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ОБКОМУ ЛКСНУ

ВЕЛИЧАЛЬНА 
БРАТЕРСТВУ

ЗАКЛЮЧНИЙ
КОНЦЕРТ ДЕКАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

1 МИСТЕЦТВА РРФСР

По шістдесяти п’яти 
містах Російської Феде
рації яскравим святом 
ленінської дружби брат
ніх народів пройшла Де
када української літера
тури і мистецтва.

6 червня у Кремлівсь
кому Палаці з’їздів від
бувся заключний кон
церт Декади. На ньому 
були присутні керівники 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу і Ра
дянського уряду, керів
ники братніх комуніс
тичних і робітничих пар
тій, які беруть участь у 
міжнародній Нараді у 
Москві.

На авансцену підніма
ються діячі літератури і 
мистецтва Росії і Украї
ни. Народний артист 
РРФСР М. О. Ульянов 
з словами палкого приві
ту звертається до по
сланців українського на
роду. Народна артистка 
СРСР Н. М. Ужвій сер
дечно дякує за привіт
ність і гостинність.

Концерт, в якому взя
ли участь найкращі про
фесіональні і самодіяль
ні колективи, солісти 
оперних театрів і кон
цертних організацій Ук
раїни, пройшов з вели
ким успіхом. Він закін
чився виконанням «Ін
тернаціоналу».

НАГОРОДИ РОСІЇ — 
УЧАСНИКАМ ДЕКАДИ

За великий вклад у 
розвиток і зміцнення вза
ємозв'язків братніх наці
ональних культур і ак
тивну участь в проведен
ні Декади української 
літератури і мистецтва в 
РРФСР Президія Вер
ховної Ради РРФСР на
городила Почесною Гра
мотою Президії Верхов
ної Ради РРФСР 31 ко
лектив, що брав участь 
у цьому святі дружби.

6 червня у Москві Го
лова Президії Верховної 
Ради РРФСР М. О. Яс- 
пов вручив Почесні Гра
моти творчим колекти
вам і організаціям Ук
раїни. Він сердечно по
здоровив нагороджених, 
побажав їм нових твор
чих успіхів. М. О. Яспов 
відзначив, що Декада 
стала чудовим святом 
дружби народів нашої 
багатонаціональної краї
ни.

Керівник урядової де
легації УРСР, секретар 
ЦК КП України Ф. Д. 
Овчаренко, який висту
пив із словом-відповід- 
дю, подякував за високу 
оцінку діяльності учас
ників Декади.

Па урочистій церемо
нії вручення нагород 
були присутні заступник 
Голови Ради Міністрів 
РРФСР В. І. Кочсмасов, 
заступник Голови Ради 
Міністрів УРСР II. Т. 
Тронько, міністр культу
ри УРСР Р. В. Бабійчук 
та інші.

(РАТАУ).

Шкільні канікули проводить всяк по-своєму. Одні відпочивають в піонерських 
таборах, Інші — вдома. А піонери Головківської середньої школи Олександрійсько
го району разом кожного дня виходять у поле. Ис на екскурсію: допомагають кол
госпу обробляти міжряддя кукурудзи.

На фото: Тамара Гура і Люба Кузьменко на плантації.
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

РАПОРТ — У КВІТНІ 1970-го

ТАКІ 
ДІВЧАТА...

Одного зимового ранку двері ферми 
широко розчинилися, і на порозі зату
пала валянками Марія Балашов. Дівча
та, що саме розпочинали доїння, невдо- 
волено зиркнули на неї.

— Доведеться поговорити з тобою на 
засіданні комітету комсомолу, — сказа-~ 
ла групкомсорг Надія Чайка, коли за
кінчилось доїння.

Марія насмішкувато повела бровами:
— Два чи три рази спізнилася, та 

вже й на комітет?
Але Марії все ж довелося звітувати, 

чому вона, комсомолка, порушує тру
дову дисципліну. Дівчина щиро визна
ла свою провішу і дала слово більш не 
порушувати розпорядку роботи. А Надія 
ще раз нагадала їй: .

— По забувай, що ми прийняли вик
лик комсомольсько-молодіжної ферми 
колгоспу «Мир» Гайворонського району- 
Соромно буде, коли опинимося в зма
ганні на останньому місці.

Випадок з Марією був обговорений 
у колективі. Відтоді на фермі порушен-

в суботу Кіровоградським стадіон 
виповнили святково одягнуті молоді 
і літні мешканці нашого міста. Цьо- 
го дня червонозорівці запалили фа
кел ленінського фестивалю.

Після урочистою покладання він
ків біля пам’ятника В. 1. Леніну в 
парку, іцо носить його Ім’я, відбув
ся великий концерт.

Зелене поле стадіону розцвіло 
барвистими національними костю
мами учасників художньої само
діяльності заводу та їхніх гостей.

Спритність, силу і майстерність 
показали заводські спортсмени.

У фестивалі червонозорівців взя
ли участь самодіяльні артисти Кі
ровоградського районного Будинку 
культури та підшефного колгоспу 
«Родина».

Свято увінчав яскравий фейер
верк.

На фото: учасники танцювального 
ансамблю «Горлиця» Кіровоград
ського районного Будинку культури 
виковують російський народний та
нок «Гармонь».

Фото В. КОВПАКА.

На міжнародній Нараді 
комуністичних
і робітничих партій

У Москві продовжує роботу міжнародна Нара
да комуністичних і робітничих партій. 7 червня на 
Нараді виступив глава делегації КПРС Генераль
ний секретар ЦК КПРС Л. 1. Брежнєв, його про
мова була вислухана з великим інтересом і ви
кликала бурхливі оплески учасників Наради. То
вариш Л. І. Брежнєв дав глибокий марксистсько- 
ленінський аналіз нинішньої історичної обстанов
ки і завдань антиімперіалістичної боротьби, все
бічно розглянув проблеми комуністичного руху І 
єдності дій у боротьбі проти імперіалізму, розпо
вів про те, як КПРС і весь радянський народ ви
конують свій інтернаціональний обов’язок. «Ми 
впевнені, товариші, — сказав, зокрема, Л. І. 
Брежнєв, — що наша Нарада, на якій представле
на більшість комуністичних партій світу, відіграє 
велику роль в активізації дій борців проти імпе
ріалізму, вона сприятиме згуртуванню всього сві
тового фронту сил, які виступають за мир, демо
кратію, національну незалежність і соціалізм. Ра
зом з тим ми переконані, що робота Наради, 
спільна боротьба за досягнення цілей, які вона 
намітить, сприятимуть і подоланню трудно
щів, що виникли в комуністичному русі, 
зміцненню його згуртованості на принциповій 
марксистсько-ленінській основі. Все це, — підкрес
лив глава делегації КПРС, -- ще вище піднесе 
авторитет і вплив комуністів серед широких мас 
трудящих і всіх прогресивних сил світу».

(ТАРС).

НОВА ВИСОКОВОЛЬТНА
Срібляться на сонці мета

леві опори. Засмаглі мон
тажники мехколони № 11, 
яких очолює майстер Воло
димир Уткін, поспішають 
здати в експлуатацію нову 
високовольтну лінію. Хлоп
цям треба встановити 83 ме
талевих опори і натягнути 
дроти. Це справа нелегка.

Нова високовольтна лінія 
напругою в 154 кіловольта 
від гідроелектростанції буде 
подавати струм на відстань

25 кілометрів Кременчуцько
му заводу лиття і штам
повки.

Комсомольсько - молодіж
на бригада монтажників, го
туючи гідну зустріч 100-річ- 
чю з дня народження В. !. 
Леніна, зобов’язалась здати 
нову лінію в експлуатацію 
на два місяці раніше строку,

Є. ЯРУШОК, 
працівник Кремгесів- 
ської рангазети.

ня трудової дисципліни більше не пов
торювалися...

Наші дівчата пишаються званням 
комсомольсько-молодіжної ферми. Вони 
намітили чималі рубежі в змаганні па 
честь ювілею Ілліча. Надія Говорун зо
бов’язалася в ленінському році трудо
вої вахти надоїти по 2850 кілограмів мо
лока від кожної фуражної корови, На
дія Чайка і Аптоніна Хмільова — по 
2650, Зінаїда КопТєвська — по 2550 кі
лограмів. Ці й інші молоді доярки впев
нено наближаються до наміченої мети.

Успішному виконанню зобов’язань 
сприяє в першу чергу міцна кормова ба
за, чітка організація праці на фермі, 
старанність доярок, додержання ними 
всіх зоотехнічних і ветеринарних ви
мог. Комсомольська організація зобо
в’язала кожну доярку підвищувати свою 
майстерність, поповнювати спеціальні 
знання. На фермі проводиться зоовет- 
навчання за дворічною програмою. За
няттям керують завідуючий фермою 
Д. О. Хом’як, ветлікар О. Ф. Малярчук,

зоотехнік Анатолій Вукрієв, лаборантка 
ферми Галина Галюк. Яка практична 
користь від занять? А ось яка. Дівча
та, наприклад, навчилися робити аналіз 
молока на жирність, кислотність, щіль
ність, чистоту. Це допомагає їм добива
тись кращої якості молока. В червоному 
кутку вивішено «фільтр» —- стенд, який 
показує чистоту молока від кожної гру
ші корів. Якщо з чистотою якийсь не
порядок, це одразу стає відомо. Але та
ких випадків майже не буває. Кожного 
місяця доярки і водій молоковоза одер
жують додаткову оплату, яку маслоза
вод виплачує за високу чистоту молока.

Для багатьох молодих тваринників 
нашого села робота па фермі визначила 
вибір професії па все життя. Скотар 
Олександр Малярчук, кормовоз Борис 
Балашок, тракторист ферми Венедикт 
Краснопольськиіі, доярка Світлана Ко- 
ломинчук навчаються в зоотехпікумах, 
стануть спеціалістами.

Зараз у нас завершується будівництво 
трьох нових корівників. Роздача кор
мів, напування тварин, прибирання при
міщень будуть в них механізовані. Крім 
того, технічний арсенал доярок попов
ниться доїльною установкою «Імпульс».

Напередодні Першотравня наш кол
госп, готуючи трудовий дарунок 100- 
річчю з дня народження В. І. Леніна, 
виконав піврічний план виробництва і 
продажу молока державі. З такими ді
вчатами, як у нас, ми й річний план ви
конаємо достроково.

Леонід ЧАЙКА, 
секретар комсомольської органі
зації колгоспу імені Ульянова Го- 
лованівського району.



2 стор „Молодий комунар“ 10 чорний 1900 року
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й не спав. Проки- 
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під- 
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Екзамени... Кого нони не хвилюють? Для дев’ятикласниці Олександрійської се
редньої школи Ле і Такі Дениси» однаково який екзамен складати — вона відмін
ниця. А ось на екзамені з алгебри хвнлюєгься.

Фото М. ТЕРНЛВСЬКОГО.

Починалась весна 1944 року, 
надійшов березень із тумаїїа- 

і ми, з першими дощами.
Боєць-комсомолець 

Босько, з відзнаками
ківця, стовп па пагорбі, вди
влявся на захід. От-от мало 
скріпися за пагорбами, за 
далекими лісосмугами черво
не сонце.

Ліворуч і праворуч лежали 
вулиці спаленого і зруйнова
ного фашистами Кансжа. ІЦе 
у прифронтовій смузі, ще по
ряд із передовою, ше під во
гнем ворожих гармат. Капіж 
уже жив. Молодь і чоловіки 
пішли у Радянську Армію, в 
запасні полки і на фронт, а 
жінки й дівчата, старі готу
вались зустріти весну, шоб 
засіяти поле, готували насін
ня ячменю, пшениці, кукуруд
зи.

Ту* починалося життя, а 
там. на заході. за лінією око
пів, за бузком і широкою до
линою. за озером і левадами 
лежало його рідне село Пан- 
чевс.

Звідти ще 
плач... 
звідти 
ків — 
Усни, 
відали 
творюється на пустку. На ка
торгу в Німеччину гітлерівці 

• женуть хлопчаків і дівчаток. 
А хто переховується — знахо
дять і розстрілюють. Розстрі
люють удень, вночі На шибе
ниці, на майдані гойдаються 
повішені... Так
склалась доля 
шляхи привели 
го села...

Він згадував 
палючий липневий день 
року, коли іі він, комсомолець 
вирушив захищати Вітчизну.

Мати плакала, мати про
сила:

— Розбийте їх. супостатів 
скоріше та й вертайтесь 
ві-здорові додому!

Він стояв па подвір’ї, 
високий, у простенькому 
жачку, горів на лацкані 
сомольський значок.

Він та мати. Не і озорив 
урочистих слів.

— Ми вернемось, мамо!
...Пішов у 1941-у, а тепер 

березень 1944-го. Чи жива ти. 
мамо? Чи знаєш, що твій син 
тут, що стискає в руках

I зброю? Ой. як довго було йти 
до тебе!

Болград і Дністер. І іючор-
II нілий від ворожої крові ДіІІІІ- 
П ро. Високі терикони Донба- 
] су. ( Північний Кавказ. Ша

лені атаки гітлерівців під 
Орджонікідзс і наш нестрим
ний наступ на Краснодар. 
Крим, а згодом і Воронеж, і 
південь України, і могутній 
порив через Дніпро.

Солдатська доля. Ніде і ні-

нісся стогін і
Взимку, в хуртовину 

вирвалося трос земля- 
Аіарко Цуркан. Данило 
Якій Яковніїькин. По. 
страшне. Село перс-

коли Антін не кидав думи про 
рідшій кран. За які б міста 
і ріки він не воював, йому 
все здавалось, що воює за 
свої степи, за рідне село, за 
тиху, в гнучких вербах річку, 
за комсомольську клятву, бо 
значок комсомольця він пере
колов із простою піджака до 
внцвілої на вітрах і сонці сол
датської гімнастьорки. 
значок, що й стара мати 
вилась на нього у гіркий 
лючий липневий день 1941 
ну...

Село, стени, рідна мати 
ставали в ного уяві завжди 
— і тоді, коли стримував во
рожі танки у кам’янистому 
окопчику на Кавказі, і тоді, 
коли під злий пересвист мін 
і кулеметний дощ на розбур
ханих хвилях Дніпра пряму
вав на хиткому плоту на ви
сокий правий берег..

Йою багате, до болю рідне 
село. Шість колгоспів, серед
ня школа в осокорах, до якої 
топтав і він стежку. Лікарня, 

біля біло- 
культурн 

— пам’ят-

ЫКРАТНИ

БУДЬ-ЯКУ ХВОРОБУ ЛЕГШЕ ПОПЕРЕДИТИ, НІЖ 
ВИЛІКУВАТИ» — ЦЬОГО ПРИНЦИПУ ДОТРИМУЮ
ТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ ЛІКАРІ. А П ЛЮДИ. ПОКЛИКАНІ 
СТОЯТИ НА СТОРОЖІ СОЦІАЛІСТИЧНО! ЗАКОН
НОСТІ ІІАІІІОГО СУСПІЛЬСТВА.

ВЖЕ КІЛЬКА РОКІВ У МОСКВІ ПРАЦЮЄ ВСЕСО
ЮЗНІЇ!! НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПО ВИ
ВЧЕННЮ ПРИЧИН І РОЗРОБЦІ ЗАХОДІВ ПОПЕРЕД
ЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ. ОДИН З АСПЕКТІВ ЙОГО 
ДІЯЛЬНОСТІ — ВСЕБІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН 
ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ. ПРО 
РОБОТУ ВЧЕНИХ У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ РОЗПОВІ
ДАЄ ЗАВІДУЮЧИЙ СЕКТОРОМ ІНСТИТУТУ КАНДИ
ДА! ЮРИДИЧНИХ НАУК г. миньковськии.

МТС. На майдані, 
кам’яною Будинку 
у зелених деревах 
ник Леніну.

І чомусь завжди 
йому пісні — сумні материн
ські — про колишні найми, 
що не могла їх 
калиновий міст і

А вечорами в 
зринали молоді, 
пісні юні. його

Було багато сіл, 
кращих, було багато річок — 
і глибших, і повноводні тих. 
але він любив своє село. І 
хіба міг він лишити на потал 
ворогові його стежки, своїх 
друзів, свою матір, свій май
дан, свої пісні?

Минула зима, почалася вес
на — і Антона все більш опа
нував неспокій. Те помітив 
командир їхньої роги зв'язку 
і якось підійшов ДО ІІЬОІО і 
запитав:

— Про що думаєш, Антоне?
— Коли ж ми рушимо впе

ред? Нас ждуть...
— Рушимо.
— Товаришу старший лей се

наите. е в мене одне прохан
ня.

— Яке?
— Коли буде бій за моє се

ло — дозвольте мені теж ПІІН 
з наступаючими.

Зв’язківці йшли за атаку
ючими. Командир любив ком
сомольця Боська. Скромний, 
лагідний, він зразково вико
нував усі накази. Командиро
ві було відомо, що Панчсвс 
— рідне село Антона... І пін 
похитав заперечливо головою;

— Підеш після бою...
— Я. товаришу старший лей

тенанте, ніяк не можу спосте
рігати. як інші гнатимуть во
рога з мого .села. Товаришу 
старший лей і енанте,

забути, про 
молодії літа, 
зоряне небо 
повні щасгя 
ровесників... 

може іі

року дав комсомольську 
клятву рідній матері.

— Ліатері — комсомольську 
клятву?..

— їй...
І він розповів командирові 

і про прощания з рідним се
лом, і всі свої думи про ньо
го на далеких шляхах...

— Добре! Дозволяю. Підеш 
з наступаючими...

Вже гриміла Корсунь-Шсв- 
ченківська битва. Не змовка
ли гармати у Ставидлах І в 
Красносілні. Глухий гуркіт до
носився і під станції Капіта. 
ііівкн...

А тут —затишшя й затиш
шя...

...Сонце сховалося за пагор
бами.

Для зв’язківця у роті чима
ло роботи, 
же пізно.

1 неначе 
ну вся від 
руки — і

Наступ! ____
Разом з атакуючими бійцями 
входив у рідне село. Стуко
тіли кулемети. Рвалися міни. 
Палали майстерні МТС. Не
має школи. Будинку культу
ри, млина, лікарні. Злетів у 
повітря іі міст через Вись.

Але ніщо не зупиняло бій
ців. Антін проминув у зі афи
шах, у »огні майдан. А 
ним — уже його вулиця, 
му назустріч вибігають 
чені, чорні від горя люди, 
як їх важко впізнати. Обій
мають, плачуть, питають про 
своїх синів. І він запитав:

— А моя маги жива?
— Жива, Антоне!
— А сестрх не погнали 

неволю?
— Врятувалася, перехова

лася!
Покалічені сокирами моло

ді вишеньки. Скособочена 
хата. І з дверей — з зойком, 
із плачем, і і радістю — ма
ти. Руки простягає до нього. 
Він обійняв її і прошепотів:

— От я й повернувся, ма
мо! І ворог тікає...

Вона дивилась на значок- 
жариику на його гімнастьорні.

— То заходь, синочку, до 
хати!

А на сході сонця на дру
гий день маїн провела його 
у нову дорогу. Сни її ніс вес
ни людям...

Простий і скромний Антін 
Боеько зараз трудиться шо
фером у моїй артілі. Він да
вно вже комуніст. Але ніколи 
не забуде комсомольських літ, 
своєї комсомольської клятви.

ЛІ. СТОЯ II.
с. Панчсвс.

І Іовомиргородський район.

АВІІО ВІДОМО, що, як правило, злочин
цями стають під виливом певних обста

вин і того середовища, в якому виростає лю
дина. Тому нас насамперед цікавить, які сі
мейні умови виявляються найбільш несприят
ливими для підлітка. І повинен сказати, що 
результати наукових досліджень руйнують 
деякі стереотипи, що утвердились у громад
ській думці. Так, зовсім ще недавно побуту
вала точка зору (вона часто і досить катего
рично висловлювалась і в пресі), що право
порушення підлітків — сумний продукт роз
ладнаної, неповної, частіше без батька сім’ї. 
Звичайно, відомий процент правопорушників 
дають і ці сім’ї. Однак типовою виявилась 
така сім’я, де є і батько, і мати, тобто більш 
чи менш благополучна, але... з низьким ос
вітнім і культурним рівнем. Якщо її серед
ньому по країні загальноосвітній рівень — 
вісім класів, то у батьків підлітків, які стали 
правопорушниками, вій значно нижче семи 
класів. Деталь ця, на наш погляд, — одна з 
визначальних.

Адже дитина зараз, за спостереженнями бі
ологів і психологів, дорослішає на два-три 
роки раніше. Додайте 
потік інформації, що обрушується 
ка, його віковий негативізм, і станс 
скільки ускладнилися сьогодні всі 
виховання.

Малоосвічений батько не завжди 
ться авторитетом у своїх підростаючих дітей. 
Вій мало що може вкласти в 
їх душі, йому важче щось 
протиставити їх «негативно
му знанню» (коли воно 
з’являється), зрозуміти їх ві
кові особливості. Він спирає
ться лише па силу батьків
ської влади і примусу, що 
найчастіше приводить лише 
до ще більшого відчуження.

Недавно ми провели обслі
дування групи московських 
сімей в новому районі, де в 
усіх нормальні квартирні 
умови. Ми бачили гарні по
ліровані меблі, що старанно 
оберігаються від дитячих 
пустощів, покриту лаком під
логу — «свята святих». 
Але далеко не в кожній 
квартирі виявили хоч би 
куточок для занять та ігор 
дитини, можливості для того, щоб вона 
могла запросити в гості ровесників (за
гроза збереженню чистоти і краси в домі!). 
Ось і виходить, що із зручних, сучасних 
квартир дитина навіть частіше виштовхується 
на вулицю, ніж зі старої «комуналки». Хіба 
тут немає предмета для батьківських розду
мів? Адже цс тільки один з прикладів тої о, 
як баїато треба переоцінити в нашому став
ленні до дітей.

Виховання — функція соціальна: суть, ха
рактер, методи сімейною виховання иайбез- 
посередпішим чином стосуються всього сус
пільства. Воно зацікавлене в тому, щоб не 
було різкою «перепаду в рівнях» виховання 
шкільного і сімейного. Але такий перепад як
раз і виникає через те, що вихователі дити
ни в сім’ї ,в силу тих чи інших причин, не 
готові викопувати головну свою функцію. 
Значить, потрібна система «виховання вихо
вателів» — педагогічний всеобуч для бать
ків.

Власне, такий всеобуч не новина в вашій 
країні. Академія педагогічних наук опрацю
вала програми і методику занять. Товарист
во «Знання» випускає відповідні посібники. 
Тільки ж лекції, як правило, відвідують да
леко не ті, кому це найбільш необхідно. То
му ми ставимо питання про тс, щоб ввести і 
обов’язкове, примусове чи що, навчання в 
«батьківських університетах» для тих, кому, 
па думку органів народної освіти, це по
трібно.

Зрозуміло, одна лише організація дійової 
системи батьківського всеобучу ще не вирі
шує всієї проблеми. Розширюють, збагачують 
новими формами свою роботу і дитячі кімна
ти міліції. Тепер вони ведуть облік не тільки 
«трудних» підлітків, але й обов'язково «груд
них сімей».

їм допомагають громадські вихователі, 
права і обов’язки яких нині закріплені зако
ном. їх рекомендації обов’язкові. На випадок 
їх невиконання попи можуть поставити ви
могу перед адміністративними органами, на
класти штраф на батьків. Штат громадських 
вихователів таким чином став до деякої міри 
державним інститутом. До речі, для заохо
чення цієї нелегкої праці, виконуваної окрім 
основної роботи, громадським вихователям '— 
людям, що уболівають за дитячі долі, тепер 
надаються три додаткових дні відпустки. 
Розглядаються можливості введення для них 
і інших пільг.

По багатьох каналах- впливає на діїеіі і 
складний організм школи. Нас він цікавить, 
природно, передусім також з позицій профі
лактики правопорушень.

Є в кожній школі своє (і в цілому для 
всіх шкіл спільне) питания: другорічінщтво.

Лій провели дослідження: результати його 
надали проблемі дуже драматичного забарв
лення. Виявилось, другорічники, що склада
ють всьото дна з чимось проценти під за
гальної кількості школярів, здійснюють ві-

ДО НІ.оі о величезний 
на підліт- 
ясно. на- 
проблеми

користує-

сімдесят (!) процентів усіх по
рушень, в яких замішані учні.

ІІражепс самолюбство, пуб
лічно 'засвідчене школою від
ставання від ровесників І в той 
же час і фізична перевага над 
однокласниками штовхають під
літка па те, щоб шукати шляхи 
самоутвердження, такого 
хідного п ї,х віці, 
Значить, тут крнєтщ 
тих вузлів їфОб.тЬми, 
обхідно розрубати 
мальною ' . ;__ ¥ __ ___
но). Але як? Ось один з можли
вих напрямків дії.

У Леніні раді був проведений такий експе
римент. В одну нікому зібрали всіх трудних 
підлітків міста. У першій чверті успішність 
їх була 25 процентів, у четвертій — 90 про
центів. Відрізнялася ця школа від звичайних 
тільки одним: у кожному класі було по 
15—20, (а не -10—45) учнів. Ціла серія подіб
них обслідувань дозволила вироби ги науково 
обгрунтовану норму наповіїюваїїості класу. 
Тільки цієї норми треба дійсно додержувати
ся на практиці.

У свій час II. К. Крупська енергійно висту
пала за однозмінні школи. Тому що вечорами 
школа повинна перетворюватися в клуб. її 
завдання — вивчати, розвивати здібності ді
тей. формувати їх інтереси — не поміщають
ся в рамки одних лише урочних годин. Ця 
загальновідома проблема з часом стає тільки 
актуальнішою.

Аналіз злочинності неповнолітніх доводить, 
що на правопорушення скоріше йдуть діти 
малої культури, з нерозвинутими інтересами, 
з низькими запитами. Працюючі підлітки, уч
ні професійно-технічних училищ зустрічають
ся серед них частіше, ніж школярі. Висновок? 
Треба енергійніше виодиіи в програму проф
техучилищ загальноосвітні предмети, підні-' 
маги ці учбові заклади до рівня середніх 
шкіл.

Іще одне міркування: ні клуби, ні музеї, 
пі кінотеатри, ні спортзали не можуть дати 
стопроцентного коефіцієнта корисної

Ііеоб- 
іиі, нога ніко.тоіо. 
фІіІТЬСЯ. ОДИН І ІЗ 

котрий ІІЄ- 
(з макси- 

обережиістю,' звнчай-

дії у за-

I

ГОЛОВНА ТЕМА
Вже стали доброю тра

дицією виїзні засідання 
бюро обласного відділен
ня Спілки журналістів 
УРСР. Такі засідання від
булися раніше в редакції 
◦пександрівської районної 
газети «Вперед», куди при
їхали знам’янські газети 
рі, в Новомиргороді, де 
зібралися працівники ре
дакції місцевої та мало- 
висківської районних га
зет-

На засіданнях йшлося 
про журналістську май
стерність, про підвищення 
відповідальності за підго
товну до друку газетних 
матеріалів, інші важливі 
газетярські справи.

Цього разу у Вільшанку, 
де відбулося чергове за
сідання бюро, приїхали 
редактори газет сусідніх 
районів — Новоархангель- 
ською, Добровеличків- 
ського, Голованівського

та Ульяновського. Щира, 
ділова розмова присвя
чувалася головній темі — 
висвітленню всенародної 
підготовки до 100-річчя з 
дня народження Володи
мира Ілліча Леніна. Було 
про що сказати з цього 
приводу редакторові віль- 
шанської районної газети 
В. В. Вовченку. Вільшанські 
газетярі склали чітний, 
об’ємний план висвітлення 
ходу підготовки трудівни

ків району до славного 
ленінського ювілею. В га
зеті виробилася чітка сис
тема подачі матеріалів на 
Ленінську тематику, серед 
яких найчастіше зустрі
чаються розповіді про 
звершення заповітів Іллі
ча, про здобутки трудя
щих на світлому ленін
ському шляху.

Ленінську книгу трудо
вої слави запровадили на 
своїх сторінках новоархан- 
гельська районна газета 
«Колос», рубрику «Кава
лери ордена Леніна» —

з чого
СКЛАДАЄТЬСЯ
ПРО ІЛАКТИКА?

ііоііненні духовного «вакууму» інх 
котрі більше інших піддаються 
вплнвоііі. Треба ще розвивані такі інтереси | 
у дітях, щоб їм було не нудно і наодинці з І 
самим собою — інтерес до читання, до іпдіі-.І 
в і дуальної технічної тпорчості, до занять му-І 
зпкою, малюванням ,до роздумів, нарешті. І І 
не варт боятися, що такі ось «камер- і 
ні» чи що, Інтереси, відірвуть підлітка під 
колективу. Навпаки, вони лише зміцнять »до-І 
рову основу будь-якого дитячого колективу. І

ІЦоб попередити саму можливість правопо
рушень неповнолітніх, треба не тільки шука
ти нові шляхи боротьби з цим явищем, але и' 
дотримуватись уже існуючого законодавства.

Пі для кого не секрет, що більшість злочи
нів здійснюється у стані оп'яніння. Причому 
багато підлітків з числа правопорушників від
повідали на питания, чому вони пили, так: 
тому що хотілося. Значить, пияцтво стало 
для них уже стійким проведенням часу. Але 
колись же вони починали пити! Хтось же су
нув їм у руки склянку з му гною вологою! А 
Існує ж у Кримінальному кодексі стаття 
(210-а), по якій підбурювання підлітка до пи
яцтва карається строком до п’яти років тю
ремного ув’язнення. На жаль, проте, ця 
стаття надто рідко застосовується — в одно
му—двох випадках із ста, не частіше. І на
віть коли в суді слухається справа підлітка, 
іцо здійснив злочин під дією алкоголю, тут 
рідко почуєш питання: 3 ким нив? Хто про
дав горілку?

Ось таке стійке поблажливе ставлення до 
пияцтва пора рішуче поламати всюди, по
чинаючи з тих закладів, котрі покликані сто
яти на сторожі закону.

Ініціатива комсомолу у боротьбі із злочин
ністю неповнолітніх особливо важлива.

Давно вже існують комсомольські опера
тивні загони. Але вони більше захоплюються 
всякого роду кримінальними справами. Це, 
звичайно, цікаво молодим людям: риск, ро
мантика І т. л., проте, видно, її* треба в 
значній мірі переключатися на профілактику 
правопорушень.

Аж ніяк не застаріли різного роду рейди і 
чергування дружинників. Не так давно в од
ному сибірському місті комсомол з участю мі
ліції і прокуратури провів рейд по місту після 
десяти годнії вечора.

На вулицях виявили понад сто підлітків. І 
у деяких з них була зброя. А раз зброя була, 
вона могла і вистрілити! Скільки можливих 
правопорушень комсомольці попередили 
тільки за однії вечір!

Хочеться, щоб комсомольці не знали вгомп 
у боротьбі з алкоголізмом, бездоглядністю 
серед підлітків. Щоб вони стали всюди ду
шею комісій сприяння сім’ї і школі при- 
міськвнконкомах, взяли б шефство над кож
ним хлопчиною, який опинився на роздо
ріжжі...

ульяновська районна газе
та «Ленінець». Кожен дру
кований орган відшукує 
цікаві форми висвітлення 

підготовки до ювілею Іл
ліча.

Свої зауваження щодо 
поліпшення висвітлення В 
газетах ходу підготовки до 
100-річчя з дня народжен
ня Леніна висловили чле
ни бюро обласного відді
лення Спілки журналістів 
УРСР письменник О. Д. 
Моторний, редактор об
ласної молодіжної газети

І
і
І

підлі гнів, 
поганому І

і

В. О. Погрібний, старший 
редактор облуправління 
по пресі П. Д. Марченко, 
завідуюча відділом облас
ної газети «Кіровоград
ська правда» В. І, Монас
тирська, секретар Віль- 
шанського райкому КП 
України П. О. Косман.

На засіданні бюро ви
ступили редактори район
них газет: голованівської— 
А. А. Касуркін, новоар- 
хангельської — І. М. Чср- 
кащенко, ульяновської — 
Б. О. Волошин.



10 червня 1909 року------------------ „Молодиіі комунар“ З стор,

НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

НА ПРИЙОМІ(МОВО
— Слідуючий, — викликав 

«лікар».
Заходить «хворий».
— Ваше прізвище, ім’я та 

по-баї ькові?
— Олово. — хрипко відпо

відає «пацієнт». — Ллє ще 
називають мене «стаипум».

— я чую якийсь стукіт у 
вашому «серці», — дослухову- 
еться «лікар».

— То у мене кристалики...
— \ як ви переносите хо

лод?
«Хворий» нестримно каш

ляв. Зі сцени голос термо- 
метра:

— Доки лікар розпитував — 
олово при низькій темпера
турі пере творилось у сірий 

порошок, або захворіло «оло- 
в якою чумою».

і о сценка «Олово на при
йомі у лікаря». Вона була 
показана учнями Кіровоград
ського технікум}- радянської 
торгівлі на вечорі, присвяче
ному 100-річчю періодичної 
системи елементів Менделее
ва,

Не дивуйтесь, що ювілей 
цей був у березні, а торі о. 
вельники лише зараз відзна
чили йою днями. У техніку
мі 1969 рік оголошений мсії- 
делєєвським. І цьому вечоро
ві передували меидслсєвські 
чигання, конкурси на кращий 
портрет ученого, вірш про 
нього, реферат про окремий 

елемент таблиці та In. І як 
підсумок всієї роботи — вис
тавка робіт учнів.

В актовому залі експону
ються роботи не тільки хімі
ків, а й художників. Пред
ставлений доробок технічною 
гуртка (на виставці більше 
двадцяти моделей молекул 
органічних і неорганічних ре
човин), . 150 рефератів. 16 
таблиць.

Підготовка до вечора захо
пила всіх учнів. Навіть учас
ників гуртків художньої само
діяльності. Здавалось би, що 
їм тут робити? А пофанта
зували — і знайшлось.

Вечір розпочався розповід
дю про житія і діяльність 

Дмитра Івановича Менделєє
ва. Вона супроводжувалась 
читанням творів художньої 
літератури, які любив учений. 
Алла Бурякова прочитала 
уривок із «Демона», Ніна Юр
ченко — із «Євгенія Онєгіна», 
Галя Кукушкіна — «Тройку» 
із «Мертвих душ». На закін1 
чепня всі учасники вечора і 
гості прослухали перший кон
церт для фортепіано з оркест
ром П. І. Чайковською — 
улюблений музичний гв і р 
Менделєєва.

Потім учасники хімічного 
гуртка показали цікаві дослі
ди.

Даремно хвилювались Ва
лентина Федорівна Владова і 
Алла Максимівна Давиденко 
— викладачі хімії, організато
ри цього своєрідного свята.
Вечір пройшов блискуче. 1 го
ловне — залишив слід. Всі 
реферати, так любовно підго
товлені й оформлені, лослу- 

жать учням дія дальшої ро
боти, моделі і прилади бу
дуть найкращим унаочненням.

Валентина Федорівна не без 
гордості показує хімічний ка
бінет. Півстііпі займає елек
трифікована періодична сис
тема Менделєєва. На проти
лежному боні' — подібна ж 
карта хімічної промисловості 
СРСР.

Хімічний кабінет по праву 
вважається найкращим у тех
нікумі. В минулому ропі він 
був відзначений дипломом 1 
ступеня і нагороджений магні
тофоном.

Кабінет фізики зайняв І! 
місце. Хоч, правда, він не 
багато чим відрізняється від 
хімічного. Тут таке ж багат
ство приладів і апаратури. 
Кінопроектор, екран, завіси — 
все приводиться в рух з пуль
та управління,

Г. ПРОКОПЕНКО.

БІЛОРУСЬКИЙ 
БОГАТИР

МІНСЬК. Рекорд підняття 
вати встановив ионий само
свал «БЄЛАЗ-549». створе
ний на Білоруському авто
мобільному заводі. Він взяв 
па борт вантаж у 75 тонн і 
пройшов з ним за годину 53 
кілометри. Загальна ва ■ а 
автомобіля з мотором по
тужністю 850 кінських сил 
123 тонни. Тільки .мастила, 
налива і води заливають в 
машину близько 750 кіло
грамів. Висота її чотири з 
половиною, ширина —> маД- 
же п’ять. а довжина — 
близько десяти метрів.

Потужний самосвал при
значений для перевезення си
пучих вантажів і гірських 
порід у кар'єрах.

НАШ КОНКУРС
Валерій ГОНЧАРЕНКО.

НОНІ
ПОЕМА гзгчаввжакн»

і ’ ’ 5()-рІЧЧІ0 комсомолу У/ІріАнн 
ііріїсвячуіо.

' ---------------------------------------------А.І І)! >

Ой, били, ой, били коні,
Ой, стукали по землі.

К. Герасименко.

Коні доріг .травневих !
Стукнули рано в шибку.
Роки наївних левів 
Визионули за хвіртку. 
Вибігла моя мати, 
Хустку в руці зім'яла. 
Вибігла біла хата, 
Вікнами закричала. 
Та скакуни стосилі 
Навіть не озирнулись. 
Днів голубі вудила 
Струнами натягнулись. 
Наспів підківок срібних 
По весняній землі 
Коні доріг мандрівних 
Збурено понесли. 
Мчали із вітром в парі, 
В обрій впрягались молодо... 
Та притомились карі, 
Хоч і спинились гордо. 
Стишили біг шалений, 
Вдарила кров до скронь. 
Вибігли юні клени 
їх напувать з долонь. 
Вибігли... стали в горі... 
Хто б це збагнути міг? 
Як ви могли так скоро...
Коні

доріг моїх...

п.
Вечір вовною пелехатою 
Затуляє кутки палати.
Сон, мов кіт золотий цибатий 
Тюль фіранки збира у лапи.
1 коли медсестра чергова 
Схилить голову над столом, 
Тоді знову (вже вкотре знову!) 
Кінь озветься попі^ц вікном.
Він ] зараз сурмить' протяжно, 
Світить місяцем з-під губи.
Оглядаю його уважьо, 
Чи підкову Vid' загноив. • 
Ми вплітаємося в серпанок

Світанковий ажурний, теплии. 
Де розчеплений циркуль крану 
Креслить кола на окрайнебі.
Там я спішуюсь, Шкутильгаю 
Кілька кроків. І ось біжу.
— Здрастуй, Дмитре! — мені гукає 
Кращий муляр Петро Піжун.^ 
Валентина, комсорг привітним, 
Синусоїдить брови чорні: 
«А у нас твої коні, Дмитре, 
По карнизу гасали вчора».
Я сміюся, Іду по трапах. 
Я вітаюся з виконробами 
і тікають у небо штраби 
Цегляними крутими сходами.

По тих сходах збіга будинок 
Височенний і світлоокий. 
Оселяються в нім жоржини 
Та інтимний домашній спокій. 
А працюється, як співається 
У ранкові хвилини ці.
Кельма блискавкою займається
У засмаглій моїй руці...
Після зміни, з бачка вмиваючись, 
Хлопці кличуть гайнуть кудись.
Я ж прощаюся, вибачаючись.
І кажу їм: «Нехай колись. 
Бо вже, мабуть, мене в лікарні 
Зачекалися. Ще дізнаються...» 
І спішить мій рисак надхмарно, 
Бруку сірого не торкається.

III.
У палату заходить Лагіна
У халаті, за сніг біліший 
Посміхається світло й лагідно.
І від того ще болячіше.
Юний лікарю, незборимо
Я тамую терпку тривогу.
Поскоріше проходьте

мимо.
Помовчіть... не кажіть нічого.
Не даруйте привітне слово.
Ну обслідували і... йдіть.
Тільки очі свої і брови

Із безсоння мого візьміть. 
Заберіть із моєї муки
Уст незбагнену співомовку
І свої гордовиті руки
В тихих ямочках-жайворонках.
Я не з нитиків і нікому 
Не дійнять мене до відчаю. 
Тільки ви... я прошу... ніколи 
На втішайте мене... благаю...

IV.
Синій кінь перескочив раму, 
Затривоживсь на підвіконні. 
Помчимо із тобою в ранок 
Степовий, мій гарячий коню.
Хай сміються твої підкови 
Над містками та огорожами. 
Почали ми життя чудово, 
Хіба ж гірше його продовжимо? 
Обрій має червоним стягом.
Мій товариш ставний, суворий 
Руку тисне: «Павло Корчагін». 
«Стожаренко Дмитро», — говорю. 
'Він мене обіймає радо.
■'— Звідки? — бризкає із-під вій.
— З України. З Кіровограда.
— По путівці?
— Еге, по ній.
_  Кінь добрячий у тебе, хлопча, 
З ним не сором і в кавдевізію... 
Ну, а вітер такий, що очі, 
Ніби ниткою перерізує.
У бушлатах цупких розмаєно 
Ми стрічаєм лунку весну.
І точніше, не піднімаємо, 
А розбуджуєм цілину.
Наплювати на теплі спальні, 
На шпалерний нудний комфорт. 
Розворта комсомол нагально 
Польовий всюдихідний флот.
І пливуть «кораблі» розмірено 
За наметове місто біле.
І звиваються, ралом спінені, 
Перших борозен темні хвиль 
Висівасмо зерно добірне, 
Щоб дзвеніть йому урожаєм...
І Корчагін у мреві срібнім 
Нам будьонівкою махає.

V.
Слухай, Павко, я не розчахнений 
Власним розпачем мовчазним. 
Дехто кличе себе Корчагіним, 
Хоч ніколи не стане ним.
Є чимало таких, що люблять 
Грать вітійним слівцем одверто.
А у мене, повіриш, губи 
Звикли більше стискатись вперто. 
Зрозумій ти мене по суті.
(Бо хіба це чиясь вина?) 
Я собою бажаю бути
З біографією Корчагіна.

VI.
Я — годинник невтомний, знаєте. 
І буття моє — бій відкритий.
А бажання — це просто маятник, 
Без якого не можна жити.
Моїх нервів стальні пружини 
Із напругою в гострім герці. 
Стрілки роздумів — незупинні 
На живім циферблаті серця.
Я ішов із травневим бунтом, 
Не спиняючись ні на мить.
Не брехав і напівсечунди. 
Точність совість моя велить.
І заведений я надовго.
Помину хтиву смерть-межу.
І нічого те все... нічого, 
Що сьогодні лише лежу.
Що безсиллям своїм прикований 
До подушок і до матрацу...
Я — годинник чуттів гартованих. 
І життя моє — вічна праця...

VII»
Коню, о Донбас летімо. 
Пам'ять, ніби пекуча праска... 
Терикони в сивинах диму 
На околиці Лисичанська.
Ось та шахта... той штрек, де рейки 
В тьмі блищать, ніби синя ласта.
І я падаю .. м'яко... легко 
І не можу ніяк упасти. 
Та лікарня. Знайомий лікар. 
Мої друзі, як винуваті.
І над бильцем блискучим ліжка 
У хустині старенькій мати.
Це найтяжче було... у светрі, 
В сукні з грубого полотна, 
За три тисячі кілометрів 
Прилетіла в той день вона. 
До страшного мого причалу. 
До моєї біди схилилась. 
Мамо, мамо... вона мовчала. 
І від того кричать хотілось... 
Знаєш, коню, короткозорі 
Часто шепчуть на мій поріг, 
Що у мене нема простору, 
Бо є милиці, замість ніг. 
А іще добряки безликі 
Співчувають мені. Дарма. 
В них є ноги і черевики, 
Але коней таких нема... 
Сонні фікуси на балконі 
Обвіватимуть сонні лиця. 
Та й навіщо для того коні, 
Хто і пішки ходить боїться? 
Хто у м'якість дивану вірить 
Більше, ніж у напругу вітру...

VIII.
А сьогодні у мене свято.
День народження. Двадцять вісім 
І вона увійшла в палату, 
Як внесла найдорожчі вісті.
Милий лікарю, що ви коїте? 
Зачекайте (все дно вже скоїлось) 
Як ви мудро і вміло гоїте 
Навіть те, що й не може гоїтись. 
Біля тумбочки — рвійні коні, 
Що мені привезли жень-шень. 
Вони кличуть на дальні гони, 
Але я не поїду вже.
Любий лікарю, світлим колом 
Сум і щастя пливуть, зміщаються. 
Я прощаюся з комсомолом 
І з своїми кіньми прощаюся. 
Мрії крилягься, сумнів краючи. 
Хмари настрою розтинаються. 
Я прощаюсь, не розлучаючись. 
Я прощаюсь, як повертаюся.
Сто доріг вперед мене стелиться, 
Даленіють в імлі прозорій.
Назавжди в голубій метелиці, 
Комсомоле, візьми мій обрій.
Наділи молодою вдачею, 
Обділи шепітною тишею...
Ярим запалом, а не заполоччю, 
Свої роки брунатні вишию.

IX»
Кінь вересневий, дужий 
Стукнув у шибку знову. 
Вивернув МОЮ душу 
Цокіт його підкови. 
Сталась така історія. 
Вперше в житті в столиці 
Вношу в аудиторії 
Зшитків блакитні птиці 
Птиці тонкими крилами 
Довгі столи вкривають. 
А за дверима білими 
Дзвоники тишу крають. 
Кінь мій по інституту 
Ходить невміло якось. 
«Бути, а чи не бути»? 
Вирішено, друзяко! 
В мене знання відмінні. 
Відповідь дам у мент. 
Знаю, що я — людина, 
Більше того — студент... 
Грають вітри осінні, 
Снять в золотій заграві. 
Погляд мій синій-синій 
Випили очі карі.
Коні іржуть порану, 
Хочуть розвіять смуту. 
Лікарю мій коханий, 
Що я зробити мушу? 
Лікарю, на осонні 
Ваш неповторний слід. 
Коні, крилаті коні 
Славлять вас по землі... 
Стисну уста солоні, 
Днів не сповільню біг. 
Коні, скоріше, коні! 
Коні

дорії моїх...
Луганськ — Кіровоград. 
1908 — 1969 рр.
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ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ 

УЧНІВ ПА 1969-70 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СТАЦІОНАРНИЙ ТА 
ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛИ

Київський 
деожавний інститмт 
фізичної культури

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1969-1970

НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПА ФАКУЛЬТЕТИ:

ПЕДАГОГІЧНИЙ. Готує викладачів фізичної культурні 
спорту за спеціалізацією з художньої гімнастики, легкої 
атлетики, плавання, водного поло, стрибків.у воду, бас
кетбола, гандбола, волейбола, футбола, хокся, теніса, на
стільного теніса, лижного спорту, конькобіжного спорту, 
фігурного катання, акробатики, веслування, велосипедно- 
го .спорту, боротьби, важкої атлетики, боксу, фехтування.

СПОРТИВНИЙ. Готує викладачів-тренерів зі спортив
ної гімнастики, легкої атлетики, плавання, велосипедного 
спорту, боротьби, боксу, лижного спорту. веслування, 
сучасного п’ятиборства, волейбола, баскетбола.

Строк навчання — 4 роки.
ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ. Готує виклада

чів фізичної культурні спорту. На факультет заочного 
навчання приймаються громадяни без обмеження віку, 
які мають досвід роботи в галузі фізичної культури і 
спорту.

Строк навчання — 5 років.
В інститут приймаються громадяни, що мають закінче

ну середню освіту, успішно склали вступні екзамени з 
фізики, хімії, російської чи української мови (письмово), 
спеціалізації (обраного виду спорту) та загальної фізич
ної підготовки (з гімнастики, легкої атлетики, плавання).

ШКОЛА ТРЕНЕРІВ. Готує тренерів середньої кваліфі
кації з легкої атлетики, футбола, волейбола, велосипедно
го спорту, важкої атлетики, лижного і велосипедного 
спорту. У школу тренерів приймаються особи з вось
мирічною освітою, які викопали в обраному виді спорту 
нормативи не-нижче II спортивного - розряду, успішно 
склали вступні .екзамени з російської мови (диктант і 
усно), спеціалізації (з обраного виду спорту) та загаль
ної фізичної підготовки (з гімнастики, легкої атлетики, 
плавання).

Строк навчання — 3 роки.

Прийом заяв — з 20 червня по Зі липня, у школу тренс- 
в — з І червня.
Вступні екзамени — 1 по 20 серпня.
Початок навчання — з 1 вересня.

РЕКТОРАТ.

УЧИЛИЩЕ № 2

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

для підготовки 
мулярів, теслярів, малярів, 

малярів-штукатурів

ТЕХНІЧНЕ

Строк навчання 1—2 роки.
Приймаються юнаки та 

дівчата 1953—1954 років на
родженця в освітою 8—)0 
класів.

Учні забезпечуються без
платним харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, 
гуртожитком 1 одержують 33 
проценти сум, зароблених 
під час виробничої прак
тики.

Для вступу треба додані 
залпу на ім’я директора, ав
тобіографію, свідоцтво про 
народження, паспорт, доку
мент про освіту £в оригіна
лі), характеристику з шко
ли, довідку з місця прожи
вання, довідку про сімейне 
становище і 6 фотокарток 
(3x4 см).

Документи приймаються 
до 1 серпня.

Початок заиять 
рссня.

Адреса училища: м. Кіро
воград, вул. Декабристів, 3.

Довідки даються по теле
фону 2-47-54.

В інших матчах тринадцятого туру були за
фіксовані такі результати: «Буковина»—«Ло
комотив» (Вінниця) — 1:0, «Таврія» — СКА 
< .,с!їа) ~ °:3> ‘Кривбас» — «Суднобудівник» 
— 3:2, СКА (Київ) — «Металіст» — 0:0, «Ав
томобіліст» — «Хімік» — 2:1, «Десна»
«Шахтар» — );0, «Будівельник» -- С
(Львів) — 0:0, «Металург» — «Динамо» 
0:0, «Дніпро» — «Авангард» — 1:0, «Карпа
ти» — «Азовець» — 2:1.

Львівські «Карпати» зіграли в Одесі з ар
мійцями пропущений раніше матч' і зазнали 
поразки з рахунком 0:2. У зв’язку з тим, що 
«Суднобудівник» і «Автомобіліст» мають на
прикінці червня виступати в рознграші Куб
ка країни, вони завчасно провели міх: собою 

ТУРУ. Він відбувся у ЛІн- 
перемогою гостей — 1:0. 
таблицю команд третьої

Зіпсована гра

п л\ о

матч вісімнадцятого 
колаєві І закінчився 

Подаємо турнірну 
підгрупи.

І В II

ФУТБОЛ

Перед тринадцятим туром чемпіонату краї
ни з футбола серед команд другої групи кла
су «А» херсонський «Локомотив» випереджав 
кіровоградську «Зірку» лише на одне очко, 
але був вище неї в турнірній таблиці на чо
тири сходинки. Матч обіцяв бути цікавим. 
Так і сталося. Футболісти обох команд гра
ли з повиою віддачею сил, часто створювались 
гострі моменти то біля одних, то біля інших 
воріт. Важко було віддати перевагу комусь із 
суперників. Не вистачало тільки голів. Та їх 
не було не тільки тому, що нападаючі у вирі
шальний момент хибували неточними удара
ми в ціль; добре грали обидва воротарі, тому 
вони й дістали вищі оцінки, ніж форварди.

У другій половині зустрічі активнішими бу
ли господарі поля. Вовн мали явну ігрову і 
територіальну перевагу, буквально притисну
ли херсонців до їх воріг. Гра сгала жорст
кою. Дехто почав просто виявляти грубощі. 
Поганий приклад у цьому показав капітан 
залізничників Микола Чернишснко. Зауважен
ня судді всесоюзної категорії москвича Юрія 
Черникова не вплинули на нього. Грубіяна 
усунули з поля.

Поганий приклад капітана став заразливим 
для більшості його товаришів по команді. Ко
ли суддя призначив пенальті за тс, що захис
ник схопив руками м’яч у межах штрафного 
майданчика, залізничники обступили арбітра 
тісним колом, висловлювали своє обурення. 
Начальник і старшин тренер «Локомотива» 
Анатолій Лук'янснко втрутився у цю супе
речку тільки тоді, коли суддя вирішив зав
часно припинити матч, зарахувавши поразку 
залізничникам.

Ось так було зіпсовано цікаву гру.
Одннадцятнметровий штрафний удар реалі

зував Віктор Квасов.

«Металіст» 
«Карпати» 
«Суднобудівник* 
«Зірка» 
«Дніпро» 
«Локомотив» (X) 
«Металург» 
«Таврів» 
СКА (К) 
« Кривбас» 
СКА (Од) 
«Авангард* 
«Автомобіліст* 
«Шахтар» 
«Буковина» 
«Локомотив» (В) 
«Динамо» 
«Десна» 
«Хімік» 
«Азовсць» 
«Будівельник» 
СКА (Л) 
Сьогодні «Зірка» 

нобудівннка», а 14

12
~ 13

14
13
ІЗ
ІЗ
ІЗ
ІЗ
13
13
13
13
14
13
ІЗ
12
13
13
13
ІЗ
13
13

приймає ________
червня армійців Одеси.

7
7
7

7 
в 
в
5 
4
4
7
5
3
4 
4
З
2
2 
З
2 
З
1
1

4
З
З
3
4
4
6
7
7
1
3
7
5
4
Б
■6
6
4
5
2
6
5

футболістів «Суд-

1
3
4
З 
З
З
2
2
2
5
5
3 
5 
5
5
4
5
6
6
8 
G
7

15- 5 
21—12 
19- 9
11- 6
21—15
14- 8
9- 4 
18-15
10— 8
13-13
17—14
10- 9 
13-15
8-12 
G— 9

12- 13
9-18
7-17

10-15
13- 21
5—12
3-13

18
17
17
17 
J6
16
16
15
15
15
13
13
13
12
11
19
10
10
9
8
8
7

І
І

І

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ СІЛЬ-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ

КЕРЧЕНСЬКИЙ
металургійний технікум

1
ризонт». (Лсніпград). 23.15 
На першість світу з шахів. 
(М). 23.30 
тар. (М).

Друга 
Телевісті. 
родниЛ < 
«Гей, па високу полонину». 
Теленарис. (К). 20.15 — «ГІо 
Русі». Художнії) фільм. (К).

— Новини. Комен-

програма.
(К). 19.20 — 

огляд. (К).
високу : 

(К). 20.15

19.00 - 
Міжпа- 
19.50 -

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. 11 червня. Перша 
програма, 11.15 — Телевізійний 
альманах «Подвиг». (М). 12.25 
— Кіножурнал та художній 
фільм «Берег надії». (Кірово
град). 16.00 — Для школярів 

’.«Один день у стародавньому 
Римі». (К). 16.35 — «Дуда
рик». (К). 17.15 — Програма
українського кольорового те
лебачення. «Україно, пісне 
моя». (К). 18.15 — До 50-річчя 
ЛКСМУ. «Комсомол на вахті». 
(Кіровоград). 18.30 — «Пропа
гандисти ленінської школи». 
В. В. Куйбишев. (М). 19.00 - 
Молодіжна програма «Обрій», 
(Кіровоград). 19.50 — Кіно
журнал та художній фільм 
«Берег надії». (Кіровоград). 
21.20 — «Чінгіз Айтматов». Те
лефільм. (Кіровоград). 21.45 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 21.50 — Програма пере
дач. (К). 21.55 — Інформацій
на програма «Час». (М). 22.15 
— В ефірі «Молодість». «Го-

ЧЕТВЕР. 12 червня. Перша 
програма. Ц.00 — Телевісті. 
(К). 11.10 — Фільм-копцерт.
-.Співає Єрмак Ссркабаєв». 
(К). 17.00 — Мультфільм '«Му
зичні картинки». (К). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — «П'яти
річку достроково». Наука — 
виробництву. (К). 18.30 —Між
народні змагання з бігу на 
приз газети «Правда». (М). 
20.00 — «Сторінки музичного 
календаря». (М), 20.30 — Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Естрадний кон
церт. (Кіровоград).

Друга програма. 
«Аматори з 
го». (К).

21.15 -
трубохімічпо-

ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

10 червня. 11.00
(К). 11.10 -Ху-

ВІВТОРОК,
— Телепісті. . ........ ...
дожній фільм «Батьки 1 діти».
17.40 - Телевісті (К). 18.00 -

«Наші гості». 
Документальний фільм.
— Художній фільм «Батьки і 
діти». 20.30 — Програма
«Час». (М). 21.15 — «Майст
ри екрана». (М). 22.45 —«Зо
лоті ключі». Музична переда, 
ча. (Львів).

СЕРЕДА. 11 червня. 11.15 — 
Телевісті.. (К). 11.25 - "
дожній фільм «Нгуен __
Чой». 17.15 Програма ук
раїнського кольорового 
бачення. «Україно, пісне моя». 
(К), 18.15 <— Актуальний ек
ран. 19.00 — Телевісті. (К). 
19.20 — Міжнародний огляд. 
(М). 19.50 — Художній фільм 
«Нгуєн Вай Чой». 21.55 — 
Програма «Час». (М). 22.15— 
В ефірі «Молодість». (Ленін
град). 23.15 — Першість сві
ту з шахів. (М). 23.30 — Но. 
вини. Коментар (М).

ЧЕТВЕР, 12 червня. 10.10— 
Кінопрограма. 16.55 — Фільми 
для дітей. 17.25 — Репортаж 
з Миколаївської морехідної 
школи. 17.40 — Телевізійні віс
ті. (К). 18.00 — «Наука — ви
робництву». (К). 18.30 — Між
народні змагання з бігу на 
приз газети «Правда». (М). 
20.00 Сторінки музичного 
календаря. (М). 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.15 —
Кінопрограма.

Програма

Ху-
Ball

теле-

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

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 0172! Індекс 01197.

І
І
І
І
і!

І

готує А ГРО НО- 
та БУХГАЛТЕРІВ 

сільськогосподарських 
Крім основної 

кожному ви- 
стаціонарного 
присвоюються 

_____ ТРАКТОРНС- 
ТА-МАШИНІСТА І ШОФЕ. 
РА,

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

На 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), 
на третій курс приймають
ся особи, що закінчили 10— 
11 класів середньої школи 
(строк навчання 1 рік 10 
місяців),

Вступники складають ек
замени: па базі 8 класів — 
з української мови 
таит), математики 
на базі 10 класів - 
раїпської мови (твір), 
тематики (усно).

Прийом документів від 
вступників на базі 7, 8 та 9 
класів — до Зі липня, па 
базі 10—11 класів — до 15 
серпня.

До заяви додаються: ав
тобіографія, документ про 
освіту (в оригіналі), три 
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 І серпня.

При технікумі є гуртожи
ток, їдальня, кінозал і 
спортзал,-

Докумснтн надсилати на 
адресу: с, Шаміяка Знп- 
м’янського району Кірово
градської області.

Технікум 
МІВ 
для 
підприємств, 
кваліфікації, 
пускннкові 
відділення 
додаткові:

(діік- 
(успо), 

Ук- 
ма-

з
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г. Кировоград.
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Друкарня ім, Г. М. Димитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1969-70 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
на денне відділення 

на базі неповної середньої школи по спеціальностях: 
гірнича електромеханіко, 
розробка рудних і нерудних родовищ, 
агломерація 1 окускування руд, 
збагачення корисних копалин.
Строк навчання 3 роки 6 місяців. Приймаються лише 

гопаки.
На вечірнє відділення по спеціальностях; 

промислове і цивільне будівництво, 
бухгалтерський облік, 
експлуатація і ремонт автомобілів (па базі неповної 

середньої школи).
Заяви Приймаються де ЗІ липня. Вступні екзамени з 1 

по 20 серпня.
Заяви подаються на ім’я директора технікуму з додан

ням: медичної довідки (форма № 286), автобіографії, чо
тирьох фотокарток (розміром 3x4 см), витягу з трудової 
книжки, завіреної керівником підприємства (для осіб, що 
мають стаж практичної роботи не менше 2-х років), ха
рактеристики.

Вступники в групи на базі неповної середньої школи 
складають екзамени з російської або української мови 
(диктант) І математики (усно). Вступники на базі се
редньої школи складають вступні екзамени з російської 
або української мови І літератури (твір) і математики 
(усно).

Всі приїжджі забезпечуються гуртожитком.
За довідками звертатись на адресу: м. Керч, селище 
ім. Войкова, вул. Войкова, ).

АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ Л1СОТЕХНІКУМ 
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ ЗАЯВ

від випускників восьмих класів, які бажають 
навчатися па першому курсі з таких спеціальнос
тей: технік-технолог і тсхіїік-мехапік по автомобі
лях і тракторах.

Документи надсилати па адресу: г. Архан
гельск, ул. Володарская, ЗО, лесотсхликум.

М 1 І ГУ

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 10
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

НА ДОБО - 70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує кваліфікованих робітників для цукрової 
промисловості з таких спеціальностей:

оператор-дифузій — токар по металу, 
складач дифузійних ножів — токар по металу, 
ратуратнпк-штукатур-маляр, 
оператор фільтрів — штукатур-мяляр, 
апаратник варіння цукру — слюсар, 
центрпфуговщик-слюсар, 
виПарник-муляр, 
бригадир вапняно-випалювальної печі — мулгр. 
центрпфуговщнк-тссляр-стдляр, 
фррмувальннк-ливарніїк, 
електромонтер, 
слюсар-ремонтпнк.
Учні, які закінчують училище, направляються на роботу 

на цукрові заводи.
В училище приймаються гопаки 1 дівчата, які закінчи.!» 

8 та 10 класів,\ народження 1953 — 1954 року. Зара
хування в училище — без вступних екзаменів,
'Учні забезпечуються безплатно триразовим харчуван

ням,, одягом, взуттям, комплектом постелі і одержують 
па руки третину заробітку в період практики.

•Гуртожитком в першу чергу забезпечуються Сироти і 
діти інвалідів Вітчизняної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки, на спеціальності формуваль
ннк-ливарнпк — І рік.

Вступники подають заяву на Ім’я директора, свідоцтво 
або атестат про освіту, свідоцтво про народження «бо 
паспорт, характеристику з школи або місця роботи, до
відку про стан здоров’я ■ (форма № 286), автобіографію 1 
шість фотокарток розміром 3x4 см.

Заяви приймаються до ІО серпня.
Початок занять і вересня.
Адреса училища: с. Каїїітанівкя. Нопомнргородсьноіо 

МПТУ К. 10. диюкшя.
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