
Дружба 
студентів
Тісні узи дружби зв’язу

ють студентів 23 найбіль
ших вузів Києва, Харкова, 
Львова, Запоріжжя, Одеси 
та інших міст України з мо
лоддю Польщі, Болгарії, 
Угорщини, Чехословаччини і 
НДР. Цього літа близько 
ЗО загонів українських сту
дентів проведе свої каніку
ли в братніх соціалістичних 
країнах.

У Кракові і Дебрецені, 
Сегеді і Братіславі, Дрезде
ні, Брно та інших містах 
вони працюватимуть з свої
ми зарубіжними друзями на 
будівництві житлових маси

вів, впорядковуванні сту
дентських містечок і спор
тивно-оздоровчих баз, озна
йомляться з життям і побу
том студентів, роботою міс
цевих організацій спілок мо
лоді, відвідають пам’ятні і 
визначні місця братніх 
країн.

В свою чергу на Україну 
приїдуть групи болгарських, 
чехослорацьких, польських, 
німецьких і угорських сту
дентів. Вони теж, як і їх ра
дянські друзі, протягом мі
сяця працюватимуть на бу
дівельних об’єктах у Київ
ській, Черкаській, Миколаїв
ській та інших областях рес
публіки, зроблять екскурсії 
в Москву, Ленінград, Улья
новськ і Ригу.

(РАТАУ).

НА НАДЗВИЧАЙНІЙ СЕСІЇ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ 00Н
ІІЬІО-ЙОРК, 19 червня. (ТАРС). Надзвичайна 

спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН, склика
на з ініціативи Радянського Союзу, сьогодні віднови
ла свою роботу. Вона обговорює питання про негай
не відведення ізраїльських військ за лінію перемир’я 
І ліквідацію наслідків агресії Ізраїлю проти араб
ських держав.

Першим в дискусії по цьому питанню виступив 
глава радянської делегації Голова Ради Міністрів 
СРСР О. М. Косигін.

Доти, поки війська Ізраїлю продовжуватимуть зай
мати захоплені території, сказав глава Радянського 

уряду, поки не буде вжито термінових заходів до 
ліквідації наслідків агресії, воєнний конфлікт може 
спалахнути з новою силою будь-якої хвилини.

Арабські держави, які стали жертвою агресії, впра
ві чекати, щоб їх суверенітет, територіальна ціліс
ність та їх законні інтереси, порушені в результаті 
збройного нападу, були відновлені повністю і без 
зволікання.

Це значить, продовжував О. М. Косигін, насам
перед, виведення ізраїльських військ із захоплених 
територій. Це сьогодні ключове питання, без розв’я

зання якого не може бути розрядки напруженості на 
Близькому Сході.

Сесія повинна сказати своє тверде слово на ко
ристь справедливості, на користь миру.

О. М. Косигін вніс проект резолюції, в якому рі
шуче засуджуються агресивні дії Ізраїлю і триваюча 
окупація Ізраїлем частини території ОАР, Сірії та 
Йорданії. В проекті резолюції міститься вимога, щоб 
Ізраїль негайно і без всяких умов відвів свої війська 
з території вказаних держав за лінії перемир’я і по
важав статус демілітаризованих зон, як це продик
товано в загальних угодах про перемир’я.

Резолюція закликає також Раду Безпеки прийняти 
з свого боку негайні і дійові заходи до ліквідації 
всіх наслідків агресії, вчиненої Ізраїлем.

ЕЕ

Про завдання комсомольських організацій республіки 
у зв'язку з переведенням робітників 
і службовців підприємств, установ 
та організацій на п'ятиденний 
робочий тиждень з двома 
вихідними днями

Постанова 111 пленуму ЦК ЛКСМ України
Здійснюючи рішення XXIII з’їзду пар

тії, Центральний Комітет КПРС, Рада Мі
ністрів СРСР і ВЦРПС прийняли постано
ву «Про переведення робітників і служ
бовців підприємств, установ та організа
цій на п’ятиденний робочий тиждень з 
двома вихідними днями». Протягом 1967 
року на новий режим роботи перейдуть 
всі підприємства, організації та установи, 
де це можливо за умовами виробництва. 

Запровадження п’ятиденного робочо
го тижня з двома вихідними днями має 
велике соціально-політичне та економіч
не значення і є яскравим свідченням то
го, як Комуністична партія послідовно 
і неухильно добивається дальшого зрос
тання продуктивності праці і ефектив
ності суспільного виробництва, підви
щення добробуту радянських людей.
^Заслухавши та обговоривши доповідь 

першого секретаря ЦК ЛКСМ України 
тов, Єльченка Ю. Н. «Про роботу комсо
мольських організацій республіки у 
зв’язку з переведенням робітників і 
службовців підприємств, установ та ор
ганізацій на п'ятиденний робочий тиж
день з двома вихідними днями», пленум 
ЦК ЛКСМ України відмічає, що комсо
мольські організації республіки повинні 
відіграти важливу роль у розв’язанні 
всього комплексу виробничих і культур
но-побутових питань, пов’язаних з пере
ходом на новий режим праці і відпо
чинку.у

Комсомольські організації зобов’язані 
провести велику роз’яснювальну роботу 
серед молодих трудівників, донести до 
свідомості кожного юнака і дівчини важ
ливий соціально-економічний зміст цьо
го заходу партії і.уряду.^

Першочергове завдання обкомів, мі
ськкомів, райкомів ЛКСМУ, первинних 
комсомольських організацій полягає d 
тому, щоб виховувати о молоді свідоме, 
творче ставлення до праці, забезпечити 
дальше зростання її трудової активнос
ті, добиватись підвищення кожним мо
лодим виробничником продуктивності 
праці, виконання виробничих завдань і 
норм виробітку.

Напередодні 50-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної революції серед 
молоді шириться змагання за гідну зу
стріч славного ювілею Радянської влади, 
зокрема, ведеться наполеглива боротьба 
за високу якість продукції, додержання 
суворого режиму економії та бережли
вості. Все більшого розмаху набирає рух 
за створення фонду імені 50-річчя Жовт-

ювілею Великого

уваги заслуговує

ня. Розуміючи, що боротьба за якість, 
економію і бережливість є важливим 
політичним і народногосподарським зав
данням, пленум вимагає від комітетів 
комсомолу постійно виховувати у молоді 
патріотичне прагнення випускати про
дукцію на рівні кращих світових зразків, 
почуття дбайливого і економного госпо
даря. Необхідно всемірно сприяти роз
гортанню змагання за право працювати 
з особистим клеймом, за збільшення на
дійності і підвищення техніко-економіч- 
них показників машин і механізмів. Важ
ливий обов’язок всіх комсомольських 
організацій полягає в тому, щоб допо
могти кожному комсомольцеві, юнакові 
і дівчині успішно виконати свої зобов’я
зання, взяті на честь 
Жовтня.

Особливо великої 
питання виховання юнаків та дівчат в ду
сі високої соціалістичної дисципліни. 
Для цього комсомольським організа
ціям треба краще використовувати різ
номанітні форми ідейно-виховної робо
ти, ширше пропагувати славні трудові 
традиції радянського народу, повніше 
розкривати роль праці як джерела ба
гатства і могутності нашої Батьківщини.

Пленум пропонує комітетам комсомо
лу на кожному підприємстві, будові, в 
установах і організаціях проаналізувати 
стан трудової дисципліни серед молоді, 
глибоко вивчити причини, які породжу
ють порушення режиму трудового дня, 
повести рішучу боротьбу з недисциплі
нованістю окремих молодих виробнич
ників. Пленум рекомендує комсомоль
ським організаціям провести відкриті 
комсомольські збори, на яких обговори
ти питання зміцнення трудової 
ліни.

Перехід на 
тиждень з двома вихідними днями ство
рює умови для кращої організації нав
чання і відпочинку працюючої молоді.

Комсомольські організації республіки 
повинні приділити першочергову увагу 
політичній освіті юнаків і дівчат, вивчен
ню ними марксистсько-ленінської теорії, 
історії нашої партії і держави.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ слід піднести ідейно-теоретич
ний рівень лекційної пропаганди та за
нять в системі комсомольської політос
віти, охопити політичним навчанням ши
рокі кола комсомольців і неспілкової 
молоді, краще добирати і виховувати 
пропагандистські кадри, Пленум під

дисцип-

п’ятиденний робочий

тримує досвід роботи комсомольських 
організацій промислових підприємств 
міста Запоріжжя, Дарницького шовко
вого комбінату міста Києва, Шебелин- 
ського газопромислу Харківської облас
ті та інших, які шляхом організації агіт- 
майданчиків, цехових ленінських кімнат 
і зон відпочинку забезпечують змістов
ну масово-політичну роботу серед мо
лоді за місцем її роботи і проживання.

Завдання обкомів, міськкомів, райко
мів ЛКСМУ — допомогти юнакам і дів
чатам використовувати свій вільний час 
для підвищення загальноосвітнього рів
ня і виробничої кваліфікації.

Пленум підтримує ініціативу комсо
мольських організацій підприємств і ус
танов Київської, Харківської, Львівської, 
Вінницької та інших областей, які з цією 
метою створюють гуртки і секції люби
телів техніки, школи майстрів, універси
тети передового досвіду тощо.

Комсомольські організації зобов’я
зані посилити роботу по залученню пра
цюючої молоді до вечірніх і заочних 
шкіл, добитися безумовного виконання 
плану набору до них в 1967—68 навчаль
ному році.

Пленум вимагає від комітетів ЛКСМУ, 
первинних комсомольських організацій 
активної участі в роботі культурно-ос
вітніх установ по організації змістовно
го дозвілля молоді. Спільно з органами 
культури треба забезпечити дальший 
розвиток художньої самодіяльності і 
різних форм любительства, з метою 
кращого обміну досвідом культурно- 
масової роботи проводити курси і семі
нари організаторів дозвілля молоді. 
Комсомольські організації покликані по
силити і далі розвивати шефство над 
будівництвом клубів, кінотеатрів, бібліо
тек.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ, первинним комсомольським ор
ганізаціям слід ширше залучати юнаків 
і дівчат до систематичних занять фіз
культурою і спортом, ефективніше ви
користовувати стадіони, спортивні за
ли, майданчики, басейни, туристські та
бори, дбати про будівництво і дальше 
розширення спортивних баз.

Комітети комсомолу повинні виступа
ти ініціаторами проведення туристських 
мандрівок, фестивалів, маніфестацій і 
факельних походів, свят праці і врожаю. 
Слід забезпечити дійову підготовку до 
фестивалю молоді Української PCP, 
який відбудеться у вересні цього року.

Велика відповідальність покладається 
на комітети комсомолу за проведення 
змістовного літнього відпочинку молоді. 
Необхідно спільно з профспілковими, 
спортивними та іншими громадськими 
організаціями створити в місцях масово
го літнього відпочинку спортивні бази, 
естрадні і танцювальні майданчики, чи
тальні павільйони, обладнати місця для 
купання. Треба подбати про змістовне 
оформлення засобами наочної агітації 
місць масового відпочинку і їх радіо
фікацію, організацію харчування, транс
портне та медичне обслуговування від

почиваючих. Комсомольським організа- ! 
ціям слід посилити увагу до змісту ро- я 
боти в піонерських таборах, таборах 9 
праці і відпочинку старшокласників, Я 
спортивно-оздоровчих таборах, добива- '■ 
тися розширення їх мережі і зміцнен- Л 
ня матеріальної бази.

Важливим завданням комсомольських ■’ 
організацій є дальше піднесення гро- в 
мадсько-політичної активності юнаків 9 
і дівчат. Комітети комсомолу зобов’яза
ні постійно дбати про виховання у кож
ного члена ВЛКСМ почуття високої від
повідальності за виконання громадсь
ких доручень. Новий режим відпочинку 
трудящих вимагає докорінного поліп
шення навчання молоді громадським 
професіям, створення широкої мережі 
відповідних факультетів, курсів і шкіл. 
Необхідно ширше практикувати прове
дення недільників і суботників, піднести 
їх роль у вихованні молоді.

Слід зміцнювати шефські зв'язки 
комсомольських організацій міста і се- ; 
ла, частіше організовувати виступи Г 
концертних бригад і кращих самодіяль- в 
них колективів міста в сільських клу- і 
бах, надавати допомогу сільській моло- в 
ді в соціально-культурному будівництві, І 
розвитку художньої творчості і спорту.

Пленум наголошує на необхідності Іі 
піднесення ролі комсомольської преси, !' 
молодіжних редакцій радіо і телебачен- і 
ня в організації праці, навчання і відпо- • 
чинку молоді в нових умовах. На сто- [ 
рінках журналів і газет слід систематич- і 
но висвітлювати досвід роботи комсо- і 
мольських організацій підприємств і ус
танов, які перейшли на п'ятиденний 
робочий тиждень з двома вихідними 
днями. Молодіжна преса повинна ви
ступати організатором і порадником 
молоді в піднесенні суспільного вироб
ництва.

Перехід колективів трудящих на но
вий режим праці і відпочинку вимагає 
від комсомольських організацій підне- 
сення всіх ланок організаторської робо
ти. Треба добиватись, щоб кожна пер
винна комсомольська організація була 
бойовим, згуртованим колективом,

* » * «
Від імені комсомольців і молоді рес

публіки пленум ЦК ЛКСМ України рішу« 
че засуджує злочинну агресію Ізраїлю 
на Близькому Сході, цілком і повністю 
схвалює політику Радянського уряду,; 
спрямовану на припинення розбійниць
кої агресії, і заявляє про повну солі
дарність і підтримку народів і молоді 
арабських країн, що борються за свою 
свободу, територіальну цілісність і не
залежність.

Пленум ЦК ЛКСМ України запевняє 
рідну Комуністичну партію, що комсо
мольці, всі юнаки і дівчата республіки 
по-ударному працюватимуть на всіх ді
лянках комуністичного будівництва, но
вими трудовими звершеннями і успіха
ми в навчанні зустрінуть 50-річчя Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції, 
не пошкодують сил в боротьбі за спра
ву партії, за справу Леніна.



2 стер

коли
ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ 

□МОЛОДОГО КОМУНАРА)»,

ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ цього разу зібралися комсо
мольські активісти, працівники райкомів комсомо

лу, ватажки робітничої та сільської молоді. Разом 
з журналістами «Молодого комунара» вони мали розпо
чати розмову про стиль і методи комсомольської роботи. 
І тут внесли пропозицію:

— А що, як поговоримо лише про збори? Якими вони 
повинні бути, з чим на них іде комсомолець, з чим по
вертається з них? Що не кажіть, а на гарних зборах 
ми вирішуємо, як жиги, як працювати, якою стежиною 
йти далі...

8 почалася відверта розмова.

ПІДВЕДЕТЬСЯ 
МОВЧУН?

Запитання кореспондента: — Які збо
ри запам'ятаються вам на довгий час?

ІТИ. Коверга, секретар комітету комсо
молу кіровоградського заводу «Черво
на зірка»:

— Я вважаю,що навіть непередбаче
ний випадок може зробити збори не
звичайними. Вони цікаві, коли форма їх 
проведення своєрідна. Зібралися якось 
заводські комсомольці. Не було допові
ді секретаря. Слово взяв один із пер
ших комсомольців підприємства Петро 
Васильович Сидяк, Відкрив збори. За
пропонував повести розмозу про мину
лі буремні роки, про те, як молодь не
се нині знамено, підняте в Жовтні на
шими батьками, дідами. Петро Васильо
вич згадав про свою молодість, про 
своїх друзів — ровесників Павки Корча- 
гіна. А потім підводились з місць моло
ді робітники. 1 кожен говорив про 
скромні дарунки своїх працьовитих рук, 
кожен проголошував своєрідний рапорт 
Старому комуністу, рапортував револю
ції, Леніну.

Несподівано посеред зали стріпнула 
косою робітниця Люба Сінкевич.

Люба донині після роботи завжди 
Спішила додому. Бо ж там треба було 
доглядати двоє малят, її чекало безліч 
інших домашніх турбот. Молода робіт
ниця розхвильовано мовила:

*— Прийміть, друзі, і мене в свій гурт, 
дайте рекомендацію а комсомол.

Не писали одразу анкети. Вставали 
старі робітники, підводились ровесники 
Люби Сінкевич, розповідали про робіт
ницю.
І чулося десятки

-— Прийняти...
Стояла молода 

друзів з радістю, 
Сінкевич, мабуть, 
збори на все життя...

голосів:

жінка серед своїх 
з щастям. І їй, Любі 

запам'ятаються такі

Запитання: — Хто у вашій комсомоль
ській організації пропонує порядок ден
ний наступних зборів?

Голос з місця:
— Про що повести розмову на збо

рах — це питання треба вирішувати на 
комітеті.

О. Барбинов, зав. оргвідділом Кірово
градського міськкому ЛКСМУ:

— Я вважаю, що вірно роблять наші 
кращі комсомольські ватажки, коли на 
чергозих зборах запитують всіх: «Про 
що ми поведемо розмову наступного 
разу?»

А часом вони йдуть в цехи заводу, 
фабрики, зустрічаються з комсомольця
ми, цікавляться всім тим, що хвилює 
юнаків та дівчат.

І порядок денний робітники пропону
ють гуртом. В такому випадку, звісно, 
на зборах буде розмова жвава, запалю
юча, змістовна.

Ще я вважаю, що не ва это одразу 
обговорювати кілька питань, не повинно 
бути записано в третьому пункті оголо
шення про збори: «Різне». Задовго до 
влаштування певного молодіжного фо
руму, всі повинні знати, про що буде 
там розмова.

Запитання: — Якщо збори розпочина
ються з доповіді, то хто її готує? Лише 
секретар?

Л. Мамічгаз, секретар комітету ком
сомолу профтехучилища № 2:

— Коли сам комсомольський 
з початку і до кінця самотужки 
ватиме текст свого виступу на 
то його слово на завжди 
Серця молодої людини. Вірно тут каза
ли, що варто радитись з усіма, яку те
му для розмови слід вибирати. Вислу
хавши робітників чи хліборобів, часом 
зажадавши від них пропозицій в пись-

ватажок 
створю- 
зборах, 

торкнеться

„ПРОСИМО ДО СТОЛУ!“
Клуб, міськхарчоторгу в той 

незвичайним не тільки своїм евОгни- 
Перший раз »1« зустрічав гостей <Вог«и 
ка> . Господарі — учні 1 виклад»» т 
во-кулінарної школи, гості 
редовнки міськхарчоторгу, 
раїнського театру.

Хвилювались всі. 
найбільше. І . .
продемонструвати свою 
майстерність.

— Любі гості, прошу до столу, 
домашньому запросила присутніх 
іор школи Т. В. Долгушева.

Стіл був прекрасним. Гостям 
до — вони стали дегустаторами

- воїн», пе- 
артисти ук-

іись всі. Але господарі ~ 
Бо, крім' всього, треба було 

кулшарську

— по- 
дирек-

повез- 
нових

В «МОЛОДОМУ КОМУНАРІ» за ЗІ 
травня у фейлетоні «Віра, Валя, 

Рая, Люда, вареники І Чепчик» 
гострій критиці піддавалася «Ва
ренична», що по вулиці Леніна в 
Кіровограді. Як повідомив редак
цію директор ресторану «Україна» 
М. Чсрочанський, факти, викладе
ні у фейлетоні, підтвердилися.

З метою поліпшення роботи 
«Вареничної» вшито певних захо-

РЕДАКЦІЯ 
ОДЕРЖАЛА 
ВІДПОВІДЬ

дів: звільнено з посад офіціанток 
Н. Буцолю І Р. Волчкову; їх ко
лезі В. Гунько записано Догану, а 
завідуючій виробництвом В. Ф. 
Парасенко вказано на недостатній 
контроль за роботою їдальні.

Обслуговування відвідува ч І а 
стало дещо кращим. Але досі 
трапляються прикрі випадки, коли 
замовник не може одержати ті 
страви, окі »вписані я меню. Крім 
того, часто-густо страви подаю
ться несвіжі. Мабуть, т. Черечан- 
ському треба частіше бувати там.(Закінчення на 3-й стор.).

■у ВИЩИХ І СЕРЕДНІХ спеці-
& альних учбових закладах країни 

. завершується навчальний рік. Вузи і 
і Технікуми дають ніші «путівку в жиг- 
і Тя» більш як мільйону 300 тисячам 
‘ своїх вихованців. Тепер у розпалі ек

заменаційна сесія — підбиття підсум
ків роботи вищої школи за рік. Потім 
почнеться прийом абітурієнтів, май
бутніх студентів.

і У розмові з кореспондентом ТАРС 
• Козловським перший заступник мі- 

(Цстра вищої і середньої спеціальної 
бсвіти СРСР Лі. Ф. Краснов розпо
вів:

страв, які приготували Валентина Ся- 
ром’ятникова і Галина Ситкова.

В білосніжних накрохмалених курт
ках обслуговують гостей офіціанти—зк- 
Ііускники цієї Ж школи Володимир Ма- 
каренко і Микола Рудепко.

Випуск офіціантів цього набору буде 
особливим. Вони вперше навчаються за 
розширеною програмою з обов'язковим 
вивченням іноземної мови. А після закін
чення підуть працювати в ресторани ви
щих класів. Незабаром комсомольська 
сім’я працівників торгівлі поповниться 
новими висококваліфікованими кадра
ми. В магазини і ресторани Кіровоград- 
типи ввійдуть відмінники ...........
Світлана Мазуренко і Люба 

продавці 
«Паврут,

навчання 
Двома, 
Л і д а 

, , . Люба 
Околишиєва, Ліда 
Єгорова, кулінари 
високого класу 
Марія Грибепчук, 
багато їх товари
шів.

С. ЧЕРНЕГА, 
директор ма
газину № 145.
м. Кіровоград.
На фото: квар

тет «Весна» у 
складі учениць ку- 
дміарчіої школи 
Ніни Нуждяк, На
дії Михайлової, 
Людмили Кругло- 
вої і Галини Пет
рович.
Фото І- Назаратія.

Коли виправдана 
заздрість? В кожного 

червоняста 
з силуетом 

кожен з

Нас — 86. 
біля серця 
книжечка 
рідного Ілліча, 

невичерпним джерелом молодої снаги, з ясним не
спокоєм. Кожен з 86 — правофланговий. 48 ком
сомольців мають механізаторську професію, 
13 — рільники, 25 — працюють на тваринниць
ких фермах.

Тваринники об’єдналися 8 два молодіжних ко
лективи. Почали змагатись між собою. Влашто
вуються взаємоперевірки. Йдемо, наприклад, на 
першу ферму. Кличемо з собою «прожекторис
тів». 1 цікавимося, як наші сусіди організували 
утримання худоби в літньому таборі, на якому 
рівні культура їхнього робочого місця.

Часом дівчата з першої ферми обганяють нас. 1 
ми по-доброму заздримо їм. Тоді непокоїмось. І 
починається двобій. Дружній, гарячий.

Нині Олена Зеленко, Галина Шевченко, Катери
на Джоган, Галина Галинська щодня надоюють 
«а корову по 12—13 кілограмів молока.

Готуючи зустріч 50-річчю Великого Жовтня, 
весь молодіжний колектив тваринників зобов’я
зався попрацювати так, щоб на корову маги 2900 
кілограмів молока. Зроблено вже більше полови
ни наміченого. 1 нам 
перехідний червоний 
райкому ЛКСМУ.

Нині ми стараємось 
пудових надоїв.

Н. КРИВЕНКО, 
групкомсорг молочно-то
варної ферми № 2 кол
госпу «Червоний прапор» 
Олександрійського району.

навчання, а практичну підготовку зо
середжено на старших курсах. Це по
силює ефективність виробничої прак
тики, оскільки на час її проходження 
студенти вже набувають необхідних 
теоретичних знань,

У нових планах передбачено поси
лення економічної підготовки спеціа
лістів, особливо майбутніх інженерів. 
Збільшено обсяг таких дисциплін, як 
економіка промисловості, організація 
і планування виробництва. На всіх ін
женерно-технічних факультетах чи
тався курс обчислювальної техніки в 
інженерних та економічних розра

хунках, у техиіч- 
—------------------- ннх і сільськогос

подарських вузах 
вивчались питання 
наукової організа
ції праці (НОГІ), 

Більш глибоких 
знань у галузі нау
кової організації 
праці та управлін
ня виробництвом 
набувають і май
бутні економісти. 
Великого значення 
надається вивчен
ню матеріального І 

морального стимулювання, застосу
вання математичних методів в еконо
мічній роботі з використанням сучас
ної обчислювальної техніки, сітьового 
методу планування тощо.

Останнім часом широкого розмаху 
набрала у вузах робота по вивченню 
і впровадженню ІІОГІ власне в нав
чальний процес. Від розробки окре
мих методів, прийомів і засобів 
навчання вузівські колективи перехо
дять до комплексних планів наукової 
організації навчального процесу

У ці дні, продовжував М. Ф. Крас
но», вищі і середні спеціальні учбові 
заклади почали готуватись до прийо
му нового поповнення. У 1967 році на 
перші курси вузів буде прийнято 
близько 900 тисяч чоловік, причому

Інженерних та

ПІДСУМКИ 
І ПЛАНИ

Розмова з першим заступником міністра вищої 
. і Передньої спеціальної освіти СРСР

М. Ф. Красновнм

—- Нинішній ювілейний рік нашої 
.країни буде знаменний і для радян
ської вищої школи. На честь 50-річчя 
ВЕЛИКОГО Жовтня вузівські колекти
ви взяли зобов’язання по удоскона
ленню навчального процесу, підви- 
щеиїїЮ якості підготовки спеціалістів.

Науково-технічний прогрес породив 
бурхливо зростаючий потік наукової 

. інформації. Водночас строки навчан
ня гранично обмежені. Тому перед ви
щою школою стоїть завдання оптимі- 
З.аціі навчального процесу — удоско- 
(І^лешія методики вищої освіти, ви- 
і^пачешія рівня і глибини викладання 
(КОЖНОЇ дисципліни з тим, щоб дати 
Студентам найважливіше, найцінніше.

Вузи вже працюють за новими нав
чальними планами, в яких на молод- 
ййх курсах передбачено теоретичне

майже половина з них може вчитися 
з відривом від виробництва на денних 
факультетах і відділах.

У правилах прийому зберігається 
конкурсний порядок добору, який за
безпечує комплектування вищих уч
бових закладів найбільш підготовле
ною молоддю. Конкурс серед вироб
ничників і демобілізованих воїнів 
проводитиметься окремо від конкур
су х, хто щойно закінчив шко
лу. направлені підприємства
ми та організаціями на навчання з 
Відривом від виробництва, теж бе
руть участь в конкурсі серед вироб
ничників і зараховуються в першу 
чергу. ГІри зарахуванні зберігається 
переважне право за тими, хто вже 
має стаж практичної роботи не менш 
як два роки.

На денні відділи сільськогосподар
ських і біологічних вузів та факуль
тетів прийматимуться ті. хто постій
но живе у сільській місцевості і вже 
працював за обраною або спорідне
ною спеціальністю. В педагогічні ін
ститути в першу чергу також прийма
тимуться особи, які постійно прожи
вають на селі.

Переважним правом при зарахуван
ні на вечірні і заочні відділи корис
туватимуться молоді люди і дівчата, 
направлені підприємствами, колгос
пами, радгоспами, установами і орга
нізаціями на навчання за спеціаль
ністю, яка відповідає характерові ро
боти вступника.

У ці дні, говорить на закінчення 
М. Ф. Краснов, комплектуються скла
ди приймальних та екзаменаційних 
комісій вищих учбових закладів. До 
цієї відповідальної справи залучаю
ться керівники вузів, провідні профе
сори і викладачі. Приймальним комі
сіям допомагають в роботі комсо
мольські та громадські організації. 
Словом, робиться все для того, щоб у 
вузи і технікуми прийшла найбільш 
підготовлена І гідна молодь.

(ТАРС).

вручено 
вимпел

досягти

Зупинка через 
один крок
Вийшла на вулицю. А 

навстріч дівчині на бла
китному човні — соняч
не надвечір'я. Люба Чор- 
нобай чує голос сусіди:

— Куди ж оце __
прибралась? Наче на ве
сілля. Невже відпустка?

Дівчина здивовано по
глядає на жінку:

— Сьогодні 
бочий день, 
працювала в 
ну. А тепер 
ліотеку..,

— Оце дива!.. Як на 
заводі у вас... Тільки, ма
буть, вдвічі менше гро
шей тепер одержуєте?.. 

Чому ж? Не менше.
. 3 тих пір, як у колгос

пі імені Чапаева Голова- 
нівського 
ринники
Двозмінну роботу, гар
них перемін сталось 
чимало. Кожне доярка 
доглядає вже не 16 ко
рів, як раніше, а 20 — 
21. І надої зросли. На

так

в мене ро-
Тільки я 

першу змі- 
йду 9 біб-

району тва- 
перейшли на

чотири карбованці змен
шилася 
ценпнера 
ряннмкіи 
краще доглядати 
няк.

Крок вперед, звісно, 
зроблено. Молоді тва
ринники тепер мають ба
гато вільного часу. Є ко
ли зайнятись домашніми 
ділами. Вільні вечірні го
дини. Та ось в тварин
ницькому містечку, ок
рім виробничих показ
ників, покращень мало, 
Хотілося б дівчатам по
сидіти а червоному кут
ку. Та він погано облад
наний. А тут же можна 
влаштувати і заняття зоо- 
гуртка, І послухати лак- 
тоРа» концерт аматорів. 
Але культармійці забули 
стежину на ферму...

Журавлинські 
ники 
двозмінна робота 
великі 
ки ж :
шого кроку робити не 
СЛІД.

собіварт і с т ь 
молока, 

мають
Тва- 

змогу 
МОЯОД-

тварии- 
переконалмся, що 

має 
і переваги. Тіль- 
зуоинки після пер-

Л. ПОЛІЩУК,
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I
V МАЛЬОВНИЧОМУ місці на березі річки Синиці 
У на околиці Великих Трояків зібралися на традиі 
цінні збори випускники середніх ШКІЛ району На об 
лмччях у кожного — посмішки, бо ВСІ 394 випускни
ку успішно склали свої перші екзамени. Разом з уч- 
Гіями приїхали класні керівники, вчителі та директо- 
Ам іішІп 3 Піт ППЛишла пі« ___

рукамря шкіл. Зліт пройшов під девізом 
працьовитим».

Випускник Іде в життя

«Слава

Один за од
ним з 
танням виступа
ли десятиклас
ники І гості. 
Хвилюючим був 
Виступ старого 
біль шовика 
І. П. Сичавсько- 
го, який закпи-

призі*

На березі
Синиці
кав молодь наслідувати в житті великого Леніна^яко-" 
го сам тов. Сичевський бачив, чув його голос

Виступила перед молоддю і найстаріша вчителька- 
пенсіонерка району Я. Л. Баркар. Вона 54 роки сво
го життя віддала своїй любимій справі — навчанню 
і вихованню підростаючого покоління.

З цікавістю слухали учасники зборів доярку кол
госпу імені оогдана Хмельницького, випускницю ми
нулого року Надію Бруньківську.

— За час роботи в колгоспі мене три рази на
городжували грошовою премією, а мій місячний за
робіток складає в середньому 100 карбованців, — 
сказала Надя. —— Зараз я отримала місячну відпуст
ку для підготовки до вступу з сільськогосподарську 
академію, куди мене посилає на навчання колгосп.

Як колгосп приготувався зустріти новий загін ви
пускників Великотроянівської школи, розповів' го
лова місцевої артілі Г. В. Ільницький. Він з гордістю 
і великою вдячністю розповів про роботу випуск
ників минулих років Ніну Торбан, Ганну Щербату, 
Михайла Кацана та інших.

Схвильованими відвертою розмовою роз’їхалися 
випускники в свої школи.

І. КИЗИМА, 
завідуючий районним відділом народної осві
ти.

Ульяновський район.

БАТЬКІВСЬКІ 
ПОДЯКИ

Давно вже відгриміли бої 
Великої Вітчизняної війни, 
Та в пам’яті народу назавж
ди залишаться імена тих, 
що віддали своє жнтгя за 
Батьківщину. Не забувають 
героїв піонери нашої шко
ли. Вони відкрили ще 250 
імен бійців, які загинули, 
захищаючи села Іванівку 
та Безводню. Розшукали і 
адреси рідних, написали 
їм листи. Ось рядки з лис
та Уляни Антонівни Арте
менко з Харківської облас
ті.

«...Дорогі мої діти! Як 
мені дякувати вам за те, 
що ви знайшли місце, де 
похований мій чоловік Сте
пан Гаврилович. Мої діти 
незабаром приїдуть на його 
могилу».

А ось що пише Лніфат 
Якович Баранников з 
Краснодарського краю: 
«Дякую за вашу чуйність 
і розшук могили мого сина 
Івана. Війна забрала в нас 
обох синів. Я і моя дружи
на весь час думали про те, 
як розшукати хоч могили 
їх. Важко висловити свою 
вдячність за те, що ви до
помогли нам це зробити»,

Л. ВЕЛИКА, 
старша піонервожата 
канівської восьми
річної школи.

Кіровоградський район.

КОЛИ ПІДВЕДЕТЬСЯ „ 
МОВЧУН?

їй вісімнадцять. А вже одна з кращих у робітничій сім’ї Компаніїасьиої Інкубаторної 
станції. Знання, що здобула Тамара ГРловченко * середній школі, комсомольське 
заозетта допомогли дівчині стати о шеренгу правофлангових. І а тому, що нині господар
ства Компаиіївщинм одержують тисячі толів здорового молодняка птиці, чимала заслуга 
комсомолки Тамари Головченко. Фото 8. КСЄ8АКОВА.

(Закінчення. Початок на 2-й стор.) 

мовій формі, тоді лиш з членами комі
тету можна буде братись за написання 
доповіді.

Запитання: — Хто у вас буває на збо
рах, крім комсомольців та неспілкової 
молоді?

В. Волохов, секретар комсомольської 
організації колгоспу імені Жданова Но- 
воукраїнського району:

— Я запрошую на збори керівників 
колгоспу.

А. Полянська, зав. оргвідділом Ноз- 
городківського райкому ЛКСМУ:

— А мені доводилось бути на зборах 
комсомольської групи на молочно-то
варній фермі колгоспу імені Леніна. 
Дівчата запросили до себе на розраду 
Героя Соціалістичної Праці Катерину 
Петрівну Дмитровську, колишню дояр
ку. І коли групкомсорг розповіла про 
те, як готуються її подруги до 50-річчя 
Великого Жовтня, здавалося, що вона 
рапортує про трудовий подвиг ровесни
ків героїні, старшому товаришу. А по
тім Катерина Петрівна радила дівчатам, 
як їм працювати, жити...
Запитання: — На зборах прийнято рішен

ня. А далі? Яка результативність зборів?
Л. Дейнека, перший секретар Кірово

градського райкому ЛКСМУ:
— Якщо одні збори не результативні, 

то наступні, я вважаю, будуть нудними. 
На них більшість мовчатиме. Юнаки та 
дівчата зроблять висновки, що розмова 
триває лише для розмови.

Треба повідомляти комсомольця про 
те, яку справу-зроблено після рішення. 
І тоді всі переконаються, що знову за 
словом буде діло.

Перезірку виконання рішень зборів 
ми доручаємо комітетникам, окремим

комсомольцям. Навіть пасивних варто 
залучати до цього.

Не вирішивши однієї справи, не слід ; 
братись за іншу.

Запитання: — Коли найкраще влашто
вувати збори?

В. Зозуля, секретар комсомольської 
організації інструментального цеху за
воду «Червона зірка»:

— На заводі ми в обідню перерву 
організовуємо.

В. Важенський, зав. оргвідділом Доб- 
ровеличківськогст райкому ЛКСМУ:

— А чи вірно це? Обідають робітники? 
і слухають секретаря. А потім чути: «Ну, 
хто буде виступати?»

Голос з місця: «А про що йде розмо
ва?..»

А. Кравченко, секретар комсомоль
ської організації колгоспу імені Петроа- 
ського Олександрійського району:

— Якщо збори розпочати одразу піс
ля закінчення зміни, еони будуть не 
зовсім цікавими. Адже слюсар чи дояр
ка думатиме про те, щоб швидше піти? 
до школи чи в бібліотеку, думатиме про 
відпочинок. Коли збори влаштувати в 
клубі в недільний день', наприклад, еони 
проходять активніше.

Слід вибирати час, в який би всі чле
ни тієї чи іншої комсомольської органі
зації були вільні від різних виробничих 
справ.

Зручно організовувати збори в ком
сомольських групах, бригадах. Тож тре
ба це робити частіше. А загальні комсо
мольські збори можна скликати в пев
них випадках.

П. Коверга:
— Не обов’язково збирати людей З 

клубі. Якщо є якась невідкладна справа, 
її можна вирішити і в цеху. Я, напри
клад, часто приходжу до робітників, 
раджусь з ними. 1 мимоволі розпочина
ються збори. За декілька хвилин всім 
стає зрозуміло, як мають діяти.

За круглим редакційним столом комсомольські активісти говорили також про 
те, якими мають бути доповідь та виступ комсомольця на зборах, вели розмову 
про тих, хто готує та г.еде збори, радились, коли найкраще влаштовувати збори.

І всі дійшли до однієї думки, що комсомольські збори — це школа виховання 
бойовигості, активності кожного комсомольця. Збори — школа, в якій юнаки та 
дівчата вчаться доводити будь-яку розпочату справу до кінця.

Звісно, розмова не закінчена. Нам хотілося б, щоб читачі газети розповіли про 
кращі комсомольські збори, про те, з чим йшла на них молодь, що несла після них.

ЯКУТСЬКИЙ ЛІС — 
ЯПОНІЇ

Юхтинський ліспром
госп комбінату «Якутліс» 
відбуксував перший 20- 
тисячний морський пліт, 
призначений для Японії.

Якутські лісозаготі
вельники поставлять у 
цьому році східному су
сідові нашої країни 40

тисяч кубометрів пило- 
вочника і пальової мод
рини — у півтора раза 
більше, ніж у минулому 
році,

ВОЛОГОДСЬКІ 
ПІДШИПНИКИ

Десятки мільйонів ша- 
рикопідшнпників підви
щеного класу точності

щороку випускатиме за« 
вод, будівництво якого 
почалося на околиці Во
логди. Першу продукцію 
для автомобільної про«: 
мисловості країни (го* 
ловким чином для Вол* 
зького автомобільного 
заведу в Тольятті) під* 
приемство видасть уже в 
нинішній п’ятирічці.

Секретар міськкому
22 червня, перший день війни... Всі, хто'пережив її, ніколи не зможуть за

бути, як раптом перевернулося, змінилося все звичне жигтя країни, кожної 
Сім’ї, кожної радянської людини. І хоч який славний для нас кінець війни, яка не 
Велика, яка не радісна перемога, мн знову і знову повертаємось пам’яттю до по
чатку: як це було?

Сьогодні ми знаємо, іцо натискові величезної гітлерівської армії, яка віро
ломно зламала кордони Радянського Союзу, мужньо протистояли наші прикор
донні і військові частини. Герої Бреста не одинокі. Товаришем Бреста по подвигу 
була невелика, але дуже важлива в стратегічному відношенні західноукраїнська 
фортеця Перемишль. Про подвиги її захисників, довгі роки незаслужено забутих, 
розповідає документальна повість А. Васильєва «Возвращение легенди», що ви
ходить у видавництві «Молодая гвардия». Ми друкуємо сьогодні уривок з по
вісті, в якому читач зможе познайомитися з керівником народного ополчення 
Перемишля, секретарем міськкому партії П. Орленком, і його очима побачити 
події першого дня війни, що став початком і шестиденної героїчної оборони 
Перемишля.

гучним і переривчас- 
о машинально простяг- 

руку до будильника. Але тут його 
підкинуло на Постелі, і він раптово ско
чив, протираючи очі. «Землетрус... —* 
подумав. — Або диверсія!» Підбіг до 
§ікиа, побачив: по вулиці метушилися 
т^миі постаті людей, проскакав пезасід- 
даний кінь без вершника, за ним про
біг хтось у білому, почулися гвинтівочніфіг хтось у білому, почулися 
постріли.

Орлеико швидко набрав 
кордонного загону. Гудків 
Набрав другий — чергового 
ну. Але в трубці знову тиша.

«Все ясно!» — сказав вій собі і стаз 
одягатися. Через кілька хвилин уже був 
на вулиці, квапився до міськкому. Тут 
біля входу до зали засідань було чимало 
людей.

— Здрастуйте, товариші! — звичко

помер при 
пе було... 
по гариізо’

сказав секретар, проходячи до зали. —• 
Давайте сюди.

Двері були відчинені. Вбігали все нові 
й нові люди і приносили тривожні пові
домлення: німці ведуть прицільний во
гонь по казармах і складах, на станції 
горять цистерни з нафтою...

Тепер він уже не сумнівався, що ні
якої провокації немає, а почалась вій
на. Найстрашніше зараз — зволікання..,

— Товариші! — сказав він. — Є пропо
зиція допомогти бійцям і сформувати 
озброєний загіїі комуністів. Але поперед- 
Жую: справа це добровільна. Якщо 
хтось з тієї чи іншої причини не може 
воювати, хай іде додому, пояснень не 
треба. Будемо голосувати?

— Не треба! — почулись голоси. 
Навіщо час марнувати!

— Так, значить, всі залишаються?
— Всі!
Орлеико вирвав з блокнота аркуш І

швидко написав записку в штаб дивізії.
— Давиде Борисовичу, — він підкли

кав завідуючого військовим відділом 
Циркіна. — Візьміть з собою чоловік 
десять, вантажну машину — і в штаб, до 
піхотинців. Хай. дадуть нам зброю.

Потім наказав Миколі Павловичу Ку- 
щієнку вивести всіх ополченців у двір і, 
поки що умовно, розбити їх на взводи, 
а другого секретаря Шамрая послав 
підготувати до евакуації партійні доку
менти...

Внизу почувся тупіт ніг, передзвін за
ліза. «Гвинтівки прибули!» — крикнув 
хтось. Секретар міськкому кинувся ту
ди.

Комуністи стояли на всю довжину ко- 
ридора в чотири ряди. Орлеико здиву
вався: за якусь годину людей збільшило
ся вдвоє.

— А патрони є?
— Ось! — показав Циркіп па ящики у 

вестибюлі. Але мало: штук по 50 иа 
брата.

— Нічого, — заспокоїв Орлеико, — 
постараємося стріляти без промаху!

Він оглянувся і підкликав шофера 
Костю:

— Мчись у штаб до прикордонників. 
Дізнайся, де там у них особливо жарко. 
І швидко назад, зрозумів?

Дав команду привести зброю в бойову 
готовність. Люди кинулися розбирати 
патрони, протирати гвинтівки.

Всі ополченці тримались молодцювато 
і робили вигляд, що не звертають уваги 
на вибухи. А пальба все посилювалась. 
Пролетіло на схід кілька літаків.

Скрипнувши гальмами, зупинилась 
машина. Приїхав Кости.

— Начальник комендатури капітан 
Дячков передав вам прнвіг! — викрик
нув вій і тут же, злякавшись, що може 
розголосити військову таємницю, пере-

йшов на шепіт: — Він сказав, що най
більш небезпечна ділянка від мосту пра
воруч. Хан, каже, ваші там допоможуть. 
А частину загону просив направити в 
його розпорядження. Заодно треба го
рища прочесати в районі набережної 
і далі, до базару, а то в них диверсанти 
засіли...

... Він вів свій загін через знайомі 
під’їзди і двері, повз глухі монастирські 
стіни, через газони і дитячі майданчики, 
які (це вчора закликав оберігати, і слу
хав, як наближається гуркіт бою... Він 
знову поглянув на годинник. Пів на 
шосту. Десь поряд, біля пожежного депо, 
раптом застрочив кулемет І почувся 
крик: «Німці!»

— Вперед! — скомандував командир 
взводу і побіг попереду всіх, стріляючи 
на ходу. Ополченці лавиною кинулися 
за ним. Вони бігли до берега, до кущів, 
де впдпілися кулеметні гнізда і зелені 
кашкети прикордонників. Там був рубіж.

Але окопи вирити не вдалося. На то
мі' березі почулися крики, немов у повіт
ря піднялося кілька сот галок, і коман
дир загону з-за кутів побачив довгий 
зелений ланцюг німців, що спускалися 
до води. їх було багато, дуже багато, 
мабуть, не менше батальйоне. Але при
кордонники не стріляли, і ополченці, див
лячись иа них, теж не стріляли.

і раптом зліва заговорив кулемет. За 
ним другий, третій... Крики’ на річці 
змовкли. Але тут же з того берега вда
рили десятки мінометів. Над головою не
мов пронісся ураган і розірвався гурко
том за спиною. Куті затріщали від ос
колків, один пошкрябав вухо, другий 
руку. «Живий!» — радісно промайнуло, 
Орлеико навіть не поморщився від болю. 
Він ледь встигав перезаряджати гвіїп- 
тівку.

Йшов перший день війки.,.
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ЦЯ ИНУЛИЙ — п’ятнадцятий
— тур чемпіонату країни 

У другій підгрупі другої гру
пи класу «А» був невда
лим для двох лідерів. Ар
мійці Києва в Тулі програ
ли «Металургу» 2:3, а 

І ПЕРЕД
ФІНІШЕМ 
ПЕРШОГО 
КОЛА

«Труд», приймаючи в себе 
ярославців, пропустив в 
свої ворота два м’ячі і за
бив один.

Цікава, але не досить 
сприятлива ситуація скла
лася у минулому турі для 
«Зірки». Перед цим львів
ські армійці, що приймали 
наших земляків, програли 
київським одноклубникам і, 
зрозуміло, прагнули реабі
літуватися перед своїми 
прихильниками. Однак, ра
хунок відкрили гості. Ар
мійські захисники дуже за
хопилися створенням штуч
них положень «поза грою». 

• цього разу, коли м’яч був 
у Галояна, вони чекали пе
редачі вперед, де «поза 
грою» опинився Корольов. 
Але Галоян розгадав цей

нехитрий задум, сам про
йшов уперед і послав м’яч 
у сітку. Та наприкінці дру
гого тайму господарям вда
лося відквитатися не без 
«допомоги» захисника «Зір
ки» Зайцева, який провів 
матч нижче своїх можли
востей.

Отже, «Зірка» залишила
ся на восьмому місці. Од
нак, перед нею відкриваю
ться сприятливі можливості 
поліпшити своє турнірне 
становище. Чотири зустрі
чі — сьогодні з «Карпата
ми», а потім з вінницькими 
залізничниками, «Трудом» і 
«Соколом» — команда про
водить на своєму полі.

Інші ігри цього туру за
кінчилися так: СКА (О) — 
«Карпати» — 0:0, «Локомо
тив» (Кг) — «Авангард» — 
2:1, «Волга» (К) — «Дніпро»
— 0:3, «Таврія» — «Мета
ліст» — 2:1, «Суднобудів
ник» — «Металург» (3) — 
0:3, «Сокіл» — «Волга» (Г)
— 1:0.

Зараз турнірна таблиця 
має такий вигляд:

1 В н П М О
СКА (К| 15 9 4 2 19— 5 22
«Локомо
тив» (В) 15 9 3 3 25-13 21

«Дніпро» 15 ? 5 2 19— 9 21
«Труд» 15 Б 4 3 19- 9 20
«Мета *
лург» (3) 15 5 8 2 14— 7 18

«Сокіл» 15 7 4 4 13— 6 13
«Карпатка 15 6 4 5 17-11 16
«Зірка» 15 5 6 4 13—10 м
СКА (Л| 15 5 6 4 13-11 16
«Мета
лург» (Т) 15 6 4 5 15-14 16

«Авангард» 15 4 6 S 12-11 14
«Молдова» 15 3 8 4 5— 6 14
СКА (О) 15 3 8 4 6—10 14
«Металіст» 15 5 4 6 11—12 13
«Волга» (Г) 15 2 9 4 5— 8 13
«Локомо
тив» (К) 15 5 3 7 14-21 13
«Шинник» 15 6 0 9 13— 9 12
■Суднобу
дівник» 15 1 7 7 5-17 9

«Таврія» 15 2 4 9 15-32 8
аВолга» (Н) 15 1 4 10 7—26 6

..Карпаїи”. 
• їі.ІИІІ

«Карпати» виступають у класі 
«А» з 1963 року в зв’язку з ство
ренням другої групи першого 
ешелону радянського футбола. То
ді у Львові було дві команди кла
су «Б» — СКА і «Львівсільмаші- 
вець». «Щасливий жереб» випав 
команді заводу сільськогосподар
ського машинобудування, яка з то
го часу носить назву «Карпати».

Старт дебютантів був непоганий. 
аКарпати» зайняли сьоме місце. 
Проте потім результати виступів 
львів’ян стали гіршими. Торік — 
14-е місце.

Футбольні спеціалісти поясню
ють невдалий результат минулого 
року тим, що «Карпати» були на-

СУПЕРНИКИ 
„ЗІРКИ“

спіх укомплектовані перед сезо
ном. У команді нерідко порушу
валась дисципліна, колактнв не 
був згуртований.

Нині «Карпати» у середині тур
нірної таблиці. В команді вдало 
поєднується досвід ветеранів з на
полегливістю і завзятістю новач
ків, які. до речі, вжо встигли 
пройти певну школу в Інших ко
лективах.

В цьому сезоні команда мас та
кий основний склад: воротарі
Є. Власенко, М. Турнак (обидва з 
Хмельницького «Динамо»), захис
ники П. Даннльчук (з СКА, Львів), 
В. Валіонта, В. Мещеряков (з 
«Спартака», Москва), і. Кульчиць- 
кий, К. Крючков, півзахисники 
Ю. Юзефович, Р. Покора, І. Ди- 
ковець, нападаючі — Б. Грнщак 
(з ЦСКА), В. Булгаков, А. Крощен- 
ко, Ю. Басалик (з СКА, Львів), 
Р. Поточняк. Крім цих гравців, у 
команді виховується група місце
вої футбольно? молоді.

Тренують команду майстри спор
ту £. Лемешко, Є. Юст 1 В. Васи
льев.

Минулого року «Зірка» у Львові 
програла — 0:2, а на своєму полі 

матч закінчився внічию — 0:0.

К. ВАСИЛЬЄВ.

КОМАНДА ШВЛП-
ВОЛОДАР КУБКА

Минулої неділі в Кіро
вограді на стадіоні школи 
вищої льотної підготовки 
відбувся фінальний матч на 
кубок області з футбола. 
Зустрічалися господарі по
ля і команда кіровоград
ського «Спартака». Забив
ши у ворота гостей один 
м’яч, футболісти ШВЛП 
стали володарями кубка 
області 1967 року.

Каліфорнійська
Гонки на страусах, за 

свідченням американ
ської преси, зробилися 
чи не найгтопулярнішим 
видом спорту в штаті 
Каліфорнія. Для цих 
змагань у заповіднику 
спеціально утримуються 
молоді і сильні птахи. 
Служителі, які догля
дають за страусами-гон
щиками, щодня приму
шують їх ^тренувати
ся» — бігати якомога 
більше.

Жокеям нелегко пра
цювати зі страусами. 
Найважче — це приру
чити птаха. Навіть на 
страусі®, які не раз бра
ли участь у гонках, не
легко буває надіти сід
ло. Страус всіляко нама
гається його скинути. Од
наче, коли птах уже осід
ланий і починаються 
гонки, — становище зра
зу міняється. Страус на

страусіана
змаганнях мчить ще 
швидше* ніж па волі, 
намагаючись обігнати 
своїх «колег». Швид
кість птаха під час го
нок перевищує шістде
сят кілометрів на годину.

Особливо великий ін
терес болільників викли
кали недавно прозедені 
«Великі Голлівудські 
гонки».

На знімку, взятому з 
журналу «Нойє берлінер 
ілюстрірте» (НДР) — 
переможниця змагання 
Жоан Хіллкрест. До 
цього часу вважалось, що 
із страусами, які не раз 
скидали жокеїв зі своєї 
спини і намагалися роз
топтати ногами, можуть 
справитись тільки чоло
віки.

АПН.

СЕРЕДА, 21 червня. Перша про
грама. 11.00 — Кіножурнал та ху
дожній фільм «Нема невідомих 
солдат», (Кіровоград). 16.50 — 
Школа спортсмена-початківця. (М), 
17.30 — «Освідчення в коханні», 
(Мінськ). 18.00 — Кіровоградські 
вісті, (Кіровоград), 18.15 — Теле
реклама, (Кіровоград), 18.20 — 
Реклама, (К), 18.25 — Програма 
передач, (К). 18.30 — «Молодший 
брат трамваю», (К), 19.00 —- Тиж
день Азербайджанської РСР у 
Москві, Концерт. (М). 21.50 — Кі
ножурнал та художній фільм «Не
ма невідомих солдат», (Кірово
град),

ЧЕТВЕР, 22 червня. Перша про
грама. 11.00 — Для дітей, Теле
фільми: «Кіт, півень і лис», «Два 
маленьких паперових кораблики» 
та «Пригоди крапки а комою», 
(Кіровоград). 16.50 — Програма 
УТ. Для дітей, «Олівець-малювець», 
(К), 17.20 — Хроніка Великої Віт
чизняної війни. (Передача перша), 
(М), 17.50 — Телевісті. (К), 18.20 
_ «Увагаї На порозі жнива», Те
левізійний рейд. (К). 18.30 — Рі
шення XXIII з’їзду КПРС — у дії, 
Економісти за «круглим столом», 
(К), 19.00 — Першість СРСР з 
футболе: «Спартак» (М), — «Пах- 
такор» (Тешкент), В перерві — 
теленовини. (М). 21.15 — «Вона
захищала Батьківщину», Художній 
фільм, (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

йиііжішлііиш
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре» 
тари — 45-35, відділів — 45-36.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 

орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ,

БК 01267. Індекс 01197.

Прилуцький 
радгосл-шиікум 

гідромеліорації 
й елентрифінації 

сільського 
господарства

НАБІР УЧНІВ 
на стаціонарний 

та заочний відділ 
з спеціальностей 
гідромеліорація, 

електрифікація сіль
ського господарства 
Прийом провадиться:

на відділ гідромеліорації — 
на базі неповної середньої 
або середньої школи;
на відділ олектрифікації сіль

ського господарства — на ба
зі неповної середньої школи,

Всі вступники складають ек
замени:

на базі ноповної середньої 
школи — з української мови 
(диктант) і математики (пись
мово й усно),

на базі сорсдньої школи — 
з української мови то літера
тури (твір) і математики 
(письмово й усно),

Прийом заяв — до 31 липня, 
на заочний відділ — до 31 
листопада.

Вступні екзамени — з 1 по 
20 серпня, на заочний відділ— 
з 1 листопада по 15 грудня.

Без вступних екзаменів за
раховуються особи, нагород
жені після закінчення непов
ної середньої школи похваль
ними листами (відмінники) або 
після закінчення середньої 
школи — золотою чи срібною 
медаллю,

Ті, хто закінчив професійно- 
технічні училища з відзнакою, 
приймаються на навчання з 
відривом від виробництва без 
стажу обов'язкової - роботи 
після закінчення училища,

При технікумі е гуртожиток 
та їдальня,

Стипендією учні забезпечую
ться на загальних підставах,

Вступники, послані на на
вчання за рахунок колгоспів 
та підприємств, одержують 
стипендію на 15 процентів 
вищу,

З 1 липня при технікумі пра
цюють платні підготовчі курси 
для вступників з виробничим 
стажем но менше двох років.

Заяви (на ім’я директора) й 
документи треба подавати на 
адресу: м. Прилуки, Чернігів
ської області, вул. Леніна, 178. 

Телефон 0-81, заочного від
ділу 8-50.

Міністерство сільського господарства УРСР. 
Дніпропетровський технікум гідромеліорації 

й електрифікації сільського господарства

ПРИЙОМ УЧНІВ
На базі неповної середньої школи — на перший і 

курс денного і заочного відділів із спеціальності 
електрифікація сільського господарства;

На базі середньої школи — на другий курс денно
го відділу з спеціальностей електрифікація сільського 
господарства та гідромеліорація і на третій курс бл
очного відділу —- із спеціальності електрифікація 
сільського господарства.

ТЕХНІКУМ ГОТУЄ:
техніків-електриків по монтажу, експлуатації й ре

монту сільськогосподарського устаткування;
техніків-гідротехніків для роботи на будівництві 

водогосподарських об’єктів зрошувальних і осушу
вальних систем, а також у проектно-розвідувальних 
організаціях водного господарства.

Строк навчання: на денному відділі на базі 7—8 
класів — 3 роки 6 місяців, на базі 10—11 класів 
2 роки 6 місяців.

На перший курс приймаються особи з освіток? в 
обсязі 7—8 класів. Вступні іспити проводяться $ ук
раїнської мови (диктант) і математики (усно и пись
мово).

На другий курс денного і третій курс заочного від
ділів приймаються особи з освітою в обсязі 10—11 
класів. Вступні іспити для них проводяться з україн
ської мови (твір) і математики (письмово йусно).

Примітка. Ті, хто но виочао української мови, складають ек
замен з російської /лови, *

Для вступу треба подати заяву (на ім’я директо
ра), автобіографію, свідоцтво про освіту (оригінал), 
довідки про відношення до військової служби і про 
стан здоров’я, три фотокартки (3X4 см), довідку 9 
місця проживання, характеристику-рекомендацію з 
місця роботи, витяг з трудової чи колгоспної книж
ки.

Стипендією і гуртожитком учні забезпечуються на 
загальних підставах.

Прийом заяв на денний відділ — до 1 серпня, на 
заочний — до 1 грудня.

Вступні екзамени на денному відділі провадяться з 
1 по 20 серпня, на заочному — з 1 листопада до 
15 грудня.

З І липня по 1 серпня при технікумі працюють під
готовчі курси.

Адреса технікуму: Дніпропетровськ •— 10, пр. Га- 
гаріна, 95.

В справах об‘яв
дзвонити
ПО ТЕЛЕФОНУ 45-35

■ ■ — —

Кіровоградський кооперативний технікум 
імені М. П. Сая

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1967—1968 навчальний рік

Денний і заочний відділи готують спеціалістів для системи споживчої коопе
рації: товарознавців, бухгалтерів, плановиків.

Вступні екзамени з таких предметів:
на базі неповної середньої школи — з української або російської мови (дик

тант), математики (письмово й усно);
на базі середньої школи: на товарознавче відділення — з української або ро

сійської мови (твір), хімії (усно), математики (усно); на бухгалтерське та планове 
відділення — з української мови (твір), математики (письмово й усно).

Вступники подають заяву на ім’я директора, документ про освіту (в оригіна
лі), автобіографію, три фотокартки (розміром 3X4 см), довідку про стан здо
ров'я, витяг з трудової книжки.

Прийом заяв — до 31 липня 1967 року.
Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня,

Учні забезпечуються гуртожитком.

Стипендія — на загальних підставах.

Технікум має їдальню.

Адреса технікуму: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 14.

Дирекція.
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