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ЗАВТРА —
ДЕНЬ
ПРАЦІВНИКІВ
ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

комсомольсько- 
поставили собі 

щозміни пере- 
завдання.' На 

наших зборах 
вирішено: якщо

ГОСТИНЕЦЬ 
НОЖНОМУ

За два дні до цього 
свята наш кореспондент 
мав розмову з комсо
мольськими ватажками 
двох підприємств облас-■ 
ті. Обом — одне запи
тання.

— З якими гостинця
ми прийшли молоді ви- 

■ робничники до свого свя
та, як сподіваються зу
стріти 50-річний ювілей 
Спілки?

ТАМАРА ДУХОБОР, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградської 
швейної фабрики:

— Наші хлопці й дів
чата з перших днів юві
лейного 
го року 
за мету 
кривати 
перших 
було 
люди матимуть задово
лення од нашого одягу, 
то лише тоді вважати, 
що досягли визначеної 
рй^оти.

Торік, ми міряли свій 
доробок по кількості ви
готовлених пальт чи кос
тюмів. Промайнуло п’ять 
місяців цього року. Під
рахунки робили вже по- 
новому. Наших економіс
тів перш за все цікавило, 
скільки реалізовано про
дукції швейної фабрики 
в магазинах. І ось ре
зультат: понад план про
дано на 88 тисяч карбо
ванців верхнього одягу. 
Нашим 
вдячні 
пальта типу 
(автор-модельср Вален
тина Шевченко). З уті
хою молодий модельєр- 
конструктор Віктор Ру
сій. Його пальта з деше- 
вих тканин ніде не зале
жуються в магазинах.

Лише за травень і 
перші дні червня реалі
зовано понад 13 тисяч 
одиниць різноманітного 
одягу, який виготовлено 
на нашій фабриці.

ВІКТОРІЯ САУС, секре
тар комсомольської ор
ганізації Кремгесівської 
мебльової фабрики:

— Щомісяця ми має
мо надпланову продук
цію. Оце повеземо свої 
меблі на республіканську 
виставку в Черкаси.

Щойно отримали за
мовлення — виготовити 
двісті буфетів, 120 книж
кових шаф, 50 секрете
рів. Наш молодіжний 
колектив дав обіцянку 
справитися з доручен
ням протягом червня й 
липня. Ці меблі виготов
лятимуться на новій тех
нологічній лінії. Вони бу
дуть покриті гарним ла
ком, дешеві й зручні.

Бригади Павла Суда- -- □’____  П!____

ШТРИХИ
ДО
ПОРТРЕТА

моде л ь є р ам 
степовичани за 

«джерсі»

нова та Віктора Півтора- 
дні вже виготовили пер
ші партії замовлених 
меблів. Спеціалісти оці
нили їх роботу високою 
оцінкою. Тепер слово за 
тими, хто купить наші 
шафи чи секретери. Та 
молоді виробничники пе- 
‘реконані: споживач бу
де задоволений.

ЙЕГЛИНІГ рожевобокі, паче засмагли 
на сонці. Ти пристукуєш їх кельмою.

— О гак, — промовляєш. І вже кла
деш іншу. А тоді до товариша:

— Все-таки добре будувати, не руйну
вати.

— А багато вже збудував отаких кра
сунів? — запитую.

— Хоч найбільше, все одно мало...
Збагнула відразу, що будівельник охо

чий до слова. А може, вони всі такі?
Вітерець гуляє першим поверхом, де 

тільки сьогодні була покладена тобою 
остання цеглина.

А хіба тільки тут? Будинок № 59 ва 
Черемушках, ковальсько-пресовий цех 
заводу «Червона зірка», такий же цех— 
па Агрегатному.

Ще тоді, коли закінчив кіровоградське 
професійно-технічне училище № 2, твер
до вирішив літи .мулярем.

— Можна зайнятись чимось неклоліт- 
ним, щоб без Нервів. А ти... на будову,— 
розраджували знайомі.

...Дев’ять ранку. Гуртожиток па Уфим
ській спить.

— Дурні в неділю працюють, — за
ключав Микола Острожан.

Твій товариш Володька теж пірнув 
під ковдру. Йдеш один,

— Думав, не з’явитесь, — посміхаєть
ся бригадир. — Бе.ри лопату. Місце про
чистимо для піску...’Ох і дощ! До кісток 
дістає. Осінь...

Потім будуєте. У важких чоботях, 
мокрих фуфайках. Вже забули, коли в 
туфлях ходили.

Прийшов Володька. Пиріжків приніс.
— Відпочинь, Василю. Думаю, голод

ний, як вовк. А ті сплять, хоч гуртожн-' 
ток підпали. Микола сказав, що найкра
щий продукт — неділя. ' -
ТИ ПРИГАДУЄШ один з днів. Він 
* справді Сповнився подіями. Здали 
ще один будніїіж на Черемушках. Ва
шій бригаді присвоїли звання колективу

■мжммашжмшммммм»

комуністичної праці. Збуджені будівель
ники. Анатолій Сокуренко — теж. Хва
лить дуже, значить завтра буде вимага
ти ще більше.

Ти зійшов на купу цегли. До цього 
дня довго готувався, а тут розгубився:

— Значить..^ Працювали добре. Були 
1 огріхи, чого там критись...

Ради такого випадку купив пляшку 
вина. Погуляти не довел-ось — викли
кали на другу зміну.

Твій найкращий товариш теж десь пі
шов. Коли повернулись вночі з роботи, 
на столі записка: «Твоє вино взяв. Од
ружуюсь. Приходь в 20 кімнату. В.»

Це, звичайно, була друга радість.
Я дивлюсь, як вправно ти кладеш сті

ну. Признались, трохи розчаровуюсь: ці
лий день цеглину на цеглину, та кель
мою вертіти. Чи не одноманітно? Тобі б 
личило бути вчителем або диригентом. 
А ти щиро дивуєшся: невже моя праця 
не цікава?

Бо коли справді — «моя робота», 
«мої плани», коли не мислиш без цього 
себе, тоді буває інакше. І слава не обо
в’язково приходить, та про неї й думати 
ніколи, а здивувати, вразити когось — і 
в гадці такого не. маєш. І ще... Дуже 
стомлюєшся. Зате навідується до тебе 
радість. Ти знаєш, яка вона. Не від по
дарованих квітів чи вірша, написаного 
тобі одному. Від роботи...

ЩЕ ХЛОПЧИНОЮ, бігаючи селом, 
мріяв будувати величезні будинки, 

не такі, як у вашому радгоспі «Черво
ний землероб». Мріяв... Пізніше переко 
пався, що мріяти куди легше, ніж пра
цювати заради мрії. Треба було внкона 
ти горн чорної роботи, примусити пові
рити в себе.; і . і; ' і і і • ’

Анатолій Сокуреццд Н-! твій бригадир. 
Він і розносів мені

— Василь .Морозов — справжній май
стер. Це —іііого робота... Після армії в 
мою бригад^ прийшов. Правда, йому 
трохи важко Доводиться —*в школу ве
чірню ходить, редактор «Бойового лист
ка», агітатор...

а ще додати до твого порт-

іуреііжсі М-| твій бригадир, 
мені про тебе.

Що можніг г:? дед“" дз т"“ “р~
■ ре^а? Що т)бІ’— 24 роки? Мало? Бага

то? ‘Мабуть і' " 
ділами, що залишитися по роках. ’

Длїг цьогс варто пройтіГ молодими Че
ремушками, Ц .
ви побачите його благородну роботу —

найкраще4 ' вік винірібЬйти 
залишитися по роках. ‘

вулицею 50-річчя Жовтня, і

Васнлевого
і : ; • . (

І І І

молодого віку.

Л. ПОПРАВКО.
Трест «Кі УовоґрадсільбУд».

Дальше 
збільшення 
виробництва 
добрив

Центральний Комітет 
КПРС і Рада Міністрів 
СРСР розглянули питан
ня про заходи по забез
печенню розвитку про
мисловості мінеральних 
добриз у 1968—1972 ро
ках і прийняли відповід
ну постанову.

У постанові відзначає
ться, що ЦК КПРС і 
Рада Міністрів . СРСР 
розглядають розвиток 
промисловості мінераль® 
них добрив як одно з 
найважливіших пар
тійних і державних зав
дань в системі заходїз, 
яких вживають партія І 
уряд для дальшого роз
витку сільськогосподар
ського 
країна, 
редбачено 
найближчих 
збільшити 
по виробленню добрив 
на 48 млн. тонн. Наміче
но заходи для того, щоб 
промисловість мінераль
них добрив розвивалась 
на сучасній технічній ос
нові. Передбачено захо
ди до поліпшення якості 
і розширення асорти
менту добрив.

Детальний виклад' по
станови опубліковано в 
центральних і республі
канських газетах.

(ТАРС).
___ 1Г.,ХЛ_І-ВІ НІ II" І ч І II ■

виробництва Ф 
Постановою пе- 

протяго-м 
п’яти років 
потужності

Сиерть
Роберта Кеннеді

НЬЮ-ЙОРК, 6 червня, 
(ТАРС). Як повідомляє к8* 
респондент агентства Ассо«і 
шіейтед пресс з Лос-Апджет 
леса, сьогодні о 1 годині 44 
хвилини за місцевим часом 
сенатор Роберт Кённед! 
вмер у лікарні.

ф II О В В II и
СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА

В Кіровоградському педагогічному інституті імені О. С. 
Пушкіна сьогодні закінчує роботу триденна наукова сту
дентська конференція, присвячена 50-річчю ВЛКСМ. В пер
ший день відбулося пленарне засідання, в якому, крім сту
дентів, взяла також участь секретар обкому комсомолу 
С. Кулагіна. Останні два дні учасники конференції праїчю- 
вали по секціях.

Ф. кривий: 
секретар комітету комсомолу інституту.

ОЧИМА ЮНИХ ГОСТЕЙ
Дитяча туристська станція організувала вчора триденну 

екскурсію для учнів молодших класів.
Юні громадяни Олександрівні:, Бобрниця та Новгороді:« 

побувають на хуторі «Надія». Решту часу будуть знайоми
тися із визначними місцями Кіровограда.

П. ЛАВРОВА, 
директор екскурсійно-туристичної станції, 

м. Кіровоград. _________________ ■

Солістка самодіяльного 
ансамблю танцю УРСР «Ятрань 
ла КОВРИГА.

Фото А. МАРУШЕВСЬКОГО..

аслужеиого
Людм«-

г - .
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ТВОРЧЕ ГОРІННЯ
До підсумків політичного навчання молоді 
в 1967—68 навчальному році
Виступаючи перед учасника

ми Пленуму ЦК ВЛКСМ в лю
тому 1967 року, Генеральний 
секретар ЦК нашої партії Л. І. 
Брежнєв підкреслив, що |.«зав- 
дання комсомолу полягає на
самперед у тому, щоб навчити 
всю нашу молодь глибоко і 
всебічно оволодівати марксист
сько-ленінською теорією». Вирі
шенню цього завдання в знач
ній мірі сприяє назчання моло
ді в гуртках, семінарах і клу
бах комсомольської політичної 
освіти, яке пробуджує з юнаків 
і дівчат інтерес до політики, до 
марксистської книги — джерела 
наукового комунізму, розширяє 
їхній кругозір, допомагає розі
братися в складних явищах сус
пільного життя, знайти правиль
ну оцінку подіям і явищам, за
креслити правильний життєвий 
цілях.

Розроблена ЦК ВЛКСМ систе
ма політичного навчання моло
ді, а тахож трирічний досвід ро
боти за новими програмами да
ли змогу творчо підійти до 
комплектування політгуртків, 
самінаріз та клубів, враховуючи 
при цьому рівень загально-ос
вітньої та політичної підготовки 
юнаків і дівчат, їх вікові та про
фесійні особливості, інтереси, 
нахили та уподобання.

Саме творчий підхід більшості 
комсомольських ватажків до. 
Організації політнаачання моло
ді сприяв значному розширенню 
мережі гуртків, семінарів та 
клубів, а також більш широко
му залученню різних матегорій 
Молоді до політичного навчання. 
В системі комсомольської полі
тичної освіти навчалося більше 
40 тисяч юнаків І дівчат. Знач
мо розширилась політмережа з 
Кремгесівському, Маловискіась- 
кому, Петрівському районах.

Успіх політичного навчання, 
незалежно від його форм, у 
значній мірі визначається досві
дом, вмінням, рівнем підготов
ки, ідейною переконаністю і 
майстерністю пропагандиста. То
му комітети комсомолу при під
тримці партійних організацій 
приділили велику увагу доборо
ві пропагандистів. Завдяки цьо
му майже 700 гуртсів, клубів і 
семінарів комсомольської політ
освіти очолювали комуністи, 
близько 800 пропагандистів ма
ють вищу або незакінчену вищу 
освіту.

Ось, наприклад, як пройшло за
няття в гуртку «Бесіди про партію» 
на Кіровоградській швейній фабриці 
по темі «Що таке політична партія».

Заняття почалося з короткого ог
ляду подій г. нашій країні та за ру
бежем, з яким виступили слухачі 
гуртка Ауліна та Рудько. Далі про
пагандист І'. Мельниченко провела бе
сіду, розкриваючи питання про на
род, класи і партії, про партію як 
виразника економічних, політичних 
та Ідеологічних Інтересів класу. Про
пагандист дохідливо розповідає про 
партії прогресивні та реакційні, 
буржуазні та дрібнобуржуазні, про 
багагопартійиу систему о капіталіс
тичних країнах, про провідну роль 
комуністичних партій в міжнародно
му демократичному русі, про Кому
ністичну партію Радянського Сою
зу — натхненника і організатора всіх 
наших перемог.

Про увагу й інтерес слухачів до 
бесіди, про вміння пропагандиста 
доступно І цікаво викласти матеріал 
свідчить добре його засвоєння, яке 
виявилося під час закріплення. Слу
хачі Крамар, Стрижаченко, Кравцо
ва, Пирогова. Точиленко та інші до
сить змістовно відповіли на питання, 
чи можуть існувати класи бет полі
тичних партій, чому виникає партія, 
чому u капіталістичних країнах Іс
нує по кілька партій, від чого зале
жить характер партії — реакційний, 
прогресивний чи революційний; п чо
му суть політичної боротьби конку
руючих політичних партій у капіта
лістичних країнах.

Цікаво, з вигадкою, прово
дить кожне заняття теоретично
го семінару «Молодь і суспіль
ний прогрес» пропагандист з

ти 
як

від

Олександрійської швейної фаб
рики Г, І. Комлєв. Найчастіше 
форма проведення занять у 
цьому семінарі — Ленінські 
уроки.

Готуючись до проведення ленін
ського уроку по темі «Ленін та його 
соратники», слухачі семінару прочи
тали ленінську бібліотечку з 20 книг 
та брошур, більшість з них підготу
вали тези своїх виступів. Причому 
кожен підкреслював те, що особливо 
схвилювало його її біографії того чіі 
іншого соратника В. І. Леніна.

Від розповідей про великих людей 
пропагандист підводить слухачів Д° 
розмови про самих себе, про своїх 
сучасників, про те, чи правильно, 
по-лсніиськи всип живуть і працю
ють, чи все роблять для виконання 
заповітів вождя. Висновок ленінсько
го уроку Такий: ми — молоді ле
нінці, то хай же кожен з нас звіряє 
свої кроки по Леніну.

Добре працюють політгуртки 
в комсо?лольсь<их організаціях 
колгоспів імені Ілліча (там його 
очолює секретар парторганіза- 
ції О. Г. Кравцов) та імені XX 
з'їзду КПРС (пропагандист 
М. I. Ковтонюк) Онуфріївського 
району, «Росія» Олександрівсь- 
кого району (пропагандист С.Ф. 
Чала), імені Жданова Новоукра- 
їнського району (пропагандист 
А. Д. Дуля), Гайворонського 
міськпромкомбінату (пропаган
дист Т. С. Вансович), Олександ- 
рівської райлікарні (пропаган
дист Г. Н. Нечипоренсо), Кіро
воградського заводу радіови- 
робів (пропагандист С. О. Фур
ман) та багато інших.

Позитивно впливають на робо
ту політгуртків і особливо клу
бів творчі контакти пропагандис
тів і комсомольських ватажків з 
працівниками культосвітніх за
кладів і установ.

Допомога політичній освіті з 
боку закладів культури почина
ється створенням методичних 
кутків, які діють зараз при біль
шості бібліотек області, і закін
чується активною участю самих 
культпрацівникГв в організації і 
проведенні ефективних, емоцій
но впливових форм роботи в 
гуртках і клубах.

кар’єру до ніе-

політичної ак- 
свідчить і їх 

громадській 
в роботі по

Підсумкові заняття в системі 
комсомольської політичної осві
ти пройшли у формі диспутів, 
Ленінських уроків та тематичних 
зборів, на яких перед кожним 
ставилося питання: в чому 
вбачаєш мету свого життя, 
готуєшся зустріти 50-річний юві
лей комсомолу і 100-річчя ВІД 
дня народження В. I. Леніна? Ці 
заняття показали інтерес молоді 
до політичних знань, певне роз
ширення політичного кругозору 
молоді, вміння орієнтуватися в 
складних питаннях теорії науко
вого комунізму і, нарешті, зрос
лу політичну активність.

Взяти хоча б такий приклад. За
ключне заняття п політичному клубі 
«Глобус* Кремгесіпського гранкар.; 
еру, Де Секретарем комсомольської 
організації «П. Федіяа, було проведе
но по темі «Молодь і політика». " 
виступах на цьому семінарі члени 
політхлубу гнійно засудили агресив
ну політику США у В’єтнамі і вирі
шили закликати всю молодь кар’єро- 
управління побудувати в позауроч- 
ний час бетоновану дорогу, а вируче
ні кошти перерахувати у фонд допо
моги героїчному В’єтнаму. Другого 
дня вся комсомольська організація— 
74 комсомольці — працювала па бу
дівництві дороги від 
бонового заводу.

Про підвищення 
тивності слухачів 
активна учас.ть у 
роботі, особливо 
збору матеріалів з історії ком
сомольських організацій міст і 
сіл області, яка значно пожвави
лася в ювілейному комсомоль
ському році.

Проте не всюди політичне 
навчання молоді було організо
ване так, як того вимагають рі
шення партійних і комсомольсь
ких органів. В комсомольських 
організаціях колгоспів «Шлях 
Леніна», «Росія», «Дружба» Ону
фріївського району, імені 
XXII з’їзду КПРС та Куцівського 
хлібоприймального пункту Нов- 
городківського району, в ряді 
комсомольських організацій Но- 
воукраїнського, Знам’ямського, 
Гайворонського, Вільшаяського 
районів, м. Кіровограда були по
гано враховані особливості і за
пити молоді, в результаті чого 
створені гуртки або не відпові
дали рівню підготовки молоді, 
або не викликали інтересу з її 
боку, тому на довгий час при
пиняли свою діяльність, заняття 
в них проходили нецікаво, при 
низькій активності слухачів.

---—--------------- ....... —----------

заняття сіро,

Негативно позначилося на роботі 
гуртків, семінарів та. клубів політич
ної освіти також тс. ніо її деяких з 
вказаних районів та в Олександрій
ському, Петрівському, Компаніїіїсько- 
му комсомольські ватажки несерйоз
но поставилися до добору пропаган
дистів, залучивши до пропагандист
ської роботи непідготовлепнх людей, 
які не змогли знайти засобів для 
підвищення ефективності політичного 
навчання, проводили 
одноманітно, нецікаво.

Не завжди на належному рів
ні проходило навчання пропан 
гандистів.

Ряд райкомів комсомолу сла
бо контролював політичне нав
чання молодь

Всі ці недоліки вимагають не
гайного виправлення. Система 
політичного навчання, що діє 
нині, змінюватися не буде, тому 
міськкомам, райкомам, комсо
молу треба вже зараз приступити 
до комплектування гуртків, се
мінарів та клубів політосвіти, за
лучити до керівництва ними не 
тільки грамотних і досвідчених 
людей, а перш за все тих, для 
кого робота з молоддю є по
кликанням, хто любить цю спра
ву і вміє працювати з молоддю.

На підсумкових заняттях у 
гуртках і клубах політосвіти 
комсомольці накреслювали пла
ни діяльності своїх організацій 
на літній період. Червоною нит
кою в цих планах проходить під
готовка до ювілею комсомолу І 
насамперед — збір матеріалів 
з історії місцевих комсомольсь
ких організацій. Цю роботу тре
ба продовжити і в новому нав
чальному році в системі комсо
мольської політичної освіти.

Комітети комсомолу мають 
постійно зміцнювати творчу 
співдружність із культосвітніми 
закладами, що допоможе в 
значній мірі підвищити ефек-« 
тивність політичного навчання.

Організовуючи політичне нав
чання молоді, треба і надалі 
звертати увагу на глибоке ро
з’яснення рішень XXIII з’їзду 
КПРС та XXIII з’їзду КП Украї-_ 
ни, з’їздів комсомолу, на мобі
лізацію і забезпечення творчої 
участі юнаків і дівчат у виконан
ні п'ятирічного плану, зобов’я
зань на честь 50-річчя Ленінсь- - 
кого комсомолу.

С. ЯНЧУКОВ, 
заступник зав. відділом про
паганди і культурно-масової 
роботи обкому ЛКСМУ.

Ще іі року нема, як він в гурті механізаторів колгоспу «Шлях до комунізму» Но- 
ноархангсльського району. Та в селі його вже називають справжнім господарем,. На 
тій площі цукрових буряків, де працює Василь Лапснко, порядок: посіви доглянуті за 

всіма правилами агротехніки. 1 змінні завдання комсомолець виконує на 135—140 
процентів.

Мста в молодого механізатора — бути з гарним гостинцем напередодні ювілею 
Ленінського комсомолу.

Фото В. СУСЛЕНКА.

ЗВАННЯ ГОРДЕ—РОБІТНИК__  —

її РАКТИКА... Для кожного випуск- 
пика профтехучилища № 6 в цьому 

слові — великий зміст. Адже то перше 
серйозне випробування перед вступом у 
самостійне життя па горде звання ро
бітника. То екзаменування знань, трудо- 
любства, дисципліни. Перший заводсь
кий гудок, перша виконана норма...

Практику чекали не
терпляче. Мріяли швид
ше потрапити на якесь 
велике підприємство. Ну, 
скажімо, — на «Черво
ну зірку».

Хотілося відчути се
бе справжнім робітни
ком!..

— Практика набагато підвищує квалі
фікацію, майстерність, —• це відзнача
ють складальники Сашко Діденко, Олек
сій Сова, Валерій Сергієнко.

— Радує .висока теоретична підготов
ка учнів, — говорять -цеховий майстер 
П. С. Статовський.

Сергій Поляков та Володимир Тохтіи

ЛЮБОВ... ~ 
І ПРАКТИКА

ПОЕТЕСА
З 
ЛЕГЕНДИ

Перша і єдина книга вір
шів Ганни Жежко «Троян
ди за гратами», яку щойно 
випустило республікан
сько видавництво «Мо
лодь», воскресила, вирва
ла Із забуття, вивела з 
хвилюючих легенд і пере
казів, що побутують на 
Волині, у широкий літера
турний світ талановиту по
етесу, людину небуденно
го обдарування і полум’я
ної революційної прист
расті. її муза народила
ся у в’язниці і мужніла се
ред тюремних мурів. Ри
мовані рядки писалися на

стінах камери-однночки як 
заповіти однодумцям, бор
цям за волю рідної землі, 
або на невеликих арку- 
шах-листівках, що кликали 
повставати проти соціаль» 
ного й національного 
гноблення.

Тільки-но зустрівши 
свою дев’ятнадцяту весну, 
Ганна Жежко згуртувала в 
1920 році на Волині, жор
стоко придушеній буржу
азною Польщею, першу 
комсомольську організа
цію. В 1923 році дівчина 
виступила одним з ініціа
торів першотравневої де
монстрації у рідному Ту- 
рійську.

Невдовзі молода під
пільниця вступає до лав 
Комуністичної партії. За 
час своєї бурхливої і над
то нелегкої революційної 
діяльності вірна послідов-

ниця Івана Франка і Лесі 
Українки створила близь
ко двохсот віршів. Пере
важна більшість із них 
знайшла дорогу ідо людей 
крізь грати і багнети в’яз
ничної сторожі. Частина 
віршів друкувалася в га
зетах і журналах На Ра
дянській Україні, Інші ус
но поширювалися серед 
земляків, ставали піснями.

Тепер прекрасна книга 
поезій здіймається нетлін
ним пам’ятником яскраво
му, як спалах зірки, жит
тю волелюбної дочки ук
раїнського народу.

(РАТАУ).

Ще задовго до початку практики ди
рекції училища і заводу «Червона зірка» 
уклали договір, в якому кожна сторона 
брала иа себе певні обов’язки.

Підприємство зобов’язувалося забез
печити учнів обладнанням і підготовле
ними робочими місцями; не допускати 
простою, забезпечити інструментом, го
ловними і допоміжними матеріалами; 
не допускати використання учнів на ро
ботах, що ке пов'язані з набутою про
фесією; видавати учням на період прак
тики спецодяг, взуття.

Училище в свою чергу мало потурбу
ватися про міцну теоретичну підготовку 
учнів, вивчення правил техніки безпеки, 
бережливе ставлення учнів до обладнан
ня, економне використання матеріалів.

Після ознайомлення- з цими докумен
тами виникав враження, що все перед
бачено, все враховано, і практика по
винна пройти як можна краще.

...Група № 8, учні якої оволодівають 
професією слюсаря-складальннха, про
ходить практику у другому механо
складальному цеху. І треба сказати, що 
хлопцям поталанило; бо головне гасло 
стосунків училища н заводу •— вихову
вати майбутні1 кадри. У цеху на учнів 
дивляться як на справжніх робітників, 
довіряють роботу, створюють умови для 
оволодіння всіма потрібними ' операція
ми.

Мабуть, тому, учні й збираються після 
училища працювати якраз у цьому це-

виконують норму слюсарів-складальян- 
ків на 120 процентів.

...У четвертому .механоскладальному 
цеху — учні — електрики. їм не видали 
інструменту.

— Доводиться позичати в робітників, 
а він їм і самим потрібний, — скаржить
ся Володимир Швецов.

У цьому ж цеху та в третьому — 
значна кількість зварювальників з гру
пи № 15. Вапя Цуркан розповідає:

— Робота у нас цікава. Практика дає 
багато користі. От якби не було просто
їв. Згаюємо іноді до двох годин.

Інколи учнів. через те, що немає ро
бочих місць, відсилають додо-му. Деякі 
хлопці півтора тижні ходили на завод, 
не маючи робочих місць. Дирекція учи
лища забрала їх у майстерні. '

Буває й таке, що учнів використову
ють не за професією, відправляли у тре
тю зміну тих, кому ще немає 18 років.

Це — пе система. Але небажані і по
одинокі випадки. Завод повинен подба
ти, щоб випускники училища прийшли 
на це ж підприємство.

Можливо, доцільно було б створити 
на заводі учбові цехи,' які б мали за
тверджений виробничий план? Це б під
німало авторитет практики, усунуло б 
багато питань, які вирішувати сьогод
ні нелегко. Адже хлопці, люблять пра
цювати, прагнуть підвищувати свій про
фесійний рівень.

С. АНТОНЕНКО.
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тв,й F<WEC»««
стоай!£»м2’Т трнває могутній 
"Райковий рух, що спалахнув 
іп ссрслнн1 травня й охопив 
ЛемпнЛ»01”8 Ч0Л0ВІІ<- 0,11 "РО- 
ваніг^яУВав с,,лу 1 зг>рто- 
V Г,л2Ь ФРа,,1ІУЗЬКНХ трудящих на^Е®1 За ^довол'сннл ЇХ 
насущних економічних І со
ціальних вимог.

В ході класової битви, ясно 
ьяяснлася воля трудової Фран- 
ні політичних змін у краї

ні ™ ‘льйони трудящих під- 
р“”али ,.занлнк французької 
ом парті і добиватися ство

рення народного уряду демо
кратичного союзу з участю 
пл«??.И1ст^в' ПІД лозунгом «Иа- 
г.пг?-!.?1 уРяД!> В Парижі та 
„і_ГгТЬох інших містах країни 
ідоулнся демонстрації, в 

_”**** взяли участь сотні тисяч 
О.ІОВІК, у тому ЧИСЛІ Й молодь.

(Фото з журналу «Фрайе 
вельт»).

СОФІЯ ГОТУЄТЬСЯ
Недалеко той день, ко

ли 0 Софії — столиці На
родної Республіки Болга
рії прозвучать урочисто 
фанфари, запалає фестм- 
зальяий вогонь. Вони спо
вістять про почато« їх/ 
всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів.

Прибуття численних гос
тей і делегацій, багата і 
різноманітна культурна й 
спортивна програма став
лять перед організатора
ми серйозні завдання. 
Одне з них — швидке бу
дівництво цілого ряду 

^об’єктів. Ось уже декіль
ка місяців в Софії поси
леними темпами ведуть
ся найрізноманітніші бу
дівельні роботи.

В кварталі Іскр буду
ються фестивальне міс
течко. Воно складається з 
десяти житлових корпусів 
на 1170 квартир. Зараз 
ведуться внутрішні опо
ряджувальні роботи, об
ладнуються кзартири. В 
цьому містечку з повним 
комфортом розміститься 
майже половина делега
тів.

До приїзду делегатів І 
гостей фестивалю з Софії 
відкриється багато нових 
ресторанів. Лише в само
му фестивальному містеч
ку будуть діяти чотири 
ресторани на чотири тися
чі місць.

В Парку Свободи буду
ється новий критий теніс
ний комплекс з двома 
кортами і трибунами на 
800 чоловік. Це цілком су
часна архітектурна спору
да з складних конструк
цій розміститься на пло
щі 3800 кв. метрів.

Але, безперечно, най
більш складний і мону
ментальний об’єкт, який 
споруджується для фести
валю, — «Студентський 
фестивальний зал —- 
1968». Розміри цієї гран
діозної будови 136 мет
рів у довжину і 60 мет
рів у ширину.

Посиленими темпами 
ведеться будізництво пла
вальної бази. Вона скла
дається з басейну для 
стрибків, басейну олімпій
ських розмірів і дитячого 
басейну. Всі вони бу
дуть мати найсучасніше 
досконале очисне облад
нання. До початку фести
валю завершиться будів
ництво ще двох плаваль
них басейнів, z

Крім діючих літніх теат
рів і від «ритих майданчи
ків, з різних районах сто
лиці будуються ще 15 
тимчасових літніх естрад.

. Одночасно з новим бу
дівництвом у Софії здійс
нюється за планом ре
монт більш як 180 інших

приміщень — кінотеатрів, 
виставочних і спортивних 
залів, шкіл і студентсь
ких гуртожитків, їдалень і 
буфетів, кафе і т. ін. По
силено ремонтуються й 
шляхи.

Гостинна красуня Софія 
готується до зустрічі гос
тей. Вся болгарська мо
лодь, весь народ зустрі
нуть їх з розкритими 
обіймами. Фестиваль пе
ретвориться в велике свя
то миру і дружби між мо
лоддю і народами всіх 
країн.

Цеко АТАНАСОВ, 
болгарський журна
ліст.

Після виступу „Молодого комунара“
В газеті № 49 від 25 квітня 1968 року 

була надрукована стаття нашого спе
ціального кореспондента «...плюс Катя», 
й якій розкривалися недоліки виховної 
роботи в Хмелівській середній школі Ма- 
ловнсківського району. .

Маловисківським райкомом партії 
Районним відділом народної освіти була 
Творена комісія для перевірки фактів,

викладених у статті. Як повідомив нам 
завідуючий Маловисківським райвно 
гов. Павленко, факти, висвітлені в газе
ті, визнані вірними. Райвно вжив захо
дів до їх ліквідації. Директор школи 
т. Жабокрицький на час перевірки у ба
гатьох питаннях змінив методи керів
ництва роботою школи.
---------- - -------- -■ —і г; ——

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

МОЖЕ, Я НЕЩАСЛИВА?
НакрадаєНакрапає легкий 

9?озорий, теплий дощ. ~— 
Оздає на дахи будників, на 
А^Р-за, на землю. Особли- 
г° красиво в гаю, коли з 

звисають кришталеві 
«РеШ.

Не МОЇ улюблені ДНІ. Ду- 
г- гарно на вулицях, але 

У МЄНЄ чам^'<'Ь НЄ' 
дДні біжать непомітно, 

років назад я бу- 
>;? зовсім маленькою. Па- 
■‘я'тго ті дні, коли йшла з 
"^!ою перший раз до шко- 
йлі,. була для мене дужо 

радість. Адже я вже 
^ЦЦЦя першого класу! 

сонця було в моїх 
ь12? коли одержала першу

* тФхуі
у.'.'/’ї мами і батька це та- 

було щастя. Я ніколи 
•забуду свою першу вчи

дощ, 
Він

перебороти це. Працював 
до останнього дня. І так ні»- 
хто й не зміг врятувати 
його.

Ось поховальна фотокарт
ка з нього. Мені дуже жур
но дивитися на прикриті 
очі, на вироблені руки, які 
вже ніколи не пригорнуть 

И(3 V «« «........  мене. Я ж ніколи не почую
° Ми з^некГ ділилися і дорогого- слова «дочко», нЬ 

притулюся, до його грудей.і.
Залишилась мама. Мама, 

яка вона ніжна і добра! 
Лише від неї я зможу по
чути теплі слова, зможу 
відчути ласку. Але здоров'я 
мамине теж дуже погане. 
Як складеться моє дальше 
життя — не знаю... Може, я 
така нещаслива, а може, 
просто так... Зараз переді 
мною багато мрій.. І ке мо
же ж бути такого, щоб бо
дай оДна / них не здійсни
лася..,

Валя
с. Цвітне 
О л екс а идр і вськог о 
району«

тельку Галину Миколаївну 
Філіпенко, яка икладала 
всі зусилля, шоб вивчити 
нас. Вона була 
мама................ -
радістю, і горем.

Минули літа... І ми, учні- 
випускники, стоїмо на по
розі життя. Ось скоро зали
шимо школу, залишимо сво
їх вчителів, які вчили нас- 
Кожей вибере стій >
житті. Але найдорожчою 
згадкою залишиться ДЛЯ 
нас школа. Скільки всьог 
хорошого, теплого и привіт
ного ми дізналися за Ц 
Р Я ніколи не думала, що 
мені доведеться закінчува
ти школу без рідного, до>ро■ 
того батька. А трапилося 
велике нещастя. Важка .хво
роба прикувала, його до 
ліжка. Але він намагався

• І 1 »1.1

ШЕВЧЕНКО.

—............   иГ„.

НА РОЗМИТІЙ ДАМБІ
и=™—ОПОВІДНННЯ ■" ■■ 1.1 І Микола СТ0ЯН»=шик=

DAM доводилось бутц класним керівником?
Та ще десятого? Ні? То пн й уяви не май

те про справжній клопіт. У всьому...
Цс такий час, коли дівчатка давно стали 

дівчатами і переросли у неписаних красунь, і 
на них задивляється усе село.

Це такий час, коли у хлопців починають 
бентежитись серця.

Цс такий час, коли ти, Пилипе Даниловичу, 
знай одне — бережи її бережи їх. Л як їх 
уиерегтн? Хто прийде до тебе, постукав у вік
но і скаже:

— Пилипе Даниловичу! Мені страшенно по
добається дівчина, ота білява, що працює те
лефоністкою на пошті?..

Це тобі не виконання й перевірка домаш
нього завдання, де все видно, як на долоні...

Досі на цих фронтах я не бачив жодної 
хмарини на горизонті. Диспути, обговорення 
книг, зустрічі з ветеранами воєн, з героями 
жнив і сівби — в класі вирувало життя. А 
вважавсь клас одним із кращих у школі. 1 
справедливо: двійок жодної, дисципліна хо
роша.

Вночі я довго перевіряв зошити. Мої ж де
сятикласники розписали «День у полі» як 
пости. Та й чому не розписать, коли всі вони 
працювали 1 біля комбайнів, і на токах, і мча
лись на машинах з зерном па елеватор? На 
другий день я мав лише два останні уроки. І 
заснув спокійним і міцним сном трудівника і 
праведника.

І хіба ж я знав, що вранці • вдарить грім? 
Дружина вранці бліда й перелякана розбу
дила мене і сказала: і

— Пилипе! Вставай! До тебе Гпатюки й 
Колом Ні ці прийшли.

— Що їм треба?
— Хлопці у них зникли!
Сну, як не було. Я швидко одягнувся, вмивсь 

і вийшов у вітальню.
Г» ТОЯЛИ псі четверо. Дпі матері. Два бать? 
X“* ка. Матері заплакані. Батьки захмарені. 
Розхристаний Гнатюк ступив до мене:

— Де наші діти, Пилипе Даниловичу?
Отак завжди. Горе якесь — найперш до ме

не. Радість — до .мене. Неначе я маю сто 
двадцять сердець у грудях... Де їхні діти?..

1 тоді заголосила Коломінчиха:
— Скільки я вас просила, благала — роз

бийте ЦЮ ДРУЖбу. A DII своєї — доповнюють 
один одного! От і доповнили. Затяг той бала
мут І мою дитину десь у прірву. Може, вони 
вже в міліції!

Волосся на голові починало ворушитися.
Льонька Гнатюк і Василь Коломіець. Два 

хлопці — 1 два різні характери. У всьому. 
Василь спокійний, тихий, дорогий мій акаде
мік Василь. Він усе знав, він багато читав, 
він мав надзвичайну пам’ять. А Льонка — во
да, вітер, вогонь, насмішник, красивий, з бі
лявими кучерями, з атлетичними грудьми. На 
нього задивлялася не одна дівчина. 1 це прав
да, що я стояв за їхню дружбу. Я навіть по
садив їх обох за одну парту. Мені дуже хо
тілося, щоб вони подружили. І вони подру
жили. Льонька списував у Василя вправи, 
задачі, але давно, ще з дев’ятого почав учи
тись набагато краще, прикушував свій гост
рий, як бритва, язик, а п десятому — диво зх 
див — законно, справедливо за пепшу чверть 
мав дві четвірки — з хімії і алгебри. Багато 
дала ця дружба і для Василя.

1 ось па тобі. Все в мені задерев’яніло. Всі 
четверо тепер звинувачували мене у псіх грі
хах. Я кинув рятівниче:

— Ходім у школу...
Т AM уже йшли заняття. Я викликав у ичи- 
1 тельську Вальку і їхнього дружка Володю 
Рубана:

— Валюшо! Гнатюк і Коломіець у школі?
— Нема, Пилипе Даниловичу.
— Де ж попи?! Он батьки кажуть, що їх ці

лісіньку ніч не було вдома.
Лісні здалось, що у Вальки в очах блиснув 

якийсь лукавий вогник. Проте, вона відвела 
очі до вікон:

— Ие журіться, Пилипе Даниловичу, — во
ни знайдуться.

Несподівано під вікон одвернув entyo циган
ську голову Володя Рубай:

— Пилипе Даниловичу, йдуть!
Йшли. Прийшли. Стали. Такі, як завжди. 

Без ніяких слідів кропі. Ніби й нічого не 
трапилось. Василь серйозний, а п Льонки — 
сміх в очах. 1 я не витримав. Мої нерви зда
ли. Я закричав, не вибираючи сліп, забувши 
про естетику, про те, що ще вчора читав їм 
чергову лекцію про правила хорошого тону.

— Де ви були, людоїди?! Де ви були, пе
черні типи? Де ви були, ідоли кам’яного 
піку?!

Василь усміхнувсь куточками пуст:
— Де ми були, Пилипе Даниловичу, там 

пас уже немає...

Батьки плечс-н-плече підсунулись до мене І 
•’л дверях кімнати завуча з’явилась секре

тар Раїса Василівна I усміхнулась. Мабуть, 
за моїх людоїдів... Вона молода, їй можна 
усміхатись.., А мені... Що робити мені? Не 
знаю, що б я зробив далі... Як ось 1 Льотка 
ооізвавсн. І я вдесяте остовпів. Льотка 
струснув своїми кучерями 1 розпустив свій 
язик:

— Та не хвилюйтесь, Пилипе Даниловичу... 
Може, ми з дівчатами, цю піч астрономію зїі- 
кршлюпалн і вивчали зорі!

Раїса Василівна ахнула. Аж тепер батьки 
кинулись до них. Коломієнь скубнув свого за 
вухо і, здається, шматок пуха опинився у 
нього в руках, І папок свого таки поцілив У 
потилицю. Сили у мене не так і багато, але я 
стійко. став між батьками і дітьми, підняв 
обидві руки і гримнув на всіх — на Василя, 
Льонку, Вальку, Володю:

Геть, поганці, в клас, на Уроки! Будуть 
вам і зірки, і псе!

І коли за ними гуркнули двері, я впав на 
стілець і важко зітхнув:

— Ог і догулялись ми з вами!
Льонька пустомел. Яких світ не бачив. А 

може, він говорив і правду? Може, мені дове
деться бути батьком на двох весіллях?.. Доб
рі', що директора покликали, на параду, А 
то б...
П ІШЛИ й батьки. А для мене... Був день і 

ного немов не було. Учителі приходили з 
уроків І заявляли, що Гнатюка і Коломінця 
ніби й нема в класі.

— Що ж гони роблять?
— Куняють...
А вчитель фізики, що дуже любип вживати 

одне словечко і якого псі учні і вчителі поза 
очі звали не Дмитро Павлович, а вибачаюсь 
Павлович, кинув на стіл журнал:

— Вибачаюсь, Пилип Данилович, але ваш 
Коломіець зірвав мені урок.

— Василь?! Кричав?! Співав?!
— Вибачаюсь, спав, і. вибачаюсь, хропів па 

весь клас.
Збожеволіти міжна. Де вони були?! Де во

ни пропадали всю ніч?!
Про псе я дізнайся пізніше...
Льонька їхав автобусом з Кіровограда. До 

нашої Каніжанки йде дорога степами, понад 
двома лісами через Могутнівку. У тому ав
тобусі пін познайомився з дівчиною з Могут- 
ніпки І вечорами почав топтати до неї стежку, 
І згодом (як це йому вдалося?) потяг з со
бою і Василя. Василь, книжник І відлюдько [і 
Василь, побачив, що па світі, крім алгебри, I 
історії, хімії с ще привабливі сипі очі...

Після чергового побачення пізнього вечора І 
обоє вертались з Могутнівкп. Поминули край- І 
ні хати, пройшли трохи степом, ступили на 
дамбу*. Справа ледве-ледве білів ставок, а 
внизу розстилявся глибокий яр. Коли добра
лись до середини дамби, Льонька схопив за 
руку Василя:

— Чуєш?
— Чую!
І побігли. На самому краю внизу клекотіла 

вода. Дамба обривалась. Вода розмила її І 
утворила невеличку прірву. Мовчанку порушив 
Льонька:

— А оранці йтиме рейсовий автобус з Пап- 
чіпкн. І добре, як шофер помітить. Ввечері ж 
дамба була цілою!..

— А коли якась машина — з ходу, з льоту?..
— Треба повідомити в село!
— А що це дасть? Ніч же... У конторі кол- . 

госпу — ні душі. У сільраді вартує безногий 
Чумаченко. Його й гарматою не розбудиш.

— То що ж?...
— Повартуємо ніч.
— А знаєш, Василю, — цс здорово... Коли 

дізнається Пилип Данилович — зразу лекцію. 
Любить такі діла. На радощах І допнеа на
пише в районну газету! .

— Ти, Льонь. Пилипа Даниловича не чіпай... 
і знаєш, Льонь, нікому про цс — ні слова. 
Що ж тут особливого? Хіба кожен з нашого 
класу не зробив би так?..

Василь як завжди, говорив правду... Кожен 
з десятого «а» етап би на таку варту... Мій 
комсомольський, десятий. Як я його любив, за 
цс... Коли весною проривали буряки і Сухеи- 
чиха захворіла, вони вийшли псі на її ділянку 
І прорвали за день... При розрахункові Су- 
хенчнха — їм гроші. Не взяли ні копійки...

А тоді Василь ще раз заговорив до Льонки:
— Ог тільки одягнені ми не на парту... З 

річки тягне холодом.
Тягло. Глибока ніч пізньої холодної осені І 

тоді подарувала хлопцям не зорі, а прониз
ливий сирий туман, що пробирап до кісток.

Льонька відповів:
— Бігатимемо! А дамби яс кинемо!
Бігали. Скакали. Танцювали. І вальсували. 

І танго. I ча-ча. Не допомагало. Як зацокоті
ли зубами, Льонька побіг у Могутнівку. Як вій 
викликав, не сполохавши батьків. Люську за 
яким сигналом піднялась вона, не відомо. Але 
нона вийшла, вислухала його, винесла фуфай
ку, а в сонного батька витягла з-під боків 
кожух...
у ХЛОПЦІВ усе стало веселішим. Ніч три- 
v вала, мов вічність. Та всьому настав кі
нець... До дамби йшов переповнений рейсо
вий. На дорозі у світлі фар стояли Льонька І 
Василь:

— Завертайте на ПеиьковсІ Дамбу прорвало! 
Автобус розвернувсь І, прорізуючи темряву

мечами-фарами, поїхав назад у село, щоб на 
великій вулиці завернути па Пенькове.

Через годину, коли починало світать, з Ка
пітанки з’явилась ще одна машина. їхали 
будівельники. Завернули І їх. Більше машин 
не було. Розвиднилось. Льонька відніс фуфай
ки і кожуха. Як вернувсь, з обох боків прірви 
поставили стовпці. 1 щоб ще було ясніш 
проїжджим подіям, по пожаліли й споїх кар
тузів... . .

...Я нічого не знав. Та й хто міг мені тоді 
про все розповісти? Ви Ж но забули, іцо обоє 
умовились — нікому ні слова?

Хмари почали розходитись під обід. Раїса 
Василівна дата мені дивну телеграму. З Мо
гутнівши

«Капітанка. Середня школа. Повідомте прі
звища двох учнів, що вартували на розмитій 
дамбі...» ,

Невже двоє — то мої двоє?!
Коли школа спустіла, коли я п клопотах за

був залишити свій клас, прямо на подвір’я 
підкотив голубий автобус. З нього зійшов літ
ній шофер:

—■ Насилу знайшов сліди... У вас тут е два 
хлопці в десятому... Врятували машину й лю
дей...

...Он сидять вони двое... Плече п плече, По
гонь 1 вода... Я й дівчат їхніх уже знаю. До 
чрго но зобов’язує марудна служба класного 
керівника.
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ЛШНОСТІ
Володимир ЧАБАНЕНКО

з

ГОРИЗОНТ

методист 
піонерів.

спеціальності:

ГОЛУБИЙ
яв ІСТО переповнене вщерть блакиттю, і вона посміхається 

пелюстками ромашок у рунах дівчини, що пробігає повз 
юнака, вона плескотить у калюжицях, що залишитись на 
асфальті після дощу.

Перестрибуючи через калюжі, юнак у темно-блакитному 
костюм) із золотнчи шевронами на рукаві поспішає. Ось ас
фальтова доріжка підбігає до будинку, спотикається об 
східці,, застигає. Погляд звично зустрічається з написом бі
ля дверей: «САСОВСЬКЕ ЛЬОТНЕ УЧНЛКІЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ 
АВІАЦІЇ ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ Г. О. 
ТАРАНА».

Юнак відчиняє двері до класу матеріальної частини — 
викладача ще немає. Клас аж синій від курсантських кіте
лів.

— Привіт, Серьожо! Салют! — вітаються з усіх сторін 
хлопці.

Чіткою ходою бувалого офіцера до класу входить викла
дач.

Відповіді курсантів чіткі.
— Курсант Тараи! — погляд викладача спиняється на зна

йомому вже нам юнакові.
Сергій Таран грунтовно і впепнено розповідає про,особли

вості електроустаткування моторів, пояснює, як потрібно вес
ти навігаційні розрахунки в польоті.

Сергій ГріпогороЕнч Тараи закінчує училище імені Григо
рія Олексійовича Тарана. Сни обрав батькову професію.

ВИЛЕТІЛО ОРЛЯ

Неподалік від Кіровограда, за Ле.теківкою, лежить, у ви
долинку село Підпайці. 'Зеленню причепурене, Інгулом роз
ділене навпіл. Частина села називалась колись Мам ай кою.

Подейкують, за чаєів татар
ської навали на І’усь стояв тут 
одни з туманів (тисяч) хана 
Мамая. Так і пішли з поколін
ня в покоління 'перекази сиво- 
давнипи. Ще й до сьогодні не 
розлучаються з отією назвою 
старожили, по відомих лише 
їм рисах відокремлюючи Ма- 
майку од Підгайців.

У Мамайці й народився Гри
горій Таран.

Чи могли відати лідгайці. ви
ряджаючи за путівкою Кіро
воградського міськкому комсо
молу до авіашколи дев’ятнад
цятирічного столяра з «Черво
ної зірки», що орля надто 
швидко стане орланом? Не вї- 
д.ів і Григорій^ що однолітки

, його, котрі довго тиснули ру
ку на прощання, частенько 
траплятимуться йому иа очі в 
Указах і нарисах, про них роз
повідатиме світові . Левітая. . 
Бчмтиме. . Віктора Талаліхіна 
льотній майстерності . рідний 
Григоріїв брат Федір Олексійо

вич Таран, іїнні полковник запасу, а в реки війни — на
чальник, штабу авіаполку. Стенуть Героями Радянського 
Союзу брат Григорія, старший лейтенант Федір Іванович 
Говоров, — на честь нього змінять своє ім' і Підгайці, од
носельчанин — артилерист Микола Юхимович Литвинов 
(мешкає в Кіровограді). Кавалером Золотої Зірки станс 
майор Таран.

Але це згодом... _

Г. О. ТАРАН.

і ЧКАЛОВЕЦЬ
Уже в першому Самостійному лодьоті Григорій вразив і 

здивувап своїх інструкторів зим. що пілотував лГтйк, Як дос
відчений, справжній льотчик. Машина підкорялась' йому 
безвідмовно: пілот і лі гак добре розуміли характер один 
одного. с

Та найкраще все ж розповість про свого пчпге.зя Герой 
Радянського Союзу письменник Павло Михайлов. Лін ско
ристаємось нагодою використати сторінки йото спогадів:

«Таран був пелеревершеним майстром пілотування важкпя 
транспортних машиє. І чкщо у воєнній авіації прижилось 
прислів’я: «Літати як Чкалов!»- то у пас, цивільииків, час
то можна було почути: «Літати, як Таран!»

Свою практи-іьу льотну діяльність Таран почав у дуже 
Важких умовах — у високогірних районах Середньої Азії.

(Далі буде).

І СМІХ

Індекс 01197БК 003SO,

ГІРШАЄ
Скаржиться в буфеті Клим:
— Що мені робити?
Чи не зможете ви чим 
Люди, пособити?
За здоров’я за столом 
Чарку п’ю щоденно, 
А воно, немов на зло, 
Гіршає у мене.

В ЇДАЛЬНІ
Кричить, гука а їдальні Прок.пі
— Ось муха плаває в окропі!
Ідіть сюди, ось гляньте, люди!
— Неправда, — кухар підійшов^ 
Чи муха мертва плавать буде? - 
Спитав у Пзокона й оііков.

Борне ЧАМЛАИ.

Вже стало доброю триднцією проведения 
обласних змагань юних техніків з ракето- та 
автомоделізму. Цього року вони були присвя
чені ювілеєві Ленінського комсомолу.

Урочисто відкрив VI обласні змагання юних 
головний суддя В Медведев. Прийнявши ра
порти від капііаіі в 2) команд шкіл, буднннів 
піонерів та єтанцій юніх техніків області, він 
поздоровна учасн іків початком змагань. 
Щасливих стартів побажав спортсменам і ди
ректор Кіровоградської СЮТ В. М. Кравцов.

Наступного дня на мальовничій околиці 
Кремгсса почалися запуски одвостулінчастнх 
ракет.

З хвилюванням слідкують юні конструктори 
па польотом моделей. Адже кожна з них по
винна втримати триразовий старт, а також 
протриматися найдовше у повітрі. Ііа пуско
вому майданчику учениця Кремгссівської се
редньої школи .4 4 Танп Пчолкіпа. Стартує 
модель. Максимальний час ракета тримається 
у польоті! Але ось проводить запуск ракети 
гуртківеш, Тишківського Будинку піонерів Ла
риса Літот. Судді звіряють секундоміри: пока
зано такий самий результат. І лише додатко
вий запуск розігрує звання чемпіона з раке

томоделізму. Ним стала шестикласниця Ла
риса Літот.

На старті — моделі ракетопланів. За умо
вами змагань площа крила конструкції не по
винна перевищувати 2,8 квадратного децимет
ра. Ракетоплан мусить щонайдовше протрнма-

тися п польоті, а потім — планерний спуск. Най
кращою виявилася модель гуртиівид Олек
сандрійської гтанц.! юних техніків восьми
класника Володями Бс.ікоровайного. На 
другому Місці — Микола Урсулоп з Кіровогра
да, на третьому — третьокласник з Кремгсса 
Олександр (овяк.

Того ж дня на Приморській площі міста 
численні глядачі з цікавістю спостерігали за 
ходом автомодельній змагань, у яких втяло 
участь 45 спортсменів.

Модель т електричним двигуном юного кон
структора Юрія Манілова з Олександрії не 
мала соб' рівних.’ А в класі моделей 2,5 куб. 
саигимстрів звання чемпіона області здобув 
учень 7 класу носьх .річної шкот № 10 м. Кі
ровограда Юрій Шапопалов. 05 кілометрів па 
годину — лак швидкість По-о конструкції. У 
класі гумоиомоторпих моделей першість вибо
ров йоге земляк чсів .ртокласіїик з школи № 0 
Олександр Горбань.

Жюрі змагань солі .тянуло ! діючі макети 
космічних кораблів. Серед численних експона
тів цікаві конструкції стартових установок, 
макет копії космічного корабля «Восток», при
свячений пам'яті 10. О. Гагаріна, ч Тишків
ського Буднику піонерів, космічні супутники, . 
автомати> ні станції.

За результатами проведених змагай.» визна
чилася і комаида-нерсможннпя. Нею стала 
Кіровоградська обласна станція юних техні
ків. Чемпіонам вручено перехідний кубок та 
дипломи.

Друге командне місце вибороли гурткісці 
Тишківського Будинку піонерів, на третьому — 
команда Олександрійської СЮТ.

і. КАРАНАТ, 
Крсмгесівського Будинку

Кіровоградське 
міське

па 1968—1969 навчальний рік
набір юнаків 

та дівчат у віці
15—17,5 років

на

ВІДОМІ
ФІНАЛІСТИ

РИМ, С червня. (ТАРС). У фіналі Чемпіонату Європи з фут
бола 8 червня тут виступлять збірні команди Італії і. Югосла
вії. Перша дістала прано на це завдяки щасливому для себе 
жеребку, кинутому після того, ях . оспої пий і додатковий час 
півфінальної зустрічі СРСР — Італія о Неаполі закінчився вні
чию — 0:0. друга Завдяки перемозі над футболістами Англії в 
другому півфінальному матчі — у Флоренції з .рахунком 
Гол забив Джаїч незадовго до закінчення основного часу

Збірна СРСР того Ж дня змагатиметься за трете 
командою Лнггії.

ПЕРЕМОЖЕЦЬ 
ВОЛОДИМИР 
КУПР1ЄНКО

в

спорт- 
взяли 
PW 
тому

1 і 2 червня в м. Бєль- 
цах (Молдавська РСР) у 
восьмий раз проводилися 
мотоциклетні змагання на 
приз імені Ю. О. Гагаріна. 
Крім молдавських 
сменів, у змаганнях 
участь представники 
областей України,
числі кіровоградці Володи
мир Купріснко і Юрій Зе- 
менков.

На тяжкій трасі вже в 
першому заїзді машин кла
су 350 куб. см. розгорілася 
боротьба між В. Купрієн- 
ком і 
(м. Львів). Першим 
йшов до фінішу львов’янин. 
Та зразу ж після старту 
другого заїзду лідерство 
перехопив наш земляк. За
кінчивши дистанцію з від
мінним часом, він став пе
реможцем у цьому виді 
змагань і був нагородже
ний; дипломом І ступеня.

Вперше э подібних зма
ганнях у класі машин 
175 куб. см. виступив Юрій 
Земєнков. Він зайняв 9-те 
місце.

С. Комликом 
при-

Він зайняв 9-те

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 9 червня. 9.00 — 

Гімнастика для дітей. (М). 
9.15 — «Будильник». (М).
9.45 — Телспоиннії. (М). 10.00 — 
Телевізійний календар. (М).
10.30 — «Альбом природи». (М). 
11.00 — Для юнацтва. «Луко
мор’я». Літературний альманах. 
(Кишинів). 12.00 — Для школя
рів. «Священні місця нашої 
Батьківщини» ї «Михайлівське». 
(М). 12.30 — Для дітей. «Опера
ція «СІріус-2». (Ленінград). 
13.00 — «Здоров’я». Науково-по- 
пулчрнз програма. (Харків).
13.30 — «У світі мистецтв». (Со
фія). 1X50 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту.
14.40 — «Пеленгатор».

■ 15.10 — «Музипиііїі кіоск»
15.40 - «Г3“ -.... ..
журнал.' 
Наша а< 
«ТЕК-68»

і є рот рам

І ГРІХ

(М). 
(М).

■ Музичний кіоск», . (М). 
:Д.7Я, зас, жшкпії Теле- 

(Муп.чзисьхУ.; :1Й)І0 — 
афіша. (К). Рї‘15 і —

«ТЕК-68». (К); 13.45 - Телеві
зійний художній фі-Ч’іі-' (К). 
17.30 — «Камётрп добрпГо (Наст
рою». (Луганськ). ЦГЛІ-+ «Те
левізійний атлас наввдіЬІ®СР». 
(М). 19 00 — Пергіїїс’гії ’СРСР з 
футбола: «Локомотив» (М) — 
«Динамо» (К). Другий тайм.

■ ЇІНО».
• ;лвіжгіа- 
И.Э0 -

ця; Пер- 
ІГ і-.аро- 
: ‘(Кіро-

19.45.—. «Таланти тип?., ^кцлїі

м Кіровоград, буп Луначарсьного. 36. 
Телефони: редантора —■ 2-45-00, від ПО' 
аідального секретаря — 2-45-35, 'відді
лів — 2-45-36

Друкарня їм. Г, М; Дпннгррвк, о
■ : Іл, НІ’НІ

II А СТОРІНКАХ.англійських газет знову з'явилася, фо- 
тографія ^Москвича», Великим інтерес, виявлений 

цього разу до радянського автомобіля, викликаний попі- 
домленням про тс, що чотири радянські малолітражні ав
томашини будуть змагатися з прославленими «Мерседе
сами»,, «Лотос кортінамн» й іншими машинами з світо
вою популярністю в дуже тяжкому автопробігу Лон
дон— Сідней. Учасникам цього пробігу, шо його органі
зовує газета «Дейлі експрес»/ треба буде пересікти всю 
Європу й Азію, а потім після повітряної подорожі через 
океан продовжити свій шлях по австралійському Конти
ненту: і..-;

«Дейлі експресі вирішила ознайомити своїх читачів з 
молодим дебютантом. На її прохання кілька відомих ав- 
ТОҐОНЩНКІВ 

прискіпливо 
«Москвич».
ОГОЛОСИЛИ Ьа єіуриіпол і«- 'згг /X Г о тги В'ЮН” '
ЗЄТН. Колишній чемпіон Аиг. НІОі/ІІ Іііі 1
лії Джон Сіерс, відповідаль- 5 ?
ний секретар майбутнього пробігу, вважає що «Москвич» 
—дуже міцна машина і. буде «серйозним противником, 
якщо, звичайно, російські . водії виявляться такими 
ж витривалими, як їх машина». На думку Сіерса, голов
ними перевагами «Москвича» в такому пробігові будуть 
міцність його підвіски, високий кліренс (відстань від до
роги до нижньої точки машини) і здатність працювати 
иа будь-якому сорті бензину.

А переможець торішніх 11-денних гонок від Кейптауна 
до Саутгемптона Е. Джексон не сумнівається і в висо
ких якостях водіїв «Москвича». «З нацією, що запусти
ла перший у езіті космічний корабель, жартувати не 
доводиться», — заявив він.

і спеціалістів
випробували РГГЇ А ЇХр \ С І ось що вони VIA І Üb 

на сторінках га-

1. Формупальїінкії машин
ного. формування.

2. Слюсарі-іиструмекталь- 
никп.

3. Слюсарі-рсмовтніїки,
4. Слюсарі-самтехнікн.
5. Слюсарі механоскла

дальних робіт.
6. Токарі (дівчата).
Вступники пошшіїі мати 

исвігу не нижче 8 класів се
редньої школи і бути фізич
но здоровими.

Навчання в МПГУ № 4 
безкоштовне. Учні забезпе
чуються харчуванням, об
мундируванням і спецодягом 
або стипендією і спецодя
гом. а учним-формувальїш- 
кам надається, в необхідних 
випадках, обладнаний гур
тожиток.

Строк наичанп» 2 роки, п 
формувальникам машиицо- 
го формування і слюсарям 
механоскладальних.робіт — 
1 рік.

Початок иавчаппз 1 верес
ня 1968 року. ••

Гі, хто вступає до учили
ща подають особисто.заяву 
па ім'я директора, свідоцтво 
про освіту, характеристику 
із школи, свідоцтво при на
родження (гі. хто досяі 16 
років, — паспорт), довідку 
квартального комітету чи 
сільської Ради з місця про- 
живаиия, автобіог р а ф і ю, 
шість фотокарток (3x4 см).

Документи приймаються а 
15 гравші по >5 серпня ц. р. 
щодня, прім суботи І неділі, 
у 14-ї години

Адреса училища: м. КірЬ- 
поград, пул. Жовтневої ре
волюції, 20, МПГУ № 4. 
Гслефоин: 2-36-73, 2-37-50,

ДИРЕКЦІЯ.

Лондон.

О. ПИВОВАРОВ, 
кор. ТАРС.

воград); 17.30 — Тслевісті. (К). 
18.00 — Для малят. В. Поль
ський. «Дід та журавель». 
(Харків). 19.00 — Оголошення. 
(КІропог, ад). 19.30 — Художній 
фільм «Чужий дім». 20.30—Про
грама «Час». (М). 21.15—0. Вер- 
стовський. «Аскільдова могила». 
Спектакль театру опери та Спле
ту їм. Шевченка (до іОО-рі'нюго 
ювілею театру). (К).

Друга програма. 10.00 —• 
Художній фільм. (К). ■

ВІВТОРОК, 11 червня. Перша 
програма. 11.00 — «.Місто па 

Амурі». Телефільм, (Кіропо- 
град). 11.15 — «Олеко Дундич». 
Художній фільм. (Кіроиогрпд). 
17.15 — Стандартизація і прог
рес. (М4. 17.45 — Мультфільм.
(К). 18.00 — Шкільні новини.
(К). 18:20 — Клуб цікавих зуст
річей. (Кіровоград). 18:50 — Ма
льовнича Україна. «У чорномор
ських рибалок». Юдеса). 19.10 — 
♦Золоті ключі». Музіїчиоосвітпя 
передача. (Львів). 20.00 — До 

,50-річчя .Комуністичної партії 
України. «Компартія України в 
боротьбі яа піднесення економі
ки і культури республіки» (К). 
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.15, Телевізійний. • журнал 
4Прджект'ор». (Кірбпоірал). 
21.30— «Олеко Дундич». Худож
ній фільм, (Кіровоград).

Друга и ро г р а м в. 21.13 — 
П. Штраус «Великий ,пальс»(

Спектакль Львівського театру 
опери і балету імені І. Франка. 
(Львів).

ся

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

НЕДІЛЯ, 5 червня. 10.00 - 
Художній фільм «Місця Тут ти
хі». 12.30 • Д-- л-------
ція Сіріус-2».
13.00 — Передача .. .
(Харків). 13.30 - «У світі мис
тецтв». «Казанлицька гробни- 
ця». (Софія). 13.50 — Для воїпіа 
Радянської Армії і Флоту (М).
14.40 — «Пеленгатор». (М).
15.10 — «Музичний кіоск». (М).
15.40 — Телевізійний журнал 
«Для вас. жінки». (Мурманськ).
10.10 — «Бічно живі рядки». Кі- 
ііопарпс. (М). 16.30 - Програма 
кольорового телебачення. (М). 
17.30 — «Камертон доброго наст
рою». (Луганськ). іВ.ОО —» Теле
візійний атлас . пародій СРСР. 
(М). 18.45 — «.Новини дня». (М). 
19.00 — Кіиопрограма. 20.45 — 
«Сім днів*. Міжнлрблііз програ
ма. (М). 21.30 - «КІШ 68». Фі
нал. (М)'. 2130 — «Тільки фак
ти». (М).

фільм «.Місця Тут ти- 
— Для дітей «Опера- 

(Ленінград). 
«Здоров’я»

«молаАой коМммідр» 
орган Kupon«»радсного 

рР.коча ЛКГМУ 
‘1 : г, Кировой рад.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

приймаються

І

Документи 
до ЗГ липня.

стаж — витяг 
або трудової

Строк навчання — три ро
ки шість місяців.

Початок навчання 1 верес
ня.

Особи, нагороджені по за
кінченні неповної середньої 
школи похвальною грамотою, 
зараховуються без вступних 
екзаменів.

Зараховані до технікуму 
забезпечуються гуртДжит- 
ком, їдальнею та стипендією.

Вступні екзамерп з І по 
20 серпня.

ТУРЧИНІВСЬКИИ 
ТЕХНІКУМ 

АГРОНОМІЇ
ОГОЛОШУЄ НАБІР

УЧНІВ НА 1-й КУРС 1968- 
1969 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Технікум готує агрономів 
середньої кваліфікації з.на
данням професії шофера, 
тракториста і комбайнера.

До технікуму приймаються 
громадяни віком до ЗО ро
ків, що мають освіту за 7—8 
класів середньої школи і 
успішно складуть екзамени 
з української мови (диктант) 
і математики (усно).

Для вступу до технікуму 
потрібно подати такі доку
менти: заяву па ім’я дирек
тора, автобіографію, свідоцт
во про закінчення неповної 
середньої ніколи або пере
відне свідоцтво, довідку про 
стан здоров'я (форма 286), 
три фотокартки (розміром 
3x4 см.). Для осіб, що ма
ють трудовий 
а колгоспної 
книжки.

ДОКУМЕНТИ НАДСИЛА
ТИ' НА АДРЕСУ: Жтомпр- 
ська область, ЧуднІпсьинІІ 
район, село Турчпніпна, сіль
госптехніку м.

ДИРЕКЦІЯ. .
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