
Контрольны. ,

Пролетар? всіх країн, єднайтеся! СЬОГОДНІ — 
комсомольсько- 
молодіжний 
суботник 
під девізом

ПЛЕЧЕВПЛЕЧЕ
„ми 
З ВАМИ,

КУРС — ВІРНІШ!
ЗБОРИ АКТИВУ ОБЛАСНОЇ І КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

24 квітня в приміщенні обласної філармонії відбу
лися збори активу обласної та Кіровоградської мі
ської партійних організацій. В роботі зборів взяли 
участь члени і кандидати в члени обласного і місько
го комітетів КП України, партійні, радянські, комсо
мольські, профспілкові працівники, господарські ке
рівники, передовики виробництва.

Учасники зборів одностайно обрали почесну пре
зидію в складі Полігбюро Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

З доповіддю про підсумки квітневого (1968 р.) 
Пленуму ЦК КПРС та завдання обласної партійної 
організації виступив перший секретар обкому КП Ук
раїни М. М. КОБИЛЬЧАК.

В обговоренні доповіді виступили: І. П. ВАЛЯВ- 
СЬКИЙ — перший секретар Кіровоградського міськ
кому КП України, М. К. СМОЛЕНЧУК — письмен
ник, голова обласного літоб’єднання, Г. С. РИКУ НО В
— машиніст Зиам’янського локомотивного депо, Ге
рой Соціалістичної Праці, Т. І. ШЕВЧЕНКО — голо
ва колгоспу «Шлях Леніна» Онуфріївського району, 
Герой Соціалістичної Праці, В. К. ДРИМЧЕНКО — 
перший секретар Долинського райкому КП України, 
І. В. РІЗНИЧЕНКО — машиніст екскаватора Семе- 
иівсько-Головківського вуглерозрізу, К. С. КУРЦЕВ
— директор кіровоградського заводу «Червона зір
ка», М. Д. СИРОТЮК — перший секретар обкому 
ЛКСМУ, К. П. ДМИТРОВСЬКА —. завідуюча фер-

мою колгоспу імені Леніна Новгородківського райо
ну, Герой Соціалістичної Праці, Д. Т. ЖМАК — го
лова облпрофради, Ф. Г. ОВЧАРЕИКО — ректор 
Кіровоградського педінституту імені О. С. Пушкіна, 
і олова обласної організації товариства «Знання».

В рішеннях квітневого Пленуму ЦК, наголошува
ли учасники зборів, далі розвинуто розроблену XXIII 
з’їздом партії ленінську лінію в зовнішній політиці. 
Комуністи, всі трудящі нашої області, говорилося на 
зборах, палко схвалюють зовнішню політику, що її 
проводять партія і уряд: вона спрямована на збере
ження миру, зміцнення єдності світового комуністич
ного і робітничого руху.

В умовах, коли різко загострилася бо
ротьба двох ідеологій — соціалістичної і бур
жуазної, — особливо важливого значення набуває 
ідеологічна робота, відзначалося на зборах.

Збори активу в резолюції одностайно схвалили 
постанову квітневого Пленуму ЦК КПРС, політичну 
лінію і практичну діяльність Центрального Комітету 
КПРС, його Політбюро в галузі зовнішньої і внутріш
ньої політики. Збори закликали партійні організації 
області спрямувати політичну і виробничу активність 
трудящих на боротьбу за дострокове виконання зав* 
дань п’ятирічки, гідну зустріч 100-річчя від Дня на
родження Володимира Ілліча Леніна.

Збори закінчилися співом «Інтернаціоналу».

ГЕРОЇЧНІ 
РОВЕСНИКИ 
З В'ЄТНАМУ!“

Кошти, зароблені 
на суботнику, 
підуть у фонд 
солідарності 
з волелюбним 
в’єтнамським 
народом.

ВСІ - 
НА 
СУБОТНИК!

Працює па Кіровоградській 
шпсйіііА фабриці комсомолка 
Наташа Лаптева. 1 хоч а колек
тив дівчина прийшла недавно, 
на її рахунку завжди надпла
нова продукція. І ТІЛЬКИ ВІД
МІННОЇ якості.1

И а ф О т о: її. ЛАПТЕВА. 
Фото А. дібровною.

о БУЙНИМ ЛИСТОМ, БУЙНИМ квітом

к / шхМЖМ
Кімната райкому комсомолу. В ній — штаб місячника лісу 

й саду. Ного начальник Олександр Удод приймає рапорти 
з місць.

Телефонний дзвінок з колгоспу «Росія». Доповідає секре
тар комсомольської організації Микола Пересип:

-- — Вчора відбувся недільник. Всі комсомольці і мо
лодь артілі взяли в ньому участь. Біля нового клубу 
закладено сквер. В ньому висаджено близько чоти
рьохсот лип, осокорів, яблунь і слив. Розчищено і 
приведено в порядок старий сільський парк. Озеле
нено прифермську садибу. В роботі відзначилися 
Ольга Саламай, Сергій Гарбуз, брати Іван та Василь 
Гога.

Знову дзвінок. Це вже аж з Куцеволівки, від старшої 
ліоиервожатої:

— Піонери та учні нашої школи заклали дубовий 
гай. Ного площа — десять гектарів.

До неї приєднує свій голос і Микола Сокур. Він повідом
ляє, що комсомольці артілі «Дніпро» вже посадили близько 
двох тисяч декоративних і фруктових дерев, чимало кущів.

Такі ж добрі вісті з колгоспу «Україна», від комсомольців 
райфінвідділу, Будинку піонерів. З кожним днем все більше 
І більше буйноквіття прикрашає землю.

• Т. ЗІНЧЕНКО, 
наш громадський кореспондент.

с. Онуфріївна. 'ЮВІЛЕЙ
КАНІЗЬКОГО
У червні цього року ми

нає півстоліття з часу Ка- 
нізького повстання — од
ного з найбільш значних 
збройних виступів селян 
Єлисаветградщини проти 
австро-німецьких окупантів, 
за Радянську владу.

Позавчора під головуван
ням заступника голови обл
виконкому Д. С. Сиволапа 
відбулося засідання комісії 
по підготовці до відзначен
ня ювілею. З повідомлен
нями на засіданні виступи
ли голова Нозомиргород- 
ського райвиконкому тов. 
Гуліда, секретар Новомир- 
городського райкому КП 
України тов. Титов, голова

ПОВСТАННЯ
колгоспу ім. Свердлова 
(с. Каніж) тов. Ботнаренко, 
директор обласного' краєз
навчого музею тов. Душей- 

_ко, відповідальний секре
тар обласного відділення 
товариства «Знання» тов. 
Сиченко, голова обласного 
комітету по радіомовленню 
і телебаченню тов. Марчен
ко.

На засіданні визначено 
строки випуску друкованих 
матеріалів про повстання, 
спорудження музею в с. 
Канежі, розглянуто інші за
ходи по широкому відзна
ченню о області ювілею 
збройного оиступу канізь- 
ких селян за владу Рад.

Вони йдуть широкою 
міською вулицею. 
Йдуть робітники «Чер
воної зірки» і будівель
ники, студенти і школя
рі. Несуть свою щасливу 
юність і глибоку триво
гу. бо що то за принада 
каштанового квіту, коли 
он поруч, теж плече в 
плече, ступають смагля
ві хлопці з землі, небо 
над якою розколене 
навпіл несамовитими 
вибухами, де замість 
розкішного колосся е 
полі палахкотять пожежі 
і сіється попіл?

Йде русяза степович
ка і смаглявий юнак. 
Рука руку стиска. А над 
їх головами червонясті 
полотнища, на яких вид- 
ніються написи: «Ти пе
реможеш, В’єтнамі», 
«Ми з тобою, народе- 
герой!», «Ганьба агресо
ру!».

Заповнили просторий 
зал міського Будинку 
культури. І зринула піс
ня. Про тривожну моло
дість, про дівчину-в’єт- 
намку.

Почався мітинг. Мі
тинг солідарності моло
ді міста Кіровограда з 
народом-борцем, наро- 
дом-героєм. Його від
крив секретар міськко
му комсомолу Анатолій 
Ніцой. Він привітав своїх 
ровесників з міжнарод
ним Днем солідарності 
молоді, простягнув руку 
гостям з В’єтнаму, хлоп
цям, які нині вчаться в 
Кіровоградській школі 
вищої льотної підготов
ки цивільної авіації.

На трибуні електро
зварник заводу «Черво
на з’рка» Володимир 
Пономаренко.

— Чую про страж
дання в’єтнамської ма
тері, чую про звірячі ка
тування на тій скропле
ній кров’ю землі і від
чуваю спалахи гніву в 
своєму серці, — мовив 
схвильований юнак. —І 
отак кожен з моїх дру
зів.

Розповідає, що черво- 
нозорівці нині виготов
ляють для в’єтнамців 
сівалки, згадує про су- 
ботники, на яких його 
товариш? вирішили від
працювати 4 тисячі лю
дино-годин, а зароблені 
гроші відрахувати у 
фонд допомоги в’єтнам
ським патріотам...

Осуджують агресивні 
дії американської вояч
чини і говорять про дух 
єднання студентка педа
гогічного інституту Іри
на Корнілова, воїн Ми
кола Тарасов, інші кіро- 
воградці.

Гість молоді міста — 
Конг Тьєн від імені сво
їх товаришів подякував 
присутнім у залі за щи
рість і теплоту.

— Ми раді, що маємо 
такого друга, як радян
ський народ, — сказав 
в єтнамський хлопець. 
— Ми відчуваємо по
стійно його дуже плече, 
його братню руку допо
моги. І виходимо на 
вогневий рубіж, маючи, 
надію на спокій у своє
му краю. Нарад В’єтна
му нескорений, він пе
реможе!..

Лункі оплески. Вигу
ки:

— Переможе! Пере
може!

— Ганьба агресору!
— Слава тобі, народе- 

герой!
Знову стає пліч о-пліч 

степівчанин і в’єтнамець. 
Знову йдуть широкими 
вулицями міста юнаки 
та дівчата. З своєю щас
ливою юністю. З своєю 
глибокою тривогою.



І

2-3 стор.

ЧОМУ
ШОВ ЗАВОДСЬКИМ ПОДВІР’ЯМ, го
монів з молодими робітниками, роз
питував про новини. Повертав у цехи і там 
йому, Петру Коверзі, секретареві завкому 
комсомолу, знову:

— Хіба ми не разом з Паташииими дів
чатами починали? І в пае своз слово.

То так, до заклику ініціаторів ювілейного змаган
ня, які запропонували працювати під девізом «50- 
річчіо ВЛКСМ — трудові подарунки па кожному 
робочому місці!», прислухались на «Червоній зірці» 
всюди. В кожному цеху юнаки та дівчата готують 
гостинець комсомольським іменинам. 20 комсомоль
сько-молодіжних колективів визначили для себе ви
сокі рубежі, і нині, як і колектив бригади Наташі 
Лупиное, вони зробили широкий крок до мети.

Формувальники ливарного цеху (бригадир Вале
рій Синчук) до знаменної дати сподіваються зеко
номити біля 200 кубічних метрів формувальної сумі
ші, мати од цього в своїй комсомольській копилці. 
120 карбованців. А- ще — збереження 900 кілограмів 
гасу і машинного масла. Комсомольці зарахували у 
свій колектив Олександра Семеновича Гупалова, 
заводського вихованця, воїна-героя, який не вер
нувся до рідного дому з фронтових доріг.

ХАТА
БЕЗ
ВІКОННИЦЬ?

Використовуючи швндкоріз, інші спеціальні при
строї, токарі з бригади Ліди Черезової дали слово 
щомісяця виконувати завдання на 140 процентів. Во
ни також стали поруч учнів профтехучилищ, допома
гаючи їм оволодівати професіями.

Сьогодні робітник* з бригади Наташі Лупиное 
викопують вже травневі завдання. А Валерій Синчук
3 своїми друзями перевершує щомісяця планову 
норму на 150—160 процентів.

За ініціаторами ювілейного змагання пішли зна- 
м'янські залізничники. Серед переможців — маши
ніст Віктор Ситішчепко. Він записав на свій рахунок
4 великовагових поїзди, перевіз 6,5 тисячі тонн над
планових вантажів. А в машиніста Михайла Мірко- 
тана надпланові перевезення вантажів перевищують 
8 тисяч тонн.

Слюсарі-монтажники з Крсмгесівського заводу ме
талоконструкції"! (бригадир Іван Черняк, групком- 
сорг Олексій Іванов) рапортують:

— Завдання останніх двох місяців виконано на 
137 процентів. Зекономлено 20 топи металу. Після 
кожної зміни знову бралися за діло і виготовили 
відбивач для телецентру міста.

Машинобудівник, залізничник, будівельник знову 
в наступі. Лінія діяльності кожного ентузіаста — 
творчість. Мета в кожного — річне завдання вико
нати до ювілею Спілки.

Б. ЯСИНОВСЬКИЙ, 
заст. зав. відділом комсомольських органі
зацій обкому ЛКСМУ.

Старий Лопушанський задивляє
ться на ветху хату:

— Скільки не стараються наші ді
ди, а всіх стріх солом’яних не за
мінили. В#е й літа не ті, і мода 
інша пішла. І майстри перевелися. 
Он, дивись, мій сусід Кирило цілий 
вік з сокирою та рубанком, а сини 
пішли іншим берегом. Не постра- 
миш їх, бо ж гарними людьми ста
ли: той інженер, той офіцер. И ін
ші отак. Не звинувачую, що вони 
цураються хліборобського роду. Чо
го ж, механізатори в нас молоді, 
і на агрономів, зоотехніків вивчи
лись хлопці та дівчата. Тільки ніяк 
не збагну, чого ніхто з них не 
взявся за кельму, за молоток...

Починає старий мізкувати про 
колгоспне багатство. Тисячі карбо
ванців о артільній касі. Господар
ство одне з найміцніших в районі. 
І дідові стає трохи не зрозуміло, 
чого ото так мало перемін у селі. 
Каже про це голові колгоспу Ми
колі Олексійовичу Русавському. А 
той:'

—' Гроші, дідуню, ми маемо. I 
оновлювати село збираємось давно. 
Та ніяк майстрів не знайдемо. Де
сять’ ваших одноліток, пробачте, по- ' 
годи не перемінять...

Згодом таки з’явились у Луполо- 
вому риштування: будівельники
взялися за спорудження 
бригадних клубів, дитячого 
пату, магазину, кормоцеху, 
ку тваринника, жител для 
них спеціалістів. Але все то . ___
майстри, яких було запрошено аж 
із Закарпаття.

Цс — в '■’Ульяновському районі. 
Тут же, в хліборобів артілі імені 
Шевченка, почув теж подібне. Май
же кожного року на випускному 
вечорі п місцевій іиколі виступають 
керівники колгоспу, запрошують 
хлопців і дівчат поповнити хлібо
робську сім’ю. І діти хліборобів 
пішли на тваринницькі ферми, в 
бригаду механізаторів. Потім кол
госп послав їх вчитись. Нині в селі 
декілька молодих спеціалістів: 
Михайло Солтнк — агроном, Ва
силь Солтнк —. ветлікар, Петро 
Солтнк — зоотс^іік. І ніхто з 
випускників . Ликолн не вирі
шив стати муляром, теслярем.

двох 
комбі- 
будин- 
арті.іь- 
робилп

ін-

женером-будівельником, нікому з 
випускників правлінці не запропо
нували подумати про важливість 
цієї професії. А тим часом в кол
госпі збирались " 
приміщень для 
комбінат, школу 
майстри.
Степан Кравець, 
ський, Е__ ,___ _
вони о же літні люди. Але 
горстка. Чимало попрацювали 
ни, коли зводили лікарню, школу, 
млин, лазню, майстерні для меха
нізаторів, тваринницькі приміщен
ня. Та самим їм не під силу вико
нати такий великий обсяг робіт. 
І вони кликали собі па підмогу 
міжколгоспбудівців, правління кол
госпу запросило в село умільців з 
інших областей республіки. мо
лодь, комсомольці артілі імені Шев
ченка були осторонь.

Щоправда, кілька років тому піс
ля закінчення школи поїхав у міс
то Володимир Напханюк. Вчився в 
профтехучилищі, став гарним спе
ціалістом: вміє і з кельмою працю
вати, і з рубанком. Повернувся в 
село, одружився. Сам побудував 
собі дім, сам робив вікна, двері, 
навіть меблі взявся готувати. Ро
весники Володимира навіть нерідко 
кепкували:

— Теж ще нам Лівша. Вирішив, 
либонь, довести, що вій непоганий 
господар...

А Володимир чекав, що поруч 
нього стануть однолітки, шо теж 
зуміють своїми руками спорудити 
і собі і своїм односельчанам гар
ний дім.

В колгоспі імені Горького ЦЬОГО 
ж району хлібороби повели розмо
ву про докорінну перебудову села. 
Вирішили мати багатоповерхові бу
динки, заасфальтувати вулиці, в 
центрі села Великі Трояни їм хоті
лось бачити Палац культури, пло
щу. фонтан, парк. Запросили до 
себе архітекторів. Вже й матеріали 
почали завозити. І раптом — роз
губленість: нема майстрів, навіть 
бригадира будівельної бригади ні
де взяти такого, щоб у кишені був 
диплом. А того літа в сільському 
клубі хлібороби зустрілися з ви
пускниками школи. Точилась роз
мова про вибір професії. Невдовзі 
хлопці та дівчата їхали до міста у 
вузи, технікуми. Лариса Палатніна 
вирішила стати іпженером-кіберне- 
тнком, Ніна Торбан — агрономом, 
Галина Семко — майстром-куліна- 
ром, Валя Юрченко — закрійни
цею, Таїса Паламарчук — форму
вальницею, Гаврило Окіпняк — за
лізничником, Галя Бондаренко — 
товарознавцем. Різні професії, по
трібні професії, і знову дивина: ні
хто тоді в клубі ні слова не сказав 
про спеціальність будівельника. І в 
Великі Трояни приїхали чужі люди. 
Коли будували дитячий садок, Па
лац культури, брали за це чималу 
платню. Та село оновлюється 
то повільно. Бо нема кому 
справжньому взятись за діло.

Інший випадок. В селі Бутовому 
Гайворонського району самодіяльні

будувати кілька 
худоби, дитячий 

__ Єн селі гарні 
Цо — Сергій Міщенко,

Сава Животів- 
Володнмнр Маковіичук. Всі . ----- « — --

во-

над- 
по-

актори з ансамблю бандуристів 
сказали керівникам колгоспу імені 
Чапаева, що їм соромно виступати 
в старенькому к зубі, де колись бу
ла церква. Правлінці заявили:

— Нікому будувати клуб. А гро
ші є. з

Тоді комсомольці з Бітового са
мотужки’ почали конати котлован, 
возити камінь. А далі — зупинка: 
ніхто з них не зумів взяти в руки 
кельму, і вогник згас. На оу’діоель- 
ний майданчик довелось кликати 
міжколгоспбудівців. Ті по ОДНІЙ 
цеглині складали стіни, бо брніада 
була надто мізерною. І тоді молоді 
бугівчани бідкались:

— Ет. якби ж нас хто був навчив 
цього діла. За одне літо палац 
змогли б вигнати.,.

Така ^к Історія трапилася і У 
вільшанців. Вирішили вони спору
дити в райцентрі піонерський табір 
«Комсомолець». З колгоспів з’їжд- 
жалнея сюди юнаки та дівчата на 
недільники та суботники. Возили 
на окраїну старого 'саду пісок, 
цеглу, глину, копали котловани. 
Далі теж взялася за роботу неве
личка бригада майстрів з міжкол
госпбуду. 1 вільшанці теж тривожи
лись. Дехто з них заявляв:

— Чого ж, я зумів би стати муля- 
ром. Але де здобути цю професію? 
От якби колгосп послав вчитись в 
профтехучилище.

А інші:
— В профтехучилище можна по

трапити. А тоді тебе залишають 
працювати у місті. Бо й там буді
вельників не вистачає...

В області, е профтехучилища, які 
готують для колгоспів механізато
рів. є інші заклади, де набувають 
майстерності інші колгоспні фахів
ці. А бугівчанські комсомольці за 
те, щоб було сільське профтехучи
лище, де б лише для села готува
лись муляри, штукатури, теслярі.

Піщанобрідці заявляють, що пер
ше слово мають сказати керівники 
колгоспів, вирішивши, нарешті, що 
пошлють у вузи і технікуми своїх 
людей, які приїдуть додому З ДИП
ЛОМОМ інженера-будівельника.

Ульянова) вважають, що вирі
шення проблеми забезпечення села 
кадрами для будівельних бригад 
залежить од районних керівників.

А, може, перше слово скаже мо
лодий хлібороб, випускник школи, 
сільський активіст?

Село твоє, друже, будується, вби
рається в красу. Ти хочеш, щоб 
воно було ще принаднішим. Ти хо
чеш, щоб і були віконниці біля ві
кон, щоб і лоджії були. Ти за но
визну, за красу. То й творити то
бі її. Вибери собі професію буді
вельника, навчись майстерності в 
профтехучилищі, технікумі, інститу
ті, повернись у село і доведи своїм 
односельчанам, що ти справді хо
чеш цього!

Звісно, слово, мабуть, скажуть і 
керівники колгоспів, і відповідаль
ні працівники з певних районних 
та обласних установ та організацій. 
Осторонь цієї справи вони не бу
дуть. Бо ж вони теж 
обнови.

І

за сільські

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

м. ШЕВЧУК,

ЕТАПИ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ
Під таким заголовком «Фотохроніка ТАРС» випускає ’ фотовис

тавку, яка розповідає про героїчний шлях Ленінського комсомолу, 
про участь молоді в Жовтневій революції, громадянській війні, со
ціалістичному і комуністичному будівництві, захисті Батьківщини, 
зміцненні інтернаціональної пролетарської солідарності молоді світу.

Виставка може бути використана в оформленні бібліотек, черво
них кутків, піонерських кімнат, будинків культури, а також коміте
тами комсомолу при проведенні лекцій, занять в гуртках політичної 
освіти.

Фотовиставка складається з 35-ти монтажних аркушів (близько 
двохсот знімків). Розмір кожного аркуша — 24x30 сантиметрів. 
Вартість одного комплекту — 14 карбованців.

Якщо ви хочете одержати фотовиставку, зверніться у ранком 
комсомолу, там докладно пояснять, як це зробити.

В ПУТЬ, ТУРИСТЕ!
4»

З ПЛЕНУМУ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПО ТУРИЗМУ

«Про заздання туристських 
організацій області по виконан
ню рішень XIV з’їзду профспі
лок СРСР га X з’їзду профспі
лок Української РСР» — таким 
був порядок денний пленуму 
обласної ради по туризму. З 
доповіддю виступив голова 
облради В. Твердоступ.

Доповідач та виступаючі го
ворили про організац’Ю туриз
му в області, про підготовку та 
залучення до масового туриз
му громадських кадрів, про 
проведення учбово тренуваль
них занять, про майстерність 
спортсменів-туристів. Зараз з 
області працює 20 туристських 
клубів, 17 пунктів прокату ту
ристського спорядження, роз
роблено 18 маршрутів, якими 
пройшли десятки тисяч кірово- 
градців. Туристсько-оздоровчі 
табори Олексан Арійського 
електромеханічного заводу,, Кі-

ровоградської швейної фабри
ки та інші вийшли переможця
ми в огляді-конкурсі, Команда 
орієнтув&пьників області зайня
ла друге місце в республіці.

Разом з тим, як відзначалось 
на пленумі, обласна рада ще 
слабо займається популяризаці
єю туризму, недостатньо дбає 
про розповсюдження талонів 
автостопу, будівництво тур
баз. В нашій області є чудові 
місця для відпочинку, райони 
і міста багаті на історичні па
м'ятники, визначні місця. Зо
крема, було висловлено докір 
на адресу облради по туризму, 
яка до цього часу не поцікави
лась Онуфріївським дендро
парком, який можна було б 
зробити місцем паломництва 
туристів.

На пленумі схвалено умови 
змагання з Черкаською радою 
по туризму«

молодь-
ЗА ФЕСТИВАЛЬ

КАРАКАС

Венесуельська молоді, актив
но готується до участі в ЇХ Все
світньому фестивалі молоді і 
студентів за солідарність, мир 
1 дружбу в Болгарії

В столиці Венесуели почав 
діяти Комітет по підготовці до 
Всесвітнього фестивалю молоді 
і студентів.

Як заявила кореспонденту 
ТАРС керівник Комітету іісела 
Візаль, близько 200 молодих ве
несуельців відправляться і: Со
фію на всесвітній форум мо
лодого покоління.

У травні цього року в рамках 
підготовки до Всесвітнього фес
тивалю відбудеться національ
ний фестиваль венесуельської 
молоді, В ньому візьмуть участь 
молодіжні організації всіх полі
тичних, профспілкових і куль
турних організацій Венесуели. 
Він проходитиме два тижні. В 
програмі фестивалю спортивні 
змагання, театральні вистави, 
виступи ансамблів народної му
зики, танцю і пісні, инставки 
картин, демонстрації кінофіль
мів.

ГУЛЯ КІЛЬ

В Еквадорі все ширше роз
гортається підготовка до IX 
Всесвітнього фестивалю молоді і 
студентів у Софії, Декілька мо
лодіжних, студентських, проф
спілкових І спортивних органі
зацій країни прийняли рішення 
провести 27 квітня нараду, на 
якій буде створений національ
ний підготовчий комітет фести
валю, Серед цих організацій — 
федерація університетських сту
дентів Еквадору, спілка учнів 
середніх шкіл, спілка комуніс
тичної молоді Еквадору, моло
діжні організації християнсько- 
демократичної партії I деяких 
Інших партій.

ta
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Шановна редакціє!
Я, вчителька Новоградівськоі се

редньої школи Бобринецького ра
йону, прошу надрукувати в газеті 
про те, як пройшли у нас комсо
мольські збори на тему «Всі про
цеси важливі, усі професії потріб
ні».

Ким бути? Задумуються сьогод
ні наші випускники. Який шлях об-' 
рати в житті? Такі питання хвилю
ють не лише наших випускників, а 
и учнів 8 9 класів. Вони також за
думуються, як себе підготувати до 
майбутнього, як зробити так, щоб 
принести користь землі.

Коли читаєш заповнені учнями 
анкети по профорієнтації, то вид
но, що ряд учнів не мріє про лег
ке життя, що вони не бачать 
справжнього щастя без труднощів.

«Після закінчення школи я ду
маю стати шофером, а коли не 
буду шофером, то буду електри
ком».

«Думаю, що справжнього щастя 
без труднощів не буває, тому що 
людина вчиться жити на трудно
щах. Жити для людей — це і є 

- щастя».
«Я прикладатиму всі зусилля, 

щоб лише добро робити людям,

ХО’І
І тяжко,
АЛЕ
ЦІКАВО!
щоб у побудові комунізму Йула І 
моя часточка праці, а будувати 
комунізм я хочу в своєму рідному 
селі. Тут я думаю знайти своє 
справжнє щастя».

Такі думки з наших учнів на 
майбутнє. Отже, питання профорі
єнтації учнів хвилює не лише пе
дагогів, а й самих учнів. Вони праг
нуть розібратися у напрямку шля
хів, якими мають іти. А тому з 
надзвичайно великим інтересом 
поставилися учні школи до відкри
тих комсомольських зборів, на по
рядку денному яких стояло питан
ня: «<Ким бути?»

На збори були запрошені жителі 
Новоградівки, які мають різні про
фесії. Більшість з них закінчували 
нашу школу. Кожен з гостей схви
льовано розповідав про свою про-

фесію, про товаришів по праці. 
Перед комсомольцями виступили 
медичний працівник села І. М. 
Яценко, завідуючий клубом Г. 8. 
Нечаев, шофер В. І. Зелений, вихо
вателька дитячого садка Л. В. Ков- 
туненко та інші. Кожен з гостей 
розповідав учням: чим цінна та чи 
інша професія і яку користь вона 
приносить людям.

— До б ти не працював, — го
ворить Г. В. Нечаев, — скрізь ма
тимеш честь і славу, коли будеш 
сумлінним і добросовісним.

Всім у селі відомо ім’я чабана 
колгоспу Василя Дігтяренка. Він 
чесно трудиться, а водночас заоч
но навчається в Бобринецькому 
сільськогосподарському технікумі, 
А Ліда Вітько? Колись навчалася в 
нашій школі і почала свій трудо
вий шлях з доярки, а нині вона —• 
в аспірантурі при дослідному інсти
туті.

На закінчення зборів секретар 
■комсомольської організації школи 
Л. Барук запевнила, що кожен 
учень і комсомолець буде серйоз- 
но підходити до обрання свого 
місця в житті.

О. ГАРАЩЕНКО. 
Новоградівська середня шкряа 
Бобринецького району.

—— КЛУБ „ДОРОГА“
П'ЯТЬ ВІДПОВІДЕЙ НА ОДНЕ ЗАПИТАННЯ
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скільки чудових професій, 
а деякі юнак» і дівчата 
не відчувають до них ні
якої спраги. Вважаю, що 
це — найстрашніше,

Валентина ОРЕЛ, 
учениця 10-го класу По- 

'й^ражанської середньої 
школи Кремгесівського 
району.

НА ВСЕ
ЖИТТЯ

Кажуть, що не помиля
ється той, хто нічого не 
робить. Цілком згодна. 
Але при виборі професії 
просто недопустимо зро
бити невірний крок, взя
тися за нелюбе тобі ре
месло. Адже від цього 
залежатиме щастя твого 
завтрашнього, позазт- 
рашнь'ого дня, всього 
життя. Ото й зважую свої 
мрії не на рожевих тере
зах, а на суворій сутності 
буднів.
Людмила НАЙДЕНКО, 

восьмикласниця Глин- 
ської середньої школ» 
Кремгесівського райо
ну.

ЧИ СТАНУ 
ТРАКТОРИ
СТКОЮ?

і
Може, через те, що люблю 

степ, може, від того. що 
прагну прихилити синє небо 
над нивою — полюбилася ме
ні професія трактористки. А. 
от чи стану нею — не знаю. 
Бо мене тривожить запитан
ня, яке ставлю собі щодня: 
чи підготовлена я до отієї са
мостійності, зрілості, про яку 
так часто пишуть в газетах?

Наталка РЯБОКОНЬ, 
дев’ятикласниця Дмит- 
рівської середньої шко
ли Знам’янського району.

ГОЛОВНЕ—
БУТИ 
ЛЮДИНОЮ

В школі навчили мене 
розуміти світ, відчувати 
всю його складність. Ні
що і ніхто не викреслить 
з мого серця добрі спо
мини про вчителів... Ви 
не можете уявити, як хо
четься мені сіяти зерна

добра! Збираюся стати 
вчителькою. Але найго
ловніша, найпочесніша 
професія на землі — 
Людина. Ким би ти не 
був — завжди намагзйся 
знайти себе у цьому ве
ликому світі.

Валентина ШМАТЕНКО, 
учениця десятого кла
су Онуфріївської се
редньої школи.

ЩОБ ЗАВЖДИ 
БУЛО СОНЦЕ

Не люблю важких хмар над 
головою, не можу змиритися 
з тим, що інколи на людські 
очі напливає смуток. І особ
ливо болить моє серце, коли 
бачу людину, приковану неду
гою до ліжка. Хочеться, щоб 
люди ніколи не хворіли, щоб 
над їх головами завжди сві
тило ясне сонце. Не знаю, чи 
пощастить мені вивчитися на 
фармацевта, але маю твердий 
намір: винайти такі ліки, щоб 
лікували під усіх недуг.

Людмила БРИНЗА, 
учениця десятого класу 
Панчівської середньої 
школи Новомиргород- 
ського району.

Людмнда МЕТКА — дев’ятикласниця Всрблюзької се
редньої школи Новгородківського району. Нічим особли
вим не відрізняється дівчина від своїх подруг. Хіба що 
сором’язливістю та прагненням збагнути незрозуміле. 
А нещодавно заговорили про Людмилу, як про одну з 
кращих загонових вожатих. 1 небезпідставно: ученицю 
часто можна бачити серед своїх менших друзів — то за 
веденням хороводу, то за цікавою книжкою.

Фото 1,'ПРЯДУНА.

Пишуть тобі десятикласники Кіровоградської середньої школи 
чому. Нещодавно проводили ми -класні збори па тему <Ти щко- 
ірій. твори». Засперечалися. Одна група комсомольців стверджу- 
ОДИІІІІ може бути лише один друг, інші говорили протилежне, 
•трьох друзів. Поділившись па дві «ворогуючі» групи, досі дово- 
зчку зору. Ото й звертаємося до тебе. Допоможи нам розібратися, 
і...» • і •
іше Ольга Б. з с. Миколаївки Добровеличкіаського району: «Дру- 
, Та недовго, бо йому подобаються красиві дівчата, іцо вчаться 
>ути симпатичною, відмінницею. Порадьте, що мені робити?»
не поодинокі. Редакція звернулася до старшого викладача ка- 

рздського педінституту імені О. С. Пушкіна Л. Шкота вислови-

Апвас лода людина прагне знайти од
ного справжнього вірного дру- 

3 та га- ^залежно від того, хто цс 
Biat- буде — дівчина чи хлопець». 
ванняК«»г>.\наЬкі відносини між людь- 

шт встановлюються в класі, гру- 
ланих пі, цеху, ланці, бригаді тощо, 
аршо- і ак| відносини набувають фор- 

хви- му товаришування, товаришами 
"Ролу, називають тих людей, з якими 
" роз- навчаються, працюють, відпочи- 

₽?3’ вають, з якими йдіть однією 
ая? Р Дорогою, до однієї мети.

ть Товаришування — початковий 
'«011111 ступінь дружби. Дружба — Не 
'• ск-тадніша і розвинсніша форма

рьох взаємовідносин, вона носить ви
бірковий характер, відзначає- 

аиаль- ться більшою сердечністю і за- 
’Лина душевністю.

■енгіия Наші дівчата та юнаки від- 
• «Ща носію правильно розуміють 
,,йА дружбу. Про це свідчать вн- 
■3 словлюванил деяких старшо-

класннків і учнів музичного учи
лища нашого міста: «Дружба — 
спільність поглядів, добре став
лення, відданість, почуття ліктя. 
Цс коли один за всіх і всі за 
одного» (Вячеслап Б.); «Друж
ба — прив'язаність до людини, 
яка відповідав твоїм вимогам. 
В ній є щось твоє» (Борис У.): 
«Дружба — відверте ставлення 
між людьми, повне довір’я і 
при необхідності — допомоги» 
(Олена П:).

Дійсно, дружба — цс стосун
ки між людьми, засновані на 
взаємній особистій прив’язанос
ті. духовній близькості, взаємо
допомозі і співробітництві на 
грунті служіння суспільним ін
тересам. Дружба — не почуття 
тривалої, самовідданої і свідо
мої прив’язаності однієї люди
ни до іншої. В ній неможливо 
ощасливити самого себе, треба

обов’язково робити щастя й ін
шим людям.

Другом треба називати близь
ку, віддану нам людину, яка 
поважає нас, рада поділитися з 
нами своїми думками і почуття
ми, готова у важку хвилину 
прийти на допомогу, підтрима
ти, підказати, як правильно 
вчинити в тому чи Іншому ви
падку. Дружба' вцникае на ос
нові сумісного навчання, праці, 
громадської діяльності або при
ватних інтересів — захоплення 
спортом, музикою, співами то- 
що: Але справжньою, міцною, 
тривалою є та дружба, в осно
ві якої лежить спорідненість 
ідей, творчих прагнень, бажання 
служити інтересам народу і 
працювати в ім’я Вітчизни. 

•Зразком такої дружби с друж
ба .Маркса і Енгельса, Герцена і 
Огарьова, Добролюбова і Чер- 
пниіепського. Горького і Чехова, 
Чапаева і Фурманова.

іноді дружба може бути •’ 
між людьми, які не подібні між 
собою, тобто між мовчазним і 
балакучим, похмурим і веселим, 
повільним і рухливим. Буває, 
що в другові ми шукаємо те, 
чого не маємо самі, шукаємо 
доповнення до себе. Але ідейні 
погляди, переконання, інтереси, 
Цілі повинні бути єдиними, як
що ми думаємо про принципо
ву. справжню дружбу.

Щоб мати хорошого, вірного 
друга, треба, перш за осе, са
мому бути таким. До дружби 
необхідно дорости. У ній повин
на бути рівноправність. Якщо ж 
один командує, а другий лише 
підкоряється, то це не дружба.

Малокультурні і нечесні люди

на справжню дружбі' не здатні. 
Ці люди не друзів шукають, а 
«товаришів» по картах, чарці, а. 
можливо, і чомусь гіршому й 
страшнішому.

Чи можна дружити вдвох, 
утрьох і т. д.?*

Учень І! курсу музичного учи
лища Олександр Б. так відпові
дає; «Я вважаю, що неможли
во. Справжня дружба не може 
ділитися на частини. Така 
дружба живе одним життям, 
одними поглядами, мріями. Са
ме щира дружба може бути 
лише між двома людьми». Дум
ку Олександра поділяє його 
однокурсник Сергій П.

Інша частина молодих людей 
дотримується протилежної дум* 
ки. «Мати двох, трьох друзів 
можна. Сама я дружу з трьо
ма дівчатами. Так дружити 
краще, веселіше, цікавіше, біль
ше тем для розмов, суперечок, 
а коли один Із друзів неправий, 
то вія швидше цс усвідомить, бо 
його перекопує ие один, а двоє 
чи троє».

Студентка IV курсу англій
ського факультету нашого ін
ституту Людмила С. переконує 
нас, виходячи з конкретного 
факту: «Нас було четверо. Дру
жили ми з шостого класу. Наша 
дружба була міцною і залиши
лась такою, хоч уже пройшло 
дев’ять років. Доля нас розлу
чила. але наші зустрічі завжди 
теплі, радісні. Ми регулярно 
листуємося...»

Коли знайомишся з цими мір
куваннями, то мимоволі зга
дуєш довготривалу дружбу 
К. Маркса, Ф. Енгельса і Жеині 
Маркс, присвячену боротьбі за

прогрес і щастя людства; друж
бу льотчиків Чкалова, Байдуко
ва і Белякова, проникнуту ба
жанням підносити високо авто
ритет радянської науки і звели
чувати свою Вітчизну.

Дружба можлива як удвох, 
так і втрьох, вчотирьох і т. д. 
Дружба з декількома, ми в цьо
му перекопані, набагато багат
ша, бо вона більш сприятлива 
для ідейного 1 духопного росту 
і збагачення її учасників.

Справжня стійка і міцна 
дружба' можлива лише між ти
ми людьми, які живуть вели
ким, повноцінним життям, за
хоплені суспільно корисною ДІ
ЯЛЬНІСТЮ і прагнуть зробити 
приємне людям, корисне.

Моральна краса і сила такої 
дружби .» особливою силою про
явилась в роки Великої Вітчиз
няної війни. проявляється вона і 
сьогодні в мирній праці радян
ських людей, в навчанні моло
дого покоління.

Інша справа — кохання. Коха
ти двох або трьох одночасно 
неможливо. Справжнє почуття 
любові може бути лише до од
нієї або до одного. Дружба мо
же бути без кохання, а кохання 
без дружби неможливе. Микола 
Островськніі говорив, що Дрібне 
те кохання, де немає дружбіп

Наша молодь повинна добре 
знати, що той, хто уміє красиво 
й по-справжньому дружити, 
зуміє повно і глибоко любити. 
Але це тема для іншої розмови.

Л. 111К0Г. 
старший викладач кафедри 
педагогіки Кіровоградсько
го педінституту Імені О. С. 
Пушкіна.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ, 28 квітня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
дітей. (М). 9.15 — «Вудильник* 
(М). 9.15 — Тслапоцлнп (М)
10.00 — До 150-річчя з дня на
родження Карла . Маркса. «Сі
мейний альбом Карла Маркса»*. 
(М); 10.30 — «Пам’ятки архітек
тури». «Мцхета». (Тбілісі). 11.00
— Для юнацтва. «Шукачі». Те
левізійний клуб. (М). 10.10 
Першість СРСР з хокей: «Спар
так» (М) — ЦСКА. (М). 17.30 — 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 18.30 — «Музичний 
кіоск», (М). 19.00 — Першість 
СРС.Р з футбола: «Шахтар» 
(Донецьк) — «Торпедо» (М). В 
перерві та по закінченню -- 
«-Старт-68». (К). 21.00 — «Сім
днів». Міжнародна програма. 
(М). 21.45 — «Поштовий калей
доскоп». (К). 22.45 — «Камер
тон доброго, настрою». (Мико
лаїв).

Друга програма. І2.00 — До 
150-річчя з дня народження 
Карла Маркса. «Карл Маркс и 
боротьбі за єдність робітничого 
руху». (М). 12.20 — Для дітей. 
«Роби з нами. роби, як ми. ро
би краще нас». (ІІДРЬ 13.00 — 
«Будь сильним, будь спритним». 
(Львів). 13.45 — «Для нас, жін
ки». Тележурнал., (М). 11.15 -- 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. «60 тисяч,- кілометрів». 
(М). 15.00 — Для дітей. «Від
рядження за листом». (К). 15.40
— «ТЕК-68». (К).

ПОНЕДІЛОК. 29 квітня. Пср.- 
ша програма. 18.30 — Слухачам 
шкіл основ марксизм у-ленініі« 
му. Історія КПРС. «Партія на 
чолі захисту соціалістичної Віт
чизни». Консультація. (М). Ї9.00 
— Рапорти трудових перемог. 
(Кіровоград). 19.20 — Святковий 
концерт, (Кіровоград). 20.30 
Програма «Час». (М). 21.15 -у 
Кіиопрограма. (М). 22.30 — Ху
дожній фільм «Операція «И» та 
інші пригоди Шурпка». (К).

Друга програма. 19.00 — «Де
сять днів овацій». Прем’єра т£ 
леспектаклю. (К). 19.30 — «Ви
ставка. Рік 1968-й». (К). Ю.45 -~ 
«Буковинські вечірки». Прем’є
ра телефільму. (К).

ВІВТОРОК, ЗО квітня. Перша 

програма. 18.30 — «Закон солі; 
дарності». Міжнародному днф 
солідарності — 1 Травня прті- 
спячується ця передача. (мг- 
20,1.» — «Музичний антракт»- 
(М). 20.30,— Одна година життя 
Батьківщини. «СРСР. ЗО квітня 
1968 року». (М). 21.30 — «Ве
чірній Кіровоград». (Кірово
град). 21.50 — Художній фільм 
«Товариш пісня». (Кіровоград).

Друга програма. Театральні 
зустрічі. (М). 22.45 — Запрошує
мо на бал. (К).

СЕРЕДА, I травня. Перша 
програма. 9.25 — Військові па
ради і демонстрації трудящих. 
Репортажі з Красної площі і 
Хрещатика. ГІо закінченню 
трансляції—«Мелодії моєї Бать
ківщини». Концерт. (М). 15.30 — 
Для дітей. «Від трьох до се
ми». Святковий концерт. (К). 
16.30 — «Вітаємо з святом». 
Концерт. (К). 17.10 —'Програма 
кольорового телебачення. (М). 
18.45 _ «Дзвенить Першотрав
нем весна». Святковий випуск 
«Голубого вогника». (М). 21.00
— «Першотравневнй салют». 
Репортаж з Красної площі. (М). 
21.15 — «Рівно 20 з гаком». 
Прем’єра телефільму. (К). 22.15
— «Святкує Радянська Украї
на». Спецвипуск толепістей. 
(К). 22.45 — Запрошуємо па 
бал. (К).

МИКОЛАЇВф ПОКАЗУЄ

НЕДІЛЯ, 28
Гімнастика для ____ __
— «Будильник». (М). 9.45 — Те
левізійні новини, (М). 10.00 —
До 150-річчя з дня народження 
Карла Маркса. «К. Маркс в бо
ротьбі за єдність міжнародного 
робітничого руху». (М). 10.30 — 
«Пам’ятники архітек тури». 
«Мцхста». (Тбілісі). 11.00 — Для 
юнацтва. Телевізійний клуб 
«Шукачі» (М). 12.00 — «В цей 
день 50 років тому». До виходу 
о світ праці В. 1 Леніна «Чер
гові завдання Радянської вла
ди». (М). 12.20 — Англійська
мова для малят. 12.50 — Муль
типлікаційний Фільм. 13.00 — 
«Будь сильним, будь спритним». 
(Львів). 13.45 — Телевізійний 
журнал «Для вас, жінки». (М), 
14.15 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту. (М). 1> 00
Першість СРСР з хокся: «Сп-зр- 
так» (Москва) — ЦСКА. І'-Ц 
Програма кольорового

■чепця. (М). 19-00 - <С'*
Спектакль Московського театру 
імені Ленінського ІКОМС‘,’?’?ЛУ* 
(М). 21.00 - «Сім ЛІІІП». МІЖ"3 
родпа програма. (М) 2І.4а »
ефірі «Молодість». (Ленінград). 
22.45 — «Камертон доброго на
строю* .

квітня. 9.00 — 
дітей. (М). 9.15
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КАРАГАНДИНСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ

га/К

В. КОРЕНЕЦЬКИЙ.
ФУТБОЛ

районів, 
повніє по

Центральна Рада ДССТ «Колгоспник» 
І ЦК ЛКСМУ проводять в цьому році 
111 сільські спортивні ігри, присвячені 
50-річчю Ленінського комсомолу. В об- 

змагати-ласті спортсмени товариства 
муться з 11 видів спор
ту. Вже проведено по
єдинки з 4 видів. В зма
ганнях на першість ко
лективів фізкуль тур и 
і районних рад то
вариства взяло участь 
близько ЗО тисяч сіль
ських спортсменів. 20 з 
них виконали норматив 
першого спортивного 
розряду, близько 150 — 
другого, більше тисячі — третьАого та 
юнацького розрядів. Судді зафіксували 
23 районних та обласних рекордів.

Масові змагання в 1 і II етапах з не
поганою результативністю відбулись в 
Новоукраїнському, Новомиргородсько- 
му, Компаніївському та Гайворонському 
районах, де майже всі колективи прове
ли першості з шахів, шашок, гирьового 
спорту, настільного теніса.

Разом з тим викликає тривогу хід ігор 
в деяких районах. Є чимало колективів 
фізкультури, де змагання проводяться 
з малою кількістю учасників. У Зна- 
м’янському, Кіровоградському, Бобри- 
нецькому районах значна частина ко
лективів фізкультури ще не провела 
жодного змагання. Це стосується кол
госпів імені Жданова, імені Шевченка, 
імені «Правды», «Перемога», імені Ва
тутина Знам’янського району, імені Ча
паева, імені Крулської, імені Ватутіна та 
ряду інших Кіровоградського району. 
В Бобринецькому районі сільські ігри 
добре проходять лише на папері.

Таке становище склалось тому, що 
оргкомітети по проведенню районних 
ігор, райради ДССТ «Колгоспник», ради 
Союзу спортивних товариств та органі- 

райкоми проф- 
робітників і 

сільського 
райкоми 

усунулися

СЬОГОДНІ «Зірка» прий
має новачків класу «А», 

футболістів севастопольсько
го СКЧФ.

Цей колектив добре відо
мий любителям футбола зі 
стажем. Команда створена у 
1918 році, в період 1949—1953 
років виступала у першості 
РРФ.СР. З 1954 року флот
ські футболісти беруть 
участь у змаганнях майстрів 
класу «Б». Правда, в 1955 
році команда посіла останнє 
місце серед українських ко
лективів, програла 'перехідні 
матчі «Спартаку» 3 Івано- 
Франківська і на один рік 
вибула з класу «Б». Почи
наючи з 1957 року, СКЧФ — 
незмінний учасник чемпіо
нату країни серед майстрів 
класу «Б». Найвище досяг
нення: перше місце в третій

Q СУПЕРНИКИ «ЗІРКИ»

ПРОФЕСІЯ
ВІЙСЬКОВИЙ
ТИМ, КОГО МАНЯТЬ ГОЛУБІ ДОРОГИ

Зараз, після 
спорту, місця

зацій, 
спілки 
службовців 
господарства, 
комсомолу 
від цієї справи, не стали 
організаторами сільсь
ких ігор. Ряд районів на
віть не спромоглися ви
ставити збірні команди 
на першість області із 
гирьового спорту, 

змагань з чотирьох видів 
розподіляються так:

«Колгоспник».

Райони Очки Місця
Долинський 57 1
Кіровоградський 52 2
Олександрівський 48 3
Новоукраїнський 47 4
Ульяновський 44 5
Голованівський 43 6
КомпаніТвський 40,5 7—8
Петрівський 40,5 7—8
Устинівський 39 9
Маловисківський 38 10
Новомиргородський 36 • 11
Новоархангельський 29.5 12
Знам’ямський 29 13
Добровеличківський 27 14
Гайворонський 24,5 15
Бобринецький 22,5 16
Новгородківський 20 17
Олександрійський 19.5 18
Онуфріївський 9,5 19—20
Кремгесівський 9,5 19—20
Вільшанський 0 21

І. АГЄСВ,
заступник голови облради ДССТ

ТІЛЬКИ 
ДРУГИЙ?

Першість облрадн ДССТ «Кол
госпник» з гирьового спорту, 
яка відбулась з Петровому, при
мушує замислитись над шляха
ми розвитку цього виду спорту 
в області. В змаганнях взяли 
?ЧяСТ11 к°мандн лише десяти 

але й вони не були 
укомплектовані: за-

I
мість чотирьох учасників, як пе
редбачено положенням, прибу
ло по 2—3 спортсмени. Четвер
тий раз володарем кубку стала 
команда Долннського району. В 
особистому заліку с своїх ваго
вих категоріях перемогли пст- 
рівчанин А. Михайлюк, спорт
смен з Голованівськото району 
П. Довгань, його земляк В. Яро
вий, долинчанин Л. Сердюк. Ні
хто з учасників змагань не під
вився вище другого спортивно
го розряду.»

Гирі — це істинно пародниІІ 
вид спорту. Є всі можливості 
культивувати іДіго в кожному 
районі. Однак у більшості рай
рад товариства до Цього став
ляться безвідповідально. В 
Кремгссівському, Новомнрго- 
родському га інших районах 
змагання з гирьового спорту не 
проводяться, не готуються збір
ні для участі в першості об
ласті.

КАЛЕНДАР 
ІГОР

«КЛАС «А», ДРУГА ГРУПА, 
ДРУГА ПІДГРУПА

ТРАВЕНЬ
2. «Таврія» — «Суднобудів

ник», СКЧФ — «Локомотип», 
«■Ростсільмаш» — «Дніпро» (Кр), 
«Зірка» (Рз) — «Спартак», 
«Металург» (Лп) — «Дніпро» 
(Дн), «Сокіл» — «Металург» 
(Кб), «Шинник» — «Кубань», 
«Текстильник» — «Динамо»,

«Металург» (3) — «Зірка» (Кг), 
«Металіст» — «Авангард».

11. «Металург» (3) — СКЧФ, 
«Авангард» — «Зірка» (Кг), 
«Спартак» — «Ростсільмаш», 
«Кубань» — «Металіст», «Ди
намо» — «Металург» (Лп), «Со
кіл» — «Шинник», «Дніпро» 
(Дн) — «Суднобудівник», «Ме
талург» (Кб) — «Текстильник», 
«Дніпро» (Кр) — «Локомотив».

15. «Спартак» — «Металург» 
(Лп), «Кубань» — «Ростсіль
маш», СКЧФ — «Таврія», 
«Авангард» — «Суднобудівник», 
«Динамо» — «Металіст», «Дні
про» (Дн) — «Локомотив», «Со
кіл» — «Текстильник», «Дніп

(Кг),

- «Дні- 
«Мста- 

<Кг) -

м. Кіровоград, сул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо- 
еідального секретаря — 2-45-3$, еідді- 
піп _ 2-45-36.

Море підпорюється сміли
вим, сильним тілом і духом. 
Морський офіцер має бути 
фізично загартованим, до
сконало знати сучасну тех
ніку і озброєння корабля. В 
далеких плаваннях за тисячі 
кілометрів під рідної землі, 
в боротьбі з морською сти
хією під нього вимагається 
мужність і витривалість.

Якщо тебе манять голубі 
дороги, якщо ти любиш ро
мантику, — рстуиай до вій-

ськово-морсг КІГІ училищ. Всі 
училища флоту — вищі пій- 
ськово-учбові заклади. Ви
пускники училищ одержу
ють дипломі) інженера. Ви 
можете стати корйблеводіем 
або Інженером ііо енерге
тичних установках, спеціа-. 
.тістом будь-якого виду ко
рабельної зброї або знавцем 
радіослектроонкн. Все зале
жить від вибору училища і 
факультету.

зопі, третє місце у фіналь
ному турнірі переможців зон 
у 1958 році. Жодного разу 
севастопольці цс змогли по
вторити цей успіх, хоча не
одноразово були досить 
близько до нього. Після 
1958 року СКЧФ Дещо зни
жує свої показники: 1961 
рік — 8 місце в другій зоні, 
1962 рік — 8 місце в третій 
зоні, 1963 рік — 12 місце о 
другій зоні, 1964 рік — 5 міс
це в третій зоні. В останні 
роки любителі футбола вже 
звикли до того, що моряки 
дуже вдало проводять матчі 
першого кола, проте в дру
гому колі не витримують 
напруження. Так, у 1965 ро
ці СКЧФ на четвертому міс
ці в третій зоні, у 1966 ро
ці — на третьому місці в 
першій'зоні, у 1967 році — 
на четвертому місці в пер
шій зоні.

Цікаві деякі статистичні 
дані. СКЧФ провів у класі 
«Б» 493 матчі і має 200 пе
ремог, 115 нічиїх, 178 пора
зок. Баланс м’ячів 682—607.

З інших успіхів СКЧФ 
слід відзначити, що команда 
у 1952 і 1956 роках була чем
піоном Збройних Сил СРСР.

Наїіщасливішнм у кубко
вих баталіях виявився 1964 
рік, коли СКЧФ переміг 
команди класу «А» «Волгу» 
(Калінін), «Торпедо» (Ку
таїсі) і лише в упертій бо
ротьбі програв у Москві 
ЦСКА.

Нині СКЧФ дебютує в 
класі «А». Поки іцо важко 
передбачити, як виступати
муть моряки: иа старті вони 
перемогли в кубковому мат
чі 1:0 «Авангард» (Жовті 
Води). Після чотирьох ігор 
чемпіонату команда має дві 
нічиїх і два програші.

Ю. ДОВГАЯЕНКО.

ЗАПИТАННЯ

ГОЛОВИ ОБЛРАДН СДСТ 
«БУРЕВІСНИК» 

В. САВЧЕНКА

В Знам’янці відбулася зо
нальна першість студент
ського спортивного товари
ства з волейбола. Представ- 
ніікіі п’яти областей респуб
ліки, які приїхали в Зна
м’янку, продемонстрували 
красиву гру. Кожна коман
да мала свою форму, яка 
була підібрана зі смаком. 
Цього не можна сказати 
про кіровоградців. Майки 
без номерів, взуття не по 
позі псувало настрій і волей
болістам, і суддям, і гляда
чам. Всім було незручно за 
керівництво облрадн, яке не 
подбало про своїх вихован
ців. Тож і увертаюся до 
тов. Савченка із запитанням, 
чи думають в «Буревіснику» 
придбати для своїх спорт
сменів пристойну форму,

Б. ВІКТОРОВ.
м. Знам’янка.

ро», СКЧФ — «Авангард», «Со
кіл» — «Металург» (Лп), «Ме
талург» (Кб) — «.Металіст», 
«Зірка» (Кг)_— «Динамо», 
«Труд» — «Ростсільмаш», «Ло
комотив» — «Кубань».

ЗО. «Ростсільмаш» — «Сокіл», 
«Металіст» — «Труд», «.Мета
лург» (Лп) — «Металург» (Кб), 
СКЧФ — «Дніпро» (Дн), «Ме- 

зталург» (3) — «Дніпро» (Кр), 
«Шинник» — «Зірка» (Рз), 
«Суднобудівник» — «Динамо», 
«Локомотив» — «Спартак», 
«Зірка» (Кг) — «Кубань», 
«Таврі^» — «Авангард».

ро» (Кр) — «Зірка» 
«Труд» — «Шинник».

19. «Суднобудівник» - 
про» (Кр), «Таврія» — 
лург» (3), «Зірка» 
«Дніпро» (Дн), «Ростсільмаш» 
— «Динамо», «Локомотив» — 
«Авангард», «Металіст» — 
«Спартак», «Зірка» (Рз) — «Со
кіл», «Текстильник» — «Труд», 
«Шинник» — «Металург» (Кб), 
«Металург» (Лп) — «Кубань».

26. «Суднобудівник» — «Спар
так», «Металург» (3) — «Дніп
ро» (Дн), «Текстильник» — 
«Шинник», «Таврія» — «Дніп-

Т. о. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

ОГОЛОШУЮТЬ ПРИЙОМ КУРСАНТІВ:
Вище військово-морське училище підводного плавания іме

ні Ленінського комсомолу — м. Ленінград, Л-93.
Вище військово-морське училище радіоелектроніки імені 

О. С. Попова — м. Деиінград, Петродворсць, 4.
Вище військово-морське ордена Леніна Черьонопрапориє 

ордена Ушакова училище імені ЛІ. В. Фрунзе — м. Ленін
град, В-162.

Чорноморське вище військово-морське училище імені П. С. 
Ііахімова — м. Севастополь, 6.

Севастопольське вище військово-морське інженерне учили
ще — м. Севастополь, 15.

В УЧИЛИЩЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ особи чоловічої статі пі
ком від І7 до 21 року, які мають закінчену середню освіту, 
придатні за станом здоров’я до служби на флоті.

КОНКУРСНІ ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ проводяться з 15 лип
ня по 15 серпня з математики (письмово та усно), фізики 
(усно), російської мови і літератури (письмово).

Детальні довідки про вступ до училищ можна одержати 
у військкоматах.

па 1968—1969 навчальний рік по спеціальностях: 
ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

На 1-й курс:
Маркшейдерська справа, 
гірниче .машинобудування, 
промислово та цивільне будівництво, 
гірнича електромеханіка,
планування :іа підприємствах гірничої промисловості, 
підземна розробка вугільних родовищ.

На 11-й курс:
підземна розробка вугільних родовищ, 
маркшейдерська справа.

ВЕЧІРНЄ ВІДДІЛЕННЯ
На 1-й курс:

підземна розробка вугільних родовищ, 
гірнича електромеханіка, 
промислове та цивільне будівництво, 
гірниче машинобудування.

На 11-й курс:
підземна розробка вугільних родовищ, 
гірнича електромеханіка,
планування на підприємствах гірничої промисловості,

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
На 1-й курс:

гірнича електромеханіка, 
промислове та цивільне будівництво.

На і 1-й курс:
планування па підприємствах гірничої промисловості

УМОВИ. ПРИЙОМУ:
На гірничі спеціальності денного відділення приймаються 

тільки юнаки, яким на 1 квітня, сповнилось 15 років.
11а спеціальність «Промислове та цивільне будівництво* 

приймаються особи у віііі від 14 до 30 років.
Па вечірнє і заочне відділення прийом проводиться без 

обмеження віку.
Ті, хто вступає па 1-й курс денного, вечірнього та заочного 

відділень, складають екзамени з російської мови (диктант), 
математики (усно) в обсязі програми восьмирічної школи.

Па 11-й курс — з літератури письмово (твір) та математи
ки (усно) в обсязі програми середньої школи.

Заява із зазначенням обраної спеціальності подається н а., 
ім’я директора разом з такими документами: свідоцтво' 
(атестат) про освіту тільки в оригіналі або перевідне сві
доцтво про перехід в 9, 10, 11 класи середньої школи; авто
біографія; медична довідка (форма № 2'6); трд фотокартки 
(3><4 см). Вступник пред’являє особисто свідоцтво про на
родження чи паспорт, військовий кинток чи приписне сві
доцтво. , ...

Особи, які мають стаж роботи більше 2-х років, додають 
витяг з трудової книжки, а КОЛГОСПНИКИ — ВИТЯГ ІЗ колгосп
ної книжки і при умові, якщо успішно складуть екзамені!, 
зараховуються поза конкурсом. \

Час служби в Радянській Армії зараховується в стоїк 
практичної роботи.

Учні забезпечуються гуртожитком. /
Розмір стипендії на всіх курсах — 20 крб. в місяць.
Зарахування на стипендію проводиться з урахуванням ма

теріального етапу учня.
Учням, які командировані до технікуму промисловими під

приємствами і будовами, стипендія виплачується па 15 про
центів більше встановленої.

Заяви приймаються:
на денне відділення: від тих, що вступають на 1-й курс, — 

з 1 червня по 31 липня, від тих, що вступають на 11-й курс. 
— з 1 червня по 15 серпня;

на вечірнє відділення: від тих, що вступають ла 1 
си, — з 3 травня по б серпня;

на заочне відділення: від тих, що вступають на І 
сп, — з 3 травня.по 10 серпня. '

Екзамени проводяться:
на денне відділення — з 1 по 20 серпня;
на вечірнє відділення

з 7 но 12 серпня.
на заочне відділення 

яя, з ІЗ по 20 серпня.
Особи, що закінчили , ____ ,

пою грамотою чи середню школу з аолотоп або' срібиою ме
даллю, приймаються без вступних екзаменів.

Заяви з необхідними документами направляти на адресу: 
м. Караганда, проспект Радянський, 9. Приймальна комісія. 
Телефон 7-14-80.

і II кур-
і II кур-

10 липня,— 3 1 по 20 черпни, з 1 по

— 3 11 по 20 червня, а II но 20 лип- 

нспопву середню школу з позпіаль-
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