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ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ- 
ОСНОВА КОМСОМОЛУ

V ПЛЕНУМ ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ

; Вчора, 14 квітня, в Києві відбувся V Пленум Цен
трального Комітету ЛКСМ України. В його роботі 
.взяли участь члени і кандидати в члени ЦК ЛКСМУ, 
члени ревізійної комісії республіканської комсомоль
ської організації, а також другі секретарі, обкомів, 
група секретарів міськкомів і райкомів ЛКСМУ, по
мічники начальників політуправлінь по комсомолу 
військових округів, Червонопрапорного Чорномор
ського Флоту, редактори обласних молодіжних га
зет, представники республіканських міністерств і ві
домств, громадських організацій.

Учасники Пленуму обговорили доповідь секретаря 
ЦК ЛКСМ України О. С. Капто про завдання комі
тетів комсомолу республіки по дальшому підвищен
ню рівня організаторської та ідейно-виховної роботи 
первинних комсомольських організацій.

Доповідач і ті, хто виступив у дебатах, відзначали, 
що комсомольські організації республіки активно 
впливають на виховання юнаків і дівчат в дусі без
межної відданості комуністичним ідеалам, мобі
лізують їх на боротьбу за виконання рішень XXIII 
з’їзду КПРС і XXIII з’їзду КГІ України, на достро
кове здійснення завдань п’ятирічки, гідну зустріч 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна, піввіково
го ювілею ВЛКСМ.

Комсомольські організації республіки зміцніли по
літично й організаційно, розширили зв’язки з несяіл- 
ковою молоддю. Свідченням цього є той факт, що 
за останні два роки в ряди ВЛКСМ влилося більш 
як мільйон триста тридцять тисяч юнаків і дівчат. 
Тільки після XX з’їзду ЛКСМУ в республіці створе
но дві з половиною тисячі нових первинних ком
сомольських організацій. Нині їх на Україні майже 
61 тисяча. У своїх лавах вони об’єднують 4.098.413 
членів ВЛКСМ. Переважна більшість комсомоль
ських організацій стала надійними помічниками пар
тійних комітетів у вихованні підростаючого поко- 
кіння.

На Пленумі наводилось багато прикладів, що ха
рактеризують авангардну роль комітетів комсомолу 
на виробництві. _

(Закінчення на 2-й стор.).

Н0ВГ0Р0ДК1ВЦЯМ -
ПЕРША ПРЕМІЯ
Видавництво ЦК ЛКСМУ 

«Молодь» та управління 
«Союздруку» Міністер
ства зв'язку УРСР підби
ли підсумки конкурсу на 
кращу організацію пе
редплати республікан
ських молодіжних і дитя
чих журналів на 1968 рік, 
що тривав з 1 вересня по 
25 листопада 1967 року.

Першу премію (акор
деон «Алмаз») присуд
жено комсомольській 
організації колгоспу

«Жовтнева революція» 
Новгородківського райо
ну нашої області.

За успішне розповсюд
ження молодіжних ви
дань Петрівському рай
кому комсомолу при
суджено третю премію 
(радіола «Чайка»).

Премії переможцям 
незабаром будуть вру
чені представниками ви
давництв і редакцій жур
налів.

Це було п’ятдесят років тому. Радянська влада робила тільки перші кроки на 
українській землі, а її вже чекали тяжкі випробування. Піднімала голову внутрішня 
контрреволюція, з усіх боків на країну націлювалися полчища імперіалістичних 
хижаків.

Перший бій довелося тримати з австро-німецькими окупантами. То 
була справді народна війна. Очолювані більшовиками, робітничі й се
лянські загони громили окупантів та їх поплічників, відстоювали свою 
волю, принесену Жовтнем. Про одну з героїчних сторінок цієї бороть
би — Канізьке повстання, півстолітній ювілей якого відзначатиметься 
З червня ц. р. — розповідається в нарисі нашого позаштатного корес
пондента ЛІ. Стояна. На цьому фото — ветерани Канізького повстання 
(знімок 1968 р.).
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Молодий слюсар Олександ
рійського авторемонтного за
воду Іван ДОДАТКО — один 
з великого загону комсо
мольців, які взялися впора
тися з виробничим завдан
ням ювілейного року до 
50-річчя ВЛКСМ.

Фото А. БОЙКА.

РІК МИНУВ, 
чого 
НАВЧИЛИСЯ?

Закінчився рік у системі комсомольської політосвіти. 
Ряд райкомів комсомолу уже підбили підсумки навчання, 
узагальнили досвід кращих пропагандистів. Наш корес
пондент зустрівся з деякими секретарями райкомів і по
просив поділитися думками про те, чим був характерний 
минулий навчальний рік, розповісти про один з кращих 
гуртків чи клубів.

Ольга ПАВЛЕНКО, 
другий секретар Онуф- 

ріївського райкому ком
сомолу:

— Минулий навчальний 
рік характеризується 
зрослою активністю слу
хачів і збільшенням їх 
кількості, У нашому ра
йоні всіма видами на
вчання було охоплено по
над 2300 юнаків і дівчат, 
з них більше 400 чоловік 
підвищували свій ідейний 
рівень у гуртках і клубах 
комсомольської політос
віти. Характерно, що в 
ряді гуртків і клубів 
кількість слухачів збіль
шилася в період навчан
ня. Це, наприклад, стосу
ється клубу «Рідна зем
ля», що працював при 
комсомольській організа
ції колгоспу імені Кірова.

Пам'ятаю, напередодні 
навчального року в цій 
організації були комсо
мольські збори. Я розпо
віла, які є гуртки і клуби 
комсомольської політос
віти, коротко ознайомила 
з програмами. Чоловік 
п’ятнадцять висловилося 
за те, щоб створити клуб 
«Рідна земля». Пропаган
дистом було призначено 
Олександру Буланок, вчи
тельку Онуфріївської се

редньої школи, колишню 
випускницю - відмінницю 
цієї ж школи.

Перше заняття відбу
лося 2 жовтня. А потім 
регулярно збиралися че
рез два тижні в середу, 
без нагадувань. І з кож
ним заняттям слухачів 
ставало все більше. Че
рез півроку в клубі вже 
брала участь. майже вся 
молодь села.

Вивчали розвиток кол
госпного виробництва у 
країні і в своєму селі, зу
стрічалися з ветеранами, 
до хрипоти дискутували 
про те, що ще слід зро
бити, щоб швидше сти
ралися грані між містом 
і селом.

Вивчали історію рідно
го села і відновлювали 
ту історію, збираючи 
спогади і. фотографії. І 
ось незабаром має від
критися сільський му
зей.

Чимало дискутували 
про красу рідної землі, 
а весною своїми руками 
члени клубу «Рідна зем
ля» в селі розбили клум
би, квітники, посадили 
дерева, впорядкували ву
лиці.

Цікаво, а інколи просто 
захоплююче проходили 
заняття в гуртках «Круго

зір» у колгоспі імені Іл
ліча, де пропагандистом 
секретар парторганізації 
Олександр Григорович 
Кравцов, та в колгоспі 
імені XX з’їзду КПРС, де 
пропагандистом вчитель 
Микола Іванович Ковто- 
нюк.

Навчальний рік закін
чився, але в освіті кані
кул немає. Молодь і далі 
гартує свій світогляд на 
вечорах-зустрічах, у бесі
дах на фермі чи в полі.

Василь БЕЗВЕРХНІЙ, 
другий секретар Голо- 

ванівського райкому ком
сомолу:

— У гуртках і клубах 
політичної освіти навча
лося близько тисячі чоло
вік. Вже одна ця цифра 
свідчить про великий по
тяг працюючої молоді до 
оволодіння марксистсько- 
ленінською теорією. Як
що ж побуваєш на занят
тях, вслухаєшся у відпо
віді, то ще краще розумі
єш, наскільки серйозне це 
прагнення молодих.

Вони не тільки попов
нюють свій багаж знань, 
а й прагнуть загартува
тися фізично. Саме цим 
пояснюється любов до 
клубу «Олімп», який дає 
можливість познайомити
ся з теорією спорту, з до
сягненнями спортсменів і 
водночас стати самому 
здоровим і сильним.

З чотирьох таких клу
бів "найбільшою активніс
тю виділяється «Олімп» 
у колгоспі імені Чкалова. 
Очолює його секретар 
комсомольської організа
ції, інструктор по спорту 
Пилип Скрипник. Тут 
більшість молоді займає
ться спортом, особливо 
багато любителів легкої 
атлетики. Футбольна 
команда колгоспу — од
на з кращих в районі.

Олександр ХАЛЯВКО, 
другий секретар Боб« 

ринецького райкому ком« 
сомолу:

— Рік минулий — це 
рік дальшого зростання 
майстерності комсомоли» 
ських пропагандистів, ак
тивності слухачів. Це 
зростання пояснюється1 
перш за все тим, що ко
жен прагне якнайкраще 
зустріти 50-річчя ВЛКСМ 
і 100-річчя від дня народ
ження В. І. Леніна.

Наближенням комсо
мольського ювілею якраз 
пояснюється великий по
тяг до ’’вивчення історії 
комсомолу. Тому в нас 
з 87 гуртків і клубів 39 
працювали по темі «Наш 
Ленінський комсомол».

Великою популярністю 
користувався молодіжний 
полі гнчннй клуб «Глобус». 
Він дуже цінний тим, що 
розширює знання молоді 
про молодіжний рух за 
рубежем, допомагає ще 
краще зрозуміти перева
ги нашого суспільного і 
державного ладу над 
буржуазним, прищеплює 
смак та інтерес до занять 
політикою.

Труднощів у роботі, і, 
зокрема, в роботі «Глобу
су» було чимало. Основна 
біда, що немає спеціаль
них посібників. І пропа
гандистам доводилося ви
трачати чимало часу, щоб 
відшукати потрібний ма
теріал у різних джерелах.

З одинадцяти клубів 
«Глобус» найкраще пра
цював такий клуб при 
комсомольській організа
ції колгоспу «Україна». 
Пропагандист Надія Риб
ка, комсомолка, завуч . 
місцевої школи, зуміла 
більшість занять провести 
цікаво, змістовно. Пока
зово й те, що на початку 
членами клубу були тіль
ки комсомольці, а згодом 
він поповнився і неспілко- 
вою молоддю.
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. Досвід роботи кращих, говорилось на 
Пленумі, свідчить про те, що в сучасних 
умовах можна ще більше активізувати 
діяльність первинних організацій по. 
ідейно-політичному гартуванню молоді, 
ширше залучати юнаків і дівчат до 
участі в суспільно-корисній праці. Пай-, 
важливіша умова розв'язання цього 
завдання — дальше удосконалення тру
дового виховання підростаючого поко
ління. Комсомольські організації повин
ні забезпечити масову участь всієї мо
лоді -в боротьбі за високу продуктив
ність праці, зниження собівартості про
дукції і підвищення її якості, широке 
впровадження наукової організації пра
ці, використання резервів і всіх мож
ливостей для дальшого піднесення су
спільного виробництва.

Па Пленумі йшла ділова розмова про 
необхідність використати весь арсенал 
форм і методів ідеологічної роботи для 
активного впливу па формування кому
ністичного світогляду молодого поко
ління, повести рішучу боротьбу з ан
тигромадськими вчинками, пережитками 
минулого, з будь-якими спробами бур 
жуазиої пропаганди вплинути па моло
дих людей.

Комсомольські організації республіки 
повинні з ще більшим розмахом і гли
биною дбати про вивчення всіма юна
ками і дівчатами маркснзму-леіііпізму, 
історії КПРС і Ленінського комсомолу, 
теорії і практики комуністичного будів
ництва. Особливо зростає значення цієї 
роботи в дні підготовки до 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна. Необхід
но вчити молодь по-леніиському жити, 
працювати і мислити.

Можливості тут безмежні. Це — са
мостійне вивчення творів основополож
ників наукового комунізму, організація 
ленінських уроків і читань, проведення

теоретичних конференцій і циклів лек
цій, зустрічі з ветеранами партії і рево
люції, створення ленінських музеїв.

В ідейно-політичному вихованні мо
лоді не може бути шаблону. Необхідно, 
говорилося на Пленумі, всіляко врахо
вувати пікову і виробничу специфіку 
різних категорій молоді, її життєвий 
досвід і місцеві традиції. Потребує 
дальшого удосконалення робота пер
винних комсомольських організацій ву
зів і технікумів. ■

Промовці ділились досвідом організа
ції культурного і змістовного відпочин
ку молоді у зв’язку з переходом на 
п'ятиденний робочий тиждень, особливо 
в літній період. Мова йшла про поліп
шення лекційної і культурно-масової 
роботи па виробництві і за місцем про
живання,. про необхідність створення 
таборів праці і відпочинку, проведення 
туристських походів і екскурсій по міс
цях революційної, бойової і трудової

як і вся 
діяльно 

фсстива-

цих революційної, бойової і 
слави радянського народу.

Юнаки і дівчата України, 
прогресивна молодь планети, 
готуються до IX Всесвітнього 
лю молоді і студентів. На Пленумі під
креслювалась необхідність роз'яснюва
ти юнакам і дівчатам смисл внутрішньої 
і зовнішньої політики’ партії і уряду, ор
ганізовувати лекції і бесіди про рішення 
квітневого (1968 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
про боротьбу Комуністичної партії за 
зміцнення міжнародного комуністично
го і робітничого руху, дружби між на
родами країн соціалістичної співдруж
ності.

Велику увагу учасники Пленуму при
ділили питанням внутріспілкової роботи 
первинних комсомольських організацій. 
Вони підкреслювали, що первинна ор
ганізація — основа комсомолу. Від рів
ня її роботи залежить успіх виховання 
ідейно переконаних борців за справу 
партії Леніна.

Па Пленумі виступив член ГІолітбю- 
ро, секретар ЦК КП України О. П. 
Ляшко.

В обговореному питанні прийнято по
станову, в якій намічено конкретні зав
дання комітетів ЛКСМУ по дальшому 
підвищенню рівня організаторської та 
ідейно-виховної роботи первинних ком
сомольських організацій.

* * *
Пленум розглянув також організацій

не питання. У зв’язку з переходом 

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

Ю. II. Єльченка на партійну роботу 
Пленум увільнив його від обов'язків 
першого секретаря і члена бюро ЦК 
ЛКСМ України. У зв’язку з переходом 
Л. О. ГІустовойтова на партійну роботу 
Пленум увільняв його від обов'язків 
члена бюро ЦК ЛКСМУ.

Першим секретарем ЦК гІКСМ Ук
раїни обрано О. С. Капто, другим — 
І І Скибу, секретарем і членом бюро 
ЦК ЛКСМУ — г. І. Ревенка.

Пленум обрав членом бюро ЦК 
ЛКСМУ К. І. Масика, першого секре
таря Київського обкому ЛКСМУ, кан
дидатом у члени бюро ЦК ЛКСМУ 
обрана Г. М. Мепжерес, завідуюча від
ділом пропаганди і культурно-масової 
робот.. ЦК ЛКСМУ. (РЛТАУ)

а

м. стоян

1. СОНЦЕ ЛЕНІНА
На майдані коло церков 
революція Іде.
«КпЛ чабап. — усі гукнули. — 
За отамана буде!»

П. ТИЧИНА.
Радянській владі було всього кілька 

місяців. Та за ці кілька місяців немов 
ожило все. Люди на землі, наділеній Ра
дянською зладою, на своїх низах сіяли 
ячмінь, овес, зоряні надії. А вечорами 
збиралися на майдані, стомлені, запиле
ні, збиралися до будинку, над яким по
лум’янів червоний прапор. Пихкали ци
гарками, вели нескінченні розмови. Шко
лу для дітаори відкрили — це дуже доб
ра. 1 за лікарню спасибі. Оточували го
лову ревкому, колишнього наймита Па
ровика і питали, що діяти далі. Землю 
забрали в багатіїв — і есе?

Семен Капріор гарячкуваз:
— Жмикрути розбагатіли на війні, на 

сльозах. Треба й худобу їхню розділити!
І за хліб не забували. Хіба ж можна 

залишити голодними вдів, дітей солдат
ських?

До більшовиків горнулися всі. Кому
ністу Юхиму Ніколасву не дазали ні на 
хвилину спокою. Юхим у Петрограді був, 
у самому .Смольному. Юнаки тамували 
подих, слухаючи розповідь про револю
цію. Ніколаєв не скупивсь на слова, все 
з’ясовував, а кінчав незмінно одним:

— Нам тільки з Леніним іти, з його 
великою правдою. Вона для нас — єди
не сонце.

Ленінське сонце розгорялось над 
скривдженою землею, і зеленіли дере
за, і квітли надії, і сіяли зерна вчораш
ні наймити...

2. ЧОРНА РАДА
На вулицях 
Щулиться, 
Жнеться до мурів, 
Чекає. Петлюри, 
Зулусів, 
Антанти, 
Сатани...,

Василь ЕЛЛАМ. «Буржуй».
Майже щовечора, крадучись між вер

бами й лозами, поміж вишняками, мов 
гаддя, сповзалися до свого верховоди, 
колишнього сільського старости, куркулі. 
Не один стогнав:

— Що ж це робиться? Забрали землю, 
а тепер Семен Капріор на майдані кри
чав, щоб і худобу нашу поділити!

Хтось із кутка рішуче кинув:
— Хай спробує. На вила підійму!
Староста сердито григлав:
— Зачекай з вилами! Не час. А в ко

мори вони заглянуть. Не тримайте зерно 
в засіках, ховайте в ямах.

— Стріляти б їх.
— Або на вітряки, на крила!
— Староста невдоволено шипів:
— Не час! Чусте, кажу, не час! Краща 

запам'ятозуйте, хто із злидоти наше щось 
узяв, хто горнеться до ревкомівціз. 
Щаслива година йде, людоньки.

Лупали о’дия на одного очима, а ста
роста сміявсь:

— Невже не чули — німці йдуть на 
Україну!

— Та хіба ж це правда?
— Правда!
— Слава ж тобі, боже!
— А військо ж як, оті червонопузі?
— Поминай, як звали!
— А комітети більшовицькі?
— Амінь і з нимиї Багато комітетників 

уже й у землі лежать!
— Слава ж тобі, божа. Та чи надовго 

ті німці?
— Навіки вічні! Там така сила! Вій

ська того, зброї тієї!
— А як же Росія, не піде в бій?
— Куди там з німцями тягатись!
— То що ж тепер робити.?.
— Хліб-сіль готувати. Треба ж зустрі

ти гостинно, по-доброму.. Моя рада — 
німців триматись. Хоч і джеркотять зони 
не по-нашому, але то наші найкращі 
приятелі. Всюди голоту втихомирюють. 
Шомполами, рушницями, вірьовками. 
Землю хазяїнам вертають.

— Якийсь обережніший запитав:
— А не вийде так, щд німці вернуть 

нам землю, а потім ковтнуть і нас з 
нею?

— Я й про це скажу. Німці не самі 
прийшли. їх запросив наш уряд.

— Ленін?
— Не Ленін, хіба він наш уряд?! Ду

рень ти набитий! Запросила їх наша 
Центральна Рада, що в Києві. І склала 
договір. Нас німці й пальцем не зачеп
лять. А якщо гозорити відверто, то вис
тачить всього і їм, і нам. Нам така спіл
ка вигідна!

Борода від вікна кинула:
— Та я б із чортом угоду склав, лиш 

би вернути землю та порахуватися з го
лотою.

Чорна рада тривала до самісінького 
ранку. Як один, порішили зв'язатися з 
поміщиками Лупенками, а через них і з 
німцями.

3. ДО ДРУЗІВ НА ПОРАДУ
Лік оийшли даано вже у путь 

нам відому, 
Ха.і кулі ворожі назустріч летять 
Ні слова про спокій*. Ні звуку 

про втому! 
.Вмремо. — а здобудем ключі 

від життя.
Василь ЕЛЛАМ.''«вперед».

Голова Канізького ревкому А. П. Па-

ЮНИЙ КОМУНАРЕ! МИ ТОБІ ХОЧЕМО РОЗПОВІСТИ ПРО ТИХ, ХТО 
ВОЮВАВ ЗА ТВОЮ УСМІШКУ, ЗА ТВОЮ РАДІСТЬ, ЗА ТВОЄ ЖИТТЯ. МАЙ
ЖЕ ВСІ ВОНИ БУЛИ ТАКОГО ВІКУ, ЯК І ТИ...

СЛУХАЙ ЖЕ, МОЛОДИЙ КОМУНАРЕ, ПРО ХОРОБРИХ, БЕЗСТРАШНИХ 
ВОЇНІВ РЕВОЛЮЦІЇ...

роаин, оточений друзями, обговорював 
тривожні звістки з сусідніх сіл — там 
окупанти почали грабіж і розправу...

Почувся шум, галас, Тимофій Поліщук 
підійшов до вікна. Розчинив його, обер
нувсь:

— Люди йдуть!
До ревкому, на майдан ішли не де

сятки, а сотні каніжан. І над усіма і від 
усіх неслось одне запитання:

— Правда, що окупанти лізуть?
— Правда, товариші.
— Що ж робити, ревкомівці?!
Важке питання і важно дати відпо

відь. Та вихід є. Вони ж не самі. Є в них 
щирі друзі, є вірні вчителі. Ревком прий
має рішення: негайно зв’язатися з єлм- 
сазетградськими більшовиками. В небез
печну дорогу крізь ворожі патрулі виру
шають Панас Данилов, Павло Танін, Яків 
Танін і Тимофій Поліщук...

Для більшовиків, для робітників Єли- 
саветграда весна 1918 року була дуже 
важкою, Місто й повіт зайняли австро- 
німецькі окупанти, по вулицях, по бру
ківці гупав кований чобіт ненависного 
ворога.

Майже щодня влаштовувались облави, 
йшли арешти. В тюрмі і в глинищах, у 
ярах лунали постріли.

Ворог залізною рукою стискував пальці па 
горлі міста.

Проте, тиші не було! Місто не хрипіло в 
передсмертній агонії, воно жило. Більшовики, 
революційний комітет пішли у глибоке під
пілля і звідти керували боротьбою, що не зга
сала, розгорталася. Більшовики, відомі м не
відомі герої, люди з нових легенд, ] «вмираю
чи, виходили на бій з ворогом.

Оточене місто. Ніч. Балашівка. Околи
ця. А за нею майже непомітний мовчаз
ний Інгул. Плеск води. І крик гайдамаки:

— Хто там?! ,
Постріли. Погоня. Патрулі й патрулі. 

Знайома хатина робітника. Завулок. Дру
гий. Завод Ельворті. І хто б подумав, що 
майже поруч з набитою німцями й гай
дамаками казармою зібравсь на надзви
чайне засідання комітет.

Комітетники оточили Данилова, Тані- 
них, Поліщука. Розпитували про все: як 
живуть люди, чи є хліб, чи засіяли поля, 
чи знають правду про окупантів, що га
дає біднота, до кого горнуться середня
ки і що роблять куркулі.

Панас відповідав, неначе перед ним 
лежало село, як на долоні—з усіма три
вогами і болями.

Один з комітетників рвучко піднявсь і 
заговорив:

— Цс Дуже добре, що ви прийшли до 
нас. Настали важкі часи, але не бійтеся 
німців. Ми сильніші за них. На півночі їх 
вже б’ють партизанські загони, у бо

ротьбі нам допоможе Радянська Росія.
— А нам що робити? — спитав Пояі- 

щук.
— Організовуйте й ви повстанський за

гін. Згуртовуйте навколо себе бідняк*« 
•і середняків. А робітники Єлисаветграда 
допоможуть вам зброєю. Залучайте до 
себе й інші села. Нам немає ніякого ви
бору — треба бити, гнати окупантів з 
рідної землі! І запам’ятайте ще про од
не. Остерігайтесь куркульні. Вони — 
опора німців. Вони, коли накаже їм 
їхня Центральна Рада, полізуть і до ва
шого горла...

Темної ночі, поминувши ворожих вар
тових, через Балашівку та лелеківські 
яри Панас, Павло, Яків і Тимофій виру
шили на Каніж. Ішли в місто розгублені й 
безпорадні, а вертались упевненіше. Про 
них не забули. Немов по тривозі зібрав
ся Єлисаветградський резком. З ними й 
Радянська Росія. І Ленін готує свої пол
ки, готує допомогу.

На світанку добралися до села. Втом
лені, з розбитими до крові ногами. Впас
ти б, заснути, а їх чекає натовп. До них 
звернені сотні палких очей.

1 вже піднімається па камінь Данилов. Він 
говорить про зустріч, про пораду елисавет- 
градських більшовиків. Вгорі — лісом мозоляс- 
Т!п?^ІгП’ ^ак’ не може бути й слова про спо
кій. Не матиме спокою і ворог — до загону 
пливуть юнаки, тим, що сімнадцять, вісімнад
цять, двадцять, і ті, що вернулися о фронтів, 
і чоловіки.

Того ж дня на конях летять у сусідні села 
посланці. Минає день — і ч Панчевого, П’ято- 
іванівки, МартоношІ, Всселівки. Пав.тівки, Ве
ликої Виски, Володимирівни, Шинкового. Ав- 
раміпкн йдуть юнаки, фронтовики з рушниця
ми, косами, пилами.

У травні загін налічував більш як 700 
чоловік. Серцем, душею його були біль
шовики. Загін весь час тримав зв’язок з 
єлисазетградським підпільним ревко
мом. За короткий час загін став бойовим 
революційним полком. Командиром йо
го Канізький ревком, за порадою єлиса- 
ветградських більшовиків, призначив Па
наса Данилова, помічником ■— Тимофія 
Поліщука, начальником штабу __ М. Т.
Сушка (Сущенка). Полк мав чотири "ро
ти, кінну розвідку і санітарну частину. 
Робітники Єлисаветграда надіслали чи
мало зброї —- рушниць, револьверів, 
гранат, а жителі навколишніх сіл і місте
чок — патрони.

Щодня проводилось бойове навчання, 
командири вчили бійців, особливо мо
лодь, що вперше тримала рушниці.

А звідусіль продовжували йти страшні 
’звістки про звірства окупантів. ! одна з 
таких трагічних подій прискорила пов
стання.



З стор. —--------

Ци\ дівчат в халатах наш позаштатний ко- 
респондент Станіслав Бровченко сфотографу
вав біля Маловисківської районної лікарні. 

\? Над кожною з «их - чистий яблуневий цвіт, 
у кожної - чисті і світлі мрії: лікувати людей.

НА ФОТО (зліва направо): студентки-прак- 
тиканткн Кіровоградського медичного училища 
щура Романовська, Наташа Романюк. Галя 
Пяяявська, Валя Медяник, Ніна Кучма Ват,: 
Гордієнко. '

доній
РОЗПОВІДАЮТЬ 
ВЕТЕРАНИ

Позавчора в Кіровограді 
відбувся‘вечір зустріті молоді 
з учасниками звільнення Чехо- 
словаччини. Своїми спогадами 
поділилися полковник у від
ставці В. П. Повійчук та під
полковник у відставці І. Т. 
Артгменко.

ПОВСТАННЮ 
ПРИСВЯЧЕНА

З лекцією «:50-річчя Канізь- 
кого збройного повстання про
ти австро-німецьких окупан
тів» виступив учора в цент
ральному лекторії м. Кірово
града О. Нагорний, директор 
обласного державного архіву. 
Він розповів про значення 
цього повстання, ювілей якого 
наближається, про те, як змі
нився Капіж за роки Радян
ської влади.

конкурс
БАЛЬНИХ ТАНЦІВ

Підбито підсумки другого 
обласного огляду-конкурсу на 
краще виконання бальних тан- 

учнями шкіл області. Вда- 
зд виступили юні танцюристи, 
ІіовомиргородсьіЯ>го району,. 
міст Кремгеса, Олександрії,\ 
робітничого селища Ульяновки. 
Перше місце присуджено сту-\ 
дії бального танцю обласного 
Будинку піонерів. Понад ЗО 
учасників цієї студії здобули 
право участі в республікан
ському огляді бального Танцю.

готовий
ДО ЗАХИСТУ
БАТЬКІВЩИНИ’.

за від- 
та аихо«

Великий екран 
школяра

На відзнаку комсомольського юві
лею та з метою дальшого поліпшен
ий кіиооислуговування дітей та 
юнацтва обком ЯКСМУ і обласне 
управління кінофікації з 1 квітня но 
1 жовтня цього року проводять кон
курс на кращий шкільний самоді
яльний кінотеатр. Основним завдан
ням огляду е піднесення ролі кіно 
а комуністичному вихованні підро
стаючого покоління, підвищення 
культури обслуговування юпах гля
дачів, повне використання худож
ніх, науково-популярних, докумен
тальних фільмів а учбовому проце
сі школи.

Для відзначення кращп.х колекти
вів шкільних кінотеатрів встановле
но п’ять дипломів першого, десять 
дипломів другого І тридцять ДИПЛО
МІВ третього ступенів. Крім цього, 
кІиотеатрп-перемож.цІ одержать ціп
кі подарунки."' '

Листи з трикутним штем
пелем, на яких стоїть зво
ротна адреса «в/ч», одер
жують батьки, друзі, колек
тиви, де колись навчались 
або працювали юнаки, що 
служать зараз а армії. З 
багатьох місць нашої краї
ни приходять ті листи. У 
військкомати, комітети ком
сомолу та інші організації 
надходять від командуван
ня частин подяки 
мінну підготовку
вання молоді до служби. 
Нам приємно, що 
частку в підготовку кірово
градців до ратного подви
гу внесли і дтсаафівські ор
ганізації нашої області.

Особливо відповідальне 
завдання стоїть зараз пе
ред оборонно-патріотичним 
товариством у зв’язку Із 
«Законом про загальний 
військовий обов'язок». Ви
ходячи з ленінського поло
ження про те, що зміцнен
ня оборони нашої держа
ви, бойової могутності її 
Збройних Сил — всенарод
на справа, 
до повної 
сучасними 
систему підготовки 
ських людей до 
Армії і Флоті. Особливе 
місце в Законі 
питання підготовки молоді 
до військової служби. У 
вирішенні цього завдання 
важлива роль відводиться 
організаціям ДТСААФ з 
тим, щоб радянські Зброй
ні Сили щорічно одержува
ли гідне поповнення. Тому 
комітетам ДТСААФ слід 
вишукувати найбільш ефек
тивні форми навчання і 
виховання майбутніх воїнів. 
Дворазовий щорічний при
зов в армію, передбаче
ний Законом, вимагає 
більш ретельної підготовки 
до початку навчання кож
ного нового потоку призов
ників, які навчаються в уч-

вагому

Закон привів 
відповідності з 
вимогами всю 

радян- 
служби в

займають

бових організаціях 
ДТСААФ.

В області проводиться 
чимала робота по вихован
ню юних патріотів. Коміте
ти товариства разом з ком
сомольськими, профспілко
вими, спортивними органі
заціями та військкоматами 
гідно зустріли півстолітній 
ювілей Збройних Сил 
СРСР. В оборонних колек
тивах проведено зустрічі з 
ветеранами воєн, кінофес
тивалі, читацькі конферен
ції, походи і воєнізовані іг
ри, в яких взяло участь дві 
тисячі допризовників. По
ліпшилась робота по поши
ренню серед населення 
військових і військово-тех
нічних знань. Підвищилась 
якість підготовки надріз 
масових технічних профе
сій.

Працівники азіаспорт- 
клубу забезпечили стопро
центну здачу курсантами 
нормативів комплексу на 
значок ГЗБ. Справжніх ро
мантиків, закоханих уг мор
ські простори, готують ви
кладачі та інструктори мор
ського клубу.

Кожен юнак до 18 років 
повинен пам’ятати: сьогод
ні він носить цивільний кос
тюм, а завтра зодягне вій
ськову форму. Доки існує 
капіталізм, доки вороги 
всіх мастей гострять зуби 
на свободу І незалежність 
нашої країни, - буде й така 
спеціальність — воїн. І від 
того, як молода людина бу
де підготовлена до служ
би, залежатиме виконання 
нею почесного обов’язку. 
А тому ще до служби ко
жен юнак повинен готувати 
себе до ратної праці. Він 
повинен бути витривалим, зміцненню 
сміливим, винахідливим, 
спритним, вміти стріляти, 
плавати, долати великі від
стані, знати одну із військо- 
во-технічних спеціальнос
тей. Саме військово-техніч-

ні види спорту і дають та
кий гарт. В минулому році 
було проведено більше 
трьох тисяч змагань, в яких 
взяло участь понад 13 ти
сяч кіровоградців. Поєдин
ки мотоциклістів, стріль« 
ціа, радистів, парашутистів 
стали справжньою школою 
мужності. Активну оборон
но-масову роботу по вій
ськово-патріотичному вихо
ванню проводять Кірово
градська, Кремгесіаська,
Новоукраїнська, Олександ
рійська організації
ДТСААФ.

Поряд з фізичним гар
том великого значення на
дається політичній 
ральній підготовці 
зовників.

Слід відзначити 
військово-учбових 
які готують гідне поповнен
ня для Збройних Сил краї
ни. Перш за все це стосує
ться кремгесівського спор
тивно-технічного пункту, і де 
начальником підполковник 
запасу В. Шкірко. В Ново- 
українському районі пра
цює кілька учбових пунктів.

В зв’язку з новим Зако
ном вводиться військова 
підготовка в 9—10 класах 
загальноосвітніх шкіл, а 
училищах системи ' проф- 
техосвіти ? середніх учбо
вих закладах. Невідкладним 
завданням зараз є підбір 
кваліфікованих кадрів ви
кладачів військової справи, 
створення військових кабі
нетів і оснащення їх техні
кою, зброєю, учбовими по
сібниками.- В школах мають 
бути загони друзів Радян
ської Армії, юних прикор
донників, моряків, космо
навтів та інші. Треба ще в 
школі прищеплювати юна
кам любов до героїчної 
професії радянського офі
цера з тим, щоб випускни
ки йшли навчатися до вій
ськових училищ.

Закон поо загальний вій
ськовий обов'язок відкри
ває перед оборонним това
риством широкі можливос
ті в активному сприянні 

обороноздат
ності країни 1 підготовці 
трудящих до захисту соціа
лістичної Батьківщини,

С. ШВЕЦЬ, 
голова обласного ко
мітету ДТСААФ.

Г.РЕЗ КІЛЬКА місяців посланці сві
ту зустрінуться в Софії на тради
ційному міжнародному святі — Всесвіт
ньому фестивалі молоді і студентів «За 
солідарність, мир і дружбу».

Це буде дев’ятий фестиваль. Більше 
ніж два десятиріччя відділяють його 
під першої зустрічі, яка відбулась у

Празі. З тих пір виросло і досигло громадян
ської зрілості нове покоління молодих людей. 
1 той факт, що нинішнє покоління юнаків і 
дівчат, як I раніше, твердо несе фестивальну 
естафету, почату їх старшими братами в дале
кому вже 1947-му, говорить багато про що: 
про спадкоємність кращих традицій п демо
кратичному молодіжному русі, про життєвість 
самої ідеї проведення фестивалів, про незмін
ну симпатію юних до закликів фестивального 
руху і повної підтримки його благородної 
мети.

Ті, хто задумав, підготовив І провів Перший 
Всесвітній фестиваль, поставили перед собою 
завдання знайти нові можливості І найбільш 
прийнятні форми розвитку взаєморозуміння і 
активного співробітництва молоді всіх конти
нентів.

Ідеї фестивалю відповідають назрілим по
требам молодих людей у всьому світі, від
криваючи перед ними широкий простір для 
співробітництва па основі спільної боротьби за 
мир і дружбу. Це з усе більшою переконаніс
тю підтверджували наступні фестивалі, кожен 
із яких став викликом силам гніту і війни, 
свідченням того, що молодь псе рішучіше бе
ре на себе відповідальність за долі міжнарод
ного миру і свободи народів, непохитно праг
не до дружби і єдності, відкидає імперіаліс
тичну політику насильства.

На кожному новому етапі фестивального ру
ху невпинно розширювалась його база. В ряди 
прихильників фестивалю вступали все попі і 
нові сотні молодіжних І студентських органі
зацій. Вони спільно створювали національні 
підготовчі комітети, які п багатьох країнах 
перетворились на постійно діючі координаційні 
центри молодіжних організацій і відіграють 
значну роль у політичному житті молоді. Так. 
помітною силою в молодіжному русі Франції 
став постійний фестивальний комітет. що 
об’єднує зараз 59 юнацьких організацій цієї 
країни. Активно діють фестивальні комітети в 
ряді країн Латинської Америки I Європи; 
сприяючи співробітництву молодіжних органі
зацій різних політичних напрямків в Ім’я 
загальних для молодого покоління інтересів.

НОВИНИ ТЕХНІКИ

Рмоннй конвейєр
Співробітники Азербайджанського 

відділення Центрального науково-до
слідного інституту осетрового госпо
дарства виявили групу червоної риби, 
яка дає потомство восени.

Тепер на Курдському рибозаводі 
першими (у квітні) з'явилися па 
світ мальки білуги, влітку 3 Ікринок 
вилупляться ссврюжата, а потім 
черга осетрів.

Така черговість у кілька раз під
вищує продуктивність рпбоводних під
приємств.

Міцніє
„серце” тракторів

В лабораторії відділу двигунів Нау
ково-дослідного тракторного Інституту

і мо- 
допри-

роботу 
пунктів,

(ПАТІ) почалися стендові випробу
вання нових двигунів.

Рекомендовано до серійного вироб
ництва новинка «Д-37 Є». Завдяки 
підвищенню числа обертів потужність 
зросла з 10 кінських сил до 50. А от 
у двигуні «Д-100» в ролі «каталізато
ра» виступив газотурбопаддув. За 
рахунок ного потужність мотора зрос
ла на 60 процентів і досягла 160 кін
ських сил.

ЧОВНИ НА ПОТОЦІ
Пермський суднобудівний завод 

«Кама» поставив на потік виробни
цтво чотиримісних човнів «Кама». IX 
виготовляють л водостійкої фанери, 
обклеюють склотканиною, обробляють 
спеціальними смолами. З мотором 
«Вихрь» човен розпиває швидкість 
понад 60 кілометрів на годину.

Сім років тому на базі Лабораторій Запооізького трансформаторного заводу 
був створений Всесоюзний Інститут трансформаторобудування, який є сьогодні 
одним з найбільших наукових центрів електротехнічної промисловості.

Створені інститутом трансформатори потужністю 417 І 630 тисяч кіловольтам- 
пер вже знаходяться в серійному виробництві. До 100-річчя від дня народжен
ня В. 1. Леніна на Запооізькому трансформаторному заводі буде виготовлення 
спроектований вченими Інституту найпотужніший у світі трансформатор з і 
Мільйоп кіловольтампер.

На знімку: у високовольтній лабораторії інституту.
Фото Е. ЕТТІНГЕРА. (АПН).

ЕСТАФЕТА 
ДРУЖБИ

Як найбільш представницькі збори юності, 
Всесвітні фестивалі чітко відображають 'Роз

становку сип в міжнародному молодіжному 
русі, демонструють неухильний ріст і зміцнен
ня організацій, що виступають за національне 
і соціальпе звільнення народів, за демократію 
І мио. Звертаючись до хроніки восьми поперед
ніх фестивалів ми відзначаємо пе тільки прос
ту кількість збільшення числа організацій і 
країн — учасниць всесвітніх зустрічей, але й 
якісне удосчоналення руху, яке постійно на
повнюється новим все більш глибоким змістом, 
відповідаючи назрілим завданням демократич
ної молоді І актуальним проблемам, які вису
ває міжнародне життя. І п Історії фестивалів 
ми бачимо відбиток важливих етапів бороть- 
•би, яку ведуть у ■післявоєнний період псі про
гресивні. демократичні «или планети. Заклик« 
фестивалів вимагали прилипати «холодну вій
ну». зупинити американську агресію в Кореї I 
•війну французького колоніалізму в Іпдокитаї. 
заборонити ядерну зброю, ліквідувати коло
ніальні режими п Азії. Афоиці І Латинській 
Америці. Учасники фестивалів на весі, світ 
-заявили про солідаогіїсть перепової молоці з 
мужньою боротьбою народів Єгипту І Конго. 
Куби й АлжІру. Відомі всьому світові борці 
поотн агресивної політики Імперіалізму АирІ 
Мартен, Раймонда Дьєн. Пєт пап С.тавереп і 
багато Інших були учасниками Всесвітніх фес
тивалів. Показовий ( такий факт: серед деле
гатів двох останніх фестивалів було чимало 
членів уряду І Інших видних державних дія
чів із нових незалежних держав Африки, ві
домих діячів національно-визвольного руху.

Велика роль фестивалів у культурному • 
спортивному житті молодого покоління. Кожна 
Із всесвітніх зустрічей знайомить міжнародну 
громадськість з новими Іменами видатних ар
тистів художників, спортсменів і тому являє 
собою чудову форму знайомства з культурни
ми цінностями народів світу. На численних 
художніх виставках I конкурсах, що проводи
лися в рамчах Фестивальних програм, демон
струвались десятки тисяч творів живопису, 
графіки, кіно, сценічних форм мистецтва Тіль
ки в дні Московського фестивалю відбулось 
близько Я тисяч концертів і спектаклів, па 
яких були присутні майже 10 мільйоні« чоло
вік.

Таким чином, за споїм громадсько-політич
ним значенням фестивалі молоді і студентів 
вийшли далеко за рамки чисто юнацьких за
ходів І перетворились на масові маніфестації 
миролюбних сил землі, стали одним із най
більш масових рухів сучасності, важливим за
собом боротьби за мир і поогоес.

Роки, що пройшли після VIII фестивалю, бу
ли наповнені важливими подіями в житті мо- ' 
лодого покоління землі. Численні міжнародні > 
зустрічі, проведені демократичною молоддю, 
допомогли юним її їх важкій боротьбі за ви
рішення пекучих проблем нашого чагу. Всесвіт- 1 
ній форум солідарності. що виробив бойову 
програму боротьби молоді за національну не
залежність і зпільпсіїня, за мир, Асамблея 
Всесвітньої федерації демократичної молоді, 
Конгрес Міжнародної спілки студентів, числен
ні конференції і семінари, широкий розвиток 
двостороннього зв’язку — есе це сприяє зміц
ненню дружби І солідарності молоді — досяг
ненню тієї цілі, до якої прямує фестивальний 
рух.

Новим етапом у розвитку демократичного 
руху стала Міжнародна зустріч молоді, при
свячена 50-рІччю Жовтня, яка відбулася в міс
ті революції — Ленінграді.

Тепер погляди юнаків і дівчат спрямовані на 
Софію. Вони пошлють туди кращих, гідних 
представників кожної країни. 1, як па ’V”*1« ' 
му фестивалі, пзнп обговорять тут проолем г, 
пкі хвилюють всіх чесних людей землі.
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читайте
Передплату

на червень і наступні місяці 

приймають

відділення зв’язку, 

листоноші, 

громадські уповноважені 

по передплаті.

НА ПРИЗ
«ПРАВДЬІ»

Традиційний легкоатлетичний крос на приз імені газети 
«Правда» цього разу зібрав у Кіровограді найбільшу 
кількість учасників. В змаганнях взяло участь чотири 
групи, які представляли спортивні товариства «Буревіс
ник», «Динамо», спортивний клуб «Зірка», середні учбо
ві заклади, середні школи, виробничі колективи — всьо
го 40 команд. Учасники показали добрі результати. 29 
спортсменів виконали нормативи II розряду, 66 — третьо
го, 46 — першого І другого юнацьких розрядів.

Місця в групах розподілились так: серед найсильнішнх 
команд перемогла команда заводу «Червона зірка», се
ред учбових закладів перше місце вибороли легкоатлети 
технікуму сільськогосподарського машинобудування, се
ред середніх шкіл — учні СШ № 6, серед виробничих ко
лективів у першій підгрупі —спортсмени швейної фабри
ки, у другій підгрупі — легкоатлети фабрики індпошиву.

В особистому заліку серед дівчат в забігу на 600 мет
рів першою фінішувала Л. Король з результатом І хв. 
22,3 сек., що дорівнює нормі II спортивного розряду. У 
жінок на цій дистанції перемогла Н. Гончар (1 хв. 30,0 
сек.). Серед чоловіків у бігу на 1000 метрів найсильиішим 
був Б. Попов. (З хв. 22,5 сек). На цій дистанції серед 
юнаків був переможцем учень СШ №-6 В. Чабаненко (*• 
хв. 50,0 сек.). Забіг юніорок па 1000 метрів приніс пере
могу А, Токарьовій (3 хв. 46,7 сек). С. іоненко виграв 
забіг на 2000 метрів серед юніорів. Його результат — 6 
хв. 51,0 сек. Червонозорівець С. Сергенчук переміг на дис
танції 5000 метрів з результатом 16 хв. 25,1 с?к., що дорів
нює нормі ! І спортивного розряду.

Масові забіги спортсменів обласного центру стали 
справжнім весняним святом.

. .. В. АГЄЄВА,

головний секретар змагань.

На фото: фінішує учень СШ № 0 Володимир

ЧАБАНЕНКО. Фото П. ХМУРИ.

БУДЬМО ЗНАЙОМІ!
18 ТРАВНЯ — ПОЧАТОК ГАСТРОЛЕЙ УФІМСЬКОГО РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО 

РОСІЙСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ В КІРОВОГРАДІ. ЗА ДВА ТИЖНІ 
ЖИТЕЛІ МІСТА Й БЛИЖНІХ СІЛ МАТИМУТЬ ЗМОГУ ПОЗНАЙОМИТИСЯ З 
МИТЦЯМИ БРАТНЬОЇ БАШКИРИ. А ДЛЯ ПОЧАТКУ — КІЛЬКА СЛІВ АКТОРА 
ТЕАТРУ, ЗАСЛУЖЕНОГО АРТИСТА БАШКИРСЬКОЇ АРСР ВІКТОРА БЕНІФАНДА.

Ми у вашому місті вперше. А при зна
йомстві треба представлятися, що я й 
роблю з радістю.

Уфімський республіканський російський 
драматичний театр існує з тридцятих років. 
За цей час виросли чудові кадри. Вже в 
традиції, що в репертуарі театру класика 
йде разом з сучасними творами. Ось і за
раз в нашому репертуарі ви можете по
бачити «Міщани» М. Горького і «Будинок 
Бернарди Альби» Гарсіа Лорки, «Угрюм-рі- 
ку» В. Шишкова і «Нічну повість» К. Хо-

їнської, «Вовки і вівці» О. Островського і 
«Традиційний збір» В. Розова та «Важке 
звинувачення» Л. Шейніна.

Репертуар дуже широкий і різноманіт
ний. І якщо він театру під силу, то це то
му, що актори різнопланової вдачі.

У нашій трупі такі майстри як лауреат 
Державної премії СРСР, заслужена артист
ка Башкирської АРСР Римма Байкова, за
служені артисти республіки Володимир 
Волков і Марія Левітіна, народний артист 
РРФСР.і БАРСР Михайло Кондратьев.

Багатьом глядачам Михайло Леонідович 
Кондратьев уже відомий: адже він ще й 
артист кіно. Він грав роль Володимира Іл
ліча Леніна у фільмах «Они были первы
ми», «По путевке Ленина», «В едином 
строю», «Вихри враждебные».

Наш театр у вашому місті вперше, але 
декому з нас уже доводилось тут бувати. 
Зокрема, директор нашого театру Л. В. 
Левітін і актриса X. Л. Варшавська в части
нах діючої армії брали участь у звільненні 
Кіровограда від німецько-фашистських за
гарбників. Марії Наумівні Левітіній і Олені 
МарківнЕТолчинській, і мені довелося бути 
в Кіровограді в 1944 році. Тоді ми давали 
тут концерти для бійців.

Наша республіка змагається з Кірово
градською областю. Вже став традицією і 
культурний обмін. До цієї зустрічі з кіро- 
воградцями ми готувалися дуже багато. І, 
думається, що вона, ця зустріч, буде ко
рисною і для глядача, і для нас, артистів. 
Крім вистав, плануються зустрічі з трудів
никами орденоносної Кіровоградщини на 
заводах, фабриках, у колгоспах і радгоспах.

18 травня постановкою «Угрюм-ріки» ми 
відкриваємо гастролі.

В. БЕНІФАНД, 
заслужений артист * 

Башкирської АРСР.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 17 травня. Перша 

програма. 10.00 — Телефіль^, 
«Я спішу на побачення», (Кіро
воград). 10.30 — Художній фільм 
«їм було 18». (Кіровоград). 18.00 
— «Друзі по зброї о боротьбі за 
визволення Чехословаччинн». 
Спільна передача телебачення 
СРСР і Чехословаччинн. 18.30 — 
Телевісті. (К). 19.00 — До 50-річ- 
чи ВЛКСМ. Фестиваль молодих. 
(Тбілісі). 20.30 — Естафета но
віш. (М). 21.30 — Оголошення. 
(Кіровоград). 21.35 — Художній 
фільм сім було 18». (Кірово
град). 23.20 — 11а велогонці ми
ру. (М).

Друга програма. 10.05 — Те- 
леновипіі. (М). 10.15 — Для до-, 
шкільників. «Чудеса природи».. 
(М). 10.30 — Кінолекторій «Ко
лос*. (М). 11.00 — «За ленін
ським декретом». (М). 11.30 —
Для школярів. «Веселі турбо
ти». (М). 21.30 — Назустріч IX 
Всесвітньому фестивалю молоді 
і студентів. (М). 22.05 — Річни
ця Варшавського договору. 
(Варшава). 23.05 — Тільки фак
ти. (М).

СУБОТА, 18 гравия. Перша 
програма. 9,00 — Гімнастика для 
всіх. (М). 9.45 — Теленовиин.
(М). 10.00 — «З днем народжен
ня». Музично-розважальна про
грама. (М). 10.30 — «Здоров’я», 
Науково-популярна програма. 
(М). 11.00 — «Джерело». Фольк
лорний клуб. (М). 12.00 — Ху
дожній фільм «Кето і Коте». 
(М). 13.30 — «Як проводжають 
пароплави». (Перм). 14.00 — 
«Знання». Науково-пізнавальна 
програма. (М). 14.45 — Музич
ний кіоск. (М). 15.15 — Наша
афіша. (К). 15.20 — Для дітей'. 
Мультфільм. (К). 15.30 ~
«Старт-68». (К). 16.00 — «Італій
ські зустрічі». Телефільм. (КГ. 
16.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.00 — «Клуб 
кіномандрівнїіків». (М),,19.00 
Концерт естрадного оркестру. 
(Ленінград). 20.00 — «На мери
діанах України». (К). 20.30 —•
Фільм-концерт. (К). 20.45 — Ук
раїнська кі.чоианорама. (К). 
22.15 — «Оркестр і диригент», 
(М). 23.20 — Тслейовнііп. (М). • 
23.35 — Півгодини пісні. Естрад
ний концерт. (М). 0.05 — На 
велогонці миру. (М).

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 17 травня. 16.20 

Художній фільм «Іван Франком»
18.30 — Телевізійні вісті. ЇКІл 
19.00 — До 50-річчя ВЛКСМ. 
Фестиваль молодих. (Тбілісі)»
20.30 — Естафета новіш. (М);
21.30 — «Кожним рядком твори 
добро». Гуморески В. Подольї. 
ського. 22.05 — Роковини Вар» 
шавського договору. (Варшава), 
23.05 — Телевізійний фільм. «Да
лекосхідники».

• СУБОТА, 18 травня. 9.00 —» 
Передача з Одеси. 11.00 — Ху
дожній фільм «Республіка 
ЦІкід». 16.40 — Першість СРСР 
з мотоболаг «Зоря» (Миколаїв) 
— «Метеор» (Черкаси), 17.30 — 
Актуальний екран. 18.00—«Клуб 
кіномандрії-ників». (М). 19.00 -4 
Концерт. (М). 20.00 — «На 
радіанах України», (К). 20.30 а» 
Передача з Одеси. і

ВИПРАВЛЯЄМО ПОМИЛКУ
В газеті за 14 травня ц. р. в 

оголошенні про набір до Кіро
воградського МПТУ № 4 третій 
знизу абзац слід читати так: 
«Ті. хто вступає до училища; 
повніші подати особисто...» і д;Г- 
лі за текстом.

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

ХЕРСОНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА СУДНОМЕХАН1ЧНИП ТЕХНІКУМ 

ЇМ. АДМІРАЛА Ф. Ф. УШАКОВА

ОГОЛОШУ єПРИЙОМ УЧНІВ
з освітою за 8 та 10 класів па спеціальності: 

судіюкорпусобудувапия; 
суднові машини і механізми; 
технологія зварювального виробництва; 
суднова автоматика; 
районний електрозв’язок та радіофікація. 
За довідками звертатись на адресу: м. 5еРС0,І‘25.

пр. Ушакова, 20, судномсханічинй технікум. Телефон 
2-58-52.

ДИРЕКЦІЯ.

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

БК 01020. Індекс 01197,

НОВОКАХОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
ГІДРОМЕЛІОРАЦІЇ, МЕХАНІЗАЦІЇ 

ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ

на 1968—1969 навчальний рік денного і заочного навчан
ня по спеціальностях:

гідромеліорація сільського господарства; 
механізація сільського господарства;
електрифікація сільського господарства.
До технікуму на денне навчання по спеціальності гід

ромеліорація приймаються особи з освітою 7—8 та 10—і І 
класів, по спеціальностях механізація та електрифіка
ція — з освітою 7—8 класів.

На заочне навчання по всіх спеціальностях приймаю
ться особи з освітою 7—3 та 10—11 класів.

Прийом документів на денне навчання до ЗІ липня. 
Вступні екзамені) з І до 20 серпня.
Прийом документів на заочне навчання до ЗО листопа

да. Вступні екзамени по спеціальиосгі механізація з 14 
по 19 жовтня, по спеціальностях електрифікація і гідро- • 
меліорація — з 16 по 21 грудня.

Вступник)) складають екзамени з української мови і 
літератури (письмово) та математики (письмово іі усно).

Учні забезпечуються гуртожитком. Стипендія па загаль
них підставах.

Документи надсилати на адресу; Херсонська область, 
м. Нова Каховка, лр. Дніпровський, 23, приймальна ко
місій.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - . 
орган КяроЕОГрвдского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова, обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

Кіровоградсько обласне управління культури

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

оголошує набір учнів на 1958 — 1959 навчальний рік 
на перший курс таких відділів:

ОЧНЕ НАВЧАННЯ: 
фортепіанного;
диригентсько-хорового;
струнного (клас скрипки, віолончелі, альта, контрабаса); 
духових інструментів (клас кларнета, флейти, гобоя, фаго

та, труби, валторни, трамбона, туби);
народних інструментів (клас баяна, домри); 
теорії музики.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ:
диригснтськс-хорового;
народних інструментів (клас баяна, домри);
духових інструментів;
теорії музики.
До училнпіа приймаються особи піком до ЗО років (на за

очне навчання — без обмеження віку), які мають неповну 
середню або середню освіту.

Вступаючі до музичного училища повинні мати музичну 
підготовку в обсязі знань музичної школи

Вступники складають екзамени з таких предметів: фах 
музична грамота, сольфеджіо/музична література (па від
діл теорії музики). Особи, які закінчили 8 класів, — з ук
раїнської мови (письмово — диктант), української новії4 та 
літератури (усно).

Особи, як) закінчили .10 — 11 класів, — з Історії СРСР (ус
но), української мови та літератури (письмово — твір).

Заяви про вступ приймаються 3 1 по ЗО червня ц. р.
Вступні екзамени — з 1 по 20 липня 1968 р.
Стипендія надається па загальних підставах. Гуртожитком 

училище не забезпечує.
За довідками звертатися на адресу: м. Кіровоград, пул. 

Леніна, 10. Музучилиіце. ДИРЕКЦІЯ.
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