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СЬ і настала пора, якої так чекали, до якої го
тувалися десять років сьогоднішні випускники 
середніх шкіл. Давно обносилися портфелики, 
що з ними мама й тато привели вперше до 
школи сина чи доньку, і вже не перший, а ос
танній дзвоник пролунав. \

Після нього з шкільного подвір’я вийшли на 
вулицю зовсім інші люди, ніж виходили ще вчора, — 
вже не по-хлоп’ячому безжурні, а по-дорослому серйоз
ні, з почуттям відповідальності за щось незмірно важли
віше супроти невивчсного уроку або неохайно підписа
ного зошита. Це добре почуття.

Сімнадцять літ людина була утриманцем, і нині від неї 
самої залежатиме, чи виправдає вона ті матеріальні й 
моральні затрати, що їх понесли батьки й дер
жава для її навчання, виховання, фізичного і духовного 
зросту. Випускні екзамени — перший іспит на шляху са
мостійного життя. І їх недаремно зовуть державними: 
радянський народ екзаменує нове поповнення.

Велику відповідальність покладають вони й на педа
гогічні колективи: треба правильно оцінити знання ви
пускників, керуючись не тільки інтересами своєї школи, 
а інтересами всієї країни — без найменшого завищення 
оцінок, як інколи трапляється.

Було б помилкою дивитися на випускні екзамени як 
на процедуру, завдяки якій можна визначити чисто ос
вітній рівень людини. Це випробування перед великою 
дорогою життя — на моральну зрілість, на готовність 
віддати себе великій пролетарській справі, за яку проли
то стільки крові, якій віддано енергію кількох поколінь.

В ДОРОГУ ЙДУТЬ 
С1МНАДЦЯТИЛ1ТНІ

Величезне то щастя — знати, що ти потрібен своєму 
народові, Батьківщині. Потрібні твій розум, руки і серце, 
їх чекають земля і заводи, вузи і новобудови. Молодо
му пагінню своєму передають батьки Жовтневу естафе
ту, а прийдешнє покоління запитає, чи не розгубив ти 
нічого, чи все доніс і примножив. Нехай почуття такої 
відповідальності супроводить тебе віднині, друже-ви- 
пускнику.

В дорогу життя виходять сімнадцятилітні. Освічені, 
готові з перших днів влитися рівноправними — і рівно- 
відповідальними членами в трудову сім’ю. Вони споді
ваються па добру зустріч. Без фанфар і двогодинних 
промов, але зі справжньою батьківською увагою й розу
мінням запитів сьогоднішньої молодої людини. Так, як 
на заводі «Червона зірка», де кожен молодий робітник 
за кілька місяців здобуває професію, як у колгоспі «За
повіт Леніна» Маловисківського району, де після роботи 
відпочинеш не гірше міського жителя: хочеш — у Пала
ці культури, хочеш — на стадіоні...

Комітетам комсомолу є над чим попрацювати, щоб 
поповнення, одержане з випускників, прижилося, стало 
доброю зміною ветеранам.

Починаються екзамени На освіченість, на громадську 
зрілість радянської молодої людини.

СОНЦЮ СВІТИТИ
ЗАВЖДИ
------------------------завтра — ДЕНЬ

ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

Фа,о В. БОРИСОВА.

ПРАВОФЛАНГОВІ ПРОФЕСІЇ
Тимофієвих у своєму селі я знав 

давно. Знав і те, що мати — Анас- 
тасія Іванівна дуже охоча до сло
ва. Тож і на цей раз я тільки слу
хав та інколи підтакував. Вона ж 
мов із книжки вичитувала. Де і 
брались ті слова — щирі, теплі, 
пройняті добротою і ласкою та 
відчуттям душевної радості. Хоч 
це і зрозуміло: мати говорила про 
рідну доньку. Тато.

— Вона ж така до тих корів... Я 
вам передати не можу. І погладить, 
і обійме. І прямо аж під мордочку 
їй: сю-сю-сю. Ну, як до дітей. Ні
чого в світі не любить так, як тва
рин. А чого, і сама не знаю. Чи, 
може, що ніде не була, нічого ін
шого не робила. Бо як пішла з 
сьомого класу, то вже шість го- 
дочків на фермі. Хвилювалася я за 
неї. Думала: наступить корова, то 
вона і не вирветься з під неї. 
Жаль так було дивитись. Ніч, тем
нота, а я ж її розбуджую. І так їй, 
бідненькій, було, не хочеться 
вати. Іноді н плакала за нею 
ком.

Сама хворіла дуже, та й 
нездорова. А вона ж одна в 
Ще і без батька лишилася. З
не вернувся. Так що не мед моїй 
Тані було йти на ферму. Зразу са
ма і вчила її. Спасибі, і люди до
помагали: старі доярки Фросина 
Тихова, Олександра Артюхова. 
Вчили її, а вона в мене не горда. 

£лухала, вчилася. А тепер передо

вста- 
ниш-

зараз 
мене, 
війни

ва, на Дошку по
шани портрет її 
виставлено. Та щоб
ви не подумали, 
що я хвалюсь, то 
судіть самі. Хви
линку, зараз я все 
покажу. Ось. Чи
тайте. Це її грамо
ти. Одна. Друга. 
Мабуть, більше де
сятка набереться. 
Це, дивіться, зна

чок Ударника комуністичної праці, в 
Кіровограді па комсомольському 
зльоті була. Там їй вручили. До 
значка ще її портрет іменний. А це 
вже державна нагорода. «За тру
дову доблесть». Часто кажу: «Ти б 
же носила медаль». Не хоче, «Еге, — 
каже,—щоб люди подумали, що за
лаюся». І чого вона соромиться? 
Нагорода ж заслужена.

А це її блокнотик. Все сюди за
писує. І про корми є. Записано, 
що зараз коровам дають. Сіна пів
тора кілограма, комбікорму — 
двісті п’ятдесят грамів... За корми 
вона — куди там! Глядч. не 
довезуть чого, то і бригадира, і зо
отехніка на ноги підніме. Треба — 
дайте. «З чого ж те молоко буде, 
як я, мовляв, не нагодую корів». 
Добре і робить, що за кожну крап
лину молока переживає.

За те молоко і в мене з нею був 
курйоз. Приходить додому і скар
житься: «І руки болять, і тут бо
лить, і наморилася». Бо воно ж як 
не є, і корму треба 
гній прибрати, та й почистити. А 
корови стоять " — -------- '
От і важко. То я, як коли, і піду їй 
на поміч. Вона показала мені, 
яких корів мені здоїти,, а сама 
апаратом доїть. Так ось. Подоїла 
ж я. А вона підходить, і за дійки 
тих корів: смик, смик. Мене аж 
кольнуло: «Так ти що, матері не 
довіряєш?». «Та ні, може, яка не 
віддала вам. А останнє молоко най

нанос іти, і

у неї, як помиті.

краще». Отака. Навчилась молоко 
шукати.

Зараз на фермі легше. Працю
ють там у дві зміни. Десь ще під 
Москву по цей досвід їздили, і в 
Знам’янку. Це вже другий рік Та
ня з Галею Шимченко на мехдойці 
працюють. Мають сорок корів на 
двох. Одна їх до обіду доглядає і 
доїть, а друга — після обіду. В дві 
зміни. Тепер у доярок є час і по
гуляти, і вчитись, і вдома щось 
зробити. Та вона ж і комсомолка, 
і в профспілці чимось керує...

Сьогодні зібралася в клуб на за
няття хору. В артисти записалася. 
Слухала сусідка її виступ на сце
ні. Хвалила. Каже, гарно співає. 
Та воно гак і треба. Пісня — то в 
роботі полегкість.

Цікаво вам і це знати: за цей 
рік зобов’язалась надоїти по 2650 
літрів на корову. Скажете, малу
вато. Та в їхній групі багато пер
вісток. А з первісток, звісно, не 
надоїш стільки, як із справжньої 
корови.

Таня мені все розповідає. Ді
литься своїми думками і пережи
ваннями. Чи в неї на душі хороше, 
чи погане — нічого не втаїгь. Ска
же, коли яку корову в запуск пус
тила, яку коли спарувала, чим го
дувала, скільки надоїла. Кого сьо
годні хвалили на фермі, а кого 
лаяли. Вона тільки зайде до хати, 
я вже по ній бачу: сюди-туди кру
титься, їсти не хоче — значить па 
фермі якийсь непорядок. А як оце 
балакуча, весела, знай — в неї все 
добре І

А недавно Танго обрали депута
том. Аж в область. Так отут я вам 
не скажу, як вона понесе цю служ
бу. А люди довірили їй. Я ж, як 
мати.горжуся цим. Отож і ка?ку: 
«Є у моєї дочки щастя».

Т. ЗЇНЧЕНКО, 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».

Опуфріївський кінзавод.

ПОДУМАЙ,

Такі вони 
І сто 

В єдинім

кволі.
матерів 

пориві 
святих почуттів, 

Забувши про болі, 
крихтннок-дітей 

В цю мить пригортають 
до теплих грудей. 

Ось так
громадяни крикливі 

Приходять щомиті, 
як квіти землі.

І хліб їм потрібен, 
і сонце, й плоди,

І світлі кімнати,
і свіжі сади,

Подумай, людино: 
лиш тільки за мить,

Як сгрілка секундна 
свій круг пробіжать» І

В закинутих селах, 
в містах осяйних 

їх сто безпорадних 
крихтинок малих

Приходить на землю, 
щоб жити-рости,

Проходить найвищі, 
найбільші мости.

В них мова єдина — 
утвердження крик, 

розкривати 
можна повія,

І

ЇМ 
не

Ще

матері 
щаслива й дзвінка, 

рідного батька 
ласкава рука.

Подумай, людино: 
їх сто малюків

Приходять у світ 
для безсмертя віків!

Послухай: сердець їх 
маленьких биття —

Як заклик до миру, 
до щастя-жнття.

Подумай людино: 
земля віддає

В дитинячі руки 
майбутнє своє!

Наум ДОБРІ Н.
м. Кіровоград.

27 травня відбулося зак- 
?ючне засідання з’їзду, 
олова лічильної комісії 

оголосив результати вибо
рів керівних органів Спіл
ка письменників СРСР, що 
відбулись на вечірньому 
Засіданні 26 травня, на яко
му були також прийняті 
деякі поправки і зміни у 
статуті Спілки письменни
ків СРСР.

Потім було прийнято 
звернення з’їзду «До

IV З’ЇЗД ПИСЬМЕННИКІВ СРСР
письменників світу», в яко
му з’їзд закликав їх об'єд
натися в боротьбі за май
бутнє людини, за гуманізм 
і демократію.

Далі одноголосно прий
мається резолюція IV з’їз
ду письменників СРСР у 
зв'язку з подіями в Греції. 
Головуючий Б. Полєвой

звертається з теплими сло
вами дружби і солідарності 
до представників грецьких 
письменників, присутніх на 
з’їзді.

У той час, коли делегати 
з’їзду приймали цей доку
мент, гості радянських 
письменників — зарубіжні 
літератори — підписували

«Звернення до діячів куль
тури всіх країн світу». Це 
звернення підписали і ра
дянські літератори.

Оплесками зустріли де
легати резолюцію з’їзду у 
в'єтнамському питанні. В 
ній висловлюється гнів і 
обурення всіх радянських 
літераторів у зв'язку з зло-

чинною і варварською вій
ною, яку веде у В'єтнамі 
американський імперіалізм, 
що виконує ганебну роль 
світового жандарма. Цю 
резолюцію прийнято одно
голосно.

Палкими, тривалими оп
лесками зустріли учасники 
з’їзду пропозицію прийня
ти лист IV з’їзду письмен
ників СРСР Центральному 
Комітетові КПРС. Зал під
водиться і стоячи вислухує

весь текст листа, який прий
мається ОДНОГОЛОСНО.

Так урочисто і святкозо 
закінчив свою роботу з’їзд 
майстрів радянської літера
тури.

Відбувся пленум обра
ного з'їздом нового прав
ління Спілки письменників 
СРСР. Першим секретарем 
правління обрано К. О. 
Федіна.

(ТАРС).
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ЦІ) випускник іде в життя

по-дорослому

I

Для мене нема нічого 
більш захоплюючого, як 
помізкувати, попотіти 
над коліщатками і гвин
тиками І бачити, як під 
руками народжується 
справжня деталь для 
справжньої сівалки.

Своє майбутнє Віталій 
не уявляє інакше, як в 
одному з цехів заводу.

— Я бувала і в інших 
цехах, — додає випуск
ниця Лена Ремигайло, — 
але такої краси не ба
чила ніде. Як на свято, 

кожного разу на 
учбово-виробничу прак
тику. Вже оволоділа 
фрезерувальним, токар
ним, свердлувальним, 
агрегатним верстатами і 
впевнена, що на робо-

С 
І?

I

і

I

лелюдний потік. _ 
динй його пурхнула ПІС
НЯ. Очі ветеранів теплі- 
ш'ають, ласкава усмішка 
просвітлює заклопотані 
обличчя.

— Наша зміна, — 
тепло говорять вони, 
коли гомінлива юнь, ви
лучившись з загального 
потоку, прямує до нової 
п'ятиповерхової будо
ви — інженерного кор
пусу.

Привітним сонцем 
/зустрічає школярів цех 
учбово - виробничого 
навчання. Безмовно про
мовляв до юних токарів 
і фрезерувальників, 
слюсарів і свердлувань-. чому місці не відстану, 
ників мальовничий пла
кат: «Хто
любов’ю, 
поезію 
труд».

Так, праця учнів в уч
бово-виробничому цеху 
заводу «Червона зірка» 
стала справжньою пое
зією. І не лише тому, 
що Тм довірили новень
кі верстати, що в усьо
му приміщенні не знай
деш пилинки, що в 
кожному вільному ку
точку буяють зеленню 
квіти. Керівники цеху 
знайшли стежину до 
юних сердець, запалили 
їх трудовими подвигами 
батьків, зуміли прище
пити учням любов до 
праці. Світле приміщен
ня цеху стало для вихо
ванців 3-ї, 
середніх 
домом.

— Над усе 
збирати дрібні 
говорить десятикласник 
школи № 5 Віталій По
ліщук, . який щойно 
одержав розряд слюса- 
ря-иекладальника. —

рою управління і орга
нізацією виробничого 
процесу.

— Ми не занижуємо 
можливостей практикан
тів, — говорить секре
тар партійної організа
ції В. М. Пузанов. — 
Молоді робітники одер
жують те ж наванта
ження, що і досвідчені 
майстри. І рідко буває, 
щоб хтось із них не ви
конав норму або допус
тив брак. Досить сказа
ти, що учбово-виробни
чий цех першим на за
воді впровадив систему 
бездефектної здачі про
дукції.

Вміють прищепити

- - - - - - - - 74з заводом розлучатися 
шкода. І дівчата знайшли
найкращий вихід: праця 
на заводі і вечірній фа
культет.

Цех став не лише уч
бово-виробничим, а й 
виховним центром в 
місті. Всі майстри ви
робничого навчання бе
руть участь в міських 
учительських конферен
ціях і виносять на обго
ворення свої пропози
ції.

А що може більше за
палити молодь на тру
довий подвиг як не 'со
ціалістичне 
Результати його 
ВІТЛЮЮТЬСЯ £

змагання.
► вис- 

в стіннівці,

працює з 
той вносить 

в будь-який

5-ї, 
шкіл

27-ї, 34-ї 
рідним

я люблю 
деталі,—

ЗАВТРА ж
ДЕНЬ

ЗАХИСТУ

Дшш

Прим’яти босими ніж
ками пружну лугову тра
вицю, спіймати метели
ка, збудувати з кубиків 
дім чи посидіти на бе
режку, спостерігаючи за 
веселою грою рибок — в 
усьому кіровоградські 
малюки відкрива
ють для себе но
вий світ, щось див
не і захоплююче.

Фото В. Ковпака.

Це ж Лена говорить 
і про своїх товаришів. 
Не можна 
годитись, 
два роки учбові брига
ди здали 
дукції більше як на 48 
тисяч карбованців.

Чотирьохсотенний за
гін молоді увіллється 
цього року в робітничу 
сім’ю, і немала заслуга 
в цьому начальника це
ху Г. В. Підопригори, 
В. М. Корсунського, 
який виборов нещодав
но звання кращого то
каря заводу, бригадира 
бригади свердлуваль
ниць В. М. Верисоцької.

Справжніми робітни
ками почувають себе 
учні на виробничій 
практиці. ” Аякже: в 
цеху є начальник, стар
ший 
ний 
хлопці 
жують наряди на ту чи 
іншу роботу. В кожного 
на весь день є конкрет
не завдання. Так учні 
ще з школярської лави 
знайомляться з структу-

з нею не по- 
бо лише за

державі про-

майстер, контроль- 
майстер. Зранку 

і і дівчата одер-

0 и~

ЗАВТРА трупа музично-драматичного театру, імені Кропив« 
АБИ а трупа у Кіровоград. Три місяці, як і торік, 
НИЦЬК2я?ийе він по селах і районних центрах області. Иа- 

гастролюватиме в и наш кореспондент зустрівся з Дії-
ртором театру ї. Г. Шпаковсьюім і попросив його розпоаЕ. 

111 зЙ1ЖЄННЯГОСкїжіть, будь ласка, в які райони виїздять 

"“відповідь Ми довго радилися, куди найліпше подати;

ського районів. Не обійдемо також --------
Виски, Новамиргорода, Ново- 
архангельська, Олександрівни. 
Я кажу про райцентри, але це 
не значить, що наш колектив 
помине села. Закінчимо свої 
гастролі в Кремлівській зоні.

ЗАПИТАННЯ. Ви говорили 
про спектаклі в селах. Звичай
но, зараз багато колгоспів мають 
клуби, але зустрічаються й такі, де 
ливо зіграти навіть звичайний скетч, 
чить, незавидна їх доля, вони просто не змо
жуть переглянути ваші вистави?

ВІДПОВІДЬ. О ні! Все враховано, до 
деталі. Ми беремо з собою автосцену і там,

■-

______ _ . .... поча« 
входять колгоспи Гайво- 

любителів театру Малої

ІНТЕРВ'Ю 
ПЕРЕД 
ДОРОГОЮ

чудові 
немож- 

Зна-

ЖДЕМО СТО ТИСЯЧ...

любов до праці керівни
ки цеху. Добрим сло
вом згадують їх, а та
кож вчителів виробни
чого навчання колишні 
випускники, а нині сту
денти вечірнього фа
культету політехнічного 
інституту слюсар Геор
гій Чернишов, свердлу
вальниця Тамара Бол- 
тушкіна і багато інших. 
Стежиною старших това
ришів мріють піти і ви
пускниці 27-ї школи Оля 
Челишева і Таня Тата
ринцева. Звичайно, кого 
не манить інститут, але І

яка випускається в цеху.
... Сонце втомилося, 

притомилися і робітни
ки. Час відпочити. Знову 
крокують вони знайоми
ми вулицями, а поряд, 
твердо ступаючи по 
землі, гордо несе голо
ву зміна робітнича.

В. ШАРІЙ.
м. Кіровоград.

На фото: випускниці 
середньої школи № 27 
Оля Челишева (зліва) і 
Таня Татаринцева. 
Фото А. Дрябенка.
■ЕДі-еаааяя " ■■■^т іииіі

де не буде можливості грати в приміщенні^ даватимемо спек
таклі на відкритих майданчиках.

ЗАПИТАННЯ. Які п’єси входитимуть до репертуару на 
виїзді?

ВІДПОВІДЬ. «Павлина» О. Софронова, «Циганка Азах» 
М. Старицького і ряд інших творів з старого репертуару. По
кажемо сільським глядачам і цілу низку нових вистав. Це — . 
«Сині роси» М. Зарудного, «Бій з тіншо» В. Тура, «Циган» 
І. Провоторова, «Чорний дракон» Гарінеї І Джованпі. Отже, 
як бачите, до виїзду готувалися не похапцем: колгоспний гля- . 
дач не раз зустрічався з нами, став по-справжпьому «театраль- ’’ 
ним» і. відповідно, — вимогливим.

ЗАПИТАННЯ. Чим будуть зайняті актори, окрім гри в 
спектаклях?

ВІДПОВІДЬ. За ці три місяці, як кажуть, ніколи буде і 
вгору глянути. Але, крім виступів, у нас е ще й інші плани. 
Насамперед, це робота над новими виставами. В нашому порт- ' 
фелі є твір Вадима Собка «Бережи мою таємницю». Його вже 1 
зможуть побачити на сцені помори з Кремгеса. Є також ціна- •. 
вий сценічний варіант п’єси про київське підпілля «Його зва- . 
ли Сергієм». Автори цього твору—кіровоградці О. Адаменко, 
та М. Барськнй. Нам буде дуже приємно на відкритті осінньо- 
зимового сезону в обласному центрі грати п’єсу наших моло
дих драматургів. Крім роботи над новими спектаклями, акто
ри, безпосередньо на місцях, будуть надавати практичну допо
могу сільським драматичним гурткам.

Отже, завтра кіровоградський театр вирушає у велике 
п-ідвання. Попереду — біля двохсот спектаклів, які треба 
зіграти перед колгоспниками, робітниками і службовцями, р 
Завдання велике: адже творчі роботи колективу має перегля- | 
пути сто тисяч вимогливих глядачіві

Є-----------------------------------------—

Николай ГАЛИЧЕНКО, 

участник Великой Отечественной войны.

§ МАЛЕНЬКОМ ВИТЬКЕ
больших солдатских сапогах

Поэма
Д«и летели в скрежете металла, 
удалялся грохот батарей.
Из санбата бледный и усталый 
Шел за фронтом Луговой Андрей. 
Но едва спустился он с пригорка — 
От огней вдруг небо расцвело.
И сдавило горло горем горьким — 
Йогорало перед ним село...

ахло гарью, дым стелился низко, 
Воронье кричало на столбах.
И нэд едкддй хдтой Обелисцэдг

Возвышалась черпая труба. 
Зимний вечер, как лукавый леший, 
Все водил солдата по селу.
Вдруг огонь зажегся на углу,
В темной хате, чудом не сгоревшей, 
Постучал в замерзшее окошко. 
Ни души. Ни звука за стеклом. 
Лишь узоры золотыми брошками 
Излучали мнимое тепло.
Но вот тень мелькнула. Голос

детский:

— Кто там? Кто там?!
— Открывай, свои!
Ну, а тень все смотрит, все стоит.
— Да не бойся, я солдат советский. 
Щелкнули запоры. В сенях узких 
Луговой стряхнул с шинели снег. 
Дверь открыл. В хатенке с печкой

русской 
Тускло тлела гильза на окне. 
Девочка, закутанная шалью, 
Насторожась жалась у дверец.
— Успокойся, — подошел Андрей.
— Как зовут тебя?
— Смирнова Галя.
~ Ты одна здесь, что ли?
— Нет, с мальчонкой,
С братиком, он спрятался от вас. 
”• А где мама ваша? -— И девчонка 
Встрепенулась, будто обожглась.
—■ Мамы... нет... убили душегубы 
Подицай и стращай рыжий

ЙИ дрожали девочкины губы 
а ресницы опустились цкйз.,. 
уговой сидел, угрюмо слушал, 

крепко руку прислонив к щеке.
И коптила гильза прямо в ДуЖ 
В горе билась тень на потолке.

ІакНме?я™"шкя.Я’ " ™ ЙаПраСТО 

т- Есть наган?
И малыш серьезно ждет ответа. 
л Правды от тебя не утаю.
Я, сынок, иду из лазарета 
А наганов там не выдают* 
ТппнипЛпЧИШКа смелости набрался. 
Іронул пальцем голенища сгиб 

сказал гриппозным, хриплым басом? 
Дядя, дай померять сапоги. 
Раз уж так, ну что ж, возьмд,

----------ЙМ».
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В. ПОГРІБНИЙ,

НОВЕЛА

З ТЭ'

хату

його

■ Піду я все-таки,

на рогач, схилила голову

В. ДІМІН.
Фото В, Ковпака.

з ласкавою по« 
голові Галина

випускники..,
Про дороги ЖИТТЯ, про Щ*С4 

тя творчої праці йшла вчора 
щира розмова на «вогнику» у 
Будинку культури Кіровоград
ського району. Цей традицій
ний «вогник» був присвячений 
зустрічі випускників шкіл ра< 
йону з старшими товаришами, 
які. закінчивши школу, при
святили себе хліборобській 
професії. Про пошуки I зна
хідки розповів сьогоднішнім 
випускникам Микола Жабо* 
крицький, завідуючий гаражем 
колгоспу «Більшовик»- Володи
мир Дагтяр, колгоспник ер» 
тілі Імені Куйбишеве, секре« 
тар партійної організації кол
госпу Імені Крупської Л. Я. 
Безпалий.

ЗАВТРА день захисту дітей

Є орден 
імені Єгорова

йоТід ЙОМУ’ кжтг гтм 
три кілограми, а вік — кілька годин. Та час хА Л. Ак/АТА <7 АА >1 А І/АА V-/ А 17 А 
покаже своє. Можливо, саме в цей день 
через двадцять років поставить Віктор світовий рекорд на олімпійських 
іграх, поведе у безкрайню вись до дальніх зірок космічний корабель...»

Так писав «Молодий комунар» про появу у двадцятирічної мами синка
Віті — у номері 32 від 11 вересня 1960 року.

Ми зустрілися з ним і з його мамою Ґ. О. €сько не через двадцять, а че« 
рез сім років.

— Помічник росте, 
смішкою гладить сина по 
Олександрівна.—Цього року піде до школи,

А очі хлопчик* випромінюють бісики, йому на 
терпиться розповісти дядям І про ласиаау бабусю 
Параску, яка пригощає його смачними пиріжками, 
копи мама на роботі, І віршик про піаннка І заспіве* 
ти васалу пісеньку. Та з особливою гордістю ВІтя 
показу* нам в дитячій книжці знайомі літери. Аякже: 
незабаром школярі

Галина Олександрівна показує новий бу* 
динок по вулиці Дачній, 14, в який нещодав
но переселилося молоде подружжя, з ніж
ністю розглядає портрет десяти місячного 
сина, і в очах її — спокійне материнське 
щастя.

— Не було б тільки війни, — згодом у 
задумі говорить вона і тісніше притискує 
до себе вузенькі сипові плечі.

Ми дивимося па молоду матір і сина, і 
згадуються нам закривавлені в’єтнамські 
малюки, зруйновані лікарні і школи, і серця 
закипають ненавистю до агресорів, а губи 
мимоволі шепочуть: «Хай завжди буде 
сонце,..».

АСИЛИК ускочив до 
хати і, розпашілий та 

захеканий, вихилитується на 
порозі. Йому в оченята 
пурхнуло сонечко, і зони 
зблиснули, наче росянки.

— Мам, їсти І
Суне каштанові грудочки 

кулачків у кишені і колесом 
сипмнає груди.

Мовчить мама. Обіпер
лась ліктями на рудий, за- 
везькаиий припік, у піч за
глядає. На лице їй падають 
виблиски і веселять розго
нисті зморшки. Вся вона на
че сміється нишком,

— Чуєш? — бере ХЛОПЦЯ 
нетерплячка.

У печі сичить, то мама бе
ре рогача і давить сикавку,

— Ну, ма.., — запустив на 
поб дві темні блискавиці.

— Чого тобі? — нарешті 
бровами й очима косує ма
ти.
— Тсти!

Ти ж їв тікичко.
І знову лякає рогачем си

кавку.
А Василько своєї:
— Тв... Тепер ще треба 

наїстися отак, —- пише ру
ченятами округ живота, — 
щоб до вечора не схотілося.

—- Ого! — кущаться смі
шинки на маминих устах.

Василько вгледів те, і йо
му в горлі застряли слова. 
Зітхнув та ухопив повні гру
ди сонця.

— На роботу йду! — 
пурхнув ним по стінах, аж 
лумкіт хатою пішов.

— Що, що? — кладе ма
ма рогача в куток та повер
тає до нього здивований 
вид.

— Збираюся на роботу.
— Це ж на яку роботу?
— Зерно возити!
Пальнув I в очах замут- 

ніла погорда, бровенята на
сунулись, уста вузликом 
узялися.

— Поняла?!
— Яке це зерно? — аж 

стримується мама од того 
сміху та вище запускає зсу
шені гілки брів.

— Од Комбайна, — дра
тується Василькові' голос.— 
Дядько Степан казали, що 
це зовсім легко, тільки 
наїдатись треба добре.

У печі зашикало, задерен
чала накривка. Мама — за 
рогач І вже суне на припік 
чорняве горня.

— Піду й без обіду, — 
образливо бринить 
голос.

Та й потягся до клямки.
— А це що за новиниТ — 

сердито кида рогачем та

знервовано бгає ру 
ками великі 
волошок на
сі. — Ану марш до 
книжки!

— У мене ж каніку 
ли, — смутком заплм 
вають йому очі, в 
щічки видовжуються, 
бліднуть, наче кваше
ні яблука.

— Без балачок!
Тепер мамине лице

букети 
фарту-

зов- та й зажурила день'.
сім строге, а зморшки на , піду я все-таки, —«• 
ньому темні, вирівнялись у розгублено кліпає Василик 
довгі гони. до мамя. — Зароблю гро

шей та й вишлемо Петрико- 
ві. Нехай в канікули не пра
цює, а додому — в гості.

— Стривай, синку, — стрі
пує мама з повік той смуток 
і метушиться коло печі. —« 
Давай будемо Тсти.

Він Поважно зсівся за 
столом, поклав руки на ко
ліна і зирк та зирк на го
динник. А мати принесла од 
припічка пузату руду ма
кітру і сипнула з неї в щер
батий полумисок сивих пів
місяців, що так понадима
лися, аж бурякові цяточки 
повиступали їм на блискучих 
щічках.

— Тж, синку, смачні...

Микола УСПАЛЕНКО.

довгі гони.
— А дядько Степан каза

ли, що мені за це грошей 
заплатять, — аж рученята 
підвів, наче підтримував ті 
слова.

— Обійдеться й без твоєї 
допомоги, — зітхає мама 
та ховає погляд у куток. —• 
Берися, синку, за науку.

— Бо й не обійдеться! — 
спохватився Василько. —< 
Сама ж диктувала мені в 
листі до Петра в Інститут: 
«Петрику! Висилаєм тобі на 
цей раз малувато. Стара я 
вже. Нікому заробляти. 
Аби ж татуся війна не за
брала, то...».

Тихо в хаті, аж сутінками 
взялося. То мама сперлася

(Продовження. Почагок в газетах 
за 9, 12, 14, 17, 24, 26 і 28 травня).

Знали федоровці, що земля Волинська багата 
на добрих людей, Нерідко на Уборть приходили 
поліщуки, приносили цінні відомості про розта
шування ворожих гарнізонів, самі йшли у парти
зани. 1 хоч дехто скептично говорив: «Партизани 
зразка сорок третього», та це були люди, яким 
довіряли нелегку долю народних месників.

Тихого червневого вечора Єгорова викликаз до 
себе командир з’єднання. Спокійним, та якимось 
рішучим голосом повідомив новину:

—♦ Через два дні вирушаємо до місця наших 
дій на Ковельському вузлі. Перехід буде важким 
для всіх. Особливо — для вас. Краще вас у са
перній справі навряд чи хто більше розбирається. 
Тож беріть своїх підривників. Самі вибирайте 
хлопців. Кого попросите — дам.

Помовчавши, закінчив:
Нелегке вам завдання. Загін, який сформує

те завтра, прокладатиме дорогу трьом тисячам 
месників. Ми серед боліт, багато річечок І річок. 
Мости нам треба...

Менше всього надіявся тоді Єгоров на допомо
гу волинчан. Всюди бродили націоналістичні бан
ди, агітували зміїним нашіптуванням, агітували 
кулею в спину. Шибениця, розстріл це за 
зв'язок з партизанами від фашистів.

Але так думалось тільки там, на Уборті, та в 
болотах, де власними і тільки своїми руками, по 
пояс у багнюці стоячи, клали настили. Та ось при
йшли підривники у перше село Тонеж. Чорними 
обелісками стояли обгорілі димарі. Чорними, не-, 
рухомими обелісками стояли знишклі жінки і ста
рики. Вони не кидалися з обіймами. Вони були 
нерухомі. Заговорили тільки тоді, як хлопці Єго
рова підійшли до величезного хреста, що здій
мався над попелищем.

— Тут була церква. Згоріла, як тріска... Бо ж 
дерев’яна. І півсела людей наших у ній спалили 
німці, — не мовив, а простогнав білобородий ді
дусь.

І показали жінку, якій, вдалося, одній єдиній, 
уникнути розстрілу...

А в іншому селі почув Єгоров страшну розпо
відь. Приїхали фашисти і почали забирати «доб
ровольців» у Німеч
чину на каторгу. 
Шістнадцят и я і т н і м 
юнакам 1 дівчатам 
зв’язували руки, пу
тали, як скотині, ноги 
І кидали їх в жовто- 
зелений приземкува- 
іий автобус.

Та ще серед того 
Чорного мороку зуст
ріли щире селянське 
серце. Пізніше, через 
роки, головний лікар 
з’єднання Т. К. Гнє- 
даш опише одну 
них зустрічей:

« Входимо в 
погрітись. Хвора ста
ра і двоє білоголових 
пацанів лежать на пе
чі. Теля прив’язане 
біля цебра в кутку. В 
хаті пахне деруна
ми — підго р і л и м и 
картопляними млин
цями.

...Безпросвітні злид
ні. Господиня запрошує:

— Проходьте, там у куточку є місце. Залізай
те на піч, старенька і діти посунуться. Де ж ви так 
вимокли, боже ж мійі Роздягайтеся, кладіть одяг 
на піч. Зараз зварю картоплі. Куди ж ви підете 
від нас?..»

На ПІНІТ Ковель — Сарни 
Єгороз з групою підриоників 
□перша випробував «смзедуш- 
ну». 0 групі був безстрашний, 
кмітливий Всеволод Клокої, 
Герой Радянського Союзу.

Кирзачи мальчонке протянул.
— Добрая, выносливая обувь, — 
Подмигнув, сказал он пацану. 
Вспыхнули в улыбке щечки бледпые, 
Глазки, словно звездочки, зажглись. 
И пока солдат сидел, беседовал, 
Постепенно возрождалась жизнь,
А малыш, не чувствуя истомы, 
Ножками едва передвигал.
И казалось, что он меньше гнома, 
В кирзовых громоздких сапогах.
— Ну-ка, Витька, разбувайся, хватит! 
Сколько тебя дядя может ждать. 
Дяде с фрицем нужно воевать,
А ты здесь с котом воюешь в хате. 
Разбуваться Витьке было жалко. 
Он, кривясь, слезинкою блеснув, 
В сапогах взобрался па лежанку, 
И, любуясь ими, там уснул.
А Андрей из-за стола поднялся, 
Подошел к лежанке босидом.

Витька спал, обутый, подпоясан 
Допотопным красным кушаком. 
Луговой над Витькой наклонился, 
Робко с ножек снял кнрзовики« 
— Спи, герой мой, спи, мой 

белобрысый, 
За тебя не спят фронтовики, — 
Прошептав, прикрыл мальца 

рядпипой, 
отошел, » 
вещмешок.

И. тихонько, к лавке 
Развязал солдатский 
Сухарей достал, кусок рыбины. 
Вынул пару грудок рафинада, 
И с малышкой рядом положил.
— А будить сейчас его не надо. 
Он на отдых, право заслужил... 
Словно в печке угасало пламя —? 
Уносил с собой тепло солдат.
— А вот это братику яапамять, — 
Снял с ушанки звездочку и дал,
В темных сенях госуь нажал щеколду,

Снежный ветер с силой вырвал дверь. 
Покатился в хату белый холод, 
На солдата бросился, как зверь.,. 
За стеною выл разгульный ветер| 
Подражая хохоту сыча. 
Но вот клен замерзшей голой веткой 
Вдруг в стекло, как путник, посгучал. 
На лежанке вздрогнул кот-мурлыка. 
Что лежал пригревшийся у ног, 
И малыш глаза протер — захныкал, 
Увидав, что нет на нем сапог.
— Дядя! Дядя!.. — плакал мальчик

горько, ; 
К тощим ручкам личиком приник. 'I 
А потом опять обул опорки, Ч
Вышел в сени, горбясь, как старик,,, ’’ 
Но солдата, что зашел погреться, I 
Замела следы давно пурга, 
... Плакало безрадостное детство« ’ 
По большим солдатским сапогам,« 
г, Кировоград.

■ ------------------------ - - —

Щось таке жалібне до болю зойкнуло □ 
душі, коли йшов Олексій від селянки, яка 
давала на дорогу хлопцям сирої картоплі; 
може, десь зварите в лісі.

Гнівної сили зарядом наповнилися серця 
месників перед вирішальною сутичкою з 
окупантами. Серця просили помсти.

Та дорога зміцнила віру у повсюдну під
тримку. І надії справдилися, як підійшли 
підривники до повноводної Горині.

Загін Єгорово одержав завдання: за два 
дні навести міст через Горинь, Строк дуже 
малий. До того ж під руками, по суті ніяких 
засобів. Молоток та сокира. Олексій зрозу
мів, що виконує перше серйозне завдання, 
Адже підготовлені ним підривники ще не 
перевірені. І остаточну оцінку команду
вання з’єднання поставить заступникові 
командира по диверсійній роботі лише по
тім, як дійсно вдасться осідлати Ковель
ський вузол. А сьогодні побачать його ви
нахідливість, його організаторські здібності, 
зрештою — його сміливість.

(Продовження на 4-й стор.).
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В небі В'єтнаму — знову во
рожі літаки. Повітряна тривога! 
Жмтег.і міста від малого до ве
ликого ховаються в бомбосхови
щах.

Фото Г. СПИРИДОНОВА. (АПН).

Впало сонце з неба чи
сомбреро, 

Чорні тіні в небі
чи хрести... 

Земле, земле! Ти ж від 
людожерів 

Ясочку, мов квітку, 
захисти!

МОВ разки червонясто
го намиста, між сма

рагдовим листям розку- 
черявлених черешень по
звисали повновиді яго
ди. Купаються в промін
нях сонця. А здається, 
що в меду.

Ці медові плоди, з’яви
лися в кіровоградському 
магазині «Дари приро
ди». їх сюди привезли 
садівники бригади Павла

новини

(Продовження).

ЯГОДИ
МЕДОВІ
Панченка з колгоспу 
імені Шевченка Кірово
градського району. По
над 2360 кілограмів че
решень вже реалізували 
шевченківці. Везуть со
ви трудівникам обласно
го центру й суниці.

— Більше 120 центне
рів відбірних ягід че
решні запропонуємо ми 
в перших числах червня 
Кіровоградом, — гово
рить Павло Панченко. — 
І суниці щодня достав
лятимемо.

М. СЕМЕНЕЦЬ.

Т

<5 _

Ось воно — місце для переправи. Єгоров вдив
ляється в протилежний берег. Післязавтра там уже 
має бути тритисячний загін. Там мають бути всі во
зи з боєприпасами — близько п’яти тонн толу, 1500 
мін механічної і 500 мін сповільненої дії, кулемети...

Підійшли розвідники.
— Залізничний міст — десь за три кілометри звід

си, — доповідає чорнявий хлопчина років сімнадцята.
«Вчитися б тобі оце, чорнявий, — подумалось Єго- 

розу. — Якими дорослими стають у війну наші діти. 
Ех, розквитатися б швидше з Гітлером...»

— Охорона?
— Охорона добра. Та ще й проглядається все. Бід 

моста кілометрів на півтора вглиб німчура ліс виру
бала... Бояться, гади, нас...

— Добрий ліс?.— схопився Єгоров.
— Дерева стрункі, прогонисті, — по-діловому по

чав розвідник. — Хоч щогли корабельні теши.
— Скільки, кажете, туди кілометрів?
— Та зо три або й більше.
Єгоров порадився з Садиленком, командиром ди

версійної роти:
— Треба взяти готовий ліс. Матимем великий виг

раш...
Через якусь годину а найблжичих селах уже діяли 

партизанські гінці, мобілізовували возіїв. Особливо 
охоче взялися допомогти партизанам дядьки із села 
Велюнь. Цілим обозом виїхали вони до залізниці, на-

вантажились деревом — і до місця переправи. Фа
шисти нічого не підозрювали, думали, що все іе ро
билося за вказівкою окупаційних властей. Дуже ку
цою була в них уява про сміливість партизанів.

Єгоров ішов на свідомий риск. За три кілометри, 
нй ствнції Бялз був немзлии гітлерівський гарнізон. 
Могла виникнути серйозна сутичка, що стала б на 
заваді швидкій переправі. Але фашисти не посунули 
носа. Або дізналися про це пізніше, або просто вло
вили дрижака.

Багато, дуже багато бойових епізодів не зникне з 
пам’яті Єгорова. Серед них — будівництво мосту че
рез Горинь.

— Напіароздягнені — хто в трусах, хто у звичай
них підштаниках—працювали партизани на Горинь 
Поблискували на сонці спинами, — згадує Олексій 
Семенович^— Я думав тоді: скільки б ми, радянські 
люди, зробили, якби не перервала нашу мирну пра
цю коричнева чума. Я бачив, як люди скучили по 
творенню. Розумів, що партизани поспішали до Кове
ля, до великих героїчних справ. Та було видно й ін
ше. Чув їх розмови,, жарти. І вгадувалася в людях 
спрага саме по творенню — затесати колоду, забити 
палі, копнути землю...

Для стодвадцятиметрового мосту настил і козли 
заготували на суші. Підривники стояли по груди у 
воді, забиваючи козли, провалювалися в ями. Та за
мість сердитої лайки Єгорову чувся сміх. Він відкри
вав для себе радянську людину — рішучу, стосилу, 
безсмертну...

На мілині заб’єш козла. А на п’ятиметровій глибині? 
Єгоров про це подумав завчасно. Ще як тільки пі
дійшли до місця переправи, наказав зібрати на бе
регах усі човни, що попадуться під руки. І зараз на 
середині річки вони послужили своєрідними понто
нами.

Це був екзамен. Єгоров склав його на відмінно.
(Далі буде)

Отже, любий читачу, як 
ти уже здогадуєшся, дія від
бувається у вареничній, у 

* тій самій, що розташована 
по вулиці Леніна в Кірово
граді.

Дозволь представити тобі 
нашого головного героя: 
Чепчик, молодик років 
двадцяти семи, невиправ
ний мрійник з гостро роз
виненим почуттям справед
ливості. Словом, цілком по
зитивна постать, що вельми 
часто потрапляє в прикрі 
обставини. А втім, друзі, як
що ви уважно стежите зз 
«Молодим комунаром», то 
вже маєте деяке уявлення 
про цей персонаж.

Конкретизуємо проблему: 
Чепчик і вареники. Варени
ки і Чепчик. Вона, ця гроб- 
лема, настільки гострокон- 
фліктна, що без активного 
втручання відповідних від
повідальних товаришів вирі
шити її практично немож
ливо. Хоч суть її, власне, 
зводиться до безсмертного 
афоризму Козьмм Прутко
ва: «Не вір очам своїм».

А втім — трохи історії. 
Одного зачудованого дня 
Чепчик прочитав в обласній 
пресі повідомлення про 
урочисте відкриття в нашо
му місті нової реорганізо
ваної і модернізованої ва
реничної. Наш герой з по
легшенням зітхнув: стара 
йому встигла добре набита 
оскому. Цілком надійно по- 
кладаючись на газетне пові
домлення, Чепчик, випрасу
ваний і накрохмалений, уро
чисто переступив поріг за
кладу.

ДІЯ ПЕРША І ОСТАННЯ:
(Отже, Чепчик за стопином. Він 

уважно розглядах оригінальні две
рі »журної конструкції, зачудова-

но милусться різнобарвними пла
фонами, що випромінюють м’яке 
світло. Між столиками неквапно 
снують офіціантки Віра, Валя, Рая, 
Люда. Вони весело щебечуть. 
Чопчик теж оосело усміхається, 
констатуючи про себе, що Віра, 
Валя, Рая, Люда надзвичайно милі 
дівчатка.

Але мина* час. На нього ніхто 
не звертає уваги).

Чепчик (делікатно про
кашлюється). Візьміть, будь 
ласка, замовлення.

Віра. Не встигли присісти,

Валя. Вареників з капус
тою немає.

Чепчик. Тоді дві порції з 
сиром.

Валя. Варяться.
Чепчик. Що ж тоді у вас є?
Валя. Печінка, сарделі з 

вермишеллю, кефір.
Чепчик. Давайте печінку, 

сарделі з вермишеллю, ке
фір.

(Ще двадцать хвилин потому.

печінка повинна бути м'як
шаю, або виделки міцніші...

Перший голос із залу. Я 
запізнююсь на роботу.

Віра, Рая, Люда, Валя (хо
ром). Робота не вовк...

Другий голос. Але ж у 
вас у меню написано....

Віра. Мало чого в меню 
не буває...

Третій голос. Ви вкрали 
мене сорок хвилин.

У

ЛЮДА,ВІРА, ВАЛЯ, РАЯ, 
ВАРЕНИКИ І ЧЕПЧИК
а

ПО'

ли-

вже замовлення...
Рая. Да, який швидкий... 
Валя. Не поспішайте 

перед батька в пекло.
Люда. На дружину, 

бонь, не гримаєте...
Чепчик (він явно спанте

личений). Але ж, дівчатка, 
я запізнююсь на роботу...

Віра, Рая, Валя, Люда (хо
ром). Робота не иовк, у ліс 
не втече.

(Щз десять хвилин потому. Чеп
чик з відчасм зиркав на годинник. 
Нарешті, підходить Валя з г 
потом та олівцем).

Валя. Що ви хотіли?
Чепчик (схиляється 

меню).
тою.

блон-

над
Вареники з капус-

СЕРЕДА, 31 травня. Перша про
грама. 18.00 — «Кіровоградські 
Місті». (Кіровоград). 18.15 — Те
лереклама. (Кіровоград). 18.20 — 
Художній фільм «Держеоний зло
чинець». (Кіровоград). 20.00 — 
Концерт-ревю. (К). 21.30 — Пер
шість Європи з боксу. (Італ:я).

Друга програма. 16.50 — Для' 
школярів. «Ікс плюс ігрек», Нау- 
иопо-пізнаяольна передача. (М), 
17.20 — всесоюзний фестиваль

(Драматична ситуація

на одну дію з прологом

та епілогом).

Знову підходить Валя. На підно
сі — печінка та сарделі).

Чепчик. А хліб?
Валя. Хліб і кефір у бу

феті.
Чепчик. Гм, оригінальна у 

вас система обслуговування. 
(Іде до буфету в інший зал).

Валя (навздогін). Ну й ве
редливий суб’єкт.

(Знову Чепчик за столом. Енер
гійно орудуючи виделкою, марно 
силкується наколоти печійку. .).

Чепчик (про себе). Або ж

самодіяльного мистецтва. (Запо
ріжжя). 18.00 — Телелісті, (К). 
18.20 — «Огляд технічної літера
тури». (К). 18.30 — «Світ у трав
ні». (/Л). 19.00 — «Лооиід Лео
нов». Літературна передача. (К).

ЧЕТВЕР, 1 червня. Перша програ
ма. 18.00 — Теловісті. (К). 18.30— 
Програма, присвячена Міжнарод
ному дню захисту дітей. (К), 19.15 
_  «Карпати». Мистецький альма
нах. (Львів). 20.00 — До 50-річчя 
Великого Жовтня. «Ллється пісня 
над Донбасом». (Донецьк), 20.30 
— Клуб цікавих зустрічей. (Кіро
воград), 21.00 — До 50-річчя Ве
ликого Жовтня, 
хліборобе!». (К). 22.00 
нення». Вірші К. Герасименко. 
(К). 22.20 — Першість Європи з 
боксу. (Італія).

'Добрий вечір,
іНатх-

.МОЛОДОЙ КОММУНАР.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре 
таря — 45-35, відділів — 45-36.

орган Кировоградского

обкома ЛКСМУ,

Б К 02081. Індекс 01197.

не

не 
ДО

со-

СО- 
за-

(Масова сцена біля вікна по
дачі!. і

Голос перший. МІЖ ІНШИМ, 
виделки треба мити...

Голос другий. Покличте 
сюди кухаря...

Голос третій. Де ж ваша 
культура обслуговування?

Голос четвертий. Я вима
гаю книгу скарг.

Голос п’ятий. Де ваша за
відуюча?

(Знову крупним планом Чепчни 
І Валя).

Чепчик (обурено). Гарнір 
несвіжий...

Валя. Так, гарнір вчораш
ній...

Чепчик. Як же вам 
ромно?..

Валя. А ви мене 
ромте... Всі претензії 
відуючої.

Чепчик. Покличте її.
Валя. Вона ще не при

йшла.
(Чепчик дивиться на годинник І, 

безивдійно махнувши рукою, про
жогом вилітає з приміщення. Ма
сова сцена біля вікна подачі про
довжується).

Від автора. Оце, власне, і 
вся історія. Невесела істо
рія. Бо ж факти, які наве
дені в ній, не вигадані. Хіба 
що узагальнені на основі 
гіркого досвіду Чепчика. Та 
й не тільки його. Про це 
красномовно свідчать запи
си у книзі скарг нового по
бутового закладу, який не 
виправдав сподівань числен
них замовників.

Що ж до обіцяного епі- 
лога, то ми гадаємо, що йо
го напишуть керівні товари
ші з тресту їдалень.

А. ЧЕЧКІН.

Молодці, хлопці!

НЕ ЗАБУДЬ
ПЕРЕДПЛАТИТИ 
«МОЛОДИЙ
КОМУНАР»

Успішно просели десятий тур 
чемпіонату країни з футбола се
ред команд груп підготовки мо
лодих футболістів вихованці кіро
воградської «Зірки». Вони забили 
у ворота новокаховськоТ «Енер
гії» п’ять м’ячів, но пропустивши 
в свої жодного. Ігрові комбінації 
завершили голами Валерій Калі- 
ііін, Олександр Малснко, Юрій 
Касьонкін (два) та Олександр 
Погрібний.

Дивує ставлення керівництва 
спортклубу та стадіону «Зірка» до 
організації змагань юних футбо
лістів. В день матчу о Другій го
дині дня вони ще не знали, де 
проходитиме зустріч — у Кірово
граді чи Знам’янці. Погано рек
ламуються змагання. Тому еони й 
проходять при дуже малій кіль
кості глядачів.

І. ГАВРИЛОВ.

на II півріччя 
1967 року.
Передплату 
приймають 
без обмежень 
усі відділення 
8в‘язку-, 
листоноші, 
громадські роз
повсюджувачі 
преси.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ .УЧІІІВ
на базі неповної середньої школи на І курс 

денного відділення на спеціальності:
судноводіння на внутрішніх водних шляхах; 
суднові силові установки.
Приймаються громадяни чоловічої статі, яким 

на 1 квітня 1967 року минуло 15 років, та старшо
го віку (до ЗО років).

ПРИМІТКА: Особи, у яких понижений зір (короткозорість) 
та розладнання кольорового зору, но навчан
ня не приймаються.

Термін навчання — 3 роки 7 місяців.
Вступники складають іспити з української 

або російської мови письмово (диктант) за вибо
ром вступника та з математики (письмово та ус
но).

Прийом заяв з документами з 1 червня до 31 
липня — поштою або особисто.

Вступні іспити з 1 до 20 серйня.
Гуртожитком забезпечуються всі приїжджі учні. 

Стипендія надається на загальних підставах. 
Адреса технікуму: Київ, 71, вул. Фрунзе, 9.

Газета «МОЛОДИЙ КОМУНАР» приймає 
для друкування ОГОЛОШЕННЯ 

підприємств, установ, навчальних закладів 
та інших організацій.
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