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Рік видання IX.

СЛУЖИТИ!
учасники естафет за подан-

1! центнерів

школярі на

ГІМНАСТА

фвнова з шахти № 5—6
Красиоармійсь&вугілля»,

• НА СТУДЕНТСЬКОМУ 
МЕРИДІАНІ

приміщення, де будуть обладнані вели
кий спортивний зал,. Ігровий зал, аудито
рія, душова, роздягальня, медпункт. Ен
тузіастам, які працювали на будівельному, 
майданчику у дві зміни, допомагали й 
Інші студенти педінституту: готували 
розчин, підвозили пісок, цеглу.

Л як же наука? Всі двадцять студен
тів склали минулу сесію на «відмінно» й 
«добре».

рах студенти вирішили створити свій за
гін будівельників.

— працюватимемо у вільний від лек
цій час, — заавнв майстер спорту Ана
толій Тесленко.

Бригаду почали гуртувати молоді ко
муністи Микола Бондар та Віталій Буха- 
рін. Невдовзі ще 18 кращих студентів, 
які вже ке раз брали о руки кельму, за
писались у бригаду.

Третій трудовий студентський семестр, 
звісно, починається влітку. А комсомоль
ці факультету фізичного виховання одяг
лі: робітничі спецівки восени. І ось ОЖ® 
зроблено чимало: зведено стіни великого

ГТУДЕНТИ БЕНТЕЖИЛИСЬ. На ком- 
м сомольськнх зборах гомоніли про ріст 
кількості споргсменів-розрядникіп, але ж 
потрібні умови, щоб досягти визначеної 
висоти.

— Навіть у заводський спортзал проси
мося взимку, — бідкались волейболісти.

Нарешті — радісна новина: біли старо
го приміщення факультету фізичного 
виховання з’явились будівельники. Вони 
мали спорудити за короткий час новий 
навчальний корпус. Але... Але стіни дов
го не зводились. Бо й фундаменту не 
закінчили вкладати - майстрів Не пн- 

на комсомольських збо-

Ф. кривий, 
секретар комітету комсомолу 
педінституту,

хм. Кіровоград.

КОЖЕН ЗАРОБЛЕНИЙ НА НЕДІЛЬНИКУ КАРБОВАНЕЦЬ - У ФЕСТИВАЛЬНИЙ ФОНД

21 квітня відбувся масовий недільник комсомольсь
ких І піонерських організацій, піонерів, школярів, ком
сомольців та молоді шкіл, технікумів, інститутів, під
приємств, колгоспів і радгоспів. Сотні тисяч юнаків і дів
чат, згуртувавшись в ударні загони, взяли в ньому 
участь, впорядковуючи свої села і міста.

В цей день тривала також трудова вахта на честь ЇХ 
Всесвітнього фестивалю молоді І студентів.

ЮВІЛЕЮ
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(ЙДЙЗНИИ мелодик

В зв’язку з новим Законом 
«Про загальний військовий 
обов'язок», міністр оборони 
СРСР видав наказ яро чер
говий призов о Армію та де
мобілізацію воїнів, які від
служили строк служби. Ар
мія і Флот одержать нове 
поповнення. Серед тих, хто 
цього року зодягне військо
ву форму, будуть і наші зем
ляки, юні кіровоградці. На 
заводи і фабрики, в колгос
пи і радгоспи повернуться 
демобілізовані воїни, стануть 
до своїх робочих місць.

На запитання нашого спе
ціального • кореспон д е н т а 
В. Ганоцького відповідає 
обласний військовий комісар 
полковник В. Гимофєєв.

— Законом «Про за
гальний військовий обо
в’язок» передбачено по
чаткову військову підго- 
топку майбутніх воїнів. 
Як □ області вирішується 
це питання!

— Зараз наша Армія і 
Флот оснащені сучасною 
зброєю. Для оволодіння 
нею потрібно чимало 
часу, відповідна освіта. 
Здавалося б, що для 
цього мало навіть строку 
служби, який був рані
ше. Верховна Рада СРСР, 
приймаючи новий За
кон, зважила все і зна
йшла вірне рішення про
строчення строку служ
би. Законом передба
чено вивчення початко
вих основ військової 
справи допризовниками і 
призовниками ще до 
служби. А вже безпосе
редньо в армії воїни бу_ 
дуть поглиблювати свої 
знання, підвищувати 
.свою військову спеціаль
ність. Загальноосвіт н і й 
рівень у сучасної молоді 
високий. Досить сказати, 
що зараз всі юнаки, що 
йдуть служити в армію, 
мають неповну середню 
або середню освіту. За 
останні шість років кіль
кість призовників із се
редньою освітою збіль
шилась у два рази.

Велика відповідальність за 
підготовку майбутніх воїнів 
лежить на дтсаафівських, 
комсомольських, культосвіт
ніх, спортивних та інших ор
ганізаціях. Сучасний при
зовник повннсв Бути загар
тованим фізично, готовим 
перенести будь-які переван
таження, володіти однією з 
технічних спеціальностей, бу
ти морально стійким1. В об
ласті чимало робиться для 
підготовки майбутніх воїнів. 
На учбово-технічних пунк
тах і в клубах ДТСАЛФ во
ни здобувають спеціальності 
шоферів, радіотелеграфістів, 
електромеханіків та інші. 
Майже всі призовники скла
ли нормативи комплексу 
«Готовий до захисту Бать
ківщини». Походи по місцях 
бойової слави, зустрічі з ве
теранами воєн загартовують 
молодь духовно, виховують 
справжніх патріотів.

— Минулого літа в об- 
ласті діяло кілька вій
ськово-спортивних табо
рів. Чи виправдала себе 
така форма підготовки 
майбутніх воїнів!

—• Так. Цього літа в 
кожному районі будуть 
створені такі табори. Во
ни є справжньою шко
лою майбутніх воїнів.

(Закінчення на 2-й 
стор.).

99КВІТНЯ в Кремлівському Палаці 
з’їздів відбулось урочисте засідан

ня, присвячене 98-й річниці з дня на
родження Володимира Ілліча Леніна.

Палкими оплесками зустріли присутні 
появу в президії керівників Комуністич
ної партії і Радянського уряду.

З доповіддю виступив кандидат у чле
ни Політбюро ЦК КГ1РС, перший секре
тар Московського міськкому партії В. В. 
Грншнн.

З ім’ям Леніна, відзначив В. В. Гри- 
шин, зв’язані найвелнчніші в світовій 
історії революційні звершення — пере
мога соціалістичної революції в нашій 
країні і створення першої соціалістичної 
держави, утворення світової соціалістич
ної системи, величезний розмах комуніс
тичного, робітничого і національно-виз
вольного рухів.

В. 1. Ленін, підкреслив доповідач, його

безсмертне вчення — це вічно живе дже
рело революційної ідеї та революційної 
дії. В ленінській ідейній спадщині черпа
ють для себе сили мільйони борців за 
соціалістичну перебудову світу.

Під керівництвом ленінської партії, 
сказав В. В. Гришин, наша країна доби
лась великих перемог, вийшла на нові 
історичні рубежі і впевнено йде по шля
ху будівництва комуністичного суспіль
ства.

(ТЛРС).

УРОЧИСТЕ
22 квітня о Жовтневому 

палаці культури столиці 
України відбулось уро
чисте засідання партійних, 
радянських і громадських7 
організацій разом з пред
ставниками Радянської 
Армії, присвячено 98-й 
річниці з дня народження 
В. I. Леніна.

У президії урочистого 
засідання були член По- 
літбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК КП Ук
раїни П. Ю. Шелест, кан-

ЗАСІДАННЯ 
дидат у члени Політбюро 
ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів Української РСР 
В. В. Щербицький, Голова 
Президії Верховної Ради 
Української РСР Д. С. Ко
ротченко та інші керівни
ки республіки.

Одностайно обирається 
почесна президія урочис
того засідання у складі 
Політбюро ЦК КПРС.

З доповіддю про 98-у 
річницю з дня народжен
ня В. І. Леніна виступив

В КИЄВІ
член Політбюро, секретар 
ЦК КП України І. К. Лу
так.

Учасники урочистого 
засідання з великим під
несенням прийняли ві
тальний лист Центрально
му Комітетові Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу.

На закінчення присутні 
виконали партійний гімн 
«Інтернаціонал».

(РАТАУ).

На честь 50-рсччя ВЛКСМ молодь республіки вирі
шила почати естафету трудових подарунків знамен
ному ювілеєві. У металургів старт естафети було да
но на Криворізькому заводі імені В. І. Леніна. Пер
ший добовий внесок — понад сто надпланових тонн 
чавуну — записала в спеціальний журнал зміна Іго
ря Прокоф’єва, яка обслуговує потужну доменну піч 
імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції. Цей журнал побуває в усіх комсомольсько- 
молодіжних колективах підприємства, а 28 квітня бу
де переданий нікопольцям.

Право зробити перший запис в альбомі — естафеті 
молодих шахтарів було надано в день пам’яті В. І. 
Леніна гірникам комплексної бригади Героя Соціа
лістичної Праці Кузьми Северинова з шахти № 5—6 
імені Днмитрова тресту 
які вже видобули з початку року 10 тисяч надплано
вих тонн вугілля. На відзнаку 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна і 50-річчя ВЛКСМ вони взя
ли нові високі зобов’язання.

Одночасно стартували естафети молоді, яка пра
цює на ударних комсомольських будовах і на спо
рудженні зрошувальних систем. Про боротьбу за 
дострокове виконання завдань п’ятирічки рапортують 
ентузіасти, які будують корпуси Григорівського це
ментного заводу в Миколаївській області, і бригада 
Леоніда Дузенка, зайнята на прокладанні Північно- 
Кримського каналу в Ннжчьогірському районі Крим
ської області.

Трудові естафети, що проводяться під девізом 
«Ювілеєві ВЛкСМ — подарунки молоді України!», 
будуть своєрідним звітом юнаків і дівчат республіки 
про успіхи у всенародній боротьбі за виконання рі
шень XXIII з'їзду КПРС, у підвищенні трудової і 
політичної активності молоді, сприятимуть широкому 
обмінові передовим досвідом.

Найкращі колективи — і 
ним обкомів комсомолу буде занесено до Книги по
шани республіканської ------------ ----- *в і—.«
нагороджено Почесними

комсомольської організації, 
грамотами ЦК ЛКСМУ.

(РАТАУ).

ОБ'ЄДНАНА
НАУКОВА СЕСІЯ
23 квітня в Києві відбулась об'єднана наукова се

сія, присвячена 150-річчю з дня народження Карла 
Маркса, її скликали Інститут історії партії ЦК КП 
України, філіал Інституту марксизму-ленінізму при 
ЦК КПРС, секція суспільних наук Академії наук 
УРСР та Вища партійна школа при ЦК КП України.

(РАТАУ).

НЕДІЛЯ—ДЕНЬ РОБОЧИЙ

КІРОВОГРАД. Близько 6 
тисяч чоловік взяло участь 
у недільнику. Було впоряд- 
козано сквери і парки, ву
лиці міста.

280 ентузіастів з техніку
му сільськогосподарського 
машинобудування, з шкіл 
№ 4, № 14 та інших органі
зацій □ цей день розсорту
вали і склали більше сотні 
кубометрів будівельних ма
теріалів на заводі «Червона 
зірка». Зароблені гроші бу
дуть перераховані у фонд 
солідарності з волелюбним 
В'єтнамом.

НОВОМИРГОРОД. Напе
редодні 98-річниці В. І. Ле
ніна тут виріс 5-гектарний 
пари його імені. Посадили 
парк комсомольці та піоне
ри місцевої середньої шко
ли № 2. В неділю більше 
120 учнів цієї школи взяли

участь у впорядкуванні ста
діону.

КРЕМГЕС. Близько 200 
молодих робітників і стар
шокласників вийшли на бе
рег Кременчуцького моря, 
а потім — до греблі. Упо
рядкували схили, побілили 
дерева. На 15-кілометровій 
відстані біля греблі з’яви
лись нові деревонасаджен
ня.

А 350 молодих ентузіас
тів заводу залізобетонних 
конструкцій, мебльової 
фабрики, лісозаводу, заво
ду металевих виробів не 
були цього разу на берегах 
Славутича. У вихідний день 
вони цілу зміну працювали 
біля верстатів, на лісоскла
ді, інших виробничих діль
ницях. Комсомольські акти
вісти Володимир Дяченко 
та Валентина Онищук за-

^и«з>» @

•0Ф1Я І40ор 
пропонували зароблені гро
ші відрахувати у фестиваль
ний фонд.

ГАЙВОРОН. На ударному 
недільнику серед найдбай- 
ливіших — графітними За- 
валля, учні Гайворонської 
середньої школи № 5, Вік— 
ненської восьмирічної шко
ли. За 4-—5 годин школярі 
звезли на склад кілька тонн 
металевого брухту. Графіт- 
никм упорядкували терито
рію комбінату, посадили 7 
тисяч троянд, Інших кущів, 
поповнили новими декора
тивними деревами селищ
ний парк.

ч МАЛА ВИСКА. Найпоміт
ніший гостинець в учнів се
редньої школи N5 3. їхніми 
руками зібрано понад 100 
центнерів^ металевого брух
ту. Найкраще попрацювали 
піонери-шестикласники. Во
ни вже мають 
металолому.

На знімку: 
недільнику.

Фото В. Топчія.

ДРУГА 
ПРОФЕСІЯ



2 стор< МК ЛВ49 <905)

__ Мала прогули і мене вигнали, — відповіла Лю
ба Сороколіт.

Як виявилось, у дівчини немає не те що комсо
мольського доручення, а й комсомольського квитка, 
хоч до комсомолу вступила ще влітку 1967 року.

Комсомолка пояснює це дуже просто:
— То часу не було, щоб сфотографуватись, то щось інше... 
Секретар комсомольської організації А. Клюшнічеико без

порадно розводять руками:
_  Яу що їй вже говорити? Кожного дкя про ЦІ квитки, а 

діла — чортма!
Треба обмовитися, що не одна Люба не має квит

ка. З 150 комсомольців — 19 таких. Тут, звісно, в 
першу чергу не про доручення має бути мова.

А колись Люба ж школяркою листувалася з че
хословацькими піонерами, закінчила школу, поступи
ла в училище... Прийняли в комсомол. І — стопі

З’явились інші турботи. Закружляли навколо леї хлояці... 
Дівчина залишила десятий клас школі) робітничої молоді.

Люба хотіла говорити невимушено.
— Так. В цьому році я була в шхолі два рази...
Ні, вона не звернулась до комсомолу. Ніхто на 

звернувся й до неї.
Дівчина лишилась в стороні. їй нічого більше не 

потрібно — ні доручень, ні школи. Нічого не ціка
вить.

Не підтримали комсомолку в найважливішим мо
мент: на кладці, що веде до зрілості.

’ . , Л. ПОПРАВКО.

Після ЗМІНИ ми розгово
рились. Так, тремтів голос, 
так, хотілось зробити щось 
велике. Після бюро з наді
єю І хвилюванням дивилась 
на секретаря комітету, че
кала, коли їм доручать щось 
зробити. А секретар н не 
помічав.

Минали дні, тижні. Чекан
ня змінилось здивуванням: 
як же це? Кликали її до се

бе і раптом... забули про неї.
Одного разу нагадала про себе.
Секретар зраді»:
— Ой добре, що ги тут. До речі... Ось що, Олюхо, 

побіжи в гуртожиток, відшукай там... — комсорг вик
лав Ользі якесь дріб'язкове прохання і додав: — Це 
буде перше комсомольське доручення.

На цьому «біографія» обривається. Секретар на
довго забув про дівчину. А Оля втомилась чекати, 
коли їй доручать зробити щось значне. Та й бажання 
якось зникло.

І ще такий випадок.
Люба Сороколіг працює маляром в будівельному 

управлінні № 2 «Кіровоградпромбуду». Після закін
чення професійно-технічного училища № 
прийшла з бригаду Козубенка. Тут прийняли її 
сомол.

— А чому ж ти тепер у бригаді Пхїденка?
кавлюсь.

І ЗУПИНКАg
цЩЦ| НА КЛАДЦІ

НОВА
озмовд

W'

І ОСЬ... молода людина прийшла в комсомол. Во
на повна бажання довести, що друзі не помили

лись, довіривши місце в своїх рядах. І як важливо 
вчасно використати це бажання, це палаюче праг
нення дівчини чи юнака до громадської діяльності.

А буває ж...
Прийняли в комсомол хлопця і забули за нього, в 

кращому випадку дають доручення, та проконтро
лювати, як виконав його комсомолець, і не збира
ються.

Комсорг однієї з будівельних дільниць вмовляв 
Олю К. виконати комсомольське доручення, а та 
відмовлялась, мотивуючи тим, що і без цього у неї 
багато справ. Та й в кіно треба сходити. І взагалі во? 
на просить «не приставати до неї з своїми завдан
нями».

— Але ж тн комсомолка!..
- Ну й що з того?
•— Тн повинна...
•— Чула! — байдуже кинула Оля.
А, мабуть, •коли секретар вручав їй комсомольський кви

ток, в неї від хвилювання тремтів голос, мабуть, обіцяла 
жити но законах організації, и яку вступила. Де ж розгу
била Олп ці обіцянки?

2 вона 
в КОМ-

цн
м. Кіровоград.
Будьведьне управління № 2 
тресту еКіровоградяромбуд».

НА ШКІЛЬНІЙ ОРБІТІ ж

Шкільне подвір'я у біло- 
іму цвіті. Немов корабель 
під вітрилами мрій. Всміхає
ться білий квіт сонцю, зази
рає радістю у шибки класів, 
пишається, що такий рясний 
та ніжний.

Чує Люда Жаботенко, як 
дзвенить кожна квітка від 
весняного подиху, як дзве
нить тополина брунька. 
Весняний гімн виспівує сад, 
і у тому співі — щире спа
сибі юним мічурінцям 10-і 
школи за невтомну працю, 
подяка за любов до землі.

...А десь із десяток років 
тому тут був пустир. Стояла 
нова школа на голому па
горбі серед купи брухту, 
потрощеного каміння і вап
на. І раптом ідея — посади
ти сад, великий квітучий 
сад. Хай кожен учень зали
шить школі згадку про 
свою працю — дерево, нила 
зрощене. Перші саджанці, 
тендітні, маленькі, вирощу
вали усією школою. При
щеплювалась любов до 
праці, до рідної землі по
вага, потяг до прекрасного. 
Трудове навчання, трудове 
вихозання не звелося до 
нудної і нецікавої роботи, 
а злилося в творчістю, зі 
справжніми пошуками.

Дерево—як дерево. Роз
кидало віти, тягне їх до сон
ця. Ростуть дерева. Звичай
не і на звичайне, бо на ньо
му родить 10 сортів яблук 
і один сорт груш. «Щепи

самі робили, потім досліди 
— я5< наукова праця», — 
каже директор школи І. І. 
Довгий.

Або вишні. Ягоди смачні, 
великі родять. І спіють ра
но. Теж самі досліджували, 
різні графіки внесення доб
рив випробовували. І ось — 

„ наслідки. А роботи в саду 
багато: 175 плодових де
рев, 700 — декоративних, З 
тисячі кущів. Вже зараз спе
речаються в класах, хто 
увійде з десятку від кожно
го класу, щоб доглядати 
сад влітку, на канікулах. А 
поки весна, то всі в саду — 
і старшокласники, і малюки. 
І звичайно, Іван Іванович. 
Там гілку підріже, там під
копає щось. Обступлять йо
го діти, а він і розповідає, 
як і до чого все зробити.

Оце і є трудове вихован
ня, коли слово не розхо
диться з ділом. І яке вели
ке значення має власний, 
приклад учителя. Учні люб
лять і поважають працю, 
уміють берегти її результа
ти. Мені розповіли такий 
випадок. Одного разу стар
шокласник зламав гілку з 
дерева, це побачили малю
ки і прийшли до комітету 
комсомолу з вимогою скли
кати шкільні збори. Хлопець 
горів від сорому.

Вони» горді з того, що 
праця іде на користь іншим. 
Насіння віддається дитсад
кам, езіжі полуниці, малина 
— малюкам, що відпочива
ють влітку в шкільному піо
нерському таборі.

Трудове виховання... Його 
значення важко переоціни
ти, адже людяна, яка не

любить праці, не привчена 
до неї — нещасна. І де, як 
не в школі, прищеплюється 
любов до праці на все жит
тя. Школа повинна вихозу- 
вати не ремісника, а митця, 
справжнього художника 
праці.

Педколектив школи знай
шов такі методи і форми 
роботи, що дали вдалі на
слідки. І невже сад і праця 
в майстерні не яскраве під
твердження цьому?

В майстерні на уроках 
праці і після уроків учні ви
готовляють садівничий ін
вентар , лагодять, фарбують 
стільці і парти, виготовля
ють стенди, цікаві прилади 
для кабінетів з математики, 
фізики, англійської мови. 
Технічний клуб у школі, 
яким керує вчитель О. М. 
Савицький, — неодноразо
вий призер міської техніч
ної виставки. Анатолій Ка
люжний, Володимир Гаври
ленко, Марія Фісенко, Во
лодимир Немировський ви
готовляють досить - таки 
складні прилади. Технічний 
гурток очолює і щорічний 
ремонт школи.

Ефективності трудового 
навчання сприяє міцний 
зв'язок сім’ї і школи, міцні 
зв'язки з шефами. Ось уже 
кілька літ мебльова фабри
ка, колгосп «Україна», авто
база допомагають матеріа
лами. Та головне — робіт
ники виховують учнів при
кладом натхненної праці. І 
роль СЮТ також неабияка. 
Багато учнів з 10-ї школи 
навчаються там, багато від
відують шкільний авіамо
дельний гурток, що його

’ау.'Ц'-і-.іж.ушхн чіт гмггйімкд

допомогла створити станція 
юних техніків.

Є ще ^багато труднощів. 
Майстерня міститься у ста
рому сараї, де дуже тісно. 
Матеріали і креслення май
же ніде купувати, головний 
канал їх постачання — ше
фи. Уроки праці проводити 
в тісному приміщенні важ
ко. Вже є і рішення будува
ти нове приміщення майсте-< 
рень, та справа не рухаєть
ся з місця. Чому?

...Галаслизі школярі, яки-

ми ви будете завтра, коли 
вступите у самостійне жит
тя? Неробами чи митцями 
праці? Впевнена, що митця
ми. І, може, колись прийде
те до рідної школи так, як 
прийшла Валентина Поляко
ва, і з гордістю покажете 
своїм дітям, як вона 5-річ- 
ній доньці, дерево, вами 
посаджене, чи щось вами 
зроблене.

С. АНТОНЕНКО.
На фото: учні за роботою в 

саду.

* ТСЧГ» ’ІИИ..Ш

ФЛАГМАН ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ
Будівники тресту «Паг.ло- 

градвуг.тебуд» розпочали 
спорудження першої в За
хідному Донбасі централь- 
ної^ вуглезбаї ачувальн о ї 
фабрики — однієї ч найбіль
ших в нашій країні.

Флагман молодого ву- 
іільмого басейну зможе 
спочатку переробляти 5,3 
мільйона тону, а при досяг
ненні повної продуктивнос
ті — до II мільйонів 
палива на рік.

ЕЛЕКТРОННЕ „СИТО”
Спеціальне конструктор

ське бюро електротермічно
го обладнання, шо містить
ся в Харкові, закінчило ро
бочі креслення на споруд
ження оригінальної щодо 
конструкції вертикальної 
баштової печі висото ю 
26 метрів. Вона призначена 
для термічної обробки мало- 
вуглецевої сталевої стрічки

тони

товщиною п’ятнадцять 
тих міліметра, з якої 
товлятнмуть маски кінеско
пів кольорового телебачен
ня. Маска являє собою елек
тронне сито з сотнями ти
сяч найдрібніпіих отворів, 
крізь які проникає електрон
не проміння, що створює ко
льорове зображення.

(РАТАУ).

со
ви го-

В Херсонській області почалось будівництво Каховського чп<». 
тпувального каналу. Нова зрошувальна магістраль довжиною 
12,> Кілометрів візьме початок від Дніпра біля Каховки і пій™ до Запорізької області. Канал забезпечить вологою бїЦ,“ 2*о 

тисяч гектарів посушливих земель півдня України
І ІДробудівипки управління «Укрводбудь уже ппоктач’м нотні 

п’ять кілометрів русла штучної ріки. У проклали періщ
палу. ФиТ°: “а буд,в"ицтві *«о»а*ого зрошувального ка- 

__________ Фото Е. ЕТТІНГЕРА. (АПН).

J В АРМІЮ, І
СЛУЖИТИ!
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.). і

Думаємо в цьому році 
так налагодити робоїу, | 
щоб юнаки пройшли в І 
них курс молодого бій- І 
ця. Все буде, як в армії: і 
розпорядок дня, вій-1 
ськова дисципліна, з»-і 
няття з статутами і за-1 
гальнозійськова підготов- і 
ка, оволодіння спеціаль- І 
нестями.

— Коли перша група | 
молодих кіровоградців я 
буде відправлена у вій-1 
ськові частини?

— В перших числах І 
травня ми в урочистій я 
обстановці проведемо І 
першу групу наших | 
юних земляків на вій— я 
ськову службу.

— І а зв’язку з цим: и 
якими б ви хотіли бачи- 9 
ти ярозоди в армію! Я

— Святковими, уро-9 
чистими, щоб юнак, за- В 
лишаючи на два роки ■ 
рідний дім, свій колок- я 
тив, ніс у серці тепло ■ 
прощання, напутнє ело- і 
во, щоб відчував постій- І 
ний зв’язок із тим кра-І 
єм, де народився і виріс. І

— Мені відомо, що І 
дехто з кіровоградців 1 
служить у ВІЙСЬКОВИХ І 
частинах, які звільняли і 
наш степовий край. Чи І 
випадково вони туди по- я 
тралили!

— Зовсім не випад- J 
KOBO. Як і в минулі ро- І 
ки, ми й цього разу на- І 
правимо кіровоградців у І 
ті частини. Але це _
півсправи. Треба постій-І 

І но підтримувати зв’язок
з воїнами частим і під- І 
розділів, які у роки Ве
ликої Вітчизняної війни 
звільняли наш край. На
приклад, як Знам’янці і 
олександрійці. В Зна- 
М янці вже кілька разів 
у гостях була делегація І 
воїнів, їм подарували | 
скриньку із землею, за 
П<У вони проливали 
кров, звільняючи місто 
залізничників. Воїни ін
шої частини передали 
олександрійцям рацію, 
по якій було прийнято 
наказ командування про 
початок звільнення міс
та.

Кілька кіровоградців 
будуть служити на заста
ві імені лейтенанта Тер- 
лецького, нашого земля
ка, який поліг у борні з 
фашистами. Служитимуть 
юнаки з області і на ко
раблях підшефного Чор
номорського Флоту, і в 
інших військових части-, 
нах, в усіх кінцях нашої 
неозорої країни,



(905) мк

„ТРУДИТИСЬ
(Закінчення. Початок в газетах 

за 18 і 23 квітня). для
«Капітал» —- це не тільки економічний 

твір. В ньому ми бачимо діалектично- 
матеріалістичний метод в своєму русі і 
дії. В ньому є міцна наукова основа для 
політичної боротьби, робітничого класу 
за своє звільнення, для стратегії і так
тики світового комуністичного руху. Ось 
чому, за висловом самого Маркса, це 
«найстрашніший снаряд», пущений по 
буржуазії, це винесений їй «смертель
ний вирок», який не підлягає оскаржен
ню.

Праця над «Капіталом» була справж
нім людським і науковим подвигом, 
особливо, якщо взяти до уваги ті життє
ві умови, в яких вона велась.

Емігрувавши після придушення рево
люції 1848 року в Англію, сім’я Маркса 
опинилась без коштів до існування. Бід
ність була настільки страшною, що, коли 
помер маленький син Маркса, його ні на 
що було поховати.

Відклавши наукові заняття, Маркс був ви
мушений шукати заробітку. Протягом бага
тьох років він як поденщик, не розгинаючи 
слини, працював над статтями для американ
ської газети є Нью-Йорк дейлі трібяш» (дві 
статті щоденно!). Але й цей скромний заробі
ток був не регулярним, тому, що редактор 
друкував далеко не всі статті і часто безсо
ромно різав і без того мізерні гонорари. 
Маркс тому мав повне право ремствувати, що 
газетна праця годує його гірше, ніж іншого 
початкуючого рядкокопача.

Тільки уривками він міг займатися наукою, 
міркуючи як про недосяжне щастя присвятити 
їй хоча б кілька місяців.

Минали роки, але злидні продовжува
ли переслідувати Маркса і його сім'ю. 
В 1861 році Маркс втратив свою роботу 
в газеті — головне джерело заробітку. 
Іноді Маркс тижнями не виходив на ву
лицю, тому що одяг був закладений в 
ломбард. Залишаючи осторонь еконо
мічні розрахунки для «Капіталу», він 
складав нескінченні розрахунки бор
гів — булочнику, м’яснику, власнику бу
динку... «Грізний» глава І Інтернаціоналу 
вимушений був часто ховатися від пере- 
слчр^вання кредиторів, які уявлялись 
йому «чудовиськами».

Маркса, який був ніжним, люблячим 
батьком, особливо засмучувало, що 
злидні хворобливо впливають на ного 
дочок: іноді їм не було в чому піти до 
школи.

Звичайно, при всіх своїх блискучих 
знаннях Маркс легко міг би забезпечити 
Своїй сім'ї те комфортабельне життя, 
яке вели вчені прислужники буржуазії. 
Але перетворити науку в спосіб добу
вання грошей Маркс зважав настільки ж 
низьким, як і фальсифікація її. Він го
товий був загинути, ніж зробити такий 
крок.

Скоріше він міг зробити джерелом 
заробітку діяльність, яка не зв’язана з 
наукою. Але намагання Маркса забезпе
чити заробіток цим шляхом також ви
явились невдалими. Коли він вирішив

ЛЮДСТВА“
поступити переписувачем в одну із за
лізничних контор, то його не прийняли 
із-за поганого почерку.

Незважаючи на всі випробування до
лі, Маркс уперто добивався наміченої 
мети. Доводиться дивуватися не тому, 
що «Капітал» писався Марксом так дов
го, а що він взагалі був написаний в та
ких умовах.

Часто кажуть, що геній — це старанність. 
Сказати це відносно Маркса — означало б 
сказати надто мало. Маркс повинен був про
являти залізну, майже нелюдську волю про
тягом багатьох років, щоб все ж продовжува
ти наукові заняття, продовжувати з величез
ним напруженням всіх сил, підриваючи своє 
здоров’я так, що весь час почував ссбо на 
краю могили.

Ніякі негоди не МОГЛИ ЗЛОМИТИ ЦІЄЇ люди
ни. З гордо ПІДНЯТОЮ ГОЛОВОЮ сіп йшов ШЛЯ
ХОМ, який вибрав ще в юності, шляхом Про
метея, який добув людям вогонь пізнання, 
зневажаючи жорстоку розплату. Подібно Про
метею Маркс відхиляв всі компроміси, які 
йому пропонували прислужники земних богів.

Важко сказати, що було б з Марксом 
і його сім’єю, якби не самовіддана ба
гаторічна допомога Енгельса. Енгельс 
свідомо прирік себе на заняття «соба
чою комерцією», щоб мати можливість 
допомагати другові. Власні наукові інте
реси він приніс в жертву науковим за
няттям Маркса — і це завжди каменю
кою лежало на душі Маркса.

16 серпня 1867 року о 2 годині ночі, 
закінчивши коректуру останнього арку
ша першого тому «Капіталу», Маркс пи
сав в Манчестер Енгельсу: «Отже, цей 
том готовий, тільки тобі я зобов’язаний 
тим, що це стало можливим! Без твого 
самопожертвування заради мене я ніза
що не зміг би проробити всю величезну 
роботу над трьома томами. Обіймаю 
тебе, повний вдячності».
2 ГАДАЙМО про роботу Маркса, якою 

він почав свій життєвий шлях — про 
випускний твір про вибір професії. Саме 
там юний Маркс писав про прагнення 
трудитись для людства, приносячи осо
бисте благополуччя в жертву суспільно
му обов’язку.

Ця юнацька ідея виявилась не просто 
красивою фразою, вона керувала всім 
життям Маркса, вона була лейтмотивом 
всіх його творів. І через 32 роки після 
шкільного твору, випускаючи в світ «Ка
пітал», він з задоволенням і гордістю міг 
би повторити слова, які сказав в ту да
леку пору рожевої юності: «Якщо ми 
вибрали професію, в рамках якої ми 
більше всього можемо працювати для 
людства, то ми не зігнемося під її тяга
рем, тому що це — жертва в ім’я всіх».

Генріх ВОЛКОВ.

ХАНОЙ. Кандидат у 
члени ЦК Партії трудя
щих В’єтнаму Хоанг 
Тунг, вис гупаючи в Ха
ної на урочистих зборах, 
присвячених 98-й річниці 
з дня народження В. І. 
Леніна, відзначно успіхи 
Радянського Союзу в бу
дівництві комунізму. 
Створена Леніним перша 
соціалістична держава, 
підкреслив Хоанг Тунг, 
стоїть міцно, як залізний 
бастіон, 1 в оплотом сві
тового революційного ру-

ЛЕНІНСЬКІ

ДНІ ЗА

РУБЕЖЕМ

ху. Доповідач вказав на 
те, що світова соціаліс
тична система стає вирі
шальним фактором істо
ричного розвитку людст
ва.

БУХАРЕСТ. В Буха
рестському В’юнку ру- 
муно-радякської дружби 
відбулися збори столич
ної громадськості, при
свячені 98-й річниці з 
дня народження В. І. 
Леніна. З доповіддю ви
ступив член ЦК РКП, го
ловний редактор газети 
«Скинтейя» Д. Попеску.

БРАЗЗАВІЛЬ. «Ленін 
— великий геній людст
ва, який дав в руки тру
дящих усього світу мо
гутню зброю боротьби 
проти імперіалізму, ко
лоніалізму і всіх форм 
д-ноблення», — заявив 
голова Конголезької асо
ціації дружби між наро
дами Віталь Балла, ви
ступаючи тут на уро
чистому ленінському ве
чорі.

(ТАРС).

Закінчилася третя обласна 
декада народного танцю, 
присвячена іОО-річчю з днн 
народження В. І. Леніна. 
Свою зрослі' майстерність 
продемонстрували танцю
вальні колективи Будинків 
культури Бобрннецько г о, 
Олександрійського- районів 
та інші.

Па фото: танцювальний 
колектив Кремгссівського 
Палацу кул.*в»’і імені В. І. 
Леніна виконує танець 
«Кремгесіпські рибалки».

Фото В. КОВПАКА.

ПРАПОРОМ
8»

У цьому ропі відбудуться Дні культури Ук
раїнської РСР у ЧССР і дні культури Чехо
словацької Соціалістичної Республіки на Ук
раїні, які з новою силою продемонструють 
братерство і непорушну дружбу між нашими 
народами. В зв’язку з наближенням свята 
братніх культур на Україну прибула велика 
група чехословацьких журналістів.

22 квітня у клубі управління справами Ради 
Міністрів УРСР відбулася прес-конференція 
для чехословацьких і радянських журналістів 
9 нагоди наступних днів культури Української 
РСР в братній Чсхословаччнні. її відкрив за
ступник Голови Ради Міністрів УРСР, голова

республіканської комісії по проведенню днів 
культури Української РСР в ЧССР і днів 
культури Чехословацької Соціалістичної Рес
публіки на Україні П. Т. Тронько.

На прес-конференції були дані відповіді па 
численні запитання журналістів.

Завідуючий відділом ЦК Спілки 'чехосло
вацько-радянської дружин Іржі Фідлср від 
імені журналістів ЧССР подякував за теплий 
прийом і побажав трудящим України нових 
успіхів на всіх ділянках комуністичного бу
дівництва,

(РЛТАУ).*

...плюс Катя
• 1

А СЕЛОМ дев’ятиклас- 
** пики розчищали лі
сосмугу. Якесь дівча ви
різало на дереві відому 
формулу: «Саша+Катя».

М. Ф. Жабокрицький, 
директор школи, вчинив 
допит: хто? Якби підійти 
по-іншому, скажімо, по
жартувати із «закоханих», 
можливо, дев’ятикласни
ки і призналися б.

— Будете працювати, 
поки не скажете, — на
казав директор.

Тут мало говорити лише 
про порушення педагогіч
ного такту. Покарати не
винних — це вже кричу
ща помилка педагога. Та 
ще гірше — покарання 
працею.

Дев’ятикласники — цс вже 
не діти. Рішення директора 
викликало у них закопомірний 
протест. 1 коли Микола Федо
рович примусив їх іти в село 
пішки, вони заступили машині 
дорогу.

Події розвивалися. Тут би 
зрозуміти помилку, з’ясувати 
мотиви поведінки хлопців і, 
якщо й не вибачитись, то, 
принаймні, припинити інци
дент. Може, такі думки й 
з’явилися у Миколи Федоро
вича, та самолюбство не до
зволило їх реалізувати. Йому 
здалося, що визнавши себе 
неправим, він принизить спій 
авторитет керівника. Та й хто 
вони, зрештою, ці.хлопці і дів
чата? Просто учні, а учнів 
треба брати до рук.

І Микола Федорович взяв.
— Чомусь у класі по« 

світлішало,—невинно ще
бече Галина.

Дівчата пирскають, а 
хлопці нахиляють стри
жені голови. їм дивно, 
що замість буйних чубів 
під пальцями лоскотно 
колеться коротенька ще
тина. Дивно і соромно 
перед дівчатами, батька
ми, одному перед одним.

— Хлопці, прочитайте 
клятву!

Тепер у класі розлягає
ться відвертий сміх. У 
хлопців червоніють вуха. 

Чого ж добився Микола Фе
дорович, примусивши «вин
них» постригтися під машин
ку. ще й написати клятву про 
додержання дисципліни. Ад
же це вже заходи не вихов
ного, а, мабуть, кримінально
го характеру. Спробуй, мов
ляв. порушити поведінку: зно
ву будеш стрижений.

Ми часто говоримо про 
виховання свідомої дис
ципліни. Адже не приму« 
сом, а саме свідомістю, 
тримається дисципліна на 
фабриках, заводах, у всіх 
виробничих колективах. А 
вчорашні дев'ятикласни
ки — це сьогоднішні де
сятикласники, а завтрашні 
робітники, колгоспники, 
студенти. Тим папірцем, 
що хлопці всміхаючись, 
«змайстрували» для ди
ректора школи, не вихо
вати свідомої дисципліни. 
В цьому, мабуть, переко
нався і сам Микола Фе
дорович, бо часто можна 
почути від нього:

— Ти знову порушуєш 
клятву?

Наказувати легше, ніж 
переконувати. Наказ не 
вимагає ні" душевного на
пруження, ні копіткої ро_ 
боти.

Система примусу, на
тиску з легкої руки ди
ректора школи все біль
ше входить в шкільне 
життя. Випадок з дев'яти
класниками не поодино
кий. Зовсім недавно на 
шкільних комсомольських 
зборах розглядалося пи
тання, як покарати вось
микласника Володимира 
Баранова, який нахуліга- 
нив. І рішення, як це не 
дивно, комсомольці прий
няли чудернацьке: по
стригти.

Десятикласник Олек
сандр Чущенко спробуваз 
був довести безглуздість 
такого рішення, та його 
відразу ж обірвали, І не 
комсомольці, а голова

8 стор,

місцевого комітету проф
спілки, вчитель О. В. Нікі- 
шов. Якщо можна одному 
начальнику, то чому це 
забороняється іншим?

— Який сенс у таких 
покараннях? — запитую у 
Миколи Федоровича.

— Ну, стрижуть же тих, 
що потрапляють на 15 
діб...

Я не обмовився, говорячи 
пр» примус, натиск у школі,' 
як про систему. Досить сказа
ти, що лише за першу чверть 
на вчителів було накладено до 
Двох десятків стягнень. При
чини — найрізноманітніші. 
Один з учителів покараний за 
«неестетичне обличчя», як ви
словився у наказі автор, дру
гий — за тс, що не зумій 
сконструювати оригінальний 
прилад на виставку технічної 
творчості (учнівської).

Директору надане пра
во на стягнення. Але яка 
потреба була писати на
каз на вчителя, який не 
встиг поголитися? Адже 
можна було просто зау
важити йому. Такі накази, 
як і «клятва», писана де
в’ятикласниками, посту
пово гублять свою силу, 
як губиться від них і авто
ритет керівника.

З першого погляду 
створюється враження, 
що в школі діє чітка ке
рівна машина. Але по
стійні стягнення, ' догани 
відбирають ініціативу як 
у вчителів, так і в учнів.

Чого варті, скажімо, та
кі накази, які дирекція 
школи любить передава
ти по радіо? «Івану Пет
ровичу разом з Сидорен
ком, Петренком, Матю- я 
шенком з’явитися після 
уроків у кабінет директо
ра». Сидоренко, Петрен
ко, Матюшенко, що сьо
годні одержали двійки, 
по-змовницькому підмор
гують Іванові Петровичу: 
ходімо, мовляв, зараз нас 
будуть чистити.

Іван Петрович розуміє | 
всю принизливість такого П 
становища, розуміє, як це U 
непедагогічно викликати Я 
на «чистку» разом з уч
нями вчителя, а йде. І в І 
кабінеті починається роз- 9 
бір, хто винен: хлопці, що 
не вивчили урок, чи Іван 
Петрович, який погано 
пояснив.

Звідси і система крапок, 
яка тут процвітає буйноквітно.

Що це за система? Скажімо, 
Таня завобила сьогодні двій
ку, а Марії Іванівні’ після 
шести уроків уже не хочеться 
йти до директора на сповідь. 
От попа й ставить дівчині за
мість двійки крапочку, взяв
ши обіцянку, що Таїш вивчить 
задане іншого разу.

Таня іншого разу вивчить, а 
може, й забуде. А коли піде 
на завод, то це вже буде не 
крапка, а бракована деталь. 
Так поступово в учнів вихо
вується безвідповідальне став
лення до навчання, а в Май
бутньому — і до прані.

Колектив педагогів — 
особливий колектив. І ке
рувати ним треба по- 
особливому. Якщо робіт
ник оперує сталевим ін
струментом, то в педаго
га інструмент — знання, 
ерудиція, настрій. Якщо 
робітник допустить 
брак — це не так уже й 
страшно — можна вер
стат налагодити. Якщо ж О 
учителю зіпсують настрій, 
то ні горе, ні розчару
вання він перед учнями 
не заховає, і брак, який 
він допустить на уроці, 
виявиться, може, десь 
через роки, але виправи
ти його буде дуже важ
ко. Це повинні пам’ятати 
ті, кому доручено керів
ництво творчим колекти
вом учителів — вихова
телів нашої молоді.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Хмелівська середин школа 
Млловпоківського району.
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ФУТБОЛ ПРОФЕСІЯХОЧ «ЗІРКА» І ВИГРАЛА
ж»

Спортсменп-всслувальнпкн Кремгеса трену
ються на Дніпрі.

Фото Г. ЧОБІТКА.

ХРОНІКА 
ЗМАГАНЬ

КІРОВОГРАД
Кілька днів чоловіки- 

шахісти виборювали пра
во за вихід у фінал пер
шості облради ДСТ 
«Авангард». Перемогли 
В. Мусорський, Ю. Гор
дієнко, О. Литвинов, 
В. Могила, які зустрі
нуться в наступному мі
сяці в Кремгесі.

Г. ДУБІВКА.

смени Кіровоградського 
району — на другому 
місці. Голованівці зайня
ли третє призове місце.

Результати першості 
входять до заліку III 
сільських спортивних 
ігор.

О. АНДР1ЄНКО. 
ЗНАМ’ЯНКА

Сто сімдесят туристів 
приїхали на турбазу Бі- 
рюсинка на зліт, який 
провела облрада ДСТ 
«Авангард». В програмі 
зльоту були конкурси, 
номери художньої само
діяльності, змагання із 
спортивного орієнтуван
ня на місцевості.

Д. БЕРЕСТ

ТИРАСПОЛЬ
Тут відбувся матч-тур

нір з баскетболе. Зустрі
чались азангардіеські 
чоловічі і жіночі коман
ди Миколаєва, Кірово
града, Ізмаїла і Тираспо
ля. Наші обидві команди 
вийшли переможцями і 
зайняли перші місця.

Т. МИХАЙЛЕВИЧ.

ЧЕРКАСИ
Центральна Рада ДССТ 

«Колгоспник» провела 
тут весняну першість з 
легкої атлетики. Наша 
команда виступила без 
п’ятиборки і зайняла 18 
місце. В особистому за
ліку спортсмен із Зна- 
м’янського району П. Бо- 
гатиренко зайняв II міс
це в бігу на 400 метрів 
і III місце — на 800 мет
рів. Легкоатлет із Крем- 
геса Г» Манрйлов був 

, п’ятим на дистанції в 10 
І тисяч метрів,

1. АГЄЄВ,

БОБРИНЕЦЬ
У першості облради 

ДССТ «Колгоспник» з ку
льової стрільби, яка від
булася тут, взяли участь 
команди 
Перше місце вибороли 
стрільці 
ського

15 районів.

Олександрів- 
району, спорт-

В черговому турі чем
піонату країни з футбола 
серед команд другої гру
пи класу «А», який від
бувся позавчора, кірово
градські футболісти хоч і 
виграли у сімферопольсь
кої «Таврії», але приму- 
енлн своїх прихильників 
добре похвилюватися. Ця 
гра показала, що в цілому 
наш колектив ще не набув 
справжньої спортивної 
форми. Фізична підготов
ка багатьох гравців ли
шає бажати багато кра
щого. Це, зокрема, стосує
ться Віктора Сучкова, 
який не витримав двобою 
із своїм «опікуном» Воло
димиром Кочкуровнм, і 
автора єдиного гола Ана
толія Лебедя. Цих обох 
футболістів замінили Сер
гій Галоян і Михайло Лю- 
бера, але й вони не внес
ли змін у гру.

Не відчувалося колиш
ньої зіграності в діях Ми
коли Корольова й Віктора 
Квасова. Останній був 
особливо пасивним.

Усе це разом узяте 
збільшило навантаження 
на бійців тилу. 1 тільки 
завдяки наполегливості 
Володимира Архипова, 
Аркадія Захарова, Олек
сандра Єрмакова, Григо
рія Іщенка й особливо во
ротаря Леоніда Колтуна

«Зірка» втримала міні
мальну перевагу. Тепер у 
неї після трьох турів 
п’ять очок.

* * Ч-
Подаємо результати магчів 

міхі іншими командами другої 
підгрупи: «Текстильник» —
«Сиартак» — 0:0, «Металіст» — 
«Дніпро» (Дн) — 1:0, «Судно
будівник» — СКЧФ — 3:0, «Ло
комотив» — «Металург» (3) — 
1:1, «Металург» (Кб) — 
«ТРУД» — 0:0, «Зірка» (Рз) — 
«Кубань» — 0:0, «Мета
лург» — «Дніпро» (Кр) — 1:1, 
«Шинник» — «Динамо» — 0:1.

Зараз турнірна таблиця мав
такий вигляд:

і В Н П М О
«Динамо» 4 2 2 0 5-2 6
«Металіст» 4 2 2 0 4-1 0
«Металург» (3) 4 2 2 0 6-3 6
«Дніпро» (Дн) 4 3 0 1 3-1 G
«Труд» 3 2 11 7-3 б
«Дніпро» (Кр) 4 1 3 0 4-1 5
«Зірка» 3 2 1 0 5-3 5
«Кубань» 42112-15
«Суднобудівник» 3 1 2 0 4-1 4
«Таврія» 4 12 1 4—4 4
«Авангард* 3 0 3 0 1-1 3
«Сокіл» 3 111 2-2 3
«Текстильник» 40310—13
•Спартак» 4 112 З-S 3
«Локомотив» 3 0 2 1 3-4 2
«Металург» (Кб) 4 0 2 2 2—4 2
«Металург» (Лп) 4 0 2 2 4—6 2
«Ростсільмаш» 3 0 2 1 2-4 2
«Шинник» 4 0 2 2 1-3 2
«Зірха» (Рз) 4 0 2 2 0—4 2
СКЧФ 4 0 2 2 1-6 2

Наступний матч кірово- 
градці проведуть також 
на своєму полі 27 квітня. 
Вони прийматимуть дебю
тантів другої групи класу 
«А» — моряків спортив
ного клубу Чорноморсько
го Флоту із Севастополя.

ТРИ ОЧКА „ШАХТАРЯ«
Стартувавши 14 квітня, футбольні 

команди класу «Б» провели вже по три 
тури. Перша гра олександрійського 
«Шахтаря» відбулася у Хмельницькому з 
місцевим «Динамо». Матч закінчився з 
рахунком 2:0 на користь господарів по-

* *П1ІІ

• ПОКАЗУ’ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ. 26 квітвя. Пер
ша програма. 11.00 — Теле
фільм «Край рибальський». 
(Кіровоград). 11.30 — Худож
ній фільм «Оповідь про одну 
війну». (Кіровоград). 18.45 — 
До 150-річчя від дня народ
ження Карла Маркса «Цруг 

. та однодумець». (М). 19 15 — 
«Клуб кіномандріоникіп». (М). 
20.15 — Сторінки музичного 
календаря. «Ф. Шаляпін» 
<*) “ Н^оФета новин.
(М). 21.30 — «На ланах широ
ких». Тележурнал. (Кірово
град). 22.20 - Телефільм «Ка
пела бандуристів». (Кірово
град). 22.55 — Оголошення. 
(Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Те- 
левісті. (К). 11.20 - Кіножур
нал. (К). 11.30 — Літературний 
театр Є. Драпкіпа. «Три зуст
річі я В. І. Леніним»,

Ви часто можете зустріти на вулицях вели
ких міст юнаків у військовій формі з кантами 
вздовж погонів. То — курсанти. Вони обрали 
собі професію військового і оволодівають нею 
в училищах. Багато хто з наших юних земля
ків мріє стати офіцером. Обком ЛКСМУ ого
лосив комсомольський набір кандидатів до 
вступу у військові учбові заклади. Кожен, хто 
бажає присвятити себе почесній раї ній праці, 
повинен в найближчий час звернутись до рай
кому комсомолу чн у військкомат.

Щоб допомогти вам, друз], у виборі учили
ща, «Молодий комунар» сьогодні пропонує вам 
кілька авіаційних училищ, до яких облвійськ- 
комат направляє кандидатів.

ШЛЯХ У П’ЯТИЙ ОКЕАН
Авізу інлшца Військово-Повітряних Сил да

ють майбутнім офіцерам глибокі і різнобічні 
знання, тверді професійні навички, міцний во
льовий І фізичний гарт, прищеплюють коман
дирські якості.

Курсанти, які закінчують льотні училища, 
одержують вищу освіту і диплом льотчика-ін- 
жеиера або штурмана-інженера. їм присвоює
ться офіцерське звання і звання військового 
льотчика (штурмана).

Курсанти, які закінчують авіаційно-технічні 
училища, одержують середню технічну освіту 
і загальносоюзний диплом відповідної авіа
ційно-технічної спеціальності. їм присвоює
ться офіцерське звання І Надається право 
експлуатації авіаційної техніки та її облад
нання.

ВІЙСЬКОВИЙ
ОГОЛОШУЮТЬ ПРИЙОМ КУРСАНТІВ

Чернігівське вище військове авіаційне учи
лище льотчиків — м. Чернігів, 3.

Барнаульське вище військове авіаційне учи
лище льотчиків — м. Барнаул, 18.

Луганське вище військове авіаційне училище 
штурманів імені Пролетаріату Донбасу — 
м. Луганськ, 4.

Челябінське вище військове авіаційне Чер- 
воиопра пориє училище штурманів — м. Челя
бінськ, )5.

Курганське вище військово-політичне авіа
ційне училище — м. Курган, 16.

Конкурсні вступні екзамени у всіх учили
щах ВПС проводяться в обсязі програми се
редньої школи з математики (письмово й ус
но), фізики (усно), російської мови і літера
тури (твір).

У вищих військових авіаційних училищах 
льотчиків (штурманів) екзамени проводяться 
з 20 липня по 20 серпня, в середніх військових 
авіаційно-технічних училищах — з 10 по ЗО 
липня.

ДНІПРОРУДНІВСЬКИЙ 
ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
ТРАНСПОРТНОГО 

БУДІВНИЦТВА
ОДЕСЬКИЙ

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ

НАБИРАЄ
УЧНІВ

ля. Наступну зустріч «Шахтар» закінчив 
внічию з чернівецькою «Буковиною». 
(0:0). В третьому турі календар звів на
ших земляків з командою «Будіндуст- 
рія» з міста Бсльци. 
рахунком 1:0.

Отже, після трьох 
«Шахтаря» три очка.

Гірники виграли з

турів на рахунку

О. ЛОГВИН.

21.39 — Художній фільм. (К). 
23.00 — Телевісті. (К).

СУБОТА, 27 квітня. Перша 
програма. 18.00 — «На вог
ник». (М). 19.15 — Телерекла
ма. (К). 19.30 — Творчий вечір 
композитора Ваво Мураделі. 
(М). В перерві — 'На мери
діанах України». (К). 22.00 — 
«Маркснзм-.тсвіпізм і сучасний 
спітовнй революційний про
цес». (К). 22.45 — Фестиваль 
естрадної пісні. (НДР).

Друга програма. 9.00 — Гім
настика для всіх (М). 9.45 — 
Теленовиин. (М). 10.00 — «З 
днем народження!». Музично- 
розважальна програма. (М).
10.30 — «Здоров'я». Науково-
популярна програма. (М). 
11.00 — «Мистецтво І ми». Те
лежурнал (М). 12.00 — Ху
дожній фільм. (М). 13.30 — 
Передача з Києва 14.00 — Ва
ша афіша. (К). 14.05 — «Пісні 
рідного краю». (Дніпропет
ровськ). 14.30 — Молодіжна 
програма «Погляд». (К). 15.30 
— «Мальовнича Україна», (К). 
15.50 — Гворч: пошуки боліль
ника Степана Олійника. (К).
16.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М).

• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 20 квітня. 16.45

— Короткометражні фільми
для дітей. 17.25 — Молодіж
ний телевізійний клуб «Ровес
ник». 17.55 — Кінохроніка. 
18.05 — «Вінок дружби». Кон
церт. 18.45 — До 150-річчя від 
дня народження Карла Марк
са. «Особа І держава». (М). 
19.15 — «Клуб кіномандрівпн- 
ків». (М). 20.15 — Сторінки
музичного календаря. «Ф. Ша- 
ляпін». (М). 20.30 — Естафета 
новин. (М). 21.30 — Художній 
фільм «Люди 1 звірі». (П се
рія).

СУБОТА, 27 квітня. 14.00 — 
«Великий Дніпро». Телевізій- 
ний фільм. (К). 14.35 — Пісні 
рідного краю. Композитор 
І. Тищенко. (Дніпропетровськ). 
15.05 — Молодіжна програма 
«Погляд». (К). 16.05 — «Ма
льовнича Україна». (К). 16.30
— Програма кольорового те
лебачення. (М). 18.00 — «На 
вогник». (М). 19.10 — «Марк- 
сизм-лспінізм І сучасний сві
товий революційний процес». 
(М). 19.30 — Творчий вечір 
композитора Вапо Мураделі. 
(М), В перерпі — телевізійні 
Мсті. (К). 22.00 — Художній 
фільм «Ведмідь». (М).

на 1968—1969 навчальний рік,
Інститут готує: інженерів- 

метеорологів (синоптиків), 
інженерів - метеор о л о г і в 
(аерологів), інженеріз-метсо- 
рологів (приладників), інже- 
нерів-агрометеорологів, ін- 
женсрів-гідролої ів.

Строк навчання: з відри
вом від виробництва — 4 ро
ки 10 місяців, без відриву 
від виробництва — 5 років 
10 місяців.

Заяви приймаються: на 
очне відділення з 20 червня 
по Зі липня, па заочне від
ділення з 20 квітня по Зі 
липня.

Вступні екзамени: на очне 
відділення — з 1 по 20 серп
ня, па заочне відділення — 
з 15 травня по 20 серпня 
для осіб, що бажають скла
дати по місцю проживання, 
І з 1 по 20 серпня для тих, 
хто бажає складати в Одесі.

При Інституті є гуртожиток 
і їдальня.

Студенти забезпечуються 
стипендією на загальних 
підставах (1—IV курси — 

■35 карбованців, V курс- — 40 
карбованців на місяць).

Адреса Інституту: м. Оде
са, вул. Кірова, 106.

РЕКТОРАТ.

тих, що закінчили неповну 
•або повну середню школу.

Технікум готує: техніків- 
будівельників залізниць, 
мостів, тунелів та техніків- 
механіків будівельних ма
шин.

Технікум забезпечує гур
тожитком, стипендія на за
гальних підставах.

АДРЕСА:, м. Київ, 20, пул. 
Вінницька, 4. Телефон 
76-33-72. їхати тролейбусами 
8 або 9 до зупинки Рнбком- 
бінат.

ДИРЕКЦІЯ.

В справах
ОБ’ЯВ 
ДЗВОНИТИ

на 1968—1969 навчальний рік
на денне та вечірнє відді

лення па базі 8 та 10 класів 
на спеціальності:

підземна розробка рудних 
та нерудних родовищ,

будівництво гірничих під
приємств,

гірнича електромеханіка.
Заяви приймаються:
на денне відділення — а

1 червня 1963 року;
па вечірнє відділення — з 

З травня 1968 року.
Вступні екзамени та за

рахування у до технікуму — 
ла загальних підставах.

Учні технікуму забезпе
чуються гуртожитком.

АДРЕСА: Запорізька об
ласть, м, Діііпрорудний, гір
ничий технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Т. о. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

БК 02156. індекс 01197«

м. Кіровоград, вул, Л у начеревного, 36. 
Телефони: редактора •=> 2-4S-00, аідпо< 
еідапьного секретаря — 2-45-35, відді
лів - 2-45-36.

§

•молодой коммунар» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ г. Кировоград,

БЕРДЯНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ВИНОГРАДАРСТВА 
І ВИНОРОБСТВА

ОГОЛОШУЄ

НАБІР УЧНІВ
на 1-й курс 1968—1960 учбового року

на денне і заочне відділення./
ТЕХНІКУМ ГОТУЄ:

■ техніків-технологія виноробства, агрономів плодоовоче"-’’ 
водів-внноградаріи. технікіп-механіків но обладнанню
вшізаврдів.

Вступні екзамені! з української 1 російської мови (дик
тант) 1 математики (усно) приймаються: на заочне від* 
ділення — з 11 червня по 20 серпня, денне відділення — 
з І по 20 серпня.

ІІрнйом заяв па заочне відділення з 3 травня, на денне 
відділення — з 1 червня.

Па заочно відділення приймаються громадяни, що пра
цюють по спеціальності (випрадгосни, вннзаводм. плодо
овочеві радгоспи, лікеро-горілчані заводи і т. п.).

Адреса: Запорізька область, м, Бердянськ, вул. Крає* 
па, 38, Технікум пнноірадства і виноробства.

ДИРЕКЦІЯ-
І. ... ---------------------------------------------------------_---------------------------------------
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