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дівчатаПОПЕРЕДНІ
Дзвонить телефон. Сек

ретар партійної організа
ції фабрики М. Красни
ков піднімає трубку і за 
мить комусь відповідає:

— Звичайно, зможемо. 
Зустрічайте 31 травня 
ранком. — І вже до ме
не: — Суботник проведе
мо у своєму підшефному 
колгоспі. Оце звідти 
дзвонили.

Я не заперечувала. Хай 
і так. Правда, плани де
що руйнувались, ми зби
рались йти на суботник 
у парк Перемоги, 
коли просять наші 
шефні, хіба можна 
відмовити? Та й дівчата 
поїдуть з радістю. Це ж 
не вперше. Вже декілька 
років підряд ПІДТрИААуС- 
мо з колгоспом шефські 
зв'язки.

Суботник 12 квітня на
шим дівчатам у пам'ятку 
теж. ...Виспівували швейні 
машини, прокладаючи 
рівні рядки на тканині. В 
першому і другому, в 
четвертому і п’ятому це
хах кипіла робота. Не бу
ло спочинку: Всесоюзний 
комуністичний суботник. 
Норма була виконана. І 
того більше: на суму

Але 
під

ім

тисяч карбованців 
план пошили 
верхнього жіночого одя
гу-

З приємним почуттям 
гордості і задоволення 
виходили на комсомоль
ські суботники ми не раз. 
Тільки за травень прове
ли їх три. Два з них по 
благоустрою фабричної 
території: складали дош
ки біля фабричної будо
ви, копали траншеї, сади
ли квіти та дерева. А 17 
травня на загальнофаб
ричному недільнику були 
присутні всі комсомольці. 
Трудились по благоуст
рою парку Перемоги.

Сьогодні найвирішаль
ніший у цьому місяці су
ботник — комсомоль
сько-молодіжний на
честь 50-річчя комсомо
лу України. Озброївшись 
вранці сапками, виїдемо 
до колгоспу імені XXII 
з їзду КПРС Кіровоград
ського району.

Ми провели загально- 
цехові збори, на яких на
креслили план дій на су- 
ботнику. Дівчата з швей
ної зустрічають його в 
единому трудовому по
риві. Так, як і всі попе
редні.

Т. ДУХОБОР, 
комітету ком- 
Кіровоградсь-

секретар 
сомолу 
кої швейної фабрики-

ЩАСЛИВОЇ ДОРОГИ
Позавчора з Кіровограда відбула делегація Толбу- 

хіпської окружної організації Днмитровської Кому
ністичної Спілки Молоді, очолювана першим секрета
рем окружкому Жельо Добревим.

Шість днів молоді болгари були гостями своїх кі
ровоградських ровесників. Воші познайомилися з 

^життям юнаків і дівчат обласного центру, відвідали 
Кремгес, Олександрію, Долппськиїі і Бфбриііецькінї 
райони, тракторну бригаду колгоспу імені XX з'їзду 
К1ІРС Новоукраїиського району, якою керує двічі 
Герой Соціалістичної Прані О. В. Гіталов. Всюди 
гості з НРБ зустрічали братерський прийом, бачили 
вияв щиросердих почуттів радянських людей до 
трудящих соціалістичної Болгарії.
Під час перебування делегації па Кіровоградишиі 

відбулося засідання бюро обкому .’1КСМУ, на якому 
нрпйняго рішення про створення міжнародного клу
бу молодих механізаторів нашої області і Толбухін- 
ського округу. За погодженням з бюро окружкому 
ДКСМ, почесним головою клубу затверджено О. В. 
Гі галова.

Алвлиоте/Сд’’

КОГО ОБКОМ АКСНУ

на комсомольсько-иолодіж-

12 квітня, день, коли ми всі вийшли па Всесоюзний 
суботннк, присвячений 50-річчю Великого почину, 
кожному запам’ятався. Небувалий трудовий енту
зіазм панував на всіх ділянках, де працювали молоді 
ульяновці.-

Годі ми зібрали 120 тонн металолому. 21 .машину відправи, 
.ти на базу «Вторчормету». Тої о дня комсомольці і молоді, 
райцентру посадили в Ульяновці парк. Чотири тисячі сад
жанців уже зазеленіли вздовж алей.

Сьогодні ми виходимо 
ний суботннк, присвя
чений 50-річчю комсо
молу України. Для 
кожної комсомоль
ської організації ви
значено робочі МІСЦЯ і 
обсяг робіт.

Учні шкіл будуть об. 
ладнуваги спортивні май
данчики, збиратимуть .ме
талолом. Члени комсо
мольсько-молодіжної трак
торної бригади 
річчя ВЛКСМ 
цюватнмуть в ___ __ . .
рудзи. Механізатори комсомольсько-молодіжної 
ної бригади з колгоспу імені Ульянова

ПАМ'ЯТНИЙ

в цей день 
обробітку куку- 

...сд:л:“~ї тракгор- 
__  ___ _ __________ ................... сівбу ярих культур 
закінчили в строк, а зараз зайняті на обробітку носівів. У 
ньому колективі найбільший виробіток па трактор. Сьогодні 
механізовані ланки бригади провадять субот ник на своїх ро
бочих місцях. Боротьба за врожай ленінського ювілейного 
року триває.

Комсомольсько-молодіжний суботннк станс справж
ньою школою трудового змужніння молодих ульч- 
новнів. Ця червона субота залишиться в історії ком
сомолу району, як приклад трудової доблесті юнаків 
і дівчат.

В. ДА ВИ ДЯК. 
перший секретар Ульяновського райкому 
комсомолу.

ПЕРШУ СКИБКУ заробленого власними 
руками хліба п з’їв у тринадцять 

ровів. А в чотирнадцять пішов форму
вальником на єлисапетградський завод 
сільської осподарськнх машин. Злидні, 
важка робота, знущання — всього зазнав 
я до революції.

Але Великий Жовтень поклав цьому 
край. У січні 1920 року в Єлнсаветграді 
остаточно встановилася Радянська влада. 
Завод було націоналізовано, його назва
ли «Червоною зорею».

Саме тоді закінчувалася іромадяпська 
війна. Сільське господарство молодої 
республіки Рад чекало посівних і зерно
очисних машин, .молотарок, жниварок та . 
іншого реманенту. Треба було негайно 
налагоджувати виробництво, а на заво
ді—ііапівзруйііовані стіни цехів, застарі
ле і пошкоджене обладнання, в закутках 
повно мотлоху. Ніхто ж тут не працював 
за часів кайзерівської окупації та білих.

І тоді більшовики оголосили комуніс
тичний суботник.

З газет ми знали, то комуністичні 
суботники проходили в багатьох містах, 
то вони дуже сподобались Леніну і що 
він сам бере в них участь. Чути ми чули 
про це, але як насправді працювати не 
за гроші — бо це ж для самих себе, для 
трудящих — не уявляли. Багатьом навіть 
не вірнлось, шо суботники приживуться 
у пас.

І ось перший суботник. Заводський іу- 
док сповіщає про закінчення зміни. Ба
гато робітників за звичкою збираються 
Д ідому. Колишній матрос, більшовик 
Микола Йосипович Михайлов забрався на 
залізну бочку і підняв руку:

— Товариші, сьогодні суботннк! Кому
ністів і співчуваючих прошу лишитися!

Він зіскочив па землю і віявся за 
лопату.

Дивлюся — беруть кирки, ЛОМІІ, посил
ки комуністи Василь Федорович Хомреп- 
ко і його брат Авдій Федорович, брати 
Тимофій Іванович і Устіїм Іванович Лу- 
цеикії. До них пристають декотрі з без
партійних. Я й собі взяв лопату і подався 
прибирати навколо цеху.

Робота в ливарному не з легких, але 
де іі ділася втома! .Махаю лопатою, аж 
роса на чоло виступає. А поруч грюкають 
.томи, дзвенять лопані, стукотять мо
лотки.

Тільки пішім вечором ми розіїнули 
синіш. При місяці наш прибраний двір 
паче посміхається, поблискують засклені 
вікна, дірки в стінах закладені цеглою. 
Чисто іі затишно стало в цеху.
ц X РАНОК прийшли робітники на за-

1 вод і дивуються. Ніби й небагато лю
дей лишалось на суботннк — 
комуністів і співчуваючих, а 
•разу видно. 1 головне, яка 
безкорислива!

Приклад учасників першого ..... ....
запалив робітників, допоміг їм ііо-пово- 
му глянути па прапю. На другий субот-

СЬОГОДНІ КОМСОМОЛЬЦІ НАШОЇ РЕСПУБЛІКИ ЙДУТЬ НА СУБОТ- 
ШІК, ПРИСВЯЧЕНИЙ 50-РІЧЧЮ лксму. суботники 1 НЕДІЛЬНИКИ 
СТАЛИ СПРАВЖНІМИ СВЯТАМИ ПРАЦІ, ЯКИМИ ВІДЗНАЧАЮТЬСЯ 
ЗНАМЕННІ ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ І ДАТІ!. СВІЙ ПОЧАТОК РОДОВІД ЦИХ 
ПАТРІОТИЧНИХ ЗВЕРШЕНЬ БЕРЕ З ПЕРШИХ КОМУНІСТИЧНИХ 
БОТІ ІНКІВ, ЯКІ БУЛИ ВИСОКО ОЦІНЕНІ
Г'РО СВОЮ УЧАСТЬ В ПЕРШИХ НА К1РОВОІ РАДЩННІ 
ГОБІ, ЧИТАЧУ, РОЗПОВІДАЄ СТАРИЙ КОМУНІСТ КИРИЛО 
СТОЛЯРЕНКО.

пик 
чоловік. А потім і дві тисячі — весь ко
лектив червонозорівців!

Суботники і недільники стали масови
ми. В основному ми працювали на робо
чих місцях: країні були потрібні машини. 
Але іноді ходнпн прибирати парк імені 
Леніна, міський сад. Коли утворились 
колгоспи, допомагали молодим примі
ським артілям у збиранні врожаю, ре
монті сільгосіїіпвентаря.

В 1927 році в країні широко розгор
нувся рух ударних бриіад. В нього вклю
чились і наші робітники. А коли партія 
взяла курс на колективізацію сільського 
господарства, червоиозорівці іаряче від
гукнулись на її заклик створити для кол
госпів міцну індустріальну базу. Закипі
ло соціалістичне змагання. Робітники 
виявляли небачений трудовий героїзм, 
працюючи по півтори, іноді по дві зміни 
підряд. Тоді, в незабутньому 1929 році, 
я вступив до лав Комуністичної партії. І 
з того часу вважав обов’язком для себе 
бути завжди попереду, робити завтра 
набагато більше, ніж сьогодні. Світла 
мета — соціалізм надавала кожному ко
муністові, кожному свідомому робітни
кові великої сили і натхнення.
О ДОПОМОГОЮ різних вдосконалень : 

пристроїв я виконував за зміну дві — 
гри норми. Б>в делегатом Першого зльо
ту ударників і учасником Сільськогоспо

дарської виставки в Москві. У дні зарод-

ження стахаиивського руху 
зміну більше шести норм, 
ділився 
иїами.

А потім — війна. Воєнний завод за 
Уралом. Після перемоги повернувся на 
рідну «Червону зірку». Руїни і попелища 
па місці заводу. 1 знову — кипуча праця, 
пюву суботники, недільники, понаднор
мові години. Відбудували завод. Зроби
ли його ще могутнішим.

З 1958-го року я на пенсії. Але жііііі без 
заводу не можу. Часто буваю в ливарно
му, даю поради молодим ливарникам і 
формувальникам. Перед 50-річчям Жовт
ня разом і ветераном заводу По.пкар- 
пом Іллічем Ситниковим ми відлили 
бронзовий бюст Володимира Ілліча Ле
ніна. Цей бюст стоїть на високому поста
менті в заводському дворі.

Збираючись на комсомольський суоот- 
ііик, сьоюдні до бюста Ілліча прийдуть 
хлопці й дівчата. ш:,б покласти вождю 
букети запашних квітів. Ударною працею 
ноші ще раз доведуть, що за прикладом 
своїх батьків віддадуть всі свої сили і 
здібності побудові величного майбут
нього.

ій СТОЛЯРЕНКО,
колишній формувальник заводу 

«Червона зірка»,“кавалер ордена 
Леніна.

м Кіровоград.
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ЯК ЖИВЕШ, 
ПОБУЖЖЯ?
РАНОК. «РОМАШКА»

Ранок у Побужжі починається по-ділозо- 
му. Нетерпляче гуркочуть автобуси і криті 
грузовики, що возять на роботу робітни
ків. Дзвінкими хрущами гудуть мотоцикли.

Побужжя — селище зовсім молоде (йо
му немає ще й 10 років). Жителі його пере
важно — молодь. Про це свідчать хоч би 
самі назви вулиць: Шкільна, Піонерська, 
Комсомольська...

Перед нами гостинно відчиняє двері «Ро
машка». Це — дитячий садок. Старша мед
сестра Олена Іванівна Літун видає нам білі 
халати, і ось я беру перше інтерв'ю в одно
го з наймолодших побуженят,

— Як тебе звати?
— Шапко.
Це означає Сашко.

• — А де ти живеш, Сашко?
Малюк тикає пухлим пальчиком у двопо

верхову споруду дитсадка і вимовляє чітко:
— Тут.

Що ж, кращої похвали, мабуть, не треба.
Справді, в «Ромашці» чудово. Ігрові кім

нати, де вікно займає всю стіну, живі ку
точки, затишні спальні, просторий зал.

«НЕЗАКОНОНАРОДЖЕНИЙ»
Побузький нікелевий завод будується 

довго і нудно. Скоро будівельники святкува
тимуть... 10-річчя його будівництва. Щоправ
да, в цьому році небо над об’єктом цього 
індустріального гіганта прояснилось. ’

В бригаді монтажників Михайла Угольни- 
кова із будуправління № 125 тресту «Дніл- 
ростальконструкція» настрій вистояний на 
жартах.

— Скоро пустите кран 8 дію? — запитав 
я, показуючи на велетенського залізного 
птаха, що незграбно стояв на рейках.
' — «Незакононародженого»? — посміхнув

ся начальник дільниці Г. І. Лясковський, — 
незабаром.

— Що це ви йому ім’я таке кумедне при
думали?

— Це наші хлопці його так охрестили, — 
повернувся до мене Георгій Іванович.

Він дістав із кишені сигарету і, примру
жившись, продовжив:

— Це кран унікальний. Він єдиний в Ра
дянському Союзі. Наші проектувальники із 
«Укрмонтажоргбуду», перенапруживши ри
гель серійного 50-тонного крана, довели 
його вантажопідйомність до 70 тонн. А 
«незакононароджений» він тому, що на ньо
го ще не було документів. Але на днях во
ни будуть оформлені і наш УК-70-38-33 
почне працювати.

Георгій Іванович змовчав про хід монта
жу цього унікума. За проектом кран повин
ні були монтувати на місці його дії. Але в 
такому випадку довелось би припинити 
кладку трубчатих печей. Тому висотники ви
рішили його монтувати біля ливарного це
ху, а потім 40 метрів по рейках крутим схи
лом піднімали його до призначеного май
данчика.

ВІДВЕРТО КАЖУЧИ
Жіночий гуртожиток у Побужжі типовий. 

В затишних кімнатах живуть милі дівчата, 
заставляючи столи і тумбочки квітами, кни

Монтажніїкії-пнсотники Валентин ГАМАН, Анатолій ПИРОЖЕІІКО та Олександр БЛИЗНЮК, 
фото Г, УДОВИЧЕНКА.

гами, грампластинками. В кімнаті № 3 зна
йомимося;

— Людмила Бевко, працюю продавцем.
— Зоя Старкова, теж працівник прилавку,
— Надя Волос — їх колега.
Ні, гуртожиток населяють не лише про

давці. Ось, наприклад, у кімнаті № 2 Валя 
Підліпна, Ніна Кимановська та Тамара Со- 
корчук — будівельниці.

— Вечорами нудьгуєте? — запитую в них.
—- Нудьгуємо, — «виспівує» тріо.
— Чому?
— А що робити?
«Ха-ха-ха», — сміється під вікно/л травне

вий вечір. А, можливо, і не вечір, а Таня Во- 
робйова і Міла Сузинович, які повертають
ся з репетиції драматичного. А може, дів
чата й хлопці з танцювального, що теж по
вертаються з Будинку культури. Адже в 
аматорів зараз гаряча пора. Скоро в їх се
лищі відбудеться фестиваль самодіяльного 
мистецтва, присвячений 100-річчю від дня 
народження В. І. Леніна...

Зелений рукав дороги виніс наш автобус 
за околицю Побужжя. Позаду лишились 
комсомольський сквер, посаджений руками 
молодих жителів, пам’ятник В. І. Леніну на 
Ленінській площі і хороші запальні хлопці, 
про яких я не встиг розповісти. Це — Геор
гій Скрипка, першорозрядник з вільної бо
ротьби, який на громадських засадах очо
лив спортивну секцію, капітан футбольної 
команди Олександр Мушат, Василь Трач — 
волейболіст і активний драмгуртківець,

І хай у спортсменів ще скромні резуль
тати, а у самодіяльних митців — успіхи, все 
ж мені здається, що якби я запитав: «Як 
живеш, Побужжя?» воно б мені відповіло: 
«Добре живу. Але хочеться жити ще і ці
каво...».

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Голованівський район.

ІДОИКМ
В БУРЯХ 
народжений

З далекого грозового ми
нулого дивляться замріяні 
очі юнаків і юнок, перших 
комсомольців нашої області. 
I рантом крутими хвилями 
накочується на глядачів піс
ня на слова нашого земляка 
Сави Головаїїівського:

Там, де бронзовий Кіров 
Простяг свою руку,
Біли схилів Інгулу-рікп
З комсомольським 

знаменом ходили 
но бруку

Земляки, земляки, 
земляки.

Вулицями Кіровограда про
ходять ПОСИВІЛІ комсомольці 
20-х років.

А ось щаслива юність 
сьогодення світить радісні 
посмішки на смаглявих об
личчях. Це учасники заслу- . .
жсііого ансамблю танцю Ук- V- 
раїин «Ягрань». Самодіяль
ні танцюристи танцюють за
пальний український го
пак...

Позавчора кіровоградські 
кінолюбитслі студії «Екран» 
зняли останні кадри фільму 
«В бурях народжений», 
який попи присвятили 60-річ- 
чю комсомолу України.

Сценарій написали заві
дуючий лекторською групою 
обкому комсомолу В. Ча
баненко та методист облас
ного Будинку народної твор
чості В. Руденко.

Режисер і. постановник 
керівник кіностудії «Екран» 
В. Руденко.

В. ВАСИЛЕНКО.©
ПОЛУМ’Я 
«ПАРТИЗАНСЬКОЇ
ІСКРИ»

Кілька днів тому район
ний кінотеатр «Дружба» ви
повнила шкільна молоді. 
Учні прийшли на зустріч з 
І. П. Гсрасименком, учасни
ком підпільної організації 
«Партизанська іскра» с<уш 
Кримки Первомайського ра
йону, яка діяла в тилу воро
га під час Великої Вітчиз
няної війни. Живий свідок 
тих тривожних і героїчних 
років розповів своїм юним 
друзям про бойовий шлях і 
останні дні «Партизанської 
іскри».

Затамувавши подих, вслу
халися школярі в кожне 
слово Івана Павловича.

Піонери Головапіпської се
редньої ніколи Лі 1 прийня
ли колишнього підпільника 
в почесні піонери. Піднесли 
ЖИВІ КВІТИ.

Заключним акордом зустрі
чі був «вогник», який орга
нізували вчителі й учні цієї 
школи.

В. БЕЗВЕРХНІЙ, 
секретар Голованіпсько- 
го райкому комсомолу.

Від Балтики до Тихого океану, в містах і селах Російської Федерації 
сьогодні лунає мелодійна українська мова. Посланці Радянської України привезли в 
гості братньому російському народові пісні і танці, вірші і тепло сердець. Як найдо
рожчих і бажаних друзів приймає РРФСР посланців братньої республіки — учасни
ків Декади української літератури і мистецтва. Письменники, кінематографісти, ком
позитори. художники, артисти України демонструють своє мистецтво. 1 скрізь, де б 
вони не бували. їх зустрічає теплий прийом, дружні потиски, рук. квіти. Частка цьо
го тепла припадає і нашим землякам. Із заслуженого самодіяльного ансамблю тан
цю У РСР «Ятрань», які беруть участь у Декаді.

Декада перетворилася па справжнє святе обох культур — української' і російської. 
Сьогодні ми полаємо кілька віршів російськії'' поетів у перекладі на українську мову.

Олександр ПРОКОФ ЄВ

РОС8Я
Сад и сніговій красі, 
жито в синій росі, — 
ім’я твоє, Росіє!
Хлопчик з небом в очах 
па материнських руках — 
радість твоя, Росіє!
Перший грім — грізний слід, 
що проліг на весь світ — 
доблесть твоя, Росіє!
Дужі твої голоси, 
ниви. ріки, ЛІСИ — 
сила твоя, Росіє!
На зеленавих полях 
світло— воіііепиий стяг — 
сонце твоє, Росіє!
Діти різних країв, 
всі ми сини твої — 
мати рідна, Росіє!•

* * *

Василь ФЕДОРОВ
(Уривок з поеми «Продана Венера»)

Я знову хочу 
все побачить, 
все те, що пам’ять зберегла...
І річка, паче в дні дитячі, 
перед очима потекла.
Я вибрав місце там, признаюсь, 
в густих затінепих кущах.

Сиджу на камінці, стараюсь 
перехитрити рід ляща.
І з вдачею сільського хлопця 
про юшку мрію по смаку.
і все дивлюсь, 
як промінь сонця 
розніжився на поплавку.
Не бачив п, як збивши роси, 
прийшла вона, немов в раю, 
як одяг скинула, і коси 
сховала в хусточку свою.
Та бачив, 
як затихли води, 
коли вона сюди прийшла.
Фантазія!
Каприз природи!
Химера світла і тепла!..
Раптово хвиля розступилась 
і перекрила знову шлях...
Блистілн груди, золотилась 
таємна іскорка в очах.
Там,
на річкових тихих плавнях, 
де в іравах ніжиться роса, 

-Я вперше мовив без вагання 
велике слово тс: 
краса!•

Олександр МОСКВІН

золотий ключик
Прикрию очі сині, наче в сні 

перегорну сторінку ледь прим’яту •— 
1 ключик бачу в золоті яснім,

що відкрива в життя нове дверцята, 
В далеку путь мені потрібно йти, 
нехай лице цілує світлий вітер, 
Скажіте лише, як його знайти, 
в якім краю шукать його, скажіте. 
Я царства - государства обійду, 
сховаю в серці боязнь і тривогу, 
та ключик пречудеспий той знайду, 
що відкриває до сердець дорогу. 
Тоді б мене в далекій стороні 
серед людей відразу помічали, 
як рідного й близького зустрічали 
і кланялись з повагою мені.

в ■
Володимир СОЛОУХІН
* * *

Мовчать, мовчать, до болі, до безкраю. 
Ні, все яв є пробачити сповна.
Знімаю трубку, ніби піднімаю 
пудовий камінь. Де моя піша?
Я не хотів... Та в пізню ніч чи рано,., 
Я знач напам’ять все це, 
признаюсь...
І тріск сухий, мов постріл Із нагана. 
Я трубку зняв:
з и чуєш — я здаюсь...

•
Михайло ДЬОМІН

МАМА
Хлопчаком чубатим і упертим, 
підкотивши ношені штани, 
я спішив дитинство...
1 смішним 
в ті роки здавалось слово «мама» 
Все було: 
незгоди, радість, ніжність... 
Та прийшла біда, 
а з нею зрілість.
1 на закривавленім снігу, 
в час, коли земля зелена блідне, 
я згадав життя

і з білих губ 
ледь зірвалось чутно слово рідне 
Мама!..
Чуєш?

Мабуть, з того часу 
я несу його і бережу...

Ціниться І довго бережеться 
все в житті, що дорого дасться.

Переклав з російської О. ЧЕРНЕЦЬКИЙ,

Ви нам писали
0 «Дорога редакціє! Пише до нас 

Катерина Мусієнко. Лікуюсь я в об
ласній лікарні, моє здоров’я щодня 
кращає. Цим я завдячую теплоті 
сердець лікарів і всього медичного 
персоналу. Серед цих добрих людей і 
медична сестра Валя Тюпа, якій хо
тілося б через вашу газету подякува
ти особливо, побажати їй доброго 
здоров’я, світлого, радісного маіібут- 
нього. Впевнена, що до мене приєд
наються всі хворі, яких обходила Ва
ля».

© Від імені,, колгоспників артілі 
імені Жданова села Куликової Бал
ки Новоукраїиського району Григо
рій Іващевко скаржиться на те, що 
село до цього часу не електрифікова
не. «Частина села користується 
електрикою вже близько двох років, 
а як же з рештою дворів? — запитує 
він. Г. М Іващенку відповідає голо
ва виконкому Новоукраїиської район
ної Ради депутатів трудящих т. Пет
ров: «Силами колгоспу імені Ждано
ва проводяться роботи по електрифі
кації села Куликової Балки. Вже за
везено опори, приставки, розбито лі
нію. Повністю село буде електрифіко
ване в четвертому кварталі».

О «Галя повинна бути в комсо
молі», — починає свій лист Леонід 
Поліщук з с. Журавлникн Голованів- 
ського району. Трапилось так, що 
дівчіша-інвалід Таия Самропь через 
хворобу ис змогла обміняти комсо
мольський квиток. Переїхавши з Кі
ровограда до с. Ємилівки Головапів- 
ського району, дівчина знайшла себе 
в праці, але турбувало одне: як же -<*>. 
з квитком? Коли обмінювали квитки, 
лежала хвора, а тепер...

Як повідомив редакцію секретар 
Голованівського райкому комсомолу 
Василь Безверхпііі, дівчині вручено 
ПОВНІ! комсомольський квиток.
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ДРУГИЙ ТОМ СПОГАДІВ
111’0 В. І. ЛЕНІНА

Вийшов у світ другий том 
п'ятитомного видання спогадів 
про Володимира Ілліча Лені
на. В книгу включено ме
муари, які висвітлюють пе
ріод з 1891 року до перемоги 
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

Автори спогадів — найближ
чі соратники Ілліча, найстарі
ші діячі КПРС, які мали 
щасливу можливість багато 
років вести революційну бо
ротьбу під безпосереднім ке
рівництвом Леніна, а також 
робітники, які часто зустріча
лися з ним або чули його ви
ступи на зборах і мітингах. 
Вони розповідають про різні 
періоди життя і різні сторони 
багатогранної діяльності Во
лодимира Ілліча.

Спогади знайомлять читача 
з обстановкою, в якій В. І. Ле
нін жив, працював, створював 
теоретичні праці, що визнача
ли шляхи революційної бо

ротьби. Автори відзначають 
властиві Володимирові Іллічу 
характерні особливості: гли
боке знання марксистської 
теорії, творче застосування і 
розробка її, оптимізм, засно
ваний на розумінні об’єктив
них законів суспільного роз
витку, непохитну віру в сили 
робітничого класу, в перемогу 
соціалїстичиої рсволюції.

Мемуари, зібрані в томі, 
відтворюють образ Леніна як 
людини, яка поєднувала в со
бі високу принциповість, над
звичайну працьовитість, скром
ність, простоту, чуйне, дбай
ливе ставлений до товаришів, 
до людей праці.

Другий том спогадів про 
В. І. Леніна, підготовлений 
Інститутом маркснзму-леііініз- 
му при ЦК КПРС, випустило 
Видавництво політичної літе
ратури,

(Кор. ТАРС).

Раніше були у В’єтнамі 

гіркі слова про три «ні»: не 

кохати, не створювати сім’ї, 

не народжувати дітей. Вва

жалося, без усього цього 

можна прожити. Сьогодні ці 

слова більше не звучать, то

му що ще ніколи не було 

так багато шлюбів І не на

роджувалося стільки дітей.

Ось приклад однієї сім’ї. 

Він — солдат, служить не* 

подал і к Ханоя і має вихід

ний. Неділя в Ханої — день 

сімей.

ПЕРЕДУСІМ кілька слів про 
нього самого. Володимир се

ред ятранців найстарший і за 
віком, 1 за стажем. Йому трид
цять один рік. Але він у такій 
чудовій формі, що і юнаки по- 
доброму йому заздрять.

Про Володимира Горяпного не 
скажеш, що танцює він з ди
тинства. Все почалось із зви
чайнісінької «чечітки», коли 
вчився у дев’ятому класі. Був у 
них у сільській школі один май
стер її вибивати. А Володі за
хотілося його перевершити. Сво
го добився.

А потім уже в технікумі друзі 
майже . силоміць затягнули в 
танцювальний гурток. Інакше 
почав ставитись до танців, коли 
Ьже навчався у Кіровоградсько
му педінституті на факультеті 
фізвиховаппя. Якось після ви
ступу інститутських аматорів на 
одному з концертів в обласній 
філармонії товариш сказав: «А 
знаєш, Володько, в тебе підхо
дяща фактура для справжнього 
танцю. Кажуть, що в Будинку 
культури імені Калініна з’явив
ся новий керівник. Пішли поди
вимось».

Було цс у 1957 році. Анатолій 
Михайлович Кривохижа працю
вав з калініпцями вже місяців 
зо два. Побував Горянний у 
нього на одній репетиції, дру- 

і тій і залишився в гуртку. Поло

і

Валерій ЮР ЄВ.

Балада
про дівчинку Хо

що в 
ціле 
ось

У льолі білій?
1 батько.
Вернувши опівночі
З пристріленим чубом.
Бідкався:
Де ж це Хо?
А по крутім переніссі —
Кров.
Мати воду гріла,
Кров червону,
Як сонця череп. 
Змивала.
А він:
Де ж це Хо?
І нічка була.
Як риба.
Викинута на берег озсул.
■Мертва нічка і риба.
А вранці
Прокинулась Хо, 
Стрибнула, 
Мов кізонька.
Між кукурудзою бігла. 
Рисовим полем,
1 раптом — сонце... 
Сонечко,
Чого ти зчорніло. 
Впало?
і Хо...
Де ж кукурудза.
Ліани де?

Крокодили?
Удав?
Застогнала дівчинка —
До хати!
А мати
Батька закопує.
Лопата важка,
Земля,
Мов кремінь...
Стояла дівчинка,
А з-під багряного бантика
Та й на лілею льолі
Слізки багряні — кап... згая,
На могилу батько, 
На свіжу.
Тверду.
Мов камінь —
Кап,
Кап...
Плакала Хо,
Бігла.
З гілки па гілку —
Стриб та скік —
М’ячиком з шерсті буйвола, 
А коли впав літак в озеро, 
Коли пілот
Виплив з озера.
Удав пригорнув пілота. 
Крокодил лоскотав пілота. 
Сміялася тихо дівчинка 
В льолі червоній.

Зірвала горіх кокосовий
І —
Хвилі пішли по озері, 
Наче з малого м’ячика 
Вродило десять м’ячиків.
В рисовім полі дівчинка 
Купалася,
Не накупалась,
А п кукурудзянім полі 
Довго,
Тихо
Лежала дівчинка,
І небо пливло до неї 
Крихітними,
Як зерпя^
Мавпочками.
Дзвінко сміялася дівчинка. 
А мати бідкалася: 
Де ж це поділася Хо, 
Маленька

Моя донька запитала:
— Батьку, а пілоти стріляють?
— Так.
— І дітей?
— Навіть мавпочок.
— Американці?
1 я розповів їй про в’єтнам
ську дівчинку Хо.
З гілки на гілку — 
Стриб та скік — 
М’ячиком з шерсті буйвола, 
На ліановій гойдалці 
Летить через озеро.
Зринає удав над хвилею. 
Крокодила пащека —
Немов печера!
А дівчинка летить,
Кружляє
Пушинкою кульбабовою 
На ліановій гойдалці.

СОРОК 
ЧЕТВЕРТИЙ 
СОНЯЧНИЙ...

тішс, там на третьому поверсі 
не було таких умов тренува
тись, як зараз у чудовому про
сторому залі. Частіше говоріть 
їм про ту «іскорку», без якої 
танцю не буде...»

Листи з Вільнюса й Алма-Ати 
від Саші Рожкова і Вас! Гури. 
Хлопці непокоїлися, чи потрап
лять ятранці на Всесвітній фес
тиваль молоді і студентів у 
Болгарії. За це ж саме вболіває 
і Ліда Деиисенко з Краснояр
ська. Вона вже заслужена ар
тистка РРФСР, але старих дру
зів не забуває.

Ятранцям адресовано дуже 
багато листів, у яких їх вітають 
з успіхами, запрошують приїха
ти з концертом. Ось пише з 
Мени, що на Чернігівщині, Іван 
Коворотний: «Бачив вас по те
левізору. Порадували своїм 
іскрометним мистецтвом». Він
ничанка, яка підписалась Ма
рією Сергієнко, після телепере
дачі з Києва надіслала власний 
вірш, присвячений ятранцям.

Про широкі зв’язки кірово- 
градців з іншими аматорськими 
колективами свідчить окрема 
досить об'ємисда тека. Давно 
зав’язалось листупанпя, скажі
мо, ij закарпатським народним 
ансамблем, запоріжцями, льві
в’янами. Вже не вміщаються в 
іншій теці поздоровлення, їх 
кількість особливо зросла після 

незабутніх 1967—GS
років. Фестивалі в 
Києві, Москві, Бол
гарії...
З цікавістю гортаю 
програмо концертів, 
у тому числі й два
надцятирічної дав
ності. Пригадую, що 

_ спочатку це були ок-
!П| іаа ремі, хай і гарні

па номери у святкових
її концертах. Опісля їх
У Ия список вміщувався

на сторінці, І ятран
ці пишалися, 

) змозі зайняти
відділення. А

програми 1962—66 ро
ків з двох відділень, 
у кожному по 6—8 
номерів — солідних 
хореографічних ком
позицій. повістей з 

минулого, танці — Ігри... А в юві
лейному році концертний доро
бок уже налічував у двох відді
леннях дев'ятнадцять танців, у 
третьому показувалось п’ять но
мерів, підготовлених на респуб
ліканський огляд самодіяльного 
мистецтва.

Програми особливо яскраво 
розповідають, як сміливо і впев
нено йшов колектив до того, 
щоб зі сцени по-справжньому 
пропагувати самобутнє україн
ське мистецтво. Кожний рік 
з’являлися нові номери. Чим да
лі, тека частіше поповнювалася 
програмами великих концертів у 
Москві, Києві, за рубежем, у 
яких ятранці брали участь. Ось 
книжка, присвячена учасникам 
художньої самодіяльності проф
спілок СРСР. які виступали в 
Кремлівському театрі. На кіль
кох знімках — ятранці. Інша 
книжка видана Іспанською мо
вою. І в ній пізнаю фрагменти з 
ятранськнх танців.^ Це коли де
сять членів ансамблю побували 
па Кубі.

Багато різних афіш зібрав Во
лодимир Горянний. Вони запро
шують і на фольклорний фести
валь у Чехословаччнні. і на кон
церти з участю «Ятрані» під час 
тижня української літератури і 
мистецтва у Латвії.

ІЦе більше зібрано газет. Роз
гортаю без вибору одну з ІІІП. 
«Танцюристи і співаки України 
тріумфально виступили в муні
ципальному театрі. Глядачі ма
ли можливість милуватися гра
цією і легкістю самодіяльних 
танцюристів з ансамблю «Ят- 
рань»... Цс повідомляла фран
цузька газета «Вільний південь» 
у листопаді 1966.року.

З великим інтересом перегля
даю тс, іцо вміщує тека, прн- 
св’ячсиа ентузіастам народної 
творчості, з якими подружились 
чи зустрічались ятранці. Свою 
програму її кілька фото подару
вали їм іспанські самодіяльні 
артисти. Є в них програми дні
пропетровських. харківських, 
дніпродзсржиііськнх. львівських 
аматорів,

...Мріє Володимир Горяіпіин, 
що при Будинку художньої 'са
модіяльності облпрофрадн, який 
недавно відкрився, буде влашто
вано своєрідний музей народної 
творчості і там обов язково зна
йдеться чимало місця для всіх 
матеріалів, які він давно і з та
кою любов’ю вбі'РДе*

Т. КАЛЬЧИНСЬКА.

Росте наше місто.
Квітне буйноцвіттям...
І в його білопіннім розливі рожевіють, як маки, усміхнені ди

тячі обличчя, дзвенять веселі голоси. Немає більшої радості, ніж 
бачити їх і чути. Кожного ранку випурхують вони з будинків, 
старшенькі з портфеликами поспішають на заняття, а менших 
бабусі, мами і татусі педуть у дитячі садки.

Давайте й ми цього ранку підемо вслід за ними. Ось низень
кий голубий штахетик, широкі ворота, за якими в щойно заас
фальтованому дворі стоїть привітний двоповерховий будинок 
з широкими вікнами. Сорок четвертий дитячий садок тільки цієї 
весни відкрився, і двісті вісімдесят його маленьких вихованців 
справили туг своє новосілля. Тут дванадцять груп, і кожній з 
них відведено чудову кімнату зі спальнею, душем, умивальни
ком, гардеробом.

І лунко розноситься дитячий щебіт.
Ось уже помахали рукою матері чи батьки, поспішають на 

роботу, пішли бабусі, розпрощавшись із онучками, і починає
ться новий день у дитячому 2адку. Завітаємо в одну із старших 
груп, яку веде вихователька Лариса Сергіївна Гуйван. В неї сьо
годні п’ятеро новачків. Вони несміливо труться біля своїх рід
них. Всі кругом незнайомі, чужі.

— Діти! — бере Лариса Сергіївна кожного за руку і підводить 
до гурту. — Знайомтесь, це ваш товариш...

А потім показує приміщення, знайомить новачків із правилами.
— Подобається в пас? — питає.
— Гарно...
Діти уже оббулнея. Всі гуртом станиь на зарядку.
— Раз—два! Раз—два!
А потім мити руки, і до столу. Так пахне картопелька із під« 

смаженою ковбасою! Та ще й салат із червоної редиски. Аж 
хрускотить на зубах. А Лариса Сергіївна за новачками нагля
дає, щоб їли, не соромились.

— Смачно?
— Еге...
1 кожне встає із-за столу, каже:
—• Спасибі.
Це — дяка і виховательці, що турбується, і няні, яка наповни

ла тарілку, і кухарям, що смачно зготовили їжу, і тим. хто 
виростив усе на політ і тим, хто збудував усе для них. Усій 
Вітчизні:

— Спасибі!
— А зараз, діти, — каже вихователька, — мп йдемо на му

зично заняття...

нило натхнення, яке зумів пере
дати своїм вихованцям керів
ник, його фанатична любов до 
танцю і перспектива, яку він ма
лював перед аматорами.

Незабаром Володимир став 
солістом ансамблю. «Півник», 
«Єгорка» у російських танцях, 
чимало образів, створених ним в 
українських хореографічних ком
позиціях — цікаві, оригінальні 
акторські роботи зрілого май
стра.

Певний час Горянний працю
вав у професіональному колек
тиві у Могилев-Подільському. 
Але знову повернувся у Кірово
град, і ось- уже кілька років він 
незмінним помічник Кривохижі.

Горянний 
багато 

псе, що 
ко- 

і запро 
і списки 

афіші і

- А ще Володимир 
J — колекціонер. Вже 

років він збирає 
стосується талановитого 
лективу «Ятрані»; 
іисння на концерти, 
учасників ансамблю, 
програми, листи.

...В одній з кімнат у 
культури ім. Калініна на всю 
стіну висить географічна карта. 
На ній виділені міста Радян
ського Союзу, ведуть стрілки в 
зарубіжні країни, де побували 
ятранці. А в куточку стоїть не
велика тумбочка, в пій ціле оа- 
гатство — шістнадцять папок з 
написами: програми 1959—69 рр., 
вирізки з газет.

Розкриваю одну з них. Напи
сано: «Листування з вихованця
ми «Ятрані». На багатьох кон
вертах — армійські трикутні 
штемпелі. На кількох аркушах 
лист під Грнші Шеремета, який 
служив у Казахстані: «...доручи
ли мені керувати танцювальною 
групою. Зразу ж узявся готува
ти програму до армійського ог
ляду художньої самодіяльності. 
Дорогий Анатолію Михайлови
чу. _ у мене й сліп не вистачає, 
Щоб висловити Вам свою вдяч
ність... Ви зробили мене ЛЮДИ
НОЮ, танці допомогли стати на 
ЧОПІ, ПІДІЙТИ під «вулиці».

Дуже прошу, пришліть НОТИ 
російського й угорського танців. 
>• дуже скучаю за Вами, колек- 

z типом».
А ось рядки з листа Олексія 

" ‘ боляче, то
не можуть 

nitft......... . -w V........ «Ятрапі»,
якою вона зара;}. пишається, 
іам, «старичкам», не легко ді- 
таласп,., Ви нагадуйте їм час-

1

Будинку

Глибенка: «Мені 
Деякі з новеньких 
■ Розуміти, що слана 
”':о*о вона зараз*

Поспівали, потанцювали.
А тепер підемо в парк.

Він — майже поряд, тільки перейти широку вулицю, де бііа- 
ють машини і тролейбуси. Збоку стоять високі країні, зводяться 
будники. І вихователька розповідає, що п тих будинках жити
муть люди, а тролейбусами та автобусами їздитимуть на ро
боту...

Натхненно працює весь колектив, очолюваний Надією Павлів
ною Шевченко. Усі вихователі в дошкільних групах мають ви
щу педагогічну освіту, в ясельних — середню медичну. Мето
дичну роботу очолює Валентина Василівна Тищенко, старанний І 
вдумливий педагог. Вона обладнала чудовий метрдичний кабі
нет, своїми руками вже виготовила багато макетів, посібників 
для занять з дітьми. Для занять у кожній групі є фільмоскоп, 
епідіаскопи, телевізор, магнітофони, радіола, альбоми, книжки, 
іграшки. В дворі обладнані павільйончнкп, іграшкові будиночки, 
манежі, турніки, драбинки та іп.

Гомінка сім’я живе тут під широким дахом. Здалеку чути ве
селі голоси, як дзвіночки...

Така вже у пас турбота.
Діти — наші квіти...

м. Кіровоград.
О. МОТОРНИЙ.
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Радянський надзвуковий літак «ТУ-144» па зльоті (фото ліворуч). 
Праворуч — пасажирський салоп літака,

♦ото А, МОКЛЕЦОВА. (АПН).
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ЛУГАНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ СТУДЕНТІВ ПА ПЕРШИЙ
КУРС 1969 — 70 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

машинобуду-

машїпюбуду-

' і ■ і

ПЕРЕМОГЛИ 

МАШИНОБУДІВНІЇ КИ
В Кіровограді закінчилася пер

шість з легкої атлетики серед команд 
середніх спеціальних навчальних за
кладів міста, результати якої вхо-

дять до заліку спартакіади. В цих 
змаганнях взяло участь дев'ять 
команд. 105 учасників виборювали 
право піднятися на п'єдестал поша
ни. Під час змагань 69 легкоатлетів 
виконали розрядні норми.

Серед дівчат перше місце вибо
роли спортсменки спортклубу «Ма
шинобудівник». На другому місці

легкоатлети технікуму радянської 
торгівлі, на третьому — будівельно
го технікуму. Серед юнаків теж ви
йшли переможцями легкоатлети 
спортклубу «Машинобудівник». Дру
ге місце дісталось учням технікуму 
механізації сільського господарства, 
на третьому — спортсмени будівель
ного технікуму.

Механічний факультет
Технологія машинобудування, металорізальні верста

ти, й інструменти.
Факультет автоматизації
виробничих процесів
Автоматизація і комплексна механізація 

ваипя;
Гідравлічні машини і засоби автоматики,
Факультет електромашинобудуванні!
Електричні машини і апарати;
Напівпровідникове і електровакуумне 

ванни;
Електротермічні установки.
Металурі піний факультет

.Машини і технологія ливарного' виробництва;'
Обладнання і технологія зварювального виробництва, 
Транспортний факультет
Локомотпвобудування;
Двигуни внутрішнього згорання;
Промисловий транспорт.
Строк навчання в інституті 5 років. Прігйо» заяв з 20 

червня но 31 липня, вступні екзамени -зі по 20 
серпня.

Вступники па всі спеціальності складають екзамени з 
таких дисциплін:

Профілюючі — математика (письмово і усно), фізика 
(усію). 1 Іепрофі.ііоіо'іі — українська мова і література 
або російська мова і література (твір).'

Заяви подаються на ім’я ректора з доданням таких 
документів: документ про освіту (оригінал), витяг з тру
дової книжки, завірений керівником установи чи підпри
ємства. характеристика з місця роботи або навчання, ме
дична довідка (форма .\і 286), 4 фотокартки (розміром
3x4 см). Паспорт, військовий квиток або приписне сві
доцтво подаються особисто.

Студенти забезпечуються гуртожитком.
Документи надсилати, па-адресу: м. Луганськ, вул. 

Фрунзе, 112. ' -.

Щоб стати письменни
ком, треба мати перо, на
пір і талант. А Юрко 
Ячейкіи — те й володар 
«Срібного їжака» — по
чесного призу .Міжнарод
ного конкурсу гумористів. 
Зараз молодий сміхотво- 
рсць гостює в Кіровоіраді 
разом з учасниками агіт- 
пробігу, присвяченому сто
літтю від дня народження 
В. 1, Леніна.

Юрій ЯЧЕЯКІН.

ЩЕ РАЗ
ПРО 
ЯКІСТЬ
Я неспішно повертався 

додому.
Раптом з-за рогу ви

йшов страшний злодій. 
Він був схожий на піте
кантропа. Очі його люто 
блищали. Такому зроби
ти мокре діло — раз 
плюнути. Щоб я не по
милився у своїх фаталь
них висновках, він ульти
мативно вирік:

— Гаманець або життя! 
Я затремтів.
Руки самі полізли до 

кишені.
— Ясно: віддам гама

нець, — сказав я. — Про 
що мова! Ось тільки 
гроші з гаманця вийму...

Та злодій, видно, не 
звик зволікати.

— Ану, без жартів! — 
зловісно прогарчав він і 
помахав перед моїм но
сом ножем.

Я негайно заспокоївся.
— іди геть, поки я не 

звернув тобі щелепи, ---
лагідно мовив я. — Я ж 
упізнав цей ніж. Його 
зроблено на нашому за
воді. Ти ним навіть ски
бочки хліба не відріжеш.

Я недбало відштовхнув 
його і спокійно пішов 
додому.

Для хвилювань не бу
ло жодних підс’ав, адже 
ми щомісяця випускаємо 
стопроцентний брак.

— Я скаргу на вас на
пишу! — кричав навздо
гін нещасний грабіжник.

Пиши, пиши... Бачили 
таких!

ПЕРШІСТЬ ТРУДРЕЗЕРВІВЦІВ
ІІа Зііа.м'япському стадіоні ДСТ «Локомотив» від

бувся розиграш обласної першості з футбола серед 
команд товариства «Трудові резерви». В змаганнях 
взяло участь п'ять команд. Фінальний свисток спо
вістив про перемогу футболістів Кіровоградського 
міського професійно-технічного училища № б.

К. КЛІ МУШКО.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПР11ПОМ УЧНІВ ІІА 1969- 70

І 
І

ЗА МІСЦЕМ 
ПРОЖИВАННЯ

Відкриття літнього спор
тивного сезону відбулося на 
Черемушках. Більше 400 
учасників стартували в той 
день на бігових доріжках та 
ігрових майданчиках.

Організаторами спортив
ного свята на Черемушках 
стали голова оргкомітету 
Д. Валіни, начальник ЖЕК 
№ 7 II. Полтавець та елек
трик Р. Овчаренко.

Р. КРЕНДЕЛЬ. 
Інструктор міського ко
мітету по фізичній куль
турі і спорту.

м. Кіровоград.

НЕДІЛЯ, І червня. Перша 
програма. 13.00 — «Сільські 
юдина». (ЛІ). Н.іД) — Камер
тон доброго настрою. (Запо
ріжжя). 14.30 — Концерт. (Ле
нінград). 15.00 — «Здоров’я*. 
(ЛІ). 15.30 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Військово- 
Морського Флоту. «Алея сла
ви». (Одеса). 16.00 — Інформа
ційна програма «Час».' (Лі).
16.30 — Програма кольорового 
телебачення. (ЛІ) 19.00 — Все
союзне пушкіпське свято пое
зії. (М). 20.30 — «Сім дпін».
(М) 21.15 — Дні болгарської 
культури в СІ’СР. «Будинок на 
дві вулиці». Художній фільм. 
(М). 22.35 — В ефірі — «Мо
лодість». (ЛІ). 23.35 — Спор
тивний тиждень. (Лі).

ПОНЕДІЛОК. 2 червня. Пер
ша програма. 10.00 — Тслепо- 
випн. (Лі). 10.15 — «Тобі
юність». (МІ. 10.45 — Для ді
тей. Циркова вистава. (М). 
11.15 — Концерт «Лявопі.ха». 
(Лі). 12.15 — Для дітей. Кіно
журнал та художній фільм 
«Чарівна лампа А.тладіна». 
(Кірової рад) 16.20 — Мульт
фільм «Друзі Янека». (К).
16.30 — Республіканська шко
ла юних математиків. 17.1Ю— 
Для дітей «Дударик». (К).
17.30 — Телеаіентство «Піоне-

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: 

секретаріату — 29-33 55, відділу пропаганди — 
29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

ВК Індекс 0Н 67.

Леонід Ціпес—чемпіон України
И травня я Кіровоградському палаці культури імені 

Жовтня закінчились республіканські змагання з "міжнарод
них шашок. 17 днів точилася вперта боротьба за звання 
чемпіона республіки.

Перше місце завоював харківський майстер спорту Леонід 
Ціпес. Він не програв жодної партії, набрав 12,5 очка з ІЗ 
можливих, відірвавшись від найближчих суперників на 
2,5 очка. По 10 оч-ж мають чотири шашкісти, між якими за 
таблицею коефіцієнтів розподілено місця в такому порядку: 
друге місце зайняв майстер спорту Едуард Корхов (м. Оде- 
са), па третьому — кандидат в майстри спорту Іван Сотнн- 
ков (Луганська область), четверте й п'яте місця зайняли 
майстри спорту Анатолій Куліш (м. Кіровоград) та Ярослав 
Білорус (Донецька область).

Учасників фіналу, які зайняли перші три місця, нагород
жено призами, дипломами та медалями Комітету по фізич
ній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР.

М. 1ВАНЧЕНКО, 
суддя республіканської категорії, суддя змагань.

І
в

рія». (Дніпропетровськ). 18.00
— «Розум, честь і совість на
шої епохи». КІІРС — партія 
інтернаціоналістів. (М). 18.40
— Ленінський університет
мільйонів. (ЛІ). І9.ІЮ — Теле- 
ністі. (К). 19.20 — Голубий
екран — школярам. «Книжко
ва полиця». (Кіровоград). 
19.30 — Для дітей «Пролісок». 
Тележурнал. (Кіровоград). 
20.00 — Інформаційна програ
ма «Час». (ЛІ). 20.35 — Розпо
відають «извсстеїіци». (К).
21.15 — «Актори і ролі». (Кі
ровоград).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

СУБОТА. ЗІ травня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 
9.45 — Телевізійні новини. 
(М). 10.00 — Музична розва
жальна передач.» «Будьте 
щасливі!» (ЛІ). 19.30 — «Май
бутнє наших портів». 1 і.00 — 
ІІроірам.т болгарською теле
бачення. (Лі). 11.45 — Переда
ча «Знання». (М). 12.15 — Ак
туальний екран. 12.55 — «На
дійна охорона». (К). 13.25 — 
Художній фільм «Іван Мака
рович». (К) 15.10 — «Івасик- 
Телеснк», Спектакль Київсько
го палацу піонерів (К). 16.00— 
Молодіжна програма «По
гляд». (К). 17.00 — Програма 
кольоровою телебачення. (М) 
18.30 — Телеспектакль пародії» 
СІ’СР. «Башкирська АРСР». 
1'1) 19.00 — «П.» меридіанах 
України». (К). 19.30 — Декада 
української літератури і мис
тецтва в РРФСР. «На вог-

нпк». (К). 20.30 — Телевізійні 
повиїїп. (ЛІ). 20.45 — «Світ со
ціалізму». (ЛІ). 21.15 — Бол
гарський художній фільм 
«Урок істерії»» (ЛІ). 22.45 —
Програма болгарського теле
бачення. Телефільм «І Біля 
Афсян». (Лі). 23.15 — Тільки 
факти. (ЛІ).

НЕДІЛЯ. 1 червня. 9.00 — 
Гімнастика для дітей. (М),
9.15 — Теленовіиш. (ЛІ). 9.30— 
«Будильник». (Лі). Ю.іЮ — 
«ЛІузнчинГі кіоск». <М). 10.30— 
Олімпіада з біології. (ЛІ),
11.30 — Передача, присвячена 
Міжнародному дню захисту 
діїей. Концерт дитячої худож
ньої самодіяльності. 12.15—Те
лефільм. 12.40 — Художній 
фільлі «Дівчина па трамплі
ні». И.ио — «Камертон добро
го настрою», (Запоріжжя).
14.30 — «Зустріч з літом». Кпи-
церг для школярів. (Ленін
град). 15.00 — Передача «Здо
ров’я». (М). 15.30 — Для вої
нів Радянської Армії і .Флоту. 
(Одеса). 16.00 — Програма 
«Час». (Лі). 16.30 — Програма 
кольоровою телебачення. 1. 
Д ія дітей. «Добре серце». Те
леспектакль. 2. «Клуб кіпо- 
малдрівииків». 3. Співає Вес
ти.» Дроєцькя. (Лі). 19.00 —
Всесоюзне пушкіпське свято 
поезії. (Лі). 20.30—«Сім днів». 
Міжнародна програма. (М).
21.15 — Художній фільм. «Дім
на дні вулиці». (ЛІ), 22.35 — 
В ефірі «Молодість». (Лі). 
23.35 — Спортивний тиж
день. (ЛІ).
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НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
»промислове тл Цивільне будівництво»- 

(НА ПЕР1ШІП і ДРУГИЙ КУРСІ! ДЕННОГО 
ВІДДІЛЕННЯ).

Вступники па перший курс складають екзамени з росій
ської або української мови (диктант) і математики (ус
но). Па другий курс — з російської або української мовн 
і літератури (твір) та математики (усно).

Без вступних екзаменів приймаються особи, нагород
жені після закінчення школи похвальними грамотами та 
золотими (срібними) медалями.

Заяви приймаються в групи на базі неповної середньої 
школи — до ЗІ липня, на базі середньої школи — до 
)5 серпня.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Початок занять 1 вересня.
Учні одержують стипендію па загальних 

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Заяви та документи надсилані на адресу: 

град, вул. Уфімська, 4,
Телефон 4-12-62.

1
І

підставах.

м. Кірово-

ДНРЕКЦІЯ.

КИЇВСЬКИЙ 
РІЧКОВИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ ПА 1969-70 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА 1 КУРС ДЕННОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПА ГАК.1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

55

морське судноводіння (па суднах змішаного плавання 
море — ріка);

судноводіння на внутрішніх водних шляхах; 
експлуатація електрообладнання суден; 
експлуатація суднових силових установок.
Приймаються особи чоловічої статі, що .мають неповну 

середню освіту і яким на І квітня 1969 року минуло 15 
років, та старшого віку (до ЗО років).

Строк навчання — 3 роки 7 місяці» — 4 роки.
Вступники складають екзамени з української або рос їй- | 

ської мови (диктант) та математики (усно). І
Прийом заяв і документів з 1 червня до 31 липня £ 

(поштою або особисто).
Вступні екзамені! з 1 по 20 серпня.
Гуртожитком забезпечуються всі приїжджі учні. Стн- | 

пендія — на загальних підставах.
Докладні відомості про умови прийому ,та павчаіїш.І В 

впеїілаготься. ' . ' ' А
Адреса технікуму: м. Київ, 71, вул. Ф'р^Ьзб^'5. ' ' г

ПРИЙМАЛЬНА комісія. і
---------- -4

ГОРЯНСЬКИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
ІМ. РУМ ЯНЦЕВА К. А.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1969-70 НАВЧАЛЬНИЙ
РІК НА і ТА 111 КУРСИ ДЕННОГО, ВЕЧІРНЬОГО 1 

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕНЬ ПО ТАКИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

підземна розробка вугільних родовищ, 
гірнича електромеханіка.
електрообладнання промислових' підприємстві (і лоєьміі-і 

річною і середньою ОСВІТОЮ). . і ■ . 11
бухгалтерський облік у нуіільніЛ промислової гі> .(на 

денне відділення — і і середньою освітою, па ветірне — 
з восьмирічною та середньою освітою).

Учні денного відділення забезпечуються стипендією і 
гуртож ПІКОМ.

Вступники складають екзамени з російської мови (пись
мово) та математики (усно).

Заяви їюдаюгься на Ім'я'директора з доданням: доку
мента про оі'віїу (її оригіналі), копії свідоцтв.'! про народ
ження, автобіографії, трьох фотокарток (розміром 3x4 
см), довідки про етап здоров’я і про відсутність иг.ио- 
рювапь, які б перешкоджали роботі у вугільних шахтах, 
витягу з трудової книжки, завіреного керівником під
приємства, харакісрисіїїкп з школи або з місті роботи, 
для військовозобов'язаних — військового кішіка або 
іірннпспого свідоцтва. ' ■

Екзамени для вступників — на денне відділення — з 1 
серпня, для вступників на вечірнє і заочне відділення — 
з 15 червня і з І серпня.

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Горлівка, вул. Гаїаріпа, 40. 
Телефони 7-58-57, 7-52-13.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
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