - молодіжна тракторна 

бригада колгоспу імені Ульянова Ульянов
ського району (бригадир Анатолій Хар
кавші). Скосила 692 гектари, намолотила 
22109 центнерів зерна.

Комсомольсько - молодіжна тракторна 
бригада колгоспу імені Куйбишева Олек
сандрійського району (бригадир Віктор 
Галушко). Скосила 644 гектари, намолоти
ла 12508 центнерів зерна.

Комсомольсько-молодіжний екіпаж Єгора , 
Гаврилова з колгоспу «Путь Октября» 
Онуфріївського району. Скосив 197 гекта
рів, намолотив 4552 центнери зерна.

Комсомольсько-молодіжний екіпаж Якова 
Чорнокора з колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Онуфріївського району. Скосив 217 
гектарів, намолотив 3995 центнерів зерна.

Комсомольсько - молодіжний екіпаж Во
лодимира Зайченка з колгоспу імені XX 
з’їзду КПРС Кіровоградського району. 
Скосив 121 гектар, намолотив 3200 цент
нерів зерна.

Комсомольсько-молодіжний екіпаж Гри
горія Дідурика з колгоспу імені ХХП з’їз
ду КПРС Ульяновського району. Скосив 
101 гектар, намолотив 3254 центнери зерна.
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За підсумками змагання комсо

мольсько - молодіжних тракторних 
бригад області у першому півріч іі 
другого року п'ятирічки перше місце 
здобув колектив Віктора Галушка з 
колгоспу імені Куйбишева Олександ
рійського району. Цьому колективу 
вручений перехідний Червовий пра
пор обласного комітету комсомолу і 
приз імені двічі Героя Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталова.

Бригада Віктора Галушка вибо
рола ще одну перемогу. Вона пер
шою серед комсомольсько-молодіж
них механізаторських колективів об
ласті завершила збирання ранніх 
зернових культур. Хліба скошено на 
площі 644 гектари, намолочено 
12508 центнерів зерна.

Чудово попрацювали молоді ком
байнери Володимир Обревко та Ми
кола Бородавка. На рахунку Воло
димира — 3373 центнери хліба, а 
/Миколи — 3169.

РІВНЯННЯ
НА
ОРДЕНОНОСЦЯ

Секретар Долинського райкому КП 
України С. В. Бурлаченко вручав черво
ний вимпел і Почесну грамоту райкому 
партії та райвиконкому Іванові Юхимо
вичу Хижняку. Комбайнер колгоспу іме
ні Леніна, кавалер ордена Жовтневої 
Революції, комуніст І. Ю. Хижняк най
краще в районі жнивує.

За ветеранами йде і молодь. Перше 
місце серед молодих жниварів району 
утримує комсомолець Микола Климен
ко з своїм помічником Василем Гонча
ренком, також з колгоспу імені Леніна. 

На знімках:. вгорі — перший секретар 
Долинського райкому комсомолу Василь 
ДИКИН вручає перехідний вимпел Мико
лі КЛИМЕНКУ; праворуч —■ шофер До
линського автопідприємстаа Л 10025 Олек
сій РЕЗН1КОВ, який значно перевиконує 
норми на перевезенні хліба.

Фото П, АР'ІИКОВА.
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ГЕОГРАФІЯЗМАГАННЯ
Незабаром минає місяць після виходу в світ по’ 

станови «ГІро порядок підбиття підсумків Всесо
юзного соціалістичного змагання на відзнаку 
50-річчя утворення Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік і про заходи заохочення’пере- 
можців у цьому змаганні*. Днями наш кореспон
дент побував у найбільшій комсомольській органі
зації області заводу «Червона зірка», відомої 
своїми хорошими трудовими традиціями. На кіль
ка запитань про хід ювілейного змагання відпові
дає заступник секретаря завкому комсомолу 
Сергій ВИШНИЦЬКИИ.

Яку участь о боротьбі колективу за
воду за Ювілейний Почесний знак ПК 
КП'РС, Президії Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС прий
мають молоді червонозорівці?
і На нашому традиційному святі — Дні 
черпоігозорівцн, що відбувся недавно, прозву
чали палкі слова бригадира формувальників 
ливарного цеху сірого чавуну Віктора Дуль- 
£ького. Молодий комуніст під імені товаришів 
закликав усіх робітників не шкодувати сил І 
добитись, щоб Ювілейний Почесний знак 
^всяио на заводському прапорі. Бригада, ви- 
іітупаюші з Ініціативою, йде у заводському 
{іцагаяні не з пустими руками. Навіть маймо- 
лбдіді — комсомольці Микола Запорожець, 
Цетро Храпунов І Ярослав ГлистІЙ — працю- 
фїі> з випередженням виробничого графіка, 
л н цілому весь колектив вже трудиться в 
6'яхуцок січня 1973 року.
fey хорошої справи швидкі крила. Зараз роз
куй; змагання за почесну нагороду нестримно 
МІНриться но цехах І дільницях. Заголовними 
ГЇІлами трудової естафети сталн: »Другий рік 
П'ятирічки — достроково!», «На заклик ме.ха- 
нШіторІв Кіровоградіцнни — високоякісні сі- 
валви з конвейєрів!». Разом з усіма заводчд-
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памп ювілейну вахту несуть понад 3 тисячі 
комсомольців І молоді, 22 комсомольсько-моло
діжні колективи. Юнаки і дівчата цілком солі
дарні із старшим поколінним робітників: наше 
підприємство повинно бути в числі нагородже
них Ювілейним Почесним знакам-

— Які зв'язки з інтими підприєм
ствами підтримують машинобудівники 
в ході змагання за Ювілейний Почес
ний знак?

— Найближчим пашим суперником по зма
ганню є Кіровоградський завод тракторних 
гідроагрегатів. Днями представники обох ко
лективів зустрінуться, щоб підбити підсумки 
за другий квартал. Випереджаючи події, ска
жу, що з основних показників у нас кращі 
справи з виконанням плану по продуктивності 
праці. В свою чергу агрегатники випередили 
нас в реалізації та собівартості продукції.

Географія змагання за ювілейну нагороду 
вийшла за межі заводу і області. На черзі — 
підбиття підсумків з колективами заводу імені 
Жоптневої революції міста Одеси, заводу «БІ- 
лінсільмаш» Черкаської області, Любсреиько- 
ю заводу сільгоспмашин .Московської області.

СВОЮ трудову біографію 
Віра Степанюк почала на 

Байдаківській брикетній фа
бриці. Робота лаборанта хі
мічної лабораторії дівчині 
сподобалась: цікавого
стачало на кожен день.

ви-

у свій колектив. В послуж
ному списку її — посада 
майстра ВТК, змінний інже
нер сушильно-пресового 
цеху, старший інженер бю
ро технічної інформації і 
раціоналізації.

йЖ®
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ДО ПОРТРЕТА 
СУЧАСНИКА

Допитливість Віри помі
тили в колективі. І невдов
зі адміністрація фабрики 
направила Віру Степанюк 
на навчання в Дніпропет
ровський гірничий інститут 
імені Артема. З дипломом 
інженера повернулась вона

Не помилились на фабри
ці, коли відряджали Віру 
до інституту. Хорошого спе
ціаліста зараз має підпри
ємство. За щирість і турбо
ту старших вона віддячує 
плідною працею. Це під н 
керівництвом було подано

166 рацпропозиція, (з них 
119 впроваджено у вироб
ництво і дали економічний 
ефект в 123 тисячі карбо
ванців. .

Знають на фабриці і ор
ганізаторські здібності Ві
ри. Талант активістки теж 
відкрився тут, в колективі 
брикетників. Вона — авто
ритетний заступник секрета
ря комітету комсомолу, 
лектор комсомольської по
літосвіти. Гурток «Основи 
комуністичної моралі» хлоп
ці й дівчата відвідували з 
охотою. Віра цікаво прово
дила заняття, старанно го
тувалась до кожної зустрі
чі з слухачами. В її бесідах, 
виступах завжди багато 
прикладів з життя комсо
мольців фабрики, а це од
них підтягувало, іншим про
сто приємно було помути 
добре слово про себе.

Л. СГПЧКА, ’ 
секретар комітету ком
сомолу Байдакібської 
брикетної фабрики.
м. Олександрія.

Па знімку: Віра СТЕЯЛИНХК.

8ЛІД0М 
ЗА АРСЕНАЛЬЦЯМИ
.Чудовими трудовими по

дарунками закінчив перше 
півріччя ювілейною року 
Вектив одного з наймо- 

ших підприємств столиці 
аїпм — заводу «Радіо
лах» їм,сні академіка 

Сґ Гі. Корольова, Кожен 
ф'етій ниробннчних тут член 
ЦЯКСМ. Комсомольці по-бо- 
КОрому, з молодим запалом 
розгорнули соціалістичне 
Ї'магаиня за дострокове ви- .

Знання завдань п’ятирічки, 
зустріч 50-річчя угно- 

реиїїя СРСР,
.ёр!л(.ш як тисяча . юнаків І 
д|юіат підтримали почни 
^щтннк новаторів Героїв Со
ціалістичної Праці з «Арсе- • 
палу» А, Я. Донченка I 
ф, П. Філіиова виконувати 
П'ятиденне завдання за чо- 
»йри дні. Останнім часом 
іїа ваводі впроваджено но- 
цйд сто раціоналізаторських 
Пропозицій в економічним 
ефектом більш як 80 тисяч 
(карбованців.
^Нещодавно комсомольсько- 

молодіжні колектив« кому
ністичної праці складально
го Цеху виступили з Ініціа
тивою працювати без від- 
ш/іу технічного контролю, з 
комсомольською гарантією 
ЙКоетІ. Починання дістало 
гарячу підтримку.
„Чіткий, злагоджений ритм 

роботи, дружба і взаємо
допомога сприяють перевн- 
коианню виробничих планів. 
Молодь заводу вирішила ви
конати своє річне завдання 
ДО ЗО грудня, а ЗО І 31 груд
ня, ! У День всенародного 
Свята, працювати на 
Ощаджених матеріалах і 
ровиді.

Рішенням бюро 
ЯКОМУ комсомольській , 
ганізації передового підпри
ємства за успіхи у виконан
ні плану першого півріччя 
другого . року п’ятирічки 
присуджено перехідний Чер
воний прапор ЦК ЛКСМУ,

да
си-

ЦК 
op-

у ШКОЛУ при- 
ходить моло

дий вчитель. Ви
пускник педагогіч
ного інституту, Те
орія, декілька мі
сяців педагогічної 
практики, — оце і 
все його надбання. 
Перші кроки, пер
ші дні серед ді
тей •— хвилюючі 
не лише для нього. Нам, вже до
свідченим педагогам, теж не бай
дуже, як зустрінуть учні нашого 
нового колегу, чи зуміє він пере
бороти труднощі вчительської 
професії.

І завпеди радісно, коли на твоїх 
очах зростає здібний, знаючий пе
дагог. Приємно, коли він захоп
лює дітей, захоплюється сам сво
єю неспокійною працею.

Молодих педагогів у школі № 34 де
кілька. Приємно відзначити, — кожен 
з них знайшов своє місце, їх поважа
ють учні І вчителі. Ось одна з них — 
випускниця Кіровоградського педінсти
туту Людмила Пилніісііко, секретар 
шкільної комсомольської організації, 
керівник 6 «в» класу. Якщо кажуть, 
що «вчи ге тем потрібно народитися» — 
то, додамо, — класному керівникові 
потрібно мати ще неабиякі організа
торські здібності, адже клас — цс де
кілька десятків дітей: у кожного свій 
характер, свої занити, Інтереси — не
обхідно все це об’єднати в один друж
ний І згуртований колектив.

Всі ці риси притаманні Людми
лі Миколаївні. її життя — невід
дільне від життя класу. То зона з 
учнями на «Червоній зірці», то ви
рушає на екскурсію, то проводить 
цікавий збір загону.

Головне в роботі керівника класу — 
створити дружний актив, створити ат
мосферу, при якій роботу н загоні 
спрямовував би не так вчитель, як са-

• В ШКОЛУ ПРИЙШОВ МОЛОДИЙ ПЕДАГОГ

НАОДИНЦІ 
З КЛАСОМ

мі учні. Цьому допомогла вчительці 
суспільна атестація піонерів. Кожний, 
стоячи перед однокласниками І бать
ками, звітував про свою суспільно-по
літичну і трудову ДІЯЛЬНІСТЬ.

Сергій О. вже приготувався сіс
ти за парту, коли піднялася рука 
І — питання: «Чому ти грубо по
водишся з бабусею?» Серьожа 
розгубився, не чекав такого пи
тання. Не чекав, що це мас якесь 
відношення 
ре вчиться, 

. правда, він
на уроці...

Товариш
І принциповість його завжди має 
великий вихоений вплив. На згада
ному зборі багато хлопчиків і дів
чаток замислилися над своїми 
вчинками.

Дітей вчать відповідальності за 
свої дії — це, здасться, найпот- 
рібніше в роботі вчителя. Педа
гог, особливо молодий, найпер
ший еталон поведінки, відношен
ня до себе і товаришів для дітей. 
Тому завжди радісно бачити, що 
молодь, яка вибрала собі шлях 
педагогічний, виправдовує споді
вання старшого покоління.

Два роки тому прийшла до нас 
і комсомолка Тетяна Лебедева. 
Діти зразу ж полюбили її. Чет-

до школи — він доб- 
займаєгься музикою, 
не проти поговорити

завжди есе помітять.

ні.

вертий «Б» зайняв 
перше місце в ог
ляді революційної 
пісні, фестивалі со
юзних республік. 
Цікаве життя в 
піонерському за
гоні — і значно 
поліпшується ус
пішність, поведін
ка, кожний знахо

дить справу до душі.
Для вчителя обов’язкова не ли

ше ерудиція, вміння розповідати, 
— в значній мірі виховання мо
ральних якостей у дітей залежить 
від ставлення педагога, поваги до 
учнів. Ця якість притаманна обом 
молодим педагогам.

В Нашій школі працює дружний 
педагогічний колектив. Кожен 
вчитель проводить уроки цікаво, 
творчо, намагаючись мати най
більшу віддачу. А. С. Духнич, 
О. А. Бєлявіна, Р. В. Сучкова, —• 
можна наводити багато прізвищ і 
молодих, І вчителів з досвідом, 
для яких робота вихозателя стала 
справою життя.

Єдність поколінь — важлива в 
кожній професії. 1 особливо се
ред педагогів. Старші передають 
досвід молодим, вчителі вчать уч
нів і вчаться самі, — шкільний 
процес багатогранний і складний. 
І в зусиллях кожного педагога 
відчувається робота всього колек
тиву, заслуги школи — це успіх і 
кожного.

Т. ГОНЧАРОВА, 
заступник директора по ви
ховній роботі СШ № 34.

м. Кіровоград.

ВСЕ ДЛЯ 
«БРАТЕРСТВА.
Розгорнулись будівельні роботи на 

трасі другої черги міжнародного газо
проводу «Братерство», по якому природ
ний газ буде транспортуватись з газона
сосного району «Долина» (Українська 
PCP) в Чехословацьку Соціалістичну Рес
публіку. Довжина підземної магістра
лі *— 182 кілометри. Зараз йде зварю
вання нитки труб і доставка їх на склад
ні ділянки траси. Вперше тут зварюються 
труби діаметром 1420 міліметрів. В бо
лотних і заплавних районах на стальну 
нитку газопроводу навішується додатко
вий вантаж із збірного залізобетону 
вкладаються запобіжні плити.

Крім ЧССР радянський природний газ 
одержать також Угорщина, Болгарія, 

‘ інші країни. Для цього на терито
рії Чехословаччини будується транзит
ним газопровід.

На знімку: будівництво другої черги 
газопроводу «Братерство». Ізолювання 
труби діаметром 1420 міліметрів.

фено Б. КРІІШТУЛА. АПіІ.

Місто—селу

РОБІТНИК 
ЕНЕРГОЦЕХУ 
ВИРУШАЄ 
В СТЕП

8 емергоцеху тільки- 
но закінчилась зміна. 
Але молоді робітники не 
спішили ; до заводської 
брами. Зібралися з чер
воному кутку, щоб пого
ворити про завтрашню 
поїздку в село. Всі зна
ли, що знову треба бу
де допомогти колгосп
ним меліораторам, які
розширюють 
рік штучне 
своїх поліз, 
зорівці.

з року в 
дощування 
і червоно- 
зміцнюючи

шефські зв’язки міста з 
селом, постійно пропо
нують свої послуги дру
зям.

Цього разу — марш
рут в колгосп імені 
Фрунзе Кіровоградсько
го району. Майстер цеху 
В. П. Чабаненко разом з 
молодими слюсарями 
Анатолієм Коваленком, 
Юрієм Шашкіним, елек
трозварником Георгієм 
Довбнею взялися за 
монтування насосу 
6-МДС-60. Півторатонний 
агрегат встановили заз- 
часно.

■— Купите ще один та
кий •— кличте негайно, 

сказали заводчани, 
залишаючи село. — Ми 
неодмінно знайдемо час, 
щоб ДОПОМОГТИ...

В колгоспі імені 111.лр- 
са теж дякують черво- 
нозорівцям за допомо- 
ГУ- Тут вони дбайливо 
попрацювали, коли спо
руджувалась насосна 
станція, прокладався во- 

— на ї 300-метро- 
вій відстані пройшли мо- 
лоді майстри з «Черво
ної зірки».

Чимало зробили ком
сомольці підприємства, 
допомагаючи сільським 
трудівникам у мехачіаа- 
ц" ферм, на упорядку
ванні сіл, в обладнанні 
спортивних майданчиків. 
Дружба Серпа і Молота 
зміцнюється повсякчас.

м проявляється і в 
обміні досвідом комсо
мольських організацій, і 
8 ,5п*ЛЬмих діях культар- 
Міиців,^ в повсякденній 
турботі про те, щоб як
найшвидше зітерлася 
різниця між містом і се
лом.

М. КРОКУН.
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ЗН ФЕСТИВАЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ

Хоровий колектив, яким керує О. Смоленський, вже но перший рік славиться своєю майстерністю. Він — учасник баса- 
<ьрк оглядів художньої самодіяльності, лауреат мистецьких фестивалів. Співають а ньому здебільшого молоді робітники 
Кіровоградського ремзаводу «Укрсі.тьгосптехнікн».

На знімку: вистукав народний кор ремзаводу. Фото В. КОВПАКА.

....... І1? АГАТО років тому приїхала 
вчителювати в Помічну що 

ца Кіровоградщйні, випускниця 
Цуйбишевського педінституту 
Клавіа Козакова. Працювала в 
школі.

, у І ,0^1

•Дитячої кімнати міліції.
_ гапася. Чи справиться 

^лоло^а, недосвідчена, 
юридичних знань, з тими,

Та несподівано їй за- •, 
Пропонували посаду інспектора

. Заза- 
воча, 

без
_ . ____ , _ , ...... , кого
Звикли вважати «важкими»?

Але: погодилася. Знайомила-

наслідків призао- 
пообіцяз назаож- 
з «невинною», як 
думав, забавкою.

її ИСЗТїк Оркестр народних інстру-
/ДЗОЙІЗ 3/1 1 О ментів Кіровоградського бу-

БАНДУРИ динку вчителя користується 
неабиякою увагою серед 

• ••Шанувальників музики. В 
цьому році він відзначив 

своє 23 річчя. Від першої української пісні «Ле
тять качки», виконаної в 1949 році оркестром 
в складі 17 домр, до великої різноманітної програми, 
— такий шлях пройшов оркестр, що налічує тепер 
60 виконавців.

Незмінними лишилися традиції, закладені першим 
засновником оркестру Леонідом Савелійовичем Моро
зом.

Успіхові в значній мірі сприяють ветерани. Але до складу 
оркестру останнім часом увійшло багато молоді — учні му
зичного училища Микола Гани, Серіій іваїїченко, Тетяна 
Войцеховська. Грають в нашому оркестрі також ливарник 
взводу «Червона зірка» Петро Грнгор’ев, залізничник Ми
кола Войтюк, .медсестра Тамара Близнюк та інші аматори,

Слід окремо сказати про солістів нашого оркестру, Мико
ла Хлебніков — тричі лауреат республіканського конкурсу 
вокалістів. Людмила Смирнова — талановита співачка, яка 
з любов’ю і захопленням виконує українські пісні. Юрій 
Янголенко — емоційно і з натхненням співає пісні су
часних композиторів.

...Дзвенять, славлячи наше щастя, старовинні бан
дури, скрипки, домри, балалайки, дзвенить пісня про 
нашу велич і дружбу.

Готуючись до' 50-річчя утворення СРСР, колектив 
включив до свого репертуару, крім творів україн
ських митців, твори російських, білоруських, грузин
ських та вірменських композиторів. І цим ще біль
ше прикрасив програми своїх концертів.

М. КОЖУХАР, 
староста домрового оркестру при Будинку 
вчителя.

м. Кіровоград.

ДЕНЬ
ЛЕЙТЕНАНТА
МІЛІЦІЇ
СЯ з вихованцями, зацікавилася 
ними. Різні діти, різні причи
ни, що штовхають на бешкети, 
«правопорушення. Буває, що за 
чаркою батько світу білого пе 
бачить, а мати більше госпо- 

’^дарстаом зайнята, ніж власною 
•дитиною. Ото й відбивається 
дитина від рук, захоплює її 
вулиця.

...Клавдія ■ Тимофіївка задумуєть
ся, згадав своє дитинство, власні 
«подвиги»... Отакі ж, мабуть, і оці 
«важкі». То чого ж боятися? Треба 
Лише зрозуміти їх, зуміти знайти 
спільну мову.

Знайшлися помічники: пенсіонер
ки О. О. Новикова, .М. К. Скрнп- 
ченко. начальник пожежного поїз
ду П. С. Проценко, КОМСОМОЛКА 
Галина Путінцсва, вчителька А. І. 

’ |сакова та багато інших. Запропо
нували спою допомогу, підтримку. 
Разом створили раду громадськос
ті. Члени ради стали частими гос
тями а школах, на педрадах, ком
сомольських зборах, в сім’ях окре
мих учнів. Відвідували колгоспні 
ферми, бригади, міські підприємст
ва, цікавилися життям підлітків.

Потім довго не гасне світло в ди- 
Дпчій кімнаті міліції. Говорять вш- 
ро, гаряче, бо всіх хвилює одне; 
як запобігти можливому злочину? 
Як допомогти підлітку?

Не си ділося 
Валентинові Руденку. 
рве, то НП ВУЛИЦІ шось 
не, що тільки ну... 
«операції» продумані 
вогником. Слухали його і на пед
раді, і на сесії виконкому. І ніякої 
реакції. А що. як спрямувати 
енергію хлопця на інше? Доручили 
організувати похід в ліс, за 20 км 
вій. міста. Абсолютно самостійно. 
Ну. тут . Вально і! розвернувся. 
Сподобався той похід усім. А най
більш запам’ятався самому оогапі- 
затору та" йде Клавдії Тимофіївці. 
Адже з того дня народився новий 
Валентин — той, який успішно за
кінчив школу, а тепер захищав 
рубежі Вітчизни в лавах Радян
ської Армії...

Звичайно, наївно було б ду
мати, що одне доручення пе
реродило підлітка. Були іще 
доручення, були бесіди, точні
ше — задушевні розмови, по
стійна. доброзичлива увага ін
спектора дитячої кімнати. А 
тепер юнак знаходить у листах 
до неї споза найщирішої вдяч
ності. ! тепліють очі Клавдії 
Тимофіївки.

Одного разу отут, перед 
членами ради громадськості, 
стояв і червонів Віктор Скрип

спокійна на парті
То урок зі- 

таке ветруг- 
До того ж 
блискуче, з

ник. Хлопець любив техніку, 
особливо захоплювався радіо, 
в ще більше — «радіохуліган- 
ством». Йому пояснили, якої 
шкоди воно завдає, до яких 
небезпечних 
дить. Віктор 
ДИ ПОКІНЧИТИ 
він спочатку
Слова дотримав, хоч з радіо 
не розлучався. Успішно закін
чив школу, тепер навчається в 

льотно - штурман-« 
ському училищі.

Чимало клопоту 
завдав інспектору 
дитячої кімнати 
«важкий» підліток 
Олександр Литви
ненко. Рано взнав 
«смак» горілки, по
рушував громад
ський порядок, ди

сципліну в школі, 
а потім узагалі надумав кинути 
навчання.

Поведінка Віктора стурбува
ла громадську раду дитячої 
кімнати. Як допомогти хлоп
цеві знайти себе? Обговорили 
на засіданні, порадилися з 
учителями, батьками. Взяли 
поведінку Віктора під постій
ний контроль. Допомогло.

Активісти дитячої кімнати — пе
дагоги О. М. Сідельников, В. М. 
Тарнавський, робітник депо П. О. 
Руденко, домогосподарка Н. І. Ку- 
ницина та інші провели кілька рей
дів по виявленню дітей І підліт
ків, за якими немає вдома на
лежного нагляду. На це негатив
не явище вказано батькам, педаго
гам. Ті підлітки, які ніде не пра
цювали, не вчились, Іноді вживали 
алкогольні напої — В. Генов, 
Л. Горбачов, О. Галушко, А. Коза
ченко, І. Прнстіиськнй, — тепер 
трудовлаштовані, під суворим на
глядом громадськості.

Часто Клавдія Тимофіївяа вико
ристовує як виховний метод місце
ву щотижневу радіогазету. Цього 
найбільше бояться правопорушни
ки. Адже який сором на весь ва- 
йон — отак «прозвучати» в ефірі!

Нещодавно в райцентрі та в самій 
Помічній відбулися вечори на те
му: «Увага: підліток!». Перед
юнаками та дівчатами виступили 
начальник райвідділу міліції, про
курор, педагоги, ветерани віник, 
ударники сільськогосподарського 
виробництва. Ло учнів усього ра
йону звернулися вихованні школи- 
Інтернату з закликом: добре вчи
тися, гідно поводити себе в школі, 
вдома, в громадських місцях.

На таких вечорах заслужені 
люди села чи міста урочисто 
вручають підліткам паспорти, 
говорять теплі напутні слова.

Немає вільної години, часу 
«для себе» у лейтенанта мілі
ції Клавдії Козакової. Все їм, 
отим галасливим, «важким», 
віддає інспектор. А вони пла
тять довір’ям, скупою хлоп’я
чою любов’ю, стають поміч- 
никами-дзержинцями, потім 
просто хорошими людьми. 1 
це найбільша нагорода для 
Клавдії Тимофіївки, портрет 
якої занесено на стенд поша
ни УВС Кіровоградського обл
виконкому.

Л. ПАПЧЕНКО, 
В. МАРИЧЕВА.

м. Помічна.

ТІ ДАЛЕКІ
Село Дівоче Поле. Тут у листопаді 

1943 року точилися кровопролитні бої 
за звільнення Олександрійського райо
ну від німецьких фашистів. Саме звід
си розпочали свій похід по місцях бо
йової слави 68-ї механізованої бригади 
8-го. механізованого Червонолраг.орного 
ордена Кутузова Олександрійського 
корпусу юні слідопити Московської 
школи N2 60 — гості шахтарського 
міста. ’

У поход: взяли участь учні олексан
дрійських шкіл № 9, № 10 та № 13, 
ветерани, учасники Великої Вітчизняної 
війни. Зокрема, колишній командир 
стрілецької роти Н. Є. Снегов, колиш
ній підполковник медичної служби, а 
нині лікар обласної лікарні П. М. Тро-

ШЛЯХИ...
фимов, колишній танкіст, нині — Інже
нер «Черзоної зірки» М. І. Траверов. Во
ни показали юним слідопитам ті місця, 
де точилися бої, розповіли про подвиги 
радянських бійців, .

Золотарівка, Лекарівка, Олександрів
на, Березівка, Ульяновка... Ще й сьо
годні, через 29 років, тут у багатьох 
місцях збереглися сліди війни: окопи, 
могутні дерева,’ понівечені осколками 
мін та снарядів. Та невпізнанно зміни
лися села після війни. Московські та 
олександрійські слідопити, побувавши у 
них, зібрали багато /матеріалів у цьому 
поході, присвяченому 50-річчю утворен
ня СРСР.

С. КУЛИКОВ.ПІД ГОСТРИМ КУТОМ
кіль- 

чопо- 
4 липня, 
тайга, не 

зеленів

О ОНИ, бійці будзагону
кістю понад 50 

вік, прибули сюди 
Поруч не шуміла 
ревла Ангара, Зате 
молодий лісок і лагідно били
ся об круті бережки хвилі 
прозорого ставка. А будова

вич Цертій і начальник відді
лу робітничого постачання 
тресту «Кіровоградсільбуд» 
Володимир Володимирович 
Ковтуненко. А при чому тут, 
можете запитати ви, аж зразу 
обидва трести?

А тут вийшла така Історія. По-

ЗАПОНША
ПЛАТІЖНА

комбікормового заводу, що 
знялася на околиці Компані- 
Ї8ки і була чи не першою для 
багатьох з них, видалася їм 
не менш значимою, ніж якась 
велика будова в Сибіру.

— Тут просто чудово! 
захоплено вигукнули хлопці •— 
учні Кіровоградського буді
вельного технікуму. І з запа
лом взялися за роботу. Петро 
Титович, директор комбікор
мового заводу, що будується, 
ходив іменинником! проблема 
робочої сили на літо вирішена.

Але шо за чудасія: крива наст
рою робочої сили раптом заіпу- 
лась униз. Ніякі розмови про су
му. яку заробить кожний із студ- 
загонівців. не допомагали. ІІа дум
ку командира будзагону, виклада
ча технікуму Євгенія Васильовича 
Тарасенкова, падаючу криву наст
рою могли підперти лише смачні і 
повноцінні в калорійному відно
шенні сніданки, обіди та печері.

Для декого такий висновок здай
ся щонайменше дивним. А коли Єв
геній Васильович поставив вимогу 
відремонтувати електроплитки, під
ключи ги холодильник, без чого не 
могло бути й мови про приготуван
ня їжі. його просто не зрозуміли. 
Хто «вони»?

Виконуючий обов'язки на
чальника будівельного управ
ління № 3 тресту «Кірово- 
градпромбуд» Микола Кирило-

руч з будівництвом комбікормово
го заводу е їдальня, а належить 
вона тресту «Кіровоградсільбуд». 
Ось І домовилось керівництво БУ-3 
і «Кіровоградсільбуд», що сільбу- 
аівці годуватимуть юнаків у своїй 
їдальні, а бухгалтерія БУ-3 акурат
но перераховуватиме належні гро
ші. Вдарили по руках — і на 
цьому кінець. Бухгалтерія будугі- 
равління № 3 «забула» перерахува
ти тресту «Кіровоградсільбуд» гро
ші за харчування студза'гонівців, а 
відділ робітничого постачання по
ставився до молоді гірше нерідно
го батька. І хоч навкруги, себто в 
магазинах, продовольчих складах, 
колгоспах можна закупити всі не
обхідні продукти, ніхто з керівни
ків будівельних організацій 1 не 
подумав поліпшити справи. Назрі
вав скандал. І тільки звернення 
Євгенів Васильовича у високі об
ласні Інстанції зупинило, нарешті, 
важке колесо волокити.

...19 Липня-у кабінет- -за
ступника керуючого трестом 
«Кіровоградсільбуд» Івана Кос
тянтиновича Никитенка швид
ким кроком увійшов захеканий 
чоловік.

— Ось! Ось, — через силу 
вимовив він, виймаючи з-за па
зухи папірця. — Вже перера
хував. Подивіться! ,

— Заспокойтесь, громадяни
не. Скажіть, хто ви, що то за 
папірець мені показуєте, — 
сказав Іван Костянтинович.

Відвідувач сів, витер хусти
ною обличчя.

— Я головний бухгалтер бу
дівельного управління 
«Кіровоградпромбуду» 
ченко. Михайло Тимофійович. 
А оце, — він подав, папірця 
заступнику керуючого, — пла
тіжна. За харчування учнів 
технікуму ми перерахували вам 
1000 карбованців.

— Бачу, навіть чорнило не 
просохло, — Значить гроші 
тільки сьогодні перерахували.

Гість мовчки розвів руками.
— Але ж вам завтра-після

завтра доведеться знову пере
раховувати тисячу карбован
ців. Студенти з’їли тушонки, 
круп і так далі майже на всю 
цю суму. : «

У Михайла Тимофійовича 
.розширились очі.

— Що ж тепер буде? У нас 
на рахунку лишилось всього 
три копійки, — бурмотів він 
про себе, йдучи до дверей...

Того ж дня у Компапіївці відбу
лася нарада з участю І. К. Ннкн- 
тенка. М. К. Цертія не було — 
відчував, либонь, що пахло банею. 
Розмова, дійсно, була гарячою. 
Вразило два моменти. . По-перше, 
дехто вважав, що найголовніші 
функції Є. В. Тарасенкова — бути. 
Інтендантом. Чомусь про роль йо
го, як вихователя, організатора 
колективу зовсім забули. По-друге, 
виявилось, шо тут же. у дворі ПМК 
№ 137 в аж сіо(’) метрів кабелю, 
потрібного для підключення холо
дильника, Теоретично були вирі- 

• інені всі питання — від заготівлі 
овочів І м’яса по ремонту електро
плит І культурного дозвілля. Як но 
виглядатиме практично, сподіває
мося дізнатися згодом від тт. Коп- 
тунепка і Цертія.

А в цілому диву даєшся: не
вже потрібно було півмісяця 
палких суперечок, щоб вирі
шити проблему обіду? І згада
ні будівельні організації в да
ній ситуації виявилися не на 
висоті. ■

№ З 
Лев-

А. КРЯТЕНКО.
смт. Компапіївка.
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

О СПОРТ
22 липня 1972 року

О СПОРТ
г|л РЕПЕР показав на струн- 
Л ку дівчинку 1, посміхаю
чись, мовив:
-Це - Галя Гребспчск, 

Наша надія.
А дівчина тим часом ви

конувала різні вправи,
— Дуже складний еле

мент, — пояснив мені Юзеф 
Юзефович То.тчинськнй. — 
Та Галя його опанувала до
бре. Смілива юнка.

Прийшла дівчинз до сек
ції спортивної гімнастики, 
як була в другому класі, 
Прийшла — за компанію. 
Займалася у Валентини По- 
сипі ви 11 То л ч н нсь кої.

Невеличкою зросту, верт
лява, вона із захопленням 
розучувала перші спортивні

РОЗГІНГАЛИНИ
ГРЕБЕНЧУК

-J

. ро . ry РмУ-ра. w mpyg^Hj- К) - над

КРОКУЄ «ОЛІМПІЯ»тр АРМИЯ дарунок 
в учасникам збір
них команд — відпо
чинок у таборі облас
ної станції юних техніків, що розташувався в 
Світловодську, влаштувала своїм вихованцям 
адміністрація Кіровоградської дитячо-юнаць
кої спортивної школи № 2.

Гут із спортсменів відділень легкої атлети
ки, . велосипеду і футбола створено загін 
«Олімпія», командиром якою юні обрали На
дію Шеремет.

Старший тренер ДЮСШ М 2 Валентина Ми
хайлівна Бадова, наставник легкоатлетів Юрій 
Григорович Вероицький І тренер відділенні« 
футбола Юрій Григорович Калашников до
клали усіх зусиль, аби фізично укріпити сво
їх вихованців, підготувати їх до поєдинків на
ступної першості області. Вже з перших днів 
перебування в таборі юні спортсмени присту
пили до тренувань по заздалегідь складеному 
плану.

Кожен ранок розпочинається із зарядки, яка 
проводиться в сосновому лісопарку. Хвилю 
бадьорості І наснаги відчувають спортсмени 
від кросу, ранкових гімнастичних вправ.

А потім — добре продумані тренувальні 
заняття. Вони проходять І на доріжках лісо
парку, і на сипучому піску дніпровського пля
жу. Гартуються спортсмени в купанні, в бігу, 
в змаганнях та прикидках. Часта зміна місць 
проведення тренувань і різнонлановість за
нять позитивно впливає на загальний фізич
ний розвиток юні і дає свої наслідки. Хлоппі 
і дівчата посвіжішали, загоріли, силою у них 
налилися м'язи.

Особливої уваги надають тренери спеціаль
ній підготовці. Так, футболісти під керівницт
вом ІО. Калашнікова відпрацьовують удари з 
лету, розігрують комбінації. Неодноразово 
команда (капітан — учень 10 класу СШ № 4 
Анатолій Руденко) .зустрічалася з світловод- 
ськимн юними суперниками у дружніх поєдин
ках. Добре зарекомендували себе воротар 
Юрій Закревський, ііапівзахисннк Володимир 
Моргунов та інші.

Радіє наюді згуртувати колектив легкоат
летів старший тренер цього відділення Вален-

типа Михайлівна Бадова. Адже у Кіровоград 
ді, тренуючись па різних базах, вихованці 
ДіОСШ 76 2 навчались у різних школах в різ- 
ні зміни, навіть не мали змоги познайомити
ся, а тепер, у таборі, здружилися, допома
гають один одному оволодівати спортивною 
майстерністю.

Пишається тренер і досягненнями вихован
ців. Більшість з них стали чемпіонами табір
ної спартакіади. Найкраще тут виступили ви
хованки ДІОСШ, а хлопці загону «Олімпія», 
забезпечили обслуговування спартакіади суд
дівством. Кращих суддів — дев'ятикласників 
СШ № ІЗ Євгена Акуру і Світлану Козачпи- 
ську відзначено грамотами.

...Вирує радісне життя у спортивному заго
ні «Олімпія». Юні беруть активну участь у 
всіх табірних заходах. Вони стали призерами 
у конкурсі строю і пісні, малюнків на асфаль
ті. В останньому відзначилися Володимир 
Дейнега і Тимур Барсоцькіїіі, а робота Ольги 
Антипцевої «Кам’яна квітка» була визнана 
кращою. Надовю у всіх залишиться у пам’я
ті враження про екскурсію на теплоході до 
столиці України — Киева.

Про своє перебування в таборі спортсмени 
ведуть записи у загоновому щоденнику. Се
ред матеріалів — численні записи про день 
відкриття табірної зміни, про подорож по 
Кременчуцькому водосховищу, враження про 
юне місто енергетиків — Світловодськ, зари
совки про чемпіонів спартакіади Олександра 
Добровольською та Надію Шеремет, про по
єдинок легкоатлетів та футболістів на волей
больному майданчику.

З новими силамгі, відмінно відпочивши і за
гартувавши своє здоров'я, повернуться юнаки 
І дівчата до своїх домівок, везучи з собою 
пахощі соснового лісу, подих морського вігру,^, 
бажання досягти нових успіхів у спортивній • 
досконалості. і і, і і ■

вправи, добиваючись чисто
ти виконання. Саме ця ста- 
рапиісіь сподобалась трене
рові. Та через декілька днів 
дівчина пе з'явилась на тре
нування. Йшли дні, а її ис 
було.

Мати. Марія Іванівна, лю
б’язно зустріла тренери:

— Щось з Галиною моєю 
робиться. — довірливо роз
повідала. •— 3 дітьми на І1О- 
двір і грається, а до залу 
йти ке хоче. Поговоріть, 
будь ласка, з псю.

Дівчині Суло соромно, 
Опустила очі, мовчки диви
лась у землю. На всі пи
тання відповідала: «Не
знаю» і ховалась за матір.

— Ти не лякайся, приходь 
завтра на тренування. Ніхто 
з дівчат не може виконати 
повий складинй елемент, а 
за. я певна, зможеш.

Рік запять зостався поза
ду. Галина виконала норму 
першого юнацького розряду. 
Тренер Юзеф Юзефович, у 
якого вина тепер навча
лась, помітив у ДІВЧИНИ ті 
якості, без яких не може 
бути доброї гімпастк’.і — 
сміливість, наполегливість, 
працелюбність. Намагався 
розвивати їх. Л ще йому 
подобалось те, що юна гім
настка любить і швидко 
опановує складні елементи, 
Якщо ж вони не вдаються, 
бере характером. Багато 
працює, обов'язково добива
ється свого.

Не вдавалися Галині віль
ні вправи. Виконуючи їх, 
ночувала себе скованою. То 
ж, приділила основну увагу 
хореографії.

— Дівчина тренувалась 
наполегливо, — роз’повідае 
тренер, — і ми включили її 
до складу збірної команди, 
і вже на перших змаганнях 
попа не підвела. У комплек
сі гімнастичною багатобор
ства набрала 66 балів.

А згодом гімнасти виїхали 
до Харкова. Галина з пер
шої ж вправи захопила лі
дерство серед своїх ровес
ниць, які виступали за про
грамою першого дорослого 
розряду. У цих змаганнях 
кіроаоградка перемогла.

їй лише 12 років, 1 вона 
робить свої перші кроки у 
спорті. ИІе все — попереду,

Г. ТОЛОК, 
кандидат у майстри 
спорту.

успіхів у спортивній •

І. КАРАНТ, 
вчитель Світловодської СШ №8.

Фото MTI—АПН.
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~РЧТ МаЛЬ - Члм.к.к И -

Михайло РОДИ НЧ ЕН КО.

ВІКНО
ЧЕКАННЯ

26 СЕРПНЯ 1972 РОКУ В МЮНХЕНІ ПОЧНУТЬСЯ XX ЛІТНІ ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ 
З Н 1 М КУ: ОЛІМПІЙСЬКЕ СЕЛО,

fU-ЛСС! If чр.леи спот 
ГДля СНсОННаНИЧ

i'WU-' A И) dnac.ГЛ С

------------- ------" •■•;

18.40 — Концерт. (М)”
- Кольорове тслебачсн- 

Науково - популярний

♦ МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМу, г, Кировоград.

316050 ГСП, Кіроеоград-50, вул. Луиачарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу иом» 
гомельського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36,

Про можливі зміяи в про« 
грамі пас повідомлять диктори 

радіо і телебачення,

Програма мультфільмів. 
15.45 — «Електро-72».

20.45 - «На

у ШША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

сталь-tO мас що.шь пук но ам__
j Лп9 тлгоЬЛ

(Мальчишки идут п рабочие 
В семью заводскую, дружную, 
Доро>у выбрали трудную — 
Над сталью властвовать нужно им 
Силой и волей своей.
Мальчишки идут в рабочие. 
Металлы варить сверхпрочные, 
Точить детали сверхточные, 
Поют моторы станочные. 
Славу рабочим рукам.
Мальчишки идут в рабочие, 
Растет поколенье славное. 
Равняется на наставника, 
Всегда ему благодарное. 
Ласково батей зовут.
Мальчишки идут в рабочие — 
Званье почетнее нет!

І
І
І

Вікно чекання 
В кожного своє, 
йому завжди 
Відчивеному бути, 
Воно в житті 
Нікому не дає 
Печалі втрат 
1 сум розлук забути. 
Під цим вікном 
Надія пророста

Ога, що серце
Лагідно втішає
І сподівання
В ньому на ліга, 
Чи то довіку
Жити залишає...
Л серце те
Піхто не осміє,
Що ревно жде
К'МО вже не вернути,..
Вікно чекання
В кожного своє — 
Воно було відчиненим 
І буде!

СКАЖИ МЕНІ
— Скажи мені, Галочко-полісе почко, 
Що за квіти сієш ти біля ганочку?

Ну і хлопець!
Все вій хоче знати, —
Незабудки будуть тут квітувати...

— А скажи, Га.тинснько-україпонько,
Для кого ти вишила цю хусгиноньку?

— Ой, який допитливий,
І Іаче дівчинка!
Для кого я вишила
Там помічено...

— То ж відкрийся, Галочко-полісяночко, 
Для кого ці квіти й вишиваночиа?

— Та не муч ти серце! 
Не для тебе все це..,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 23 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей, 
(М). 9.20 — Новини. (ЛІ). 9.30
— Кольорове телебачення. 
«Приходь, казко:». (М). 10.00
— «Музичний кіоск». (М). 
і0.30 — «Сьогодні — День пра
цівника торгівлі». (ЛІ). 11.30
— Всесоюзний фестиваль на
родної творчості, присвячений 
БО-річчю 
(М). 12.15 
на». (М). 
« Новин» 
Художній 
(ЛІ). 14.45

— Та ну!..
ст Олександрівна 

Долинського району.

утворення СРСР. 
— «Сільська годн-

13.15 — Кіножурнал 
дня». (М). 13.25 — 
фільм «Чарівник».

...... . — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флоту. (М). 
15.15 — Кольорове телебачен
ня.
(М).
(М). 16.15 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кінонодоро- 
жей». (М). 17.15 — «Сім'я». 
(Донецьк). 18.10 — XII Всесо
юзна спартакіада школярі». 
Легка атлетика. (К). 19.00 — 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з футбола. 
«Спартак» (М) — «Торпедо» 
(М). II тайм. (М). 10.45 — Ху
дожній фільм «Один шанс Із 
тисячі». (М). 21.01) — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — Кіно- 
панорама, (М). 23.00 — Теніс.

Кубок Депіса. СРСР — Руму
нія, (Тбілісі). По закінченні — 
новини. (М). ДРУГА ПРО- 
ГРАЛ1А. 17.00 — Музичний 
фільм «Домра». (К). 17.15 — 
Телевізійний народний уні
верситет. (М). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «Музична афі
ша». (ЛІ). 19.03 — «На мери
діанах України». (К). 19.30 — 
Фестиваль-звіт майстрів мис
тецтв і художніх колективів 
України. (К). В перерві — 
«На добраніч, дітиі». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Творчий вечір Доне
цького обласного драмтеатру. 
(К). 22.30 — Вечірні нови
ни. (К).

ПОНЕДІЛОК. 24 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Юні друзі лісу». (Ужгород). 
17.20 — Тележурнал «Партійне 
життя». (Харків). 17.50 — «Від 
понеділка до понеділка». (К). 
18.00 — «Будні хліборобів». 
(Дніпропетровськ). 
Музичний антракт. (К).
— Інформаційна

них Інструментах і народної 
пісні. (М). 22.50 — Спортивна 
програма. Першість світу з 
шахів. Чемпіонат СРСР 
стрибків у воду. (М). 23.40 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 - 
Для школярів. «Вогнище». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.10 — Науково-пізнавальнії 
програма «Наука — сьогодні». 
(ЛІ), 18.40 — Концерт. (М).
Г.1.00 — Кольорове телебачен
ня.
фільм. (М). 19.25 - «Улюблені 
арії*. (Одеса). 20.45 — «На 
доораніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Про це забу
вати не можна». (К). 23.15 
Вечірні новини. (К).

БК 05739. Індекс 6Н97,

18.20 — 
нпоо 

. . ______ програма
«Вісті». (К). 19.25 — «Потен
ціал Сибіру». (М). 19.55 —
Прем'єра телевізійного багаго- 
серійною художнього фільму 
«Посли не вбивають». 1 серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Заключний кон
церт лауреатів всеросійського 
конкурсу виконавців на народ-

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
оо пресі, м. Кіровоірад, вул. Глінкн, 2.

ВІВТОРОК, 25 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Інтерба
чення. Для дітей. «А у нас у 
дворі». (К). Ю.15 - Концерт. 
(М). 10.45 — Художній фільм 
«Клич пустелі». (М). 11.50 — 
«Про балет». (М). 12.50 — 
Програма телевізійних доку
ментальних фільмів. (М). 13.10 
— Чемпіонат СРСР з футбола 
«Динамо» (М) - «Дніпро»
(Дніпропетровськ}, (і тайм. 
(М). 14.30 — Новини. (М)’ 
10.55 — «На головних напрям
ках п'ятирічки». (Запоріжжя). 
17.15 — XII Всесоюзна спарта
кіада школярів. (К). 18.10 —
«Встають у степах обеліски». 
(Миколаїв). 18.30 - Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.00 — Концерт. (М). 19.30 — 
Науково-популярна ііроірама 
«Здоров'я». (М). 20.00 — Пре-

м’ера телевізійного багатого* 
рійного художнього фільму 
«Посли не вбивають». II сеоіч. 
(йі), 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Співає народний 
арА"ст СРСР П. Лнсиціаи»- 
(А1). 22.35 — Спортивна про
грама. (М). 23.35 - Повн
ий. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.40 — 
«Природа і закон». (М). 17.30 

Для дітей. «Райок москов
ського зоопарку». (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — «В сім'ї 
єдиній». (М). 19.00 - Д<> 
50-річчя утворення СРСР. «К1- 
иосторінка Узбекистану». (До
нецьк). 19.45 _ «ца лпмах 

19.50 —
Вистава

нсцьк)...........
республіки». (К). 
у* Адам, «Корсар», шікк*»«* 
Харківського театру опери та 
9п^гТу *'*■ Лисенка. (Харків). 
20.45 — «На добраніч, дітні». 
/мт 21~ Програма «Час»« 
<М). 21.30 — Продовження ви
стави. (Харків). 22.00 -•
пНарт*’ Шаховий випуск. (К). 
23.30 — Вечірні новини. (К).
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