
І СМАК
ДО ПОСЛУГИ

І Іро цю юнку читайте в матеріалі 
«ЯКОГО КОЛЬОРУ МРІЯ?» (2 стор.).

г® ОТР1БНІ молоді сили) сшлзіасти, для 
яких праця у сфері обслуговування 

стала б покликанням. 1 кому, як нс коме о* 
молові і комсомольцям взятися за цю «Спра
ву...»

Так сказав на XV з’їзді комсомолу про 
завдання служби побуту .’І. 1. Брежнєв. За
клик партії знайшов палкий відгук у комсо
молі? Кіровоградщннн. Олександрійська мі
ська організація, наприклад, посилає в мага
зини, їдальні, па транспорт і в побутові ном» 
бінати кращих своїх членів. Комсонозьсько- 
чолодіжний колектив гастроному «Ромашка» 
(секретар комсомольської організації Л. То- 
досійчуи) кожного кварталу перевиконує пла
ни на 13—15 процентів. Мнлус око покупця D 
цьому магазині майстерна викладка продук
тів. Дівчата дбають про те, як найкраше за
довольнити запити людей, зберсіти їм добрий 
настрій.

Но гірше йдуть справи в гастрономі К 
в універмазі «Жовтневий», в їдальні X. 18 
міста Олександрії. Комсомольці цнх закладів 
сервісу пам’ятають бойовий ленінський наказ 
— «Вчіться торгувати» — і виступають за
стрільниками нового.

Здається, що може бути простішого, як від
різати шмат ковбаси? А для цього потрібен 
досвід, треба знати навіть, як тримати в руці 
ніж, і швидко прикинути, скільки ж різати і» 
на 200 чи 300 грамів. В одного продавця цс 
виходить вправно, а біля іншого збирається 
черга, люди чекають, настрій псується.

Вчитися майстерності обслуговування — од* 
не з найважливіших завдань комсомольців- 
побутовиків. В багатьох первинних організа
ціях області створені школи майстерності — 
в «Маяку ювілейному; та в гастрономі «Жовт
невому» міста Кіровограда, в дсв ятнадцятн 
магазине х Олександрії, d Кремгесівсььому, 
Иовоукраїнському та інших районах.

В нинішній п’ятирічці в сферу обслуг, жу
вання мають прийти мільйони нових пр.і н- 
ннііів, як підкреслювалося на першому 
союзному зльоті молодих побутовиків, неза
баром важливій галузі буде потрібен кожен 
четвертий випускник школи. Пти працювати 
в сферу обслуговування — цс значить йти 
до людей, до їх настроїв. Торгівля, побут і 
терплять байдужих. Прилавок, троленб? 
не ті місця, де можна «перечекати». Ти, мо
лодий продавець, кондуктор, швець, щодня 
масні справу з людськими характерами, впо
добаннями, Треба мати щире серце, щоб за
довольнити запити людей.

Творчий підхід — одне з ианважлнвіших 
правил для комсомольців Долинського побу
тового комбінату. Молоді праиіввнці Зіва та 
Ліда Терентьєви, Вали Коваленко, Василь Ка- 
зсміров і їх товариші не лише вчасно вико
нують замовлення, а вносять у фасони щось 
своє, намагаються «не стандартизувати» моди

Але чи завжди комсомольський сервіс, ба
жання зробити послугу залежить від сам 
комсомольців? Фаїна Сииютнч, продавщиці. 
Кіровоградського продовольчого магазину 
«Жовтневий», загортає tup в газету. Жінка- 
покупець обурена: «Як ви обслуговуєте?!’ 
Фаїна ніяковіє: а що мас робити? Вона зі
брала п гуртожитку всі газети, сама купува
ла папір і... не вистачає. Подібний стан справ 
майже в усіх продовольчих магазинах міста 
Кіровограда.

— За п’ять років торговельна мережа в міс
ті зросла вдвічі, товарообмін зріс більше яи 
у три рази, — говорить директор місьнпрод- 
торгу Пантелей Омелянович Колісник. — А 
паперу видають п такій же кількості — 2 тон1 
ни на квартал.

Ось такі дрібниці стали в обласному центрі 
проблемою. Жоден мешканець Кіровограда не 
скаржиться на постачання. А все — на такі 
ось дрібні недоробки...

Рішенням ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
передбачені заходи по будівництву в 1967— 
1969 роках у ножному районному центрі і ве
ликих сільських населених пунктах комбіна
тів та павільйонів побутового обслуговування, 
в в радгоспах і колгоспах — будників побуту, 
магазинів, їдалень. Нині всі районні, міські 
і первинні комсомольські організації, всі юна
ки і дівчата підприємств сфери обслуговуван
ня мають чітко визначити свої практичні зав
дання в сфері «індустрії сервісу».

УССТМОРЛЕНД ВИМАГАЄ 

ПІДКРІПЛЕНЬ

НЬЮ-ЙОРК. Командуючий 
американськими військами п 
Південному В’єтнамі генерал 

: Уестморленд попросив Білий 
дім послати и Південний В’єт
нам найближчим часом ще 
25 тисяч солдатів і офіцерів. 
Про це повідомив вашінгтон- 
сьмий кореспондент газети 
«Уолл-стріт джорвел».

Прийняте 13 лютого рішен
ня перекинути в Південний 
В’єтнам 10.500 солдатів і офі
церів американської армії 
свідчить про те, що уряд США 
мяе вимір задовольнити цю 
вимогу генерала Усстморлсн- 
да.

«поліцейські
ОПЕРАЦІЇ»

ГАВАНА. Як передає агент
ство Пренса Латіва, посилені 
поліцейські наряди з автома
тами наперевіс і з наказом 
стріляти п будь-яку підозрілу 
особу, патрулюють іоловні ву
лиці і охороняють основні 
об’єкти столиці Перу Ліми. 
Власті виправдують «поліцей
ські операції» нібито існуван
ням нових планів виступів 
проти режиму, який панує в

(1ЛРС).

ХЕЛЬСІНКІ. У. К. KEKKOHF.UA ПЕРЕ
ОБРАНО ПРЕЗИДЕНТОМ ФІНЛЯНДІЇ 
НА 6-РІЧНИИ СТРОК. ТРЕТІЙ СТРОК 
НОГО ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСТУ ПРЕ
ЗИДЕНТА ПОЧНЕТЬСЯ 1 БЕРЕЗНЯ.

Пролетар! ясіх країн, єднайтеся?

АФІНИ. ІЛдомиА композитор і прогре
сивний діяч Мініс Теодорькіс заявив, що 
в ці критичні часи, які переживає його 
батьківщина, він не хоче розлучатися а 
Грецією і виїхати за кордон, куди його 
запрошують друзі.

НЬЮ-ЙОРК. НАРКОМАНІЯ — ОДНО З 
ЗОЛ СУЧАСНОЇ АМЕРИКИ. ТОРГІВЛЯ 
НАРКОТИКАМИ РОЗРОСЛАСЬ У СПІЛУ 
ВЕЛЕТЕНСЬКИЙ БІЗНЕС З ЩОРІЧНИМ 

МАЙЖЕ В ПІВМІЛЬЯРДЛ 
ДОЛАРІВ. ГОЛОВНІ ЖЕРТВИ ДІЛКІВ — 
МОЛОДЬ.

БОЙОВІ
УСПІХИ
ПАТРІОТІВ
ХАНОЙ. Командування Народних зброй

них сил Південного В’єтнаму опублікува
ло комюніке про бої в Західному Намбо 
з Зі січня по 7 лютого,

V цьому районі, що включає 7 провінцій 
Південного В’єтнаму, бійці Народних 
збройних сил за вказаний час знищнди 
і захопили в полон понад 6200 американ
ських солдатів і солдатів маріонеткового 
режиму, говориться в комюніке.

Захоплено штаб-квартиру четвертого ар
мійського корпусу маріонеткової армії, 
атаковано 7 аеродромів, знищено на землі 
або збито понад 100 літаків різних типів.

Південвов’етнамські патріоти, які під
тримували Народні збройні сили, заснува
ли органи революційної влади в ряді міст 
І вровінціальних центрів Західного Намбо.

(ТАРС).

Рій видання IX. ф Н? 21 1877). • СУБОТА, 17 ЛЮТОГО 1968 РОКУ, > Ціна 2 мол.

ПРЕМІЇ ІМЕНІ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО
✓

КОНКУРС ТВОРЧОЇ МОЛОДІ НА КРАЩИЙ ТВІР. ПРИСВЯЧЕНИЙ 
ЛЕНІНСЬКОМУ КОМСОМОЛУ

Бюро обкому комсомолу прийняло 
постанову про проведення конкурсу на 
здобуття премії імені Юрія Яновського 
серед творчої молоді області.

Девіз конкурсу — «Крокуй вперед, 
комсомольське плем’я!»

У конкурсі беруть участь молоді пое
ти, прозаїки, драматурги, художники, 
композитори.

Твори мають бути присвячені 50-річчю 
Ленінського комсомолу, відображати

славні сторінки з історії комсомолу об" 
ласті, багатий духовний світ нашого су
часника, звитяжні справи сьогоднішньої 
комсомолі!.

Для переможців конкурсу встановле
но премію по жанрах в розмірі 100 кар
бованців.

Цей конкурс стане традиційним. Під
сумки ного підводитимуться щорічно ■ 
день народження Ленінського комсомо
лу — 29 жовтня.

KEKKOHF.UA
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ЮІЛЯ розкішною клена зупн- 
49 пились дві юнки. Одна з 

них задивилася на площу, де 
стояв гурт іноземних туристів, і 
здивовано мовила:

— Ти лиш глянь он туди... 
То ж наша Томка, Тамара 
Розумна;

В голубій сукні, якої ледь-, 
ледь торкались рівні 
густих дівочих кіс, з 
усміхом на засмаглому 
коло гостей з-за кордону 
ді стояла Тамара. Вона 
стягнула перед собою руку, гля
нула десь понад дахами бага
топоверхових будинків і розпо
відала про Ворсклу, про минув
шину міста-нрасеня, його об
нови...

Після мандрівки вулицями Полтави Тамара 
збиралась вже було йти до готелю. Ненаро
ком до неї підійшли два французи з тієї ж 
групи туристів.

— Хап дівчина зробить нам ще одну послу
гу, — сказали вони по-російськн. — Ми хоче
мо купити сувеніри. Допоможіть нам.

Якусь мить Тамара мовчала. Потім поклика
ла молодих французів у магазин і показала 
їм принадні українські вишиванки.

— Цп річ, сподіваюсь, буде найкращою. Во
на нагадуватиме вам довго про наш край І 
людей наших.

Французам сподобались сорочки, і вони май
же одноразово вигукнули:

— О, цс буде справжній сюрприз у пас 
вдома. — І вже до Тамари: — Ви добре ро
зумієте, як готувати дарунки...

Майже поруч знову стояли дві дівчини, при
слухаючись до фраз,- які Тамара промовляла 
англійською мовою, і »нову переглянулись.

— Ох і землячка у нас. 1 коли цс вона 
встигла стати перекладачкою?

Про це запитали Тамару, коли стрілися з 
нею. А вона:

— Так, я буду перекладачкою. Тільки вже 
після закінчення Кіровоградського педінсти
туту.

— Що ж тепер робиш ти?
— На практиці в інтуристбюро. Знайомлю 

гостей з-за кордону з містом, читаю на анг
лійській мові чимало книжок, не минаю жод
ного кінотеатру, гріюсь на березі річки...

♦ ♦ *
Мені показали її в інститутській аудиторії. 

Дівчина сиділа за столом і розповідала 
по-англійськи своїй подрузі Олі Любич пере
глянуту вчора о театрі виставу.

Збиравсь підійти до дівчат. Аж раптом Оля: 
— Є цікава і химерна анкета. Спробуй 

повісти на запитання. Отже, перше: хто 
— Людина.
— Твої друзі?
— Ті, кому не байдуже, яким буде 

трапі ній день.

РАЙДУГА
Густий сніг. Ледь по

мітні сигнальні вогні. Во
ни вириваються через 
хуртовину зеленими, чер
воними та золотистими 
снопиками. Справжня то
бі райдуга.

— Не запізнимось?
— Йдемо по графіку!
То впевнено відповів 

своєму помічникові ма
шиніст тепловоза Петро

Перебийніс. А коли по
їзд минув підйом, в свою 
чергу запитав!

—. Поведеш сам?
Едуард Кемеровський 

не чекав цього і якось 
нескладно пробасив:

__ 3 задоволенням... 
Тільки ж негода. Пальне 
б не перевитратити.

Але Петро вже звіль
нив Едуардові своє місце.

Повернувшись в депо, 
залізничники зразу ж взя
лись за олівець. Переви
трати немає. Ще й зеко
номили три кілограма 
дизельного палива.

...Взимку багато не зе
кономиш. Та секретар 
комітету комсомолу Гаи- 
воронського локомотив-

• ВІДПОВІДЬ

ного депо проявляє свою 
кмітливість і в негоду, 
з початку року заощадив 
близько ЗО кілограмів па
лива. А за останні чоти
ри місяці минулого ро- 
ну — близько 
грамів. Його 
щоб провести 
редньої сз.-к

700 кіло- 
вистачить, 
поїзд се

редньої ваги на відстань 
до 400 кілометрів.

Молоді локомотивники 
ознайомились із закли
ком токарів бригади На- 
таші Лупинос кіровоград
ського заводу «Червона 
зірка» та машиністів-ву- 
гільників Олександрії. За
лізничникам сподобались 
ці почина чия. І Петро Пе

ребийніс від імені своїх 
друзів сказав якось сек
ретареві райкому комсо
молу Миколі Рябокучмі: 

— Думаю, 
машиністи і 
стрінуть

Він на 
нився, а 
туючи:

— До 
не тільки думки з 
шею однакові, а й 
вища схожі.

Перебийніс планує ра
зом з Комаровським за
ощадити до 50-річчя Ле
нінського комсомолу не 
менше 3030 кілограмів 
дизельного палива.

, що й наші 
не гірше зу- 

ювілей ВЛКСМ... 
якусь мить зупи- 
тоді додав, жар-

мене 
Ната- 
пріз-

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

ПІД 
АКОМПАНЕМЕНТ 
БАЙДУЖОСТІ

Устинівськнй Будинок культурі! зупинився серед 
засніженого парку в глибокій задумі. Про що в.н

На порозі мене зустрічає високий ставний юнак. 
Це новий директор, комсомолець Василь Сатир.

— Проходьте, будь ласка, до мого кабінету, 
гречно запрошує. _

— Це ваш кабінет? — показую очима на довг^ 
кімнату.

— І кабінет, і костюмерна, і кімната для репети
цій, і «читальний зал». Прошу! .

Дійсно, тут можна погортати журнали, підшивки 
газет. Хто б міг сподіватись, що в Устпнівці є таке 
універсальне приміщення? Хоч це диво наискромпі- 
ших розмірів, проте в ньому вишикувались сім сто
лів, три шафи з костюмами, піаніно... Отже, всі умо
ви для роботи гуртківцям є. І вони не журяться. Іно
ді в одному кутку танцюристи відбивають ключик, в 
ппугому вокалісти пробують голос, в третьому драм- 
гуртківці репетирують п’єсу. І всьому цьому хаосу 
старанно акомпанує байдужість керівників району. 
Ну байдужість, це, мабуть, не те слово. Адже піклу
вання про артистів-аматорів відчувається. Вже ро
ків десять в центрі села стоїть фундаментальний 
фундамент. Щоправда, устинівське керівництво досі 
не могло розв’язати проблемне питання, що на ньо
му спорудити: чи пам’ятник своїй безтурботності, чи, 
все-таки, Будинок культури. В цьому році вирішили 
зупинитись на останньому. Що ж, таке рішення мож
на тільки вітати. в ГОНЧАРЕНКО.

«з ггОДУЛК
Десять тисяч італійських 

студентів ризикують потрапи
ти до в’язниці.

Зразу ж виникає запитання: 
за що?

... 24 січня генеральний про
курор міста ПІза офіційно 
заявив, що до судової відпо
відальності згідно статей 340 
і 633 карного кодексу Італії 
притягається Ріккардо ді Да- 
нато, студент місцевого уні
верситету. Він звинувачує
ться в підготовці і проведен
ні страйку студентів в знак 
протесту проти відмови уряду 
приступити до здійснення ре
форми вищої школи в краї
ні. Згідно вищезгаданих ста
тей, ді Донато загрожує ви
ключення терміном від одно
го до семи років...

Такі виступи студентів про
ходять вже давно і но всій 
країні. Десять тисяч молодих 
людей захоплювали і барика
дували учбові аудиторії. Вони 
намагаються звернути увагу 
влади і громадської думки на 
ненормальне становище у 
□ нщій школі. Недаремно іта
лійська газета «Воче репуб- 
лікана», повідомляючи про 
рішення пізанського прокуро
ра, відмічає: «А якщо не ви
стачить в’язниць?»

25 січня, коли ді Донато 
допитували в приміщенні міс
цевого суду, його колеги за
хопили приміщення юридич
ного факультету. Цього разу 
вже на знак протесту 
розгулу тади і, 
чергу, поліції, яка 
но грубо побила 
студентської демонстрації.

Студентські заворушення 
проходять в ці дні в багатьох 
інших містах Італії.

Вже декілька днів захоп
люють учбові приміщення 
студенти університету у Фло
ренції. Декілька тисяч учнів 
середніх і вищих учбових за
кладів міста Леччс бойкоту
ють заняття, пікетують біля 
входів у школи, ліцеї і уні
верситети, влаштовують де
монстрації на вулицях міста.

Щоденно поступаю!ч пові
домлення про нові і нові сту
дентські заворушення.

«Покінчити цензуру церкви 
та поліції над школою!» Під 
таким лозунгом 
студентство веде в 
пеклу боротьбу.

проти 
в першу 
нещодав- 
учаснмхів

італійське 
ці дні за-

в. ПОПОВ, 
кореспондент ТАРС. 

Рим.

ЧЗМШеРСИППВ
с. Устинівка.

— Що б ти зробила, якби мала мільйон кар
бованців?

— Побудувала б в Кіровограді студентський
Палац культури. А за решту грошей виру
шила б з однокурсниками в мандрівку до 
Венеції... *

— Твій улюблений композитор і його твір?
— Бетховен і його «Аппассіоната».
— Коли ти в останній раз плакала?
— Як почула, що людина, якій дали чуже 

серце, померла.
— Якби тобі було дано можливість оживити 

одну людину, кого б ти повернула до життя?
— Леніна.
— Яка риса характеру деяких твоїх ровес

ників бентежить тебе?
— Байдужість.
— В якому столітті ти хотіла б народитись?
— Тільки в цьому, двадцятому.
— Коли ти найбільше бентежишся?
— Тоді, як страждають сильні.
— ІЦо б ти зробила, якби зустріла а дорозі 

дівчину з Західної Німеччини?
— Перш за все запитала б: «Хто ти?.. Куда 

йдеш?..»
— Яка твоя моія?.. Якого кольору вона в 

тебе? — Оля встала з-за столу. — НІ, ні, не 
иідповідай! Я сама знаю. Колір її блакитний. .

— Чому?
— Бо він, блакитний колір, принадний, теп

лий. І ще чистий, майже прозорий.
Тамара мружить свої здивовані очі, тулить 

до них окуляри і раптом рвучко підводиться 
з місця,

— Мені треба йти. Вже п’ята година. А сьо
годні ж привезли нові книги.

Вона пішла. А Оля сказала про свою подру
гу лише кілька слів. 
Розумна, студентка 
іноземних мов. серед 
іцо готує до вступу 
старшокласницю, яка 
дачкою. І наприкінці ___ . ______ ____ ___

— Вона просто гарна дівчина, подруга, з 
якою ніколи не сумно, з якою хочеться йти 
далеко-далеко. І ще вона — дивачка...

М. ВІНЦЕВИЙ.

Два дні тому в приміщен
ні педінституту відбулась 
цікава зустріч із заслуже
ним артистом України Ва
лентином Дуклером. В цей 
вечір на студентській сцені 
з’явився незабутній чаро
дійник сміху Остап Вишня. 
У великих окулярах, зіпер
шись ва костур, він хитро 
позиркував у зал, де сміх 
лункими хвилями перекочу
вався по рядах. Потім на 
сцену вийшов Степан Олій
ник. Його гостре і дотепне 
слово викликало і усмішки, 
і оплески. За Степаном 
Олійником глядачам пода
рували свої гуморески Юрій 
Кругляк, Павло Глазовийта 
інші українські сатирики.

Кілька хвилин зал не від
пускав відомого артиста. 
На прощання Валентин Дук- 
лер проспівав куплети Пав
ла Глазового, музику до 
яких написав Ігор Шамо.

В. ВАСИЛЕНКО.
м. Кіровоград.

ПРОБЛЕМА - ЯКІСТЬ 
ДЕМОНСТРУВАННЯ

В Кіровограді відбулася 
нарада в обласному управ
лінні кінофікації. З доповід
дю про підсумки роботи кі
номережі і кінопрокату за 
минулий рік виступив вико
нуючий обов’язки начальни
ка обласного управління 
О. Ткаченко. Він зупинився
також на основних завдан
нях поліпшення демонстру
вання фільмів та виконання 
державного 
року.

В роботі 
участь

Дізнавсь, шо Тамара 
4-го курсу факультету 
відмінників Інституту, 

в університет дізчину- 
теж мріє стати перекла- 
нашої розмови додала:

взяли 
голови 

кінематографії при Раді Мі- 
"'С„7ІВ УРСР Я. Т. Сірченко, 
завідуючий відділом пропа
ганди та агітації обласного 
комітету партії О. К. Піску- 
нов та заступник голови обл

виконкому Д. с. Сиволап.

В квітні починається новий навчальний рік у вищих і се
редніх учбових закладах Японії. Але потрапити до універ
ситету чи коледжу зможуть далеко не всі бажаючі юнаки 
І дівчата. Адже в новому році підвищується платня за нав
чання. В багатьох вузах вона сягає таких розмірів, шо стає 
непосильною для сімей робітників і службовців.

Як, запитує газета «Асахі», може поступити юнак з сім’ї 
робітника чи службовця в зуболікарнянський чи інший 
коледж, якщо лише вступний внесок там складає мільйон 
ієн? (Середній місячний заробіток японського робітника 
35—40 тисяч ієн). Хазяї приватних вищих учбових закла
дів, а в них навчається приблизно 80 процентів студентів 
країни, вирішили підняти в наступному році платню на 
40—50 процентів.

Громадськість Японії вимагає в уряду покінчити з таким 
безпросвітним становищем в національній системі освіти. 
Але, судячи по -урядовому бюджету на новий фінансовий 
рік (він також починається в квітні), якихось змін в статуті 
японської вищої школи ждати не доводиться. Коментуючи 
проект нового бюджету, японський журнал «Економісте» 
пише в номері, що бюджети Японії вже протягом десяти
ліття забезпечують в основному розвиток «оборонних сил і 
системи безпеки». Де вже тут турбуватися за універси
тети?!

Токіо.

Г. ГАВРИЛЕНКО, 
кореспондент ТАРС.

Пильно охороняють рідне небо
молоді Воїни Лаосу.
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Квітень 1918 року. Люди раді сонцю в негоп- 
леній Москві. Вночі вони дивляться на зір- 

. кн. Ніч як день. День турбот, боротьби, га- 
^сел... _...

У представника Військового відділу ВЦВК 
Михайла Миколайовича Тухачевського і вдень 
і вночі тяжка, кропітка робота. Йому не до 
сонця, і навіть вночі немає часу, щоб думати 
про своє. Але він задоволений. Він, мабуть, 
навіть щасливий. Це щастя клопотів, тривог, 
щастя діяльності принесла із собою весна. 
Для нього почалась вона 5 квітня. Б цей день 
його прийняли в партію більшовиків, і в цей 
же день він вступив до лав Червоної Армії.

З цього дня двадцять років він буде чесно 
і самовіддано служити своїй Батьківщині, 
своїй партії спочатку командармом, потім 
комфронту, потім командуючим військовим 
округом, начальником штабу РСЧА, заступ
ником Наркому оборони.

На східному фронті проти Колчака, на Кав
казькому — проти Денікіна, на Західному — 
проти білополяків водив Тухачевськнй черво
них бійців у бій. Саме йому доручив В. 1. 
Ленін розгром кронштадтських заколотників 
у березні 1921 року.

Громадянська війна закінчилась. За чотири 
роки він став визначним воєначальником. Це 
була тільки перша сторінка життя. Друга йо
го сторінка почалась з будівництва Червоної 
Армії, з укріплення її могутності, боєздатнос
ті. М. Тухачевськнй став одним із перших 
маршалів Радянського Союзу. Близькі знали 
Михайла Миколайовича як доброго товари
ша. веселого приятеля, турботливого сина 
і батька.

■■■■<
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М. М. ТУХАЧЕВСЬКИЙ.
Скульптура (алюміній).

Автор А. СЕМИ НІН.
м. Москва.

© ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ
середній учень -
СЕРЕДНІЙ СПЕЦІАЛІСТ -
СЕРЕДНІЙ ІНТЕРЕС У ЖИТТІ

Коли Віктора М. запросили на засі
дання комсомольського комітету з при
воду його навчання, юнак від здиву
вання здвигнув плечима. Здається, жод
ної незадовільної оцінки 
картці, апе й в журналі. І 
роботі бере участь.

Та члени комітету г.няпили 
гензію: чому пасе «золоту ....___  , .
заважає бути відмінником навчаннл? Тлкнх 
вимог до нього ще ніхто не ставив, 
батьки пожурпть: навчався б краще — всту
пив би до вузу. У школі ним досі 
доаолені.

Віктоп М — н? виняток. Ми 
тимося, якщо скажемо, що з 
школі є значна частина учнів, 
ла б навчатися виключно на 
або ж на п'ятірки й «етвірки, 
задовольняється «золотою серединкою»: 
хоч не вихваляють, зате не лають.

І ні том слушною є стаття завідую
чого волинським районним відділом на
родної огвітп І Євсєєва «Середній 
учень — середній спеціаліст — середній 
інтерес V житті», видрукувана нещодав
но в «Молодому комунарі». Можна бу
ло б посперечатися з автором її з приво
ду самої термінології: «проблема серед
нього учня» (середні учні були, є і зав
жди будуть у школі), але суть її ціл
ком вірна.

Справді, досі нам, учителям, докоря
ли за невстигаючих — мало працюєш ін
дивідуально, не ліквідовуєш прогалин в 
знаннях. А про те, що в твоєму класі чи 
з твого поедмета п’ятірок дуже мало, 
рідко згадували. Та й органи народної 
освіти судять про вчителя чи школу так: 
всі встигають — хороший вчитель, пере
дова школа. Але той учитель не є хоро
шим, а школа — не передовг. бо пере
важаюча оцінка у них — трійка. Отже, 
проблемою номер один на освітянській 
ниві є якість знань учнів.

Педагогічний колектив, партійна та комсо- 
польська організації Ульяновської середньої 
ніколи № 2 по-справжньому взялися за роз
в'язання цієї проблеми. І хоч мн ше не по- 
зоулнея другорічннцтва, проте кількість від
мінників та тих. що навчаються на «4» й 
*?’>. р зко 3Р°стае- За підсумками першого 
півріччя нинішнього навчального року порів
няно до минулого року кількість ВІДМІННИКІВ 
У школі зросла у півтора, а тих, що навчаю- 
тїиа й с5’> ~ більше, як у два рази,
іріяка поступається місцем четвірці, а остан
ня — п ятірці. Мало в нас ще відмінників се- 

■вг ред учнів 9—10 класів, та вони становлять 
і майже половину всіх відмінників з цих класів 

по району.
Що сприяє підвищенню знань? Пе

редусім, зацікавленість учнів мати міцні 
знання, розуміння того, що з неглибо
кими знаннями ходу в сучасне життя 
немає. Учителі зацікавлюють учнів різ
ним шляхом: через предметні гуртки, 
і1-Р,°.ВВЛЄіІИЯМ 9ліі*піад і конкурсів, тема- 

ічннх вечорів, факультативних занять 
тощо.

Ми не зробимо відкриття, воли скажемо,

не тільки в 
в позакласнін

до Віктора пре- 
серел.ннку». то

Інколи

були за-

п? поми- 
кожнін 

яка мог- 
п’ятірки 
та досі

іцо міцність знань учнів залежить, перш за 
все, від самого вчигеля, — від його педаго
гічної майстерності, ерудиції, вміння привити 
інтерес до свого предмета і, нарешті, від йо
го... людяності. Якось мені довелось спосте
рігати, як колега виставляв учням оцінки за 
чверть. «Цим сімом... Ні, занадто багато... 
П’ятьом поставлю п’ятірки, — міркував він 
вголос, — вісьмом — четвірки, а решта задо
вольниться трійками». Потім ніскільки не 
стурбувався, коли до нього підійшла десяти
класниця Ніна К. й крізь сльози мовила: 
«Скільки не вчи — у вас п’ятірки не заро- 
бнш ■.

Це — не вимагання, а крик скривдженої 
душі, результат зайвої перестраховки вчите
ля, що, як і невимогливість до знань, завда
ють великої шкоди.

Був свідком і такою факту. Приймаючи під 
десятикласників залік з суспільствознавства. 
З і навій Самійловігі Ваіісбеіиі сказав одній 
учениці:

— Ти завжди відповідала па «відмінно», а 
сьогодні недостатньо підготувалася. Іди. п 
послухаю тебе іншим ралом.

Учитсль-урокодавець вчинив би Інакше: іа- 
фіксував би у журнал четвірку чи трійку. Люд
мила Р. таки склала і.ілікна «відмінно».

Боротися за повну відмінну оціпьу стало 
девізом у роботі вчителів нашої школи М. І. 
Масленнікозої, М. Лі. Кислиці, С. Ю. Ткачен
ко, Т. 1. Щербини. Б. С. Глннського та інших.

Серйозно стала займатися підвищен
ням якості знань учнів комсомольська 
організація. Статтю ми й розпочали з 
того, що комітет комсомолу заслуховує 
на своїх засіданнях учнів, які навчаю
ться нижче своїх можливостей. Це дає 
певні наслідки. Краще стали навчатися 
комсомольці Павло Кисельов, Леонід 
Чернецький, Людмила Ротар. Альбіна 
Жпданюк та інші. 3« ініціативою ком
сомольської організації в нашій школі 
вже два роки проводяться рейди по до
мівках учнів. До складу рейдових 
Гонга і входять два-три вчителі та 
стільки ж учнів-старшокласннків. Пере
буваючи з учня вдома, члени рейдової 
бригади інтересуються, як він підготував 
домашні завдання. В разі необхідності 
подають йому консультацію.

Хочеться розповісти й про такий випадок. 
Серед частини учнів-хлопців побутувала хиб
на думка: як не вчись, а в армію треба йти. 
Там все забудеш. Для чого морочити голову 
зайве: трійка — так трійка! Комсомольський 
комітет школи запросив на зустріч з юнаками 
колишнього випускника лейтенанта Радянської 
Армії Валерія Чемериса. який перебував у 
відпусти!. Валерій переконливо довів учням, 
що сучасні Збройні Сили потребують воїнів з 
глибокими відмінними знаннями. Побували в 
школі й інші випускники — нині військово
службовці. і хибної думки більш не існує.

На згаданому не вичерпується роль 
шкільного комсомолу в підвищенні яко
сті знань. Та коли вже зайшла мова про 
шкільну комсомольську організацію, хо
четься порушити одне питання. Два ро
ки тому дирекція й партійна організація 
школи дійшли до думки, що комсомоль
ською організацією (а вона в нас вели
ка) повинна керувати досвідчена люди
на — вчитель. Це не з метою якоїсь 
опіки чи нездатності учнів. Адже секре
тарем комсомольської організації школи 
обирається, як правило, учень 10 і в 
крайньому випадку 9 класу. Тільки 
встигне увійти в курс справи, а тут про
щатися з школою треба. Райком комсо
молу підтримав нас, і ось уже два роки 
комсомольським ватажком є молодий 
учитель член ВЛКСМ Геннадій Андрійо
вич Щербина. Це питання може бути 
дискусійним, та наша комсомольська ор
ганізація від обрання вчителя секрета
рем тільки виграла.

На закінчення хочеться ще раз під
креслити, що газета підняла надзвичай
но важливе питання в житті радянської 
школи на сучасному етапі, і розв’язати 
це питання в інтересах не тільки пра
цівників освітянської ниви, але й всієї 
громадськості.

ЦЬОГО РАЗУ редакційний круглий стіл 
був досить умовним. Ним стали 

зали Кіровоградської картинної галереї, х 
де експонується виставка молодих ху
дожників з обласного центру.

Юрій Іващенко, Михайло Надєждін, 
Леонід Бондар, Людмила Ходак — ось 
вони, головні винуватці творчого вечо
ра. Ще задовго до початку роботи 
круглого стола їх полишив спокій, а на
томість нього прийшов сумнів. Сумнів у 
доброму розумінні цього слова. Бо лише 
там немає сумніву, де відсутня манера 
творчого пошуку. І все ж, хоч і неспо
кійно, але впевнено розповідають моло
ді художники про свої робочі будні — 
святки удач, фінали прорахуиків. Це 
окрім основної педагогічної роботи в ху
дожній школі.

— Кожен з молодих дебютантів — 
цікавий, — говорить мистецтвознавець 
Олена Гурепко. — І, перш за все, ціка
вий самобутністю, почуттям краси, за
милуванням світом. Людиною. Я кілька 
разів відвідувала виставку і кожен раз 
робила для себе відкриття. Найбільше 
мені сподобався «Жіночий портрет» 
М. Надєждіна. Це — зразок справжньо
го мистецтва.

З Оленою Гуренко дехто не згоден. 
Не поділяє її думку і працівник реклам- 
цеху Григорій Медяник:

— Уявіть Надєждіна пе художником, 
а чарівником. 1 от він за якусь секунду 
перетворює вас із звичайної жінки 
в аналогічну тій, що виставлена в залі... 
Що б ви на це сказали? І чи погодилися 
б?

—Виставка мене не хвилює. Я не бачу 
в ній нічого реалістичного, — говорить 
лікар з Ульяновки Анатолій Хмара.

Останнього майже перебиває Галина 
Насонова:

— Ви, товаришу, ратуете за фотогра
фічність у живопису. Своїми думками 
ви перекреслюєте Пікассо! Мені також не 
все дійшло до розуму, до серця. Але хі
ба можна залишатися байдужим, вхо
дячи в світ «Простору» М. Надєждіна!

Десятки картин, десятки думок. Думок су
перечливих, збуджених тут, в картинній гале
реї. а не принесених з домашнього затишку. 
Вони якраз і є найвищою оцінкою творчості. 
Адже коли А. Хмарі не до вподоби «Декора
тивний півень» М. Надєждіна, то цс ще не 
значить, що картина пе мас права на існу
вання. Твір пишеться пе для заповнення фар
бами тієї чи іншої площини, він завжди несе 
в собі соціальний заряд, і кожен глядач 
^розміновує» цей заряд по-своєму, з своєї 
точки зору. Одному, наприклад, ліногравюри 
Людмили Ходак подобаються, інші — запере
чують їх. Значить і ті, й інші не залишилися 
байдужими. А цс — основне.

Один з виступаючих назвав творчість 
художників мозковою гімнастикою. Бу
ло сказано з іронією. Але ж і в «мозко
вій гімнастиці» є велика доля здорово
го глузду!

Круглий стіл вийшов далеко за межі 
свого регламенту. Кореспондентам га
зети трудно було «протягти» свої 
тапня через вогонь суперечки. І

З

запп- 
все ж

й
с тІ л

кілька запитань вдалося задати моло
дим.

— Що ви можете сказати про худож
ню правду сьогоднішнього живопису?

Ю. Іващенко. Вона має бути основою 
кожного твору. Я, наприклад, завжди 
пам'ятаю, що дійсність не можна пере
давати пасивно, любуючись...

— Що характерне ви бачите і нама
гаєтеся узагальнити в рисах нашого мо
лодого сучасника?

Л. Бондар. Романтику. Юність вба
чає її не лише на гострих сибірських 
вітрах, а на кожній трудовій ділянці. Я 
не завжди малюю образ доярки чи трак
тористки безпосередньо на робочому 
місці. Ставлю перед собою значно склад
ніше завдання: в портреті передати і 
дух, і красу, і спрагу дівчини. Мені ду
же подобається ніжність... То й пишу в 
основному дівчат.

— Як ви розумієте національне в мис
тецтві?

М. Надєждін. Стремліїшя народу, з 
яким живу, — моє стремління. Воль- 
ність степу, рясно всіяна барвами цвіту, 
не дає мені спокою.

Л. Ходак. А ви бачили в сільських ха
тах вимальованих вогнистих півнів? Ор
наменти на печах, квіти на рушниках — 
невмирущі скарби народної творчості. 
Так, це — не пуста забава, не криклива 
барвистість, а життєва потреба людини, 
обличчя її душі... Допомогли мені в ро
боті над ліногравюрами також україн
ські пісні та легенди.

Дивосвіт чотирьох... Він відкрив свою 
таїну для сотень відвідувачів картинної 
галереї: ліричність Л. Бондаря, аналі
тичну думність М. Надєждіна, емоцій
ність 10. Іваїценка,. принцип народної 
стилізації Л. Ходак.

— За мистецьким круглим столом — 
думаючі люди, — висловив свою думку 
художник старшого покоління Борис 
Вінтенко. — Вони шукають, вони знай
дуть!

Вонп знайдуть: в їх руках ключі від 
мистецького горизонту.

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ

Д. ДРОЗДЕНКО^ 
вчитель Ульяновської середньої 
школи № 2.

ПІСЛЯ ВИПРОБУВАННЯ
В листі до редакції жителі села Ли- 

повенького скаржились на те, що час
тина села, саме та, де розташовані ма
газини, школа, клуб, лікарня, неелектри- 
фікована.

Редакція звернулася за поясненням 
дст виконавчого комітету Головапів- 
ської районної Ради депутатів трудя
щих. Заступник голови т. Ковальов по
відомляє, що в колгоспі «Маяк комуніз
му» встановлені дві трансформаторні 
підстанції і побудована високовольтна 
лінія. Після випробування електролінії 
і підстанцій електролабораторією Крас- 
нохутірської ГЕС буде вирішене питан
ня про пуск лінії в експлуатацію.

«ЧУЖИЙ»
Так називалася стаття, вміщена в 

«Молодому комунарі» 13 січня 1968 ро
ку, в якій йшлося про те, що житель 
с. Цвітного Олександрійського району

Михайло Борисович Комар відмовлявся 
допомагати своїм дітям, які після його 
розлучення з дружиною залишилися з 
матір’ю.

Як повідомив редакцію голова народ
ного суду Олександрівського району 
М. М. Баранець, рішенням районного 
суду М. Б. Комар повинен сплачувати 
дітям до повноліття по 14 карбованців 
щомісяця,

Батькові 
здалося це 
звернувся 
ну-

«Колегія 
ляє газету 
ка, — визнала це рішення дійсно непра
вильним. Врахувавши прибутки грома
дянина М. Б. Комара, вона постанови
ла сплачувати щомісяця до повноліття 
обох дітей па кожного з них по 19 кар
бованців».

двох дітей М. Б. Комару 
рішення неправильним, і він 
зі скаргою до обласного су-

обласного суду, — повідом- 
його секретар Т. Р. Фабрп-
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П ЮБЛІО КАЗАРМУ и такі години.
*■ Суботній вечір. Хлопці пішли в караул. А 
ми змінились; почистили і склали зброю и 
піраміди. Зараз, примружуючись на яскраво
му світлі, розмахуючи рушниками, йдемо не 
поспішаючи до вмивальника.

Повертаємось, і казарма нам здається ще 
привітнішою, ріднішою. Сяє натерта підлога. 
Ні порошинки. Де* тільки старшина Макарен
ко ие проведе носовою хусткою — по гаря
чих ребрах батарей опалення, за тумбочка
ми, по спинках ліжок — сліду на білому не 
залишається.

Старшина всміхається. Ми з ним однофа
мільці, але тільки один раз, після прийняття 
присяги, пін зверну з на це увагу: «Від щиро
го серця поздоровляю, тезко!з Скоро рік. як 
я і мої товариші но групі — Володимир Фі-

ОПОВІДАННЯ

ПОКИ ВОНА 
ЧЕКАЛА

ліпов і Нігмат Кабіров — в армії. З перших 
днів виводив пас старшина після підйому на 
плац. Підставивши під дощ голі спини, бі
гали ми і робили гімнастичні вправи. Зда
валось: під стовбняка, чумв або туберкульо
зу — від чогось цього обов’язково простяг
немо ноги. Та тільки хтось із нас кілька 
разів чхнув. Па цьому все і закінчилось. Так 
старшина Макареико нам відкрив, що ми 
витриваліші, ніж думали. Потім такі від
криття були й- далі.

Хто не пройшов шлях солдатський — тому 
він і не приспиться. Володимир Філіпов уже 
справжній розвідник, Нігмат Кабіров — здіб
ний радист. Ллє старшині до цього немає 
діла: він псе такий же суворий.

Як зараз підкотитися до ньбго із звільнен
ням — не знаю. Розумію: порядок-порндком, 
черговість-чсрговістю, але я ж уже зовсім 
аібрався до знайомої дівчини. Звичайно, во
на сьогодні мене не чекає, але коли не 
ждуть, а ти з’являєшся, то це навіть і 
краще...

Я так і знав: на моє прохання старшина 
відповів:.

— Поза чергою тільки наряди дають, а не 
ввільнення, єфрейторе Макаренко. Військова 
служба!

— Так неділя ж сьогодні...
—. Для служби вихідних немає!
Просто немислимо стояти ось так і почу

вати себе безсилим щось заперечити. Так і 
хочеться крикнути: «Формалізм, товаришу
старшина!» Але старшина нас учив і цьому,

НА КОНКУРС «БАГНЕТ 1 СОНЦЕ»

хай хоч розриває груди, а мовчи, не маєш 
права старшим заперечувати.

В казармі світло. Володимир Філіпов чи
тав «Звезду» Казакевича. Комсомольці дору
чили йому провести бесіду «Образ радян
ського розвідника». Він ретельно готується. 
Нігмат Кабіров ремонтує магнітофон.

У нас свій клуб. Сьогодні в клубі лекція 
про кібернетику, потім кіно. Тільки думаю 
сходити туди, як чується на всю казарму: 
«Тривога! Тривога! Тривога!»

Одне лише слово «тривога», а як швидко 
змінює воно наше життя. Ніби катапультою 
воно викидав вас на вітер, в холод і темряву. 
Все навколо наповнюється гуркотом моторів, 
здригається земля.

Вслід за тривогою — учбове завдання.
а повним спорядженням я, Володимир Фі

ліпов і Нігмат Кабіров один за одним підні- 
маємсь в кабіну вертольота. Як завжди в 
таких пппадках фронтовик старшина Мака
ренко жалкує: «Тоді б все це». Або: «Отих 
би хлопців та зараз в армію».

Нас висаджують розвідати ракетну уста
новку. Холодно, темно, тихо. Цього ще не- 
вистачало. Струмок не замерз. Та й зовсім 
це не струмок, а невелика річка. Все одно, 
вперед! Дивись ти, нище колін, Але вперед, 
вперед! В голові одне: ракета. До вона?

Промоклі, повзаємо і перебігаємо більше 
трьох годин. А стрілки годинника поспішають,' 
поспішають. Нам треба будь-іцо обігнати 
час. Як говорить старшина Макаренко? 
«Отих би хлопців зараз в армію». Ті зуміли 
б. А ми?

Жарко, біс! Пересохло в роті, Зняти шап
ку, розстебнутися і — бігом. А тут, по дорозі, 
повзком. Тільки б встигнути!

Чітко чую, яп тяжко позаду дихають дру
зі. Ось уже I світанок. Тепер сигналів пода
вати не треба. Товариші будуть діяти в за
лежності від гою, що буду робити я.

Спокійно. Карта. Компас. Тут! Десь на ма
ленькому плато повинна бути ракета. Повин
на! Обливаючись потом, облазимо все нав
коло. Нема! 1 там, за пагорбом, 1 там, у ви
балку — нема! Може, вона в сосновому гай
ну? Але ж туди три кілометри, Бігом, бігом... 
Нема!

Замучені, виснажені вповзаємо в ліс. Який 
смачний снігі Настав світанок, і нас можуть 
помітити. Доводиться рухатись обережно, щоб 
ие скрипів сніг. Ось вони, сліди! На снігу 
свіжі сліди колісних протекторів. Воші по
вергають в гайок, збігають на пагорб, спус
каються і... ракета! Висок.-і, цнгаркоподіБна, 
спрямована в небо. Метушаться біля неї сол
дати імітаційної команди. Біля них посеред
ник, офіцер з білою пов’язкою на рукаві. 
Побачить пас — зразу ж виведе Із строю 1 
тоді ракета...

Я ніби бачу тисячі очей солдатів, сержантів, 
офіцерів, бачу танки, бронетранспортери, 
гармати, які приготувались в наступ. Злраз 
їх успіх залежить під пас.

Володимир Філіпов визначає координати

ракети. Почав розвертані радіостанцію ИІг- 
мат Кабіров. Але від одного погляду на го
динника я рантом розумію, що все цс ужб 
зайве, Час уже працює не па пас. Поки роз
вернемо радіостанцію, поки передамо коорди
нати, поки...

Кров одарила в голову: зараз мас відбутися 
пуск ракети. Знову бачу тисячі очей, що ди
вляться на мене з надією.

Показую товаришам на себе, потім на ра
кету, потім зображую хрест і помах руками 
и боки, Цс значить, що я знищу ракету, а 
їм прикривати і відходити. «Зрозумів», — 
киває Філіпов. «Єсть!» — говорять чорні очі; V. 
Кабірова.

Скидаю теплий одні. Па мені — білий 
маскувальний халат. Перевіряю автомат, І 
припадаючи до землі, повзу тан швидко, що 
з’являюсь біля ракети зовсім несподівано. 
Уже подано команду «в укриття». Посередник 
держить в руці мікрофон. Зараз передасть 
посереднику па нашому боці, що «пуск» про
ведено. Лло гучно тріщить довга черга мого 
автомата. Стріляю вздовж корпуса. Якби це 
були патрони не холості, дірки и ракеті про
стягайсь би від носа до хвоста.

Пауза. Настає незвичайна тиша. Перший 
приходить в себе посередник. Він тут же ви
водить мене Із строю і по рації сповіщає, що 
ракета пошкоджена, Пуск но відбудеться...

* Ф *
Є у старшини Макаронна одна якість: на

віть якщо солдатам видано сухий пайок, він 
завжди умудриться в будь-якій обстановці 
розшукати розвідників, щоб нагодувати гаря
чим. Знайшов він і нас. Розливаючи з термо
са іусгнй солдатський борщ, старшина гово
рить-

— іоиарищ Кабіров збирався давко у під- 
пустну. Я буду клопотати... ФІліпову пе со
ромно буде виступити перед комсомольцями: 
сам добрий розвідник. Ну, а тобі, тезко, 
спасибі від старого фронтовика! — тисне ме
ні руку Макаренко. — Зрозумів службу. По- 
і правжньому...

Голос його теплий, душевний.
І. ГЕЛЬМАН.

м. Кіровоград.

ФУТБОЛ

І ПРОЛУНАЄ

ЗНАЙОМИЙ марш
Земля ще у владі снігів та 

морозів, чому дуже радіють 
прихильники зимових видів 
спорту. Та в завивапні холод
них хуртовин вже чути нотки 
знайомого футбольного мар
шу: найснльніші команди 
країни розпочали па півдні 
підготовну до XXX ювілейної 
першості СРСР. Мине ще тро
хи більше місяця, і над ста
діонами наших міст злетить 
у небо дзвінкий м’яч.

Серед двадцяти найкращих 
футбольних клубів, які вибо
рюватимуть золоті медалі 
чемпіонів країни 1968 року, 
перебувають і чотири україн
ських колективи — «Динамо» 
(Київ), «Шахтар» (Донецьк), 
«Зоря» (Луганськ), «Чорно
морець» (Одеса). З яким на
строєм збираються вийти Ці 
комавдн на зелене поле, які 
їхні плани на нинішній сезон? 

Перше слово про чемпіонів 
1987 року — київських дина- 
Вівців.

Виїхавши 7 лютого па Чор
номорське узбережжя Кавка
зу, кияни ось уже протягом 
кількох днів проводять тре
нування на своїй базі в Гагрі. 
Ян повідомив по телефону ко
респондента РАТАУ А. Іва
нова начальник і старший 
тренер команди «Динамо» 
В. О. Маслов, погода тут 
Стоїть гарна, тревування про
ходять за планом. Багато хто 
э футболістів уже встиг за
горіти під промінням півден
ного сонця. Все це створює 
добрий настрій, викликає ба
жання повторити і в цьому 
ропі тріумф двох останніх 
сезонів.

— Проте, — сказав В. 
Маслов, — до «золотого» г 
зультату доведеться йти ін
шими ***
уважно стежив 
виступами.
тнв, що 
динамівців, 
знавав серйозних 
таки в певній 
свої характерні відмінності п 
кожному сезоні. Тут свою роль 
відігравало багато обставин: 
І бажання піднести тактичний 
сюрприз суперникам, врахо
вуючи те, що з часом вони 
почали пристосовуватися до 
нашої манери гри, і незалежні 
від нас причини, коли втрата 
форми одним провідним фут
болістом просто змушувала 
нас перебудовувати окремі

шляхами. Той. 
за 

я гад.тю, 
Ігровий 

хоч і не 
змін, 
мірі

О. 
ре-

хто 
нашими 

пемі- 
почерн 

за- 
DCC- 
мав

ЕСТАФЕТА
В ОТРАНІ

впявилпсь

Фото з телеекрана 
В. КОВПАКА

ПЕРЕМОЖНА

професійно-технічне училище № 17

ОГОЛОШУЄ

іграх. Стрибки з трнмп- 
(Гренобль). 17.09 — Му-

s.

колективами і дадуть 
розпочати сезон 6 квіт-

Матч СРСР — Швеція. За
раз арбітр введе шайбу в гру.

15 березня контрольні 
тренування будемо про-

ланки, ставити перед виконав
цями інші завдання.

Зміни в складі команди не
значні. До наших дублерів 
приєдналась група молодих 
футболістів, що прийшла з 
українських клубів другої 
групи класу «А». Повернувся 
в дннамівський колектив Ана
толій Пилипчук з донецького 
«Шахтаря».

Змагания за володіння кри
шталевим «Підсніжн и к о м» 
розпочнемо 18 лютого матчем 
з торпедівцямп Кутаїсі. До 
речі, зустріч з Цим колекти
вом заплановано нам 1 на 
старті чемпіонату — 1 квітня. 
Але ми ще не втрачаємо на
дії, що чемпіонів Радянського 
Союзу, а також учасників ро- 
знграшу Кубка володарів куб
ків — московських торпедів- 
ців та їх земляків динамівців 
поставлять у рівні умови з ін
шими ------------
змогу 
ня.

До 
ігри і _______ __ __
водити без наших делегатів 
до збірної. А вже на ігри чем
піонату ввесь дннамівський 
колситнв збереться разом.

— Багато любителів футбо
ла, — сказав на закінчення 
розмови В. О. Маслов, — ціка
виться станом з д о р о в’я 
И. Муитяиа. Почуває він се
бе добре, і ми вважаємо, що 
вже на початку чемпіонату 
глядачі побачать його на 
футбольному полі.

Одне слово, зарал у нас, як 
кажуть, турбот чимало: має
мо готуватися не тільки до 
успішного виступу в першості 
країни, а й до змагань на 
Кубок європейських чемпіонів, 

1 До речі, строки цих зма
гань уже визначено. 28 червня 
кияни в матчі за почесний 
кришталевий трофей зустрі
нуться на Центральному ста
діоні столиці України з спар- 
таківцяин Москви, а зустрічі 
1/16 фіналу на Кубок євро
пейських чемпіонів відбуду
ться 18 вересня і 2 жовтня. 
Що й казати, київське «Ди
намо» чекає напружений се
зон. Так що прихильникам 
нашого колективу потрібно 
запастися на ввесь рій терпін
ням. витримкою, головне — 
хай завжди буде сильною їх 
віра в команду. Це полегшить 
І паші завдання.

індекс 01197,БК 00893.

Микола ШЕВЧЕНКО

ПАДАЄ СНІГ
Падас сніг Серце голубить.
На хати, на тополі, Падає сніг
Падає сніг Наче спомин про тебе,
На пошерхлі долоні, Пухом лелечим
Падає сніг 3 сивого неба.
Зірочками на губи.
Дотиком НІЖНИМ м. Кіровоград.

У ворота супервнкіп заки
нуто ще одну шайбу!

Й ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
■Д1ЛЯ. 18 лютого. Перша 

програма. 9.00 — Гімнастика для 
школярів. (М), 9.15 — «Будиль
ник». (М). 9.45 — Тсленовнии. 
(М). 10.00 — Палодарське
повстання. (Дніпропетровськ). 
10.30 — «Альбом природи». (М). 
11.00 — Для школярів «Не дру
жив хлопчина з дівчиною». Те
леспектакль. (М). 12.00 — Для 
школярів «Священні місця на
шої країни». (Севастополь). 
12.30 — Радянським Збройним 
Силам присвячується. «Військо- 
яо-Морськпіі Флот Країни Рад». 
Телефільм. (М). 13.00 — «Для 
вас, жінки». Тележурнал. (М). 
13.30 — Для воїнів Радянсько: 
Армії і Флоту. «Людина в 
строю». (М). 14.00 — Програма 
кольорового телебачення. (М). 
14.45 — На зимових Олімпій
ських іграх. Стрибки з трамп
ліна. (Гренобль). 17.00 — Му- 
анчнн’й кіоск. (М). 17.30 — «Роз
повіді про героїзм». Виступ 
письменника С. Смирнова. (М). 
18.00 — Наша афіша (К). 18.03 
— Піонерська естрада. (К). 18.45 
— «ТЕК-68». (К). 19)5 —. Кон
церт старовинної української 
музики (К). 19.55 - Творчий
вечір відслуженого артиста 
УРСР М. Донця (К). 21.00 — 
Телефільм. (К), 21.30 — «Кп-

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

ГРЕНОБЛЬ, 15 лютого. (Спец, 
кор, ТАРС В. Євсєєв, Н. Кисс- 
льов, Ю. Хромов). Радянська 
команда біатлоністів відкриє 
список Олімпійських перемож
ців в естафеті 4*х7.5 км, ппер- 
шс включеній у програму все
світніх 31ЩОВНХ Ігор. 1І0В0СІІ- 
бірці Віктор Маматои 1 Олек
сандр Тихонов, ленінградець 
Микола Пузанов І- москвич Во
лодимир Гундарцсо

мергон доорого настрою». 
(Луганськ). 22.00 — На зимових 
Олімпійських іграх. Заключна 
церемонія. (Гренобль).

Друга програма. 18.45 — Ху
дожній фільм. (К).

ПОНЕДІЛОК, 19 лютого. 
Перша програма. 17.00 — «Жит
тя. ти пам'ятаєш солдатів». 
(Одеса). 17.30 — Тслевісті. (К), 
18.00 — Для дітей. «Всселвй- 
114». (Кіровоград). 18.30 — Для 
слухачів шкіл основ марксизму- 
ленінізму Історія КПРС. «Пар
тія — вождь Жовтня». (М). 19.00 
— Українські вечорниці. (Львів). 
20.15'— «Крім жартів». Естрзд- 
ніїй концерт Кіровоградської 
обласної філармонії. (Кірово
град). 21.15 — Б. Ерехт. «Пап 
Пунтіна і його слуга Матті». 
Вистава Одеського театру імені 
Жовтневої революції. (Одеса).

Друга програма. 20.15 — Про- 
грама передач.' (К). 20.20 — Те
лереклама. (К).

найкращими снайперами 
лижні, перемігшії сьогодні з ре
зультатом 2 години ІЗ хв. 2,4 
сек.

Змагання в Отрані через силь
ний туман (не було видне мі
шеней) довелося підкласти а 
ранку на другу половину дня/ 
Наша четвірка в наполегливій 
боротьбі з норвежцями і шве
дами виграла золоті Олімпій
ські медалі.

Воротар збірної СРСР з хо 
неп В. КОНОВАЛЕНКО.

набір учнів
віком Від 17 до 25 р. з освітою не нижче 8 класів 
Училище готує кваліфікованих робітників вугіль- 

ППОМПРЛАПАПТ! *1 'готлттчл х.ппї J • —..... 1 "ил р^'міиикіп вугільної промисловості з таких професій: J
машиністі» шахтолих машин і механізмів* 
Прохідників горизонтальних і похилих виробом; 
шахтових електрослюсарів;
машиністів електровоза.
Термін навчання —1 рік.
Початок занять я 15 березня 1968 року.
Для вступу треба подати заяву па ім’я директо

ра і' відповідний документ. Зараховані забезпечу
ються безплатно одягом, триразовим харчуванням, 
білизною, взуттям та спецодягом.
пії«пТ! ?ДЯГу 1 х?РчУпан,1я за бажанням можна 
одержувати стипендію в розмірі 36 карбованців. 
ластьР пЧТ17а: М> КР»С’ІП1ЇГЛУ”;ЗГ Лу?ахвська об-

Друкарня імені Г, М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінки, 2,

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кпрор.огралсксго 

обкома ЛКСМУ 
г. Кирозогрод.
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