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27 лютого у Кремлі від
крився XIV з’їзд професій
них спілок СРСР — най
більш масової організації 
трудящих, яка об'єднує у 
своїх рядах більш як 86 
мільйонів чоловік.

Бурхливими оплесками 
делегати і гості зустріли по
яву в залі керівників партії 
1 Уряду.

Голова ВЦРПС О. М. Ше- 
лепін оголошує XIV з’їзд 
профспілок СРСР відкри
тим.

З величезним піднесена 
ням делегати обрали почес
ну президію з’їзду — По- 
літбюро Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

На розгляд XIV з’їзду ви
носяться такі питання:

1. Звіт Всесоюзної цен
тральної ради професійних 
спілок.

2. Звіт Центральної реві
зійної комісії.

3. Вибори Всесоюзної цен
тральної ради професійних 
спілок і Центральної реві
зійної комісії.

Член Політбюро ЦК КПРС, 
секретар Центрального Ко
мітету партії А. П. Кирилен- 
ко оголосив привіт а н н я 
Центрального Комітету Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу XIV з’їздові 
профспілок СРСР. З вели
кою увагою делегати і гос
ті вислухали слова партії, 
звернуті до найбільш масо
вої організації трудящих. 
Заключні слова привітання 
зустрічаються громом оп
лесків.

Із звітною доповіддю

ВЦРПС виступив голова 
ВЦРПС О. М. Шелепін,

Перші слова доповіді тов. 
Шелепіна присвячені партії 
і її XXIII з'їздові, який роз
робив і обгрунтував зав
дання економічного, полі
тичного та культурного бу-- 
дівництва в сучасний пе
ріод.

Основною сферою зосе
редження і прикладення 
сил профспілок, говорить 
тов. Шелепін, була і зали
шається соціалістична еко
номіка. Наші профспілки 
завжди були опорою пар
тії, великою організуючою 
силою в розвитку народно
го господарства, піднесенні 
продуктивності праці, при
скоренні науково-технічно
го прогресу.

Ця їх роль ще більше 
зросла в результаті захо
дів, здійснених партією і Ра
дянською державою за ос
танні роки в галузі дальшо
го вдосконалення науково
го керівництва економічни
ми і соціальними процеса
ми в житті радянського су
спільства.

Робітничий клас, колгосп
не селянство, радянська ін
телігенція з величезним ен
тузіазмом та енергією пе
ретворюють в життя вироб
лені партією великі плани. 
В цьому зв'язку, відзначаю
чи успіхи нашої Вітчизни, 
тов. Шелепін наводить та
кий факт: у минулому юві
лейному році в країні ви
роблено продукції в дев’ять 
з половиною раз більше, 
ніж у 1940 році. Образно 
(Закінчення на 2-й стор.).

ЮГО ОБКОМУ ЛКСМУ1

Рік видання IX. № 26 (882). ЧЕТВЕР, 29 ЛЮТОГО 1968 РОКУ. Ціна 2 коп.

V ОРОШИЙ ЗАДУМ у червоиозорів- 
** Ців — у бригади Наташі Лупинос. 
Віднині девіз кіровоградських машинобу
дівників «50-річчю Ленінського комсомо
лу — трудові подарунки на кожному ро
бочому місці» є і нашим девізом.

Ось один з прикладів. Часто виходи
ли з ладу еліптичні ресори у вагонах- 
льодниках. Відламувався направляючий 
центр. Доводилося ставити нові деталі, 
витрачати зайвий час. А це ж немалі 
гроші. Замислились ремонтники, як тут 
вийти з становища. Перші експерименти 
не дали бажаних наслідків.

І все ж наполегливість перемогла. Ви
ручила кмітливість. Тепер направляючі 
центри не викидаємо, як раніше, а про-

V ЧОРА розпочав роботу 
* триденний семінар ке
рівників районних секцій 
гуртків, клубів та семі
нарів системи комсо
мольської політичної ос
віти.

Секретар обкому ком
сомолу Т. П. Лащевська

ПРОПАГАНДИСТИ 
ВІДТОЧУЮТЬ 
МАЙСТЕРНІСТЬ

розповіла присутнім про 
завдання гуртків, клубів 
і семінарів політичної 
освіти по підготовці до 
ювілею Ленінського ком
сомолу.

Пропагандисти прослу
хали лекцію про міжна
родний МОЛОДІЖНИЙ рух,, 
ознайомилися з історією 
комсомолу області, зу
стрілися з свідком Три
пільської трагедії О. Я. 
Терьошииим.

Пропагандисти були в 
цей день також гостями 
артистів музично-драма
тичного театру, перегля
нули виставу «Полярна 
зоря».

В наступні дні пропа
гандисти обміняються до
свідом роботи на секцій
них заняттях.

КОМСОМОЛЬСЬКИМ ІМЕНИНАМ

справи, знання суміжних професій. 
Недавно був такни випадок. Слюсарі- 

автомат.чнки Василь Гулемба та Воло
димир Лахманюк затрималися з підго
товкою потрібних вузлів. Багато було 
неполадків. Хлопці квапились, та відчу
валося, що не встигнуть. їм допомогли 
слюсарі-складальники Володимир Гми- 
ря і Володимир Слободянин, які швид
ше впорались зі своїм завданням. Вагон 
було полагоджено майже на годину ра
ніше строку. Майстер цеху А. О. Вруб- 
левський обіцяв:

— У цьому місяці знов 
матимете премію...

Матеріальне стимулю
вання чимало вплинуло 
на діяльність робітників. 
Ще рік тому вагонники 
не надавали особливої 
уваги реставрації дета
лей. Непридатна од
на — взяв на складі но
ву. Тепер інше: перш, 
ніж викинути гайку, 
болт, ремонтник огля
не їх. І, коли не ду

же зношена, поновить різьбу, підиїлі- 
фує, де потрібно, і ставить на місце. Він 
знає: дешевше обходитиметься ремонт 
— більшою буде премія.

Перевиконання норм — це вже не 
просто високі цифри. Якщо постійно з 
випередженням графіка здаємо продук
цію, за це також додатково нарахову
ється десять процентів заробітної пла
ти.

Більшість у нашій бригаді — молодь. 
Нова система оплати праці зацікавила 
кожного. 1 не тільки тому, що тепер 
більше грошей одержуємо, а й тому, що 
твої прагнення, старання помічають. Не 
проходить це самопливом. Видно, що за 
тими високими процентами стоять люди. 
Людину не тільки заохочують, а й пова- І 
жають. Тому й хочеться працювати ще 
краще. І мої друзі заповняють: річне 
завдання по ремонту вантажних вагонів 
виконаємо до 50-річчя ВЛКСМ.

свердлюємо В НИХ отворі! і приварюємо 
до хомута ресори. І деталь знову слу
жить ще. довго-довго.

Вже попередні підрахунки свідчать 
про надійність та про економічну вигід
ність впровадження цієї новинки: про
тягом року підприємство заощадить за
пасних частин не менше як на вісімсот 
карбованців.

Продовжуємо життя й інших деталей 
вагонів. Такі заходи сприяють знижен
ню собівартості ремонтних робіт. В 
грудні» наприклад, складальний цех зао
щадив 1668 карбованців. Майже полови
на нього припадає на нашу бригаду. 
Втішш показники в січні н лютому.

і г х Це щодо економії.
Але ж ми, як і червонозорівці, праг

немо завдання третього року п’ятирічки 
завершити до ювілею Спілки. Тобто 
весь час намагаємось перевиконувати 
змінні завдання. Тут також досяглії не
мало. Вже тепер на ремонт вагона ви
трачаємо не сім годин, як заплановано, 
а шість з половиною. В майбутньому 
цей сірок ще скоротимо.

Успіхові допомагає умілий підхід до

Д. МАРЧЕНКО, 
бригадир ремонтної бригади ва
гонного депо Гайворонського за
лізничного вузла.

Нові завдання оборонно-масової роботи
Яскравим свідченням піклування партії і уря

ду про зміцнення обороноздатності країни е 
новий закон про загальний військовий обов’я
зок, прийнятий у жовтні минулого року. Про 
завдання, які висуває він перед Добровільним 
товариством сприяння Армії, Авіації і Флоту, 
йшла мова на розширеному пленумі Республі
канського комітету ДТСААФ УРСР, який від
бувся 27 лютого. З доповіддю виступив голова 
комітету генерал-майор А. Ф. Покальчук.

Доповідач і промовці підкреслювали, що 
організації ДТСААФ вжили за останній час 
ряд конкретних заходів, спрямованих на по
ліпшення військово-патріотичного виховання 
молоді, підготовки н до служби в Збройних 
Силах, Активну роботу в цьому напрямі про
водять діючі у республіці навчальні клуби. За

останній час великої популярності набули обо
ронно-спортивні табори.

Разом з тим на пленумі вказувалось, що 
військово-патріотичне виховання нерідко про
водиться формально, в багатьох навчальних 
організаціях мало приділяється уваги політіі- 
ко-внховній роботі, є недоліки в технічній і фі
зичній підготовці допризовників.

В обговореному питанні ухвалено відповід
ну постанову.

На пленумі республіканській організації 
ДТСААФ УРСР було вручено перехідний пра
пор Міністерства оборони СРСР за підготовку 
кадрів Радянських Збройних Сил і пам’ятний 
прапор ВЦРПС, ЦК ВЛКСМ і ЦК ДТСААФ 
СРСР за першість в змаганні республіканських 
організацій товариства на честь 50-річчя Ве
ликого Жовтня. (РАТАУ).

В КОПИЛКУ П'ЯТИРІЧКИ

Л,аисгер золотих фонтанів — так г.іартсмд назизаість на Крсмгсгівса:;...сді 
залізоостонннх виробів елсктрозварювальника Михайла Кушніра. Цс за умілі руки та 
якість підготовлених ним деталей. Дев’ятнадцятирічний юнак за сумлінну працю вже 
„Д® КІЇІЬК“ rpan£L#?.?pll? п!" І’:,зом 3 іншими ровесниками став на трудову вахту на 
іесін .»0-річчя ВЛКСМ. Змінне завдання виконує на 115—120 процентів.

На знімку: М. КУШНІР за роботою.
Фото А. ШАМАЛЛ.



■’

Л» 2 в (882.
2 сюр. ЛШ

• ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

ІДЕ
РОЗПОВІДАЄ
ДОСВІДЧЕНИЙ 
ПРОПАГАНДИСТ

(Закінчення. Початок в газеті за 
27 лютого).

Пригадую, з якою жадобою накинув
ся я на книги, дошукуючись відповідей 
на питання, які буквально «мучили» ме- 
не, не давали мені спокою. «Походжен
ня сім’ї, приватної власності і держави», 
«Злиденність філософії», «Критика Гот
ської програми» та інші роботи класиків 
марксизму-ленінізму. Я читав їх само
тужки, без будь-яких порад збоку, поза 
програмою школи, з олівцем у руках. І 
кожна з цих книг була для мене від-> 
криттям світу.

Читаючи книги, я весь час підкреслю-, 
вав • обкреслював, зробив скриньку і 
почав заповнювати її конвертами з ви
писками на всі ті теми, які мене най
більше хвилювали. Частина цієї своєрід
ної картотеки збереглася навіть під час 
війни. А з десяток конвертів, заповне
них висловлюваннями великих людей 
про мету людського життя, любов і 
дружбу, я возив з собою на фронті, чи
тав товаришам, використовував їх у бе
сідах з солдатами.

Без книг Маркса, Енгельса, Леніна, 
Чернишевсьчого і Герцена я залишився 
б сліпим — це вони, насамперед, вони 
відкрили мені очі на великий світ, допо
могли побачити прекрасне, зробили ме
не духовно дужим.

Хочеться продовжити думку про су
перечку, про ту саму суперечку, яка 
майже ніколи не вщухає на заняттях на
шого теоретичного семінару. Вона мов
би гартується в огні пристрастей і за
лишається в пам’яті тривкою, такою, яку 
нелегко викинути з голови чи забути 
другого ж дня. Не одну годину і не од
не заняття сперечалися ми про ідеал 
молодої людини нашого сьогодні, «пе
ретирали кісточки» навіть декого з при
сутніх, прагнули (і не безуспішно!) від
шукати в собі спільні риси з Павкою 
Корчагіним, Зоєю Космодем’янською, 
Олексієм Маресьєвим. Ставили себе по
руч з Гіталовим, Терешковою, з героя
ми романів і кінофільмів, заздрили, 
приймали і відкидали, схвалювали і 
таврували, а кінчали майже завжди од
ним: «Мало часу. Рано ще ставити крап
ку. Давайте продовжимо нашу розмову 
іншим разом...»

І продовжували...
А як часто буває так. Зібралися люди 

на заняття і слухають, що їм розповідає 
пропагандист. Мовляв, «його діло гово
рити, наше — слухати». Так минає годи
на і дві. Пропагандистові — жарко, слу
хачам — холодно. А чому — зрозуміло: 
по-справжньому на такому занятті тру
диться лише один пропагандист. Він бе
ре на себе все, від «а» до «я»: читає 
лекцію, сам розжовує, і сам, як кажуть, 
у рот кладе. Як тут не будеш лінивим, 
коли отака благодать!

А чому ж на таких заняттях не пра
цюють усі гуртківці?

Причина здебільшого одна — за них 
працює сам пропагандист. Переванта
жуючи себе, він зовсім не завантажує 
інших. І їм нудно, нецікаво, їх думка 
спить.

М.олоді пропагандисти можуть запита
ти: «А як же примусити працювати 
всіх?» Я роблю просто: відмовляюсь 
працювати (в даному разі думати) за 
всіх. І коли гуртківці переконуються, 
що за них ніхто не збирається нічого 
робити — беруться за гуж самі.

і Трапляється, що якесь питання не 
викликає у слухачів активного реагуван- 

I ня. Хто в цьому винен? Я, пропагандист,

напевне, невдало сформулював його. 
Тут потрібна своєрідна творча імпрові
зація: підхід-до цього питання з іншого 
боку, більш конкретна постановка його.

Але де і звідки починається супереч
ка? Як народжується диспут? Це така 
«таємниця», на яку навіть досвідченому 
пропагандистові часом важко відповісти. 
Диспут не може спалахнути зненацька, 
як спалахує бензин від іскри. Наші дис
пути схожі на багаття, яке розгоряється 
повільно від того, що в одній купі ле
жить різний горючий матеріал.

Я роздмухую і при потребі, коли ба
гаття не досить яскраво горить, підли
ваю, як кажуть, масла у вогонь.

Але не завжди оте «масло» у тебе на 
похваті. Тут пропагандистові доводиться 
«маневрувати». Найважливіше тут — 
виграти бій, взяти верх над противни
ком. Противник на диспуті — це ваган
ня і нерішучість деякої частини слухачів. 
І тут все залежить від того, де знахо
диться «командир» 1 яку він обрав так
тику. Зчепилося двоє — не спіши роз
бороняти ' не заважай третьому, а по
тім і четвертому, п'ятому, десятому 
втручатися в розмову. Помітив, що хтось 
насідає на несміливого, на того, що ва
гається і, сказавши пару слів, соромли
во замовкає, — покажись, займи місце 
серед тих, що борються, підбадьорь хоч 
би одним словом пасивного. Чим підба
дьорити в такому разі нерішучого? Я 
хапаюся за ниточку: є у сказаному ним 
якийсь Глузд — піднось його на щит, як 
відкриття. Нехай стриманий та нерішу
чий здивується, який він силач! В ньому 
прокинеться нова енергія для наступу 
на «супротивника». Останній же буде 
вражений такою «несправедливістю» — 
адже ви, пропагандист, незаслужено 
похвалили слабака — і з новою силою 
накинеться й на нього, і на інших, хто 
його захищає, а часом, може, і на про
пагандиста. А вам цього й треба. Ніхто 
не стояв осторонь, не дрімав, усі на тій 
арені переборолись між собою, 
почало, як кажуть ставати на 
це, прояснятися. Отут — і аж 
отут — настав час вийти в самий 
гард і сказати своє останнє слово.

Про що ж воно?
Про істину, яка

речці? 
ненько відшліфується, відполірується та 
відглянцюється в огні колективного ро
зуму...

Головна місія пропагандиста, на мою 
думку, туї в іншому: в тому, щоб проа- | 
налізувати та прослідкувати у всіх на 
виду, як ота істина народжувалась. У і 
мене правило: середніх — похвалити, | 
сильних — недохвалити, слабких — пе
рехвалити. Чому так? Чому не навпаки 
або не кожному по заслузі? А чому я 
повинен хвалити сильного за те, що він 
сильний7 Адже йому потрібно було за
тратити на диспуті менше зусиль, ніж ін
шим, він працював менше, ніж вони. 
Похвала на його адресу стримана. З 
другого боку, чому я повинен недохва- 
лювати слабого? Адже в тому, що він 
слабкий, не його провина. Він працював 
над свої сили, щоб не впасти на сміх 
іншим.

4. МЕТОД НЕ СКОПІЮЄШ
«Як ви готуєтесь до занять?», «Як ви 

проводите заняття?», «Як складаєте план 
і як конспектуєте?», «Як пов’язуєте тео
рію з життям і як використовуєте на за
няттях факти з життя району?» Питання 
можна було б продовжити, їх дуже час
то чуємо ми, пропагандисти, на нарадах 
і семінарах, хоч самі, навпаки, дуже рід
ко ставимо їх один перед одним.

Чи випадково це? Думаю, ні. Адже 
відповісти на такі запитання чи на будь- 
яке з них нелегко. Чому? Бо кожен пра
цює по-своєму, своїми методами і при
йомами, як кожен літератор по-своєму 
пише роман, драму чи поему. Що доб
ре для одного — не годиться для іншо
го. Хибна думка, що методи можна ко
піювати, приводить до шаблону і фор- 

1 малізму в пропагандистській роботі.
Жодне із проведених мною занять ще 

не було копією іншого. Що не тема — 
то і новий матеріал, нові факти, нові по
няття. І підхід до них щоразу своєрід
ний, специфічний. Новий зміст вимагає 

’ і нової форми.
Мені хочеться тільки підкреслити, що 

ніякі відповіді на поставлені запитання 
' не можуть бути досконалими, бо немає 
’ і не може бути двох пропагандистів, як 

і двох людей взагалі, однаковісіньких у 
■ всьому. Я стою за обмін досвідом, але 

не за заданою формою, не за шабло- 
[ ном, бо шаблон обезкрилює пропаган-
• диета» перетворює його із творця в 

книжника, раба букви і форми, корот-
і ше кажучи, — в ремісника (в гіршому 

розумінні цього слова).
* Знаю: не все, висловлене мною вище, 
і як кажуть, «без сучка та задоринки», 
> тут є про що посперечатись. Що ж, тим 
і краще: у суперечках народжується істи- 
, на.

і все 
своє міс- 

тільки 
азан-

і?
народилась у

Менше всього. Вона і так
супе- 

гар-

п

(Закінчення. Початок 
на 1-й стор.).

кажучи, підкреслює допові
дач, сьогодні наша Батьків
щина йде до комунізму в 
дев'ять з лишком раз шир
шим кроком, ніж до війни.

Великих успіхів добилися 
колгоспники, праців ники 
радгоспів, механізатори 1 
спеціалісти сільського гос
подарства. Якщо в 1961 
1965 роках середньорічні 
темпи приросту сільсько
господарської прод у к ц і і 
становили 2,4 процента, то 
за два роки нинішньої п я- 
тирічки вони зросли майже 
вдвоє — до 4,7 процента.

Основним методом впли
ву профспілок на розвиток 
економіки, говорить допо
відач, було і залишається 
соціалістичне змагання. Ор
ганізації соціалістичного 
змагання, правильному ке
рівництву ним у доповіді 
приділяється велике місце.

В сучасних умовах, гово
рить тов. Шелепін, особли
вого значення набуває не
обхідність підпорядкувати 
трудове змагання і всю на
шу організаторську роботу 
в цій. галузі інтересам і зав
данням здійснення нової 
системи господарюва н н я.

Колективи підприємс т в 
Москви, Ленінграда та ін
ших міст, відзначає допові
дач, виступили зачинателя
ми всенародного руху 
дострокове виконання 
тирічки до 7 листопада 1970 
року. ЦК КПРС, Рада Мі
ністрів СРСР і ВЦРПС схва
лили цю ініціативу. Справа 
честі профспілок — очоли
ти цей чудовий патріотич
ний рух, ще наполегливіше 
боротись за виконання по
точної п’ятирічки і вироб
ничих планів колективів, за 
зростання суспільного ви-

г. комлєв, 
пропагандист теоретичного семі
нару «Молодь і суспільний прог
рес» на Олександрійській швейній 
фабриці.

з ПАРТІЄЮ ЛЕНІНА— 
ПО ЛЕНІНСЬКОМУ ШЛЯХУ
робництва, за гідну зустріч : 
ЮО-річчя з дня народжен
ня В І- Леніна. . .

Великий розділ доповіді 
присвячений завданням
профспілок ПО всілякому 
сприянню Піднесенню до
бробуту народу.

Багатогранна робота 
профспілок. І в допов.д. 
тов Шелепіна широке ви
світлення дістають такі важ
ливі проблеми, як завдання 
профспілок у галузі охоро
ни й поліпшення умов пра
ці і техніки безпеки, запо
бігання порушенням трудо
вого законодавства, даль
ший розвиток житлового 
будівництва, фізкультурно
го руху і туризму, здійснен
ня громадського контролю 
за роботою підприємств 
торгівлі і громадського хар
чування, . .

Значче місце в доповіді 
було приділене питанням 
охорони здоров’я трудя
щих і соціального страху
вання. , .

Значний розділ доповіді 
присвячено зав д а н н я м 
профспілок по комуністич
ному вихованню трудящих. 
Вся виховна робота профе
сійних спілок, говорить тов. 
Шелепін, повинна допома
гати партії розв’язувати ко
рінні проблеми формуван
ня нової людини, всебічно 
розвиненої, здатної управ-1 
ляти всіма справами сучас
ного суспільства.

Треба і надалі тримати 
курс на всілякий розвиток 
профспілкової демократії і

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

за 
п’я-

Мі-

зміцнення дисципліни, під. 
носити рівень критики і 
мокритики, суворо 
жувати норм внутріпро^ 
СПІЛКОВОГО ЖИТТЯ, підвищу, 
вати персональну відпоа;. 
дальність працівників задо, 
ручену справу.

ВєЛИКЄ МІСЦе В СВОЇЙ 

повіді О. М. Шелепін npä. 
ділив міжнародній дія,-., 
ності ВЦРПС. Він підкрес. 
лив, що в цій галузі ВЦрг£ 
керувалась рішеннями ХХіц 
з’їзду КПРС, грудневу 
(1966 р.) і червнево^ 
(1967 р.) пленумів ЦК пір. 
тії, які на основі ретельного 
аналізу сучасної міжнарОд, 
ної обстановки визначу 
найефективніші шляхи 14. 
хисту миру, боротьби з ім. 
періалістичною агресій 
зміцнення сил міжнародну 
го комуністичного і робіт- 
ничого руху, національно: 
незалежності, демократії ц 
соціалізму.

З ім’ям Леніна, під його 
безсмертним прапором, 
незмінно ідучи за Комуніу 
тичною партією, говорить

- наприкінці доповідач, 
вже більш як піввіку радий.

• ські профспілки віддаю^, 
усі свої сили Й енергію 
справі комуністичного бу
дівництва, впевненою ХО- 
ДОДО ідуть шляхом Леніна- 
вперед до перемоги кому, 
нізму в нашій"країні!

Доповідь тов. Шелепінз, 
вислухана з величезною 
увагою, не раз перериз». 
лась оплесками делегатів ■ 
гостей.

ііовки°'імперИ чіст-іми ЦІ!Ї’П дСкалаи''я війни У В’єтнамі і загострення міжнародної обсті* 
тьох країнахсвіту ппо^пПВИКЛ1,’КаЄ гнів ‘ обУРення світової громадськості. В вага- 
США у В’єтнамі 'і ппппл? •’•і мітинги і демонстрації протесту проти злочинної вікні 
Демок^атиздоГреспублікиац*й, а”е₽ика»ських агресорів проти Корейської Народу 
тинг протесту ппптип/2^ й інших Миролюбних країн. В Токіо відбувся масовий «!‘ 
чоловік. ' ' іншої політики США, в якому взяло участь більше 20 »ні51

На знімку; мітинг протесту в Токіо проти агресивної політики США.

Фото ЯФС — АПН-

МИ ОЛОДЬ Німецької 
Демократичної Рес

публіки бере активну 
участь у всенародному 
обговоренні проекту со
ціалістичної конститу
ції, схваленого недавно 
Народною палатою Рес
публіки. «цс наша 
конституція, конститу-
ція молоді нашої республі
ки , — так висловили думку 
юнаків і дівчат НДР студеї/ 
Дрездона,Ч”0Г0 /»‘“«Рекету 
Дрездена — КузН| промне по- 
яким КаАРіВ- ЛозУнгом, під 
ЯКИМ В первинних ООГЯНІЧя 
Ціях Спілки Вільної німецької 
молоді проходять заоаз чоі? 
її,її”’""і з6»Р». «таїї аі

ЇЇ! іЛ'ро’граТоЇЇ .‘ЙТ-’Г 

молодіжної спілки А членів 
ВнА "наХвуЖГ Спілки 

1400 тисяч чоловік умі ^-Ше 
Спілки, який відбувся1 І ,ЗЛ 
Н| 1967 ппкї її,,увся в трав
невим трудовим зв^менУва«ся 
молоді республіки £весенням 
ники з великим ЙОГО Уя
влялися за „ті ’ .Натхне,,1,ям 
рішень VII з’їзду С *НТТя 
тичної єдиної партії жИ1ал1с“ 
нн про створення п<аН,МЄЧЧИ- 
загальної системи Р°ЗВИНУТОЇ 
в НДР. З тпПи» с°Ніалізму 
нулого року На теп° К,,,Ця ми- країни Код" 7РИЛ°_рії всієї

3.амЛпї°І системи

члени cX°S Твравники - 
шефство більш як , „Г"*"

як над нб про-

ЛР; Учитись9 жити
і працювати

В^О-СОЦІАЛІСТИЧИОМУ
сіИки°ПИМ-, ’ сільськогосподар- 
ськими Об’єктами. ‘
II„г такс М0Л0Діжні об’єкти? 
Це будівництво руками моло- 
„I ”ових "ромислових під- 
машинТ?’ Це сТ“°Рення нових 
маїиин і механізмів у цехах 
НЯ АшиппФабрИК’ це зд^ісііен- 
побітинрокнх меліоративних ви? сілкегк°рган,3ація передо.

За пЛ^ЬКИХ. гос«одарств. 
Спілки"еЙг ЇМ" З’їзду 
рево більше И0Н0Д6РрХ° Гко’ 

ЩО йїуть у°пео НХ новат°Рів. 
дящіїх лї "ериіих РяДах тру- 
серед молоді°ВнаГбравХапаКТСРУ 
Девізом «Майбутні к Р-ух під 
Число його учасннХаНСТрИа’ 
В минулому Л > ІВ зросло 
Винаходи,' Проекти° {4°° ТІ?СЯЧ-. 
л'заторські пропозиції1™100"3’

ЇЇ” - іючТех.
робничих КкоопПепАаРСЬКИХ ви-

значні коштиІЦпля зекономитн 
Росту народногпЛЯ дальшого 
< благоустпо^ господарства

В проейі ЮнпЛ-ЄЛЄННя НДр- 
3»ФІкоса.,| ,Х»' {--Ц

rp D

РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

молоді, іцо випливають ізс" 
мої соціалістичної дін£!,'л^‘ 
НДР. Проект основного 33 
ну НДР відкриває псРеі,.і11 
лодим поколінням респуі’1’ 
німецьких трудящих такі £ ‘ 
лі перспективи, про ЯК* 
лодь Західної Німеччини, 
живе в лещатах капіталі» * 
ної експлуатації, може п - 
мріяти. в теперішній 
лістичній Німеччині, ЯК 
з проекту, молодь може 
но навчатись і одержу , 
освіту, вибрати до 
придбати будь-яку проф^„ 
бути активним теорией ц 
спільства, вільного від п* у 
експлуатації.

Ось чому всюди в пд 
на заводах і в коопера1 
и інститутах і школах - ';£і 
ставники молодого поК° 
вітають проект соціаліС”^ 
конституції. Вчитись. 
вати і жити по-комуні£’ 
МУ — до цього прагне 
У відповідь на турботу 
неї Соціалістичної єДиН°ідА 
тії Німеччини і ЗФ«АУдЄа 

кореспондент Т-' I 
Берлін.
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СЕРЕДНІЙ УЧЕНЬ —

СЕРЕДНІЙ СПЕЦІАЛІСТ — 

СЕРЕДНІЙ ІНТЕРЕС У ЖИТТІ

- - -------- ------ ж,

Якось засперечалися любителі футбо- 
ла. Гра команд їм здавалася нецікавою, 
бо м’ячі дуже рідко потрапляють в сіт
ку, і, щоб піднести дух, дехто запропо
нував... розширити ворота. Тоді м’яч у 
сітку потраплятиме частіше, рахунок 
команд зразу підніметься, і рівень гри, 
мовляв, буде вищим. Ці реформатори, 
захоплені простим підрахунком, забули, 
що клас гри визначається не шириною 
воріт, а фізичною витримкою і кмітли
вістю гравців, злагодженістю команди. 
Техніка гри, витримка і кмітливість 
зростають не від зниження вимог, а від 
їх підвищення. Більші вимоги — вищий 
клас.

Дуже слушно і своєчасно газета «Мо
лодий комунар» повела розмову про 
якість знань учнів. І стаття завідуючо
го Долинським районним відділом на
родної освіти І. Євсєєва, з якої почала
ся ця розмова, не може не викликати 
інтересу, не може не збудити думки, 
Дуже правильно пише тов. І. Євсєєв, 
що «потрібно розгорнути великий фронт 
боротьби за глибокі знання буквально 
кожного учня», що «потрібно серйозно 
зайнятись організацією навчально-ви
ховного процесу так, щоб переважна 
більшість учнів засвоювала програмо
вий матеріал міцно, фундаментально, 
осмислено і на багато років». .

Але як цього добитись?
Можна, як пропонували нетерпеливі 

любителі футбола, просто «розширити 
. ворота», і можна... Весь пафос статті

І. Євсєєва не в тому, щоб посилювати 
вимогливість, а тільки в тому, щоб «по
вести рішучий наступ на «середняка». 
Проблема боротьби за якість учнівських 
знань підмінена надуманою проблемою 
боротьби з «середняком», ліквідацією 
«трійки». А що трійка винна?

Ставити питання так: «Середній учень 
—• середній спеціаліст — середній інте
рес у житті»- — не можна. Життя дуже 
багате прикладами, які показують, що 
це не так Є хваленні відмінники, які 
стають дуже поганими спеціалістами і 
громадянами з примітивними, обива
тельськими інтересами у житті, і в той 
же час є немало так званих «середніх 
учнів», які пізніше стають першокласни
ми спеціалістами з високими громад
ськими інтересами.

І. Євсєєв називав кількість учнів у районі, 
які вчаться на «5» і «4», і підкреслює — це 
ті, «іцо мають сталі знання». Отже, виходить, 
що всі «трійочникн» сталих знань не мають. 
А чому? В нормах оцінок, які обов’язкові для 
всіх учителів, сказано: «Оцінка «З» ставиться, 
якщо учень виявляв знання і розуміння основ
них положень даної теми...» Ніде не сказано, 
що цю оцінку можна ставити, коли учень ма
теріалу не засвоїв. А в деяких школах окремі 
вчителі, користуючись відсутністю належного 
контролю з боку керівників шкіл та інспекто
рів, в погоні за високими процентами успіш
ності знизили вимоги. Трійку, справді, нерідко 
ставлять тому, хто заслуговує двійки або на
віть і одиниці. Нам треба орати, заглиблюючи 
плуга на три карбики, а ми заглиблюємо тіль
ки на два і кажемо: добра оранка! І. Євсєєв 
за те, щоб не було трійочннків, і все. «За на
вчання без трійочннків!» — оголошується по
хід. Навіть присуд винесено.

«Трійка — брак у роботі!» Значить, і 
той вчитель, що, забувши совість, обма
нює учня, себе, батьків, державу, неза- 
служено ставить трійки, і той, хто трій
ку ставить заслужено, справедливо і об
грунтовано, — всі оголошуються брако
робами. Ті ж, хто ставить п’ятірки, ви
являється, передовики.

Але чи можна так оцінювати роботу 
вчителів? Куди це приведе? Ми маємо 
інші факти. Школу закінчило вісім учнів 
із золотими і срібними медалями; не 
тягнулися вони із трійками з класу в 
клас, вчителі їм щедро ставили п’ятірки, 
А поїхали вступати до вузів і всі вось
меро... провалилися. Навіть трійок не 
одержали!

В минулому році тільки в нашому Кірово
градському педагогічному інституті ім. О. С. 
Пушкіна складали екзамен з профілюючих 
дисциплін сто медалістів. Із них всього 29 під
твердили свою оцінку, тобто одержали п’ятір
ки. Сім медалістів одержали навіть двійки. А 
в інституті сільськогосподарського машинобу
дування із 116 медалістів-абітурієнтів 18 вико
нали роботу на «2». Це дуже красномовний 
показник якості, більш вагомий, ніж те, що 

в класі з сорока чотирьох учнів лише п’ять 
мають трійки, а решта — «4» і «5». Треба 
говорити не про кількість, а про якість.

Яка ціна оцінки? І хто ж бракороб? 
Вчитель поставлений в особливі умовні 
він сам визначає якість своєї роботи. В 
оцінці учнівських знань — його совість. 
І якщо він, усвідомлюючи свою відпо
відальність, зробив усе, що від нього за
лежить, і ставить учневі заслужену оцін
ку, то хіба можна його ганьбити за це? 
Треба, мабуть, ганьбити тих, хто процен
том високої успішності прикриває 
справжній брак, хто незаслужено ста
вить високі оцінки. Адже і в тому ж та
ки Долинському районі і не так давно 
інспекторською перевіркою виявлено, 
що значна частина учнів не справилася 
з роботами. А в них були п’ятірки і чет
вірки. Треба, мабуть, говорити не про 
«боротьбу з середняком», не про «лікві
дацію трійки», а про боротьбу за висо
ку якість знань. Щоб трійка була трій
кою, з п’ятірка — п’ятіркою.

Міцність знань залежить перш за все 
від учителя, від його педагогічної май
стерності, ерудиції, вміння привитн інте
рес до свого предмета. Це — так. Але 
ось вчитель Д. Дрозденко, відгукнув
шись на виступ газети, наголошує на то
му, що якість знань залежить ще і від 
людяності вчителя.

Але що розуміє він під цим? Одного колегу 
картає, що поставно мало п’ятірок. «Потім 
ніскільки не стурбувався, коли до нього пі
дійшла десятикласниця Ніна К. й крізь сльо
зи мовила: «Скільки не вчи — у вас п’ятірки 
не заробиш». А якби поставив виплакану п’я
тірку, хоч учениця матеріалу все-таки і не 
знає, то був би людяним? Іншого колегу 
Д. Дрозденко хвалить. Бачте, приймаючи від 
десятикласників залік по суспільствознавству, 
він сказав одній учениці: «Ти завжди відпо
відала на «відмінно», а сьогодні недостатньо 
підготувалася. Іди, я тебе послухаю іншим 
разом». Та це ж не людяність, а лібералізм 
чистої води! Бо ми ж повинні бути принци
повими у своїй вимогливості.

Якщо учень відчуває, що слабо підго
тувався і були якісь важливі причини, 
то він ще перед опитуванням повинен 
чесно сказати вчителеві: «Я буду відпо
відати іншим разом». А учениця взяла
ся відповідати, думала, напевно, що 
якось вивезе, але номер, як говорять, не 
пройшов. І вчитель не тільки не за
суджує цього хитрування, а такий доб
ренький, що ще й рятує: «Іди, підготуй
ся». «Людмила Р. таки склала (підкрес
лено мною — О. М.) залік на «відмін
но», — пише автор. А якби і другого ра
зу знала тільки на «четвірку»? Яка ціна 
цій вимученій п’ятірці? Тільки й того, 
що процент буде.

Мені не раз довелося бувати на уроках 
в заслуженого вчителя республіки Олександра 
Олексійовича Хмури. Він поступово, чітко ве
де учнів на переборення труднощів. Ось від
мінник швидко розв’язував задачу. Але Олек
сандр Олексійович переглянув і каже:

— Правильно. Але п’ятірки я тобі не по
ставлю. Є Інший, простіший спосіб, попробуй 
його знайти...

Слабший учень із своєю задачею ніяк не 
справиться. Вчитель підходить, дав кілька 
запитань, щоб нагадати потрібну теорему.

— Зрозумів? От з цього й починай.
В учнів, можна сказати, лоби тріщать, 

піт виступає. Вони працюють, думають. 
Але ж інше сказав Суворов: «Важко в 
навчанні — легко в бою». Учні О. О. 
Хмури, вступаючи до вузів, витримали 
найбільші конкурси; навіть ті, що одер
жували в школі трійки, складали іноді 
екзамени краще за деяких медалістів, 
Оце людяність! Людяність — поєднання 
уваги з вимогливістю. Дешевий автори
тет того вчителя, який не дає знань, а 
ставить високі оцінки. Пізніше учні не 
згадають його добрим словом.

Боротьба за міцні і сталі знання — 
спільна справа вчителів, батьків, громад
ськості, комсомолу. Треба, щоб вчитель 
всіма силами прагнув дати учням міцні 
знання, а учень був зацікавлений їх ма
ти. Почуття відповідальності треба роз
вивати, починаючи з перших днів пере
бування дитини в школі. В нас же іноді 
в молодших класах дуже щедро сиплять 
незаслужені п’ятірки, діти звикають до 
цієї легкості, і як тільки зіткнуться з 
першими труднощами — вже й розгуби
лися, втратили інтерес виборювати знан
ня. А без виборювання знання ніколи не 
будуть міцними, сталими.

Не «розширювати ворота», щоб біль
ше м'ячів потрапило в сітку, як думали 
згадувані мною любителі футбола, а гар
тувати і зміцнювати команди, настійно 
тренувати у витримці і кмітливості. Ора
ти на повну глибину, не допускати за
маскованих огріхів — оце, мабуть, буде 
більш реальною справою, ніж війна з 
неіснуючим правилом «середняка». Се
редняки. як правильно сказав вчитель 
Д. Дрозденко. були, є і завжди будуть. 
Вся справа в тому, з якою міркою до 
оцінки зна іь їхніх підходити. Давайте 
будемо дбати про міцного середняка і 
міцного, справжнього відмінника. З доб
рою душею, з розумною головою, з не
примиренністю до браку, під яким би 
красивим ярличком він не ховався. З | 
гим, щоб позбутися його!

Олександр МОТОРНИЙ, І 
письменник.

ПІСЛЯ
ВИСТУПУ 
„молодого 
КОМУНАРА“

«Кого ж з клубу виганя
ти?» називалася критична 
замітка, вміщена в газеті 
за 7 січня 1968 року, в 
якій йшлося про незадо
вільну роботу сільського 
клубу в селі Братському 
Компаніївського району.

Як повідомив нас заві
дуючий Компаніївським 
районним відділом куль-

к

тури О. В. Семенов, фак
ти, наведені в газеті, ма
ли місце.

В клубі проводиться 
певна робота, але через 
відсутність баяніста та ін
ших керівників гуртків- 
художня самодіяльність 
працює погано. Правлін
ня колгоспу імені Кірова 
направило в обласну 

школу підготовки керів
ників гуртків двох чоло
вік, які після закінчення 
її будуть працювати о- 
клубі на посадах баяніс- 
та-хормейстера та керів
ника духового оркестру.

Завідуючій клубом 
т. Чаповській вказано на 
наявні недоліки в роботі 
клубу.

ЧЕТВЕРГА ДИТЯЧА
У Кіровограді в районі Черемушок відкрилась міська 

дитяча бібліотека № 4. Під звуки урочистого маршу 
гостинно відчинились двері, запрошуючи майбутніх чи
тачів.

Це вже чотирнадцята масова бібліотека в нашому 
місті. Фонд міських книгозбірень нараховує 322 тисячі 
книг.

Гарний подарунок Отримали юні мешканці мікрорайо
ну. В день відкриття до бібліотеки записалося близько 
двохсот учнів.

О. АВЕРЕНКОВА.

ЦЕЙ БУДИНОК на вершині 
Поштового з’їзду, що 

круто збігає до берега Оки, 
як і 100 років тому, має ви
гляд міцного, хоч дещо й су
мовитого. Певно, тому, що по- 
фапбованнй він в непривітний 
темно-цегляний колір, шо ого
рожу всіяно товстими цвяха
ми, а поруч з важкими во
рітьми похитнувся стовп з га
совим ліхтарем. Всередині по
хмурі кімнати, вікна, підсві- 
чені знизу кольоровим склом, 
громіздкі лави, важкі стільці...

Людина, яка потрапила сю
ди трирічним хлопчиною і про-

ДО 100-РЇЧЧЯ

3 ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

О. М. ГОРЬКОГО
жила тут до семи років, за
пам’ятала цей дім на все 
життя, йому було 68 років, 
коли він, прикований хворо
бою до ліжка, за три тижні 
до смерті, тремтячою від не
дуги рукою намалював точ
ний план розташування кім
нат будинку, не забувши вка
зати, де і які стояли меблі.

Це був Олексій Максимович 
Горький. А будинок належав 
його дідові Каширіну. Тут і 
почалося дитинство Олексія 
Пешкова.

Зараз тут музей. Але його 
так не називають. Туристи 
завжди запитують у перехо
жих:

— Як пройти до будинку 
Каширіна-*

1 в місті, населення якого 
давно вже перевалило за міль
йон, не знайдеться, мабуть, 
людини, яка б мала утруднен
ня з точною відповіддю. Ко
жен, хто приїздить в Горький, 
хоч би й на короткий час, вва
жає за потрібне прийти сюди. 
Зайдемо до цього будинку 
і ми.

Дивне почуття охоплює тебе, 
коли проходиш каширінськими 
кімнатами й слухаєш розпо
відь екскурсовода. Все, що 
бачиш тут, знайоме до відчут
ності — 1 килимки, і мідний 
умивальник, і «гірка», застав
лена парадним посудом. Влов
люєш себе на думці, що ти 
не в музеї, що ти ще раз 
перегортаєш сторінки повісті 
«Дитинство», і сторінки ці 
оживають. Враження стає яс
кравим ще й тому, що тут 
немає ланцюжків і мотуззя, 
які відгороджують «експона
ти» від відвідувачів. Ось і ду

маєш, що ти в будинку, гос
подарі яко'го вийшли і ось-ось 
повернуться.

Вражаюча достовірність, з 
якою описував Горький бу
динок свого діда, і велика си
ла його художнього таланту 
ніколи не залишає спокійним 
читача «Дитинства». З особ
ливою силою відчуваєш тягар 
гніву проти «каширінських по
рядків», коли сам стоїш серед 
цих стін, дивишся на речі, які 
оточували Олексія.

Здається, бачиш героїв по
вісті живими. Ось з лежанки 
широкої приземнетої печі зля
кано виглядає хлопчик — зно
ву надебоширив його дядько. 
Сварливий, жорстокий до звір
ства, дід задав прочухану 
Олексієві, а он з того цебра 
він щойно витяг різки. Гітара 
на стінці — і бачиться, як в 
один з рідкісних спокійних 
вечорів знімає її Яків, а Ци
ганок викидав незвичайні ко
лінця.

Ось і дідова кімната. Су
хенький, гостробородий Ва
силь Васильович поважно ог-

НА ПОШТОВОМУ З’ЇЗДІ У КАШИРІНА
лядає свою єнотову шубу (во
на висить на стіні вже потер
та, але все-таки єнотова, не 
кожух же' носити старшині 
фарбувального цеху), потім 
кличе Олексія до столу гра
моти навчати. Старий кален
дар — перший буквар Пешко
ва. Цікава грамота, але не по
добається хлопчині в цій кім
наті. Все тут пригнічуюче тис
не на нього — парадно розві
шана шуба і похмурий іконос
тас, і важка шкатулка з гос
подарськими ключами та гріш
ми, яку дід на ніч ховає під 
подушку.

із сусідньої кімнатки доб
рою усмішкою посміхається 
бабуся Акулина Іванівна, ліп
ший друг Олексія в цьому бу
динку, наповненому брехнями 
і безвихідним сумом. Бабуси
на комірчина в будинку най
менша і найтемніша. Але як 
гарно в ній. Високе ліжко, за
стелене ватяною ковдрою і 
завалене силою силенною по
душок. Тут відлежувався 
Олексій після жорстоких по
карань, які влаштовував йому 
дід. Поруч — неве личка 
скринька. Сяде на неї онук і 
уважно слухає казки бабусі та 
поглядає на піч, викладену 
балахнинськими кахлями — 
кожен з них не схожий на 
інший і на кожному зобра
жено казковий персонаж. А 
потім раптом злякається — 
як би його не розрізав веле
тенський маятник годинника з 
напівстертою трояндою над 
циферблатом.

В кутку невеликого двору, 
викладеного камінням, розта
шувалася фарбувальня. Де
рев’яна хатина, в якій, крім 
трьох котлів, вмазаних у піч, 
та прасувального столу з пу
довими прасками, нічого не
має. А була ж найбільша в 

Нижньому Новгороді. Важкий, 
гнітючий труд і як виклик йо
му — пустотливість і жорсто
ке покарання, яке запам’ята
лось на все життя своїм без
глуздям. А поруч з воріть
ми — хрест, багатопудова, сі
ра від старості махина, тяга
ря якої не витримав Цига
нок...

Виходиш на вулицю і з по
легшенням ковтаєш морозне 
чисте повітря. Трамвайний пе
редзвін, автомобільні сирени... 
А на душі — тягар, гнів, за
хоплення. ІЦе раз пригадує
ться креслення будинку, на
мальоване рукою Горького. Чи 
гостра зорова пам’ять водила 
його рукою? Ні. Вразлива ди
тяча душа назавжди відчека
нила в собі гнітючу атмосфе
ру каширинського будинку, 
дикість життя його хазяїв, 
що як в краплині води підби
ла Русь того часу. Це важко, 
цс спочатку викликає стихій
ний, а потім свідомий, класо
вий протест. Але навіть такі 
гнітючі обставини не зчсрстви- 
ли серце майбутнього письмен
ника — не збідніла Русь і ° 
ті часи дужими й добрими 
людьми, які допомогли Олек
сію після тяжкого дитинства 
вийти в люди. Цс — захоп
лює.

Різними очима дивляться 
люди на цей будинок. Хго мо
лодший, вбачає в ньому ожи
ваючу ілюстрацію до книжки, 
повчальну, що запам ятопуе- 
ться, а разом з ним все ж і 
не ілюстрацію. Люди більш 
похилого віку — згадують своє 
дитинство, що минуло в таких 
же будинках. А загальне од
не — немає в Росії повороту 
до цього минулого, немає і не 
може бути.

Юрій ПАСТУХОВ. (АПН),
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IIА ОБНІЖКУ —- зелений дуб. Дмитро, сам, як 

дуб, молодий і дужий, в білій, з розстебну
тим коміром сорочці, торкається міцною доло
нею стовбура і дивиться, як здригається він лис
том Приємно відчувати в налитих м’язах силу, 
приємно спостерігати, як рясніють тугим коло
сом пшениці, вдихати запах теплої землі.

Над головою — голуба високість. Невидимий 
жайвір перекидається срібними дзвіночками з 
пташинами з густо-зеленій діброві, що обступила 
Дмитра, прикрила від Марійчиних очей розмаїти
ми вітами. Але де ж зона?

Дмитро пильніше вдивляється в золото-блакит
не марево, вже розтривоженими очима відшу
кує знайому постать. І раптом — білою лебідкою 
випурхнула до нього:

— Тебе ж жоден ліс не заховає, — розсипала 
дзвінкий сміх, — та ще від мене...

Сьогодні він вже не студент Новгородківського 
технікуму сільського господарства, не безтурбот
ний хлопчина, а агроном, господар полів і одру
жена людина. А побачення призначив Марійці на 
їх старому місці для того, щоб не заважали сто
ронні обговорити важливі питання. Марійка та
кож агроном, і ближчим часом молоде подруж
жя повинне вирішити, куди поїхати, де починати 
своє сімейне ЖИТТЯ.

Мабуть, лише крислатий дуб був свідком їхньої 
суперечки, та коли стали перед комісією, почули:

— В Братолюбівці, молодята, поля без краю, а 
земля без догляду. Немає агрономів.

«Братолюбіека? А чому б ні?» Обоє перезирну- 
лися і засміялися. Так просто вирішилося!

...Йшов 1939 рік. Державі потрібні освічені 
воїни і одного разу в Братолюбівську МТС 
прийшле повідомлення: «Семенову Дмитрові Іва
новичу з'явитись у Долинський райвійськкомат. З 
собою мати...»

Сумна проводжала Марія Павлівна чоловіка, а 
він заспокоював:

— Повернуся. Адже не війна. А без поля мені
> не прожити.

І повернувся. Лейтенантом запасу. Знову вихо- 
поле. По-дружньому 
посміхався людям, 
сонцю, життю. Бо лю
бить Дмитро Семе
нов життя. Йому здає
ться, що він почуває 
навіть, як росте стеб
лина, як нуртують в 
ній весняні соки.

див разом з дружиною

/Щд| 
крутни 

ЛШНСХТІ
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В. ШАРП1„ТАКПОСМІХАЮТЬСЯПЕРЕМОЖЦІ“
Все тривожніші вісті приносили газети.
... Дворічна Майка розчервонілася уві сні, роз

кидала рученята. Дружина спить, Дмитро Івано
вич не турбує її. Адже незабаром подарує йому 
сина чи доньку. Ніч дихає спокоєм, за вікно/* за-

В короткі хвилини перепочинку між боями мріяв 
Дмитро СЕМЕНОВ про цю зустріч з донькою, якої ще 
не бачив. 1 ось вона відбулася.

Фото 1945 р.

Райдужною стрічкою розмотується пісня. Дзвінкі голоси зливаються о один сріб
лястий струмок, і він весело біжить між принишклими рядами глядачів. Співають 
дівчата Кіровоградського центрального універмагу.

Цумівська вокальна група існує вже третій рік. Учасники її — молоді продавці 
магазину. В їхньому репертуарі ліричні пісні українських та російських композиторів. 
Добре зарекомендували себе і солісти цього невеличкого ансамблю Валентина Кова
льова та Любов Сокольникова.

На фото: співає вокальна група центрального універмагу..
Фото В. КОВПАКА.

м. Кіровоград.

СПОРТ

В Новоукраїнці відбулась 
особисто-командна першість 
обласної ради ДССТ «Кол
госпник» з класичної бо
ротьби серед юнаків. У зма
ганнях взяли участь 47 спорт
сменів з Кремгссівського, 
Компаніївського га Новоук- 
раїнського районів. В поєдин
ках на килимах виступали 
також юні борці Крсмгесів- 
ської дитячої спортивної 
школи. Господарі килима

ВИКЛИКАЮТЬСЯ НА КИЛИМ,..

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА, 2 березня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика
для всіх. (М). 9.45 — ТелРнови- 
ни. (М). 10.00 — «З днем народ
ження» . Музично-розважальна 
програма. (М). 10.30 — «Здо
ров’я». (М). 11.00 — «Мисте
цтво 1». Тележурнал. (М). 12.00 
— Екран дружби. «Як молоді 
ми були». Художній фільм. (М). 
13.10- — Чоловіки готуються до 
свята. (М). 14.00 — Кольорове
телебачення. (М). 15.30 — Наша 
афіша. (К). 15.35 — Веселий
кінескоп. (К). 16.05 — Фільм-
концерт. (К). 16.55 — Клуб кіно- 
мандрівннків. (М). 17.45 — Ко
лядки та щедрівки. (К). 18.25 — 
Телефільм. (К). 19.00 — «Май
стри мистецтв». І. Смоктунов- 
ський. (М). 20.15 — Музичний 
календар. «Чайковськнй». (М). 
20.30 — На меридіанах України. 
(К). 21.00 — Пошта «Вогника». 
(М). 22.00 — Фігурне катання. 
Жінки. (Швейцарія).

спортсмени Новоукраїнської 
ДСШ из взяли участі в зма
ганнях, хоч теж запрошува
лись на них. Виникає питан
ня: чому новоукраїнці, де є 
два тренери з боротьби — 
А. Масол і Л. Коганснко — 
не виставили своїх борців?

Перше місце завоювала 
команда Кремгссівського ра
йону. В особистому заліку 
також першими були юнаки 
з міста над морем. Це

А. Панфілов, В. Білецький,
A. Шафрай та інші. В своїй 
ваговій категорії перше міс
це зайняв новоукраїнець
B. Кобсць. Вдало виступили 
також борці класичного сти
лю 
ну 
М.

з Компаніївського райо- 
В. Остапснко, В. Плис, 

Бондаренко.
В. КОРЕНЕЦЬКИИ, 

старший інструктор об
ласної ради ДССТ 
«Колгоспник».

ТРЕТЯ АВТОМОТОЛОТЕРЕЯ ДТСААФ
ПІВТОРА МІЛЬЙОНА ВИГРАШІВ

Центральний Комітет Всесоюзного 
добровільного товариства сприяння Ар
мії, Авіації і Флотові випускає в цьому 
році третю автомотолотерею ДТСААФ 
СРСР. Розповсюдження білетів серед 
населення почнеться першого квітня.

У лотереї розігрується 1.500 тисяч цін
них речових і грошових виграшів. Серед 
них — 3.360 автомобілів «Волга», «Моск
вич» і «3-иирожеиь», 16.320 мотоциклів, 
19.680 моторолерів, мопедів і мотовело- 
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сипедів, 12.800 радіоприймачів «ВЕФ — 
транзистор-12», 7.840 човнових моторів. 
Загальна вартість виграшів 40 мільйонів 
карбованців.
Порівняно з лотереєю 1967 року імовір

ність виграшів у третій автомотолотереї 
ДТСААФ СРСР зросте майже у ЗО раз.

ЛУГАНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 78

ЗІРШШАЄ УЧНІВ

І

(ТАРС).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П’ЯТНИЦЯ, 1 березня. 11.0(1 — 
«Будемо пам’ятати завжди*. 
Г/.ІО — Художній фільм «Викли
кайте Мартіна». 18.30 — Телеві
зійні вісті. (К). 19.00 — Актуаль
ний екран. 19.30 — Кінохроніка. 
19.45 — В. Шишков. «Шерлок 
Холмс — Іван Пузиков». Теле
візійний спектакль. (Ленінград). 
20.30 — Естафета новин. (М). 
21.15 — «Танцювальний зал». 
(Талліи). 21.45 — «Наука і тех
ніка». (М). 22.00 — Першість
світу з фігурного катання. Ре
портаж з Швейцарії.

СУБОТА, 2 березня. 9.00 — Пе
редача з Одеси. 16.25 — «Розпо
віді про героїзм». Виступ пись
менника С. Смирнова. (М). 16.55 

— «Клуб кіномандрівників». (М). 
17.45 — «Ать, дваї — 1 в дам
ки!» Телевізійний спектакль. 
(Ленінград). 19.00 — Концерт. 
20.15 — Музичний календар. 
П. Чайковськнй. (М). 20.30 — 
«На меридіанах України». (К). 
21 00 — «Пошта «Вогника». (М). 
22.00 — Першість світу з фігур
ного катання. Репортаж з Швей
царії.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ

Державний комітет Ради Міністрів УРСР 
по професійно-технічній освіті

Луганське обласне управління профтехосвіти

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

ливаються цвіркуни. Здається, одвічна тиша посе
лилася в Лубнах, і немає такої сили в світі, щоб 
порушила її.

І раптом моторошно завили сирени... Лейте
нант Семенов — в діючій армії, а в думці од
не: «Що буде з Марією?» Його артилерійський 
вогневий взвод вже вантажився у вагони, коли 
прийшла вона.

— Про мене не турбуйся, серед своїх залиша
юсь, — зовні спокійно мовила. — А ти, Митю, 
бий їх, гадів! За мене, за Майку...

Наступ. Цього слова чекав і весь радянський 
народ. І ось воно прозвучало о один з похмурих 
листопадових днів.

(Далі буде).

НА ДВОРІЧНИЙ СТРОК НАВЧАННЯ
на спеціальності:
1. Машиністи вугільних комбайнів;
2. Машиністи шахтних електровозів;
3. Електрослюсарі дільниці шахти.
Приймаються юнаки віком від 16,5 років і з осві

тою не нижче 8 класів.

НА ОДНОРІЧНИЙ СТРОК НАВЧАННЯ -
на спеціальності:
1. Машиністи шахтних машин і механізмів;
2. Робітники очисного вибою;
3. Прохідники з правом керування породонаванта

жувальними машинами.
Приймаються юнаки віком від 17 років і з освітою 

не нижче 8 класів.
Всі учні забезпечуються безплатно обмундируван

ням, харчуванням і гуртожитком. Під час виробни
чої практики учням виплачується третина•заробітку 
за виконані ними роботи.

Після закінчення училища всім учням надається 
місячна відпустка з оплатою тарифної ставки по 
професії, а час навчання в училищі зараховується в 
трудовий стаж і дає право на всі пільги, що надаю
ться шахтарям.

Ті, хто відмінно закінчує училище, направляються 
для продовження навчання в технікуми трудових 
резервів, а також приймаються у вищі навчальні 
заклади країни без трудового стажу.

Для вступу в училище подається заява па ім’я ди
ректора і такі документи: довідка про освіту, довід
ка про стан здоров’я, три фотокартки (3x4 см). 
Паспорт пред’являється особисто.

Одержавши документи, училище надсилає виклик, 
у якому вказує дату приїзду на навчання.

Заяви приймаються до ЗО березня 1968 року.
Адреса училища:
Луганська область, м. Знмогір’я, ПТУ № 78. 
їхати до ст7 Зимогір’я Донецької залізниці.

ДИРЕКЦІЯ.

НАБИРАЄ УЧНІВ
для навчання професіям:

1. Машиністи шахтних машин і механізмів;
2. Робітники очисного вибою;
3. Прохідники горизонтальних і похилих виробок.

Для навчання цим професіям приймаються особи ві
ком від 17,5 до 25 років з числа звільнених в запас йін- 
ськовослу жбовців, а також ті, хто раніше закінчив попов

ії відповідає 
навчання —

ком від 17,5 до 25 років з числа звільнених п запас йій-

ні-середні й середні загальноосвітні школи 
за станом здоров'я умовам прийому Строк 
1 рік.

4. Машиністи шахтних електровозів.
Для навчання цій професії приймаються 

16,5—25 років. Строк навчання — 2 роки. 
Прийняті в училище забезпечуються

особи віком

прийняті в училище забезпечуються безплатним 
харчуванням, обмундируванням, взуттям, спецодя
гом, білизною, підручниками й гуртожитком, а за ба
жанням вступника замість повного державного за
безпечення виплачується стипендія в розмірі 36 кар
бованців на місяць.

Бажаючим надається можливість продовжувати 
навчання у вечірній школі робітничої молоді.

Під час проходження виробничої практики учні 
одержують заробітну плату в установленому по
рядку. •'

В училищі працюють гуртки мотосправи, радіоте
леграфістів, художньої самодіяльності, а також спор
тивні секції. г

Початок занять по мірі комплектування груп.
До заяви про вступ на ім я директора слід додати

а)
б)

гом, білизною, підручниками її гуртожитком, а за ба-

безпечеиня виплачується стипендія в розмірі 36 кар-
ПЛПОЦПІП ІІП

документи:
свідоцтво про освіту, 
довідку про стан здоров’я,

в) копію свідоцтва про народження, 
) три фотокартки (3x4 см).

2Э

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

БК 00924. Індекс 01197. Друкарня імені Г, М. Димитрова обласного

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

г)
Паспорт пред’являється особисто.
Ті, хто подав документи, прибувають в училище за 

викликом директора.
Адреса училища: 

пЙТ~ка область> м- Первомайськ, п. в. Золоте-5, 
і 11 У «Лй 75. ✓
шийЛ'ЗІІІІІПа аАРеса: ст* Мар’ївка Донецької заліз-

ДИРЕКЦІЯ.
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	882-1p
	882-2p
	882-3p
	882-4p

