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неабияку 
майстер-

за їхньою роботою, 
переконуюся, що доб- 
зробилн ми, зумівши 

загін

Одні
ОДИН 

працю-

Н а фото: сіють агрегати 
Леоніда ПУСТОВОГО та Гри
горія КРИТИНІНА.

Фото В. КОВПАКА.

гектарів засіяних

В. ВОЛОНЕЦЬ, 
вільшанської райгазети;

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

Мі- 
під- 
со- 
по

му... ампутували обидві руки.
Одна за одною змінюються 

хвилюючі картини із біографії 
юнака, який в 25 років зали
шився за бортом 
допомогу Сергію ЦК ЛКСМ України і Комі

тет по пресі при Раді 
ністрів УРСР розглянули 
сумки республіканського 
ціалістнчного змагання 
пропаганді та розповсюджен
ню літератури серед населен
ня республіки за минулий рік.

Перше місце в змаганні здо
була Миколаївська обласна 
комсомольська організація. їй 
присуджено перехідний Чер
воний прапор ЦК ЛКСМ Ук
раїни і Комітету по пресі при 
Раді Міністрів УРСР, наго-

Академік АН 
доктор хімічних

житія. На 
—приходять 

його друзі і найближча, най
дорожча людина — Таня.

«Всім смертям на зло» — 
По віра п життя, в радянську 
людину.

Учасники вистрви — молоді 
актори театру А. Ке.иох, 
С. Мельниченко, В. Дьяков та 
інші.

Поставив її молодий ре
жисер А. Ситник.

Молоді митці свою нову ро
боту присвятили 50-річчю 
ВЛКСМ.

V-*’

Пі лікарі борються за життя V і/іппплгп'ї пніп
Сергія. Він одужує. Але йо- КІрОВОГрЯДЦІВ

Грамота ЦКтеатру
.... , ____ з

пройшла прем’єра

ДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

ВІВТОРОК, 2 КВІТНЯ 1968 РОКУ Ціна 2 коп

про Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії
29 березня в Києві відбувся Пленум Центрального 

Комітету Комуністичної партії України.
Учасники Пленуму ЦК КП України вшанували вста

ванням пам’ять трагічно загиблих в результаті ка
тастрофи при виконанні тренувального польоту на 
літаку першого у світі покорителя космосу, прослав
леного льотчика-космонавта СРСР, члена КПРС, де
путата Верховної Ради СРСР, Героя Радянського Сою
зу, полковника Ю. О. Гагаріна і командира авіаційної 
частини, члена КПРС, Героя Радянського Союзу, ін
женер-полковника В. С. Серьогіна.

Учасники Пленуму вшанували вставанням пам’ять 
померлого члена ЦК КП України, депутата Верховної 
Ради СРСР і Верховної Ради УРСР, члена Президії 
Верховної Ради УРСР, одного із видатних організато
рів і керівників партизанського руху на Україні в ро
ки Великої Вітчизняної війни, двічі Героя Радянсько
го Союзу С. А, Ковпака.

Пленум обговорив питання: «Про Дальше поліп
шення партійної інформації як важливого засобу під
несення організаторської та ідейно-політичної робо
ти парторганізацій України». З Доповіддю виступив 
другий секретар ЦК КП України тов. О. П. ЛЯШКО.

>8 обговоренні доповіді взяли участь товариші: 
В. В. ШЕВЧЕНКО — перший секретар Луганського 
обкому КП України, В. О. СОЛОГУБ — секретар До
нецького обкому КП України, Ф. П. ГОЛОВЧЕНКО — 
перший секретар Київського обкому Кп України,

О. Ф. ВАТЧЕНКО — перший секретар Дніпропетров
ського обкому КП України, М. К. КИРИЧЕНКО — 
перший секретар Кримського обкому Кп України, 
I. X. ГОЛОВЧЕНКО — міністр охорони громадського 
порядку УРСР, Ю. В. ІЛЬНИЦЬКИЙ — перший секре
тар Закарпатського обкому КП України, Ю. М. ДА- 
ДЕНКОВ — міністр вищої і середньої спеціальної 
освіти УРСР, Ю. Н. ЄЛЬЧЕНКО — перший секретар 
ЦК ЛКСМ України, М. А. СКАЧКО — г,олова Коміте
ту по радіомовленню і телебаченню при Раді Мі
ністрів УРСР, В. С. КУЦЕВОЛ — перший секретар 
Львівського обкому КП України.

На Пленумі з промовою виступив член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП України тов. 
П. Ю. ШЕЛЕСТ.

В обговореному питанні Пленум прийняв відповід
ну постанову.

Пленум ЦК КП України розглянув також організа
ційні питання.

Пленум увільнив від обов’язків кандидата в члени 
Політбюро ЦК КП України і секретаря ЦК КГІ Украї
ни тов. А. Д. Скабу в зв’язку з переходом на іншу 
роботу.

Пленум обрав кандидатом у члени Політбюро ЦК 
КП України і секретарем ЦК КП України тов. Ф. Д. 
Овчаренка.

На цьому Пленум ЦК КП України закінчив свою 
роботу.

ІІ

ОВЧАРЕНКО
Федір Данилович 
кандидат у члени 
Політбюро ЦК КП 
України, 
секретар ЦК КП 
України

Народився в 1913 році 
в сім’ї селянина-бідняка 
на Сумщині, українець, 
член КПРС з 1939 року, 
освіта вища — закінчив 
Глухівський педагогічний 
інститут.

В 1936 році служив . у 
Радянській Армії. З 1937 
року — викладач Київ
ського ветеринарного 
інституту. З 1941 по 1945 
рік перебував в армії на 
фронтах Великої Вітчиз
няної війни. Після демо
білізації повернувся на 
викладацьку роботу. З 
1949 по 1956 рік працю
вав на науковій роботі в 
Інституті неорганічної 
хімії Академії наук УРСР. 
Одночасно був секрета
рем парткому АН УРСР. 
З 1956 по 1958 рік — за
відуючий відділом науки 
і культури ЦК КП Украї
ни. З 1958 року — знову 
на науковій роботі в 
Академії наук УРСР. В 
останній час — директор 
Інституту колоїдної хімії 

.хімії води АН УРСР.
УРСР, 

г, наук,
професор. З 1964 ро
ку — голова правління 
товариства «Знання» Ук
раїнської РСР. Член ЦК 
КП України, депутат Вер
ховної Ради СРСР.

Нагороджений орде
нами і медалями Радян
ського Союзу.

СМЕРТЯМ 
НАПЕРЕКІР

На сцені міського тс'тру 
імені М. Л. Кропивпнцького з 
успіхом . "___
драми В. Тнтова та К. Мілен- 
ка «Всім смертям на зло».

П’єса викликала великий ін
терес. Адже автор цього тво
ру Владислав Титов теж мав 
незвичайну долю, як і його 
герой.

В п’єсі живуть і діють наші 
сучасники, гірники однієї з 
шахт Донбасу. Головного ге
роя, шахтаря Сергія Петрова, 
спіткало лихо. Рятуючи шах
ту під неминучої аварії, він 
своїм тілом перекрив високо
вольтний кабель... Довгі міся-

= золотого 1 кс/іосу-зг-аск»

СТАЄ НАДІЯ
Ще кілька днів тому Володимир Гладов, ватажок 

комсомольсько-молодіжної бригади артілі імені Ди
митрова, останній раз виступав перед своїми друзями 
на останньому агрозанятті, знову згадував про добрі 
справи новоархаигельських механізаторів з бригади 
Василя Моторного, а нині він до пізнього вечора не 
веріаєіься в село. Об’їхав усі площі. Десь лід лісо
смугою виднілись сиві цятки снігу, а он на обніж
ку — вже сухо. Там навіть пройшли агрегати, забо
ронувала ріллю. Володимир задоволений, що все, як 
годиться. Бо ж вірно зробили механізатори, що по
чали вибіркове закриття вологи. Тепер вже на 690 
гектарах справилися з цією роботою. А он і сівальні 
агрегати пішли в гони, в грунт впали перші зерна.

Покотилась кукурудзяна сівалка молодої тракто
ристки Віри Пепкаль, групкомсорга бригади механі
заторів. Тільки не в степу ще працює комсомолка зі 
своїми друзями: на спеціальних майданчиках тре
нується, регулює сівалку, щоб у гнізда впала потріб
на кількість зерен.

Знову вертає туди, де йде закриття вологи. Сонце 
сідає до темної стрічки далекого бору. Одні механі
затори залишають агрегати, їх замінюють інші- Неза
баром засвічуються фари. Гул моторів не стихає до 
пізньої ночі. •

І стає ближчою надія Володимира- Гладова: на гек
тарі дозріє: двохсотпудовий урожай зернових, 300 
центнері.» буряків.

їх чотирнадцять, 
серед сівачів уже не 
десяток літ, інші 
ють у степу лише першу 
весну. Але кожен з меха
нізаторів має неабияку 
хліборобську 
ність, діє за всіма вимо
гами агротехніки.

Минув день, і Григорій 
Критинін засіяв
15 гектарах, 
механізатором 
силами 
Леонід Пустовий. 
перевиконав завдання.

горох на
З бувалим 

мірявся 
комсомолець 

Теж
І

отак кожен. Після змі
ни — на рахунку сівачів по 
15—16 
площ.

Стежу 
1 знову 
ре діло . 
підготувати погрібний 
кадрів для тракторної брига
ди. За артільні кошти вчили
ся шість молодих колгоспни
ків у минулому році, інші 
здобували професії, підвищу
вали майстерність у відділен
нях «Сільгосптехніки», в кол
госпних майстернях. Це дало 
можливість біля кожного агре
гату мати по два спеціалісти. 
Всі ці люди тепер у полі. Во
ни вчасно справились із за
криттям вологи в грунті, нині 
кращі серед сівачів. Вони — 
в гурті механізаторів трьох 
ланок, які взялися вирощува
ти без затрат ручної праці 
кукурудзу та цукрові буряки.

Якось взимку під час 
чергового агрозаняття се
ред механізаторів я поба
чив дівчат, які очолили 
ланки кукурудзоводів, бу- 
ряководів. Дехто тоді ка
зав:

— Навіщо оце їм? До
ведеться часом взятися за 
сапу або доочистити бу
ряк після комбайна, а во
ни таку складну науку 
долають...

То, звісно, було «од лу
кавого». Сьогодні комсо
молка Євгенія Зарудна 
теж серед сівачів, вона — 
причіплювач, працює ра
зом з Григорієм Критині- 
ним, вона, як і інші її дру
зі, прагне бути в комсо
мольському ювілейному 
році з гарним здобутком.

Я. ЛЕОНТІЄВ, 
голова колгоспу «Біль
шовик» Кіровоград
ського району.

роджено Почесною грамотою 
ЦК ЛКСМУ та грошовою пре
мією в розмірі 1500 карбован
ців.

Донецька обласна комсо
мольська організація за дру
ге і Кримська обласна комсо
мольська організація за трете 
місце в змаганні відзначені 
вимпелами, Почесними грамо
тами та грошовими преміями.

Кіровоградську обласну ком
сомольську організацію за ак
тивну роботу по пропаганді та 
розповсюдженню літератури 
силами громадськості наго
роджено Почесною грамотою 
ЦК ЛКСМУ.



мітинг відкрив

2-8 стоп

Л. ГОРОХОВА.

Г»Ш€

шсжптапоп?

всі жителі

Новгородківського ра-

проханнямн

розмови 
Люба

шкільні двері. Одні 
прикладуть свої руки.

лише
«Молод-

СТОРІНКА

СТАРШОКЛАСНИКІВ 4

2. ПРОБЛЕМИ,

показує фотографію.
7 ~z~:.----і риси об-

пройшла

з секретарем 
" Лі- 

завдяки їй

ПРОБЛЕМИ...

ЯК життя,

і подібними
О. Маршценко з Новомир-
CU1 № 2, В. Шаповал з 

СШ № І Новгородківського

ЗО березня наша країна 
проводжала в останню путь 
великого сина Землі, доро
гого мільйонам людей, пер
шого космонавта Юрія Га- 
гаріна, прощалася з слав
ним соколом Військово-По
вітряних Сил СРСР, льотчи
ком Володимиром Серьогі- 
ним.

12 година. Під звуки тра
урних мелодій урни з пра
хом Юрія Гагаріна і Воло
димира Серьогіна виносять 
з Центрального Будинку Ра
дянської Армії. Траурна 
процесія прямує на Красну 
площу.

- »у-ттаз

НА ШКІЛЬНІМ ОРБІТІ
На канікулах групі учнів Помічнянської середньої школи 

вдалося побувати в Одеському оперному театрі. Надовго в 
їх нам’яті збереглася постановка опери Гулака-Артемовсмго« 
го «Запорожець за Дунаєм».

м. Помічна
Доброиеличківського району.

* * *

відкриє 
справи 
товариші.

М. Д. Голобородько — бух- 
поради. Фельдшер Лариса 

поділилась думками про медичну

Через кілька місяців життя 
вже твердо вирішили, до якої 
В цьому допомогли їм старші

Про свою професію розповів 
галтер колгоспу. Дав корисні 
Олексіївна І'ладнєва псд.:.т::. 
справу.

Микола Дегтярьов і Іван Єрофєєв працюють у колгоспі
1 «Шлях Жовтня». Скоро юнаки стануть солдатами. На їх 
місце прийдуть сьогоднішні десятикласники, які стануть за 
штурвали комбайнів, тракторів... І. МОРОЗ.

с. Зибке
Онуфріївського району.

Перші кроки молодого спеціа
ліста, навіть при добрій теоретичній 
і практичній підготовці його у вузі 
чи технікумі, нелегкі. З чого ж по
чинається діяльність молодого 
вчителя в школі? Звичайно, з пла
нування. Саме йому, плануванню, 
надається велике значення і в ме
тодичній та періодичній літературі. 
В цьому зв’язку тривогу викли
кають відповіді на анкету випуск
ників Кіровоградського державного 
педагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна та Олександрійського пе
дагогічного училища.

«Труднощі виникли при складанні те
матичних планів, з якими нас в інсти
туті не знайомили, — пише Валентина 
Ткаченко з Новопразької середньої шко
ли Олександрійського району, — а та
кож при складанні плану роботи мате
матичного гуртка. Дуже хотілося б, щоб 

був тісний зв’язок студентів зі школа
ми».

«Виникли труднощі у тематичному 
плануванні предметів, позакласної, гурт
кової роботи». Цс Віра Кольцова з Сте- 
ланівської восьмирічної ніколи Бобри- 
нецького району.

Таких і подібних відповідей можна бу
ло б навести десятки, і коментарі, як 
кажуть, тут зайві. Викладачам, завідую
чим кафедрами Кіровоградського педа
гогічного інституту необхідно спланувати 
роооту так, щоб давати випускникам 
більше практичної підготовки. Це ж 
стосується, і педагогічного колективу 
Олександрійського педучилища. Адже 
молодий вчитель, прибуваючи в школу, 
стає не лише викладачем. Йому дово
диться бути і класним керівником, мати 
справу з піонерською та комсомольською 
організаціями.

Ось як відповідає Алла Рябо- 
штан, випускниця Кіровоградського 
педінституту, вчителька російської 
мови і літератури та французької 
мови Митрофанівської школи Нов
городківського району на питання 
«Які труднощі виникли на початку 
Вашої педагогічної прані?». «Перш 
за все це те, що ми, випускники, 
дуже мало і, я б сказала, погано 
знаємо піонерську і комсомольську

На вулицях — тисячі мо
сквичів. Вочи вийшли про
воджати Героїв в останню 
путь.

Біля Будинку Спілок тра
урну процесію зустрічають 
керівники Комуністичної 
партії і Радянського уряду. 
Вони переносять урни на 
гарматний лафет. Процесія 
вирушає на Красну площу.

На центральну трибуну 
Мавзолею піднімаються то
вариші Л. І. Брежнєв, Г. І. 
Воронов, А. П. Кириленко, 
О. М. Косигін, К. Т. Мазу
ров, М. В. Підгорний, Д. С. 
Полянський, О. М. Шелепін,

Ю. В. Андропов, В. В. Гри
шин, П. Н. Демічев, Д. Ф. 
Устинов, І. В. Калітонов, 
Ф. Д. Кулаков, Б. М. Поно- 
марьоо, М. С. Соломенцев, 
заступники Голови Ради Мі
ністрів СРСР члени урядо- 

’----- по організації
льотчики-космо-

вої комісії 
похорону, 
навти.

Траурний 
член Попітбюро ЦК КПРС, 
секретар ЦК КПРС А. П. Ки
риленко. З промовами на 
мітингу виступили прези
дент Академії наук СРСР 
М. В. Келдиш, слюсар заво
ду імені Володимира Ілліча,

удосконалення 
На питання 

Ви хотіли б 
Олександрі й- 

Кознрєва від- 
більше розро- 

Хотіла б на 
навчитись но
нам показали 

У

роботу. Ось дали мені десятий клас, 
а я не знаю, як складати план ви
ховної роботи». Про це ж говорить 
і В. Мамонтова, вчителька Нагір- 
нянської восьмирічної школи Крем- 
гесівського району.

Треба ж знову сказати, що відповіді 
ці не поодинокі. Тут треба зробити за
кид і Кіровоградському Палацу піонерів 
та обласному інституту 
кваліфікації вчителів. 
«Яку методичну допомогу 
одержати?» випускниця 
ського педучилища Раїса 
повідає: «Хотіла б мати 
бок до піонерських свят, 
семінарах, якщо можливо, 
внх танців, пісень, шоб 
проведення кількох піонерських свят 
кращих школах області».

Кому ж, як не працівникам Па
лацу піонерів зайнятися цими спра
вами? Та й хіба тільки цими?

Та ще більше потрібна молодим 
спеціалістам методична допомога у 
фаховому відношенні.

«Я хотіла б, щоб інститут удос
коналення мав розробки, як краще 
подати ту чи іншу тему, як краще 
організувати роботу з граматичним 
матеріалом, як краще організувати 
позакласну роботу, як провести 
заняття з факультативу, як на то
му чи іншому уроці краще вико
ристати унаочнення, як виготовити 
унаочнення, якщо його немає, як 
краще організувати роботу з від
стаючими учнями», — пише А. Ря- 
боштан з 
нону.

З такими 
звертаються 
городської 
Верблюзької__ ____  ____ . ....
району, Н. Марковська з Олексіївської 
СШ № І Бобрпнецького району та бага
то їх колишніх однокурсників. Треба 
сказати, що молоді вчителі звертаються 
саме за практичними порадами, і, мож
ливо, працівникам обласного Інституту 
удосконалення кваліфікації вчителів 
треба в першу чергу звернути на цс 
увагу.

Ми звернулись до молодих вчите
лів з запитанням, чи влаштовують 
їх місцеві можливості для організа
ції культурного дозвілля, побутово
го обслуговування, чи мають вони 
квартири. Той факт, що переважна

член ЦК КПРС, Герой Со
ціалістичної Праці С. А. Ан
тонов, кандидат у члени По
литбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ММК КПРС В. В. 
Гришин, військовий льотчик 
підполковник В. А. Абрами- 
чев, льотчик - космонавт
СРСР, Герой. Радянського 
Союзу А Г. Ніколаєв.

Урни з прахом Героїв 
встановлюють в нішах Крем
лівської стіни. Вся країна 
хвилиною мовчання вшану
вала пам'ять чудових синів 
нашої соціалістичної Бать
ківщини.

(ТАРС).

більшість учителів живе в шкільних 
квартирах або в квартирах, про 
які для них подбала школа, гово
рить на користь директорів шкіл і 
місцевих органів влади, про те, що 
випускників чекали, турбувалися 
про них.

Але про культурне і побутове об
слуговування, про постачання села 
продуктами молоді вчителі гово
рять зовсім інше. Ось кілька відпо
відей на анкету.

Н. Ігнатенко, випускниця Олександрій
ського педучилища, вчителька Маль- 
чепської восьмирічної школи Устинів- 
ського району: «Жодної майстерні по
бутового обслуговування в селі немає, 
а сільські жінки теж прагнуть пошити 
красиву сукню, зробити зачіску».

Г. Сербина. випускниця Кіровоград
ського педінституту, вчителька Банду- 
рівської СШ Гайворонського району: 
«Клуб майже завжди закритий. Демон
струють кінофільми неякісно. Було б 
дооре, якби посилали на посади заві
дуючих клубами і кіномеханіків людей, 
які б мали бажання працювати, а також 
хист».

Є. Денисеїіко. випускниця Кіровоград
ського педінституту, вчителька Федоро- 
Шулічинської школи Долинського райо
ну: «Треба, щоб в селі був продоволь
чий магазин, в якому можна було б ку
пити м’ясо, молоко, сметану і т. ін.»

І все ж, незважаючи на трудно
щі, які виникли на шляху молодих 
педагогів, на запитання: «Чи задо
волені Ви обраною професією?», — 
кожен випускник відповів ствердно- 
Деякі до свого «так» прибавили на
віть знаки оклику.

Проблеми, підняті в цій статті, 
можна вирішити. Але вирішувати їх 
необхідно всім: керівні»! обласним 
органам і органам народної освіти, 
колективам Кіровоградського педін
ституту і Олександрійського педучи
лища. працівникам обласного Пала
цу піонерів і обласного інституту 
вдосконалення кваліфікації вчите
лів, обласному управлінню сіль
ського господарства і правлінням 
колгоспів, обласному управлінню 
культури і облспоживспілці, облас
ному управлінню побутового обслу
говування населення.

М. МАТЮШЕНКО, 
голова обкому профспілки пра
цівників ОСВІТИ, ВИЩОЇ ШКОЛИ і 
наукових установ.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

ЖЖ Рія побувати в Покровці хви- 
‘ лювала нас. Ми хотіли поба
чити, чим займається піонерія і 
комсомолі я села. Нарешті гру
па учнів нашої школи виїхала до 
ровесників.

Зустріли нас добре. Хлопці і 
дівчата довго водили нашу де
легацію по класах, наперебій 
розповідали про свої справи.

Ось кабінет технічних засобів.

рес у школярів. Гзшє 
зайняв дружний 
складі якого були у* 7- 
3-го і 1-го класів.

— А як у вас з гриї 
роботою? — цікеї-ост 

Відповідь не я»и 
Майже кожної cyt<' г 
тося вечори. Cnc.TfraJ 
ням вечори, присніні 
родному ЖІНОЧОМ! #<к:

Він не гірший за наш, фізичний. 
Тут є все для практичних робіт. 
За скляною вітриною шафи ви
блискують прилади. Багато з 
них зібрали самі учні, любителі 
техніки. У коридорі — стінні 
класні газети.

Я розмовляю 
комсомольської організації 
ДОЮ НІКОЛеНКО. Це 
у школі добре поставлена робо
та комсомольців з піонерами.

_ В свій час нашу школу за
кінчив Іван Федорович Гусєв. - 
розповідає десятикласниця. —— 
Зараз він — генерал. Своїм 
земляком, Героєм Радянського 
Союзу, пишаються 
села.

Ліда _•
Вдивляюсь у вольові 
личчя людини, яка 
шлях від солдата до 
генерала. У грізні ро
ки війни І. Ф. Гусєв 
був учасником оборо
ни Сталінграда. А не
щодавно Іван Федо
рович приїхав до рід
ної школи. Це була 
тепла і зворушлива зу
стріч. Коли мова за
йшла про шкільні спра
ви, учні чули 
одне слово: 
ці!»

До нашої 

приєднується 
Шпак.

Ми проводили 
військово - патріотичну 
гру «Зірниця», яка ви
кликала великий інте-

чю ВЛКСМ. Запа«Фл 
зустрічі з воїна«" °с 
Армії — колишні"» Е 
ками. Цікаво те, 
відрізнялись ОД^'ІД 
Юнача вигадка ря*13 
ченими, корисний

Дівчата РО,П5І~° 
про Героя Соц^--.' 
ці П. С. Макаров-3- 
механізатор з'-’’ ’ 
ти» своїх труДоР< ~ 
наголошує на те, 
гато вчитися, 
шим спеціалістс'-’-І,

Можливо, Р0:’ ’1аГ| 
лю, її орачів пР''!5їК< 
у поле КОЛГОС » £Т| 
Вони допомагаю^

При в’їзді на 
госпу височить с"
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« ПЕРЕД ВИХОДОМ на са- 
Де І* мостійний шлях мене 
найбільше турбує те, чи 
складу я екзамени до ви
щого навчального закладу, 
чи гідний буду довір’я са
мостійної людини.,

2. Мене вабить роман
тика. Професія геолога, 
це і є романтика. Після за
кінчення школи думаю по
їхати вступати до Київсько
го геологічного технікуму.

3. Якщо не пройду по 
конкурсу, повернусь у рід
не село. Буду працювати і 
ще краще готуватись до ек
заменів. Наступного літа 
поїду знову 
вступлю.

Думаю, що
зраджує своїй мрії.

4. Комсомольські органі
зації різних підприємств і 
колгоспів ідуть одним шпя-

хом — шляхом виховання 
молоді. Вступивши в та
ку організацію, можна бага
то чого взнати і повчитися. 
Ось приклад. У нашому се
лі є два колгоспи. Є і дві 
комсомольські організа
ції. Працює в нас художня

самодіяльність, в якій бе
руть участь комсомольці 
обох колгоспів. Ця група 
ставить концерти в клубі і 
в бригадних станах, на по
лі і на фермах. ’

5. У всякій роботі є свої 
труднощі. Не уявляю собі

вступати. I

ніхто не

Sh
о

мЛ‘а «ИЛАХ>> № 3 БУЛО НАДРУКОВАНО АН- 
” - запитань, заданих випускникам лу-

СЄРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПЕТРІВСЬКОГО 
РАЙОНУ. СТАРШОКЛАСНИКИ ІНШИХ ШКІЛ ОБ
ЛАСТІ НЕ ЗАЛИШИЛИСЯ БАЙДУЖИМИ: ВОНИ 
НАДІСЛАЛИ ДО РЕДАКЦІЇ ДЕСЯТКИ ЛИСТІВ, У 
ЯКИХ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО СВОЇ ОМРІЯНІ ГОРИ
ЗОНТИ. ДЕЯКІ З НИХ ДРУКУЄМО В СЬОГОДНІШ
НЬОМУ НОМЕРІ.

щастя без труднощів. На
приклад, ти поїхав на будо-. 
ву нового міста. Гадаєш, 
що там легко? Ні, там спо
чатку важко. Живеш у на
меті, де вогко. Повертаєш
ся з роботи стомлений, але 
щасливий. Щасливий за тво
ріння твоїх рук.

6. Всією комсомольсь
кою організацією ми озеле
нювали село, щоб воно пе
ретворилося на квітучий 
сад. Побудували районний 
піонерський табір. Я ду
маю, що це буде довговіч
на пам'ятка людям.

Дмитро ЗІЄРОВ.
с. Добрянка 
Вільшанського району.

о

А іцо ти відповіси на запитання, задані
за круглим столом газети випускникам 
Луганської середньої школи? Ось вони:

1. Що тебе найбільше турбує пе-

ред виходом на самостійну життє-

*•ч ви — 
ціка- 

перед 
життя

ЛИСТ З ОЛЕКСАНДРІЇ
Здрастуйте, дорогі випускни

ки Луганської середньої шко
ли. Читаючи газету «Моло
дий комунар», я зустрівся з 
вашими дуже важливими за
питаннями. Я знаю, що 
випускники, і вас дуже 
вить майбутнє. Отже, 
виходом в самостійне
хочете порадитися зі своїми то
варишами. Це дуже добре. Я 
також у минулому році за
кінчив школу. Зробив перші 
кроки у самостійному житті. 
Кожен з вас обрав собі до ду
ші професію. Після закінчення 
школи зможете поїхати будь- 
куди за здобуванням знань. 
При перших труднощах і не
вдачах не розчаровуйтесь... 
Згадайте слова В. І. Леніна, 
що кожна молода людина по
винна вчитись, вчитись і ще раз 
вчитись.

Звичайно, ще немало трудно
щів поза шкільним порогом. А 
справжнє щастя

- без труднощів, 
дорогі друзі!

Віктор

1 ПЕРЕД виходом 
на самостійну О У Хд. У 

життєву дорогу мене 
найбільше турбує, чи до
статньо я підготовлений до цього. Чи пе
реборю всі труднощі, які можуть ви
никнути?

2. Після закінчення школи хочу всту
пити у Ленінградську мореходку. Ця 
мрія зародилася в мене давно, ще тоді, 
коли вчився в шостому класі. Мені дуже 
подобається море. Я майже все життя

_ живу біля нього.
3. По конкурсу я пройду, тому що го

туюсь до цього: розвиваю себе фізично 
і розумово.

4. Наша колгоспна організація працює 
добре. Нею керує Сашко Щербаков. 
Влітку хлопці і дівчата записуються у 
дружинники, щоб боротися з порушни
ками' громадського порядку. Недавно

МАГЕЛЛАНОМ
колгосп допоміг нашій школі закупити 
музичні інструменти.

5. Ви запитуєте: чи бачу я труднощі 
поза шкільним порогом? Так, я бачу 
труднощі, але я їх переборю. Думаю, що 
без труднощів не буває справжнього 
щастя.

6. Я прожив ще мало, досі нічого ге
роїчного не зробив. Під час літніх кані
кул допомагаю колгоспникам. В школі 
залишиться після мене прилад, зробле
ний власноручно. Згодом я багато дечо
го зроблю хорошого для людей.

Сергій РЕВУНОВСЬКИЙ, 
дев’ятикласник.

Подорожинська середня школа 
Кремгесівського району.

І

ву дорогу?

2. Куди збираєшся поїхати після 

закінчення школи? З якою метою?

не може бути 
На все добре,

ло;тл—
СТА ТИ

Я вчуся у восьмому класі Новоукраїнської шко
ли № 1. Головна моя мета — приносити користь 
людям, продовжувати сонячні дні, лікувати їх 
здоров’я. Якщо не пройду по конкурсу, то буду 
продовжувати навчання.

Бачу труднощі за порогом школи. Думаю, що 
без труднощів неможливе справжнє життя.

Надя ЛЯШЕНКО.

эр те місце 
і н «синіх», в 
4ні 7-го, 5-го,

озашкільною
ААОСЯ.

і втримується, 
эти проводя- 
зобались уч- 
ячєні Міжна- 
дню, 50-річ-

' яталися їм і 
і Радянської 
<и випускни- 
з вони різко 

від одного, 
била їх наси- 
1, змістовни-

ідають мені 
істичної Пра- 

Досвідчений
5иває «секре- 
х звершень, 
ідо треба ба- 
5 стати хоро-

віді про зем- 
одять хлопців 

« Перемога», 
батькам.

риторію коп
ий гранітний

шукайло. З, А якщо не пройдеш по конкур-

су до вузу, що далі?

КОРИСНИМ

йдемо до простого, витонченого. Цьо
го вимагає дух сучасного. Химерні лі
нії відходять у минуле. Воля фанта
зії художника (тому що перукар — 
це теж свого роду художник), праг
нення знаходити п простих лініях 
красиву форму — все це створює мо
ду сьогоднішнього дня.

В основному — модні зачіски з 
природними, вільними ЛІНІЯМИ. Для 
тих, у кого тонка, довга шия, подов
жений овал обличчя, рекомендуються 
більш пишні зачіски (мал. ліворуч). 
Тни, у кого коротка, повна шия, ши-

сомольської організації заводу.

обеліск. А над ним горить у 
щедрому промінні сонця п’яти
кутна зірка. Тут покояться жите
лі села, які віддали своє життя 
за мирне, безхмарне небо. Уч
ні школи старанно' доглядають 
могилу. Біля неї буде закладено 
великий 
ніжним, 
стовбурця молодих 
даючи нащадкам про

Червоні слідопити 
ської середньої «І 
розшуки загиблих воїнів, лис
туються з їх батьками. Про це 
розповідав нам заступник ди
ректора школи Михайло Григо
рович Бурковецький.

Є плюси, є і мінуси. Мова 
йде, насамперед, про загін 
«ЮД». Члени загону рідко зби
раються, немає плану роботи, 
стінна газета юних дзержинців 
вже пожовкла, бо випущена ще 
в грудні. Є у школі і невстигаю- 
чі. Під час нашої зустрічі Ліда 
Нічоленко і наш секретар Валя 
Розсказова розробили умови 
змагання, в яких, зокрема, є 
графа: «Кожен учень повинен
вчитися на «4» і «5»...»

Пізно ввечері ми розпрощали- 
, ся з новими друзями.

сквер. Зашелестять 
зеленим листячком 

дерев, ві- 
минуле.

Покров- 
школи ведуть 

воїнів,

Анатолій САРЖЕВСЬКИЙ, 
учень 10-го класу Кірово
градської середньої шко
ли № 27.

«ДОРОГА РЕДАКЦІЄ! .
Ми навчаємося у восьмому класі. У нас часто виникає суперечка від

носно зачісок. Наприклад, нам кажуть, що старшокласницям не гарно 
носити «чолку». Чому?

Просимо тебе, редакціє, розповісти нам про пристойні зачіски.

ГРУПА ВОСЬМИКЛАСНИЦЬ».

Затримайтесь біля дзеркала
Прагнення бути гарною — це, ма

буть, одна із найдавніших рис харак
теру. Не потрібно ставитись зневаж
ливо до того, в чому ми, люди, так 
постійні. Одна епоха зміняла іншу. 1 
завжди жнли-булн люди звичайні і 
симпатичні, просто гарні, писані кра- 
сені і красуні.

Ми розкажемо про те, що модне 
зараз у «проблемі» зачісок. Вам за
лишиться розумно, відповідно до се
бе, використати модні лінії так. щоб 
г^атк вигляд гарний, але не визивний.

Мода спрощується. Від складного

роке лице, можна носити більш ко
ротку зачіску. На шиї вигнута дуга, 
а до вушних раковин — волосся більш 
довге (мал, праворуч).

Сьогодні вважається модною ко
ротка зачіска. Довжина волосся 8 — 
10—12 сантиметрів від тім’яної части
ни голови. Воно поступово скорочує
ться донизу і закінчується подовже
ним мисиком на шиї. Па тім’яній або 
потиличній частині волосся можна 
укладати довільно, в пишну зачіску.

Мода йде вам назустріч. Все роби
ться для того, іцоб не стомлювати ті
ло і волосся. Бо вся краса зачіски п 
її природності, живому блиску, сві
жості.

У кожної дівчини будова щелеп, но
са, щік, підборіддя — різна. Відпо
відно до цього І зачіска повинна бу
ти різною. Комусь іде маленька чол- 
ка, комусь потрібно носити волосся 
коротше, іншому — довше.

А що робити З ДОВГИМ ВОЛОССЯМ І 
косами? Довга, красива коса ніколи 
не вийде з моди.

4. Що ти знаєш про роботу ком-

фабрики, колгоспу?

5. Чи бачиш ти труднощі поза

шкільним порогом, в колгоспі, на 

заводі, фабриці? І чи може бути 

справжнє щастя без труднощів?

(Див. на звороті).

Місце для склеювання
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6. Що ти встиг доброго зробити 
і для людей, на їх добру згадку?

і Напиши також двома словами 
про свою успішність. Вкажи ім'я та

І прізвище, школу, клас.

Виріж цю анкету, склей і опусти в по
штову скриньку.

ВИСТУПИ НАШИХ учнів па XXII рес- 
** публіканськін спартакіаді школярів 
не порадували. В 1967 р. відбулись зма
гання школярів з 16 видів спорту. Наша 
область у комплексному заліку зайняла 
лише 23-є місце, що свідчить про низьку 
технічну і фізичну підготовку збірних 
команд з ряду видів.

Як поліпшити підго
товку збірників до 
участі в XXИ1 рес
публіканській спарта
кіаді школярів? Об
ласним відділом на
родної освіти разом х 
із старшими трене
рами було розробле
но положення про 
проведення обласної спартакіади учнів, 
присвяченої 50-річчю Ленінського комсо
молу, яким передбачено розподіл райо
нів і міст області на дві групи. До пер
шої ввійшли три міста і два райони, в 
яких дитячо-юнацькі спортивні школи 
діють два і більше років.

Такий розподіл дав можливість краще го
тувати учнів — кандидатів у збірні області. 
Було проведено обласну спартакіаду учнів по 
двох вікових групах з основних видів спорту: 
легкої атлетики, спортивної гімнастики, во
лейбола. баскетбола, ручного м’яча і інших 
видів. В змаганнях з 8 видів на перше міс
це вийшов колектив Кіровограда, на другому 
місці — Олександрія, на третьому — колектив 
спортсменів Бобринця.

Кандидатів у збірні було визначено в 
перших числах 1968 року, що дало мож
ливість протягом підготовчого періоду 
до республіканських змагань проводити 
тренування і матчові зустрічі в повному 

Лінія згину

НАРОДНІ УСМІШКИ

фільм «Тапрія».
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«молодой КОММУНАР» — 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

їхали чумаки в Крим по сіль 
1 побачили на дорозі величез
ний камінь, а на ньому напис: 
«Коли перевернеш, побачиш». 
Давай вони його двигати. Ці
лий день провозились. Нарешті, 
перевернули. Під каменем чор
ніли таємничі слова, які і про
читав співуче єдиний серед чу
маків грамотій: «А що, важко 
було?.,.»

СЕРЕДА, 3 квітня. Перша 
програма. 11.00 — «Чому ми сю
ди приїхали», «ІІсперс.моженнй 
в’язень». Телефільми. (Кірово-

4 квітня. Перша
17.45 — Населенню

и БК 01005,

Друга програма. 1І.00-«Скаі> 
би у вітрині». (Прага) 12 40 — 
Для школярів. «Тобі,'юність» 
(Одеса). 17.30 — ТелсвІсті. 19.00

складі команд. Легкоатлети протягом уч
бового року мірялися силами із збірними 
Черкаської і Полтавської областей, про
ведено кілька матчовнх зустрічей між 
ДЮСШ області. Зараз наші ведучі лег
коатлети виступають в Ялті на «малій» 
першості школярів УРСР.

Команди волейбо
лістів, баскетболістів 
і ручного м’яча про
вели -уже по кілька 
матчів із школярами 
Полтавської, Черка
ської, Дніпропетров
ської, Запорізької, 
Миколаївської, Київ
ської та інших облас
тей, більшість з яких 
вони виграли.

Поліпшенню підготовки спортсменів високих 
розрядів і збірних команд сприяла спільна 
постанова облвно і облрадн Союзу спортивних 
товариств і організацій про перебудову робо
ти ДЮСШ, що дасть можливість широкого 
відбору і підготовки висококваліфікованих 
спортсменів.

Республіканська спартакіада школярів 
уже розпочалась. Наші збірні в кінці 
березня виїхали в різні міста республіки, 
де взяли участь у змаганнях із шести ви
дів спорту. В липні відбудуться фінальні 
змагання з дванадцяти видів. В тому ж 
місяці Кіровограді будуть свідками 
республіканських поєдинків школярів з 
теніса, футбола і волеїїбола.

Позавчора фінішував перший етап 
XXIII республіканської спартакіади шко
лярів. Попереду липневі старти.

В. ПІСКУН, 
інспектор облвно.

КІРОВОГРАД два 
був свідком цікавих поєдин
ків футбольних команд, які 
виборювали приз відкриття 
сезону. В пульці взяло участь 
чотирнадцять команд • колек
тивів фізкультури міста. В 
півфінал вийшли дві команди 
ШВЛП, які схрестять між со
бою зброю, команди заводу 

' радіовиробів і гарнізонного 
клубу офіцерів, які теж міря
тимуться силою. Всі ці зустрі
чі відбудуться наступної су
боти о 10-й годині ранку на 
стадіоні «Юний піонер». В цей 
же день буде проведено і фі
нал.

А в неділю, 7 квітня, відбу
дуться перші ігри на кубок 
міста з футбола.

В. ГАЛЕНКО, 
старший Інструктор обл- 
союзспорту.

НОВОУКРАЇНКА. В особис
то-командній першості облра- 
ди ДССТ <Колгоспник» з ша
шок найсильнішнми вияви
лись долннчани. Ще за три 
тури до кінця змагань вони 
захопили лідерство і нікому 
ним пе поступилися. Команда 
Маловнсківського району на- 
другому місці, Кіровоград
ського — на третьому.

Є. БОДАШКО, 
головний суддя змагань.

Ка» з’явилися перші «ластів
ки» — легкоатлети факуль
тету фізвиховання. Вино
ситься на відкрите повітря 
інвентар (фото вгорі), під
пушено пісок в ямі для 
стрибків у висоту, встанов
лено планку. Розбіг — і 
студент IV курсу Василь 
Стецюк бере висоту (фото 
внизу праворуч). Мить по
льоту радісно хвилює. Це 
перші стрибки в цьому се
зоні. Потім будуть ще і ще. 
Юнак має намір поліпшити 
результат минулого року. 
Тоді він подолав планку на 
висоті 191 сантиметр і вста
новив новий рекорд облас
ті.

Студентка першого кур
су факультету фізвихован
ня Людмила Гринь виконує 
спеціальну вправу для 
стрибунів (фото ліворуч). 
Її теж чекають нові поєдин
ки, нові досягнення.

Перші проби сил на вес
няному сонячному стадіоні, 
перше відчуття простору. 

ТциТможнГбуло" б*' Попереду літній спортивний 
сезон, який стартував у 
перші дні квітня.

В. ГАНОЦЬКИИ, 
В. КОВПАК, 

спецкори «Молодого 
комунара».

ґ

С? , так би мовити, класич» 
ні провісники весни. Де

хто, як художник Саврасов, 
вважає, що її приносять на 
крилах граки, дехто віддає 
перевагу шпакам, а біль
шість сходяться на думці, 
що весну відкривають сріб
ним щебетом ластівки. Зви
чайно, : _ 
погодитись, якби першими 
не заявили про прихід вес
ни спортсмени.

Аж ось і сонце вигріло. 
Ще й струмки не збігли в 
Інгул, як на стадіоні «Зір-
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м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо. 
відального секретаря — 2-45-35, відді- 

2-45-36.

град). 17.30 — Кіровоградські 
вісті. 17.45 — Оголошення. (Кі
ровоград). 17.50 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.00 — Для дітей. 
Мультфільми. (К). 18.30 — До
100-річчя з дня народженая В. І. 
Леніна. «Початок шляху». Ре
портаж. (К). 19.00 — «Непере- 
моженнй в’язень». Телефільм. 
(Кіровоград). 20.30 — Програма 
«Час*. (М). 21.15 — Розповіді 
про героїзм. Виступ письменни
ка С. Смирнова. (М). 21 45 —
Передача з Тбілісі 22.25 — По
пулярна пісня 1968 року (Бсп- 
ліи). 1

— Художній
(К).

ЧЕТВЕР,
програма. ____ __ „
Про цивільну оборону. (М).’18.00 

■— Для дітей. Конструкторське 
бюро «Саморобка». (М). 18.30 — 
«Ьоєць революції». (Кірово- 
ІХ‘!Л -00 — Фільм-концерг.
(К). 19.3# — Добрий вечір, хлі
боробе. (К). 20.30 — Програма 
»Час». (М). 21.15 - Співець
краси людської. До 50-річчя з 
дня народження О. Гончаря. 
(К). 21.30 — Кінопрограма, при
свячена національному святу 
Угорщини. (М). 22.00 — «Напо
ловину»., Телевізійний музичний 
фільм. (СРСР — Угорщина). 
23.00 — Тільки факти. (М).

Друга програма. 18.30 — Те.іе- 
пісті. (К).
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