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Позавчора, 3 червня в Палаці культури імені Жовт
ня відбулися збори обласного партійного активу, які 
обговорили питання про рішення квітневого (1969 р.) 
Пленуму ЦК КП України «Про дальше розгортання 
організаторської та ідеологічної роботи партійних 
організацій республіки по підготовці до 100-річчя з 
дня народження В. І. Леніна» і завдання обласної 
партійної організації. З доповіддю на зборах активу 
виступила секретар обкому КП України К. П. Су- 
харевська.

Доповідач підкреслила, що в дні всенародної під
готовки до ленінського ювілею серед трудящих об
ласті панує трудове патріотичне піднесення. Все нові 
й нові колективи звітують про значне" поліпшення 
своєї господарської діяльності, підвищення політич
ної активності мас. Працівники ідеологічного фронту 
спрямовують свої зусилля на дальше розгортання 
дійової пропаганди ідей марксизму-ленінізму, невми
рущої ленінської спадщини, на комуністичне загар
тування трудящих.

В ході підготовки до 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна, наголосила доповідач, слід найсерйозні
шу увагу звернути на вирішення важливих народно- .

АКТИВУ
господарських та політичних завдань, які стоять нині 
перед комуністами області.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секре
тар Кіровоградського міськкому КП України І. П. Ва- 
лявський, голова Новоархангельського райвиконкому 
В. В. Чучко, перший секретар Кремгесівського міськ
кому партії А. А. Давиденко, заступник голови ви
конкому обласної Ради депутатів трудящих Д. С. Си
волап, агітатор із заводу «Червона зірка», заслуже
ний працівник культури УРСР В. Я. Алдошин, перший 
секретар Знам'янського міськкому партії В. Г. Кузне
цов, начальник комбінату «Олександріяеугілля» 
М. В. Філоненко, секретар Олександрівського райко
му партії П. Л. Стеблина, голова президії правління 
обласної організації товариства «Знання», ректор Кі
ровоградського педінституту Ф. Г. Овчаренко, секре
тар парткому тресту «Кіровоградпромбуд» В. Т. Ме
льничук, голова еблпрефради Д. Т. Жмак, перший 
секретар обкому ЛКСМУ М. Д. Сиротюк, редактор 
обласної газети «Кіровоградська правда» А. П. Мос
товий.

На зборах з промовою виступив перший секретар 
обкому КП України М. М. Кобильчак.

В обговореному питанні збори прийняли розгор
нуте рішення.

МАРШРУТИ
^ДЕКАДИ

■ З великим успіхом проходить Декада ук- 
Їмінської літератури і мистецтва в РРФСР.
Іо-братерському, як дорогих гостей, прий

мають посланців України на берегах Неви 
1 Волги, в містах Сибіру й Уралу — скрізь, 
яіді Балтики до Тихого океану.

Учасники Декади побували на ленінград
ській фірмі «Электросила». де 40 років ю- 
іму було виготовлено перший турбогеиера-

тор для Дніпрогесу, у моряків Кронштад
та, У'ці дні в концертних залах, палацах 
культури, робітничих клубах і парках міста 
Леніна звучать українські пісні.

Гаряче приймають ленінградці артистів 
Державного заслуженою симфонічного 
оркестру УРСР, майстрів сцени, представ
ників самодіяльного мистецтва.

На псковській землі посланці України 
поклали квіти до монумента, спорудженого 
па відзнаку перших перемог Червоної Ар
мії в 1918 році, а також до пам’ятника ра
дянським воїнам, які полягли в роки Ве
ликої Вітчизняної війни.

У першу неділю червня тисячі жителів 
Псковщніїн, численні госгі зібралися в село

Мяхайловське на Всесоюзне пушкіиське 
свято поезії. Вшанувати пам’ять геніаль
ного російського поста прибули урядова 
делегація УРСР, учасники Декади.

Хлібом-сіллго, яскравими квітами зустрі
чали представників українського народу 
жителі старовинного російського міста 
Тамбова та індустріального Челябінська, 
нафтовики Башкирі!’ і саратовські колгосп
ники, будівники волзького автозаводу в 
Тольятті і трудівники Магнітогорською ме
талургійного комбінату.

Тривають зустрічі учасників Декади з 
трудівниками Волгограда.

(РАТАУ),

У школярів екзамени.
Цей знімок паш фотокореспондент В. Ковпак зробив 

у восьмому класі Кіровоградської середньої школи Ай 0. 
Письмова робота з алгебри...

І л^НАТИ НОВЕ! Створювати 
нове! Впроваджувати но- 

; ве!» — такий девГз молодих 
! новаторів-комсомольців М'ос- 
І ковського автозаводу імені 
і Лихачова, які створили у себе 
: своєрідну лабораторію пере-
і дового досвіду по прискорен

ню темпів науково-технічного 
] прогресу.

ТЕХНІЧНИЙ 
-ПРОГРЕС—

УДАРНА
СПРАВА
МОЛОДІ

ВИЇЗНЕ ЗАСІДАННЯ БЮРО

ОД ВЛКСМ

З червня на ЗІЛі відбулося 
виїзне засідання бюро Цент
рального Комітету ВЛКСМ. Чле
ни бюро разом з молодими ро
бітниками обговорили питання 
участі комсомолі) в розвитку 
виробництва на базі найнові
ших досягнень науки, техніки і 
кращої організації праці. На 
засіданні бюро ЦК ВЛКСМ ви
ступили секретар заводського 
комітету комсомолу М. А. Лю- 
бомирський, молодий форму
вальник А. Н. Кир'янов, голов
ний зварник заводу М. М. Фіш* 

кіс, директор підприємства 
П. Д. Бородін, міністр автомо
більної промисловості О. М. Та
расов. Наприкінці виступив пер
ший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников.

Бюро ЦК ВЛКСМ відзначило, 
що ордена Трудового Черво
ного Прапора комсомольська 
організація автозаводу імені 
Лихачова, яка налічує у своїх 
рядах вісім тисяч юнаків і дів
чат, уміло керує походом мо
лоді за технічний прогрес, 
спрямовує діяльність завод
ських загонів технічної твор
чості молоді. Взято шефство 
над достроковою розробкою 
конструкції і випуском нового 
двовісного автомобіля-тягача 
ЗІЛ-169 і підвищенням мото
ресурсу автомобіля 31Л-130. 
Створено молодіжний універ
ситет технічного прогресу і 
школи передових методів 
праці.

Комсомольці-автозаводці зо
бов’язалися на честь 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна 
впровадити у виробництво ві
сімсот раціоналізаторських про
позицій, сім винаходів, що 
дасть економічний ефект у 500 
тисяч карбованців.

Бюро ЦК ВЛКСМ схвалило 
Гніціативу комсомольської ор
ганізації заводу щодо розгор
тання масового руху молоді за 
прискорення темпів науково- 
технічного прогресу і рекомен
дувало всім комсомольським 
організаціям союзних респуб
лік, країв, областей і міст під
тримати цю ініціативу. Бюро 
ЦК ВЛКСМ закликало юнаків 
і дівчат країни активно оволо
дівати досягненнями науки і 
техніки, внести свій вклад у 
прискорення темпів науково- 
технічного прогресу в нашій 
країні.

(Кор. ТА PC).

РАПОРТ—У КВІТНІ 1970-го

БАРОМЕТР ПОКАЗУЄ 
НА «ЯСНО»--------------

Комсомольсько-молодіжний колектив молочно-товарної фер
ми колгоспу «Мир» Гаивороиського району торік виступив іні
ціаторам обласного змагання серед молодих-тваринників за 
гідну зустріч 100-річчя від дня народження В. І. Леніна.

«Молодий комунар» уже знайомив своїх читачів з цим колек
тивом. А чим же сьогодні живуть ініціатори? Які їх успіхи, 
плани? Про це розповідає групкомсорг ферми Олексій Хитрук.
ВИРІШЕНО: БУДЕ 
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНА

Надворі завивала і кидалася сні
гом хуртовина, а в червоному кут
ку ферми було затишно і тепло. 
Навколо столу; тісно зсунувшії 
стільці, сиділи доярки Валентина 
Охота, Галина Майстренко, Марія 
Кочнпа, Валентина Олійник, Євгенія 
Марущак, зоотехнік Олена Джелюк, 
телятниці Валентина Марущак і Га
лина Хромова. І разом з ними чле
ни комітету колгоспної комсомоль
ської організації. Розмова, яка по
чалася з ііінгодинп тому, наближа
лась до кінця.

— Отож вирішено, — підвівся 
секретар комітету Віталій Трухіп, — 
на вашій фермі створюється ком
сомольська група. Завдання її мож
на коротко сформулювати так: бути 
прикладом в роботі і молодим, і 
старшим.

1 вже прощаючись:
— Дивіться, дівчата, не підве

діть...
Дівчата не підвели. В свято юві

лею ВЛКСМ за високі показники у 
виробництві молока комсомольсько- 
молодіжний колектив нашої ферми 
був нагороджений перехідним Чер
воним прапором обкому ЛКЄМУ, 
райком комсомолу передав на вічне 
зберігання вимпел «50 років влксм».

Одразу після комсомольського 
спита доярки задумались: як стріча
ти велику подію — 100-річчя з дня 
народження Володимира Ілліча Ле
ніна? І ось визріло рішення: викли
кати па соціалістичне змагання всі 
комсомольсько-молодіжні колективи 
доярок області. Лін обговорили 1 
взяли індивідуальні й колективні 
зобов’язання. Головні пункти в них: 

боротись за надпланове молоко, 
дбайливо доглядати худобу, брати 
активну участь у громадському 
житті.

«ТЕПЕР' НАМ ПІДТЯГУВАТИСЯ»
Телефонний апарат стоїть в корів

нику, щоб п будь-який час дзвінок 
міг почути хтось з працівників фер
ми, Д дзвонять до нас часто, і не 
лише з контори правління колгос
пу. Нерідко лунають дзвінки з Гай
ворона, Вікниного, Могильного, 
Солгутова, Хащуватого. Цікавляться 
молоді тваринники з інших колгос
пів: як справи у нас?

Можемо сказати: справи у пас 
ідуть добре. Наша ферма в травні 
посіла перше місце в районі но на
доях молока. План виробництва йо
го перевиконується. Ганна Цнмба.ч 
надоїла за п’ять місяців від кожної 
фуражної корови по 1389 кілограмів 
молока, Євгенія Круць — по 1565, 
член КПРС Галина Савченко — но 
1543, Марфа Савченко — по 1162.

В ні дні в приміщеннях ферми 
рясніють червоні прапорці. Ми виві
шуємо їх па робочих місцях доярок 
завжди, коли добовий надій від за
кріплених за ними корів зростає. За
раз він в цілому по фермі сягнув за 
12 кілограмів. Якщо ж надій падає 
(весною або влітку), чіпляємо зеле
ні прапорці. Така «сигналізація» 
сприяє гласності змагання, підсум
ки якого підводимо в кіпці кожної 
декади і місяця. Кращим дояркам 
вручаються премії за найбільший 
валовий надій молока, а передо
вим комсомолкам — ще й перехід
ний мандат переможця змагання на 
кращою по професії. Цей мандат 
вже побував у Галини Савченко і 
Євгенії Круць.

—Раніше дівчата вчилися у нас,—- 
кажуть старші доярки, — а тепер 
нам треба підтягуватись...

ЗА МАТІР Ю — ДОЧКИ
Про кожну з наших дівчат можна 

розказувати багато. Про тс, яким» 
шляхами воин приходили на ферму, 
ям відточували своє вміння й май
стерність, як уболівають за справи й 
честь свого колективу.

Ось, наприклад, Ганна Волощук. 
Вена прийшла до нас у минулому 
році. Втім, якщо розповідати, то 
починати треба з її матері.

Варвара Семенівна Волощук чи
мало років була дояркою. Працюва
ла ще тоді, коли не було таких 
тваринницьких приміщень, як тепер, 
а в них — механізованого доїння І 
прибирання, автонапування. Мала 
Варвара Семенівна в груп! чотирнад
цять корів. Доїла вручну тричі па 
день. Нелегко було. До того лг 
удома справ вистачало. Тому м 
приходила до матері у вільні від 
навчання години старша дочка Же
ня. Допомагаючії матері, навчилась 
вона вправно доїти корів, дбайливо 
доглядати за ними. А закінчивши 
школу, Євгенія прийшла иа постій
ну роботу па ферму. Незабаром во
на стала однією з кращих доярок в 
колгоспі.

Після того, як наш комсомольсько- 
молодіжний колектив виступив іні
ціатором змагання за гідну зустріч 
100-річчя від дня народження В. 1. 
Леніна, Євгенія Круць (прізвище по 
чоловіку) подала заяву до комсо
молу.

Вслід за сгарнюю сестрою на 
ферму прийшла і молодша — Гали
на. Перейняла вона досвід Євгенії, 
змінила матір. А в минулому році, 
закінчивши восьмирічку, попроси
лась на ферму і найменша, Гаия. 
Дали їй групу нетелів. Вона догля
дала за ними всю зиму. Весною всі 
корови розтелилися. Зараз Гаия на
доює від своїх іісрвісток по 12 — Н 
кілограмів молока за добу. Недавно 
ми прийняли дівчину в комсомол.

На центральній вулиці села, біла 
контори ііраплііпиі колгоспу, стоїть 
Дошка потаїш. На ній — портрети 
передових людей колгоспу, в їх чис
лі — молодої донрки Євгенії Круць. 
А поруч — щит з прізвищами всім 
доярок, па якому відмічається 
виконання плану надою молока. € 
тут і «барометр» — так ми нашвав- 
мо стенд, який по формі нагадує 
прилад для вимірювання атмосфер
ного тиску Якщо добовий надів па 
фермі підвищується, стрілка рххає- 
ться догори. якщо надій знижує
ться, вона починає надати. Зараз 
стрілка невпинно посувається вгору. 
Ширшає молочна ріка, яку творять 
руки молодих.

Олексій ХИТРУН, 
ветфельдшер, групкомсорг мо
лочно-товарної ферми колгоспу 
«Мйр» Гайворонського району
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МИ ЗІБРАЛИСЯ прямо в 
цеху після робочого 

дня. Крім запитань про ор
ганізацію і культуру праці, 
були й такі: чи подобається 
тобі твоя робота? Якщо ні, 
то чому? Ти живеш інтере
сами колективу, чи тільки 
відпрацьовуєш свої години? 
Коли так, то що тобі зава
жає? і т, д.

В розмові взяли участь 
37 комсомольців. З неї ви

яснилося, що є доброго в нашій організації, а що 
заважає нам жити цікаво. І, мабуть, найправильніше 
сказав тоді фрезерувальник Б. Сокуренко; «Не ви
стачає якогось вітаміну новизни».

А незабаром на стенді при вході на заводське по- 
дЕІр’я з’явилося оголошення про комсомольські 
збори. Порядок денний передбачав розмову про те, 

як в нашій комсомольській 
організації
тися
сіях за 
датами.

Серед 
раніше 
Комітетом комсомолу була
розроблена чітка систе
ма його організації. Було 
проведено економічні роз-

ХТО
КРАЩИЙ
ТОКАР?

І

кпмспмалн буде проводи- 
змагання по профе- 

перехідними ман-

комсомольців і 
йшло змагання.

акпдтни
рахунки-завдання для кожного молодого робітника. 
При цьому враховували зміни, які повинні статися 
(зміна норм часу, перегляд норми виробітку і т. д.). 
Розрахунки щорічно коректувались. Ми їх складали, 
беручи до уваги специфіку виробництва: в одному 
випадку — в нормо-годинах, в іншому — в натураль
них одиницях продукції, в третьому — в процентах. 
Змагання не тільки вводило кожного комсомольця 
в курс справи, ставило перед ним конкретне завдан
ня, а й примушували його творчо ставитися до робо
ти, повсякденно підвищувати майстерність, технічні 
знання. Графіки виконання завдань вивішувались у 
цехах, робітники знали, хто відстає, хто виконує 
норму.

А на цих зборах заговорили про змагання по про
фесіях. Сама по собі це форма нова і вимоги дещо 
інші. Тож, відверто кажучи, боялися, щоб добра спра
ва не зупинилася на півдорозі.

Та вже перші тижні змагання за перехідними ман
датами показали, що воно дає вагомі результати. Гіо 
казники значно підвищилися. Збільшився виробіток 
фрезерувальників і токарів — спеціалістів провідних 
професій підприємства.

А в травні досягнення найвагоміші: фрезеруваль
ник В. Корсунський та токар М. Баркар місячне зав
дання виконали на 167 процентів, ливарники Н. Коза- 
нок та С. Босий — на 180.

Перші мандати вручались урочисто на комсомоль
ських зборах. їх одержали фрезерувальник В. Кор
сунський та токар М. Баркар.

Сьогодні кожні двоє з трьох молодих робітників 
беруть участь у соціалістичному змаганні по профе
сіях за перехідними мандатами, присвяченому 100-річ- 
чю від дня народження В. І. Леніна та 50-річчю ком
сомолу України. Змагання виявило нові імена серед 
молодих переможців. Це — слюсарі-інструменталь- 
ники Л. Будников, Г. Валерьянов, токарі Л. Зупермаи, 
Н. Тихонюк. Не випадково, що в ході змагання чима
ло молодих робітників виросли до майстрів, бригади
рів, керівників дільниць. В творчій праці вони вихо
вали в собі якості нової людини, господаря свого 
заводу.

Л. НІКОЛЕІІКО. 
заступник секретаря комсомольської організа
ції ремзаводу Укрцукроремтресту.

.м. Кіровоград.

„Молодий комунар 5 червня 10(H) року

квіти па їх могилі,

У БЕЗСМЕРТЯ
ВПИСАНІ
ІМЕНА
ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИКА НАРОДНИМ МЕСНИКАМ 

ШЛЯХОВОМУ

Зима 1943 року видалась холод
ною. Люди мерзли, але про ночів
лю в населених пунктах годі було 
й думати. Затримувались не біль
ше, 'ніж на добу. Маневреність, 
блискавичність, раптовість удару— 
такої тактики дотримувались пар
тизани.

На початку березня партизанське 
з’єднання під командуванням Ми
хайла Івановича Наумова піді
йшло до села Шляхового. Вдень 
відпочивали, а вночі робили засід
ки, знищували техніку і живу си
лу противника. Ворожий літак- 
розвідник засік місце розташуван
ня партизанів. Фашисти нав’язали 
народним месникам важкий і не
рівний бій, кинули па село танки, 
авіацію, міиомегн. роти автомат
ників... /

...Па місці зруйнованого, спаплю
женого гітлерівцями села виросло 
нове — багате, гарне, зелене. Пра
цьовиті руки хлібороба звели нову 
школу на місці тієї, з вікон якої 
двадцять шість років тому диви
лися в очі смерті месппки-наумов- 
ці. Де колись гримів напружений 
бій, сьогодні метушаться маленькі 
громадяни, затурбовані своїми 
важливими хлоп’ячими справами. 
А поряд сплять вічним сном сорок 
два герої, сорок два бійці різних 
національностей, які 
сьогоднішнє щастя 
важкому 1943-у.

загинули за 
Шляхової у

"■ Не в'януть 
не заростає стежка людської ша
ни. А минулої неділі тут відкрито 
пам’ятник народним месникам — 
у вічній скорботі Мати-Віт'іизна. 
Па граніті напис: «На вічну 
пам'ять степовим орлам, безстраш
ним меснпкам-паумовцям. героям, 
які в боях заповідали нам свою 
відвагу, відданість і зброю.

Хай їхній подвиг вчить тебе, як 
жити.

— Любіть Вітчизну! — їхні запо
віти».

Зі всіх кінців країни злетілися 
степові орли, учасники легендарно
го рейду, щоб вшанувати пам’ять 
бойових побратимів. Серед гостей 
Шляхового — Герой Радянського 
Союзу М. І. Наумов, колишній 
начальник штабу з'єднання Г- А. 
Мельник, комісар з’єднання, 
нині директор Московського медич
ного інституту імені Скліфосов- 
ського професор М. М. Тарасов, 
командир партизанського загону, 
відомий письменник А. І. Іпчиїї. ра
дистка, нині професор Кишинів
ського університету П. 1. Губська, 
інші партизани, рідні загиблих.

Відбувся багатолюдний мітинг. 
Його відкрив голова Новоархан- 
гсльського райвиконкому В. В. 
Чучко. Про священну пам’ять ге
роїв, про те. як сьогоднішні шля-

хівчаїш продовжують
подвиг, говорили у своїх виступах 
перший секретар Поооархангель- 
ського райкому КП України В. II. 
Пустовий, М. І. Наумов, командир 
загону червоних слідопитів місце
вої школи Марійка Повічаїґ, Герой 
Соціалістичної Праці, ланкова кол
госпу «Зоря комунізму» М. С. Дзю
ба, заступник голови облвиконкому 
Д. С. Сиволап, колишні партизани'/

Схвильовано прочитав сїііп вірш 
А. Інчиїї:

Мы за тебя в бою сражались, 
Кировоградская земля.
Здесь, в Шляховой, они 

остались,
. Мои погибшие друзья’.

Живые! Сердцем вьг поверьте: 
Утрата так дли нас трудна.
Погибли братья. Но в бессмертье 
Свои вписали имена. .

В. МАРІЧЕВА,
консультант обласної органі
зації Українського Товариства 
охорони пам'ятників історії і 
культури.

II а фото: гості і шляхівчани 
біля пам’ятника народним месни
кам (праворуч); в почесній варті 
— колишній командир партизан
ського з’єднання М. !. Наумов.

Фото 8. СКЛЯРЕНКЛ.

ф ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

ЗАХІДНОНІМЕЦЬКОГО >ЛУДА“
У всіх містах ФРН під Мюн

хена на півдні до Бремена на 
півночі в готелях можна бачи
ти підлітків 12 — 13 років. Во
ни стоять перед вхідними две
рима, поштиво відкриваючи їх 
перед кожним відвідувачем, у 
ліфті, на поверхах, воин вико
нують обов’язки носильників 
або прибиральників кімнат.

Б очах дітей утома. На об
личчях не побачиш простодуш
ної хлоп'ячої посмішки. В 
тісно затягнутих чорних кур
точках з жовтими блискучими 
гудзиками пі хлопчики — «хо- 
теяьбойз», як їх тут назива
ють, — зобов'язані робити все, 
що накаже хазяїн, власник 
готелю.

У ФРН. як і в будь-якій ін
шій капіталістичній країні, біз
нес понад усе. Тому щодо «хо- 
тсльбоііз» власники готелів ді. 
ють за принципом — чим мен
ше заплатиш, тим краще. І 
справді, їм платять у кілька 
разів менше, ніж дорослим 
швеіінарам. ліфтерам і поенль- 
Цикам. Робочий день у хлоп
чиків починаються о піп на 
сьому. а закінчується пізно 
ввечері. Присісти можеш лише 
а час короткої обідньої пе
рерви.

Що ж примусило підлітків 
так рано піти на заробітки і 
пірнути п життя готелів І рес
торанів, де все виміряється

грошима і все купляється за 
гроші? Відповідь на моє запи
тання дай один з таких хлоп
чиків, якого я зустрів у готелі 
«ІОрерзесхотель» у Бремені, 
його звуть Гербердом. йому 
пішов чотирнадцятий рік.

Якось увечері. коли Гср- 
берд зайшов до нас у номер, я 
запитав його, чи навчається 
він у школі. «Ні, — була 
відповідь. — Рік тому наша 
сім’я була змушена переїхати 
в Бремен з Рура. бо шахту, на 
якій працював батько, закри
ли. Йому' запропонували місце 
в бременському порту. Працю
вати батькові довелося не за 
спеціальністю, тому платять 
йому мало. От і вирішили в 
сім’ї, що пора й мені труди
тися, щоб допомагати молод
шим братам і сестрам».

Сумно посміхнувшись, Гер- 
берд продовжував: «Звичайно, 
мені хочеться вчитися, стати 
інженером. Хле батько гово
рить, що дітям робітників 
важко навчатися в інституті. 
Треба 1 за харчування, і за 
навчання платити. Наша сім’я 
не може собі цього дозволити. 
Тому я тут і працюю».

У час нашого перебування в 
Бремені я кілька разів розмов
ляв з Гербердом і дізнався 
лід нього, що всі його товари
ші в готелі — теж діти робіт
ників. З ранку до вечора бі-

гають вони з поверха на по
верх, а прийшовши додому, 
падають з ніг від утоми. На 
моє питання, які книги Гер- 
берд прочитав останнім часом, 
хлопчик відповів, що у нього 
немає часу для читання. «Хіба 
тільки пйкроїш для читання 
годиву-другу у вихідний 
день», — з сумом сказав піп.

«Як би не важко було, ми 
все ж задоволені, що влашту
валися тут і можемо трохи за
робляти, — продовжував він. 
— В інших стан ще гірший. 
Мій приятель влаштувався уч
нем у столярну майстерню, 
працює там уже півроку, а 
з столярною справою так до 
цього часу і не познайомився, 
його примушують робити все, 
що завгодно, але тільки не 
столярничати*.

Я згадав розповідь Герберда 
про важкий стан підлітків-уч- 
нів, коли через кілька днів ку
пив у одному з кіосків міста 
журнал «Квік». Журнал пи
сав, що переважна більшість 
учнів навчається не стругати, 
фарбувати і фотографувати, а 
робить те, що наказує май
стер: ходить у магазин за пи
вом, прополює грядки І стри
же газони, навіть застилає 
для своїх хазяйнів постелі... 
Всього у Федеративній Респуб
ліці Німеччини нараховується 
близько 700 000 дрібних і се-

редніх підприємств' і ремісни
чих майстерень, де працюють 
хлопчики і дівчатка.

Л ось дані опитування, наве
дені в журналі: «44 проценти 
учнів па заводах і фабриках 
Ессена незадоволені своїм на
вчанням і викладачами. Ю 
процентів заявили, що їх при
гнічую гь. як рабів. 40 процен
тів сказали, що їх примушу
ють працювати наднормово до 
двадцяти годин па тиждень».

«Квік» подає також вислов
лювання деяких учнів. Гср- 
берд ЛІ., який вчиться на ма- і 
ляра: «Я вчуся фарбувати фа
сади в одній фірмі. До цього 
часу мені не дозволили пофар
бувати навіть прості двері. 
Майстер ні разу не показав 
мені, як треба поводитися з 
шпалерою. У мене дрижать ко
ліна, коли я думаю про на
ступний екзамен на підмайст
ра». Лаборантка Сюзаііна Ф.: 
«На нашому підприємстві учні 
повинні працювати довше, ніж 
службовці. Коли я сказала про 
це моєму начальникові, він 
замкнув мене в лабораторії і 
протримав там до десятої го
дини вечора».

Справа набрала настільки 
серйозного повороту, що учні 
фабричпо-заподського навчан
ня на одних зборах при під
тримці старших товаришів за
снували власну профспілкову 
організацію, за допомогою якої 
вони мають намір боротися , 
проти свавілля майстрів і вн- 
кладачів-експлуататорів.

Такс становище підростаю
чого покоління в Західній Ні
меччині — країні, пропаганда 
якої не минає нагоди, щоб 
похвастатися досягнутим тех
нічним прогресом і «економіч
ним чудом». Нещадна екс
плуатація не тільки дорослих, 
але й зовсім юних підлітків — 
ось ціпа західнонімецького 
«чуда».

І. МАСЛОВ. 
(ТАРС).

ОСТАННІ хвилини футбольного матчу були схожі и.і обго- 
и рілі сірники, які вже нікому нічого не зможуть заподія

ти. Наша команда програла суперникам із колгоспу «По 
шляху Леніна».

Поки хлопці переодягалися, я перебігав поглядом під одного 
до іншого. Ось два Миколи, Парахопько і Марченко. Гарні 
спортсмени і добрі хлібороби. До речі, обидва вони зараз 
проходять практику в рідному колгоспі. Юп.Тки, як і ще 
шестеро їх друзів, після закінчення десятирічки вирішили 
стати механізаторами. Так вісім комсомольців поступили до 
Голованівського сільського профтехучилища.

— Хлопці, перевірте, чи нічого не залишили, — говорить 
капітан команди Василі, Щербанюк.

— НІчою, крім чемпіонства, — невесело хтось жартує.
Дорога до нашого села розмотується вузькою 

вихоплюючи па околиці величний 
нам (за своею композицією чи 
не єдиний в районі), Будинок 
культури, де...

— Зупиніться, будь ласка!
— Та ти ж далі живеш, — 

шофер стискує плечима І галь
мує.

Минаю просторий вестибюль, 
прямую до сцени, де іде ре
петиція.

Дзвінко відлунює голос співачки ....
Ніоє свинаркою. Потім па авансцену 
Туз, художній керівник.

Це - учасники агітйультбригади. А всього їх дванадцяті, 
чоловік, майже псі комсомольці. Зараз у самодіяльних ар
тистів напружена пора: оновлюють репертуар, готуються до 
літніх виступів на фермах, тракторних етапах тощо...

Зараз, коли я Іду селом, мені згадуються й ті, хто уже 
виїхав звідси. Цс було зовсім недавно. Дев’ять комсомольців 
з нашого села їхали служити в армію. Урочистий мітинг від
крив і олова артілі С. X. Тацієвськнй, потім з напутнім сло
вом виступив секретар партійної організації колгоспу М. Д. 
Кирилюк. Від правління артілі новобранцям на спомин були 
вручені подарунки...

Наближається ленінський ювілей. У кожного з нас, крім 
зобов язачь, взятих офіційно, є і свої особисті. Є вони і п 
наймолодшого механізатора Дмитра Серафімова, і в Лариси 
Прядко, і в члена комітету комсомолу інжеііера-механіка 
Віктора Мельника...

Взяли підвищені зобов’язання і наші вісім «курсантів», які 
добре показали себе на посівній. Та цс й не дивно. Адже 
приклад і’м о з кого брати. Скажімо, з комсомольці! тракто
риста Михайла Машковського, який щозмінні завдання пере
виконував на І15—Г2О процентів...

Десь уже подзвонюють колоссям жнива. Наші хлопці очі
кують їх і нетерпінням. Адже тут можна буде себе показати 
і за кермом трактора, І за рулем грузовика, і навіть на 
імпровізованій сцені біля скирти чи на току.

А. РОЗЛИВАМ, 
секретар комсомольської організації колгоспу «Ук
раїна* Голованівського району.

_______ стрічкою, 
пам’ятник загиблим вої-

жСКАЖУ...
Лариси Прядко, яка пра- 
"7 виходить Валентина

■ ІГ ■



червня 1969 року---------- ------------- -
— ПЯТДЕСЯТИР1ЧЧЮ лкему ПРИСВЯЧЕНО

„Молодий комунар“ З стор. — —

РАНКОВІ ПРОМЕНІ спочатку заплутались у верхів’ях ака
цій, яскраво-зелених кленів. А згодом золотавий потік 

бризнув на центральну площу, на вулицю Леніна, на дзерка
ло Синюхи. Народжувався новий день. Такий, як і всі. Тіль
ки, можливо, трохи більше світла і тепла. І вже по-справж- 
пьому святковим зробили цей день юні жителі Вільшапсько- 
го району.

Автобусами й грузовнкамн з ближніх I далеких сіл їхали 
вони. Подорожні дивувались їх убранню, цікавились, куди 
поспішають так рано.

— На свято, •— відповідали одні.
— На зліт, — другі.
Відповіді ці викликали ноні питання, а Діти гостинно за

прошували:
— Приходьте в Будинок культури — побачите.
Дзвінкими голосами, різнобарв’ям національних костюмів 

п’ятнадцяти союзних республік, піонерськими піснями зустрі
ла райок вулиця Леніна. Миготять віночки, . стрічки, високі 
кокошники, плоскі тюбетейки, білі шарфи, червоні й рожеві 
півонії в косах дівчаток. Хлопчик в чорній черкесці про щось 
жваво говорить з синьоокою, як льоио^, білорускою. Дівчат- 
ка-україїікн замріяно виводять пісню: «Вся краса твоя чудо
ва»... А в цьому ось колі, де дівчинка в узбецькому костю
мі, дзвенить сміх.

— Експедиційні загони зльоту «Чуття єдиної родини», ши
куйсь! — подає команду перший секретар райкому комсо
молу Леонід Наконечний. #

Під звуки піонерського маршу делегації йдуть до централь
ної площі; Над голо
вою — транспаранти 
зі словами вітання на 
різних мовах, в ру
ках — букети квітів, 
червоними крилами 
тріпочуть галстуки. 
Біля пам'ятника В. І. 
Леніну колона зу
пиняється, кладуть 
до підніжжя кетяги 
цвіту., калини, . пер
ші півонії, іриси. Від
давши піонерський 
салют вождеві, пря
мують до районного 
Будинку культури.

Учасників зльоту 
зустрічають дівчатка 
І хлопчики в україн
ських національних 
костюмах.

ЧЕІІА НАШ”—
З ПЕРШИХ РУКРЕПОРТАЖ •З ПІОНЕРСЬКОГО ЗЛЬОТУІНТЕРНАЦІОНАЛЬНО!ДРУЖБИ«ЧУТТЯ ЄДИНОЇ РОДИНИ».

— Низький уклін, дорогі друзі,, шановні гості нашого свя
та! Щиро вітаємо вас хлібом 1 сіллю, — гостинно запрошує 
до залу учениця Вільшанської восьмирічної школи Лариса 
Степанова.

У відповідь колона дружно скандує: 
т* Експедиційним загонам наш палкий піонерський привіт, 

привіт, привіт!
Ларисі в цей день довелося двічі підносити хліб-сіль. У ве

ликому залі Будинку культури ще стояв гамір, займали міс
ця, йшли останні приготування на сцені. І раптом по рядах 
понеслось схшільовано-радіспе: «Приїхали...»

Учасники зльоту стоячи вітали гостей з Молдавії.
Учні з Тираспольського району Молдавської РСР на зліг 

завітали не випадково. Вже давно листуються з ними шко
лярі Добряпської середньої школи. Експедиційний загін 
добряиців маршрутом своєї умовної подорожі обрав Молда
вію. Побувати па широких молдавських плаях, в тінистих 
садах і виноградниках допомогли їм друзі з Тираспольсько
го району. В подяку — запрошення на свято дружби народів.

...Широко розпливається завіса. В центрі па величезному 
розгорнутому прапорі Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік. — барельєф В. 1. Леніна. Майже вздовж усієї сцени— 
макет корабля «Юний мандрівник». До залу урочисто вно
сять прапори п’ятнадцяти союзних республік.

— Експедиційним загонам зльоту «Чуття єдиної родини» 
здати рапорти!

Гак відкрився’ перший в області піонерський зліт інтерна
ціональної дружби.

У кого народилася ідея зльо
ту, зараз важко сказати. Бага
то шкіл листуються з піонер
ськими загонами братніх рес
публік. Обмінюються сувеніра
ми, тематичними альбомами, 
гербаріями. У березні цього ро
ку в райкомі комсомолу йшла 
мова про узагальнення досвіду 
інтернаціональних зв’язків 
шкіл району. Тоді й вирішили 
провести зліт «Чуття єдиної

родини». Як і всі хороші справи цього року, піонери при
святили його 100-річчю від дня народження В. 1. Леніна та 
50-річчю свого старшого брата — комсомолу України.

В урочистій тиші на сцену піднімається делегація РРФСР 
— це піонери Березовобалківської, Бузннковатської та Оснчан- 
ської шкіл. Біля карти - макету вони розповідають про Мо
скву, про колиску Жовтня Ленінград, про Ульяновськ.

Після «подорожі» тривожно в зал летять вимогливі слова 
дітей: «Нам треба мир! Мир, щоб учитись, мир, щоб труди
тись і жить!»

Експедиційний загін, який умовііо подорожував по Украї
ні, з гордістю звітує, що з 18-ти піонерів тринадцять закін
чили навчальний рік на «відмінно». Листуються з багатьма 
містами республіки. Побували в Закарпатті, привезли звідти 
«Черемшину» та «Гуцульський танець».

Один за одним експедиційні загони звітують про свої піо
нерські справи.

Право представляти на зльоті Вірменську республіку піоне
рам Дорожинської восьмирічки далося не просто. Старша 
піонервожата школи Валентина Сіроченко спеціально їзди
ла в Єреван, побувала там у Палаці піонерів, в міськкомі 
комсомолу...

Чи не найбільше оплесків і щирого захоплення дісталось 
па долю експедиційного загону Добряпської школи. Та й не 
дивно, адже їх сили збільшилися вдвічі. Разом з ними на 
сцену піднялися гості — сім хлопчиків і дівчаток з тирас
польських шкіл. Стрімка молдавська «Сирба» змінюється лі
ричною піснею «Моя Молдавія». Тричі викликали на «біс» 
Костя Тудороша за веселу запальну народну пісню «Чеба- 
наш».

Коли підводили підсумки зльоту, перше місце одностайно 
присудили Дворянській школі. Експедиційний загін одержав 
у подарунок піонерський барабан. Станкуватська і Березово-; 
банківська школи поділили друге місце. На третьому — Віль- 
шанська восьмирічка і Добрівська середня школа.

Сурми сповіщають про закінчення свята. І як за сигналом, 
вириваючись за стіни залу, лине священний наказ дітей: 
«Хай завжди буде, сонце.., небо... мама.., я!».

о. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Вільшанськнй район.

На фото: колона учасників зльоту «Чуття єдиної роди
ни» прямує до пам'ятника В. І. Леніну (ліворуч); тричі 
викликали на «біс» Костянтина Тудороша — гостя з Ти
располя — за виконання пісні «Чсбанаш»; гості з Мол
давії сфотографувались на пам’ять про зустріч з учасни
ка ми зльоту.

Фото М. СМОГЛІЄПКА.

ЗАВТРА — 170 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
О. С. ПУШКІНА

ПРИВЕЛА ДОЛЯ з/ 
В ЕЛИСАВЕТГРАД

Ім'я Пушкіна знає і 
любить всо людство. 
Безмежно дорогим є 
воно і для нашої Кіро- 
воградщини. Дороге ще 
й тим, що в 20-х роках 
минулого століття на
ша земля приймала у 
себе великого поета.

«Мой друг, счастли
вейшие минути жизни 
моей провел я посреди 
семейства почтенного 
Раевского», — писав 
Олександр Сергійович 
молодшому брату Льву. 
Лист був навіяний пере
буванням поета в гос
тях у сім’ї Раєвських, зо
крема в маєтку, який 
знаходився в селі Бов- 
тишці (тепер Олександ- 
рівський район). На 
жаль, цей маєток зруй
нований, про нього зна
ють лише старі люди 
села. У сина садівника 
родини Раєвських — Ів- 
лєва ще й до цього ча
су зберігалася поштова 
листівка з зображенням
двоповерхового гене
ральського маєтку. Сю
ди неодноразово приїз
див юний Пушкін у гос
ті до друзів, стіни його 
не раз чули полум’яні 
вірші поета. В маєтку 
була багата бібліотека, 
в якій знаходились рід
кісні й цінні книги. Без
умовно, Пушкін і тут по
ринав у їх читання, і тут, 
мабуть, залишив свої ав
тографи. Але нащадки 
родини після революції 
емігрували і всю бібліо
теку забрали з собою.

Перебування Пушкіна 
в Бозтишці мало відоме 
пушкіністам. Думаю, 
село в майбутньому 
прикрасить меморіаль
на плита з написом! 
«Тут в 1820—21 роках в 
листопаді — лютому пе
ребував видатний поет 
Росії Олександр Сергі
йович Пушкін».

Вмирають люди і з ни
ми йде в невідоме част
ка історії. Можливо то
му не кожному праців
никові Кримчанського 
лісництва відомо, що 
рублений дерев’яний 
будиночок лісництва — 
німий свідок неоднора
зового перебування там 
О. С. Пушкіна. Сини 
генерала Раєвського, в 
яких поет гостював, під 
час південного заслання,

були добрими мислив
цями. Ще в ліцеї вони 
навчили юного Пушкіна 
влучно стріляти. Дослід
ники біографії поета 
твердять, що він влучав 
у підкинуту монету.

Мисливство для хазя
їв Кам’янки і їх гостя 
було чи не найулюблені
шою розвагою. Будино
чок у кримчанському лі
сі давав захист в осінню 
й зимову негоду поето
ві та його друзям.

В Кіровограді на ста
ровинному двоповерхо
вому будинку, що міс
титься на теперішній 
Пушкінській вулиці (ко
лишня Бикова) біля вхо
ду висить меморіальна 
дошка. Вона розповідає, 
що в 1821—24 роках, тут, 
на колишній кінно-пош
товій станції, зупиняв
ся О. С. Пушкін, коли 
служив у канцелярії гра
фа Воронцова, намісника 
царя на півдні.

і в засланні поет збе
рігав свою громадянсь
ку гордість — відмовив
ся від дотації до платні, 
як милості генерал-гу
бернатора. Цей вчинок 
опального поета насто
рожив графа Воронцова, 
що наглядав за кожним 
кроком Пушкіна. І він 
посилає його в різні інс
пекційні поїздки. Так, у 
травні 1824 року, коли з 
наказу Воронцова поет 
збирав відомості про бо
ротьбу з сараною, він 
вдруге зупиняється в 
Єлисаветграді на кінно- 
поштовій станції. Перший 
раз поет побував у на
шому місті в 1821 році, 
коли їхав з Кам’янки до 
Одеси. Третій його при
їзд сюди пов’язаний з 
висланням із Одеси в 
село Михайлівське. 1 
серпня 1824 року видат
ний поет востаннє побу- 
ваз у Єлисаветграді.

Все, що зв’язане з 
життям великого сина 
російського народу, є 
історичною цінністю, 
дорогою і близькою для 
нас. Його ім’ям названа 
вулиця нашого міста, на 
якій він колись жив, йо
го ім’я носить Кірово
градський педагогічний 
інститут.

Анатолій ЮРЧЕНКО, 
краєзнавець.

м. Кіровоград.

І квіти в дарунок
Михайлівське, Трнгорське, Пушкіиські гори, Святогорськіїй мо

настир... Кому не знайомі ці назви? Сорок сім років тому, п лю
тому 1922 року, з ініціативи В. І. Леніна, який турбувався про 
збереження величної спадщини Пушкіна, був прийнятий декрет 
Раднаркому про організацію в цих місцях на Псковщині Пуш- 
кінського державного заповідника, йдуть роки, у Пушкіна рос
те число постійних шанувальників. Про це свідчать і Всесоюзні 
свята поезії, які відбуваються щорічно на початку червня біли 
входу в пушкіпську садибу в Михайлівському.

Сотні тисяч екскурсантів відвідують Пупі кінський заповідник 
па Псковщині. Це люди найрізноманітніших професій і націо
нальностей, з різних куточків нашої Батьківщини. Вони прино
сять сюди данину глибокої любові і поваги до пам'яті вели
кого поета.

В Пушкінському заповіднику побувала і група вчителів з міста 
Кіровограда. З цікавістю оглянули музеї заповідника. На моги
лу поета поклали букети живих квітів, а додому з собою и 
шкатулці повезли жменю землі з могили поета. В книзі вра
жень вони залишили такий запне: «Віршам Пушкіна притаман
ний гуманізм. Саме гуманність стає нормою наших відносин. 
Повага до людини, віра в її благородство, душевну красу від
різняють наших радянських людей. Ось чому І сьогодні ці люд
ські риси, оспівані великим поетом, близькі і зрозумілі нам».

Є. АЛЕКСАНДРОВ.
м. Псков. *

„ЦЕ ДУЖЕ
ЗРУЧНИЙ
МАГАЗИН...“

ЙДЕ ЗМАГАННЯ
НА ПРИЗ
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
СЕРЕД МОЛОДІЖНИХ 
КОЛЕКТИВІВ 
ПРАЦІВНИКІВ ТОРГІВЛІ.

«Це дуже зручний магазин для по
купців. Ми можемо легко і швидко ви
брати все необхідне. Дмитро ТАЛИ- 
МОІІЧІІК». ..

«Кілька місяців тому в нашому райо
ні відкрився продовольчий магазин А; з 
і відразу ж привернув до себе увагу 
покупців причина цьому - зручна 
форма торгівлі. культурне і ввічливе 
обслуговування, чистота і порядок в 
приміщенні, висока 0Рга»і’:в,|І" 
вдала викладка товарів. ГАЛЬЩ ОВЛ. 
ЧИКАЛОВА. м. Кіровоград, пул. пика 
норівська». ________ ■

Переглядаю десятки листів-відгу- 
кіп про роботу наших дівчат і па серці 
стає тепліше. Що ж, оцінка того, кому 
ти безпосередньо робиш послугу, найви
ща. Нам, як і тим десяткам комсомоль
сько-молодіжних колективін, що вклю
чилися в змагання на приз обласної 
газети «Молодий комунар», звичайно, 
хотілося б вибороти першість.

Дівчата з магазину самооблеуговуван- 
ия № 58, з магазину № 17 та інших То
ня Василенко, Вікторія Ковальчук, Ва
ля Огурцова, Марина Тнмошова, Світ
лана Безуглова, Люба Шеремет, Гали-

на Ласточкіна роблять все для того, 
щоб зберегти людям час, створипі гар
ний настрій, щоб покупець придбав са
ме те, що йому потрібно.

«В-магазині № 58 абсолютний-^поря
док, Товари розкладені і розфасованій, кумах, Інститутах, 
так старанно, що дивуєшся; коли про
давці встигають цс робити*. — пише 
пенсіонер С. А. Томченко.

Захоплено відгукуються про роботу 
комсомольсько-молодіжного маї а піну 
№ 17 покупці Кваша, Голдовскийй. Оче
ретини, Трембовецька та десятки інших 
товаришів.

Служба сервісу — служба почесна. 
В цьому наших дівчат переконувати не 
треба. Щоб працювати красиао, грамот
но, молоді продавщиці вчаться в шко
лах торговельної майстерності, втехиі- 
У ‘ ’-------.... Хочеться побажати

їм, закоханим у свою справу, трудових 
успіхів і... вибороти приз «Молодого 
комунара».

С. КУРІННА, 
секретар комсомольської організа
ції Кіровоградського міськхарчо- 
торгу.
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Передача з Кремлів- 
Пзлацу з’їздів. (М). В

у надбаний Євгена Винокурова. Ке 
світосприймання, якому органічно чу-

Сержант 
на концерті
Спить сержант на концерті, 
На бар’єрі його голова, 
Там актори уперті
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Ряд читачів цікавиться, які зарубіжні фільми в найближ
чий час вийдуть на екрани країни. Про цс розповідає наш 
позаштатний кореспондент І. Грнгор’ев, побувавши в Дер
жавному Комітеті по кінематографії при Раді Міністрів 
СРСР.

ЬК 01713. ндскс 0 И 97, Зам. № 2457.

В ньому році минає десять літ місту Шевченко. На крутому березі Каспійського 
моря розкинулися квартали жилих будинків цього юного казахського міста — столиці 
нафтовпківпівострова Мангишлак. З кожним роком тут будується все більше б біль
ше жилих будинків. В цьому році жителі молодого міста одержать ще 55 тисяч квад
ратних метрів житлової площі. Буде збудовано два дитячих комбінати, кожний з яких 
розрахований на 280 місць. Будується також багатоповерховий готель, телецентр. Бу
динок культури і багато інших культурно-побутових об’єктів.

На знімку: нові житлові квартали міста Шевченко.
Фото Б. ПРИХОДИЛА. (АПН),

Здавна зал юб левый
митець драматичного ______ , ____ а
жі кокетливі вправи з віршування (Серьезны в чире песни. 
Серьезны фонари. Серьезен мир хоть тресни. Хоть лопин. 
Хоть умри). Кожен його рядок круто замішаний на полинно
му трункові думки, вистражданої пласким дослідом.

Євген Винокуров — пост-аналітик, для якого передусім 
важливо виявити сутність зображуваного. Економність цього 
майстра прямо-таки вражаюча. За зовнішньою аскетнчністю 
його художньої манери вчувається чуле ссрце-сенсмограф, 
яке точно фіксує струси та найхарактерніші прикмети епохи.

В особі Винокурова маємо художника, для «кого поезія— 
спосіб емоційного думання. Думання, а не розумування.

Хочеться запропонувати читачам кілька перекладів з ного 
творів.

Моє уміння
Уміння моє особливого гарту.
Ти — м’яч у ворота забитий нагально, 
Удар в лобову, ти — оголена суть, 
Ти є найкоротша між точками путь. 
Уміння моє особливого гарту,
Не дотеп ти, ні, не метафора гарна, 
Подай мені зміст!

Не пусте палахтіння! 
Уміння моє — цс позбутись уміння!

Диваки
€ диваки. їх пізнаєш відразу: 
Волосся довжелезне, як на сміх. 
Заплутані і дивні їхні фрази, 
Незрозумілі часто вчинки їх.
Цей в окулярах. Ниткою оправа 
Замотана. Все мріє до зорі...
Аж остовпієш з подиву, їй-право!
Ну й чудотворець! Де він тільки ріс! 
Всю піч не спить, замріявшись, бувало, 
Під соло вітру, що гуде в трубі... 
Мене проймає жаль, що н так мало 
Дивацтв на світі дозволяв собі.

МИТЕЦЬ
СУВОРОГОКАРБУ

прадавні слова,Повторяють
Юиі пурхають феї 
і ніжками б’ють на льоту, 
Тут знавці, корифеї, 
Шанувальники в першім ряду. 
Спить сержант на концерті 
(Він стільки в дорозі не спав!) 
Забажалось до смерті. 
Заснуть... Головою упав.
Гул спливає байдуже, 
Полишаючи в пам'яті слід, .
І гігантські калюжі 
Біля збитих гігантських чобіт. 
Спить сержант на концерті 
(Дороги давно розвезло!) 
О. як спалось під Верді!
О, як затишно серцю було!

Моя рука
Нехай рядки мої зухвалець лає, 
Чи докучає критик, як оса. 
Моя рука — вона напише, знаю; 
Все те, іцо їй судилось написать, 
їй все відомо. В гомоні наради 
Слова я наслухаю добрі й злі. 
Бона ж лежить собі не для параду, 
Так пібн-то між іншим па столі.
Коли ж дружина всіх знайомих'сплавить 
І я сиджу в самотині ясній.
Вона веде, напружується, править, 
В той час, як я лиш числюся при ній. 
І знову — в мандри'. Катом і суддею 
її обрала збуджена душа.
5 знаю я — нема .межі у неї. 
І знаю я — у мене є межа.

В дубляжнпх цехах кіностудій Москви. Ленінграда, Києва 
та Одеси підготовлено до випуску на масовий енраи кілька 
десятків стрічок. Ось деякі з них.

Кольоровий широкоекранний детективний італійський 
фільм «Сова з’являється вдень» починається звичайним для 
Єіцілії вбивством людини. Однак у ході тривалого розсліду
ваний виявляється, що це вбивство зв’язане з рядом темних 
махіваиій з підрядами на будівництво. За всім пня явно 
відчувається постать «боєа», який ховається під маскою лю
дини з бездоганною репутацією і визначного громадського 
діяча. У фільмі, що розповідав про необмежену владу над 
країною гігантського фашистсько-гангстерського концерну — 
мафії, глядачі знову зустрінуться з популярною актрисою 
Клаудіа Кардіиале.

...Стандартне .містечко скандінавської країни. Стандартні 
дерев’яні котеджі і їх жителі, що одягнені теж п стандартні 
дешевенькі костюми. Воші зайняті дрібними міжусобицями: 
хтось пускає своїх корів за паркап сусіда, щоб зіпсувати 
йому апетит, а той викрадає автомобіль «жартівника». Але 
всі ці «дрібнички» кінчаються бідою: війна між сусідами 
розпалюється не на жарт — у повітря злітають будинки, а 
люди залишаються без даху. Так кінчається датська кіно
комедія «Сусіди» (режисер Берт Кристенсен).

... Молода шведська актриса Грюпет Мольвіг була удостоє
на призу за краще виконання жіночої ролі у фільмі «Прин
цеса» на V Московському міжнародному кінофестивалі. Тема 
картини — боротьба за життя і іцасти тяжко хворої швед
ської дівчини на прізвисько «принцеса». Лікарі передрікали 
їй швидку болісну смерть і категорично заборонили виходити 
заміж та мати дітей. Але героїня вінрае битву за життя 
завдяки винятковій силі волі.

...Популярні французькі кіноактори Робер Оссейн 1 Мітель 
Мерсье, знайомі нам по історичній стрічці «Аижеліка і ко
роль», знову (’являться перед нами в новій картині Із цього 
циклу — кольоровому широкоекранному фільмі «Анжеаіка— 
маркіза ангелів».

У дст 
„ДИНАМО"

Д Серед колективів фізкуль
тури закінчилися змагання з во- 
лейбола. Це четвертий вид спор
ту, який входить до заліку спар
такіади «Бадьорість і здоров’я». 
Всього в цій спартакіаді бере 
участь 35 груп і колективів фіз
культури. Після чотирьох видів 
перше місце утримують спорт
смени колективу фізкультури, 
яний очолює тов. Барков.

А Вчора у Сімферополі роз
почалася першість республікан
ської ради товариства з город
ків, в якій бере участь І наша 
команда. В Ті складі 10 спорт
сменів, серед яких иайсильніші 
городошники області майстри 
спорту В. Лисо вол та А. Ро- 
діонов.

А Приємна звістка надійшла 
і з Ташкента, де відбувалась 
першість Радянського Союіу із 
самбо серед юнаків. Молодий 
кіровоградський самбіст Воло
димир Гриценко на цих змаган
нях став третім призером цен
тральної ради товариства.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, •» червня. Перша 
програма. 
(М). 10.15 — 
Са природи», 
культура і с 
11.00 — -На 
Всесоюзний 
клубів. (М), 
лярів. ^Н.і 
м’яч». (М). 
болгарських

10.00 — Тслеповішн. 
• Для літе її. «Чуде- 
. (МІ. 10.30 - «Фіч- 
порі». (Кишинів).

сільській сцені» 
переклик сільськії:

11.45 — Для шко 
:ірт -Шкіряний
12 15 — Фестиваль 
фільмів. «Запах

Пушкін. «Граф ЇІуіін». (К).
13.20 — Для дітей. «Карлик 
ніс». Вистава театру ляльок ім. 
Крупської. (Харків). 1-І.00—Чем
піонат Європи з боксу. Півфі
нал. (Румунія). 16.45 — Інформа
ційна програма «День за днем». 
(Кіровоград). 17.00 — Заключний 
концерт Декади 
мистецтва 
РРФСР.
ського

перерві — тслсвісгі. (К). 22.00 — 
Програма кольорового телеба
чення. Телевізійний театр мініа
тюр «ІЗ стільців». (М). 23.05 — 
«У вас... у липні». Естрадна 
програма. (Лі). 23.50 — Першість 
світу з шахів. Щоденник. (М/. 
24.00 — Тільки факти. (М).

СУБОТА. 7 червня, 
програма. 9Л0 — і'імпастика для 
всіх. (М). 9.45 — Ноннин. (М). 
10.00 — «Будьте щасливі», Му
зично-розважальна програма. 
(М). 10.30— Передача з Москви. 
11.00 — Зустріч з майстрами 
театру. Народна артистка СРСР 
Л. Ф. Архипова. (М). 12.00 —
Паша афіша. (К). 12.05 — «Ду
най — ріка дружби». (Одеса). 
12.35 — Реклама. (К). 12.50 —
Туристське літо. (Донецьк). 13.20 
— «Дієго Веласкес». До 370-річ- 
чя з дня народження художни
ка. (М). 13.55 — «Здоров’я».
Науково-популярна програма, 

14.20 — Наша афіша. (К). 
— Для юнацтва. «Квант». 
14.50 — Фільм-концерт. (К).

Щоденник. (М).

Перша

15.25 — «На меридіанах Украї
ни». (К). 16.'?-,“ Тс—
атлас народів СРСР.»»«L-х АП('Г)^ їй

кольорового
19.15 — Ху-

(К). Іб.Оо — Телевізійний 
«Берят- 

ська АРСР». (М). 16.30 — «Ми 
всі на одному стадіоні». Репор
таж. (М). 17.30 — Новини. (М).
17.45 — Програма 
телебачення. (М). 
дожпій фільм «Ранкові дзвони». 
(К). 20.45 — Новини. (М). 21-00
— Міжнародна програма. (М).
21.30 — Програма Болгарського
телебачення. Естрадний кон
церт. (М). 22.10 — Заключний
концерт конкурсу лауреатів ра
дянської пісні. (Польща).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

П'ЯТНИЦЯ, 6 червня . 8.30 — 
Художній фільм «Обмануті». 
10.00 — Телеиовннн. (М). 10.15 •— 
Для дітей. «Чудеса природи». 
(М). 10.30 — «Фізкультура і
спорт». (Кишинів). Ії.00 «Па 
сільській сцені». (М). 11.45 — 
Для школярів. «ГІа приз «Шкі
ряний м’яч». (М). 12.15 — Для 
школярів. «Тслсзпайка». (М).
12.45 — Телевісті. (К). 13.00 — 
Літературна читальня. О. Пут
ній. «Граф Нулів». (К). 13.20— 
:«Карлнк ніс». Вистава Харків
ського театру ляльок ім. Круп
ської. (Харків). 14.00 — Чемпіо
нат Європи з боксу. (Румунія).
16.45 — Телевізійні новішії. (М).
17.00 — Заключний концепт Де
кади української літератури і 
мистецтва в РРФСР. Передача з 
Кремлівського Палацу з'їздів. 
22.01) — Програма кольорового 
телебачення. Телевізійний театр 
мініатюр «ІЗ стільців», (М). 
23.00 — «У пас... у літні». Ест
радна програма. (М). 23.50 —
Першість світу з шахів. 
24.00 — Тільки Факти. (АІ),

СУБОТА. 7 червня. 9.
Гімнастика для всіх. (М). 9.45— 
Телевізійні новішії. (М). 10.09 — 
Музична розважальна передача 
«Будьте щасливі». (М). 11.00 — 
«Зустрічі з майстрами театру». 
(М). 12.05 — «Дунай — ріпа
дружби». (Одеса). 12.50 — Ак
туальний екрані 13.20 — «Ювілей 
великого іспанця». (М). 13.50 — 
Передача «Здоров’я». (Киши
нів). 14.20 — «ТТНТ». Виступ 
учасників художньої самодіяль
ності Иовоодсського району. 
14.50 — Фільм-концерт. (К). 15.25
— -«На меридіанах України». 
(К). 16.00 — Телсатлас народів 
СРСР. «Бурятська АРСР». (М).
16.30 — «Ми псі на одному ста
діоні». (М). 17.30 — Тслеповішн. 
(М). 17.45 — Програма кольоро
вого телебачення. І. К. Чуков- 
ськнй. «Айболить». Музична каз
ка. 2. «Ці імена з’являться п-і 
афіші». (М). 19.15 — Художній 
фільм «Ранкові дзвони». (К). 
21.00 — Міжнародна програма. 
(М). 21.30 — Програма Болгар
ського телебачення. (Софія). 
22.10 — Заключний концерт кон
курсу лауреатів радянської піс
ні. (Польща).

......— ...... І. —... , І
Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 

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

КИЇВСЬКИЙ 
РІЧКОВИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1969-70 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА 1 КУРС ДІЙНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

морське судноводіння (на суднах змішаного плаваппя 
море — ріка);

судноводіння на внутрішніх водних шляхах; 
експлуатація електрообладнання суден; 
експлуатація суднових силових установок.
Приймаються особи чоловічої статі, то мають неповну

середню освіту і яким на 1 квітня 1969 року минуло 15 
років, та старшою віку (до 30 років).

Строк навчання — З роки 7 місяців — 4 роки.
Вступники складають екзамени з української ' 

єької мови (диктант) та математики (усію).
Прийом заяв і документів з 1 червня до 

(поштою або особисто).
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Гуртожитком забезпечуються всі приїжджі 

пепдія — на загальних підставах.
Докладні рідомосгі про умови прийому та повчання 

висилаїоться.
Адреса технікуму; м. Київ, 71, вул. Фруизс, 9.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

або росій-

31 линия

учні. Сти-

ЛУГАНСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА ПЕРШИЙ 
КУРС 1969 - 70 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Механічний факультет
Технологія машинобудування, металорізальні верста

ти й інструменти.
Факультет автоматизації
виробничих процесів
Автоматизація і комплексна механізація машинобуду

вання;
Гідравлічні машини і засоби автоматики,
Факультет електромашинобудування
Електричні машині) і апарати;
Напівпровідникове і електровакуумне машинобуду

вання;
Електротермічні установки.
Металургійний факультет
Машини і технологія ливарного виробництва;
Обладнання і технологія зварювального виробництва. 
Транспортний факультет
Локомотивобудування;
Двигуни внутрішнього згоряння;
Промисловий транспорт.
Строк навчання в інституті 5 років. Прийом заяв з 20 

червня по Зі линия, вступні екзамени — з 1 по 20 
серпня.

Вступники на псі спеціальності складають екзамени з 
таких дисциплін:

Профілюючі — математика (письмово і усно), фізика 
(усно). Ііепрофілюючі — українська мова і лі; грат ура 
або російська мова і література (твір).

Заяви подаються на ім’я ректора з доданням таких 
документів: документ про освіту (оригінал), витяг з тру
дової книжки, завірений керівником установи чи підпри
ємства, характеристика з місця роботи або навчання ме
дичка довідка (форма Аї 286), 4 фотокартки (розміром
3x4 см). Паспорт, військовий квиток або приписне 
доцтво подаються особисто.

Студенти забезпечуються гуртожитком.
Документи надсилати на адресу: м. Луганськ, вул. 

Фрунзе. 112.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ХЕРСОНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ТЕХНІКУМ

оголошує набір учнів на 1909-70 навчальний рік 
на перший і старші 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 Б—9 та 

Ю класів.
Вступні екзамени: па вечірнє відділеРня з 1 червня но 

12 серпня; на денне відділення — з І по 20 серпня.
Заяви подаються па 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 
кнчжої (для тих, хто має стаж роботи не менше 2-х 
років).

Документи надсилати на адресу: м. Херсон, 13, вул. 40 
років Жовтня, 23. ДИРЕКЦІЯ.

СЕБАСТОПОЛЬСЬКИ И
будівельний технікум
оголошує набір учнів на 1969-70 навчальний рік.

Технікум готує техпіків-будівельникїп промис
лового і цивільного будівництва. На денне від
ділення приймаються особи, які з.акія'інлн 8 або 
•10 класів середньої школи/

Заяви приймаються в групи на бйізі. восьмиріч
ної школи з 1 червня по 31 липня, на 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.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

устаткування .хімічних заподів, експлуатація автоматич
ного обладнання хімічних підприємств, технологія виро
бів із пластмас, технологія лаків І фарб, технологія гу
ми. аналітична хімія.

Приймаються юнаки і дівчата з освітою 8 класів.
Екзамени проводяться українською та російською мо

вами па загальних для всіх технікумів умовах.
Технікум забезпечує
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