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е ДЕЛЕГАЦІЯ
ТОЛБУХІНСЬКОГО 
ОКРУЖКОМУ БКП 
НА КІРОВОГРАДЩІ1ИІ

Степівчаїш зустрічають дорогих 
гостей з Болгарії — делегацію Тол- 
бухінського окружкому БКП. У 
складі делегації — секретар ок
ружкому партії Петро Іііков Псг- 
ров, завідуючий відділом оргпартро- 
боти окружкому Стефал Марінов 
Петров, секретар Тервелського рай
кому БКП Дімо Іванов Райчев, сек
ретар парторганізації швейної фаб
рики Гінка Димнтрова Дімсва.

З болгарськими друзями відбула
ся зустріч в обкомі Компартії Ук
раїни. Члени делегації окружкому 
поклали квіти до пам’ятника 
В. І. Леніну. Сердечно вітали гостей 
на заводі «Червона зірка» — вони 
побували в парткомі, цехах і відді
лах підприємства, .мали розмови з 
робітниками, іпжеперно-текііі'ішіми 
працівниками.

і»

В залі філармонії на вечорі радянсько-болгарської дружби (фозо зліва). Чле
ни делегації окружкому з кіровоградськими піонерами (фото вгорі).

Фото В. КОВПАКА.

(Закінчення на 3-й стор.).

Нонтрольный эк

Ювілею 
комсомолу 

Молдавії
КИШИНІВ, 15 травня. 

(ТАРС) Сьогодні в рес
публіці почався Тиждень 
ветеранів комсомолу Мол
давії. Це один з перших 
заходів, які проводяться 
в зв’язку з 50-річчям ком
сомолу Молдавії. На бу
довах і в цехах, у колгос
пах і радгоспах, у шкіль
них класах і студентських 
аудиторіях тепер органі
зуються виставки, тема
тичні вечори, проводяться 
лекції, присвячені знамен
ній даті.
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З’ЇЗДОВІ ПАРТІЇ
У ЦН ЛНСМ України
Серед комсомольсько-молодіжних 

колективів, юнаків і дівчат республі
ки, як і всієї країни, широко розгор
нувся рух за гідну зустріч XXV з'їз
ду партії, Молоді трудівники праг
нуть перетворити кожен передз’їздів- 
ський день у день самовідданої, ви
сокопродуктивної праці, намічають 
нові рубежі, беруть додаткові соціа
лістичні зобов'язання.

Під девізом «XXV з’їздові КПРС-- 
комсомольський мільйон» працює мо
лодіжна бригада робітників очисною 
вибою шахтоуправління «Червоний 
партизан» комбінату «Свердловал- 
трацит» Ворошяловградської області, 
яку очолює Герой Соціалістичної 
Праці Володимир Мурзенко. Молоді 
шахтарі, достроково завершивши п’я
тирічку, дали слово до дня відкриття 
з’їзду видобути один мільйон тони 
вугілля і зекономити за рахунок зни
ження його собівартості 100 тисяч 
карбованців. їх ровесники — стале
вари двозаниої мартенівської печі 
Криворізького металургійного заводу 
імені В. І. Леніна вирішили провести 
на честь наступного партійного фору
му 25 трудових вахт і видати 25 ти
сяч тони надпланового металу. Ком
сомольці Львівського виробничо-тех
нічного об'єднання «Електрон» роз
горнули змагання під девізом «Пе- 
редз’їздівській продукції — держав
ний Знак якості!».

Механізатори комсомольсько-моло
діжної ланки Олексія Діордієва з 
колгоспу імені Котовського Ямпі.ть- 
ського району Вінницької області зо
бов’язалися виростити на кожному 
гектарі по 600 центнерів цукрових бу-

ВАРШАВСЬКОМУ 
ДОГОВОРУ — 
20 РОКІВ

/Аинуло двадцять років 
з дня підписання Вар
шавського договору про 
дружбу, співробітництво і 
взаємну допомогу. Зна
менній річниці були при
свячені урочисті збори 
представників трудящих 
Москви і Збройних Сил 
СРСР, які відбулися 14 
травня в Колонному залі 
Будинку Спілок.

У президії були товари
ші А. А. Гречко, А. А. Гро- 
мико, К. Ф. Катушев та 
інші.

З доповіддю на зборах 
виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, міністр закор
донних справ СРСР А. А. 
Громико.

(ТАРС).

ГІДНУ ЗУСТРІЧ

ряків. За підсумками минулого року 
їх нагороджено перехідним Черво- 
ьим прапором ЦК ВЛКСМ «Герої 
п’ятирічок, ветерани праці — найкра
щому комсомольсько-молодіжному 
колективу».

Не злічити трудових починів, з яки
ми виступили молоді металурги і хлі
бороби, будівельники і шахтарі, хімі
ки і тіарнінпіки. Але всіх їх ріднить 
одне — палке прагис-нпя закріпити і 
примножити досягнення вахти Пере
моги, особистими трудовими пода
рунками зустріти XXV з’їзд рідної 
Комуністичної партії.

Про це говорили представники кра
щих комсомольсько-молодіжних ко
лективів республіки на зустрічі, яка 
відбулася 14 травня в ЦК ЛКСМ Ук
раїни.

Учасники зустрічі прийняли звер
нення, в якому закликали всіх юна
ків і дівчат республіки стати на пе- 
редз’їздівську ударну трудову вахту, 
новими видатними звершеннями у 
праці й навчанні, активною участю в 
громадському житті зустріти форум 
комуністів країни.

ЦК ЛКСМУ схвалив починання 
комсомольсько-молодіжних колекти
вів, юнаків і дівчат республіки, які 
взяли підвищені соціалістичні зобо
в’язання па честь наступного з’їзду 
партії і закликали своїх ровесників 
включитися в патріотичний рух мо
лоді під девізом: «П’ятирічці — пе
реможний фініш! XXV з’їздові 
КПРС — ударну працю, високу 
якість роботи, відмінне навчання!».

(РАТАУ).

15 червня—вибори до Верховної Ради Української PCP
Позавчора відбулось засідання Окруж

ної виборчої комісії. На порядку денно
му — одне питання. Реєстрація кандидата 
в депутати до Верховної Ради Україн
ської PCP по Кіровоградському — Ленін
ському виборчому округу № 284.

Засідання вступним словом відкрив го
лова комісії, ректор Кіровоградського 
педіпституту Ф. Г. Овчаренко. Він повідо
мив про відкритий лист члепів Централь
ного Комітету КПРС окружним виборчим 
комісіям, а також сказав, що по Кірово
градському — Ленінському виборчому 
округу № 284 дала згоду балотуватися 
токар заводу «Червона зірка», ударник 
комуністичної праці, нагороджена ордена
ми Леніна і Трудового Червоного Прапо
ра Людмила Василівна Черном.

На приз газети „МК66 „Кращому комсомоли- 
сико-молодіжному колективу МТФ області66

ПРИЗ У МААОВИСКІВЩВ
V ДНІ, коли радянський
* народ, все людство 

відзначає свято Перемоги 
над фашистською Німеч
чиною, комсомольсько- 
молодіжному колективу 
МТФ Ульяновського від
ділку радгоспу Маловис- 
ківського цукрокомбіна- 
ту — переможцю у соціа
лістичному змаганні за 
перший квартал — було 
вручено Почесну грамоту 
обкому ЛКСМ України те 
перехідний приз газети

«Молодий комунар» «Кра
щому комсомольсько-мо
лодіжному колективу МТФ 
області».

Заступник групкомсоргз 
Валентина Новак розпові
дала секретареві комітету 
комсомолу цукрокомбіна- 
ту Аркадію Сипливому:

— Є всі підстави вважа
ти, що зобов'язання пер
шого півріччя виконаємо 
достроково. Комсомолки 
Євдокія Михайлевич, Ган- 

. на Була, Галина Скрипник

ОБРАНЦІ НАРОД/
Слово бере токар заводу ^Червона зірч 

ка» Д. М. Кузьм ячов. За дорученням ко« 
лективу заводу' він просить Окружну ви
борчу комісію зареєструвати Л. В. Черке- 
гу кандидатом у депутати Верховної Ра
ди Української PCP.

Цю пропозицію підтримали М. Д. Ско« 
белєва (завод «Червона зірка») та В. Ф. 
Власов (міське товариство ДТСАЛФ),

Окружна виборча комісія втретє за
реєструвала кандидатом в депутати Бер* 
ховиої Ради УРСР Л. В. Чернегу.

за чотири місяці і декаду 
надоїли від кожної коро
ви близько 1400 кілогра
мів молока, комсомолка 
Олександра Матяшева, 
член колективу Меланія 
Кваша — близько 1600.

Цього дня поздоровити 
колектив з трудовими ус
піхами прийшли працівни
ки райко/ау комсомолу, 
робітники цукрокомбіна- 
ту, подруги по змаганню. 
Грамоту обкому ЛКСМ 

‘ України та приз газети 
«Молодий комунар» ко
лективу вручив перший 
секретар обкому комсо
молу М. Скляниченко.

— Знаменно, що наго
роду ми отримуємо у дні 
святкування Перемоги ра
дянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні, — 
сказала заступник груп* 
комсорга колективу Ва
лентина Новак. Дівчата 
окрилені успіхом. І докла
дуть усіх зусиль, щоб 
виконати зобов язання до
строково.

НА ФОТО: ПЕРШИЙ СЕК
РЕТАР ОБКОМУ ЛКС.МУ 
МИКОЛА СКЛЯНИЧЕНКО 
ВРУЧАЄ ЧЛЕНАМ КОЛЕК
ТИВУ ПРИЗ ГАЗЕТИ -МО
ЛОДИЙ КОМУНАР» «КРА
ЩОМУ К ОМСОМ.ОЛ ЬСЬК О- 
МОЛОЛ1ЖНО.МУ КОЛЕКТИ
ВУ МТФ ОБЛАСТІ».

Фото Ю. Л І ВАШ ВИКОВА.
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ОБОВ’ЯЗОК—ПАМ’ЯТАЙ
Ну який же ти піонер, коли отримуєш 

двійку? Урочисту обіцянку давав? При
значення юних ленінців пам’ятаєш? А на
каз XVII з’їзду комсомолу: «Навчання — 
твій головний обов’язок перед Батьків
щиною»?

Ось тому до успішності з нашому заго
ні імені Віті Хоменка ставляться серйозно. 
За підсумками першої чверті всі 20 піоне
рів не мають двійок, три відмінники, ще 
десять навчаються тільки на «4» і «5».

Ну, а з тими, хто не зовсім свідомо ста
виться до навчання, розмовляємо з усією 
принциповістю. Особливо, коли підбиває-

ПІОНЕРСЬКА 
СТОРІНКА №2(25).

ГП ЕРЕД вікном — дві по-
• • статі. Тихий стукіт у 
шибку.

— Дмитре, — озвалася 
господиня. — Хтось при
йшов.

Чоловік хутко схопився з 
ліжка, підступив до вікна.

— Відчини, — почувся 
знайомий голос. Через мит» 
до хати зайшли Ілля Дани
лович Діброва та Петро 
Сергійович Підгірний. Об
нялися як давні знейомі з 
господарем.

— Ілля? — все ще диву
вався Дмитро Ісакович. — 
Звідки?

— Потім... Часу малувато. 
Якщо коротко — тільки-но з 
Москви прилетів...

Бориско уважно вслухав
ся у розмову, яка точилася 
а темній кімнаті. Аж до 
останніх слів Іллі Данило
вича:

— Завдання зрозуміле? 
Приступайте до дій, товари
ші, підбиоайте надійних 
друзів... , _

Вранці Бориско підійшов 
до батька:

— Все чув, тату. І те, що 
Москва наша, і те, що фа
шистів розбили під Сталін- 
градом... Це партизани до 
нас вночі приходили.

Дмитро Ісакович кинув різкий 
погляд на сина:

— Язик тримати за зубами...
— Добре...—пообіняв хлопець.

— Я ж піонер.
А Дмитро ісакович порадився 

а товаришами по підпільній ро
боті.

t

мо підсумки рейдів «Як виконуєш режим 
дня», «Про що розповів портфель». Від
верта розмова відбувається і на зборах 
загону «Як ти оцінюєш працю своїх вчи
телів», «Сорок п’ять хвилин уроку — це 
багато чи мало?», «Твоє ставлення до на
вчання».

Закінчується навчальний рік. Вважаємо 
своїм найпершим обов'язком закінчити 
його успішно.

С. ФУРТАК, 
учень 6-го класу Пантазіївської се
редньої школи Знам’янського ра
йону.

19 травня — День народження піонер
ської організації імені В. І. Леніна. Піонери 
Країни Рад гідні свого звання. Вони високо 
несуть червоний піонерський прапор, який 
як естафету передають з рук в руки поко
ління радянських людей. Вчитися на «від
мінно» і «добре», брати активну участь я 
громадському житті, бути для всіх прикла
дом у поведінці, — Ці обов’язки юні ленін
ці виконують з честю.

Юні ленінці Кіровоградщини рапортують 
рідній партії, комсомолу — вони «Завжди і 

напоготові!». Сьогодні піонерська сторін
ка розповідає про справи юних ленінців, 
про їх дарунки своєму святу.

— Думаю, він зв’язківцем та
ки буде... На днгииу — менше 
підозри.
О ЛІТКУ сорок третього ро- 
*“* ку увечері вирушили в 
дорогу батько і дванадця
тирічний син до Чорного лі
су, В партизанський загін.

У партизанському загоні 
склалося скрутне станови-

І

•|'|Л ГОСТЕЙ з усіх .куточків 
***' Батьківщини приїхали в це 

село 9 травня. Вони визво
ляли Єлизаветградківку в роки 
Великої Вітчизняної війни. Сот
ні односельчан у святковому 
одязі прямували того дня від 
своїх будинків, позначених чер-

СПАСИБІ 
ЗА ЗУСТРІЧ

хвилюючих 
того дня. 
ТИМ, ЩО

вонпми зірочками. Ішли на мі
тинг, присвячений Перемозі, 
йшла до пам’ятника воїнам Ве
ликої Вітчизняної, щоб вшану
вати їхню пам’ять.

Чимало теплих 
слів було сказано 
1 піонери гордилися
частина з них була звернена ка 
адресу, '^червоних- слідопитів;* 
Єлизаветг.радківської середньої 
ШКОЛИ, ЯКІ допомогли колишнім 
фронтовикам зустрітися у свят
ковому селі, в день 30-річчя Пе
ремоги.

О. КЛАДНЯЦЬКИЛ, 
учень 9 класу , Єлизайет- 
градкївської середньої шко
ли, О.тександрівськОго ра
йону. і

і

і

І

і

ків у село Піщанівку. -і Зав- ’• 
дання виконали успішно, 
але обох юних партизанів 
тяжко поранили в бою.

Через декілька днів помер 
Георгій Гончаров, а Боря муж
ньо тримався, прикований .'до 
ліжка. Дочекався Дня Перемо- . 
ги, товариші розповіли, шоч в 
Олександрію привезли тіло за-, 
гиблого колишнього командира

продуктів, 
знав, що

ще, Дмитрові Ісаковичу Бі
лому довелось повернутися 
в село Захарівну для органі
зації доставки 
Тоді Боря не 
востаннє бачить свого тата, 
якого заарештує жандарме
рія, Після тяжких побоїв 
Дмитра Ісаковича Білого 
по-звірячому закатують. 
Коли повернеться Боря в 
село, смерть батька сприй
ме як цілком дорослий, 
не показуючи на людях 
свого горя. Лише зрадливо 
часом затремтять губи в 
дитини.

«Я поміщуся, тату... Обо
в’язково помщуся...».
О ОСЕНИ сорок третього 

року наблизився фронт 
до села. Борис Білий і його 
двоюрідний брат Георгій 
Гончаров повели розвідни-

її а фото: Боря БІЛНИ.

партизанського з'єднання імег/ 
Ворошилова 1. Д. Діброви. Але 
не зміг хлопчина піднятися з 
ліжка і востаннє попрощатися 
з бойовим своїм командиром.

В липні сорок п’ятого Боря 
помер. Відважного юного пер-

тизана поховано в селі Косівці 
Олександрійського району по
ряд з могилою батька — Д. 1. 
Білого. Односельчани постави
ли на їх .могилах обеліск.

За доблесть і мужність, 
проявлену.в боротьбі проти 
німецько-фашистських за
гарбників, Борю Білого на
городжено медаллю «Пар
тизан Вітчизняної війни 
11 ступеню», яка знаходи
ться в краєзнавчому народ
ному . музеї. міста Олек
сандрії. Батька Бориса Д. І. 
Білого Указом Президії 
Верховної Ради УРСР наго
роджено орденом Вітчизня
ної війни I) ступеню (по
смертно).

Піонери школи № 9 міста гір
ників шанують пам’ять піонера- 
ларгизаиа, постійно підтриму
ють зв’язок з матір’ю героя, як» 
живе нині в Олександрії, відві
дують могилу Борі Білого, ви
саджують там квіти.

Оксана Семенівна Біла 
говорить!

—- Боря дуже любив ма
лювати, трохи грав на гіта
рі, відмінно навчався, з по
хвальною грамотою закін
чив 3 класи. Йому не дове
лося розвинути всіх своїх 
здібностей. Але я хочу, щоб 
усі піонери, усі діти сповна 
використали можливості на
вчатися і розвиватися, за
войовані їм воїнами Вітчиз
няної. І в цьому-буде про
довження життя й мого си
на, який загинув за цей 
мирний день.

А. ПОНОМАРЕНКО.
м. Олександрія.

Т і



УСПІШНО КРОКУЮТЬ МАРШРУТАМИ 
ВСЕСОЮЗНОГО МАРШУ «ЗАВЖДИ НА- 
ПОГОТОВІ!> ПІОНЕРИ КІРОВОГРАД
СЬКОЇ СШ № 6 (ФОТО ВГОРІ).

НА ФОТО: ЧЕТВЕРТОКЛАСНИКИ — 
ОДНІ З ПРАВОФЛАНГОВИХ МАРШУ, 

Фото В. КОВПАКА.
ОПЕРАЦІЯ „ЧЕРВОНІ ЗІРКИ“

Операція «Червоні зірки». ТТ організу
вала на початку назчального року ра
йонна рада піонерської організації. На 
кожну вулицю, в кожну домівку завіта
ли юні ленінці, розшукуючи учасників 
Великої Вітчизняної війни. А потім ці 
списки взяли до рук тимурівці. Всі ве
терани, які потребують якоїсь допомо
ги, стали підшефними школярів.

За.звучали імена учасників Вітчизня
ної і на лінійках нашого тимурівського 
загону, який налічує понад ЗО хлопців і 
дівчат. Щочетверга збираємось ми ра
зом, щоб підсумувати зроблене, визна-

РУКУ. ЮНІШ ДРУЖЕ!
«Зірочка» — так'зветься один з клубів у нашій школі. Входять до нього піоне

ри, які люблять проводити час з молодшими друзями — жовтенятами. Почитати 
книжку з малюками, провести гру або н цілий конкурс, сходити разом в кіно — 
цим займаються члени «Зірочки».

Цікаво живеться першокласникам з вожатою Надією Яворською. Особливо 
сподобалася їм екскурсія в колгосп імені Щорса. Перед дітьми виступила ланко
ва Ольга Дмитрівна Ббржул.Вона розповіла про трудові успіхи господарства, 
яке відзначене орденом «Знак Пошани».

А другокласники і до сьогодні пам’ятають ті години, які провели вони біля 
кам’яної криниці. Кажуть, що саме від неї пішла назва нашого села. Затамував
ши подих, слухали другокласники вожату Люду Ізуїту, і перед ними поставала 
історія рідної землі.

...Ось чому з такою повагою дивляться жовтенята на тих, хто носить на гру
дях червоний галстук.

Л. БЕЗВЕРХНЯ. 
члени ради клубу «Зірочка» Кам’яно-Крииичанської середньої 
школи Ульяновського району. __________________

ПЕРШИМ БУВ 
ВАЛЕРІЙ УТК1Н

Загін «червоних слідопитів» в на
шій школі створено 11 років тому. 
І з тих пір в нашій роботі першим де
візом було: «Ніхто не забутий, ніщо 
не забуте». Піонери та школярі ви
вчали історію подвигів своїх батьків, 
вели пошук героїв, які визволяли на- 

чити нові операції. Одна з останніх зва
лася «Сім’ям полеглих — наша турбо
та». До глибини душі були зворушені 
старенькі Ганна Степанівна Сархан, Ана- 
стасія Онуфріївна Гринчак, Макар Васи
льович Зургій. Ці люди не дочекалися 
з війни своїх синів. І наші тимурівці по
старалися зробити все, щоб літні одно
сельчани відчули справжню турботу до 
себе, тепло дитячих сердець...

Д. ТКАЧУК, 
учень 7 класу Цемерківської 
восьмирічної школи Гай в орок
ського району.

ше село від німецько-фашистських за
гарбників.

За час своєї діяльності загін «червоних 
слідопитів» розшукав 203 родини донині 
невідомих Імен воїнів-внзволнтелів. Тепер 
матері і діти, брати і сестри знають, як 
йшов в бій за наше село В. Гусєв з Там
бовської області, башкир М. Ажахов, пол
тавчанин Д. Крисан, волжанин В. Кома
ров. татарин П. Бакннін, білорус М. Але- 
ховнч, вірмен II. Атамов та десятки Інших 
їх побратимів.

Приїжджають в наше село колишні 
фронтовики, матері і сини Героїв.

БІЛЯ ОБЕЛІСКА ЗАГИБЛИМ ВОЇНАМ 
В ЛОЗОВАТЩ УЛЬЯНОВСЬКОГО РА
ЙОНУ.

Фото В. КОВПАКА.

Напередодні ЗО-річчя Перемоги ми 
знову підвели підсумок діяльності за
гону. Знайдено ще 56 родин загиблих 
воїнів. З 61-го листа, які ми надісла
ли в різні кінці нашої країни, лише 
5 повернулись з відміткою: «адресата 
не знайдено».

Л. КАБАНЕЦЬ, 
керівник загону «червоних слі
допитів» Варварівської восьми
річної школи Долинського ра
йону.
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17 травня 1975 року
„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ЗУСТРІЧАЄМО ДРУГАРІВ
(Закінчення),

15 травня В обласній філармонії від
бувся вечір радянсько-болгарської 
дружби. ІІа ньому були присутні члени 
делегації Толбухіиського окружкому 
Б.\ГІ, представники партійних, профспіл» 
кових, комсомольських та громадських 
організацій Кіровограда, члени міської 
та обласної організації Товариства па- 
дяксько-болгарської дружби, активісти 
міста8 і1ітсрпаціопальпої Дружби шкід

Вечір відкрив перший секретар міськ
кому парти І. П. Валявськнй, Слово на
дається секретареві обкому Компартії 
України В. К. Дримченку. Він розповів 
про дружні звязки трудящих Кірово.

— З стор.

1975И45

градщини і Толбухіиського округу НРБ, 
проголосив здравицю па честь Комуніс- 
тичної партії Радянського Союзу і БКГІ. 
іленів болгарської делегації вітали ро» 

иітпнк заводу «Червона зірка», учасник 
визволення Болгарії від німецько-фа
шистських загарбників І, І, Шимко, го
лова міської організації Товариства 
радянсько-болгарської дружби, кандидат 
історичних наук Л. М. Глазов, член 
кп «X Кіровоградської середньої школи 

14 Людмила Хоненко.
Учасники вечора тепло зустріли появу 

па трнбуиі секретаря Толбухіиського 
окружкому БКП Петро Нікова Петрова. 
Він сердечио дякував кіровоградцям за 
сердечний прийом, розповів про успіхи 
трудівників округу у господарському І

культурному будівництві. Слова вдяч
ності адресувались великому радянсько» 
му народові, який під проводом Кому
ністичної партії здобув перемогу у Ве
ликій Вітчизняній війні, визволив народи 
Європи від фашизму.

Для учасииків вечора радянсько-бол
гарської дружби було дано концерт. Зі 
сцени звучали мелодії радянських і бол
гарських композиторів. Заслужена хоро
ва капела УРСР Буднику культури імені 
Жовтня заводу «Червона зірка» викона
ла, зокрема, пісню Христєва «Доб- 
руджанський край». Самодіяльні митці 
славили дружбу двох братніх народів. 
В концерті взяли участь курсанти льот
но-штурманського училища, які приїхали 
сюди вчитись з ІІРБ.

Вчора члени делегації Толбухіиського 
окружкому БКГІ виїхали до хліборобів 
області.

VI літня
Спартакіада УРСР

ХТО ВИЙДЕ 
НА ЗАМІНУ?

ПЕРЕМОЖЦІ

Шй? ї ?

„ПОДВИГ“

СТЕЖКИ ДО УЧНІВСЬКОГО СЕРЦЯ

17 жовтня 1974 року обком ЛКСМУ разом з ре
дакцією обласної газети «Молодий комунар» оголо
сили конкурс на кращі нарис, оповідання, докумен
тальну розповідь, поетичний твір, спогад ветерана 
про масовий подвиг радянських воїнів у роки Вели
кої Вітчизняної війни.

В КОНКУРСІ «ПОДВИГ», ПРИСВЯЧЕНОМУ 
ЗО-РІЧЧІО ПЕРЕМОГИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ БІЛЬШЕ 
90 КОЛИШНІХ ФРОНТОВИКІВ, МОЛОДИК ЛІ
ТЕРАТОРІВ, ЖУРНАЛІСТІВ, ’ КРАЄЗНАВЦІВ, 
АКТИВІСТІВ ГАЗЕТИ.

ЛОдрі конкурсу розглянуло опубліковані мате
ріали і визначила переможців.

За кращий нарис, оповідання, документальну роз
повідь — ПЕРШУ премію присуджено журналіс
ту Ю. Матівосу (нариси «Почерк» Скориьіна»,. «Лист 
до санітарки», «Крок у вічність», «Визволителям —* 

ііліб-сілЬ»); ДРУГА премія присуджена краєзнавцям 
б. Нагорному та В. Крамаренку (документальна роз
повідь-«У серці назавжди»); ТРЕТЯ премія — члену 
Спілки журналістів СРСР А. Касуркіну (нарис «Вн
ести Лаповенка»).

За поетичні твори ПЕРШОЮ премією відзначено 
М. Родинченча (вірші «Прапор», «Гідними будьмо!»; 
«Юцість», «Батькове поле»); ДРУГОЮ — 10. Камін- 
ського (поема «Песня о порыжевшей звезде»); ТРЕ
ТЬОЮ — Н, Добріна (цикл віршів з фронтового 
щоденника»)“ • і

За спогад ветерана ПЕРШУ премію присуджено 
І. Братченку («Щоденник комсорга .), ДРУГУ пре
мію — О. Мірошниченку’ («До останнього подиху»); 
ТРЕТЮ — П. Шейку («В атаку, гвардійці!», «Ми 
йшли- крізь (ІІ-І»).

Лауреати конкурсу «Подвиг» нагороджуються По
чесними грамотами обкому ЛКСМУ.

Обком ЛКСМУ та редакція обласної газети «Мо
лодий комунар» виносять щиру подяку за участь в 
конкурсі ветеранам війни І. Личканю, П. Рябому, 
В. Дяченку, О. Коту, Г. Каратаеву, членам обласного 
лігоб’$дпаннч В. Гапоцькому, В. Чабаненку, М. Стоя
ну, В. Гончаренку, В. Шуранову, і. Гельману, інже
нерові В. Чабаненку, вчительці Н. Іркліевській, крає- 
знавцем І. Бойку, І. Романенку, вчителеві М. Вснц- 
ковському. . • _ ,

и НАРОДІ недарма порівнкз- 
* іоїь життя людини з мета
лом, що в роботі набуває блис
ку, відточується, а в бездіяль
ності іржавіє. Ця думка вини
кає кожного разу, коли знайо
мишся з матеріалами про дар
моїдів.

Ось, наприклад, Остроухов 
Ю. М. Молода людина, вищу 
освіту має. Та якісь дивні мета
морфози з ним сталися. Про
тягом шести років ніде не пра
цює. Пристрастився до спирт
ного. Ленінський районний від
діл внутрішніх справ офіційно 
попередив його про трудо- 
влаштування в 15-денний 
строк. Але за цей час він ще 
більше пиячив, вчиняв вдома 
сварки.

Матеріали про дармоїді 
Остроухова були направлені в 
Ленінський райвиконком, де 
йому видали направлення на 

Ьзавод «Червона зірка». Та, за
мість того, щоб стати до робо
ти, він ще злісніше почав ухи
лятись від неї, жебрачити. На
родний суд виніс справедливе 
рішення, позбавивши Остро
ухова волі строком на один 
рік з примусовим лікуванням 
від алкоголізму.

^Горпинченко Людмила, що

мешкала по вулиці Очаков- 
ській, 25, набагато молодша за 
Остроухова, але багато в дечо
му перевершила його. Ухи
ляючись від роботи, вона вела 
антигромадський, паразитич
ний спосіб життя. Незважаючи 
на неодноразові попереджен
ня, стала злочинний шлях,

Для пене і моїх колег пам’ят
ною була зустріч з цікавими 
людьми, якою завершився Тиж
день молодого вчнтели г. Олек
сандрійському районі, і не тіль
ки тому, що приємно зібратися 
ось так разом з усіма товариша
ми по роботі, чутя теплі, щирі 
слова вітань від керівників вчи
тельської організації району, по
говорити про спільні радощі, тур- 
боїи... На цьому вечорі кожен 
молодий педагог почерпнув щось 
для себе — і для роботи, і длч 
життя.

З великою увагою слухали ми 
слова ветерана педагогічної пра
ці Лесі Василівни Жарій, заслу
жених вчителів республіки дирек
тора Пантаївської школи-інтер- 
цату Г. К. Настасєєва та дирек
тора середньої школи № ІЗ міста

1. А. Шевченка. Про подвиг вої
нів Вітчизняної розповів Герой Ра
дянського Союзу Л. Н. Туйгуноп, ■ 
про роль освіти в житті робітни
ків — секретар комсомольської 
організації Світдонільської шах
ти Леонід Буденно. Від імені мо
лодих педагогів виступила вчи
телька початкових класів Олек
сандрійської середньої школи № 1 
Т. Б. Маленко.

...Сучасний вчитель, сучасний 
урок. Які вони? На цс запитання 
шікати відповідь педагогам 
упродовж всього життя. Думаю, 
що пам’ятна зустріч багатьом 
допомогла в цьому.

В. КОЗЕНКО, 
голова ради молодих 
вчителів міста Олек
сандрії.

Цей «інструментальний ансамб.іьв 
користується великою популярністю 

в г птичому садку Кіровоградської 
швейної фабрики.

Фото Р. РУБІНА.
м. Кіровоград.

Хочеться наголосити На то
му, що ухиленню від суспіль
но-корисної праці нерідко 
сприяють самі громадяни. Так, 
нероба Волощук із Світлоаод- 
ського району неодноразово 
судився за шахрайство. Його 
«хоббі» — розшукувати люби
телів дефіцитних речей, проно

за що теж народним судом 
позбавлена волі.

Невелика «трудова» біогра
фія і і Петра Зінченка. У «свій» 
час його неодноразово притя
гували до карної відповідаль- 

-ності за злісне ухилення від 
роботи — не допомогло. Пия
чив, бешкетував.

Може, спеціальності не мав, 
запитають? Ні, за професією 
він електрик, слюсар-сантех- 
нік. Тільки б працювати. Та де 
там. На «маминій шиї» зручні
ше сидіти. Мало того — ще й 
знущався з неї. Його знову за
суджено до двох років позбав
лення волі.

нувати свої «послуги».
На попередньому слідстві 

так і заявив: «А навіщо мені 
було працювати, коли гроші 
самі до рук йшги, від довірли
вих людей?».

Та легкому життю прийшов 
кінець.
ТРЕБА сказати, що нероби

* досить часто вдаються до 
шахрайства. Ось, наприклад, 
житель міста Кіровограда Бо
рис Гапонов. Наприкінці мину
лого року Ленінський райвід
діл внутрішніх справ декілька 
разів попереджав його про 
трудовлаштування. Але він 
зник з міста. Потім знову по-

вернувся. Влаштувався на ро
боту. Попрацював — і відразу 
ж розрахувався. Гадав, що 
його більше не турбуватимуть.

Та доречно таким людям на
гадати деякі положення Поста
нови Президії Верховної Ради 
УРСР від 28 лютого 1973 року. 
В ній так і говориться: «В тому 
випадку, коли особа, що веде 
антигромадський паразитичний 
спосіб життя, влаштовується 
на роботу на нетривалий час 
без наміру працювати, вона 
може бути визнана як така, що 
ухиляється від суспільно-ко
рисної праці, якщо протягом 
року вона загалом понад чо
тири місяці не працювала без 
говажних причин».

З дармоїдами потрібно вес
ти боротьбу зусиллями не' ли
ше органів міліції, а всієї гро
мадськості, керівникам ЖЕКів, 
будинкоуправлінь, підприємств, 
які повинні в першу чергу по
відомляти про наявність у них 
таких людей.

Ніколи не треба забувати, 
що дармоїд і злочинець—по
няття тотожні. Від дармоїд
ства до злочину — один крок.

В ЯНИШЕВСБКИЙ, 
заступник начальника від
ділення УВС.

Завтра в Луцьку почнуться фі.паЛь- 
ііі старти V1 Спартакіади УРСР з 
гандболу. Які ж надії мають нині па
ші спортсмени, з чим вони прийшли до 
цих відповідальних змагань?

Одразу ж підкреслимо, що чоловіки 
в цих іграх участі ие братимуть, бо 
паша команда тепер серед найелабших 
в республіці. І взагалі проблема «чо
ловічого» гандболу заслуговує особли
вої уваги. Ще 6—8 років тому підстав 
для серйозного занепокоєння ніби й не 
було. У спортивних клубах, колективах 
фізкультури регулярно тренувались 
близько 10 команд, які показували 
непогану фізичну і технічну підготовку. 
Одним з кращих був «Спартак» г- 
гірнзер р*есцублікапської першості сво
го товариства. Дружні колективи 
«Авангарду», знам’янського «Локомо
тиву», вихованці «Буревісника» мали 
добрий почерк і плекали надію па ви
соке сходження. Тепер тут серйозні 
упущення. Не можемо ми сказати сліз 
похвали щодо масовості і щодо май
стерності.

А ось у жіночому гандболі справи 
набагато кращі. Колектив кіровоград
ського «Авангарду» — срібний призер 
першостей республіканської ради ДС1, 

.входить в групу найсильпіших команд 
республіка. В активі кіровоградських 
спортсменок — перемоги на турнірах 
республіканського і всесоюзного мас
штабів. 1 нині їм доручено захищати 
спортивну честь Кіровоградщини на 
VI Спартакіаді УРСР.

А хто ж Стоїть за «Авангардом», в 
основному складі якого половина 
спортсменок — ветерани? Як показу
ють останні обласні змагання — «ти
ли» наші слабкі. Про зміну майже не 
дбають. У «Колосі» підготовлено де
кілька здібних гандболісток, але вони 
тільки збираються продемонструвати 
свою майстерність у поєдинках з кра
щими спортсменами республіки. У зиа- 
м’янському «Локомотиві» звертаюсь, 
увагу лише на дитячий гандбол. Такі 
ж справи і в Олександрії.

Відрадно, що від змагання до зма
гання вдало виступають на республі-’ 
папських змаганнях школярки з К.іро- 
воградщпнй. Але після закінчення 
школи в колективах фізкультури, в 
збірних командах обласних рад ДСТ 
ми їх не зустрічаємо.

Бачимо міі нові імена в команді 
гандболістів «Буревісника». Ллє й во
ші поки що не готові вийти па арену 
відповідальних змагань.

Однією з причин повільного росту 
майстерності гандболістів є те, що в 
області не дбають’ належно про будів
ництво та використання спортивних 
споруд для ручного м’яча. Навіть з 
введенням у дно нової ДЮСИ1 в Кіро
вограді становище не змінилось. Хіба 
що в Світловодську можна надіятись, 
що представники «жіночого» гандболу 
матимуть змогу тренуватись у добрих 
умовах. 1 тепер, напередодні стартів 
VI Спартакіади УРСР з гандболу, зно
ву дозоднться констатувати той факт, 
що підготовку збірної команди області 
просто-напросто зірвали. Надія хіба 
що на велике бажання перемоги, іні
ціативу наших спортсменок, пошук 
тренерів.

В. ПЕТРОВ, 
кандидат у майстри спорту.

„Зірка“— 
„Говерла“ 0:0

Нулі на табло після закінчений мат
чу — не абияке задоволення для убо
лівальників. І хоча в активності фут
болістам «Зірки» не відмовиш — від
сутність гола ось уже в п’ятій грі свід
чить про те, то в лінії нападу не все 
благополучно. В останньому матчі з 
ужгородською «Говерлою» завершаль
ні удари кіровеградців не приносили 
бажаного: підводила неточність, по- 
сніш півісгь у діях.

«Зірка», безперечно, мала перевагу, 
та перед воротами футболістам ие ви
стачало майстерності і реальної оцінки 
створеної ситуації.

Після восьми турів кіровоградська 
«Зірка» займає третю сходинку турнір
ної таблиці. і

4 м. СОМОВ,
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і глянув 
хмарами

•ідновіліт

ТІ ЕСЬ наприкінці квітня, коли обігріються < 
•••гл діждуться перших весняних дощів наші 
стеци, коли клейкий чорнозем вдосталь насититься 
живлющої вологи і набухлі степові дороги намо
туються на колеса машин, мене та інженера-про- 
ектугальиика Василя Жаліса відрядили в Роксо- 
ланн, у віддалене надбузьке село. Нам необхідно 
розглянути заявку правління роксоланського кол
госпу про докорінну перебудову села.

З Києва до райцентру їхали в купейному вагоні 
швидкого поїзда, від райцентру до села мали ді
ставатися отакою горе-дорогою. Голова артілі 
прислав за нами грузовика. В записці вибачає
ться, шо ного легкова в ремонті, а найпристосон- 
ніиіин після «Волги» транспорт в колгоспі — гру
зовик.

— Ми така інтелігенція, що кузов иас цілком 
влаштовує, — відповів за обох Василь водієві 
грузовика, Левкові, як той назвався. Не скупий па 
посмішки, Левко примружив поцяцьковані іржа
винками сірі очі і хитренько запитав:

— Користуватися лопатою вмієте? — 
на близьке, зареїветовипе димчастими 
небо.

Ного натяку мн не зрозуміли, але теж 
посмішками.

Оскільки на вид я вутліший, та й зодяї ненин 
легше, аніж Василь, Левко запропонував мені 
сістн в кабіну. Але з виконкому вибіг секретар і 
гукнув, щоб заждала: разом з нами поїде інспек
тор облсільгоспувравлінпя. Йому теж ніколи, він 
сьогодні ж мае бутп в Роксоланах.

Інспектор — сірий велюровий капелюх, румун
ського виробу макінтош, напрасовані в стрілку 
штани і черевики — поважно притискуючи під 
пахвою товстого поргфе; я — зійшов по приступи* 
нях виконкомівського ганку, стримано привітався 
і. ховаючи в комірі макінтоша пухлий ніс, зве
лів водієві відчинити йому дверцята кабіни.

— Полізай. - 
вказав мені Ва
силь на кузов.

1 тільки тепер,
коли ми з 
перекинули 
через борт І за
бралися самі, на- 
вдивовиж 
ля двійко 
між собою 
жнх дівчат ___ _____ ____

Запнуті білими 
вовняними хуст
ками, в однако

вісіньких демісезонних пальтечках і чобітках, во
ни смирненько сиділи рядком на картатій рядюж- 
ц|, розстеленій по пахнючому торішньому сілі. 
Не змовляючі сь відсунулися — дали і нам місце 
на рядюжці.

Охочий до розмови Василь, зручно вмостившись, 
чим заступив мене від супутниць широченною 
спиною, допитується:

— Діечата, чиї ж ви такі прехороші?
— Роксоланівські.
— Співати ум>ете?
— Навчилися.
— А танцювати?
— Як коли...
Чорнява, видно Василевої вдачі, балакуча. 

Трішки кокетлива. Пі вогнистим, мов дозрілі смо
родини очам, ані чорним, ніби дві вузенькі окса
митові смужечки, бровам, немає спокою. Та й вся 
дівчина непосидюча. Круть-верть, верть-круть... 
.'Лише рожеві пелюстки-губн. мовби після поці
лунку. ззніаілі.

— А я вгадаю твоє ім’я, — замилувався нею 
Василь.

— Ну-бо.
— Оксаною тебе величають.
Дівчата neper.ipny.iucu і засміялися.
— А Ті? — вже зацікавлено.
Василь дгже серйозно придивляється до другої, 

білявої. Дівчина не витримує його погляду. Ні
яковіє. Та хіба не знітитися їй, коли такими очи
ма, як п мого друга, можна зазирати в нанно- 
таємніші закутки дівочого серця.

З-поміж нас Василь — богатир. Його руки ніяк 
і:с в’яжуться з балакучістю. Як і в кожного лу
же рослого чоловіка. вони повільні, начебю ке- 
вправні, аби ненароком не зачепити когось, не 
•авлатп болю. Одружиться Василь — як-то буде 
ного дружині. Потрапить у цупкі Василеві руки, 
у велнежі обійми, зав'яне. А може й не зав’яне. 

— Так яке ж v мене ім’я?
— Зажди, подумаю.
Василь замислився, ніби пригаззе. де й коли 

ми стрічалися з вією дівчиною. Ні. я певен, що 
вперше Бо хоча б колись мимохідь зустрілися — 
запоиміпіли б сипі очі-озерня. в яких захочеш — 
себе побачиш, золотисту, завтовшки з добру руку, 
косу. біле, повите смутком обличчя.

— Ти — Наталка. — врешті трохи невпевнено 
відпоиія Василь.

— Вгада тн. Ви часом ке циган?
— А що? Чорний, як чобії?
— Еге ж.
— Вірно, дещо від циган взяв. А вій ось. — 

згадав про мене і відхилився, щоб дівчата роз
гледіли, — черкаський. Гарний друг?

Оксана зверхньо глянула у мій бік. І. ніби між 
іншим, кинула:-

— Миршівий, але бувають гірші.
Василь голосно возретотався, шс навіть Левко 

визирнув з кабіни побачити смішне. І дівчата 
розсміялися.

Інспектор невдоволепо обернувся до заднього 
віконця кабіни і грізно насупив кошлаті брови. 
Притихли дівчата. Глип-глип одна на одну. Не 
втрималися і знову розсміялися.

— Надовго у вас вистачить веселое і і? — заче
пив Оксану Василь.

— Від нас залежатиме. — підморгнула Оксана, 
і засоромилася своєї сміливості.

— Ксано. вгамуйся. — прохаюче озвалася На
талка, — люди можуть катзна-шо про нас поду
мати.

— Нехай собі думають. — безтурботно заявила 
Оксана. — А шо тут такого? Люблю знайомитися 
з хорошими хлопцями... '

Наталка лише здвигнула плечима, мовляв, баті- 
кай вже все. шо тобі

Василь простягнув
— Жаліє... Вася... 
•— Ні, — не взяла 

ьо скривила зо же а і .. . .. ____
зао'іки і знайомствам, через пошту... 
видатними діячами листуюся, з героями От пол
ковник Романюк. Відомий парашутист. Чули про 
такого?

—• Десь... щось... чув. —• невпевнено ствердна 
Василі. І зайорзав на рядюжці.

— Не товчіться, — зауважила Оксана. — мені 
І аналізи подави ге. — і. діставши і кишені пальтеч-

Віталій ЛОГВИНЕНКО
ним 
речі

вияьн- 
дуже 
схо-

хочеться.
Оксані руку.

його руки Оксана І примхли- 
губи. — Я надаю перевагу 

Та-а-к... З
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и

заспокоїла його Оксана.

з грузовика і підійшла до

Редактор В. ПОГРІБНИЙ

сова ніскільки не сумні
ве доведеться взятися за

собою бракооку. Василь

камерної музики. 
17.30 — «Польова 
«Подвигу». (Mb

ДРУГА ПРОГРА 
17.25-«Ми з берегів О' 
Фільм-концерт. ■" ~ 
16 00 — Реклама, с 
піеиня. (К). 18.30 — . 
фільм -ЗО хвилин з Ніо.іо- 
хоі’им». (К). 19.00 — «Віс
ті». (К). 19.35 — к. т. Від- 
кріїття Всесоюзного фести
валю мистецтв «Київська 
весна». В перерві 
добраніч. діги'.». 
«Час». (М).

’АМА.

т. (М), 
ого.то-
- Док,

к.
ка пробірочкн з жовтою рідиною, переклала їх 
подалі від Василя.

—...Кажете, десь щось?.. Якщо достеменно не 
знаєте про Ромаи.ока, то й балакати з вами нічо
го, лише язика висушиш... А про героїв Тихого 
океану? — не втрималася і з явним знущанням 
пронизала нас обох своїм далеко не гострим по
глядом.

— Ну. знаєте, цс дитяче запитання, любонько,— 
в лід Оксані озвався Василь.

— Так я всім чотирьом написала по листівці. — 
врочисто повідомила Оксана. — Федотова приві
тала з сином Сашком, а Поплавського і Крюч- 
кепського просила мені персонально розповісти, як 
все сталося.

— Газети читайте, там описано в подробицях,— 
докинув я.

Дівчата переглянулися, мовби погоджували між 
собою достойну мені відповідь. Та коли Оксана 
зібралася шмагнути мене хльостким слівцем,гру
зовик враз поточився вправо, потім вліво, і ми, 
штовхаючи одне одною, вимушені були вхопитися 
за борти кузова.

Надриваючись, завив мотор, викинуті з-під ко
ліс грудки грязюкч посипалися до нас у кузов. 
Наталка сховала голову в плечі, підставила груд
кам спину. Оксана заховалася за Василем і, вигля
даючи з-за його спини, під’юджувала:

— Гай, гай, краще запам’ятаєте Роксолани...
З п’яними викрутасами грузовик ще протягнув 

кіломегр-півтора і сповз у балочку. Загубивши 
весь запал та інерцію, забуксував. Мотор востан
нє натужився, загарчав і заглух. Крізь патрубок 
пробилася пара, було чутно, як в сотах радіатора 
клекотіла, кип’ятилася вода.

Левко ніскільки не досадуючи, як і досі усміх
нений, виліз з кабіни, всівся на крилі і оголосив:

— Здається, приїхали.
Дівчата проворно підхопилися. Оксана з під

кресленою лю- 
б’язністю зверну- 
лася до . Василя.

— Ну, хлопчи
ки, встаньте. Під 
сіном лопати. До
ведеться нам усім 
пром’яти крижі.

Мн з Василем 
ще неохоче під- 

ЯПйР П А вод,,лися 3 иаснд-КЕвЯВИвИвГЯИИ ПиОЬЛ/і жених місць, а
Наталка вже ско
чила з грузови

ка І. глухо чавкаючи чобітками в багнюці, виднв- 
ляла проїзд через балочку.

Оксана врочисто подала нам лопати, попере
дила — на її і сестрину поміч щоб не розрахову
вали. -Ми. мовляв, хлопці культурні, уміємо об? 
ходити дівчат, а тому ...
кається, що їм навіть 
лопату.

Одначе прихопи..а з 
здивовано покосився.

— Не хвилюйтеся, — 
Цс не для мене.

Вона спритно злізла 
кабіни, відчинила дверцята.

— Товаришу начальник, — уиполюбно зверну
лася до іпсиектора. — візьміть, будь ласка, свою 
зброю.

— Не розумію. — витріщився інспектор на дів
чину і мимоволі відсахнувся від простягненої 
йому бракозки.

— А тут розумі ги нічого. — неквапно пояснила 
Оксана. — їдемо всі разом і загрузли разом, зна
чить, треба гуртом і вибратися. Беріть.

— У мене... макінтош, калоші, я можу їх за
губити. — м’явся інспектор, червоніючи під без
церемонним поглядом дівчини.

— Макінтош скиньте, бруднитися не слід, -- 
співчутливо порадила Оксана. — Але коли ми всі 
труди гиме.мссь. вам же, напевно, буде незручно 
сидіти?.. Так?.. Ви ж буваєте на загальноміських 
суботвиках і недільниках? — запитувала, 1 сама 
даеала відповіді. — Буваєте...

Інспектор зрозумів, що йому спроста не відв’я
затися від цього нас іійного дівчиська і, щось неви
разне пробубонівши собі під ніс. зняв макіїноша, 
взяв браковку. Спираючгсь на неї, як на ціпок, 
виповз з кабіни.

— Знасге, — несміливо запропонувала Натал
ка. і пошхкала сігіімн очима нашої підтримки. — 
Найпевиїше, це назбирані в лісосмузі, окрім хми
зу, лози, якихось дрючків.

— Ходімо, — згодився Василь, I ввігнав у зем
лю лопату.

Оксана обдарувала Василя схвальною посміш
кою, і ми вчотирьох попрямували м’якою, заро
шеною озиминою до лісосмуі и.

— Хто ходить н.іиіірошьи дома не ночує, — 
пожартував я, аби відіп.птн смуток, з яким кра
ще не знатися в дорозі.

— Доберемося. — впевнено заявила Оксана. І 
додала зже свій жарт: — Заждемо сонечка, ві- 
терця, дорога підтряхне і доїдемо... До речі, і 
познайомимося ближче. Може, ви путящі хлопці 
І з нами варто знатися... Ось він, — вказала на 
мене. — Микола... Так вас, здається, називав 
Вася?..

— Приблизно.
— Ось він собою і иє-завидненький, але бачу 

мозолін не боїться.
Десь за горбом завуркотів мотор і незабаром 

на дорозі показался ше один грузовик.
Всюдихід справді, порівнявшись з грузовиком, 

зупинився.
— А шо. — зрадів я. — Вгадав?
Оксана і не гляиула в той бік, продовжувала 

накопичувати сушняк.
Затримавшись біля нашого автомобіля хви.тппу- 

другу. всюдихід покатив своєю дорогою.
Надбиравши чимало сушняка і вербової лози, 

пав’ючепі всякою всячиною, мп повернулися до 
машини. Ваші лопати, ніким не зтд-шені. стримі
ли в землі. Навіть ьсюдихід їх об’їхав. Інспекто- 
рова браковка була прихилена до розчиненої ка
біни.

— А де ж товариш начальник? — поспитала 
Левка Оксана, скинувши з себе важку ношу.

Левко, заправляючи газога пальним із запасної 
каністри, відмовчувагся. І, закінчивши роботу, 
так нічого і не сказав, лише поморщився.

Вистеливши грузовиков! з лози і хмизу своєрід
ну кладку, підпираючи його з обох боків, ми по
долали підступну балочку.

І ось знову всі в кузопі. і знову Океании) жар- 
ти-розмон:т ча заздрість Левкові, котрий скільки 
не умовляв її пересісти до нього її кабіну, так 1 
не умовив. Та й навіщо їй пересідати на звіль
нене місце? Адже мн з Василем заступаємо дів
чат від літру, хоча пін і теплий? весняний.

л
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комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
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ПЕРША ПРОГРАМА.
9.00 “ Програма пе
редач. (М). 9.05 —

к. т. Гімнастика. (М). 9.29 
— Новини. (М). 9.30—к.т.’ 
Програма мультфільмів., 
(М). 10.00 — к. т. «У світі 
тварин», (М). 1100 — к.т. 
«Клуб кіноподорожей*. 
(М). 13.50 — Програма пе
редач. (М). 13-Й — «Ми — 
піонери». Тел. док. фільм. 
(М). 14.55 — А. П. Чехов. 
«Літературний портрет». 
(М). 15.35 — к. т. «Ваш
сад». (М). 16.05 — «Фільм 
“ дітям». «Військова та
ємниця». Худ. фільм. (М). 
17.30 — «ПІонерія на .мар
ші». к. т. (М). 18.00 -
4Дет(ь за днем». (К-д). 
18.15 — «Назустріч XXV 
з’їзду КПРС». «П’ятиріч
ку — достроково». (М). 
19.00 — «Життя, віддане 
народу». До 85-річчя з дня 
народження топ. Хо Ші 
Міна. (М). 19.25 — О. Кор
нійчук. «Нам’ять серця». 
Фільм - спектакль. (М). 
21.09 — «Час». (М). 21.30— 
Продовження фільму-спек
таклю. (М). 22.10 — Спор
тивна програма. (М). По 
закінченні — попиті. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.35 — Нашц.афіша. (К). 
11.10 — «Шкільпий екран». 
Фізика для учнів 7 класу. 
(К). 12.15 — к. т. Чемпіо
нат Європи з футболу. 
Збірна СРСР — збірна Ір
ландії. В перерві — нови
ни. (К). >6.55 — Ваша афі
ша. (К). 17.00 — «Високе 
довір’я». (В-д). 17.30 —
«Назустріч XXV з’їзду 
КІ1РС». «Партійне жит
тя». (Х-в). 18.00 — Рекла
ма, оголошення. (К). 18.30
— к. т. «Твій день народ
ження, піонерія!». (КЬ 
19.00 — «Дієті». (К). 19.30
— «Портрет митця». (Х-в). 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 - Худ. фільм 
«Академік Іван Павлов». 
(К). 23.10 — Відкриття фі
нальних змагань VI Спар
такіади з тенісу. Відеоза- 
пнс. (Д-к). 23.40 — Вечірні 
новини. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА. 
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05 — 
Гімнастика. (М). 9.2С 

— Новини. (М). 9.30, — 
О. Корнійчук. «Нам’ять 
серця». Фі.тьм-спектакль. 
В перерві — док. фільм. 
(М). 14.05 — Програма пе
редач. (М). 14.10 — Док.
фільми. (М). 14.30 — к. т. 
«Мн знайомимося з приро
дою». (М). 14.50 — «Су
спільствознавство». (М). 
15.20 — «Соціалістичний
реалізм». Передача з літе
ратури. (М). 16.20 — к. т. 
Концерт. (М). 16.50 — Коір 
церт 
(К-д).
пошта ----------- - .
18.00 — Новини. (М). 18.15
— к. т. «Загадки і відгад
ки». (М). 18.30 — На за
питання телеглядачів від-

■' повідає член-кореспопдепт 
АН СРСР В. Г. Афанасьев. 
(М). 19.00 - «Вісті». (К). 
19Д> — Худ. фільм «Іван 
Бровкін па цілині». (М). 
21.00 — «Час». (М). 21.30— 
«Мйхайло
70-річчя з дня народжен
ня. (М). .....
музичного життя, 
кіпчепні “ новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.20 — Паша афіша. (К). 
И.25 — Новішії. (К). Н;40
— «Шкільний екран». Ук
раїнська література для 
учнів 10 класу. (К). 16 40— 
Наша афіша. (К). 16.45 — 
«Назустріч XXV з'їзду 
КІ1РС*. «Ми — радян
ський народ». (Х-в). 17.30
— «Па головних напрям
ках п’ятирічки». (Д-к). 
18.00 — Телефільм. (К-д). 
18.30 — 'Високе довір’я». 
(Д-к). 19.00 - к. т. Співає 
Л. Масленнікова. (МЬ 
19 25 — «На ланах респуб
ліки». (К-д на Республі
канське телебачення). 19.50
— «Для чого ти живеш?». 
Вистава. (3-я). В перерві
— «На добраніч, діти!». 
(К), «Час*. (М). 22.40 — 
«Старт». (К). 23.25 — Но
вини. (К)
л« ПЕРША ПРОГРАМА./І 9.09 — Програма пе

редач. (М). 9.05 — 
к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9 30—к. г. 
♦ Піонерія па марші». (М). 
10.00 — к. т. Худ. фільм 
«Іван Бровкін на цілині». 
(М). 11.30 — к. т. Концерт. 
(М). 13.10 — Програма пе
редач. (М). 13.45 — Тел. 
док. фільми. (М). 11.30 —

Шолохов». До

22.35 —‘Новини
По за-

«Наука — сьогодні». (М). 
15.00 — «Олександр Нев- 
ськнй». Худ. фільм. (М).
16.45 — «Конституційні
права і обов’язки грома
дянина СРСР*. (К). 17.00— 
«Назустріч XXV з'їзду 
К1ІРС». «Наука — вироб
ництву». (Львів). 17.30 ,— 
«Культура слова». (К). 
18.00 — «День за днем». 
(К-л). 18.15 — к. т. «Весе
лі нотки». (М). 18.30 —
«Весняні жнива». (М). 
19.15 — «Назустоіч вибо
рам до Рад». «Високе до
вір’я». (К-д). 19.30 — Від- 
біркевий матч олімпій
ських команд з футболу. 
Збірна СРСР — збірна 
Югославії, к. т. В перерві
— к. т. Тираж «Спортло
то». (М). 21.15 — «Час». 
(М). 21.45 — Концерт са
модіяльного народного хо
ру Олександрійського ра
йонного Будинку культу
ри. (К-д). 22.15 - Теле
фільм. (К-д). 22.30 — Ве
логонка миру. (Польща).
22.45 — А. Хачагуряп. Кон
церт для скрипки з орке
стром. (М). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
11.23 — Наша афіша. (К). 
11.25 — Новини. (К). 11.40
— «Шкільний екран». Кон
сультація до екзаменів з 
історії та суспільствознав
ства для учнів 10 класу. 
(К). 16.45 — «Ще раз про 
Курський трикотажний». 
Теленарис. (М). 1715 —
к. т. «Вперед, хлопчаки». 
(М). 18.00 — Реклама, ого
лошення. (К). 18.30 —
«Містам 1 селам України 
бути зразковими». (С-ль). 
19.00 ~ «Вісті». (Київ з 
вклютенням К-да). 19 30
— к. т. «Мистецтво народ
них промислів». Кінова
рне. (К). 19.45 — к. т. «Па
літра». (К). 20.45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 
— Сільськогосподарський 
тиждень. (К). 21.15 —
«Час». (М). 21.45 — Худ. 
фільм «Генерал Рахімов». 
(К). 23.20 — Новини. (К).
ПЛ ПЕРША ПРОГРАМА. 
£ Д 9.00 — Програма пе

редач. (.М). 9.05 -*
к. т. Гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 — к. т. 
«Вперед, хлопчаки». (М).
10.15 — Док. Фільми. (М),
12.00 — к. т. «Співає
Л. Масленнікова». (М). 
14.05 — Програма передач. 
(М). 14.10 — «Винахід
ник». (М). 14.40 — «Росій
ські мандрівники і дослід
ники». (М). 15.40 — «Шко
ла Шолохова». Передача 
з літератури. (М). 1600 — 
«Республіканська фізпко- 
матеюатична школа». (М). 
16.30 — Перший Всесоюз
ний фестиваль художньої 
самодіяльної творчості тру
дящих. «Народні Талан
ти». (М). 17.15 — «Ради і 
розвитЬк соціалістичної 
демократії». (К). 17.30 — 
«Кривий Ріг — сьогодні». 
До 200-річчя міста. Пере
дача 1. (Д-к). 18.00 — Но 
вини. (М). 18.15 — к. т. «У 
кожному малюнку — сон
це». (М). 18.30 — к. т.
Концерт. (.4). 19.00 — «Ле
нінський університет міль
йонів». (М). 19.30 — к. і. 
Концерт майстрів мис
тецтв. (М). 21.00 — «Час». 
(М). 21.30 — к. т. «Випро
буй себе». (М). 23.00 —
Велогонка миру. (Поль
ща). По закінченні — но-

; оинп. (М).
ДРУГА ПРОГРАМА.

16.45 — Концерт. (М). 17.30
1 — к. т. «Майстри мис

тецтв — дітям». (М). 18.00 
— Реклама, оголошення.

’ (К). 18.30 - Док. фільм
«Стояти напоготові». (К). 
19.00 — «Вісті». (К). 19.30 
— Муз. ; ’
триває». (К). 19.55 — «На 
ланах республіки». (Х-н).
20.15 — «На добраніч, ді
ти*!. (К). 20.30 — Чемпіо- 
нат С.РСР з футболу: 
«Карпати» — «Динамо», 
(К). 2-й тайм. 21.15 —
«Борги наші». Вистава. В 
перерві — «Час». (М). По 
закінченні — новини. (К). 
ЛП ПЕРША ПРОГРАМА. 
ДО 9.00 — Програми пе

редач. (М). 9.05 —
к. т. Гімнастика. (М). 9.20 

■— Новини. (М). 9.30—к. т. 
«Майстри мистецтв — ді
тям». (М). 1-1.05 — Програ
ма передач. (М). 14.20 — 
Док. фільм. (М). 14.40 —
«Шахова школа». (М), 
15.10 — «Фільм — дітям», 
♦Золотий годинник». Худ. 
фільм. (М). 16.25 — Теле- 

(К-д). 17.10 -
днем». (К-Д),

Ранкова іімнастика. 
(М). 9.20 — Новини. 
930 _ «Дітям — про зві
рят». (Ленінград). 10.00 — 
«Герої завершального», 
Теленарис. (Д-к). 10.30 -ч
к. т. Репортаж про урє# 
чистий марш ветерані!^' 
присвячений 30-річчю Неї 
ремоги. (К). И-30 — *1’Й, 
тн, здрастуй!». Вистава, 
(Льпів). 13.15 — «Мі’Г 
інтернаціоналісти». Пч» 
13.30 — «Здоров'я». (Мі, 
14.00 — Чемпіонат СРСР а 
хокею: «Крила Рад* 
«Динамо». (М). В перерві
— кінонарпси. к. т. (М),
16 25 — «Рух без небезпе
ки». (М). 16.45 — к. т,
«Рядки, народжені в бо? 
ях». (М). 17.20 — «Співає 
народний артист УРС.Р 
Ю. Богатіпібв». (М). 18.00
— Новини.' (М). 18.І #-"»
к. т. Мультфільми. (М). 
18.551— к. т. «Очевидне ■— 
неймовірне». (М). 19.55 “ 
к. т. «Танцюють Є. .Макси
мова і В. Васильєв». (М), 
20.10 — К: ,т. ■ Тел. худ. 
фільм з ц^клу «Пригоди п 
АфршіІ» :• ■ (М). 21.00 -•
«Час». (МЬ 21.30 - к. г. 
«Артлото*. (М). 22.55 -»
До нідеуііків чемпіонату 
Європи з вільної боротьби. 
По закінченні — нони-, 
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА, 
15.00 — Театралізоване свя
то військово-паТріОтйчпої 
пісні. (Д-к). 16.40 — «Про-, 
гпес». (Х-в). 17.10 —- к. г. 
Док. фільм

фїльм «Вистава

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. ГлІнкн. 2.
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____ «Вешенська 
земля». (К). 17.40 — «Мій 
денька філармонія». (Оде
са). 18.10 — к. т. До 70-ріц- 
чя з дня народження М. О., 
Шолохова. «Наш великий 
сучасник». (К). 19.00
«Вісті». (Київ з включен
ням К-да). 19.30 — Все* 
союзний фестиваль мис? 
те.цтв «Київська весно». 
Концерт. (К). 20.25 — «Сач 
тиричпий об’єктив». (КЬ 
20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — «Час»* 
(М). 21.30 — До 70-рІчмя я 
дня народження О. к?.р/ 
пійчука. Телевнстана «Пла; 
топ Кречет». (К). 22.50 -» 
«Щоденник Всесоюзного 
Фестивалю мистецтв -Ки
ївська весна». (К). 23.50— 
Ноични. (К).

ПЕРША ПРОГРАМА/ 
9.00 — Програма пе
редач. (М). 9.05

к. т. Гімнастика для дігс-й; 
(М). 9.20 — Новини. (МУ/ 
9.30 — к. т. «Будильник»’, 
(М). 10.00 — к. т. «Служу 
Радянському Союзу». (М), 
11.00 — Телеспектакль’/
«Незвичайні пригоди С»- 
ви

До 70-річній à 
епня О. 'Кї-р/

фільм;
«День за ............
17.25 — Оголошення. (К-д).
17.30 — «Кривий Ріг — сьо
годні». До 200-річчя міс
ти. Передача 2.- (Дніпро
петровськ). 18.00 — Вечір, 
присвячений 70 річчю з дня 
народження видатного ра
дянського письменника 
М. О. Шолохова. к. т. (М).
19.10 — Гел. худ. фільм 
«Нахабсіїя» та худ. фільм 
«Коли козаки плачуть» по 
творах М, О. Шолохова. 
(М). 21.00 - «Час». (М).
21.30 — Концерт, присвяче
ний 70-рІччю з дня народ
ження М. О. Шолохова. 
к. т. По закінченні — но
вині), (М)і

Котлова». (М). 12.00
к. т. «Музичний кі

оск». (М). 12.30 — «Сіль
ська година». (М). 13.30 •- 
к. т. «Кннгапня». (МЬ 
14.13 — Худ. Фільм «Під
нята цілина». З серія. (М), 
15.55 — «Сьогодні — Де:::, 
хіміка». Виступ 
хімічної 
СРСР я.
к. т. (М). 16.10 — Концерт, 
(М). 16.45 — к.
ролпа панорама*.
17.15 — к. т. Мультфільми,
(М). 17.30 — «У вашому
домі». Музична програма, 
(М). 18.00 — Новини. (М),
18.15 — Чемпіонат СРСР з 
футболу. «Спартак* (М) * 
«Арарат» (Єреван). (МЬ
19.45 — К. Т. М. Г«рка, 
Романси. (М). 20.60 - к т. 
«Клуб кіноподорожей»« 
(М). 21.00 — «Час.». (М)< 
21 ЗО — Концерт, присвяче
ний відкриттю міжнарод
ного фестивалю телепро
грам про народну твор
чість «Райдуги», к. т. (М). 
22.50 — Міжнародні зма
гання з стрибків на бат у Н 
на приз нам’яті лі.отчзгка- 
космоиавта СРСР Г. Досі- 
ровольського. По закінчен
ні •— новини. (МЬ 23.00 — 
Велогонка миру.

ДРУГА ПРОГРАМА, 
9.35 — Наша афіша. <КЬ 
9.40 — «До 70-річчя з дня 
народження О. Корційчу; 
ка». Телевнстава «Мої дру- 
аі». (К). 11.10 — Для Ді
тей. «Сонечко». (К). 11 1’1 
— к. і. Всесоюзний фести/ 
валі, мистецтв «Київська 
весна». (К). 13-Ю -- Для '
школярів. «Сурмач». (Ю< 
13.10 - «Слава солдаг- 
ська». (Львів). 14.30 —
«Сьогодні — День 
ка». (В-д). 15.00 - 
лп юного плавця», (М* 
15.30 — Для юнаїїтпа. _♦* * ‘ 
портер». (Х-в). ІбОо 
«Агітнукт засвічує вогні ■ > 
(Донецьк). 16.15 — 
ральва вітальня». 
70-річчя з дня ’ШРОДЖв*111 
О. Корнійчука. (КЬ 
«Вісті». (К). 18.00 -- 
піопат СРСР з <’
«Чорноморець». — *4” '

ВІЙНОЮ». (КЬ 20.50 Г « 
добраніч, діти!». <Ь\2,~ 
-«Час». (М>- 2я30Пп. 
Спортивна і)Р01 Рпмап~і,-п-
22.45 - «Щоденник ВсеєО
ЮЗІІОГО ФССТІ1ВаЛІОиРГп:і». 
тецтв «Київська 1! »
(К), 23.00 — Новин». < 1

— День 
міністра 

промпслбвос І і 
А. Костандовя,

т. «Міжна- 
ІМ).
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