
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

.КОГО ОБКОМУ АКСМУ

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР
1 липня в Києві відкрилась третя сесія Верховної 

Ради Української РСР сьомого скликання. На обго
ворення депутатів винесено питання про стан і захо
ди по дальшому поліпшенню культурно-побутового 
обслуговування населення Української РСР, про 
проекти законів Української РСР, про сільську і се
лищну Ради депутатів трудящих, про утворення Ко
місії Верховної Ради УРСР по охороні природи, про 
внесення змін у склад деяких існуючих постійних 
комісій Верховної Ради УРСР та про затвердження 
Указів Президії Верховної Ради УРСР.

Відкриваючи сесію, депутат О. Є. Корнійчук гово
рить:

Товариші депутати! Ми зібрались в дні, коли ко
муністи, всі трудящі республіки готуються урочисто 
відзначити знаменну історичну дату — п'ятдесяти
річчя Комуністичної партії України.

Дозвольте від вашого імені звернутися з словами 
щирого вітання до бойового авангарду українського 
народу — Комуністичної партії.

На ранковому засіданні з доповіддю в першому 
питанні виступив заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР депутат І. Д. СТЕПАНЕНКО.

В роботі сесії беруть участь член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар ЦК КП України П. Ю. ШЕ
ЛЕСТ, кандидат в члени Політбюро ЦК КПРС, Го
лова Ради Міністрів УРСР В. В. ЩЕРБИЦЬКИИ, 
Голова Президії Верховної Ради УРСР Д. С. КО
РОТЧЕНКО та інші керівники Комуністичної партії 
і уряду республіки.

(РАТАУ).

ужн-Серсд тих, хто нині має найбагатшнй __
нок в колгоспі імені Дзсржннського Новоук- 
раїнського району, — екіпаж Олександра 
Петровича Бовкова. Помічником у досвідчено
го комбайнера син Дмитро. 28 — ЗО центнерів 
зерна пшениці намолочують на гектарі меха
нізатори.

На знімку: Дмитро БОВКОВ.
Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

Ддя ювілейного гостинця
0 Па 350 гектарах сподівається зібрати ко

лонові нинішнього літа комбайнер артілі імені 
Карла Маркса Устнншського району В. Васі- 
новнч. На перших гектарах молодик механіза
тор намолочує більше двохсот пудів пшениці.
0 890 центнерів сінд склали в скирти ком

сомольці та молодь артілі «Комуніст» Ново- 
миргородського району, влаштувавши ударний 
суботник.
0 Знову в комсомольську'кдпилку колгоспу 

«Шлях до комунізму» Добровеличківського 
району надійшло 50 карбованців. Це гроші за 
зданий металолом. В липні іще буде 150: пі- 
щанобрідці збираються організувати кілька 
концертів, недільників, знову збирають метале
вий брухт. Всі ці гроші будуть відраховані у 
фестивальний фонд.

'І--',: Е

Л СТАННІЙ тиждень червня — пора за- 
” кінчення випускних екзаменів у. 
школах, пора остаточного вибору шля
ху сімнадцятилітніми, роздумів і найкра
щих сподівань, а разом з тим і смутку — 
за школою, за вчителями.

На багатьох конвертах, одержаних 
«Молодим комунаром» минулого тиж
ня, в зворотній адресі стояло ще слово 
«школа».

Люба Тарасенко з села Гаииннського Кіро
воградського району назвала свого листа до 
редакції «Розлука». Дівчина пише про те, що 
десять років знала одну стежку: до школи й 
назад, а тепер перед нею, як верховіття де
рев, переплелися тисячі доріг майбутнього. 
«Яка в них моя? Якою б вона не була, ця до
рога від моєї школи, від мого дитинства, — 
знаю: вона буде щасливою».

Валя Орел, випускниця Подорожнен-

ПОШТА
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
ЗА МИНУЛИЙ
ТИЖДЕНЬ

ської середньої школи Кремгесівського 
району мріє стати журналісткою. її лист, 
написаний після останнього екзамена, 
свідчить, що у його авторки більше схиль
ності до спостережень, ніж до самоана
лізу. Так і бачиш, читаючи її лист, як ко
жен з десятикласників по-своєму змінив
ся, одержавши останню шкільну оцінку. 
«В усьому, — пише Валя, звертаючись 
до своїх ровесників, — у радощах, тур
ботах, невдачах — нехай щастить вам, 
друзі моїі»

Ряд вчорашніх учнів звернувся до ре
дакції з менш ліричними листами. В. По- 
сохов з Добровеличківського району, 
дівчата з~ с. Недогарків Олександрій
ського району (вони чомусь не назвали 
своїх прізвищ, а підписалися «Дня, Іра, 
Галя»), Галя Лазарук з Новоархангель- 
ського району просять дати адреси тех
нічних училищ та інших навчальних за
кладів- Друзі! «Молодий комунар»1 час-

СВЯТКУЄ
МОЛОДЬ

МАЛА ВИСКА. На своє 
свято молоді трудівники 
району зібралися в Они- 
кіївському лісі. Було 
проведено конкурси на 
кращу пісню, танець, 
художнє читання, змаган

ня між волейбольними командами, ігри, атракціони. ,
Групу передових виробничників і комсомольських працівників на

городжено подарунками та грамотами райкому і обкому комсомолу.
Свято молоді в районі пройшло під деві

зом «50-річчю ВЛКСМ — гідну зустріч».
НОВГОРОДКА. Своєму святу молодь ре

тельно готувала подарунки. Змагання точи
лося між механізаторами, тваринниками, 
колективами художньої самодіяльності. На 
святі й підбили підсумки. Цікавими, зміс
товними були звітні концерти всіх клубів, та 
найкраще підготувалися учасники худож
ньої самодіяльності Митросранівського сіль
ського клубу. їм і присуджено перше місце.

КІРОВОГРАД. В парку імені В. 1. Леніна 
біля пам'ятника вождю революції — квіти, 
час від часу змінюється піонерський почес
ний караул. Хоч і дощ пройшов, та в парку 
— сотні юнаків і дівчат. І парк, і площа 
імені Кірова, і вулиці міста стали в цей 
день танцювальним майданчиком.

Вулицями пройшла мотоестафєта, при
свячена Дню молоді. Потім відбуеся свят
ковий вечір. Старий комуніст О. О. Баша- 
шин розповів про важкі і героїчні шляхи 
революції, МОЛОДІ ДОПОВІЛИ про свої здо
бутки, дали слово бути гідними продовжу
вачами справи своїх батьків і дідів.

КРЕМГЕС. Робітники міста і хлібороби по
лів сповнили сміхом і піснею парк імені 
Шевченка. В зеленому театрі виступили 
аматори сцени, найбільш вдало — учасники 
самодіяльності заводу залізобетонних ви
робів. Вони виконали не тільки відомі тво
ри, а й пісню місцевого автора Анатолія 
Загребельного «Комсомольська біографія».

Відбулися масові гуляння, спортивні зма
гання з волейбола, теніса, легкої атлетики.

* * *
День молоді святково відзначили у всіх 

містах і селах області. Цей день ще раз 
продемонстрував вірність молоді ідеалам 
старших поколінь, її любов до Комуністич
ної партії, вірність інтернаціональним обо- 
в язкам.

то друкує цілі сторінки оголошень про 
прийом на навчання. Слідкуйте за газе
тою, обирайте собі до душі вуз, техніч
не училище або технікуми.

Зовсім іншого порядку турботи в однієї з 
ваших авторок із с. Кам'янечого Новоар.хан- 
гсльського району (вона просить не називати 
її прізвища). «Я вже перейшла до 10-го кла
су, мене турбує одне питання про те, які за
чіски можна робити старшокласникам». І да
лі: «Чи можна школяркам старшого шкільного 
віку робити манікюр?» Ніно, яка тобі зачіска 
найбільше до лиця, може порадити кваліфіко
ваний перукар. На нашу ж думку, десяти
класницю серед учениць молодших класіз 
повинні виділяти все-таки не зачіска іі мані
кюр...

Зрозуміло, що ми не називаємо тут 
листів, які вже опубліковані в газеті. А 
от товаришам А. Загребельному (авто
рові пісні «Комсомольская биография»), 

О. Гаєпській, 
яка надіслала 
замітку про 
свою односель
чанку, повідом
ляємо, що їх 
твори будуть 

вміщені в 
одному з найближчих номерів. Дякуємо 
також тт. В. Степанову, О. Зубицькому 
та всім іншим, хто відгукнувся на прохан
ня редакції надсилати матеріали до ку
точка сатири й гумору. Хотілося б лише, 
щоб більше було сатиричних творів, які 
викривають не зло взагалі, а конкретних 
носіїв зла.

Багато читачів просять друкувати в газеті 
тексти іі лоти пісень. Це, зокрема. В. Мачак 
(Олександрійський район), В. Приліпко з 
Онуфріївни, Л. Озеряиська і Н. Омельченко з 
Павлпша. Ваші побажання будуть в міру 
можливості виконані, от тільки про строки обі
цяти не будемо: надто багато замовлень на 
пісні.

Нарешті, звертаємося до Мих. Буртко- 
го (с. Перегонівка Голованівського райо
ну). Ви просите «пояснити все про п'яти
денну», Уточніть, що саме вас хвилює. 
Написати все про п'ятиденну — навряд 
чи грубенької книжки вистачить, не те, 
що газети.

ДО 50-Р1ЧЧЯ
КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ УКРАЇНИ

(І ВЛАСНИЙ краєзнавчий 
” час поповнюється нові:

ВЛАСНИЙ краєзнавчий музей весь 
час поповнюється новими матеріа

лами. Приходять люди різного віку, 
щоб розповісти про перших борців за 
владу Рад, приносять документи- і фо
тографії.

Якось завітала літня жінка і протяг
нула потерті внцвілі фотографії.

— Майже п'ятдесят років я їх збері
гала як найдорожчу пам'ять про братів 
Якова і Павла, — сказала, а потім роз
повіла все, що про них знала.

Народились обидва брати в дуже бід
ній селянській родині в селі Канежі. 
Ще не було їм і восьми років, як стали 
наймитувати в поміщика.

Потім почалася світова війна. Всі 
три роки брати були на передовій в 
окопах. Павло повернувся в Каніж на
прикінці 1917 року. В червні 1918 року 
вибухнуло Канізьке повстання. Сотні 
селян колишніх фронтовиків беруть в 
ньому участь, серед них і Павло Танін. 
Окупанти жорстоко розправилися з по
встанцями. Брат убитого поміщика Лу- 
пенка першими назвав Павла ~ 
та Макара Сімбабу і їх зразу 
входу до церковного подвір’я 
ляли.

Самовіддано боровся за владу Рад і 
Яків 3 революційними ідеями він по
знайомився в окопах, брав участь в ре
волюційних подіях. Після перемоги 
Жовтневої революції Яків повернувся в 
село переконаним більшовиком. Потім 
працював на заводах у Єлисаветграді. 
За дорученням Єлисаветградського по-

Таніна 
ж біля 

розстрі-

Ювілейна виставка
В Луганському художньому 

1 музеї імені Артема відкрилась 
виставка, присвячена ювілеєві. 
Експонується понад сто творів 
живопису, скульптури, графіки, 
в яких відображено революцій
ний, бойовий і трудовий подвиг 
луганчан.

(РАТАУ).

РЯДОВИМ
КОМУНІСТИЧНОГО
БАТАЛЬЙОНУ

бітового комітету партії під час австро- 
німецької окупації він займався понов
ленням і створенням нових підпільних 
організацій, передавав їм інструкції, 
зброю. Небезпека переслідувала його 
на кожному кроці, але кожного разу 
виручала його особиста хоробрість і 
кмітливість.

У травні 1919 року, коли на Єлисавет- 
град наступали банди Грнгор’єва, Яків 
Танін один з перших записався в Ко
муністичний батальйон — захищати 
місто.

Розповідають, що перед боєм він ска
зав товаришам:

— Буду битися до кінця, до повної 
перемоги над ворогом, живий гвинтів
ки з рук не випущу.

І коли після бою комуністи стали 
рахувати свої сили, Якова Таніна в жи
вих уже не було. Травневого дня бан
дитська куля обірвала в розквіті сил 
молоде життя. Газета «Известия Єли- 
саветградского Совета рабочих, кресть
янских и красноармейских депутатов» 
помістила про Якова Таніна хвилюю
чий некролог. Написала скоріше багне
том,' ніж пером: . .

«Славний бооець комуніст Яків Танін 
помер смертю хоробрих. Комуністи, ре
волюціонери, схиліть свої прапори на 
мить над могилою героя, щоб заново 
гордо піднявши їх іти в бій».

Р. ТУРБАЙ, 
науковий співробітник краєзнав
чого музею.

В X залі Київського 
філіалу Центрального 
музею В. 1. Леніна, де 
експонуються докумен
ти Першого з'їзду Ко
муністичної партії
(більшовиків) України.

Фото А. Піддубного. 
(Фотохроніка РАТАУ).

◄
ПІВРІЧНИЙ — 
ДОСТРОКОВО

Колектив промислових під
приємств республіки, зма
гаючись за гідну зустріч 
100-річчи з дня народження 
В. 1. Леніна і 50-річчя Ко
муністичної партії України, 
достроково, 28 червня, вико
нали піврічний план по за
гальному обсягу реалізова
ної продукції І випуску 
більшості найважливіших 
видів биробів.

Порівняно з першим пів
річчям минулого року ви
пуск промислової продук 
ції в республіці зріс на І< 
процентів.

(РАТАУ).

БОНОВОМУ ЗАГОНОВІ КІІРС 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
У Дніпропетровську закінчилась наукова конференція, при

свячена 50-річчю Комуністичної партії України. Вона була 
скликана Міністерством вищої і середньої спеціальної осеі- 
ти УРСР і Дніпропетровським державним університетом.

Було заслухано понад 40 наукових доповідей, які висвіт
люють славний півстолітній шлях Компартії України.
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ВРУЧИЛИ
МИХАИЛУ
ШЙОЧІ

Нова служба в колгоспі 
її потреби

-züi.

Зараз чимало зроблено, щоб і в кол
госпах впровадити наукову організацію 
праці. В багатьох господарствах уже 
чітко визначені обов’язки бригадира, 
механіка та інших спеціалістів, розван
тажено їх від дріб’язкових справ з гпм. 
щоб вони мали час' займатися основни
ми питаннями.

Л 'оті голови правлінь артілей ще ой 
як часто займаються малознач-ущими 
справами. І в першу чергу це стосуєть
ся побутових і комунальних потреб од
носельчан. «Іване Івановичу, мені треба 
дощок на ремонт підлоги». «А мені 
шиферу». «Мені цегли кілька сот, димар 
викласти». Навіть важко підрахувати, 
скільки ходоків за місяць буває в кабі
неті голови колгоспу з такими і подіб
ними проханнями. І голові, звичайно, 
доводиться вирішувати, бо інакше не 
можна. Кожен визнає, що такий поря
док явно суперечить ІІОП. А вихід?

Новгородківський райком КП Украї
ни та райвиконком, вивчивши стан'о- 
вііще, ознайомившись із досвідом чер- 
кащан. на початку минулого року по
рекомендував правлінням артілей ство
рити комунгосп!!. В червні того ж року 
загальні збори колгоспників підтверди

ли правильність рекомендацій, 
дом у всіх господарствах району 
лася нова служба — служба комуна чи
його господарства.

Часу минуло те небагато, але вже 
ясно, що вона дуже погрібна, за
ощаджує час керівників господарства і 
колгоспників, створює для останніх чи
мало зручностей, віявши па себе турбо
ти по будівництву і ремонту жител, по 
завезенню палива і т. ін.

Найкраще зарекомендували себе ко
мунгоспи артілей імені Шевченка, імені 
Кірова, імені Леніна, імені Каліпіна, 
імені ОрджонІкідзе.

Так, у комунгоспі артілі імені Шев
ченка працює Ґ4 чоловік. їм виділено 
10 тисяч карбованців оборотних кош
тів, приміщення, будівельний матеріал, 
транспорт. Комунгоспу передано лаз
ню, перукарню. Працівники комунгоспу 
вже в цьому році намічають збудувати 
десять і капітально відремонтувати два
надцять будинків колгосиТ'.іків, вони за
везли трудівникам артілі, перші 130 тонн 
вугілля та кілька десятків складометрів 
дров.

В колгоспі імені Леніна майстри ко
мунгоспу вже здали в експлуатацію чо
тири будинки і три гуртожитки. В 
колгоспі імені Ульянова комунгосп взяв 
па себе турботи не лише по ремонту і 
будівництву житлових будинків, а н по 
обслуговуванню газового господарства, 
мережі водопостачання, по ремонту тро
туарів.

В кінці квітня на сесії районної Ради 
депутатів трудящих розглядалося пи
тання про комунальне і побутове обслу
говування населення району.

— Комунгосп вигідний трудящим, по
легшує роботу правління артілі, 
ворять колгоспники.

Такої ж думки майже всі,
ці доводилося бесідувати. Звичайно, хі
ба може бути незадоволенні! Михайло 
Янченко, наприклад. Він працює секре
тарем комсомольської організації арті
лі імені Кірова. Зрозуміло, що часу 
будуватися в нього мало. Та він і не ла
мав голову над цим. Невдовзі після од-

І зго- 
з’яви-

го-

3 ким ме-

На заводі «Червона зірка» Надію ІІЕДОБИТ1ОК зна
ють як хорошої о токаря. А комсомольці ііістру.меніа.іь- 
ного цеху, де вона працює, вважають її неабиякою акти
вісткою. А ще Н. Недобиток — книголюб. одна з кращих 
співачок хорової капели. Фото О. КОБЦ.Я.

▲СТРДХАВЬ-КІРОВОГРДДЗАВТРА В ПРИМІЩЕНІЙ МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ їм М Л. КРОПИВІПІЦЬКОІО РОЗПОЧИНАЄ СВОЇ ГАСТРОЛІ АСТРАХАНСЬКИЙ РОСНїСЬКИГІ ДРАМАТИЧНІШ ТЕАТР ЇМ С М КІРОВА.НАШ КОРЕСПОНДЕНТ ЗУСТРІВСЯ З ДИРЕКТОРОМ ЦЬОГО ТЕАТРУ ВАЛЕНТИНОЮ ІВАНІВНОЮ ІВАНОВОЮ 1 ВЗЯВ У НЕЇ ІНТЕРВ'Ю
питання: саш театр 
Кіровограді!

— Валентино Іванівно, традиційне за- 
до цього був уже в

— В Кіровограді 
ми вперше. А на 
Україні останнім 
часом — вдруге. 
Минулого року 
наш театр пра
цював у Черніго
ві та Ровно

— То яке вра
ження справили

па вас українські глядачі.
— Мало сказати, що чудове. Мені 

здається, більш гостинних, щирих і при
вітних людей, ніж українці, — немає.

— Кілька слів, будь ласка, про колек
тив театру.

— У групі сорок артистів. Вісім із 
них — заслужені. Це Ніна Нагуло, Люд
мила Шапошникова, Веніамин Андреев, 
Любов Головкова й інші. У нас багато 
молоді, яка закінчила театральні закла
ди в останні два — три роки, але вже 
проявила себе. Це — Юлія Найдіна,

Микола Четвергов, Віктор Лоскутов, ряд 
інших. Головний режисер театру — 
Олексій Образцов, заслужений артист 
РРФСР.

— Що ви запропонуєте кіровоград- 
цям!

— Репертуар тсаіру характерний тим, 
що в ньому переважає сучасна драма
тургія: «Щит і меч» В. Кожевникова, «Я 
відповідаю за все» (за одноіменним ро
маном Ю. Германа).

— Які спекіаклі, якщо так можна ска
зати, адресуються молодим глядачам!

— Наша програма майже вся для мо
лоді; «Далекі вікна» В. Собка, «Більше 
не йди» В. Тура, «Я люблю тебе, Інго» 
В. Депендика, «Як я відпочивав» В. Пок- 
ровського.

— Валентино Іванівно, сільський гля
дач теж зможе познайомитися з твор
чістю астраханських артистів!

— Гастролі триватимуть 26 днів, і но 
тільки в обласному центрі. Ми будемо 
давати вистави в сільських і колгоспних 
клубах Бобригіецького, Олександрійсько
го, КремгесІ9ського, Олександрійського 
та інших районів.

ключі иід новогоруження йому вручили 
будинку.

За комунгоспи тепер 
руками і колгоспники, 
подарств. Т- -Л 
достатньо. Для -------- j - ґ
розвитку нової служби колгоспу греоа 
ще вирішити чимало питань.

Олексій Андрійович Голуб, заступ
ник іолови райвиконкому, який трива
лий час раніше був сам головою кол
госпу, знає село і його комунальні по
треби, говорить, що в першу чері у слід 
вирішити питання про загальне керів
ництво комунгоспом, впорядкувати нор
ми та розцінки па виконану роботу і ви
рішити питання про підготовку кадрів 
безпосередньо для комунгоспів.

Є й інші, не менш пекучі потреби в 
нової служби. Найперша — це буді
вельні матеріали. Деяку кількість їх 
виділяють колгоспи і сільські Ради з 
своїх фондів, але недостатньо. Було б 
добре, якби хоч частина потрібних мате
ріалів надходила безпосередньо комун
госпам. Але хто їх повинен виділяти — 
райспоживспілка, районне об єднання 
«Сільгосптехніки», облкомунгосп?

Відкритим залишається і питання про 
те, потрібний чи не потрібний комун
госпам окремий рахунок у банку. Біль
шість схиляється до того, що треба ма- > 
ти окремий рахунок, який би давав 
можливість купувати все потрібне та
кож за готівку. Це, на думку товари- J 
шів з комунгоспів, дало б можливість 
оперативніше виконувати замовлення . 
громадян. А от банк, який мав би стати 
арбітром у цій суперечці, поки що мов
чить.

І ще одне. Вже стало правилом, що 
комсомол завжди підтримує нове. Так 
чому б сільським комсомольцям не взя
ти шефство і над новою службою в кол
госпах?. Комсомол може чимало зроби
ти для становлення комунального об
слуговування па селі, в першу чергу до
помогти підготувати висококваліфікова
них спеціалістів. в. цвях,

спецкор «Молодого комунара».

голосують обома 
і керівники гос- 

; Та одного схвалення вже не- 
Для дальшого успішного

СЕРДЕЧНІ 
ПОЗДОРОВЛЕННЯ

БЕРЛІН. (ТАРС). Громадськість 
НДР відзначила 75-рІччя з дня на
родження Першого секретаря ЦК 
СЄПН, Голови Державної Ради 
НДР Вальтера Ульбріхта, видатного 
діяча німецького і міжнародного ро
бітничого руху, полум’яного борця 
за інтереси трудящих, за справу 
миру і соціалізму, проти імперіаліз
му і фашизму.

У будинку Державної ради НДР 
відбулась урочиста церемонія пере
дачі поздоровлень ювілярові.

Із словами сердечного братерсько
го привіту і добрих побажань до 
В. Ульбріхта звернувся член Політ- 
бюро ЦК КПРС, Голова Президії 
Верховної Ради СРСР М. В. Підгор- 
ний. Він вручив ювілярові привітан
ня Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу і 
Президії Верховної Ради СРСР, а 
також орден Жовтневої Революції, 
яким Президія Верховної Ради СРСР 
нагородила В. Ульбріхта у зв’язку' з 
знаменною датою.

Про наступний візит 
у Радянський Союз 
Гамаль Абдель Насера

На запрошення ЦК КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів 
СРСР президент Об’єднаної Арабської 
Республіки, голова арабського соціаліс
тичного союзу Гамаль Абдель Насер у 
відповідності з досягнутою домовленіс
тю прибуде з офіціальним візитом у 
Радянський Союз 4 липня 1968 року.

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

ВІДПОЗІДЬ 
МОЛОДІ

□ ЛХ1ДНІІІТ БЕРЛІН ііорг.’а- 
лізаиія відносин між Захід

ним Берліном і Німецького Де- 
- ' ' чмокра Нічною Республікою 

настійною необхідністю.
Про це заявили учасники мо

лодіжного форуму, як-імї -відбув
ся в Західноберлікському тех
нічному університеті. Ініціато
рами проведения форуму висту- 
іііі.ін студентські організації 
обок Західноберлінських універ
ситетів. її також організація по
за парламентської опозиції «Рес
публіканський -клуб». Форум 
був відповіддю на ворожу кам
панію, підняту західпоберліи- 
ськи.м сенатом у зз*язку з ос
танніми захисними заходами 
НДР

ПЛЕНУМ 
МОЛОДИХ 
КОМУНІСТІВ 
МЕКСІКИ

МЕХІКО У столиці Мексікн 
відбуися пленум Централь

ного Комітет,? Спілки комуніс
тичної молоді. Па засіданнях 
обговорювалися питання міжна
родного становища, обстановка 
в країні І проблеми розвитку 
мексіканеького молодіжного ру
ху Генеральші іі секретар ЦК 
Спілки Маркос Леопель Пога
дає у своїй доповіді відзначив, 
що у робітничого класу Мексі- 
кп і його партії є всі можливос
ті організувати могутній моло
діжний рух за краще життя і 
за побудову соціалістичного сус
пільства п Мексіні.

СОЛІДАРНІ 
З СТУДЕНТАМИ

ріО-ДЕ-ЖАІІЕПРО. Близько 
тисячі викладачів універси

тетів- І середніх учбових закла
дів бразільського штабу Гуана- 
бара зібрались па мітинг перед 
будником міністерства освіти в 
Ріо-де-Жанейро. Бони передали 
міністру заяву про солідарність 
з боротьбою студентіа і на під
тримку їх вимог перебудувати 
всю систему освіти в країні. 
Викладачі поставили вимогу 
звільнити арештованих студен
тів І припинити переслідуваний: 
студентських керівників.

Пиіраинтн до Софії на ЇХ 
Всесвітній фестиваль молоді й 
студентів — мрія багатьох юна
ків І дівчат. Оригінальним спо
собом хочуть досягти цієї МС1И 
17-річиІ школярі з Праги. Вони 
к и рішили добратися до столиці 
майбутнього фесіивалю па... ри
ли копії х ковзанах.

і рос чехословацьких школярів 
створили «Клуб роликових коя- 
таїїів», членами якого в 
тільки трос. Богуміл Пру
та. Яп Маркст і Ян Ка- 
ліста. Зараз школярі з Чехи- 
Словаччини проводять регулярні 
тренування, готуючись до нелег
кої подорожі.

На знімку: члени «Клубу ро- 
ликовнх копіапів».

Фото СТК — ЛПН.

У СТРАХУ ВЕЛИКІ ОЧІ
Юнаки й дівчата, які закінчують в цьому році середню 

школу міста Поррантрюї (Західна Швейцарія) вирішили від
значити цю важливу подію в їх житті карнавальним похо
дом. Карнавал вийшов на славу. Глядачі зустрічали молодь 
оплесками й сміхом. Веселощі були в розпалі, коли раптом 
з’явилася поліція. Поліцейські накинулись на учасників кар
навалу. б’ючи їх і розриваючи ка шматки жартівливі плака
ти. Один із поліцейських, вирвавіяи у когось мітлу (атрибут 
карнавалу), почав бити нею школярку по обличчю, інші по
тягли одної о 
стусанами...

Неймовірна 
швейцарської 
хто ж винен 
іцаючи честь 
няе, що школярі, мовляв. «? 
поліцейські <пе втримались».

З'ясування скандалу в Поррантрюї варто, очевидно, шука
ти не в «схвильованому стані» поліцейських, а в тій пропа
гандистській кампанії, оку ведуть зараз праві швейцарські 
кола^ Тут всі пам’ятають розгін поліцією антимілітарист
ської демонстрації молоді в Женеві в травні. після якої 
місцева «партія пильних» почала вимагати заборони вулич
них демонстрацій студентства і молоді. А буржуазна цюріх
ська газета «НоГіє цюрхер цантунг» схвалила розгін моло
діжної демонстрації в цьому місті і закликала владу «це 
терпіти більше провісників революції», не піддаватися на 
вимоги молоді. Днями п газеті «Трібюн де Лозанн» розпо
відалось про навчання поліцейських поводженню з грана
тами і сльозоточивими бомбами. «На випадок якщо їм до
ведеться зштовхнутися з вуличними маніфестаціями, полі
цейські повинні вести себе твердо :ї рішуче», — говорить 
газета.

Після цього не варто дивуватися, що поліцейські Попрант- 
рюі прийняли невинний карнавал школярів за «підрив по
рядку» і, навіть не розібравшись в жартівливих лозунгах й г>.„. . ......... ,.п „Лпі)тків СТуСанн _

Г. ДРАГУНОВ, 
кор. ТАРС.

з підлітків за ноги по бруківці, осипаючи

розправа над школярами викликала обурення 
громадськості. Зараз в Поррантрюї вирішують: 
у скандальній розправі з школярами? Захи- 
мундира, дехто із. представників влади запев- 

«лава’жалп вуличному- рухові», а

Женена.
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Книга про Ілліча,
Фото П. МЛЛЄЄВА.

В. СУХОМЛИНСЬКИЙ, 
член-кореспондент Академії 

педагогічних наук СРСР, 
заслужений учитель школи 

УРСР
езій погляд на

ФІЛЬМИ
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ЮНОСТІ

Сторінки славного п'ятдесятиріччя Ленінською комсомолу 
відображені в стрічках кінофестивалю, який проходить у 
столиці і присвячений Діио радянської молоді.

У дні фестивалю на екрани виходить кілька нових робіт 
радянських кінематографістів. Справжні події лягли в осно
ву фільму «Тиха Одеса», що розповідає про участь молоді в 
боротьбі з контрреволюцією на початку двадцятих років. Су
часні морально-етичні проблеми ставляться в картинах 
«Ударі Ще удар!» і «Ще раз про любов».

У фестивальній афіші — більше п'ятдесяти творів вітчиз
няного кіно минулих років. Серед них — «Комсомольски», 
аПутівка в життя», «Молода гвардія», «Балада про солда
та» й інші стрічки, що розповідають про життя, трудовий і 

і бойовий героїзм радянської молоді.
(ТАРС>.

ПАВЛОГІРШВСЬКИП 
ФАНТОМАС

> 3 якогось часу, я точні
ше півроку тему, мешкан
ні села Павлогірківкп 
втратили спокій. Особли
во нервують власники мо- 
т о ц и к л і в і автома
шин. Навіть ті, хто 
чіпляє па двері гара
жів здоровенні замки, 
мулько почувають себе 
вночі на м’яких постелях.

А винен у всьому Пав-

ло Ткаченко. О гой, що йо
го р селі називають Фапто- 
масо.м. О гой, що працю
вав у колгоспі «Правда» 
шофером, а потім, поли
шивши «бублик» артіль
ного автомобіля, почав чи
нити пустотливі повороти 
на чужих приватних ма
шин ах^

Дивацтва Павла прості. 
Залишив, наприклад, 
тракторист Іван Тищен
ко в обідню перерву мото
цикл у дворі. Поки сьорб
нув ложку — другу бор
щу, а за його мотоцик
лом уже тільки курява 
встала. І, як кажуть, шу
кай вітра в полі! Або в 
тракториста Івана Хар
ченка... Або в комірника 
Василя Момоита.., Або... 
в колгоспному гаражі 
справжній «газон» забрав.

Такі «або» можна про- 
Доі'.м:;, вати її далі. Але ж 
Щичшец у людей увірва
тися терпець.

І почали в сільраді, у 
нрав.ііииі колгоспу, ком-

сомольській організації 
складати плани, як злови
ти доморощеного Фанто- 
маса. Поки думалн-гада- 
ли, він «запріг» мотоцик
ла одного відповідально
го товариша і майнув у 
світ. Наїздивши п'ятсот 
кілометрів, прикотив ного 
додому і поставив під 
колгоспним садом

Подейкують, що обтру
сивши пил далеких доріг 
(а катався він і по Мико- 
лаївщині, і по Одещині, 
і ще десь), Павло сказав:

— Оце інс для повного 
задоволення покатаюсь на 
«Волзі» голови колгоспу 
Андрія Петровича Крпво- 
шеї — і тоді можна й 
заспокоїтись...

Хтозна, можливо, й 
правду сказав шістнад
цятирічний невловнмець, 
і, можливо, повірив V йо
го останню претензію 
дільничий уповноважений 
міліції В. Скрипник. Але 
це аж ніяк не заспокоїло 
павлогіркісців. На вся
кий випадок вони па ніч 
обплутують мотоцикли 
товстими ланцюгами, па 
могутні запори замикають 
гаранті й сараї і ведуть 
пильні спостереження за 
ними цілими ночами.

Катається невловимий 
Павло Ткачеяко па чужо
му транспорті. Псує чу
жий настрій, чужі нерви. 
І не вірить у плани сво
го полонення, які скла
даються вже ось протя
гом цілого півріччя.

А чи не затягнулась ця 
«операція»?

Г. ПАШИЧ.
Бобриненький район.

3. РАДІСТЬ 
І ТРУДНІСТЬ 
ПІЗНАННЯ
«Я жить хочу, 
чтоб МЬІСЛИТЬ и 
страдать», — в 
цих словах О. С. 
Пушкін аисловиз 
мету життя. Мабуть, важко знайти 
а житті шкоти гостріше й живо- 
трепетніше питання, ніж питання 
старшокласників: для чого ми вчи
мося? З якою метою оволодіваємо 
знаннями? Зараз, коли школа стоїть 
на порозі здійснення загальної се
редньої освіти, це питання набуває 
особливої ваги.

Як відповідають іноді учителі на 
нього? — Ви вчитесь, щоб бути ос
віченими, добое підготовленими до 
життя будівниками комунізму. 
Знання, які здобуваєте в школі, за
стосовуватимете в житті.

Ці відповіді аж ніяк не задо
вольняють юнаків і дівчат, бо вони 
або дуже загальні або ж не охоп
люють всієї складності й багато
гранності духовного життя людини. 
Якщо юнаки й дівчата повірять 
вам, що всі знання, здобуті в шко
лі, знайдуть практичне застосуван
ня в праці, то вони швидко розча
руються. Орієнтувати юнацтво на 
це — значить по суті обманювати. 
Понад 70 процентів випускників 
середньої школи йтимуть після на
вчання безпосередньо на виробни
цтво. Де ж у практичній роботі хлі
бороба чи будівельника, тваринни
ка чи залізничника знайдуть засто
сування знання, скажімо, з старо
давньої історії чи іноземної мови?

Орієнтація вихованців на прак
тичну застосованість всіх знань, на 
те, що без знань неможлива пов
ноцінна праця, — ие хибний шлях 
виховної роботи. Хибний він перед
усім тому, що знання потрібні лю
дині не тільки для того, щоб всту
пити до вузу й здобути освіту --
знову ж таки для спеціальності і 
знову ж таки для шматка хліба на
сущного й інших життьових благ, 
Правильний шлях ми вбачаємо в то
му, щоб, розуміючи безумовну не
обхідність знань для праці, юна
цтво бачило смисл свого навчання 
не тільки в праці, не тільки в колі 
потреб майбутньої спеціальності. 
Знання мені потрібні не тільки то
му, що я маю стати інженером чи 
трактористом, лікарем ми геологом, 
педагогом чи конструктором; 
знання мені потрібні передусім то
му, що я мушу стати Людиною — 
громадянином своєї Вітчими, твор
цем, культурною особистістю, 
батьком-матір’ю — ось якою ідеєю 
ми прагнемо надихнути юну душу. 
Жити, щоб мислити; жити, щоб 
збагнути пацість творчого буття; 
жити, щоб залишити себе в славі й 
честі, могутності й величі Батьків
щини, — ось якими стимулами на
магаємось ми одухотворити дуже 
складне, тонке й багатогранне ба
жання бути освіченим, культурним, 
розумним.

Саме у вихованні цього бажання 
ми, педагоги, вбачаємо мудрість 
тієї комсомольської педагогіки, 
таємниці якої мусить добре збагну
ти кожен учитель, якщо він хоче 
бути справжнім наставником юна
цтва.

Що ж лежить в основі цього 
бажання, як важливого стимулу са
мовиховання юнацтва? Радість пі
знання. Дуже складною сферою 
нашої комсомольської педагогіки є 
спрямованість зусиль учителів і 
комсомольської організації на то, 
щоб всі роки перебування о шко
лі, особливо ж роки навчання в 
старших, 8—10 класах, були осяяні 
радощами інтелектуального життя, 
радощами відкриття й пізнання іс
тин, радощами утвердження розу
мових сил і здібностей. Мова йде 
якраз не про навчання на уроках, 
а про інтелектуальне життя в най- 
ширшому смислі цього поняття. 
Ось тут, у творенні інтелектуально
го життя, у формуванні духовних 
інтересів і відкривається широка 
нива спільної діяльності педагогів і 
шкільного комсомолу.

(Продовження. Початок о газеті 
за 27 червня).

Перш за все ми до
магаємось того, щоб 
освіта, оволодіїїііп 
знаннями не обмежу
вались уроками, щоб 
читання не зводи
лось до підготовки 
домашніх завдань за 
підручниками. Інши
ми словами, інтелек

туальне життя школяра починається 
тільки тоді, коли поруч з обов’язковим 
читанням підручника, обов'язковим вико
нанням класних І домашніх завдань в 
необов'язковий, добровільний, цікавий і 
нічим не замінний світ книги, світ чи
тання, світ задоволення інтелектуальних 
інтересів, що повсякчас виникають, роз
виваються, збагачують духовні надбання 
особистості. Багаторічний досвід переко
нує: якщо у школяра духовні інтереси 
обмежуються обі в’язковнми завданнями, 
обов’язковим читанням — у нього дуже 
обмежений, убогий інтелектуальний кру
гозір, йому не хочеться читати, уроки 
стають для нього, чим далі, тим більшим 
тягарем.

Чим ширше коло обов’язкових 
знань, якими треба оволодівати уч
неві, тим більше книг необов'язко
вих мусить увійти в його духовний 
світ. Всі зусилля педагогічного ко
лективу й комсомольської органі
зації спрямовані в нас на те, щоб 
книга, читання стали найголовні
шим духовним інтересом і захоп
ленням підлітка, юнака, дівчини. 
Кожен класний керівник старшого 
класу вважає своїм почесним обо
в’язком бесіду про книги. Ці подо
рожі в світ книги (так називаємо 
ми бесіди) є іскрою, що запалює 
багаття самостійної думки. Ми 
прагнемо до того, щоб юнакові, 
дівчині захотілося вийти за межі 
програми, щоб у кожного вихован
ця був свій улюблений предмет, 
щоб вечорами їх не можна було 
відірвати від книги. Для юнацтва й 
підлітків у нас є Кімната Думки. 
Тут вдумливо підібрані книги — 
не легке читання, а книги, що ви
магають зосередженої, напруженої 
мислі. Є шафи з художньою, нау
ковою літературою, з довідниками. 
Окрема шафа відведена для книг, 
що їх об'єднує загальна ідея «У 
кого вччтися жити». Туг зібрані 
книги, присвячені- видатним лю
дям, життя й боротьба яких є 
зразком, провідною зіркою для 
юнацтва. Це книги про Маркса і 
Леніна, Дзержинського і Бабушкі- 
на,. Тімірязєва і Павлова, Кибальчи
ча і Олександра Ульянова, Тараса 
Шевченка і Горького, Міклухо-Мак- 
лая і Сеченова, Миколу Остров- 
ського і Юліуса Фучіка.

Т РИДЦЯТЬ ТРИ РОКИ праці з 
дітьми твердо переконали ме

не в тому, що невгасимою іскрою, 
яка запалює на все життя вогнище 
жадоби знань, вічне прагнення до 
пізнання, дає насолоду інтелекту
альної ра пості, — цією іскрою с 
пізнання Людини. Хай підліток, пе
ред яким тільки відкривається світ, 
переживе почуття подиву, пізнаючи 
яскраве, прекрасне життя людей, 
чиї імена навіки ввійшли в скарб
ницю героїзму і мислі. Ми прагне
мо до того, щоб у роки отроцтва і 
ранньої юності кожну людину на
дихнула, зачарувала, потрясла кни
га, в якій сторінка, кожен рядок 
горять як розплавлена сталь, як 
вічний вогонь сонця

. Кімната Думки — це найяскравіше вог
нище нашої комсомольської педагогіки. 
Ми вважали б роботу комсомольської ор
ганізації духовно збідненою й безпер
спективною, якби кожен юнак, кожна 
дівчина не знайшли тут своє ї кни
ги, не засиділись над нею до пізньої 
ночі, пе зустріли світанку, дочитуючи 
останню сторінку книги, що стала од
кровенням. не перечитали кілька раз 
свою улюблену книгу. Через Кімнату 
Думки книга входить в духовний світ 
молодої людини на все життя.

Радячись з комсомольським ак
тивом про те, чим живе кожен наш 
вихованець, ми, педагоги й комсо
мольські активісти, завжди стурбо
вані дуже гострим і нерідко болю
чим питанням: якими книгами за
хоплюється юнак, дівчина? Чи є 
вже у нього улюблена книга? Яку 
книгу він прочитав, кілька раз пе
речитав? У якій книзі йому засяя

ло світло, при якому він побачив 
сам себе, почав думати про само
го себе? Яка книга дала йому в ру
ки мірку, з допомогою якої він по
чав вимірювати сам себе? Які кни
ги є а його особистій бібліотеці?

Цьому, останньому питанню ми 
надаємо особливої ваги. Я, вихо
ватель, стаю справжнім волода
рем дум і поривів духоаних свого 
вихованця тільки тоді, коли, заро-

----- • з crop.
бивши вперше в своєму житті кар
бованця, перше, що йому хочеть
ся купити, це книга. Ми дома
гаємось того, щоб у кожного ви
хованця була своя особиста бібліо
тека. У одного — сто книг (у ок
ремих комсомольців — двісті, три. 
стр і навіть п’ятсот), у іншого _
двадцять. Вирішальне значення має 
но кількість книг, а те, щоб люди
на час від часу відкривала свою 
душу перед своїми улюбленими 
книгами, щоб сторінки й рядки 
звучали для її серця, як звучить 

музичний інструмент, до якого тор
каються пальці музиканта. Особис
та бібліотека — це один з найго
ловніших показників духовної куль
тури вихованця, це, разом з тим, 
дзеркало нашої виховної майстер
ності.

Н<ОЖЕН НАШ УЧИТЕЛЬ старших 
класів є наставником комсо

мольців. Ми вважаємо своїм вихов
ним ідеалом те, щоб у кожного 
педагога, який має справу з комі- 
сомольцями, були свої учні. В це 
поняття ми вкладаємо ось який 
смисл: кожен викладач відкриває в 
школяреві, образно кажучи, кощ. 
товний камінець здібностей, від
криває й утверджує нахил, інтерес 
до своєї науки. У математика — 
свої учні, група школярів, що вия
вила здібності до вивчення мате
матики, у фізика — свої учні, у лі
тераторе — свої, у викладача ме
ханізації сільськогосподарського 
виробництва — свої... Кожен ви
кладач — а краще сказати вихова
тель здібностей, відкривач інтелек
туального осереддя людини — 
прагне до того, щоб його учні, ви
йшовши за межі програми, захоп
лювались науковою літературою. 
Кожен викладач є організатором і 

душею науково-предметного гурт
ка, В стінах середньої школи окре
мі учні роблять перші кроки в дос
лідництві, експериментуванні — це 
особливо важливо,

Запросивши комсомольських ак
тивістів на засідання педагогічної 
ради, ми думаємо про окремих 
своїх вихованців: чиї вони учні? Чи 
вдалося нам, педагогам, відкрити 
коштовний камінець у кожній ду
ші? Чи збагнув уже кожен наш ви
хованець духовну повноту й ра
дість життя в світі книг? Чи осмис
лив і серцем відчув, у чому його 
«золота жилка» — здібність, покли
кання, талант? Якщо хоч на одно з 
цих питань відповідь негативна, 
значить, ми, педагоги, ще мало до
помагаємо комсомолові, значить, 
ми ще не надихнули ідейне життя 
комсомольської організації своєю 
педагогічною майстерністю.

4. ФІЛОСОФСЬКИЙ — 
РІЧ НЕОБХІДНА

Засобом виховання духовної зоі- 
лості, громадянської свідомості, 
жадоби до знань, прагнення до ба
гатого, повноцінного інтелектуаль
ного життя є ознайомлення підліт
ків, юнаків і дівчат з марксистсько- 
ленінською теорією. Ми, виховате
лі, вважаємо своїм святим ділом 
те, щоб вихованці наші зрозуміли: 
марксистсько-ленінська теорія — 
це не сухі формулювання, а гли
боко хвилюючі, цікаві, захоплюючі 
сторінки, що горять вічним, невга
симим вогнем. Ми домагаємось 
того, щоб підлітки й юнацтво до
торкнулись безпосередньо до цих 
сторінок, а не діставали уявлення 
про марксистсько-ленінську тео
рію тільки на підставі статей І книг, 
що коментують першоджерела.

Філософський гурток ■— одно з 
наших вогнищ духовної культури 
юнацтва. Ми вважаємо, що філо
софський гурток у школі — це для 
юнацтва така ж необхідна річ, як 
азбука для першокласників. Від 
першої праці Маркса — його 
гімназичного твору «Роздуми юна
ка при виборі професії» — до сто
рінок ленінського «Матеріалізму і 
емпіріокритицизму» —- на заняттях 
філософського гуртка ми читаємо 
старшим піонерам і комсомольцям 
уривки з окремих творів осново
положників наукового комунізму.

Найголовніше й найцінніше в цій 
справі те, що ми розкриваємо пе
ред юнацтвом дух пристрасної бо
ротьби за краще майбутнє людства, 
вічно живу красу мислі, дослід
ництва, пошуків істини. Окремі сто
рінки «Капіталу» Маркса, «Діалек
тики природи» Ф. Енгельса, «Дер
жави і революції» та «Матеріалізму

(Закінчення 
на 4-й стор.).
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і емпіріокритицизму» 
захоплюють юнаків 
кою силою логіки, 
твом відкривається 
їм хочеться читати 
положників марксичму-ленінізму 
самостійно. Ми вважай б вихован
ня молоді неповноцінним, якби в 
роки юнацтва кожен не прочитав 
хоча б сілька десятків сторінок з 
першоджерел наукового комуніз
му.

5. ЮНИЙ ГРОМАДЯНИН

« Людина — це відповідаль
ність», — писав французький пись. 
менник Сент-Екзюпері. Так, гро
мадянин починається з відповідаль
ності, з такого усвідомлення обо
в’язку, яке надихає на діяльність в 
ім'я вищих ідеалів боротьби за кра
ще майбутнє людства. Ми домагає
мось того, щоб кожен старший 
піонер і комсомолець за когось і 
за щось відповідав, щоб праця для 
суспільства, для майбутнього ста
ла органічною потребою і найго
ловнішим джерелом почуття осо
бистої людської гідності. Можна 
сказати без небезпеки перебіль
шення, що одним з найголовніших 
завдань комсомольської педагогі
ки — спільної діяльності вчителя і 
комсомольського комітету — є пе
дагогічне керівництво першими 
кронами труда юних на ниві грома
дянства.

За кого й за що відповідає той, 
хто готується до вступу в комсо
мол, і кожен комсомолець? Кому 
й чому віддає свої духовні сили 
кожен підліток, юнак, дівчина? Що 
є головним джерелом радощів для 
кожного — чи те, що він одержує 
від старшого покоління, чи те, що 
він віддає людям? — Над такими 
питаннями думає комітет комсомо
лу, і ми, педагоги, запрошені на 
засідання комітету, допомагаємо 
своїм юним друзям розібратися в 
цих питаннях. Разом з комсомоль
ським активом ми дбаємо про те, 
щоб кожен юнак, кожна дівчина 
вкладали часточку своєї душі в 
людину, щоб бачили себе в люди
ні. Це, на мій погляд, альфа і оме
га комсомольської педагогіки. 
Один комсомолець керує гурт<ом 
юних механізаторів—школярів 3-го 
класу, другий — вожатий жов- 
тенятської групи, третій — органі
затор дитячого Театру Казки, чет
вертий — дружить з дівчинкою, що 
вже кілька тижнів лежить прикова
на до ліжка тяжкою хворобою,..-— 
якщо в шкільному колективі все 
робиться для того, щоб кожного, 
буквально кожного вихованця під
няти на вершину інтелектуального 
і морального розвитку, то для кож
ного піонера, для кожного комсо
мольця знайдеться громадянське 
діло.

Громадянська діяльність — ду
же важлива сфера об’єднання 
старшокласників у творчі колекти
ви, причому змістом діяльності 

■чолективів с громадянська

з вихо- 
ідейно-
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знань, 
на Вогни- 
називають 

сільські

В. і. Леніна 
і дівчат вели- 
перед юнац- 

поезія мислі, 
праці осново-

і одер-

Як ми вже повідомляли, у 
минулому турі кіровоградська 
«Зірка» зіграла з ярославським 
«Шинником» 1:1. Нічиєю, але з 
рахунком 2:2, змушений був за
довольнитися і запорізький «Ме
талург», який зустрічався на 
своєму полі з одноклубниками з

Є СПОРТ о СПОРТ @ СПОРТ

ком 2:1 перемогли господарі по- 
ля. Вчора відбувся матч між 
основними складами цих 
команд. Звіт про нього вмісти
мо в наступному номері газети.

Подаємо турнірну таблицю 
другої підгрупи станом на 1 
липня:

творчість. У кожній комсомольській 
організації класу є лекторська 
група. Юні лектори готують допо
віді, повідомлення, з якими висту
пають на вечорах науково-природ_ 
ничих і науково-політичних 
Ці вечори проводяться 
щах Культури — так 
комсомольці маленькі
центри пропаганди знань серед 
населення. Вогнище Культури — 
це, як правило, звичайна хата кол- 
госпниха, до якої господар запро
шує сусідів, сюди приходять ком
сомольці, розповідають про досяг
нення науки і техніки, про те, що 
діється в світі.

Ми твердо переконані, що знан
ня, якими оволодівають підлітки і 
юнацтво, мусять діставати грома
дянську спрямованість — тільки за 
цієї умови інтелектуальне вихован
ня органічно поєднується 
ванням громадянським і 
політичним. Важливо не тільки те, 
щоб юнак знав, яка непримиренна 
ідейна боротьба відбувається в на
ші дні в світі між комуністичною і 
буржуазною ідеологіями. Важливо 
те, щоб юнак астивно відстоював 
комуністичну позицію в цій бороть
бі, а для цього є велика можли
вість — нести свої знання народо
ві, бути пристрасним пропагандис
том комуністичних ідей, утверджу
вати наші ідейні принципи в своїй 
свідомості і в свідомості своїх 
товаришів — як старших, так і 
весників.

«Я < тільки ти передав те, що 
твоєму серці, в серце іншої 
дини, як тільки над думками, 
хвилюють твою душу, замислилась 
інша людина, — значить, ти вже 
вступаєш на благородну й нелегку 
стежку громадянства» — такі дум
ки ми прищеплюємо кожному ком
сомольцеві й старшому піонеро
ві. Для нас це питання є предме
том повсякчасної турботи, щоб 
знання в головах наших вихованців 
не були мертвим вантажем і щоб 
єдиним практичним їх застосуван
ням не були відповіді на уроках 
для одержання оцінки. Разом з 
комітетом комсомолу ми викорис
товуємо всі можливості для того, 
щоб знання завжди були в русі, ви
ступали засобом громадянських 
взаємовідносин. Доповіді на за
няттях науково-предметних гуртків, 
політична інформація в класах, ви
ступи на Вогнищах Культури, 
оформлення різноманітних стендів 
з новинами науки і техніки, скла
дання анотацій на прочитану книгу 
для шкільної бібліотеки — це тіль
ки незначна частина того, що мож
на назвати громадянським засто
суванням знань.

Кінцева мета спільної роботи 
педагогічного колективу й комсомо
лу — щоб комсомольці були не 
тільки вихованцями, а й виховате
лями. Виховуватися по-справжньо- - 
му в роки ранньої юності — це 
значить вкладати часточку своєї 
душі в іншу людину.

ХлІП республікам с ь к а 
спартакіада стартувала вес
ною. Тоді було проведено фі
нали з кількох видів спорту. 
Зараз, коли закінчився нав
чальний рік, юні спортсмени 
знову вийшли на стадіони і 
спортивні майданчики, щоб 
в упертих поєдинках боротись 
за звання найсильніших. 
Кіровоград теж став місцем 
поєдинків школярів. Тут від
булись зональні змагання з 
футбола і теніса. Наш корес
пондент попросив головних 
суддів змагань розповісти, як 
проходила спортивна бороть
ба в зоні за вихід у фінал
А. ГУЛЯ, суддя республікан- 

ської категорії, головний суддя 
змагань з футбола:

— Три дні на стадіоні «Юний 
піонер» мірялись силами 
футбольні команди Севастопо
ля, Дніпропетровської і Кірово
градської областей. Зустрічі 
між командами закінчились 
так: Севастополь — Дніпро
петровська обл. — 0:3, Кірово
градська обл. — Севастополь 
— 6:0, Кіровоградська обл. — 
Дніпропетровська обл. — 0:0. 
Кіровоградом, які виграли з 
переконливим рахунком у 
хлопців із Севастополя, досить 
було зіграти із суперниками з 
Дніпропетровська внічию,„щоб 
здобути перше 
місце 
жати путівку у 
фінал.фінал. Це їм
вдалося. Хоч дніпропетровці 
перегравали ваших земляків і 
будь-що прагнули забити бо
дай один м’яч, ворота госпо
дарів поля так і залишились 
недоторканними. В цьому дні
пропетровці повинні звинува
чувати себе, що не вміли як 
слід розпорядитись м ячем в 
потрібний момент. Чому я це 
підкреслюю? А тому, що пред
ставники команди Дніпропет
ровської області створили нав
коло цієї гри нервозну обста
новку, безпідставно звинувачу
вали суддів, атягли футболістів 
у цей ажіотаж, забувши про 
свою роль вихователів і настав- 
НИЙ.ВХУДАЙНАТОВ, суддя І ка

тегорії, головний суддя змагань 
з теніса:

— В кіровоградській зоні ви
ступало п’ять команд: Донець
кої, Київської, Кіровоградської, 
Херсонської і Черкаської об
ластей. Херсонці, ще за два дні 
до кінця змагань, закінчили зу
стрічі із своїми суперниками, 
не програвши жодної з них. іх 
від’їзд додому був радісним— 
І місце, 4 очка! Вигравши по
завчора у кіровоградців, кияни 
забезпечили собі друге місце. 
Остання зустріч між командою 
Черкаської області і господа
рями майданчика виявить, хто 
з них буде на четвертому або 
п'ятому місці.

ПЕРЕМОЖНА ХОДА 
«СУДНОБУДІВНИКА»

Куйбишсва. 1 В Н п м О
Воронезький «Труд» на чужо- «Суднобу-

му полі завдав поразки (3:1) дівннк» 15 9 6 0 19- 6 24
команді СКЧФ. Це дозволило «Металіст» 15 8 5 2 18— 6 21
йому зрівнятися із «Зіркою» за «Труд» 15 7 6 2 18— 9 20
кількістю набраних очок і ви- «Зірка» (Кг) 15 6 8 ї 18—10 20
передити и за кращою різни- «Металург» (3) 15 6 8 1 19-12 20
цею забитих та пропущених «Кубань» 15 7 5 3 13— 8 19
м’ячів. сСокіл» 15 7 4 4 22-11 18

Переможну ходу продовжує «Дніпро» (Дн) 14 G 5 3 12— 8 17
миколаївський «Суднобудівник». «Дніпро» (Кр) 15 5 6 4 13- 9 16
Приймаючи на своєму полі «Рост-
«Зірку» (Рязань), він виграв з сільмаш» 16 5 6 5 16-17 16
рахунком 3:1. «Тскстиль-

інші команди підгрупи зігра- ннк» 15 4 8 3 10—11 16
ли так: «Локомотив» — «Тек- «Локомотив» 15 б 5 5 17—1G 15
стильних» — 3:1, «Таврія» — «Таврія» 15 5 5 5 11—12 15
«Сокіл» — 0:3, «Авангард» — «Динамо» 16 4 6 6 12-14 11
«Спартак» — 1:1, «Дніпро» «Шинник» 15 3 7 5 9—12 13
(Кременчук) — «Динамо» — «Спартак» 16 3 7 6 13—22 13
1:0, «Металург» (Липсцьк) —• «Авангард» 
«Росгсільмаш» — 0:2. Дніпро- «Мста-

15 1 8 6 5-12 10
петропське «Дніпро» і «Кубань» лург» (Лп) 16 1 7 8 13-23 9
гратимуть У липня. «Зірка» (Рз) 15 1 7 7 9—20 9

Позавчора в Кіровограді зуст- СКЧФ 15 1 5 9 13-21 7
рілнея дублери місцевої «Зір- «Мета-
кн» і «Текстильника». 3 рахун- лург» (Кб) 15 1 4 10 9—20 '6

с. Павлиш 
Онуфріївського району.

19.30 — «Секретна команда «Бу
меранг». Телевізійний художній 
фільм. III серія. (М). 20.30 —
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Кіровоградські віс
ті. 21.30 — Оголошення. (Кірово
град). 21.35 — «Заздрість*. 1 
серія. Телефільм. (Кіровоград).

Друга програма. 21.15 — Но
вини кіноекрана. (К). 22.30 — . 
До 50-річчя КПУ. «Зустріч по
колінь». (К)...............

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВІВТОРОК, 2 липня. 17.00 - 
Короткометражні фільми. 17.30 
— Екран молодих. ” " ‘
юзній ■ ударній». ................
18.00 — Для дітей. «Світлячок» 
починає сеанс». (К). 18.30 — Те
левізійні вісті. (К). 18.50 — Те
левізійна реклама. (К). 19.00 — 
До 50-річчя Комуністичної пар
тії України. «Компартія Укра
їни в період розгорнутого бу-

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 2 липня. Перша 
програла. 11.00 — «Кабардино- 
Балкаріч». Телефільм. (Кірово
град). 11.30 — «Запруда». Теле
візійник фільм, (Кіровоград). 
17.30 — Екран молодих. «На 
Всесоюзній ударній». (Донецьк). 
18.00 — Для дітей. «Світлячок» 
починає сеанс». (К). 18.30 — Те- 
левісті. (К). 18.50 — Телерекла
ма. (К). 19.00 — До 50-річчя

Компартії України. «Комуністич
на партія України в період 
розгорнутого будівництва кому
нізму». (К). 19.30 — «Секретна 
команда «Бумеранг». Телевізій
ний художній фільм. II серія. 
(М). 20.30 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.15 — До 
50-річчя Компартії України. «З 
Леніним в серці». (Кіровоград).
21.35 — «Запруда». Телефільм. 
(Кіровоград).

СЕРЕДА, З липня. Перша про
грама. 11.00 — «Мар’яна із Гре
нади». Телефільм. (Кіровоград).
11.35 — «Заздрість». І серія. 
Телефільм. (Кіровоград). 17.30— 
«Я людина, я всесильна». Лі
тературна передача. (Донецьк). 
18.00 — Першість СРСР з фут
бола: «Динамо» (Тбілісі) — 
«Динамо» (К). Другий тайм. 
18.45 - Телевісті, (К). 19.00 — 
«В боротьбі з вогнем». (М).

«На Всссз- 
(Донсцьк).

дівництва комунізму».
19.30 — «Секретна команда «Бу
меранг». Телевізійний художній 
фільм НДР. 2 серія. 20.30 — 
Програма «Час». (М). 21.15 — 
Знайомство з самодіяльним те
атром юного глядача м. Перво- 
майська. , 22.00 — Художній
фільм «Маленький втікач»,

СЕРЕДА, 3 липня. 17.00 — 
Мультиплікаційні фільми. 17.30 
— «Я людина, я всесильна». 
Літературна передача. (До
нецьк). 18.00 — Футбол: «Дина
мо» (Тбілісі) — «Динамо» (Ки
їв). 18.45 — Телевізійні вісті (К). 
19.00 — «В боротьбі з вогнем», 
(М). 19.30 — «Секретна коман
да «Бумеранг». Телевізійний ху
дожній фільм НДР. З 
(М). 20.30 — Програма 
(М). 21.15 — Актуальний 
21.45 — Художнії! фільм 
щавайі»,

серія. 
«Час», 
екран. 
«Про-

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: секретаріату—2-45*35, від
ділів — 2-45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

Б К 01092, Індекс 01197.

ЗМАГАННЯ В ЛИПНІ
Другий літній .місяць багатий на спортивні події. У спар- 

таківців області вступить у завершальний етап V спартакіа
да, спортсмени «Колгоспника» наближатимуться до фінішу 
обласних сільських ігор, в розпалі буде заочна спартакіада 
товариства «Авангард» «За труд і довголіття». Свої досяг
нення спортсмени цих товариств присвячують 50-річчю Ленін
ського комсомолу.

Ооласна рада ДССТ «Колгоспник» з 5 по 8 липня проведе 
зональні змагання з волейбола, фінал якого відбудеться 
18 - 21 цього ж місяця. З 19 по 21 сільські легкоатлети бу
дуть виборювати в Новомнргороді особисто-командну пеп- 
шість облрадн свого товариства. Спортсмени «Колгоспника» 
візьмуть участь в ряді республіканських змагань, результа
ти яких входять до заліку 111 Сільських спортивних ігоп В 
третій декаді місяця учні технікумів системи Міністерства 
сільського господарства змагатимуться в Київській області 
з велоспорту. В таких же змаганнях візьмуть участь і учні 
технікумів Укоопспілки, В цей час їх товариші внетупат 
муть у Чернівцях в змаганнях із спортивної гімнастик 
Гандболісти сільського спортивного товариства з 20 по 23 мк 
ритимуться силами в Дніпропетровську в змаганнях на неп 
шість центральної ради ДССТ «Колгоспник». Р

Чимало змагань проведуть спартаківці. Вони візьмуті 
участь у першості Укррадн товариства з баскетбол п о™ бистій першості з веслування па байлапкяС і 
юнаків 1949 — 1950 років народження. Фехтувальинк/Лспап^ 
така» вийдуть з 20-го липня на доріжки чемпібиаїу песп^’ 
ліканського товариства. Любителі ісмпіопату рсспуб-

. декаді місяця проведуть зма.ання в Хар^щ/дс " н^ющовт'І 
Укррад"’ Лсгкоатлстам-спартаківіїям Е- 

Е»її;

то.«р»ст»а візьмуть участь у і.апівфіваяі V 
спартакіади, яка відбудеться в Умані. РеспУ°-і‘канськоі

Кращі авангардівські колективи Фізкультупи і
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