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В обкомі ЛКСМУ

для ювілейного ужинку
Про лист комсомольсько-молодіжної тракторної 
бригади Василя Моторного з колгоспу «Зоря комунізму»
Новоархангельського району.

Нині, коли радянський народ готує
ться гідно відзначити 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна, осе більшим і біль
шим стає трудовий ентузіазм серед хлі
боробів нашого степового краю. їх по
мисли — про землю, її багатство. Ось і 
ужинок четвертого року п’ятирічки на
багато щедріший, аніж в попередні ро
ки. На гектарі зібрано по 27,6 центнера 
хліба. Тепер нива ще І ще віддячує хлі
боробам за їх самовіддану працю. Вони 
збирають дорідний урожай цукрових бу
ряків, кукурудзи та інших сільськогоспо
дарських культур.

В обласній газеті « Молодий комунар» 
18 воресня цього року було надрукова
но лист членів комсомольсько-молодіж

ної тракторної бригади ордена Трудо
вого Червоного Прапора колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангельського району. 
Молоді механізатори розповіли про свій 
ужинок минулих жнив, про те, як вони 
борються за високу культуру земле
робства. Цей колектив молодих звитяж
ців звернувся до своїх ровесників із зак
ликом докласти ще більше своїх сил і 
вміння, щоб в наступному році, коли ми 
відзначатимемо 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна, мати щедрий хлібо
робський ужинок. «Хай найпершим де
візом великої механізаторської сім'ї Кі- 
ровоградщини стануть слова: «Працюва
ти по-ленінськи» — закликають механі
затори цього колгоспу.

Надаючи важливого значення участі 
молоді в поході за високу культуру зем
леробства, в боротьбі за високі і сталі 
врожаї всіх сільськогосподарських куль
тур, трудовій ініціативі юнаків і дівчат 
області, яка народжується в ході під
готовки до знаменного ленінського юві
лею, бюро обкому ЛКСМУ схвалило лист 
комсомольсько-молодіжної бригади Ва
силя Моторного з колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельського району «Бу
ти ниві щедрою».

Міськкоми, райкоми ЛКСМУ, первинні 
комсомольські організації колгоспів і 
радгоспів зобов’язано обговорити лист 
на зборах молодих механізаторів у трак
торних бригадах, відкритих комсомоль
ських зборах. Молоді колгоспники ма
ють переглянути свої зобов'язання і 
розробити заходи, щоб в наступному 
ювілейному році нива знову оддячила 
хлібороба багатими дарунками.

Редакції газети «Молодий комунар» 
постійно подавати матеріали про хід со
ціалістичного змагання між комсомоль
сько-молодіжними колективами трактор
них бригад, молодими хліборобами об
ласті.

ТІ А ПАГОРБІ біля ставу стоїть 
невеликий будинок. БуЙНІХт;. 

коло нього яскраві квіти, зази
рають у вікна розлогі яблуні. На 
світанку, коли надворі починає сі- 
ріти, а над ставком клубочиться 
ранковий туман, спалахує в його 
вікнах світло. Розпочинається новий 
трудовий день родини садоводів— 
завідуючої сортосадом колгоспу 
імені Шевченка Кіровоградського 
району Антоніни Гнатівни Ігнатьє- 
вої та старшого агронома Павла 
Даниловича Панченка.

Прикрашати землю, заквітчувати 
її садами — їх покликання, справа 
життя.

...У 1939 році приїхали в Перво- 
званівку з новенькими дипломами 
агроном Леонід Скалько та вчи
телька біології Антоніна Ігнатьєва. 
Любили вони землю свою рідну, 
мріяли уквітчати її рясно зелен- 
квітом.

Правління артілі, всі колгоспники 
гаряче підтримали пропозицію мо
лодих спеціалістів закласти свій 
колгоспний сад. Ніхто не хотів ли
шатися осторонь великої справи. 
Всі, і молоді, і старі, виходили в 
степ за село. Розорювали перші 
гектари родючої незайманої землі. 
Випереджаючи один одного, копа
ли ярки для дерев. З Київщини, з 
Мліївської плодоовочевої станції 
завозили тендітні саджанці яблунь, 
слив, вишень.

Засмаглий від сонця і вітру, 
схудлий від незліченних турбот,

ф Нас ведуть комуністи

Зеленквіт

І РУКИ
г

частівки, 
імені XX з’їзду

черга співаків, танцюристів, читців, 
пісні українських радянських ком- 
нарадні мелодії. А ще частівки, 
доярку колгоспу

польовому стані тракторної бригади прн-

сіоната» Бетховена, російська народна пісня 
«Ты взойди, солнце красное». А наприкінці 
хлібороби з увагою слухають у грамзапису 
промову В, 1, Леніна «Що таке Радянська 
влада».

А ось і 
Зринають 
познторів. 
Вони про .. ____ .... _
КПРС Л, Кравченко, яка з початку року на
доїла на корову понад 2600 кілограмів моло
ка. Потім про ланкову колгоспу «Перемога» 
Любу Гресь, що збирає нині більше 400 цент
нерів цукрових буряків з гектара:

В'неї справи йдуть відмінно
і весною, і в жнива.
Орден Лепіиа на грудях — 
Вона краща ланкова.

Дівчата співають частівки. А інші культар
мійці одкривають галерею портретів кращих 
людей району. Тут зображені агроном кол
госпу імені Фрунзе О. Днгас. В його артілі 
зібрали на гектарі 33,0 центнера пшениці. А 
ось птахарка артілі «Росія» Н. Овчаренко, яка 
вже мас па курку-песучку по 108 штук яєць. 
Поруч —. портрет скотаря колгоспу імені 

.....-- ". „-™и щодоби

На польовому стані тракторної бригади при
слухалися. Прислухалися до пісні, що зринала 
десь за високими тополиними брамами.

Земле кохана,
Рідна земле моя...

Ось вона, ця задушевна І хвилююча мело
дія звучить зовсім поруч. До будинку механі
заторів під'їжджає ціла валка автомашин. На 
передній — червоне полотнище. Там напис: 
«Ленінський агітпоїзд», А на інших — транс
паранти, заклики.

...Культармійці лаштують імпровізовану сце
ну. А тим часом лектор зустрівся з механіза
торами. Починається розповідь про життя і 
діяльність В. І. Леніна. Раз по раз слова лек
тора змінюються улюбленими мелодіями вож- —. -г-г.. ------- н„ ____
дя, записаними па плівку. Ось звучить «Апас- Шевченка М. Бубнова. Він домігся

кілограмових приростів живої ваги молодняка 
великої рогатої худоби. ,

Доспівана пісня. І кілька культармійців 
натхненно промовляють:

— Гордиться тобою, людино,
Радянська держала.
Господарям щедрих полів —
І шана I слава.

Після концепту хлібороби прямують до ав- 
толавкн. Найбільше їх збирається біля авто
машини. де виставлено репродукції картин, 
що розповідають про життя Ілліча...

Так було в артілі (мені Леніна.
Агіткультпоїзд з Новоукраїнки бував майже 

п кожному колгоспі району. Лише під час 
жнив культармійці Зі раз виїздили в степ. 
А нині вони серед сівачів, буряководів, меха
нізаторів, які заготовляють корми для худоби, 
ідуть вони на польові стани тракторних 
бригад, на тваринницькі ферми, в сільські 
клуби.

Сценарій виступів агіткультбригади (її очо
лює Д. Валуна), повсякчас змінюється. В кож
ному колгоспі наперед культармійці дізнаю
ться про кращих людей села. Про них скла
дають частівки, їм присвячують цілі концертні 
програми.

Натхненно звучать пісні про землю, про ру
ки хлібороба. Культармійці складають шану 
людині, яка робить щедрою свій степ,

1. БОРС, 
старшин методист обласного 
Будинку народної творчості.

Фото С. БРОВЧЕНКА.
Новоукраїлський район.

ПОНЕДІЛОК — ДЕНЬ ЧУДОВИЙ
Минулий понеділок для моло

дих гірників Світлопільської шах
ти увінчався великим трудовим ус
піхом. Прохідники виконали збій
ку між вертикальним та похилим 
стволами.

Відповідальний момент збійки 
провели бригади Івана Стрючснка 
та Миколи Кузьменка.

На поверхні героїв дня тепло 
привітали зав. відділом про
мисловості Олександрійсь кого 
міськкому партії І. ЛІ, Урнцький і 
головний інженер тресту «Кірово- 
градвуглебуд» М, С, Сумченко.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
працівник Олександрійсь
кої міськрайгазетн.

ІСКРА ФЕСТИВАЛЮ
В колгоспі імені Петропського 

відбувся фестиваль самодіяльного 
мистецтва, присвячений 100-річчю 
8 дня народження В. 1. Леніна. 
В урочистій тиші мешканці села 
Могутнього поклали вінки до обе
ліска Слави. Після мітингу в Бу
динку культури перед односель
чанами звітували аматори сцени,

Сільські драмгуртківці постави
ли п’єсу М. Зарудиого «Сині ро
си». В головних ролях виступили 
молоді механізатори Віктор Сто
лярчук, Володимир Солонько, Ле
онід Махио та інші.

А. ОЛІЗАРЕНКО, 
Колгосп їм. Петровського 
Кіровоградського оайону.
3450 ТОНН ПОНАД ПЛАН

Молоді зиам’яиські залізнични
ки завжди високо тривали пра
пор трудової честі. В дні підготов
ки до 100-річчя з дня народжен
ня В. І. Леніна молодіжні екіпа
жі закріплюють і примножують 
здобуті успіхи.

Бригади машиністів Володимира 
Жмура та Вадима Роя ведуть пе
ред серед електровозників. Вадим 
Рой уже перевіз понад завдання 
3.450 тонн вантажу, зекономивши 
при цьому II тисяч кіловат-годин 
електроенергії.

Високі показники має молодий 
машиніст, член обкому комсомо
лу Микола Тимофеев, машиніст 
Анатолій Слюсарснко та інші.

В. СТЕПАНОВ.
1 м. Знам'янка. _ .

Відбулось перше заняття в цьо
му навчальному році районної мо
лодіжної літературної студії 
«Вись». Керівник студії, член об
ласного літературного об’єднання 
М. П. Сухов познайомив початків
ців з планом роботи «Висі», а по
тім надав слово краєзнавцеві І, К. 
Бойку.

Свої нові твори прочитали по- 
стн-початківці учень зоотехиікуму 
Василь Рачкован, учениця Тиш- 
ківської середньої школи Люба 
Мусієнко та інші.

З особливим інтересом студійці 
слухали баладу «Перстень» моло
дого поста Миколи Суржва,

До ленінського ювілею студійці 
запланували виступити Із власни
ми творами на ленінську тематику 
перед учнями шкіл, робітниками, 
колгоспниками,

В. ШУЛЬГА.
ЗА ДОСВІДОМ 
ДО СУХОМЛИНСЬКОГО

На Цьому тижні в Кіровоград
ському державному педагогічному 
інституті ім. О. С. Пушкіна відбу
лася зустріч з групою студентів 
четвертого курсу філологічного фа-і 
культету Київського державного 
педінституту ім. О. М. Горького. 
Після вечора, влаштованого пуш- 
кіпцями, студенти з Києва ознайо
милися з нашим містом, відвідали 
хутір «Надію», вшанувавши кори
феїв українського театру.

Найбільше часу проведуть гор- 
ківці в с. Павлиші. Адже основна 
мета їхньої поїздки — ознайомити
ся з досвідом і роботою педагогіч
ного колективу школи, де працює 
відомий педагог, член-корсспонденг 
Академії педагогічних наук СРСР, 
Герой Соціалістичної Праці В. О, 
Сухомлннський.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
поза штатний кореспондент.

Леонід Михайлович Скалько був 
завжди серед людей. Добрим сло
вом, дотепним жартом, власним 
прикладом умів він захопити, під
бадьорити своїх помічників.

— Ну як йому відмовиш, коли й 
сам він, не покладаючи рук, пра
цює, — гомоніли між собою од
носельчани. І, переборюючи вто
му, забуваючи про мозолі, працю
вали до пізнього вечора.

І ось, нарешті, наступив день за
кладання саду. Першу яблуньку, 
хвилюючись, посадили агроном і 
вчителька. Вони завжди робили все 
разом. Дбайливо закутували соло
мою молоді деревця, щоб уберег
ти їх від зимової негоди, розклада
ли курні вогнища під час цвітіння 
саду, щоб не торкнулися пізні за

морозки тендітних пелюсток. Мрія
ли про майбутній урожай.

Сад сподобався німецькому ко
менданту міста Кіровограда. Вирі
шив оселитися тут після війни. І 
навіть почав собі маєток будувати: 
фашистські солдати зруйнували в 
сусідньому селі лікарню і почали 
надбудовувати другий поверх над 
Первозванівською школою, в якій 
волів жити комендант. Тож, дба
ючи про багатство «свого» саду, 
наказав не чіпати дерев.

А для первозванівців колгоспний 
сад став незайманим куточком ра
дянської землі, де діяли закони 
товариства і колективізму. Дівчата 
й молодиці ховалися тут від ви
гнання в Німеччину. Усіма правда
ми і неправдами Скальпові вдало
ся вилучити з Кіровоградського 
концтабору тридцять військовопо
лонених для роботи в саду. Ці лю
ди були врятовані від вірної смер
ті завдяки мужності агронома.

У дні радянських свят ще зранку 
заходили до Скальків поодинці 
дівчата і хлопці-військовополоненІ. 
Тихо вітали господаря з святом. 
Хтось із парубків, копіюючи Леві- 
тана, виголошував святкове по
здоровлення. А потім напівголосно 
співали радянські пісні. Прогнозу
вали, коли ж Червона Армія звіль
нить Кіровоградщину від фашист
ських круків. Як вони всі мріяли 
про день перемоги!..

Та не судилося Л. М, Скальпові 
побачити звільненою свою Перво- 
званівку. Життя його трагічно обір
валось незадовго до приходу ра
дянських військ. Німці дізналися 
про зв’язок агронома з партизана
ми.

Принишкла, але не скорена Пер- 
возванівка проводжала в останню 
путь кращих своїх синів. Востаннє 
крокували рідним селом колгоспні 
комуністи і активісти. Зв’язані дро
том, жорстоко покатовані озвіріли
ми фашистами, еони гордо трима
ли голови.

Рвучко подалася вперед Антоні- 
на Гнатівна; ще міцніше пригорну
ла до грудей доньку, коли поба
чила змарнілого, в синцях, у подер
тому одязі чоловіка. До горла 
підкотив тугий солоний клубок. 

(Закінчення на 2-й стор.).
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ЗЕЛЕНКВІТ
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
З роз’ятрених грудей рвався тяж
кий стогін. Очі чоловіка ніби про
мовляли до неї: «Будь мужньою, 
Тоню... Бережи доньку, сад...» 

Прийшов і на Кіровоградщину 
день довгоочікуваного визволення, 
Антоніна Гнатівна зі своїми поміч
ницями Ольгою Гусарик, Євдокією 
Скороход, Марією Черепецькою 
одразу ж заходилися біля саду. 
Лікували знівечені деревця, підрі
зали сухе гілля, збирали гусінь, ро
били нові насадження. І знову над 
вільним степом зашумів сад 
Скалька, пружно потягнулися до 
сонця молоді пагони.

А 1952 року в сад прийшов аг
роном Павло Данилович Панченко. 
Як і Антоніна Гнатівна, любив він 
землю, хотів прикрашати її. Зрід
нила їх робота, спільна мета і по
гляди.

Самовіддано, не рахуючись із 
часом, працювали вони з саду. 
Проводили цікаві досліди, ставили 
сміливі експерименти, уважно слід
кували за акліматизацією рослин, 
дбайливо доглядали слабкіші де
ревця. Сад став для П. Д. Панчен- 
кд неначе рідним дитям. Тож не 
випадково для дипломної роботи 
(навчався він заочно на плодоово
чевому факультеті Уманського 
сільськогосподарського інституту) 
агроном обрав тему «Сімнадцяти- 

. річне сортовипробування плодо
ягідних культур у Кіровоградській 
області.

МИНУЛИ РОКИ копіткої праці. Сьо
годні на 200 гектарах саду та

30 гектарах виноградника вирощу- 
I сться близько 600 сортів різнома- 
I нітних плодоягідних культур, в то- 
| му числі понад 50 видів виногра

ду і 180 сортів яблук. Господарями 
•почувають себе і південні фрук
ти — персики, абрикоси, димчасті 

І сливи, медові груші. Недарма ж 
кіровоградський сортовипробуваль
ний сад вважається одним з най
кращих не тільки на Україні, але 

І й з Союзі.

— На кожний витрачений карбо
ванець ми одержуємо п’ять карбо
ванців прибутку, — якось казав 
мені Павло Данилович.

Це досягнення — результат ба
гатьох років творчих шукань, не
втомних експериментів. У 1955 ро
ці колгосп імені Шевченка був 
учасником Всесоюзної сільськогос
подарської виставки в Москві. За 
одержання високого врожаю 
фруктів він нагороджений Дипло
мом 1 ступеня та премійований ав
томобілем. А господиня саду Ан
тоніна Гнатівна одержала малу зо
лоту медаль.

Натхнені почесною нагородою, 
садоводи працювали ще наполег
ливіше. Урожаї з року в рік підви
щувались. Все частіше траплялося, 
що фрукти одночасно достигали 
на значній площі. Треба було не
гайно збирати їх і якомога швидше 
реалізовувати у свіжому вигляді. 
Та саме це останнє і не завжди 
□давалося. Не було змоги зберіга
ти тривалий час велику кількість 
фруктів у високоякісному стані. 
Колгосп терпів збитки. А на кіро
воградських базарах господарюва
ли, розкошуючи перекупки. Хіба 
це не прикро? «Що робити?» — не 
раз замислювались колгоспники.

Нарешті, вихід було знайдено. 
Спершу до ладу стала сушарня, 
розширювалося плодосховище. Та 
це був лише тимчасовий вихід. 
Колгосп почав будувати консерв
ний цех.

У липні 1966 року з конвейєра 
зійшли перші банки фруктових 
консервів. На прилавках магази
нів Кірозоградщини з'явилися 
смачні компоти, соки, маринади з 
яблук і груш. Яскраві етикетки го
ворили покупцям, що це — про
дукція консервного цеху колгоспу 
імені Шевченка Кіровоградського 
району. Почалась і переробка 
плодоягідних культур на іскристі 
сухі вина. Вступ у дію консервного 
цеху дав змогу підвищити товар
ність садівництва майже вдвоє.

Згодом радісна звістка прийшла 
в колгосп імені Шевченка: за знач
ні досягнення в розпитку садівниц
тва, одержання тривалих рекорд
них врожаїв плодоягідних культур, 
багаторічну плідну працю Батьків
щина назвала Антоніну Гнатівну 
Ігнатьєву Героєм Соціалістичної 
Праці. Засяяли на її грудях п’яти
кутна зірка з серпом і молотом і 
орден Леніна. А Павла Данилови
ча було нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора.

Та не таке подружжя, щоб за
спокоїтися на досягнутому. Нові 
рубежі визначають собі Антоніна 
Гнатівна і Павло Данилович. Чека
ють їх нові турботи, творчі шукан
ня.

П. Д. Панченко розповідає:
— Ми беремо курс на району

вання в степовій смузі карликових 
порід фруктових дерев. Це дуже 
перспективна справа. Судіть самі: 
на кожному гектарі розміститься 
650—1000 дерев, які щороку дава
тимуть принаймні 400—500 центне
рів плодів з гектара.

•— Чи не вплине це на смакові 
якості, вагу плодів?

— Ні, — посміхається моїй не
обізнаності агроном. — І зовніш
ній вигляд, і дегустаційні якості 

залишаться звичайними.
Дуже цікава проблема, але це— 

справа майбутнього. А сьогодні і 
при звичайних породах дерев са
доводи одержують такі врожаї, що 
вистачає їх і для кіроаоградців, і 
для друзів з інших республік.

Змінилося обличчя кіровоград
ських степів. Вкрилися вони куче
рявими садами. І нікого це вже не 
дивує. Звикли ми вже до цього. 
Та коли ви зриваєте з дерева ру
м’яне яблуко чи'наливаєте кухоль 
сонячного степового вина, пам’я
тайте, що ціною людського життя, 
довгорічною працею все це набу
то. І стараймося зробити так, щоб 
Кіровоградщина окривалася все 
новими й новими сада/ли,

Людмила ПАНЬКОВСЬКА. 
студентка Кіровоградського 
інституту сільськогосподарсь
кого машинобудування.

с. ГІервозванінка 
Кіровоградського району.

В переддень навчання
Відбувся обласний дводенний семінар керівників районних 

та міських пропагандистських семінарів комсомольської по
літосвіти.

Аудиторією настіж відчинених дверей став у ці дні мално 
зал гарнізонного клубу офіцерів. Керівники семінарів гурт
ків «Біографія В. І Леніна», «Бесіди про партію», «Круго
зір». «Наш Ленінський комсомол», пропагандисти, другі сек
ретарі міськкомів і райкомів ЛКСМУ зібралися на відверту 
розмову про навчання в гуртках політосвіти цього року.

Семінар доповіддю «Про завдання комсомолу по організа
ції політичного навчання комсомольців і молоді в ІВІІН—1970 
навчальному році» відкрила секретар обкому ЛКСМУ Г. Ла- 
іцевська.

З перспективами розвитку сільського господарства області 
познайомив присутніх заступник начальника обласного уп
равління сільською господарства ЛІ. Д. Лисенко. З великою 
увагою була прослухана лекція «Про міжнародне становище 
Радянського Союзу на сучасному етапі», з якою виступив 
лектор обкому КП України Д. М. Клюєнко.

Багато практичних порад почули учасники семінару в до
повіді «Організація методичної роботи з пропагандистами» 
консультанта Будинку політосвіти обкому КП України 
А. О. Дучеика.

З методичними лекціями і бесідами перед учасниками се
мінару виступили також кандидат філософських наук, доцент 
Кіровоградського педінституту В. М. Чикін. методист-кон
сультант Будинку політосвіти обкому партії С. П. Донцова, 
доцент інституту сільськогосподарського машинобудування 
І. Д. Федотенков.

Назустріч 
великій даті

1
ДАМАСК. 100-рГччю з дня народження В. І. Леніна присвя

чена редакційна стаття газети «ІІІдаль аш-шанб».
Ім'я Леніна, пише газета, дороге сотням мільйонів людей, 

які борються за своє соціальне 1 національне визволення. 
ПІ з’їзд компартії Сірії, який відбувся у червні, у спеці
альній резолюції підкреслив необхідність проведення ши
роких заходів щодо поширення марксистсько-ленінського 
вчення серед трудящих мас.

Торжества з паї оди 100-річчя з дня народження В. I. 
Леніни, пише газета, повинні пилитись в демонстрацію 
дружби між Сірією і Радянським Союзом — Батьківщи
ною великого вождя.

Безрадісні перспективи
БОНН. У серпні цього року партість життя в ФРІІ зрос

ла порівняно з тим же періодом минулого року на 3,1 про
цента. Офіційне повідомлення про це було опубліковано у 
західнонімецькій столиці.

Ще безрадісніші перспективи на період після виборні у 
бундестаг, які відбудуться 28 вересня.

Як повідомляє газета «Франкфуртер рундшау», міністр 
господарства ШІллер, виступаючи н Бонні, заявив що в 
ФРН має бути проведене значне підвищення цін, яке заче
пить багато галузей господарства.

Испіісьчсііііість в Італії
РИМ. Майже два мільйони італійців не можуть ні чита

ти, ні писати, повідомляє преса. Більша частина неписьмен
них проживає в Сардінії, Сіцілії і південних областях 
Італії. (ТАРС).
. ■■■ е»-7іг——^імщд—гт—зт~птш—і^—Д~Т~птічл ди ух:гх~---^ т. .

ЯКОГО мусить бути шкала 
робітничої молоді? Яка по

винна бути її матеріальна і 
виробнича база? Хто в першу 
чергу мусить дбати про вихо
вання і "навчання працюючої 
молоді? Як спланувати занят
тя для тих, хто працює в різ
ні зміни? Як і хто мусить сти
мулювати навчання, заохочу
вати учнів вечірніх шкіл? Що 
це дає школі, виробннцтьу? 
Який взагалі має бути зв'язок 
між школою і виробництвом? 
Чим живе і чим повинна жити 
сільська вечірня школа?

Всі ці проблеми вимагають 
вирішення. Говорячи про ве
чірню і заочну освіту, мені 
хотілося б спершу зупинитися 
на досвіді педагогічного ко
лективу однієї школи — За- 
валліь'ської, бо він став не
мов еталоном районного, я, 
можлизо, і обласного масшта
бу.

Успіхи аедагогічиогп колек
тиву За валлійської ШРМ по
яснюються, _на мою думку, 
перш за все її тісним зв’язком 
з виробництвом. Цей зв’язок 
закріплює сталі учнівські кон
тингенти, забезпечує форму
вання і роззиток особистості 
учня, психологічну підготовку 
молоді до навчання і праці, 
ь’иховує потребу в знаннях. ЯК ЖЕ ПРАКТИЧНО здійс

няється цей зв'язок у завал- 
ліішіь'? Почати, мабуть, по
трібно з того, що на графіт
ному комбінаті створено ко
місію сприяння школі робітни
чої молоді, в яку входять ке
рівники підприємства. В кож
ному цеху діє своя цехова ко
місія.

— Вечірня школа — наш 
тринадцятий цех, — любить 
повторювати директор комбі
нату А. К. Ремесленников.

І це дійсно так. Давайте про
слідкуємо за якимось відрізком 
життєвого шляху молодого робіт
ники чи робітниці, що приходять 
на графітний комбінат. Розмова 
з ним» починається з освіти. Як
що юнак чи дівчина пе закінчили 
середню школу. їм відразу ж вру
чається направлення в ШРМ. 
Контроль за успішністю та відві
дуванням здійснюється як учите
лями. так і працівниками комбі
нату. Діір-киІЇ ШРМ та графітово
го комбінату щоквартально роз
робляють спільні заходи, навчан

ня робітників є одним з перших 
питань на партійних бюро, збо
рах, засіданнях комітету ЛКСМУ, 
на засіданнях завкому, зборах ро
бітників у цехах.

Одним з дієвих засобів спри
яння навчанню та успішності уч
нів стали диспетчерські нарад», 
які проводяться кожної п’ятниці. 
На них підводяться підсумки ро
боти школи за кожний тиждень.

Може скластися враження, 
що дирекція комбінату лише 
тим і займається, що контро
лює успішність і відвідування 
своїх робітників-учаіа. Це 
зовсім не так, хоч без цих за- 

м. ходів теж не обійтися. Го

Цех номер тринадцять
•ФУНДАМЕНТ ШКОЛИ РОБІТНИЧОЇ МОЛО

ДІ - ВИРОБНИЧА БАЗА. ® ДО 100-РІЧЧЯ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ В. 1. ЛЕНІНА ВСІ РОБІТНИКИ ЗА- 
ВАЛЛІВСЬКОГО ГРАФІТНОГО КОМБІНАТУ МА
ТИМУТЬ ВОСЬМИРІЧНУ І СЕРЕДНЮ ОСВІТУ.

• ІНЖЕНЕРИ - СВОЇ.
• ЧИМ ЖИВЕШ, СІЛЬСЬКА ШКОЛО?

ловний напрямок — заохочен
ня.

Зовсім недавно мені дове
лося прочитати наказ за під
писом директора комбінату, 
яким він преміює Бориса Ара- 
товськото, Михайла Мамула- 
та, Володимира Малярчука, 
Юрія Думапського та ще доб
рий десяток їх товаришів за 
успішне навчання в школі. Не 
будемо гов’орити про роз
мір премій, бо головне не цс. 
Головне, що кращі учні від
чувають турботу про себе, 
відчувають, що їх успіхами в 
навчанні цікавляться, що ус
піхи ці мають значення пе ли
ше пля них особисто, а й для 
всього комбінату.

Та так воно і є. Знання, що 
їх учні здобувають у школі, 
дуже допомагають їм у пра
ктичній роботі.

Ось приклад... Якось перед 
комбінатом постало завдання 
збільшити випуск графіту до 
21 тисячі тонн на рік. Необ
хідно було розробити ряд за

ходів по запровадженню ме
ханізації і розширенню вироб
ничих площ. Одним з таких за
ходів було встановлення чет
вертого сушильного барабана. 
Треба було закласти залізобе
тонний фундамент, який за
безпечував би пахил барабана 
під кутом у чотири градуси. 
Цю геометричну задачу роз
в’язав колишній десятиклас
ник, а пипі старший майстер 
беззольного цеху Ф. Д. Цим« 
бал. Після цього він вніс 28 
раціоналізаторських пропози

цій.
За останні роки на графітному 

комбінаті подано 1745 раціоналіза
торських пропозицій, з ник при
йнято 1035 і вже запроваджено у 
виробництво 961. Із 170 раціоналі
заторів комбінату половина — ви
пускники ШРМ.

Це багато про що говорить. Як
що ж додати, що на комбінаті 
близько 80 процентів інженерів— 
колишні випускники школи ро
бітничої молоді — можна з пев
ністю сказати, що співдружність 
школи й комбінату дав добрі ре
зультати.

ДИРЕКЦІЯ КОМБІНАТУ 
слідкує за долею учнів ШРМ 
і після закінчення ними шко

ли. Колишній випускник шко
ли М. Л. Третяк заочно закін
чив Московський індустріаль
ний технікум, а потім Київсь
кий інститут народного гос
подарства, зараз працює па 
комбінаті. Секретар партійної 
організації комбінату О. І. 
Гавловськпй теж випускник 
цієї школи. Таких прикладів 
можна навести безліч.

. Не можна пе наголосити ще 
раз на тому, що робітнича мо
лодь, .яка Учиться, оточена па 

комбінаті увагою і піклуван
ням. Підвищення розряду по 
фаху ставиться тут в пряму 
залежність від освітнього рів
ня. _ квартирні питання теж 
розв’язуються в цьому плані.

Школа для комбінату ста
ла справді тринадцятим це
хом. Лише минулого року на 
обладнання учбових кабінетів 
було асигновано комбінатом 
більше трьох тисяч карбован
ців’, а всього па матеріальну 
базу інколи виділено десяіь 
тисяч карбованців.

Дехю може зауважити, що За- 
валлівсьха середня школа робіт
ничої молоді не рядова, базова. 
Частка правди тут е. Умови ро
боти в цій школі, порівняно з ін
шими, кращі. Але ж і в інших ве
чірніх школах вчиться ПРАЦЮ
ЮЧА молодь. І хоч у цьому ви
падку підприємств кілька,' вони 
теж можуть стати БАЗОЮ 
для школи.

Скажімо, в Гайворонській вечір
ній школі навчаються молоді па
ровозоремонтники, робітники гра
нітного кар’єру, вагонного депо. 
Керівники цих підприємств беруть 
участь у роботі педагогічних рад, 
разом з комітетами ЛКСМУ на
правляють на навчання комсо
мольців і нсспілкову молодь, що 
не має середньої «світи, слідку
ють за відвідуванням і успішніс
тю учнів.

МОВА ЙШЛА про міські ве
чірні школи, де справи 

складаються добре. Але шко
ли сільської молоді, за дея
ким винятком, викликають 
глибоку тривогу у районному 
відділі народної освіги. Пе
рс*! нами стоїть велика і ще 
не вирішена проблема. Це — 
початок учбового року В СІЛЬ
СЬКІЙ вечірній школі.

Друкуючи цей матеріал, редакція сподівається шо питяи 
ня, підняті завідуючим Гайворонським паііпіо ї 'п Чі 
зацікавлять директорів шкіл робітничої і УДРИм»працівників віДділівРнародлої освіт 1еоішши“’Тї М°Л0ДІ’ 
І колгоспів, учителів, учнів робітнії ? підприємств
ВСІХ, кого в тій ЧИ І П1ІІЙ мі»; ' с«льської молоді,
вчання юнаків і дівчат Редакція ПечІр,,е ' заочне иа-
сторінках «Молодого комунара» гіоділигис«’ Т01ва,,пші’ иа 
Щодо навчання працюючої молоді Л1лмтися міркуваннями

Справа в’ тому, що початок 
цей збігається з періодом ін
тенсивних сільськогосподарсь
ких робіт. Тут і збирання цу
крових буряків, соняшнику, 
кукурудзи, підготовка грунту 
до нового врожаю, сівба. Уч
ні пе мають змоги в цей пері
од відвідувати школу, а по- 
іім, коли обсяг робіт зменшу
ється. учителям доводиться 
перевантажувати учнів’, щоб 
виконати навчальну програму. 
Дехто не витримує' цього.

Треба сказати, що й мате
ріальна база сільської вечір
ньої школи, порівняно з місь
кою, гірша, і ставлення до 
учнів з боку правлінь біль
шості колгоспів залишає ба
жати кращого. Зараз, коли 
життєвий ріь'ень колгоспників 
різко піднявся, коліі^ зростає 
кількість колгоспів’-мільйоне- 
рів, є можливість виділити 
певну суму на обладнання ка
бінетів, на премії для кращих 
учнів,

А~ хіба колгоспам нй потрібні 
свої агрономи, зоотехніки, Інжене
ри? Хіба не погрібні кваліфікова
ні механізатори, інші фахівці? Але 
якщо на підприємствах підвищен
ня виробничого розряду ставиться 
в залежність під освітнього рівня, 
то в колгосгах поки що нього не 
рооиться. А треба, необхідно ро
бити це.

Досвід деяких господарств, 
які мають (Твоїх стипендіатів, 
які заохочують сільську мо
лодь до навчання, морально і 
матеріально стимулюють це 
навчання, показує, що справи 
в Цих колгоспах йдуть кра
ще, на основні виробничі 
ділянки юнаки і дівчата йдуть 
охочіше, всі ділянки госпо
дарства мають або матимуть 
кваліфікованих працівників.

, і. МУДРИЙ,
завідуючий Гайвопон- 
ським райвно.
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До 100-річчя з дня народження Марселя Кашена

Нагорода на все життя
Карга •— подарунок радянських 

товаришів — виймала півстіни и 
невеликому, скромному кабінеті 
директора «Юмаиітс». Нерідко, 
відклавши вбік гранки чи газетну 
підшивку, Марсель Кашеи нссиі- 
хом піднімався ’з крісла, підходив 
ДО стіни І довго вдивлявся н ро
сійські назви міст.

Палець Кашсна зупиняється на 
північному заході величезної краї
ни, Він перебирає спогади, не в 
силах відірватися від них, опу
скається в крісло і прикриває до
лонею очі. -10 років минуло, а 
пам'ять береже дорогі образи ми
нулого.

На початку березня 1917 року 
весі, світ облетіла вражаюча нови
на: в Петрограді повстання, сто
лиця в руках народу, Миколі II 
довелося зректися престолу. Стри-

вожений французький парламент, 
щоб вияснити на місці, що від
бувається н Росії, посилає туди 
делегацію депутатів-соціалістів. У 
її складі був І Марсель Кашсн.

Кашей згадує, о якій напрузі І 
замішанні перебував Петроград. 
Мітинги, збори, демонстрації. Вже 
з ранку вулицями проходять то 
рівні колони, то безладні натовпи 
з якимись випадковими лозунга
ми, іноді навіть з іконами. Порож
ні магазини, довгі черги за хлі
бом, цукром, м’ясом. Поїздки на 
фронт зробили Кашсна запеклим 
противником імперіалістичної бій
ні. Повернувшись в Париж, він 
на з'їзді соціалістичної партії 
Франції проголошує: «Геть вій
ну!», «Хай. живе революція в Ро
сії!»,

Влітку двадцятого року Марсель

Кашеи знову їде в Росію, в Мос
кву. На засіданні Виконкому Ко
мінтерну, присвяченому становищу 
в французькій соціалістичній пар
тії, він зустрічається з Леніним. 
Під час тривалої розмови Ленін 
кілька разів уставав з-за столу 
крокував по кімнаті, нахилявся до 
Кашсна очі в очі.

...Вище голову, товаришу Ка
шсн. За вами йде французький 
пролетаріат, який викликає за
хоплення своєю історією, своєю 
боротьбою. Ви, французи, повинні 
добре розуміти нашу тактику •— 
вона також підготовлена і револю
ціями вашого народу.

Доброю школою комунізму ста
ли для Кашена відвідини Радян
ської республіки. Особисте зна
йомство з Леніним, поїздка по 
країні, участь у роботі конгресу

Комініерна. спілкування з будів
никами нового суспільства — все 
це зробило з французького соціа
ліста стійкого і 
муніста-ленінця. 
Країни Рад.

Коли Кашсну сповнилося 
ків, пін не уявляв, що найрадісні
ша звістка прийде з Москви. За 
багаторічну діяльність за зміцнен
ня дружби народів Франції і 
СРСР Радянський уряд нагородив 
його орденом Леніна.

— Це нагорода всього мого жит
тя, — сказав схвильований Ка
шей Морісу Торезу, що поздоров
ляв його.

І дійсно: щоб він не робив піс
ля незабутніх зустрічей з Володи
миром Іллічем, завжди перед 
Марселем Кашсном була одна 
перспектива — визволення людст
ва. її відкрив і вказав Ленін.

І до кінця своїх днів ішов 
Цієї Мети Марсель Кашеи — 
селянина, робітник, комуніст.

На знімку: Марсель Кашеи 
ля Стіни комунарі!! на кладовищі 
Пер-Лашез. Париж. 1927 рік.

Анатолій КУБАНСЬКИЙ.

Чекання на
І тривожно, І весело... 
Поспішіть поїзди. 
Може, дівчині весну ви 
Привезете сюди.
Може, той, у захисному, 
Саме нині п путі.
Поїзди мої, вісники, 
Журавлинно летіть!

пероні
Із-за тихого обрію 
Шліть стрічальиі гудки. 
Поїзди, будьте добрими, 
Як дівочі думки.
Серцю тужно і весело... 
То ж СПІШІТЬ, поїзди. 
Ліоже, дівчині весну т.и 
Привезете сюди.

Леонід НАРОДОВИЙ

Яблука
У далекім світі.
У вихрастім літі
Виснуть яблука червоні
На високім вітті.
Через далі сині,
Через мрії сиві
Провисають прямо в серце. 
Солодом щасливі.

Мед-вином налиті,
ІЦе й росою вмиті, —
А мені ж їх по зривати 
Та ніколи и світі.
Яблука червоні.
Ось вам дві долоні...
Стереже нас пічний сторож 
В синьому безсонні.

Валерій ГОНЧАРЕНКО

Де їй хмариш? Про кого мариш, 
Розсипаючи згадок зорі?
Я бел тебе, як білий парус
Бел попутного вітру в морі.
Я и наївнім своїм чеканні
Дні на роки уперто множу.
Загубив я себе, в коханні,
А тебе відшукать не можу.
Вже моєї надії поле
Перетнуло чубате літо,
Тільки ти не прийдеш ніколи 
Синьооке далеке лихо.
В мреві шляху, дзвінка потребо, 
Гасне крок мій, як день припізнеинй... 
Я люблю тебе так. як небо
Любить птах із крилом підрізаним.

ВКЛОНІМОСЬ ІСТОРІЇ

КОНКУРС ТРИВАЄ

і

Першого вересня . тисячі 
хлопчиків та дівчаток нашої 
області знову сіли за нарти. 
Прийшли до школи іі першо
класники, для яких Цей рік 
знаменний подвійно, бо ця да
та-. їм запам'ятається не тіль. 
кп першим дзвоником на 
шкільному подвір’ї та зустріч
чю з першою вчителькою, а й 
тим. шо свій перший крок до 
освіти вони зроби.ЧІ! напере
додні знаменної дати — 100-річ
чя з дня народження В. І. Ле
ніна.

В ці знаменні дні, коли вся- 
наша країна готує гідну 

'зустріч славному ювілею, ми 
з знову і знову звертаємось до 

заповітів Ілліча, а зокрема, 
до заповіту вивчати І шану
вати історичне минуле нашого 
народу. В. І. Ленін підкрес
лював важливе значення вико
ристання пам’яток минулого у 
вихованні патріотичних по
чуттів.

Основою виховання молодо
го покоління завжди був по
зитивний приклад. Історій на
шої країни налічує тисячі і 
тисячі іероїв, імена яких для 
юних сердець будуть вічним 
дороговказом до чесного жит
тя, до вірного служіння Віт
чизні.

З метою використання па
м’ятників Історії та культури 
у вихованні піонерів І комсо- 
мольців-школяріп в дусі ра
дянського патріотизму, проле
тарського Інтернаціоналізму, 
глибокої любові і поваги до 
славного революційного мину
лого нашого народу та залу
чення школярів До участі в 
охороні І збереженні історико- 
культурної спадщини. Прези
дія правління Українського 
Товариства охорони пам'ятнії, 

історії та культури оголо
сила конкурс «Моя Батьківщи
на» на кращу фотографію, 
малюнок, літературно-худож
ній твір, присвячений пам’ят
никам історії та культури.

Конкурс проходить під деві
зом «Вічно горді ми тобою!»

Головна мета конкурсу 
ще ширше розгорнути 
сайду і популяризацію 
школяоїв талановитої 
минулих поколінь.

Роботи, що надсилаються на 
конкурс, повинні відображати 
Історичні пам'ятки — місця і 
споруди, пов’язані з визнач
ними Історичними подіями, 
життям І діяльністю Дер
жавних діячів, народних ге
роїв, діячів науки, культури, 
мистецтва; археологічні, архі
тектурні. етнографічні пам'ят
ки, пам’ятки Історії техніки, 
військової справи, літератури.

До фотографій слід додати 
опис, в якому треба зазна
чити; що знято, коли. Де са
ме... Малюнки можуть бути 
виконані олівцями, фарбами, 
пастеллю і т. п.

Серед літературних творів 
можуть бути вірші, оповідан
ня. нариси та інше. Г" 
роботах слід вказати 
ще. ім’я, вік, школу, 
район.

Кращі роботи будуть 
чеці дипломами, а їх 
нагороджені ‘ 
ками.

Конкурс 
червня по 1 .......... . .

Всі матеріали надсилаються 
па адресу: м. Киїп-4, пул. 
Пушкінська, 82. Українське 
Товариство охорони пам’ятни
ків історії та культури. На 
конкурс «Моя Батьківщина». 
Всі питання, які виникатимуть 
шодо конкурсу, можна одер
жати у міських та районних 
організаціях Товариства.

прона- 
серед 
праці

Па всіх 
прізвн- 

, клас,

відзиа- 
автори 

цінними подаруй-

проводиться з 1 
грудня 1969 року.

В. ЄФІБОВ, 
консультант обласної 
організації Товари
ства охорони пам’ят
ників історії та куль
тури.

м. Кіровоград.

VIII НЕ ДИВНЕ питания? Але все ж
* гаки? Ну, звичайно, тому, що коха

ють одне одного, не уявляють себе один 
без Другого, разом хочуть іти в життя, 
Пронести крізь роки своє почуття, ЗДІЙС
НИТИ мрії. Мабуть, така відповідь цілком 
задовольнить закоханих, але здається да
леко не вовною і не зовсім вичерпною 
соціологу.'

Адже, крім області людських почуттів, 
емоцій, суто особистих мотивів, сімейно- 
шлюбні відносини мають і визначену со
ціальну. точніше, соціально-економічну 
суть. Сім’я, як казав К. Маркс, завжди 
являла собою продукт суспільної системи,

Вказуючи на те величезне значення, 
якеналежить в історичній зміні сім’ї іі 
характеру • - -
суспільному виробництву, 
фактору, Ф. Енгельс вважав, що не мож
на підірвати сім’ю «від усієї її економіч- 
иоТ основи, по міняючи тим самим всієї 
форми сім’ї*.

Соціаліст п ч и и й 
спосіб виробництва, 
таким чином, об’єк
тивно обумовлює і 
викликає до життя 
якісно новий тип 
Сім’ї І сімейно- 
шлюбних відносив, 
нову мети в а ці ю 
шлюбних СОЮЗІВ. В 
умовах соціалізму 
зникають будь-яко- 
го роду об’єктивно- 
соціальні і 
нетривкості 
них союзів, 
подружжям, 
батьками I 
складаються 
людські 
основані на ____
ні, взаємній повазі, 
на спільності Інте
ресів, поглядів і ду
ховних запитів.

Це, звичайно, не 
виключає наявності 
і при соціалізмі ря
ду негативних, пе
режиткових явищ в 
сімейно - шлюбних 
стосунках. Але важливе інше: утверджен
ня соціалістичних форм в економіці І сфері 
духовного життя суспільства неминуче 
веде до знищення соціально-економічних 
передумов такого огидного явища мину
лого. як шлюб з розрахунком.

У загальній масі шлюбних союзів, що 
укладалися в нашій країні, досить ве
лика питома вага таких шлюбів, в які 
вступають представники різних соціаль
них груп. Це так звані гетерогенні шлю
би, які, наскільки можна судити за да
ними локальних соціологічних дослід, 
жень і статистики, складають приблизно 
третину всіх шлюбів, які укладаються з 
нашому суспільстві.

У свій час В. і. Ленін підкреслював, 
шо шлюб е справа особиста, союз двох, 
але виникаюча в результаті цього союзу 
сім’я, являє собою одиницю соціальну. 
Явище гетерогепних шлюбів стоїть на 
Плані суспільного іі особистого І вимагає 
вияснення суттєвості тієї соціальної ролі, 
яку відіграє Ней тип шлюбних столів в 
умовах соціалістичного суспільства.

Справа в тому, що подібна форма 
шлюбного союзу була відома н раніше. 
Такі штюби мають місце п сучасному 
буржуазному суспільстві, вони Існували і 
п докапіталістичних формаціях. Але в 
досоціалістичних суспільствах гетероген
ний шлюб займав дуже незначну питому 
вагу, а його мотивація не мала нічого 
спільною з тими мотивами, якими 
обумовлені такі шлюби в нашому су
спільстві.

Гетерогенні шлюби, як одне з харак
терних для пашого суспільства соціаль
них явищ, підкоряються дії тих же зако
номірностей, які взагалі визначають весь 
процес розвитку сім’ї I сімейно-шлюбних 
відносин при соціалізмі. Основною при
чиною їх великої і постійно ростучої пи
томої ваги треба вважати поступове 
зникнення соціально-класових відмін
ностей у нашому суспільстві.

Отже, питома вага гетерогенних шлю
бів обумовлена самою природою соціа. 
лізму. Але треба бачити й іншу причину. 
І перш за все таку, як близькість, одно
рідність різних соціальних груп соціа
лістичного суспільства.

Без такої близькості, перш за все 
близькості духовної, подібні шлюби бу
ли б практично неможливі. Особливо 
широкого розповсюдження іетерогениі 
шлюби набули п містах, крупних промис
лових і культурии.х центрах. Досліджен
ня Цієї проблеми, проведене за останні 
роки методом конкретних соціологічних 
досліджень у ряді міст Поволжя, Півден
ного Уралу і частково в Москві, показа-

сімейно-шлюбних відносин
економічному

ї*.

причини 
шлюб- 
а між 

. між 
і дітьми 

дійсно 
стосунки, 

кохан-

ло, шо вони складають від ЗО до 42 про
центів всіх укладених у цих містах шлю
бів.

При анкетуванні 500 сімейних службов
ців .міста Казані, наприклад, виявилося, 
Що майже 200 з них перебувають в шлю
бі з робітниками. В Оренбурзі дві тре
тини лічильних працівників промислових 
підприємств 1 залізничного транспорту, 
третина лікарів І чверть Інженерно-тех
нічних працівників підприємств промис
ловості. транспорту і зв’язку перебувають 
у шлюбі з робітниками.

Аналогічна картина І в Москві. В Ка- 
лінінському районі столиці, на території 
якого знаходяться великі промислові під
приємства, науково-дослідні установи І 
вузи, питома вага гетерогенних шлюбів у 
загальній масі шлюбних союзів, які укла
даються н районі, виражається відно
шенням 1:3.

Це ІІ зрозуміло. Люди ралом працю
ють, учаться, живуть. Різниця в їх куль-

таких загальних рис характеру, особис
тих якостей, духовних Інтересів і куль
турних запитів сам шлюбний союз між 
ними був би немислимим.

Чи багато загальних рис у духовному 
світі фрезерувальника І провізора? Яс
но. що в абстрактній постановці таке 
питання звучить безглуздо. І зовсім ін
ше, коли воно зв’язане з конкретними 
людьми. В духовних рисах моїх хороших 
друзів дуже багато спільного. Рооїтипк- 
фрезерувальник — великий кянголюо . 
цінитель живопису, його дружина, прові
зор за професією, захоплюється музи
кою.

Вони, щоправда, мають не однаковий 
рівень загальноосвітньої підготовки: вона 
закінчила вуз, він - студепт-заочннк 
другого курсу індустріального інституту.

Ному вони
одружилися?
Про соціальну роль 
гетерогенних шлюбіз 
при соціалізмі

Але зарал розрив п освіті подружжя вже 
невеликий: коли вони одружились, він 
був значно більшим: мій знайомий тоді 
вчився в 9 класі вечірньої загальноосвіт
ньої шкали.

Кажуть, шо домашні речі, весь устрій 
побуту досить точно відбивають обличчя 
своїх хазяїв. Якщо це так. погляньте на 
книжкову полицю цієї сім’ї. Технічна лі
тература. вузівські підручники, а поруч 
книги з мистецтва — не «-його відділ», 
книги з фармакології І медицини, комп
лекти журналу «Здоповье» — «її відділ’• 
А ось Тургенєв І Снмонов, Бальзак і 
Горький — це вже, так би мовити, галузь 
загального літературно-художнього інте
ресу.

Численні соціологічні дослідження і 
життєвий досвід, практика говорять про 
тс, що між рівнем освіти і культурного 
розвитку батьків і особистості дітей існує 
прямо пропорціоііальна залежність, *им 
виший культурний І загальноосвітній Рі
вень батьків, чим різнобічніше коло їх 
духовних інтересів і запитів, тим більш 
сприятливі й умови для виховання дітей, 
для протікання складного процесу ста
новлення особистості молодих громадян 
соціалістичного суспільства.

турпому 1 загальноосвітньому рівні в 
більшості випадків відносно невелика і 
До того ж має тенденцію до постійного 
стирання. Ось І виходить, що гетероген
ний шлюб, так широко розповсюджений 
з умовах соціалізму, відіграє дуже важ. 
липу соціальну ро.іь, яка полягає в то
му, Що шлюби подібного типу не лише 
відбивають близькість, од.нотиновість. за
гальну тоудову природу всіх соціальних 
груп нашого суспільства, але й об’єк
тивно сприяють ще більшому зближенню 
представників них груп не лише п со
ціальному. але й у виключно особистому 
плані.

Гетерогенний шлюб ЯВЛЯЄ собою одну 
з форм фактичного подолання соціально- 
класових підмінностей і формування пов
ністю однорідного в соціальному відно
шенні комуністичного суспільства, являю
чись одночасно І своєрідним індикато
ром. який дозволяє почасти судити 
темпи І масштаби розвитку нього і 
важливішого соціального процесу.

Але е й Інший аспект проблеми, 
зв'язаний з гетерогенним шлюбом, 
полягає в характері, ступені, глибині .....
впливів, які мають гетерогенні шлюби на 
особистість. Вплив «ей підбивається пе 
лише на формуванні, утвердженні осо
бистості дітей, але й на розвитку осо. 
бистості самого подружжя.

Сім’я, яка основана на такому типі 
шлюбу, без сумніву, сприяє росту духов
ного. культурного, загальноосвітнього 
ріг.ня подружжя. 1 в першу чергу того 
і І пнх. який у цьому відношенні дещо 
відстає від другого. В таких сім’ях, як 
правило, ширше коло Інтересів, менше 
професійної обмеженості, різноманітніші 
запити. Тут створюються більш сприят
ливі умови для фізичного І духовного 
розвитку Дітей, а це надзвичайно важ
ливо з точки зору формування гармоній
но розвинутої особи нової людини.

У гетерогенних шлюбах слід бачити І 
об’єктивний показник зростаючого потя
гу громадян соціалістичного суспільства 
до освіти 1 культури. В цьому плані ста
ють цілком зрозумілими мотиви шлюбів, 
У які вступають люди, іцо належать ма
со« до досить віддалених один від одно
го соціальних 1 професійних груп.

У документах реєстрації шлюбі:-, в Ка- 
ліпіпському районному віз ділі загсу міс
та Москви, наприклад, зафіксовані такі 
професійні поєднання в рамках однієї 
сім’ї, як слюсар тд інженер, монтажник 
і лікар, Інженер-конструктор І швея.мо- 
торнстка. шофер і вихователька дитсад
ка. механік I актриса...

Цілком зрозуміло, що представники та
ких різних І несхожих одна на одну 
професій І видів трудової діяльності ма
ють- чимало загального. Без наявності

про 
най-

іцо 
Він 
тих

ГОВОРЯЧИ про гетерогенні шлюби, 
слід, підкреслити. що в умовах со

ціалізму вони Не являють собою якусь 
особливу проблему, оскільки сучасний 
рівень розянткл нашого суспільства вже 
забезпечив досить високий рівень со
ціальної однорідності його структури. 
Що ж До всякого роду пережитків. ТО 
вони відіграють незначну роль у мотива
ції рішень на подібні шлюби.

Більше того, в нашому суспільстві саме 
поняття мотивації цього виду шлюбних 
союзів носить дуже невнзвачений харак
тер. І нерідко з трудом простежується. 
Адже практично ніхто з радянських лю
дей — наших сучасників ке задає е<н>» 
навіть у думках питання: «Чому я. ін
женер. одружуюся з «простою» медич
ною сестрою?» Або: «Чому ч. педагог, 
виходжу заміж за «простого» робітни
ка?»

Вивчення даною питання переконує в 
тому, що провідною і найбільш розпов
сюдженою тенденцією в тяжіння ЛР 
укладання шлюбів між представниками 
найбільш кваліфікованих професій, най
більш творчих. Інтелектуальних за своїм 
змістом видів трудової діяльності, фізич
ної I розумової праці. Дуже висока пи
тома ваіа шлюбів між кваліфікованими 
робітниками та Інженерно-технічпими 
працівниками. Широкого розповсюджено« 
набули також шлюби між представника
ми кваліфікованих промислових робітни
ків | працівниками сфери обслугову
вання.

На селі питома вага гетерогенних шлю
бів значно нижча, ніж у місті. Якщо в 
місті вона складає, як уже було сказано, 
приблизно третину всіх шлюбів, то на 
селі — десяту частину Таке явище пояс
нюється великою соціальною однорідніс
тю села у порівнянні з містом. Значну 
роль відіграє, очевидно. I велика живу
чість на селі пережитків минулого, відо
мої традиційності и свідомості 1 
людей.

У соціалістичному суспільств! 
генні шлюби виконують, таким 
дуже важливу соціальну роль І 
характером. І за тими <

очинках

гетеро- 
чнном, 

____„__ _____ , г__  за своїм 
характером. І за тими наслідками. до 
яких поки приводять в суспільних сто
сунках. Вони носять об’єктивно прогре
сивний характер, який полягає в тому, 
що вони сприяють подоланню соціально- 
класових відмінностей в області сімейно- 
шлюбних стосунків, сприяють швидшому 
подоланню забобонів і пережитків у сві
домості й формуванпю особистості нової 
людини

Ці шлюби, парешті. не лише відбива
ють соціальну близькість різних груп 
паїпого суспільства та Його громадян. їх 
ростучий потяг до освіти й культури, але 
й сприяють Реалізації цих устремлінь, 
духовному росту і культурному розвитку 
індивіліч і ц цілому всього суспільства.

Семен СКЛЯРСЬКИИ. 
кандидат філософських наук.

(АПН).



4 стор. »Молодий icon упар"-

<------------
■ А СТАНИ 154 ЧАСОМ у нашій молодій поезії 

и відбулися суттєві метаморфози: вулканічні 
струси чисто формальних шукань, які потрясали 
її донедавна, і наявність яких вважалася ледь 
не ознакою вибагливого смаку, нині вже до 
певної міри — минувшина,

Декоративного пензля повсюдно й активно 
витісняє аналітичний скальпель — єдино мож
ливий засіб пізнання світу. Поезія в кращих 
своїх взірцях прагне сягнути спонтанної сут
ності буття.

Істино, єдина, озов дай, 
Вилущися словом із мовчання,— 

так декларує своє кредо Павло Мовчан,
ЛбОЕ

До простоти іду простоволосий, 
Простую босий в лоно простоти. 
За мною складність роблена голосить — 
Рудоволоса донька пустоти.

- Це вже — Петро Освдчук, друга книжка

СПОРТ
20 вересня 1009 року

СПОРТ

І ПРОЗОРІСТЬ
СЛОВА

• ДУМКИ. 
відгуки, 
РЕЦЕНЗІЇ

якого «Вітряк» приваблює непідробним пафо
сом, наступальністю інтонацій.

Поет Валерій Гужва — автор книги «Ду
ель» — теж пе лишається осторонь загально
го творчого переосмислення дієвості слова;

Як просто з тихни словом простота.
Як складно простим буть!
Бо просте — мудре,
Я сто рядків зітру,
То — суєта,
Хай щирий, простий лпже у підмурок. 

Більше того — він усвідомлює всю значимість 
цього переосмислення, стверджує його:

Повертаються знову,
Поблукавши, помаривши,
До природності соняхів 
Від штучності саржі. 
Повертаються знову, 
Натомившись пророчить. 
До прозорості слова...

Прозорість слова — риса, притаманна само
му Гужві, схильному швидше до раціонально
го, аніж чуттєвого вивчення дійсності. Пред
метний план книги — часто підкреслено бу
денний, чіткий у своїй логічній досконалості. 
Полемізм поета до слова крикливого, ошатно, 
го, але позбавленого внутрішнього змісту ціл
ком очевидний і непідробний. Часто він зна
ходить свій вияв навіть «у віршах, які, здава
лось би. пе мають прямого відношення до

Не дивно, що домінанта поетичного ііадбап- 
ку — не престо показ буття, а ствердження 
Цього буття у його кращих, хай і драматич
них, проявах. Тому часто за сумирним Інтона
ційним малюнком, иекваппістю манери вчу
ваються глибокі струси, серйозні внутрішні 
перевтілення.

Ускладнюється світ. 
Стає мудріший.
Ущільнюється.
Вже назавтра інший, 
Складніший день, 
Вагоміший, 
Повніший
Народжує нові 
Навальні вірші 
П жбурляє їх в попий 
Складніший світ,
ПО-ЛЮДСЬКИ просто Й природно розумієш

сплять
НА ЛЬОТНОМУ 
ПОЛІ ЛІТАКИ

8Л-

1 по-людськи просто й природно розумієш 
автора, чигаючи останні рядки цього вірша: 

Ускладнюється світ наш,
Що й казати,
Ускладнюється так, 
Що — боже мій!

Гарне враження справляє «Провіпціальна 
Дездемона» — поезія зрима, насичена повно
кровною правдою. Цс картина, яка ніби ви
хоплена з повсякденнл 1 трансплантована >• а 
папір.

Певна річ. пе кожному припадають до впо
доби ті рядки, які вимагають не тільки при. 
сутності, а н співучасності в авторській робо
ті. Такі вірші (вони кращі в книжці), як «Три 
верби», «з Дюссельдорфських вражень», 
«Прощання», «Гастрольний концерт», «Я досі 
’•ую зойк дерев», «Я сам собі». «А місто — 
Що йому за диво», «Яка буває врода — боже 
мій», окрім всього, потребують ще й певної 
культури сприймання.

Кращі свої речі поет адресує своєму читаче
ві. цілком покладаючнсь на його смак.

Щоправда, гармонія між автором і читачем 
Інколи порушується. Трапляється це найчасті
ше тоді, коли поет починає висловлюватися у 
невластивій йому манері: «Моє прекрасне 
совеня, моя потворна герцогине», або: «1 мі
сяць вирвався з-за хмар і хмара місяць засту
пила», Ці речі сприймаються в авторському 
доробку, як стороннє тіло.

І ще одне: поет ие зовсім вивільнився з-під 
впливу своїх літературних учителів Зокрема, 
на нашу думку, Євгена Винокурова. Присут
ність останнього вчувається насамперед в ін
тонаційній побудові вірша, своєрідній розчле
нованості стилістичних фігур, безкомпромісній 
оголеності думки. Що й казати — гарний 
учитель Євген Винокуров — ноет-аналітнк, 
який досліджує дійсність своїм, тільки йому 
притаманним способом. Та чи не занадто чіт
ко інколи вчувається голос учителя? 
очевидно, процес зростання в якійсь 
правдує певну втрату самоконтролю, 
коли йдеться про поета думаючого.

Є в «Дуелі» такі рядки:
Вже ва порі гострити олівці. 
Ножем врізатись в тіло олівцеве, 
І з успіхом дитинним на лиці 
Вдихати свіжий запах ялицевий. 
Прийшла пора на аркушевім тлі 
Вибагливий снувати візерунок...

Так, пора справді прийшла. Тож хай щасли
виться поету його завтра!

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

КИЇВ, 18 вересня. (РАТАУ), 
Льотчик з Кемерово, 33-річ- 
ний абсолютний чемпіон сві
ту з літакового спорту Во
лодимир Мартсм’янов
воював таку ж-золоту ме
даль, беручи Участь у XVI 
особисто-командній першості 
країни. Його колега по збір
ній СРСР Віктор Самойлов 
з Донецька став «срібним» 
призером, а третє місце зай. 
няв Олексій ІІимепов 8 Но
восибірська.

Вперше завоювала титул 
абсолютної чемпіонки Ра* 
дяпського Союзу з літаково
го спорту 23-річна льотчиця 
з Луганська Людмила Мо
чалина. Лідія Леонова Із Ту
ли зайняла друге місце. А 
киянка Алла Кузьменко, яка 
на недавній першості Украї
ни показала абсолютно кра
щий результат, стала воло
даркою «бронзи».

Одягліїся в чохли літаки 
«ЯК-18» — крилаті партне
ри авіаційних спортсменів, 
Погода, яка до останнього 
дня змагань була спрнятли. 
вою для польотів, напустила 
на київський аеродром дощ. 
Найснльніші радянські 
спортсмени почали підготов
ку до першості світу з літа
кового спорту, яка відбуде
ться в Англії у липні 
року.

■слетим
Конкурс-вікторина

J970

Л втім, 
мірі вн- 

Надто,

ЮНІОРИ ГРАЮТЬ 
ВНІЧИЮ І

DC- 
збірна 

молод і ж и а

СІМФЕРОПОЛЬ, 18 
ресня. (РАТАУ). 
футбольна 
команда СРСР зіграла тут 
внічию — 1:1 Із збірною мо
лодіжною комапдою НДР.

Старший тренер збірної 
юніорів нашої країни, за
служений тренер СРСР Єв
ген Лядіи підкреслив, що 
цей матч — перші «огляди
ни» нового складу збірної 
СРСР, яка в наступному 
році боротиметься за зван-. 
ня чемпіона Європи,

НА ВЕРТОЛЬОТІ -
ДО «ЗОЛОТА»

СУМИ. 18 вересня, 
(РАТАУ). Високу майстер
ність на особисто-командних 
змаганнях з вертольотного 
спорту, які фінішували тут, 
продемонстрував Олександр 
Писанснко із збірної ВПС-1,

Він завоював чотири золо
ті медалі в окремих вправах 
і звання абсолютного чем
піона країни.

ВІДПОВІДІ
НА ЗАВДАННЯ № 1
1, Чемпіонат світу серед юна

ків (віком до 20 років) за РІ- 
шенням Міжнародної федерації 
шахів уперше було проведено в 
1951 році. З того часу чемпіона
ти проводяться раз па два роки.

Радянські шахісти беруть 
участі, у цих змаганнях з Ю55 
року. Тоді в турнірі, який про
водився в м. Антверпені (Бель. 
гія) грали 24 шахісти з 23 країн, 
у тому числі іі наш Борис 
Спасськнй. Перше місце і зван
ня чемпіона світу завоював ра
дянський юнак.

За 14 років. Що минули від
тоді, Борне Спасськнй подолав 
важкий шлях до шахового 
Олімпу. Після кількох невдач 
(у тому числі іі програшу в 
матчі з Т, Петросяном у 1906 
році) він цього року з рахунком 
12,5:10,5 переміг чемпіона свігу 
Тиграна Петросяиа і тепер но
сить найпочссніший шаховий 
титул.

За видатні успіхи в спорті 
Борис Спасськнй нагороджений 
медаллю «За трудову доб
лесть» ,

Після Б. Спасського нікому з 
радянських юнаків довгий час 
не щастило виграти першість 
світу серед юнаків, І ось май
же через 14 років вісімнадцяти
річний Анатолій Карпов, виграв
ши 8 партій підряд у фінальнім 
турнірі, ще за два тури до кін
ця змагань, став переможцем 
X першості світу, яка проходила 
в Стокгольмі.

Анатолій Карпов — студент 
механіко-математичного факуль
тету Московського університету. 
Незважаючи на молодість, він 
успішно виступав у багатьох 
юнацьких змаганнях як 
дянському Союзі, так і 
бежсм.

В 1958 році на турнірі 
нінгені (який вважається

чи партію за партією, І з И оч< 
нами з 13 зайняв перше місце';

Грі Анатолія Карпова високу 
оцінку дає екс-чемпіон світу 
Михайло Ботвинник, який 
рівню« його з Б. Спасськи«; 
Правда, екс-чемпіон світу вкаї 
зав на суттєвий недолік А. Карі 
нова, як шахіста, Що може за« 
важити йому досягнути великих 
шахових висот. Мова йде про 
фізичну підготовку. Дійсно; 
атлетом Толю не назвеш.•’ Він 
невеликого росту, а його вага 
не досягав І 50 кілограмів. Але 
веселий і бадьорий характеру 
упертість І добрі бійцівські якос
ті в деякій Мірі компенсують у. 
Карпова недостатню фізичну 
підготовку. ■* ' ' Г

2. в шаховій партії, як відо
мо. ходи робляться по черзі« 
Кожний гравець старається вів 
корнстати спое право на хід з 
найбільшим ефектом для досяг-' 
ненця Тієї ЧИ ІНШОЇ ЦІЛІ. В де
бютній стадії право першого
ходу, надане білим, довгий час 
зберігає за ними ініціативу дії. 

Але трапляються і такі винят
кові позиції, де право па хід з 
тієї чц іншої причини невигід
не, де краще було б відмови
тись від черги ходу і передати 
її противнику. Це і є цугцванг. 

Найчастіше цугцванг трапляє
ться в кінці партії.

Осі. приклад з відомого стю- 
‘ оролькоаа. В позиції;

у Ра
за ру-

білі повніші виграти, якщо їм 
удасться передати чергу ходу 
противнику. Але як цс зробити?.

Якщо 1. q1, то 1... Ta8-f-
2. Kp:f7 Т1а7...
і вже не чорним, а білям треба 
мріяти про нічию. Щоб одерг 
жати перемогу, білим треба гра
ти дуже тонко.

1. Kpff7. .
Тільки так, ховаючись коро,* 

лем за пішаками, можна вирі
шити поставлене завдання.

1. ...f7:gG. х
Відносно кращий хід. Тепер 

знову загрожує шах турою. 
На 1... f7—f5, білі грають * 
2.-Kph6 Н 3. Tg2 £3 4. Т£2 
і у чорнйх цугцванг.

2. Кр]ібГ g5 3. Kph5
4. Кр1і4 £тЗ 5. Кр:цЗ І ура 

. аЗ або а4 і 6. Т:Ь2Х-
3. Етюд розв’язується так: ілу

1. а5 Cf8 2. Kpd5 СІК 
• 3. ff5+! C:g5 4. Крс4 СЦ4

5. Kpf3 і пішак «а», прохо
дить у ферзі. ■ '

Всім учасникам конкурсу, які 
правильно розв’язали завдання 
№ і, нараховано по 7 очок.

в Гро- 
..... .. ,___ __________ неофі
ціальним чемпіонатом Європи), 
він узяв перший приз. У спор
тивній біографії Анатолія Кар
пова є одив курйозний випадок, 
)9б0 року чехословацькі шахісти 
запросили двох радянських ко
лег взяти участь у міжнародно
му турнірі. З-за неточного пе
рекладу телеграми на російську 
мову, помилково прийняли, що 
це турнір юнацький, і п’ятнад-. 
цятирічннй юнак прибув на 
змагання. Коли помилка вияви
лась. було вже пізно... А Кар. 
пов розпочав змагання, виграю-

22 вересня.

23.15 - 
світу з
23.25 - 

концерт.

(Луганськ) 19.00 — 
СРСР з футбола: 

(Київ) — «Торпедо» 
20.45 — < Господарі

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ОБЛУПРАВЛІННЯ КІНОФІКАЦІЇ.

більше.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35» 

відділу військово-патріоіичного виховання І спор» 
П» — 1*45-35, решти відділів — 1-45-36.

Y) Наша адреса і телефони

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ. 21 вересня. Перша 

програма. 9.00 — Гімнастика. 
(М). 9.15 — Новини. (М). 9.30 — 
«Будильник». (М). 10.00 — '«.Му
зичний кіоск». (М). 10.30 —
«Для юнацтва». «Небесних 
справ майстри». (М). 11.15 —
Грають юні музиканти. (Львів). 
12.00 — Дні культури НДР. в 
РРФСР. Програма телебачення 
НДР. 13.00 — «Сільська годи, 
на». (М). 14.00 — Програма ко
льорового телебачення. «Клуб 
кіиомандрівників» і музична 
програма. (М). 16.00 — Для вої
нів Радянської Армії 1 Флоту. 
(М) 16.30 — Фестиваль фільмів 
НДР. «Крупп і Краузе». І се
рія. 18.00 — «Камертон доброго 
настрою». 
Першість 
«Динамо» 
•(Кутаїсі). ____
землі». (К). 21.00 — «Сім днів». 
Міжнародна програма. (М). 
21.45 — Програма кольорового 
телебачення. «Ромео і Джульет
та». Фільм-балет. (М). "
Щоденник чемпіонату 
важкої атлетики. (М). 
«Граємо». Естрадний 
(К).

ПОНЕДІЛОК. _
Перша програма. 17.00 — Нови
ни. (М). 17.15 — Телефільм.
«Чннгіз Айтматов». (К). 18.00 — 
«Сонячне коло». (К). 18.30 — 
Листи в ПДР. Телефільм (М). 
19.00 — «Крупп і Краузе». Те
левізійний багатосерійний фільм. 
II серія. (М). 20.30 — Програма 
«Час». (М). 21.15 — До 100-річчя 
в дня народження Леніна. Те- 
лефестиваль художньої самоді
яльності (Кіровоград). 21.55 - 
Документальний фільм. «В гли
бині живого». (Кіровоград).

23.00 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 23.05 — Телефільм. 
(Кіровоград). 23.35 — Чемпіонат 
світу з важкої атлетики, (Поль, 
ща)

ВІВТОРОК, 23 вересня. Пер
ша програма, 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 — М. Равель «Іспан
ська година» Телемузпчннй 
спектакль. (К). 11.00 — Телевіс- 
ті. (К). 11.10 — «Новгород-Ве-
чикий». Телефільм. (К). 11.35 — 
Шкільний екран. Фізика для 
учнів 8-го класу. «Електричний 
струм та його дії». (К). 12.10 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Це трапилося в міліції» (Кіро
воград). 17.10 — '«Під Артеків- 
ськнм сонцем». (Дніпропет
ровськ). 17.40 — Телевісті. (К). 
18.00 — «Маршрутами п’ятиріч
ки». 18.15 — «За безпеку руху». 
(М). 18.30 — Дітям про звірят. 
(К). 19.00 — Відкриття Декади 
Чсхословаччини на Україні. 
Трансляція з Київського театру 
опери та балету. (К). 21.00 — 
Програма кольорового телеба. 
чення. Чемпіонат СРСР з хокея: 
ЦСКА — «Динамо». (М). 22.00
— Кіножурнал та художній 
фільм «Це трапилось в міліції». 
(Кіровоград).

СЕРЕДА. 24 вересня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — «Здрастуйте, північно
морці». Телефільм. (К). 1І.35 — 
Шкільний екран. Історія для 
учнів 7 класу. «Київська Русь». 
(К). 12 10 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «У кожного своя 
дорога». (Кіровоград). 17.00 — 
Новини. (М). 17,10 — Дні куль
тури Чехословаччинн на Украї
ні. «Чеська арфа*. (К). 17.40 — 
Телевісті (К). 18.00 — Інтерба
чення. «Жайворонок». (М). 18.30
— По ленінських місцях. '«Ленін
в Швейцарії». (М). 19.00 —
Програма телебачення НДР. 
«Крупи 1 Краузе». Телефільм. 
ПІ серія. (М). 20.40 — Програ
ма «Час». (М). 21.15 — Програ
ма Українського кольорового 
телебачення. «Тут Ленін жив». 
(К). 22.15 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «У кожного своя 
дорога». (Кіровоград). 23.35 — 
Наші оголошення. (Кіровоград)

УПРАВЛІННЯ КІНОФІКАЦІЇ, ДИРЕКЦІЇ 
РАЙОННИХ КІНОМЕРЕЖ, МІСЬКІ 

КІНОТЕАТРИ
з 19 по 27 вересня ц. р. направляють юнаків та дівчат 

старше 16-ти років па 11-місячні курси в Одеську рес
публіканську школу кіномеханіків.

Учні школи одержують* стипендію 20 крб. на місяць. 
Бажаючим поїхати на навчання слід звернутися в ра
йонні дирекції кіномереж, у міські кінотеатри та кіно- 
об’еднания. • ' ' ‘

Вступники повинні мати такі документи: оригінал до
кумента поо освіту, автобіографію, медпчпу довідку 
(форма № 286), 3 фотокартки розміром 3x4 см Паспорт, 
військовий квиток (приписне свідоцтво) пред являються 
особисто. * ’ . ■ ’
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» •» орган Кировоградсвого 

обкома ЛКСМУ г, Кировоград.

Друнарвя їм. Г, М. Димитрове обласного управління 

оо пресі м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.
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ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № З 
(м. КРАСНИЙ ЛУЧ)

ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ 
НА 1909/70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ:
Мулярів (приймаються юнаки та дівчата віком 15 років 

і більше. Строк навчання 1 рік).
Мулярів-нічннків-штукатурів (юнаки віком 15 років 1 

більше. Строк навчання 2 роки).
Малярів-штукатурів (юнаки та дівчати віком 15 років і 

більше. Строк навчання 2 роки).
Монтажників конструкцій — мулярів (юнаки віком 15 

років і більше. Строк навчання 2 роки).
Теслярів (юнаки віком 15 років 1 більше. Строк навчай- 

ля 1 рік).
- Теслярів-столярів (юнаки віком Іб років і 
Строк навчання 2 роки).

Бетонників, теслярів-опалубників (юнаки віком 15 років 
1 більше. Строк навчання 2 роки).

Б училище приймаються юнаки та дівчата з освітою 
8—10 класів.

Демобілізовані з Радянської Армії приймаються на 
однорічний строк навчання з усіх спеціальностей

Початок занять 1 жовтня 1969 року.
Вступники подають такі документи: заяву на Ім’я ди

ректора. паспорт або свідоцтво про народження довідку 
про стан здоров я. свідоцтво про освіту. 6 фотографій 
розміром 3x4 см, довідку про склад сім’ї, довідку з міс- 
ця проживання, характеристику зі школи або міси« 
роботи.

Зараховані до училища забезпечуються: триоазовнмЛ 
харчуванням, обмундируванням, підручниками, ириїЖД-К 
жі — гуртожитком. При училищі є вечірня школа Юно* 
кп та дівчата, які закінчили училище, забезпечуються 
роботою в різних містах України. 1
?1^ЇГ-І1птнпналс5,лптн І’.3. ПЛІ.:ССУ: Луганська область, 
м. Красний Луч, шахта 22-4 «біс», профтехучилище № З’ 
приймальна комісія.
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