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СВЯТО
НАРОДІВ-БРАТІВ

ТРАВНЯ— 
комсомольсько- 
молодіжний 
суботнмк
НА ЧЕСТЬ
50-РІЧЧЯ
КОМСОМОЛУ 
УКРАЇНИ

КОМПАНОВКА. Будівельник» 
бригади Юрія Крюкова з тресту 
«Кіропоградсільгоспбуд» прибули 
до Компановки зовсім недавно. 
Та їх руками вже зведено комп
лекс лісомеліоративної станції: 
два житлові будинки, контора, га
раж, лазня, рсммайстерия «Сіль- 
госптсхиіки» на 600 умовних ре
монтів.

В Книгу трудової слави занесе
ні імена кращих комсомольців 
ударної брцгадн. Це — Василь 
Бахмацький, Галина Хорунжа, Во
лодимир Бедзай.

Широко і гостинно 
розчинила двері Моск
ва перед учасниками 
Декади української лі
тератури і мистецтва в 
Російській Федерації. 
Сотні москвичів при
йшли вранці 26 травня 
на Київський вокзал, 
щоб гостинно зустріти 
побратимів з берегів 
Дніпра. Тут відбувся мі
тинг. Його відкрила сек
ретар Московського 
міського комітету КПРС 
А. П. Шапошникова. Від 
імені присутніх, всіх 
москвичів вона палко 
привітала урядову деле
гацію на чолі з секре
тарем ЦК КП України 
Ф. Д. Овчаренком, усіх 
учасників Декади і по
бажала їм великих 
творчих успіхів.

З привітанням до гос
тей звернулися голова 
Всеросійського оргкомі
тету по проведенню 
Декади, заступник Голо
ви Ради Міністрів
РРФСР В. І. Кочемасов, 
майстер автозаводу іме
ні Лихачова, Герой Со
ціалістичної Праці М. О. 
Садова, секретар прав
ління Спілки письменни
ків РРФСР М. М. Алек- 
сєєв.

Із словом-відповіддю 
на мітингу виступив

тов. Ф. Д. Овчаренко. 
Від імені сорокасеми- 
мільйонного народу Ук
раїни він сердечно по
дякував Центральний 
Комітет КПРС, уряд Ро
сійської Радянської Фе
деративної Соціалістич
ної Республіки за висо
ку честь — запрошення 
взяти участь у великому 
святі дружби і братер
ства — Декаді україн
ської літератури і мис
тецтва в РРФСР,

* * *
Є в столиці особливий 

маршрут, пройти по яко
му прагнуть всі гості 
Москви. Це пам’ятні Ле
нінські місця. Учасники 
Декади відвідали Музей 
і квартиру В. І. Леніна в 
Кремлі, де віддали дани
ну глибокої пошани і 
любові рідному Іллічу.* * ¥

В цей же день відбу
лася зустріч урядової 
делегації Української 
РСР з відповідальними 
працівниками апарату 
ЦК КПРС.

Членів урядової деле
гації прийняв член По- 
літбюро ЦК КПРС, Голо
ва Ради Міністрів 
РРФСР тов. Воронов 
Г. І.

(РАТАУ).

КІРОВОГРАД. Перед цьогоріч
ним Першотравнем бригада Оль
ги Дсгтярьової (Кіровоградська 
швейна фабрика) одержала зван
ня комуністичної. У відповідь — 
продукція високої якості. Шиють 
дівчата дитячі шубки. На сьо
годні в магазини надійшло їх 
понад 1550 штук, при плані 1500.

ПЕТРОВО. Доярка Н. Драчук 
радгоспу «П’ятихатськнй» Пст- 
рівського району успішно закін
чила минулий рік, одержавши на 
кожну корову ио 3000 кілограмів 
молока. Нещодавно в радгоспі

А X.

підводились підсумки, і знову се
ред доярок Володимиріпкн Тї по
казник найвищий.

В школах сіл і міст області пролунав останній дзвінок. Для одних він був просто 
черговою урочистістю, для інших — прощальним. Бо швидко пролетять випускні 
екзамени, не баритимуться дороги. Одних ждуть вузи, технікуми, училища, інші об
рали роботу своїх батьків і вже завтра підуть у поле, стануть біля верстатів.

А ті, для кого травневий дзвінок був черговою урочистістю, не баритимуться '.ичи
ги всі барви літа. Піонерські табори, екскурсії, походи ждуть школярське неспокійне 
плем’я, кличуть пізнати незвідане, манять поринути в красу рідного степу. Отож, і не 
дивно, що вже сьогодні виповнюються рюкзаки, ладнаються волейбольні м'ячі, а на 
причалах пахне мандрівкою не один рибальський човен.

Щасти вам, юні друзі, на трудних, але добрих життєвих дорогах, хай завжди у 
вашому зеніті світить зоря великої мрії.

Па знімку: церемонія останнього дзвінка в Кіровоградській середній школі № 5. 
Фото В. Ковпака.

ІИ іІГІШ МІЧ®
НА ПЕРШІЙ СЕСІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ДЕПУТАТІВ 

ТРУДЯЩИХ ДВАНАДЦЯТОГО СКЛИКАННЯ, ЯКА ВІДБУЛАСЯ В КІНЦІ БЕ
РЕЗНЯ ЦЬОГО РОКУ, ГОЛОВОЮ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ У СПРАВАХ МО
ЛОДІ ЗАТВЕРДЖЕНО ДЕПУТАТА А. А. ДАВИДЕНКА, ПЕРШОГО СЕКРЕ- 
ТАРЯ КРЕМЛІВСЬКОГО МІСЬККОМУ КП УКРАЇНИ. НАШ КОРЕСПОН
ДЕНТ НЕЩОДАВНО ЗУСТРІВСЯ З НИМ І ПОПРОСИВ ВІДПОВІСТИ НА 
КІЛЬКА ЗАПИТАНЬ.

В чому полягає робота комісії!

Відповідь: Створення комісій у спра
вах молоді викликане самим життям. 
Наша молодь бере активну участь у бу
дівництві комунізму, все більше юнаків 
і дівчат залучаються до управління дер
жавою, до вирішення завдань господар
ського і соціально-культурного будів
ництва. Досить сказати, що зараз у скла
ді місцевих Рад майже третина депутатів 
віком до 30 років. Постанова ЦК КПРС 
«Про 50-річчя ВЛКСМ і завдання кому
ністичного виховання молоді» є глибо
ким виявом піклування нашої партії 
про підростаюче покоління. В цій По
станові важливого значення надається 
розвиткові ініціативи молодих людей, 
вихованню у них почуття господаря, 
ідейному загартуванню молодих будів
ників комунізму. Обласна комісія і ба
чить у цьому свій головний обов’язок. 
Комісія планує регулярно заслуховува
ти на своїх засіданнях питання комуніс
тичного виховання, освіти, праці, побуту 

і відпочинку юнаків і дівчат. Особливу 
увагу думаємо звернути на стан вихов
ної роботи в школах, профтехучилищах, 
середніх та вищих учбових закладах. 
Но залишимо без уваги й таке питан
ня, як трудовлаштування випускників. І, 
звичайно, в центрі уваги обласної комі
сії завжди буде робота районних та 
міських комісій.

А що вже зроблено комісією за два 
місяці, відколи вона створена!

Відповідь: У квітні було заслухано 
питання про роботу культосвітніх закла
дів області з молоддю. В ряді районів 
добре налагоджені зв'язки клубів і біб
ліотек з робітничою та сільською мо
лоддю. Клуби інтернаціональної друж
би, музеї революційної, бойової і тру
дової слави, тематичні вечори, читаць
кі конференції — ці та багато інших ді
йових форм роботи, відзначалось иа 
засіданні, дістали постійну прописку в 
Добровеличківському, Олександрійсь

кому, Гайворонському та інших районах.
Комісія записала також у своєму рі

шенні, що обласне управління культури 
ще слабо займається поліпшенням робо
ти культосвітніх закладів у цьому на
прямку.

На черзі — засідання комісії з питан
ня про стан військово-патріотичного ви
ховання в Ульяновському та Устинів- 
ському районах.

Які, на вашу думку, найхарактерніші 
риси сучасної молоді!

Відповідь: Радянська молодь завжди 
була і є вірною справі батьків, ідеям 
Комуністичної партії. Можна навести 
безліч прикладів, як юнаки і дівчата 
своєю самовідданою працею доводять 
цю відданість. Це і є, по-моєму, най
характерніша риса нашої молоді — 
спадкоємність революційних традицій, 
вірність великій справі Леніна.

А що, на вашу думку, с в характері 
молодих людей, чого б варто було по
збутися!

Відповідь: На мій погляд — безпеч
ність. Звичайно, не можна чіпляти такий 
ярлик на всіх. Наша молодь виховуєть
ся в інших умовах, ніж ми колись. Нав
ряд чи й треба їй знати «почім фунт 
лиха». Хоч люди середнього і старшого 
віку цим інколи зловживають. Адже не 

секрет, що можна ще нерідко почути: 
«Хіба їм знати, лк батькам діставалося». 
Треба не закидати молодим у тому, що 
ми самі ж їм забезпечили достаток — 
і матеріальний, і духовний, — а тактов
но виховувати почуття поваги до людей 
старшого покоління, які зуміли пере
могти і труднощі, і незгоди.

Чи не тому саме інколи можна почу- І 
ти від людей старшого покоління щось І 
на зразок «ох і молодь нині пішла»!

Відповідь: Може... Хоч треба не зебу- І 
вати, що кожний період перед новим 
поколінням ставить нові завдання. І са
ме тут, як ніколи, потрібна ота спад
коємність кращих рис, що залишаються 
постійними на всі часи: чесність, сміли
вість, сила волі, стійкість у вирішенні 
малих і великих справ.

Що ви можете сказати про своїх 
юних земляків — наддніпрянців!

Відповідь: Я знаю багато чудових 
комсомольців у місті і районі. їм при
таманна працелюбність, самовіддана 
праця на своїх робочих місцях. Молоді 
кремгесівці готують гідну зустріч 100- 
річчю з дня народження В. І. Леніна. 
Взяти хоч би молодих виробничників з 
заводу залізобетонних конструкцій і ви
робів, гідроелектростанції, заводу вап
няно-кремнеземистих виробів. Серед 
кращих — молоді комуністи Людмила 
Кузнецова, Валентина Онищук, Леонід 
Гребенюк.., — всі ті, чиє мопеде плече 
відчувають поряд із собою комуністи 
міської партійної організації.
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ВЧИТИ ться

ДІТЕЙ
вчитися
ОБЛАСНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
ОСВІТЯН

НАГОРОДУ ПРИВЕЗЛИ 
В МШ ВИСКУ
то не пам’ятає каику 

кіісіл і.ними берегами? 
щільним. як Кожум’яка.

ЦІТІІІІСТВП при Молочну рікх 
А хто не мріят скоріше стіп, 
та іі вирушити на роїіпую-. 

імап.іиної ріки.-.. І мружились у незвідане очі дитин
ства: «От. якби мені...»

Щоб побачити не ріку молочну, а 
жигеїям Малої Вііскн не треба йти 
мель. Кілька іуппніїк під центру — і 
мальовничу околицю містечка, 
не.інхої будівлі. Білу 
брало вранішню росу,

За>і>)і як іавод. Але
Віл є диний такий иа Кіроної рад типі і всього чотири 

їх па пси» республіку. \ ще відрізняється іащ.д своєю 
молодістю. Рік нар->.іжсшія йш<> — листопад 15Г>5-го. Мо
лодші і колектив. Більше поливний робітників не мають 
ще й тридшітп років. Наймолодший маслороб завиду. 
сімнадцятирічна Алла Ткаченко працює туї лише дев’ять 
місяців. Та її цього строку виявилось достатньо, щоб 
полюбили свою роботу, нолей, які поряд трудя і вся

— А чому б не сподобалося тут? — щиро диюуєт-ься 
дівчина. — За три МІСЯЦІ мені допомогли освоїти третій 
роїряд маслороба (найвищий — четвертнії, зауважила 
мнмохі її,).

Є на заводі і свої иеіераші. Депутат міськради комсо
молка Таїні .Харченко працює гут і перших дніє пуску і 
не уявляє собі іншої*» місця роботи

— Не робота, а пункт спосзерсжеііня. — жартує Вініл 
іадово.тепо. — Все роблять маїїшни. стій і уважно слід
куй. щоб. бува. до не іаклнніїло.

Центр заводу — цех сухого молока. Сушарки й вакуум* 
ні апарати чітким ритмом нагадують пульсуюче серце. 
Однією артерією вливається в нього ріка молока, а дру
гою виходить вона потоком запашного пилку. Обслуго
вують цех за зміну всього четверо. Домовитою господи
нею походжає серед велетів комсомолка Валентина 
Вовк. Ось вона на хвилину затрималася біля тоненької

ціле море молока, 
за трмдмгять зе- 
антобус привезе па 

Від іушішиї алея веде до 
іроянду. з якої сонце ТІЛЬКИ-НО іі- 
iiaiaiv, цм споруда.

оіЛо-кремової плівки, що іірі.іорим серпанком спадає 
з-поміж обертових валиків. В руках дівчини плівка стаз 
пухким порошком. Це і є сухе молоко: концентрат обез
воднених молочних білків і цукру.

Спокійно Валя переходить іо іншого агрегату, прислу
хаючись до ритму, придивляючись до якості. І за цим 
спокоєм - почуття відповідальності за цех. іа ці маши
ни. за продукцію... Горде почуття господаря. І ноно 
об’єднує Валю і Марією Колісник. Людою Корснькоіо, 
Анатолієм < пленном, Ніною Сологуб... Воно виливається 
в тонни надпланової продукції, в найвищу її якість.

— За півтора місяці другого кварталу цех дай '.ні тонн 
молочної о порошку при квартальному плані 127 топи, — 
повідомляє майстер цеху Д. II. Довіоп'яііій.

Навіщо сушити молоко, коли ііоіо можна іі так спожи
вані? Справа в тому, щ<> молоко в порошку довго збе
рігається. Широко використовується ш>но в хлібопекар
ському й кондитерському виробництві. А плітку це най 
важливіший комноііені при виготовленні морозив*.. Ос., 
чому Маловнсківськнн завод має багато замовників. І но
ни іадоволсні сипучим молоком степового велетня. «Най
вища якість* — цей штами супроводжує продукцію до 
споживачів. Маловискіпське молоко подорожує іі за кор
дон.

Іі червоному куїку іаводу на видному місці пурпуром 
пломеніє прапор. Рада Міністрів Української І’СР і Ук
раїнська республіканська рада профспілок іі?іпроти.і.і 
ним переможця в республіканському соціалістичному зма- 
іанні — Маловисківськіїй завод сухого молока. Друїиіі 
кваріал утримує колектив цю почесну нагороду.

Боротьба за хвилини і ірамн, боротьба щодня, щотиж
ня. щомісяця стала нормою життя ниробиіічпикіп 1 ре- 
іульїатн: І проценти валової продукції нона і план а чет
вертому кпарга їі минулого року. 13, і процента — в пер
шому кварталі цього року.

Коли начальник Укрголовмаслоснріїрому вручав пере
хідний прапор, парторі іаводу Павло Семенович 
ска іав:

— Ми маємо все, щоб нагорода одержала в 
стійну прописку.

І молоді заводчани під тверд или слова старшого 
ша. 11а честь 1і)Н-річчя під дня народження В. 11 
комсомольці віяли підвищенні зобов'я іапня по виробни
цтву' молока, масла, кисло-молочних продуктів.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Лобода

нас по-

товари- 
Леніна

ху дож- 
Борисовича 

Пінчука пов'язане і роботою над обра
зом пожди революції В. І. Леніна.

Ще будучи учнем однієї І київських 
студій, піп під враженням траурних днів 
січня 1*124 року вперше звернувся до цієї 
відповідальної 
граді В. Пінчук ліпнії. 
В-. І. Леніна. Відлига 
стоїть перед фасадом іікарні імені Лені
на на Васнлівському острові.

'Іенінградськомх музеї Великої

ге.ми. Пізніше
велику 
в брон іі.

II Лен;н- 
ф:і уру 

вона

Жовтневої революції почесне місце зай
має його робота «Ленін на трибуні». Б 
193В році ним була виконана широко ві
дома композиція «Ленін в Розливі».

Крім цих робіт, ним також виконані 
скульптура вождя для пам^ятшіка—мая
ка в Ленінградському порту, скульптур-, 
пий медальйон «Ленін — невтомний тру
дівник» на станції «Площа Повстання» 
Ленінградської о метро. —,

В Казані. Оренбурзі і деяких інших 
містах Радянського Союзу встановлені 
пам'ятники В. І. Леніну роботи В.

Наиерсдодіїі 50-річчя Жовтня пам'ят
ник Іллічу створений скульптором у 
співдружності з архітектором С. Сперан- 
ськіїм. був урочисто відкритий у Москов
ському Кремлі.

Зараз у майстерні скульптора височіє 
величезний монумент В. І. Леніна, який 
в недалекому майбутньому буде встанов
лений на центральній іілощі Краснояр
ська.

На фото: народним художник СІ’( І*
Вепіамін Піїї'іук та роботою над скульп
турою В. 1. Леніна.

Фото В. ЦВЛІКА (АПНі.

ТО ЧОРА з Кіровогр;і ті закінчила робіну об. з аси л 
нах коно-практична* конференція з питань трудо

вого і професійного нявчання та профорієнтаційної 
робіни серед учні!: "

Першого дня ; доповіддю на конференції висту
пила секретар обкому І\ГІ України Н ГІ. Сухарев- 
ська. Вона відзначила, гцо вчення Ілліча живе і пе
ремагає. вчить, надихає молоде покоління на даль
ші трудові подвиги. І якраз у вихованні любові до 
праці, вміння віднайти себе, професійно зорієнтува
тися — неабияку місію покладено на наших учите
лі». II. П. Сухаревська відзначає Новгорода неїжс 
восьмирічку 
даген’іч ні

А' 2. Н'дйопразьку середню школу, пс- 
колектив«, які по-справжньсму »бо діва

ють за да іьшу долю своїх вихованців.
— Не слід забувати про славні сторінки ісіорії свого 

краю. — говорить доповідач. --- --
щні школах чають відіграти неабияку роїь \ Патріо
тичному вихованні...

Тон. Сухаревська, як приклад, ііанодни. Ульяног.- 
ський район Тут у школах силами учнів і вчителів 

створено музеї бонової га 
трудової слави, проводя 

справжні уроки вихо
вання будівників приїпеїн- 
пьііго. Вона щ'адуь добрим 
і’лово.м також Коміїшуиаі- 
ську середню школу Нсіво- 
украївського району, де по- 
єпранжпьому поставлено пи
тання' підготовки механіза
торів.

Про дальше поліпшення 
трудового 
Професійної 
пів говорив 

ласні ' відділом народної освіти Д. 
Він зупинився иа тих недоліках, які
В11ЛЫ1П 
вість кваліфікованих кадрі», 
ба:

навчання 
орієнтації 
завідуючий об- 
Ю. Сгель.мх.хов.
»аважаїоіь пра- 

. >р( апізуна ги грудини виховання.
і слабка

і непринциповий підхід до обміну 
По справжньому підійшов до цього 

загогічіїіїїі колектив Богдан і иської 
імені 
повід
з кояс.'.и-.і учнем дали тут блискучі плоди...

Йшлося на конференції і про те. що не слід пере
вантажувати дітей рхчноіо фі нічною працею. Адже 
нині і сільське господарство, і промисловісіь облад
наю найчовітнішнуїп набутками гехіїікп, механіза
ції... В цьому аспекті і слід виховувати підростаюче 
покоління Як приклад — Гіавлиська середня школа.

У '.’!■.(■< му виступі дирекюр цієї школи В. О. Су- 
хо.млинськиіі якраз і говорив про розвиток дитячого 
мислення на уроках фізики, хімії, іігерату рн. На закін
чення він сказав:

— І оловис в трудовому професійному навчанні 
навчиіи дітей вчитися

На конференції також виступили секретар обкому 
ЛКСМУ С. ГІ. К ла-гіна, заступник директора Кіро- 
воградсььої дослідної сіа.чіііі. кандидат сільськогос
подарських наук Є Т. Фе.юровськяй, директор Нов- 
городкін. ької восьмирічної школи ,\іі 2 ГІ. Ф. Козуль, 
завідуючий майстернею Кіровоградської школи-ін- 
тернату Л» 2 В. А. Сорочап та інші.

N часники конференції також ознайомилися 
відом робото вчіпстів безпосередньо в майстернях. 
Ленінських кімнатах та музеях кращих шкіл облас
ного центру.

. —

Це І ВІДСЇТ- 
матеріальна 
досвідом, 
питання по

середньої школи 
. Іеніна. Знам’япського району — говорить до* 
іч — Науковий підхід, індивідуальаа робота

У НОВОУКРАІНіи 
ЗЛІТ ЧЕРВОНИХ 

СЛІДОПИТІВ

Над містом все вище і 
ще котиться травневе сонце. 
Якось стримано шепочуться і і 
легеньким вітерцем ЛІІСТЯ де
рев. Заквітчана весняним Цві
том вулиця Леніна пригортає 
до себе людей, 
дзвінким

Цього 
звідусіль 
автомашини, прикрашені чер
воними прапорами, квітами. 
То їхали святково причепурені 
піонери кращих загонів на 
свій перший зліт червоних 
слідопитів.

Вся робота в період підго
товки до зльоту проходила 
під дсві кім «Заповітам Леніна 
вірні». Сорок піонерських дру
жнії на.маїались якнайкраще 
вчитися, у всьому бути пер
шими, щоб стати справжніми 
послідовниками своїх батьків, 
які вибороли для них чисте, 
безхмарне небо.

Ніколи не померкне ПОДВИГ 
нашого славного земляка 
ЛІ. І. Мокряка. що загинув у 
громадянську війну. Біля міс
ця майбутнього пам'ятник.і 
Марку Ісайовнчу і зібралися 
піонери. З цікавістю слухали 
воші розповідь секретаря раіі-

вшкюнюетьс її 
сміхом. —
недільної') ранку 

мчали д<> райцентру 
прикрашені 

прапорами.

партії М. В. Яиеііка. 
Микола Васильович розповів 
дітям про героїчний шлях від
важного сипа степової ІІово- 
україшіи. Тут же було закла
дено фундамент памятники 
М. І. Мокряку.

Шикуються колони ленін
ської піомерії. Маками цвітуть 
прапори. Подано команду ру
шати. Під щуки духового 
оркестру виїжджає заквітчана 
букетами і кольоровими стріч
ками легкова автомашина. Іі.і 
пій червоне полотнище ра
йонної піонерської організації. 
Міцно тримає його в рука, 
учениця Наталка Токар. Ідуть 
представники партійних, ра
дянських і громадських орга
нізацій, колишні воїни, учас
ники Великої Вітчп пінної вій
ни. Чітко карбують кроки 
піонерські загоїш. Зупиняю
ться біля пам'ятника іагиб- 
лим воїнам. Схилився п за
журі ii.it братською могилою 
боєнь.

Піонери кладуть до могили 
пінок за вінком.

Схвильовані) звучить голос 
завідуючої відділом шкіл І‘К 
ЛКСМУ Г. Івлсвої, випускни
ці Новпукраїїіської середньої 
ніколи № (і А. Частокол, 
містім пливе мелодія 
Радянського Союзу, 
клянуться иа вірність 
Комуністичній партії, 
дові. ,

Потім колони школярів по
прямували до міського дитя
чого стадіону. Звучать знайо
мі кожному ПОІІІПІІІ піонер
ської сурми, дріб барабана. 
Командир червоних слідопитів 
Наталка Токар урочисто ві
тається з піонерами. А їй від
повідають петрівчаші: «Ленін 
жив, Ленін живий, Ленін буде 
жити»: нредстапіїнкії Ново- 
української восьмирічки .V« 2: 
«Ми за дружбу, ми за щастя, 
ми за мир па всій землі», 
фурмаш'цці: «Наше прагнен
ня — по Леніну’ жиги», коми-

Над
Гімну 

Піонери 
рідній 
на ро-

шуватіїі: «Нам оудукати 
муні їм, нам жити за кому
нізму», рівнинні з п’ятої се
редньої інколи: «Спорт допо
може силу примножить...*, ЗІІ- 
харівні: «Орлята учаться па 
п'ять*, кроіпівіінчанії: «Вчи
тися, вчитися, вчитися. бо 
інакше не можна жити», ііо- 
мі'іііяпці: «Учитись, як Ленін, 
боротись, як Ленін...».

Після об'їиу піонерських 
загонів голова районної о шта
бу червоних слідопитів 
татка Токар рапортує 
візуючій шкільним відділом 
РК ЛКСМУ Івлевій. Та. в 
свою чергу, здає рапорт сек
ретарю ІІовоукраїнського рай
кому партії М. В. Яцснку. 
Микола Васильович тепло по
здоровнії піонерів з Першим 
зльотом червоних слідопитів.

Слово надається слюсарю 
по ремонту і експлуатації кпи- 
трольїіо-виміріовальшіх 
ладів ІІовоукраїнського 
розаводу. учаснику 
Вітчизняної війни, 
лю Новоу країнки. майору у 
відставні В. Д. Одиниці. Со
нячні .зайчики ніжно торка
лись численних урядових на
город на грудях колишнього 
воїна. Час від часу чоловік 
змахує непрохані сльозини, бо 
всім серцем згадалося пере
жите...

На іякіїїчеііня урочистої це
ремонії першого зльоту чер
воних слідопитів секретар І’К 
ЛКСМУ В. О. Головенко вру
чив грамоти обкому та райко
му комсомолу, подарунки 
кращим піонерським колекти
вам шкіл району. їх одержали 
.загони червоних слідопитів з 
ІІовоукраїїісі.кої серед її ь о ї 
ніколи № 6, 1 канівської. Фур
мані вської. Ко.іаковоба. і кін
ської, Глодоської, Криііивіїнць- 
кої та інших шкіл.

частини від- 
конкурс 
пісень.

НА САМОДІЯЛЬНІЙ 
СЦЕНІ

п'єси Марі яри* 
«Леся» відбу-

ІІа- 
за-

н ри
ну к - 

Великої 
визнолиге- 
майору

П ісл я 
бувся 
краще

урочистої 
масовий 
іиіконашіп

на

ДАНУ ПА.

Прем’єра 
та Лндрієвіїч 
лася в Крсмгесі. Постановку 
здійснив театральний колек
тив Палацу культури імені 
Леніна. Найбільший успіх 
випав на долю Валентини 
Заченіш рина, яка зіграла 
головну роль. Як .завжди, 
глядачі тепло прийняли най
старішу учасницю театраль
ного колективу Ганну Мико
лаївну Литопчсико. У масо
вих сценах взяли участь са
модіяльні артисти вокальної 
групи і народного ансамб
лю танцю Палацу культури.

У РІДНІМ ШКОЛ-'

Пильно несуть службу иа 
річиі Уссурі радянські при
кордонники, серед яких і 
кремгесівець Анатолій Є.чіга-

Новини

Кремгеса
рі.в. Нещодавно пііі побував 
у відпустці, під час якої .зу
стрівся а учнями 
сівсі.кої СІП № І. 
кілька років 
цю школу.

Кремге- 
Аиатолій 
закінчив 
(ІОЗІІОВІ« 

юним друзям про будні при
кордонників', про своїх това
ришів — героїв острова Да- 
манськоіо.

Цю зустріч з воїном влаш
тувала Євіенія Володими
рівна Етмаи, яка колись бу
ла класним керівником 
Анатолія Єлізарова.

ТОМУ 
Він

НОВА ПРОДУКЦІЯ 
ЗАВОДУ

Па В.тасіпському заводі 
залізобетонних конструкцій 
і виробів вперше в Радян
ському Союзі освоюється ви
пуск нових виробів — брус
кових. елементів, 
на будівництво 
ТЕЦ. Для того, щоб у цьо
му році роміочатн випуск 
нового виду продукції, к 
третьому прольоті відбува
ється реконструкція арма
турної о відділення. Добре 
працюють над освоєнням но
вої продукції слсктрпзча- 
рюпальнпкії тт. Сокурепко. 
Постова та інші.

які підуть 
Київської

В. ЖУРЛ’ВСЬКИЙГ, 
працівник редакції Крем- 
гссіпсьжої місі.крайіа іети 
«Наддніпрянська прзіе-



Молодий комунар
f

1

комітету ітроф- 
актипннй. ретсль-

2» травин НИИ) року

і

Лауреати
ювілейної

Галина-О.. м. Кіровоград*.

Хто твій друг?
За друга — у по

коли

rj к-

хло-

м. Гайзо|к>!<

то й життя за 
Бо така вона,

вважається! — 
Олег.

мовчав, роїми-

а.іс зустрічі 
потім і зов-

Тетяна БРАТЧЕНКО, 
учениця Кіровоградського музучилища.

за мореход- 
за рік він 
що Олегу й

підтверджувала. їх образними 
характер виконання п'єси, 
й міркував, робив самостійні 
Віталик зацікавився, 
своїх рук,

— за.манірпичав 
баришия може презеії- 
кілька модерних пла гі

неї Андрію

ОЧІ ХЛ0І1- 
блнеком, 

коліна, відчай-

НА КОНКУРС 
«ПРОХІДНИЙ БАЛ»

ЩАСЛИВИМ
ДЕНЬ

Проміні, киши заі.іяиун в аудиторію музичного училища 
KOIOHVII по стіні, літ на велике чорне піаніно, скотився на 
оо.тнччя .ііачиїїи. що в роздумі сиділа за інструментом.

Дівчина посміхнулася. її русяве ііо.іосся стало золотим кіз 
цього сяйна, і синіх блискучих очах причаїлася тринога 
Сьоіодні у неї важкий день. Адже вона. Галя Бовбель, 
реї гоїнні пуде слухати перший академічний концері 
гратиме її учень.

І длина встає з місця, ііідходіііь до вікна і дивиться на ву
лицю. іа.м уже сходяться учні. Дівчатка к білих фартушках 
про щось цокотять, лівінні сміються, а хлопці ганяються 
один за одним... Дивлячись на них. І. Бовбель згадала сво
го Віталпка, їх знайомство. їх пёрший урок,

Тоді ло неї прийшла жінка : хлопчиком років дев'ятії. 
Привітно всміхнулась Іа.іі, а Віталик у новому вельветовому 
костюмчику стояв поруч Хлопчик переминайся з щіги па 
иіих. ховаючи за спину засмаглі руки з їкітряпііііоми.

Мене шати Галиною Миколаївною. — привітно зверну
лася вона до хлопчика, вперше в житті називаючи себе 
батькові.

• — А як твоє ім’я?
— Віталій, — відповів тон. іаіпарівіиись.
— От і добре, Віталій, Я буду твоєю вчителькою.
Вона перевірила його ідібнбсті. У Віталпка виявився гар

ний слух і непоганий голос. Він легко засвоював ноче, на 
початку уроку був активним, але потім його увага пропада
ла. і І аля відчувала, шо пін починає думати про щось інше.

Як же примусити хлопця бути уважним? Робити заува
ження — це йому швидко набридне. і Галина вирішила 
будь-що зацікавити Віталпка. розбудити-в ньому ще яероз- 
пипене почуття прекрасного. Тепер, коли робила ^(уважен
ия, ------------- — -- ........ • •
при 
але

і 
хів 
клавішів, 
слово педагога сприймалося з 
цікавістю.

Вій признався Галині Миколаївні, що часто слухає по ра
діо музику і завжди намагається її зрозуміти. Одного разу 
Віталик прийшов па урок особливо збуджений.

— Що трапилося? — запитала Галина.
— І алино Миколаївно! Сьогодні передавали но радіо му

зику Рачманіпова. Мені сподобалася п'єса... Прелюдією на
зиває гься...

— У Р.іхманіїюііа багато прелюдій, Ві талику, і всі гарні. .А 
яка в неї тональність? Пам’ятаєш?

Хлопчик сумно похитав головою.
— Може, трохи наспіваєш?
Віталик наспівав невпевнено уривок першої фрази.
Але Галина зразу ж пізнала, сіла за піаніно:
— Слухай.
Копі скінчила грати, Віталик. зачарований музикою, спо

чатку не міг вимовити пі слова. Але, опам'ятавшись, схви
льовано попрохав Галину Миколаївну, щоб вона дозволила 
йому вивчити шо прелюдію. Він буде розучувати її хоч цілі 
дні...

Вона почала пояснювати. що для виконання замало, щоб 
швидко бігали пальні но клавішах. Треба ще й відчувати 
мелодію, гармонію, характер п'єси. А не приходить з ро
ками.

Пролупав дзвоник, обірвавши її думки.
Галина Миколаївна іайшла-до аудиторії, де повинен від

бутися концерт.
Тут. біля дверей, вже юрбували діти, нервували батьки. 

До неї підбіг Віталик. Вона привіталась і заспокоїла його.
Першим гран червонощокий повнуватий хлопчик. Зайшов

ши. пін сміливо сів та піаніно, голосно і машинально зато
рохтів пальними по клавішах, з одного маху зіграв дві п’єси 
іабувши навіть зробити хоч маленьку паузу між ними. Дів
чинка з великим білим бантом, несміливо глянувши на комі
сію. сіла іа інструмент. Але грала вона чудово.

Потім майже вбіг Віталик.
Зиркнувшії на комісію, сміливо сіп за піаніно, заграв вальс, 
Плавно і співуче звучала мелодія. Завжди несете обличчя 

виконавця було по-дорослому серйозним, а задерикуваті очі 
гинроміпюнали мрійливу ніжність.

...Галияка стомлена, але дуже весела, бігла додому. Забу
ла про те. що вона вже не учениця, не студентка, а справж
ній педа'ог — Газина Миколаївна... Але хіба можна втри
мані радість, коли тобі тільки вісімнадцять, коли твій учень 
відмінно виконує задану вправу, коли приходить такни щас
ливий день...

Посміхалось сонячне проміння, обсипаючи її волосся іолс- 
тистнмн іскрами, посміхалися білі каштани, закохано диви
лися в її великі сипі очі.

прикладами, розповідала 
щоб вір не тільки слухав, 
висновки.

. Сам слідкував за правильністю ру- 
ііоіо пальці сміливіше і чіткіше торкались 

а слух навчився аналізувати якість звуку. Кожне 
захопленням, і його очі сяяли

ТТЕЗАБАРОМ 200-річчя з дня
народження класика нової

української лігератури 1. II. Котля
ревського. Світлий образ ппсь.меп- 
нііка-гумапісіа втілено в поезіях 
Т. Шевченка і Лесі Українки. 
І. Франка і М. Старіїнького, В Се
стри, М. І Іагнибіди. II. Воронька. 
І ІОГО життя і діяльність розкрию 
в біографічних творах А. Хорунжо
го (<В тривожний рік»), В. Стре
пета ( «Над Дунаєм, над рікою; і.

Серед художніх творів, присвя
чених Котляревському, найбільш 
широко і повно змальовані: життє
вий і творчий шлях видатного 
письменника н історичній повісті 
І. ГІільгука «Грозовий ранок», що 
вийшла друком у видавництві «Ра
дянський письменник ■=.

В повісті показано різн.о.маїїіїїіу 
діяльність Котляревського, ЙОГО 
вчителювання в панських маєтках, 
службу в армії, участь у Дунай
ському поході, організацію ним ко
зацького полку під час Вітчизняної 
війни 1812 року і а полтавський пе
ріод життя письменника. Автор 
яскраво зображує події-війни з Ту
реччиною, Дунайський, похід 1806 
року, в якому брав участь. Котля
ревський. Він був призначений 
ад’ютантом командуючого корпу
сом генерала Мейндврфа з доручен
ням вести щоденник воєнних 
Пі.тьгук показує 
Котляревського 
воїна і дипломата.

Надовго запам’ятовується чита
чам сисна зустрічі автора «Енеїдіг 
з козаками-Задунайської. Січі. їх 
думки про волю і бажання спільно 
воювати проти турків. Січовики на
віть виявили згоду обрати Котля
ревського за отамана. Ці зустрічі 
тиши.ти пезабмтиє враження в душі

ДІЙ. 
невтомну праию 
як письменника.

Позавчора під головуванням 
Д. С. Спволапа відбулося засі
дання оргкомітету по провеаен- 
іію обласної фотовиставки, при
свяченої Юо-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна. На засідан
ні підведено підсумки першого 
туру ювілейної 'фотовиставки, 
па якій представлено більше 
трьихсог робіт 68 авторів з м. Кі
ровограда й області.

Лауреатами фотовиставки ста
ли А. N. Бойко — фотокорес
пондент газети «Ленінський 
прапор» (м. Олександрія). А. Б. 
Будулатьев — кінооператор те
лестудії, А. Т. Дібровний — фо
токореспондент газети «Кірово
градська правда» і О. N. Пет
ров — технік-раднет Кіровоград
ської ніколи вищої льотної під
готовки. їм присуджено дипло
ми першого ступеня і перші 
грошові премії.

НІ учасників фотовиставки 
відзначені дипломами другого 
ступеня і другими грошовими 
преміями, а 1-і — дипломами і 
заохочувальними преміями.

Фотовиставка експоиуназ йме
ться в містах і районах області. 
Відбір робіт для неї триватиме.

Дорога редакціє! Я зустрічаюся з хлопцем з технікуму ме
ханізації сільського господарства. Вій був хорошим, скромним, 
'але що з ним сталося останнім часом, зрозуміти ис можу. Він 
■почав приходити па побаченим в синцях, ніколи напідпитку. Я 
намагалась.допомогти йому, але ні поради, ні умовляння па 
нього не виливають. Що робити? Можливо, винні друзі, з яки
ми я часто бачу його0

Вночі йому снилося море. Хвилі 
з.с.тсіьтцим громаддям накочувалися 

■ на корабель, скипали білим шумо
винням, чаїним криком розтинало
ся небо, а вій, Валерка, підставляв 
груди урагану. О. ній буде справж
нім моряком. він не злякається 
грізної стихії, виручить з біди това
риша, а якщо треба, 
нього не пошкодує, 
морська дружба.

... — А ще друюм 
Цвиркнув крізь зуби

Валерка похмуро 
паючп ціп арку. В школі курити за- 
боронили, а зараз він курсант мо
реходки, самостійна людина. Щ«- 
правда, ній ще іі дня не провчився, 
але бачив себе в списках зарахова
них. Цього було досить, щоб душа 
його сповнилася самоповагою;

Але ж Олег? Разом мріяли про мо
ре, разом вступали до училища..

— Життя піддам... — презирливо 
тяїнув Олег.

— їдемо! Додому! А потім — ра
зом! — Валерій рвучко повернувся.

Олег був дуже вдоволений з тако
го стану речей. Тепер йому не тиця
тимуть в очі, що он. мовляв, прий
няли ж Валерку, а ти...

Вдома потягліїся звичайні будні. 
Щоб не гаяти часу, Валерій всту
пив до вечірньої школи, оформився 
учнем столяра па дистанції Півден
но-Західної залізниці. Посилено 
зайнявся спортом, бо знав, що мо
ряком може стати лише загартова
на І фізично сильна людина. З лег
кої атлетики добився навіть друго- 
іо спортивного розряду.

.А Олег віддалився. Чи то заздро-

Котляревського. Розмови із заду- 
нациями іце не раз наверталися на 
д\ мку постові, і він переливав їх у 
рядки нових час пін «Енеїдн»,

Після марних спрія'і влаштувати-, 
ся у Петербурзі Коїлярсвськшї по
вертається до Полтави-, де займа- 
єіься лііературпоіо і грояадсько- 
пє іагогі'ілою діяльністю. Цей пе
ріод життя письменника най.меніпе 
висвітлений в художній літературі, 
і повість Пільгу г.а псиною мірою за
повнює то прогалину.

В творі багато уваги пртідітено 
розкриттю зв'язків Котляревського 
з перс іоними діячами російської га

діяльності 
і натхненній 
яку по праву

> укра 
\\ ІІІ

зображенню творчої 
Котляревського, йоі о 
праці над «Енеїдою», : 
вважають ’енциклопедією 
ського суспільеті 
п'єсами з паро, 
к а Полтавка;?, 
показові внііягкобс 
ипкії-драматургй 
відродженні рідного краю. Особ 
вою чарівністю і теплілою лроннза 
ні сторінки, присвячеііі постанови 
драми «Наталка Полтавка■. дружб 
Котляревського з акторами Щепкі 
ним і Преженковськлю, палким 
роздумам поета-пзтріота про май-

• ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

«ГРОЗОВИЙ ранок»Ч_5>

української культури, щч перебу
вали на Полтавщині (поетом Кап- 
лістом, декабристом Повикови.м, ак- 
тором Щипкішім), показові зрос 
іаіпія його демократичних тенден
цій.

Котляревського призначають по
печителем будинку для виховання 
бідних дворян, і він з усією- енер
гією і любов’ю працює, прагнучи 
до того. Щоб його школа несла ді
тям світло і радість, будила в них. 
людську і 
ПиСЬМСНПИК 
педагогічні здібності 1\оіляревсько- 
го, його чуйне батьківське ставлен
ня до учнів. Не випадково в числі 
його вихованців виявляє велику об
дарованість і допитливість Михайле 
Острбгра Дськи’й, м а йбутпій м ате м а - 
тик.

Чимало місця в творі відведено

ГІДНІСТЬ, 
неабиякі

бриє своєї вітчизіж, то уособлю
ється в образі грозового ранку.

Змальовїіочп постать Котлярев
ського. автор повісті завжди під
креслює його єднання з народом, 
як виразника його дум і прагнень. 
Тому її мова героїв твору переси
пана, як пер тами, народно-пос піч
ними висловами.

В завершальній частині твору 
азтор знову вдається »то символіч
ного образу грозового ранку, 
віщує нове життя.

Як гідний представник нового 
ПОКОЛІНіІЯ, в епілозі з’являється 
постать Тараса Шевченка, — та ни
ва сила, яка гідно продовжує тра- 
диііії Котляревського- і закликає до 
соціальної б\рі.

І. ПРОЦЕНКО. 
доцент Кіровоградського пед
інституту ім. 0. С. Пушкіна.

щі д» більш обдарованого товари
ша породили неприязнь, чи просто 
пошуки власних шляхів у житті за- 
іажалн їх стосункам, 
спочатку порідшали, а 
сім припинилися.

Шкодував Валерій 
і-.і.іо? Звичайно. Адже 
міг навчитися такому, 
не приспиться.

— Хіба то хлопець? Сивка! — ки
дав пін своїм новим друзям.

— Зате ти в нас, Валсрко. — во!
— захоплювався хтось із товаришів.
— Захочеш — не лише моряком ста
неш.

— Я — моряком! — пробував ба
сити Валерій.

— От за не й вип’ємо.
Пляшка йшла по колу, 

чанів бралися тьмяним 
море здавалося по 
душно тягло на «подвиги».

— Оце друзі! __
гопь! — намагався перекричати всіх 
Валерій.

Вони знали це. Знали, шо Валер
ка не буде ховатися за чужі спини, 
бо хлопець вій відчайдушний, як 
треба, то іі чужу вину візьме на се
бе. А Люба Дубініиа не знала, 
зустріла його на вокіалі.

Валсрко! —— Здоров 
пула.

— Драсгє. 
пець. — Ця 
тупати нам 
вок, — вказав він на 
.Малому.

— А я не дам. — чи то жартома, 
чи серйозно сказала Люба.

— Що? Моєму другу? — боляче 
стиснув дівочу рук\ Паутон.

Дівчина. • вириваючись, махнула 
сумкою, і раптом удар звалив її на 
перон. Любу відвезли до лікарні.

Мати і батько наполохались: ад
же сипа могли судити. З ііетерпін-

цим чекала ранкх Зінаїда Іванівна, 
а дочекавшись, сіла біля Любиного 
ліжка.

— Засудять Валерку. — зітхнула 
сумно.

Колишня Валерієва однокласниця 
Люба Дубініиа вже її шкодувала, 
що тьн трапилося, і трапилося са
ме з ним. Валеркою, але обра іа бу
ла надто великою. А маги намага
лася вилинути на неї, мовляв, че
рг - тебе людина до в’язниці потра
пить, як глянеш товаришам у вічі?

Народному судді лягла на стіл 
Любипа гаяна з проханням припи
нити справу Валерія Паутова.

Звичайно, матір зрозуміти можна. 
Можна зрозуміти й батька, який 
теж чимало походив, аби визволити 
сина. Але ж обоє знали, що Валер
ка розгубив шкільних друзів, що по
вергається пізно і частенько напід
питку. І обоє’ не цікавились, де іі з 
ким син проводить час. чим займає
ться вечорами.

А Валерка поступово ставав у міс
ті знаменитістю. Підбурюваний дру
зями. побив одного із одним кіль
кох хлопців, ніжко обранні студент
ку. що приїхала до батьків, мало 
не вчинив насильства над молодою 
дівчиною.

В таких випадках винного часто 
шукають не там де треба. Трап- 
.іні гься, що сім'я звинувачує шка
лу. школа—сім’ю, а обоє разом — 
вулицю. «Вппгіа вулиця, вплив по
ганих товаришів», — фра :а сакра
ментальна. але всепоясгіююча д ій 
деяких батьків і педагогіп.

Для Ва.тсркиїїііх батьків «вули
ць» починатася і Олександра Бе
режного, який штовхав їх сина на 
погані вчинки. А для батьків Олек
сандра нредставіїпііо.м гу.тнці був 
Валерка. Знову ж для тих і (гіших 
група підлітків, що хулііанії.іи. бу
ла вулицею.

ау ли-
Валерки, 

Олександри, Андрії, шо внпа.ти 
поля зору батьків, учителів, комсо
мольських та профспілкових органі
зацій.

Після закінчення восьмирічки Ва
лерій був нормальним у педагогіч
ному відношенні підлітком. Як і йо
го ровесники, мріяв про романтич
ну професію, потім готував себе до 
неї. Можливо, комсомольська та 
профспілкова організації, на обліку 
в яких стояв хлопець, понадіялись 
на моральний заряд, закладений в 
школі, не помітили становлення ха
рактеру хлопця. Бо недарма ж на 
прохання судді надіслати характе
ристику на Валерія Паутова і сек
ретар комсомольської організацій і 
голова місцевого 
спілки писали: 
ний. чуйний...

Здасться, вчинки Валерія мали 
стурбхваїн комсомольську органі іа- 
цію, батьків, зрештою, школу робіт
ничої 
пець. 
йшли 
зів. і 
чину, 
волі.
пояснити, іцо таке справжня чоло
віча дружба.

— Олександр Бережний, визнаєте 
себе винним у підбурюванні Валерія 
Паутова до злочине?
- Ні!
Валерка широко відкрив очі:
— Ти ж казав: удар! — вимовив, 

бліднучи.
— Ні! — повторне. Бережний.
З залу су ту Валерку впвелн 

конвоєм. Чи присутнім здалося, чи 
він справді прошепотів:

— Прощай, море!..

молоді яку відвідував х.ні- 
Можлнізо. якби вчасно піді- 

до нього, відкрили очі на тру
пе сталося б останнього з ло
за який Валерія позбавлено 

можливо, хлопцю треба було
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Традиційна „Весна“
В Кіровограді закінчились традиційні 

легкоатлетичні змагання 
весна» серед школярів. 
«Юний піонер» змагалися 
восьмирічних шкіл, на стадіоні 
на» —- спортсмени з середніх шкіл. В 
змаганнях взяло участь 27 команд. 324 
учасники виборювали право називатися 
найсильнішими. Перше місце серед 
команд середніх шкіл завоювали учні 
СШ № 11. Серед команд 8-річних шкіл 
перемогли 
№ 28.

«Олімпійська 
На стадіоні 

спортсмени 
«Зір-

юні спортсмени школи

Р. КРЕНДЕЛЬ, 
інструктор міського комітету по 
фізичній культурі та спорту.

На лісових стадіонах
В Чутянському лісі, що в Олександ- 

рівському районі, обласна рада по ту
ризму провела першість з орієнтуван
ня. В змаганнях взяло участь 15 команд. 
До програми входило орієнтування в за
даному напрямі та естафета з орієнту
ванням на місцевості. Перше місце ви
борола команда інституту сільськогос
подарського машинобудування (капітан 
команди Володимир 
тому місці — інша 
ституту, на третьому 
обласної ради ДСТ
піоном серед чоловіків став авангарді- 
вець Микола Кобзєв. У жінок цього ти
тулу удостоєна студентка "’інституту сіль
ськогосподарського машинобудування 
Валентина Шаповалова.

Ральков). На дру- 
команда цього ін- 
— збірна команда 
«Авангард». Чем-

Ф. МАЛЮК.
головний суддя змагань.
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ЗНАМ’ЯНСЬКИИ СІЛЬ
СЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ 
УЧНІВ НА 1909—70 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
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ИА СТАЦІОНАРНИЙ та 
ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛИ

готує АГРОПО-
БУХГАЛТЕРІВ 

сільськогосподарських 
Крім основної 

ВІЇ- 
стаціонарного 
присвоюються 
ТРАКТОРИС-

Ще одне коло надій
Слідом за футболістами московського «Локомо

тива» і мінського «Динамо», які почали 25 травня 
ігри другого кола чемпіонату країни (перемогли за
лізничники — 4:1) інші 18 команд вищої ліги теж 
продовжили боротьбу. Ось результати матчів, що 
відбулися 26 травня: «Кайрат» — «Пахтакор» — 
0;1, «Динамо» (Тбілісі) — «Торпедо» (Кутаїсі) — 
3:1, «Крила Рад» — «Уралмаш» — 0:1, СКА — «Ди
намо» (Київ) — 0:1, «Шахтар» — «Спартак» — 1:1, 
«Зоря» — «Нсфтчі» — 3:0, ЦСКА — «Динамо» 
(Москва) — 1:1, «Зеніт» — «Торпедо» (Москва) — 
1:1, «Чорноморець» — «Арарат» — 2:0.

Отже, лідери першої підгрупи дішамівці Києва 
продовжують очолювати турнірну таблицю — 16 
очок. У другій підгрупі лідерів стало двоє. Дішамів
ці Тбілісі наздогнали московський «Спартак» 
них тепер по 15 очок.

„БРОНЗОВИЙ“
ГОЛ
ОЛЕГА
КУРАШ1ШОВА

БЕРЛІН. Гол, забитий 
тридцять першій хвилині 
матчу з командою Шот
ландії «Старожилом» юна
цької збірної СРСР Олегом 
Курашиновим, приніс на
шим спорстменам перемо
гу — 1:0, а з нею бронзові 
медалі турніру УЕФА. 
Шотландські футболісти 
залишились на четвертому 
місті.

на
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ХЕРСОНСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ ІМ. О. Д- ЦЮРУПИ
оголошує прийом слухачів па платні курси по підготовці 

до вступу в Інститут на агрономічний, зоотехнічний 
та гідромеліоративний факультети.

Строк навчання на курсах два місяці (з 1 червня по І 
серпня) і один місяць (з 1 липня по 1 серпня).

Заняття провадитимуться при інституті щоденно з від
ривом, від виробництва.

Бажаючі вступити на підготовчі курси здають або над
силають в приймальну комісію заяву про прийом га під
готовчі курси та квитанцію про переказ грошей.

До заяви необхідно додати: документ про середню ос
віту (в оригіналі), характеристику для вступу до вузу, 
медичну довідку (форма № 286), 4 фотокартки (розміром 
3x4 см).

Вартість навчання на двомісячних курсах 14 крб., па 
місячних 7 крб.' Плата повністю за весь строк навчання 
на курсах вноситься поштовим переказом на розрахун
ковий рахунок інституту № 14068 в Херсонському місько
му відділенні Держбанку пс пізніше як за тиждень до 
початку занять. - ■ .

Адреса: м. Херсон, 6, сільськогосподарський інститут, 
приймальна комісія.

Технікум 
ЛИВ та 
для 
підприємств, 
кваліфікації,' кожному 
пускнпкові 
відділення 
додаткові: __________
ТА-ЛЇАШИ Н1СТА і ШОФЕ. 
РА.

На стаціонарний відділ 
по спеціальності «Агроно
мія» 1 «Бухгалтерський об
лік в сільськогосподарсько
му виробництві» 
ютьс» особи, ІЦО 
7, 8 і 9 класів ..._____
школи (строк навчання но 
спеціальності «Агрономія» 
— З роки 6 місяців, по спе
ціальності «Бухгалтерський 
облік» — 2 роки 10 міся
ців).

Іїа заочний відділ по спе
ціальності «Бухгалтерський 
облік» на перший курс 
приймаються особи, що за. 
кінчили 7, 8, 9 класів се
редньої школи (строк нав
чання 3 роки 10 місяців), 
па третій курс приймають
ся особи, що закінчили 10— 
11 класів середньої школи 
(строк навчання 1 рік 10 
місяців).

Вступники складають ек
замени: на базі 8 класів — 
з української мови (дик
тант), математики (усно), 
на базі 10 класів — з ук
раїнської мови (твір), 
тематики (усно).

ПриПом документів 
вступників па базі 7, 8 
класів — до ЗІ липня, 
базі 10—11 класів — до 15 
серпня.

До заяви додаються: 
тобіографія, документ 
освіту (в оригіналі), 
фотокартки (розмі ром 
3X4 см), медична довідка 
(форма № 286), характерис
тика, виписка з трудової 
або колгоспної книжки (для 
осіб, що мають виробничий 
стаж).

Вступні екзамени з 1 по 
20 серпня.

Для вступників при техні
кумі організовані підготов
чі курси для підготовки до 
вступних екзаменів з • 20 
липня по 1 серпня.

При технікумі є гуртожи
ток, їдальня, кінозал і 
спортзал. ]

Документи надсилати на 
адресу: с. Шамівка. Зпа- 
м’янського району Кірово
градської області.

прайма- 
закінчили 
середньої

(ТАРС). (ТАРС).
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В угорської демонстраційної 
шахової дошки, яка працює в 
ці дні в ЛТоскві в Театрі естра
ди на першості світу з шахів, 
з’явився конкурент, Автоматич
ну демонстраційну дошку скон
струювали студенти-днпломникн 
фізичного факультету Перм
ського державного університету 
Володимир Мальков і Олексій 
Канюков. їх роботою керував 
викладач Г, Хлєбутін. В склад
ній схемі дошки встановлено 64 
виковуючих .механізми і більше 
двох тисяч напівпровідникових 
діодів і тріодів.

Високу оцінку демонстраційній 
дошці студентів дап чемпіон 
світу гросмейстер Тіграп Петро- 
сяи, який був у Пермі.

Незабаром шо дошку па про
хання шахової федерації СРСР 
привезуть у Москву і, можли
во, вона ще встигне «попрацю
вати» на матчі Петросян—Спас- 
ський, демонструючи гру від
кладених партій.

На знімку: випробування де
монстраційної дошки.

Фото Е. КОТЛЯКОВД, 
(АПН).
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, ЗО травня. Пер

ша програма. 11.00 — Телевіс- 
ті. (К). 11.10 — «Неспокійний 
народ». Доку м с н таль п н й 

(К). 11.35 — 'лІІІкіль- 
Консультація з 
літератури. (К).

фільм, 
ний екран», 
української ...... 
17.40 — Населенню про цивіль
ну оборону. (М). 18.00 — Голу
бий екран — школярам. «До
рога в майбутнє». (Кірово
град). І8.25 — Наші оголошен
ня. (Кіровоград). 18.30 — Ін
формаційна програма «День 
за днем». (Кіровоград). 19.00— 
.Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Чорноморець» — «Динамо» 
(Київ). У перерві телсвісті. 
(К). 20.45 — Естафета новин. 
(М). 21.15 — Дні болгарської 
культури в СРСР. «На вог
ник». (М). 22.30 — Першість 
світу з шахів. Щоденник. (М). 
22.45 — Естрадний концерт. 
(Ужгород).

Друга програма. 18.00 — 
«Здрастуй, літо». (Сочі). 18.30 
— До 100-річчя з дня народ-

ження В. І. Леніна. ^Роман
тика» .

СУБОТА, ЗІ травня. Перша 
програма. 13.20 — Програма 
передач. (К). 13.25 — Худож
ній фільм «Іван Макаровпч». 
(К). 15.10 — До республікан
ського. огляду дитячих теат
ральних колективів. .«Іваспк- 
Гелесик». Спектакль Київ
ського Палацу піонерів. (К). 
16.00 — «Погляд». (К). 17.00 — 
Програма кольорового телеба
чення. (ЛІ). 18.30 — Тслеатлае 
народів СРСР. (М). 19.00 —
«На меридіанах України». (К). 
19.30 — Декада української 
літератури і мистецтва п 
РРФСР. «На вогник». 20.30 — 
Теленовинп. (М). 20.45 — жСвіт 
соціалізму». (М). 21.15 — Дні 
болгарської культури в СРСР. 
«Урок історії». Художній 
фільм. (М). 22.15 — Програма 
болгарського телебачення. Те
лефільм «Надя Афеян», (М). 
23.15 — Тільки факти. (М).

ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ЧЕТВЕР, 29 травня. 11.00 — 

Телевізійні вісті. (К). 11.10 — 
Художній фільм «Попелюш
ка». (К). 12.30 — Фільм-кон-
церт «Балетна фантазія». (К). 
16.00 — Художній фільм «Об
лава в січні». 17.40 — ТелспІС- 
ті. (К). 18.10 ж Кіт у чоботях». 
Вистава Мінського театру ля-

льок. (К). 1900 — Молодіжна 
програма «Райдуга». (Одеса). 
19.45 — Міжнародний огляд. 
(К). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — .«Запрошення до 
ганцю». (К). 22.00 — «Моди се
зону». (Софія). 22.50 — Теле
журнал «Музйка і життя». 
(Львів).

П’ЯТНИЦЯ, ЗО травня. 11.00 
— Телсвісті. (К). 11.10 — До
кументальний фільм «Неспо
кійний народ», (К),

•УШкільний екран», 
тація з української 
рн. (К). • 12.05 — 
фільм »Виборзька
(К). 16.10 — .«Музичне _ 
вания дітей». (К). 16.45 — _ 
левізійні повний. (М). 16.55 — 
До 100-річчя з дня народжен
ня В. 1. Леніна. Літературно- 
музична композиція. 17.40 — 
Населенню про цивільну обо
рону. (К). 18.00 — «Здрастуй, 
літо!» (Сочі). 18.30 — До 
100-річчя з дня народження 
В. 1, Леніна. «Романтики». 
(Харків); 19.00—Футбол; »Чор
номорець» — «Динамо» (Ки
їв). 20.45 — «Естафета новин». 
(М). 21.15 — Дні болгарської 
культури в СРСР. .«На вог
ник», (М). 22.30 — Першість
світу з шахів. (ЛІ). 22.45 —
Естрадний концерт. (Ужго
род).

11.35 — 
Консуль- 
літерату- 
Художній 
сторона».

З вихо-
Те-

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ІгКІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ;

формувальники машинної формовки, слюсарі-інстру мен- 
тальпііки по штампах, пристосуваннях і прссформах, елю* 
сарі-ремонтннки, . слюсарі-сантехніки, слюсарі механо
складальних робіт, токарі (дівчата).

Ті, що вступають до МПТУ № 4, повинні маги освіту 
8—9—10 класів середньої школи та бути фізично здори-' 
впмп..

Навчання в МПТУ № 4 безплатне. Крім того, учні за
безпечуються трнразовнм харчуванням, обмундируванням:

• і спецодягом, а формувальникам надається обладнаний і 
гуртожиток.- > ’

Строк навчання 2 роки, а формувальникам машинної 
формовки і слюсарям механоскладальних робіт — і рік.

Початок-занять 1 вересня.
Вступники подають заяву’ па ім’я директора, свідоцтво 

про освіту, характеристику з школи, свідоцтво про на-: 
роджений,. а -для тих, що досяглії віку 16 років — пас
порт,'довідку з місця' прожинання, автобіографію, шість• . 
фотокарток (розміром 3x4 см). .

Прийом документів щоденно, крім неділі, з 10 д0‘ 16 ;
години. . . _ . .

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
люції, 20. Тол. 2-36-73, £37-50.

рево-

ДИРЕКЦІЯ.

севастопольський 
будівельний технікум
оголошує набір учнів па 1969-70 навчальний рік.

Технікум готує” техніків-будівельшіків промне-
• лового Ь цивільного будівництва. На; денне від

ділення приймаються особи, які закінчили 8 або
’ і10 класів середньої школи.

Заяви приймаються в групи па базі восьмиріч
ної школи з і червня по 31 липня, па базі серед
ньої школи — з 1 червня по 15 серпня. Технікум

• має гуртожиток.
Адреса технікуму: м. Севастополь, вул. Пожа- 

рова, 28-а, Телефон 2-29-40.

Одеський електротехнічний інститут зв’язку 
ім. О. С. Попова
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Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: 

секретаріату — 29-33 55, відділу пропаганди — 
29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

БК 00795, Індекс 01197.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ студентів 
З ВІДРИВОМ І БЕЗ ВІДРИВУ

На навчання з відривом від виробництва 
провадиться прийом на факультети: 

багатоканальний електрозв’язок, 
автоматичний електрозв’язок, 
радіозв’язок і радіомовлення.
На навчання без відриву від виробництва 

(заочна форма навчання) прийом провади
ться на факультети:

багатоканальний електрозв’язок, 
автоматичний електрозв’язок, 
радіозв’язок і радіомовлення.
Для осіб, які проживають в м. Кишинові, 

організована вечірня форма навчання.
Строки прийому документів і складання 

екзаменів:
па навчання з відривом від виробництва—

ИА ПЕРШИЙ КУРС НАВЧАННЯ
ВІД ВИРОБНИЦТВА.
прийом документів з 20 червня по Зі липня. 
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня;

на навчання без відриву від виробництва— 
прийом заяв з 20 квітня по Зі липня. Вступ
ні екзамени провадяться потоками в період 
з 15 червня.

Інститут готує інженерів широкого профі
лю по радіозв’язку, автоматичному і багато
канальному електрозв’язку, радіоелектроніці, 
імпульсній техніці, радіорелейних лініях, те
лебаченню, автоматиці і телемеханіці, фото
телеграфії, далекому зв’язку, автоматичних 
телефонних станціях, лінійно-кабельних спо
рудах.

Адреса інституту: м. Одеса, вул. Чслюскіц-^- 
ців, 1. Телефон 3-23-44.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАР

СЬКИЙ ІНСТИТУТ
ОГОЛОШУЄ 

набір студентів 
на перші курси 
аїропомічного; 
ветеринарного 

і геотехнічного 
факультетів на 1989—70 

навчальний рік.
Прийом документів з 20 

першій по Зі липня.
Вступні іспити з І по 20 

серпня з української або ро
сійської мови (твір), біоло
гії. хімії та фізики (усно). 

Студенти інституту забез
печуються гуртожитком.

Заяви і документи прий
маються особисто або над
силаються до приймальної 
комісії інституту на адресу: 

м. Біла Церква Київської 
області. Площа Волі, 8Д, 
сільгоспіпститут.

ХЕРСОНСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ 

оголошує набір 
па перший і старші

МАШИ НОБУДІВНИЙ

учнів на 1969-70 навчальний рік 
курси денного і вечірньою відділень 

по спеціальностях:
технологія машинобудування,
електрообладнання промислових підприємств і уста

новок,
виробництво двигунів внутрішнього згоряння, 
технологія зварювального виробництва, 
приладобудування.
До технікуму приймаються особи, які закінчили 8—9 та 

10 класів.
Вступні екзамени: на вечірнє відділення з 1 червня но 

]2 серпня; на денне відділення — з 1 по 20 серпня.
Заяви подаються на ім’я директора технікуму з додан

ням таких документів: свідоцтва або атестата про освіту 
(оригінал), медичної довідки (форма № 286), автобіогра
фії, трьох фотокарток розміром 3x4 см, витягу з трудової 
книжки (для тих, хто має стаж роботи не менше 2-х 
років).

Документи надсилати на адресу: м. Херсон, ІЗ, вул. 40 
років Жовтня, 23. ДИРЕКЦІЯ.

«і

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г, Кировоград.

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ТРАНСПОРТНОГО 
БУДІВНИЦТВА

оголошує прийом учнів на 1969—70 
навчальний рік на базі неповної 
середньої та середньої школи

Технікум готує техніків-будівельшіків залізниці:^
->огіч тиіілпіп Тп ТАУПІігІП-МҐ'УЯПІКІП ,’| І ІІІ> =1 1.11 И X

--------- —----------------------------------------------------------------ц
Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, пул, Глінки, 2.

Зам. № 2390, Тираж 50.000

мостів, тунелів та техніків-мехапіків будівельних 
машин.

Учні забезпечуються гуртожитком та стипенді
єю на загальних підставах.

Адреса технікуму: м. Київ, 151, вул. Вінни
цька, 4. Телефон 76-33-72. 
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