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На сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських паук 
Імені В. І. Леніна, яка відбулась у Москві, прийнято посіа- 
нову, в якій підмічається, що зусилля дослідників у най
ближчі 10 — 12 років будуть скеровані на розроблення най
важливіших завдань сільськогосподарської науки. Треба 
продовжити роботу над проблемами спадкоьості та мінли
вості рослин, спеціальної генетики культур, зимостійкості і 
посухостійкості рослий. Потрібно також створити нові висо
коврожайні сорти, які відповідалп б вимогам механізованого 
вирощування І збирання, були стійкими до несприятливих 
погодяпх умов. Будуть продовжені дослідження по виведен
ню нсви.х сортів сільськогосподарських культур для зрошу
ваного землеробства, вивченню природи гетерозису та одер
жанню високоякісних гібридів пшениці, жита, кукурудзи, 
овочевих та інших культур.

Велике місце в дослідженні відводиться дальшому підви
щенню культури землеробства і родючості земель у всіх зо
нах країни, розробленню нових ефективних заходів боротьби 
з посухою, ерозією та заселенням грунтів.

Великі завдання поставлено також перед дослідниками, 
які займаються питаннями гідротехніки і меліорації, тварин
ництва. механізації і електрифікації, економіки і організації 
сільського господарства. (ТАРС).

йідойня про Пленум Центрального Комітету КПРС
17 липня 1968 року відбувся Пленум Центрального Комітету 

КПРС.
Пленум заслухав і обговорив доповідь Генерального секретаря 

ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва «Підсумки Зустрічі у Варшаві деле
гацій комуністичних і робітничих партій соціалістичних країн».

У дебатах на доповідь виступили тт. П. Ю. Шелест — перший 
секретар ЦК Компартії України, В. В. Гришин — перший секретар 
Московського міськкому КПРС, Д. А. Кунаев — перший секретар 
ЦК Компартії Казахстану, Л. С. Куличенко — перший секретар 
Волгоградського обкому КПРС, Ю. В. Ільницький — перший сек
ретар Закарпатського обкому КП України, М. М. Грибанов — 
секретар правління Спілки письменників СРСР, В. С. Толстіков —

перший секретар Ленінградського обкому КПРС, О. І. Шибаев — 
перший секретар Саратовського обкому КПРС, А. Е. Восс — пер
ший секретар ЦК Компартії Латвії, В. І. Конотоп — перший сек
ретар Московського обкому КПРС, В. І. Дегтярьов — перший сек
ретар Донецького обкому КП України, М. В. Келдиш — президент 
Академії наук СРСР, А. Ю. Снечкус — перший секретар ЦК Ком
партії Литви, С. Г. Лапін — генеральний директор ТАРС.

Із заключним словом на Пленумі виступив Генеральний сек
ретар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв.

Пленум ЦК КПРС одноголосно прийняв постанову в обгово
реному питанні.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив свою роботу.

А

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦК. КПРС

Про підсумки Зустрічі у Варшаві 
делегацій комуністичних і робітничих 
партій соціалістичних країн

Пленум Центрального Коміте
ту КПРС цілком і повністю схва
лює діяльність Політбюро. ЦК 
КПРС у галузі міжнародної по
літики, в проведенні лінії на 
зміцнення позицій соціалізму, 
зміцнення згуртованості світової 

: соціалістичної співдружності, у 
відносинах з комуністичними та 
робітничими партіями соціаліс
тичних і нссоціалістичних країн.

Пленум ЦК КПРС високо оці
нює і одностайно схвалює під
сумки Зустрічі делегацій

■ ЧіІСТИЧИИХ і робітничих 
соціалістичних країн —
рії, Угорщини, НДР, Польщі, Ра
дянського Союзу, що відбулася 
14—15 липня 1968 р. у Варшаві, 
і прийнятий па Зустрічі лист 
братніх партій ЦК КТ1Ч. Пле
нум повністю схвалює діяльність 
делегації КПРС на цій Зустрічі 
і висновки, до яких прийшли її 

. ' учасники, 
волю до

ко.му- 
партій 
Болга-

висловивши рішучу 
дальшого всебічного 

розвитку братерських відноснії 
між країнами соціалізму, до 
.зміцнення соціалістичної систе
ми, її згуртованості ва основі 
принципів пролетарського інтер-

націоналізму, висновки про не
обхідність рішучої боротьби за 
справу соціалізму в Чехословач- 
чині.

Пленум Центрального Коміте
ту КПРС висловлює переконан
ня в тому, що лист братніх пар
тій, прийнятий у Варшаві, знай
де розуміння та підтримку з бо
ку Комуністичної партії і наро
дів Чехословаччнни, як вияв щи
рої дружньої інтернаціональної 
допомоги вказаних партій і на
родів соціалістичних країн і 
сприятиме зміцненню дружби 
між народами Чехословаччнни і 
Радянського Союзу, всієї соціа
лістичної співдружності.

Пленум ЦК КПРС вважає і 
далі за потрібне всіляко зміцню
вати єдність партії і народу, все
бічно розгортати ідеологічну ро
боту, пропаганду великого вчен
ня марксизму-леніиізму. Успіхи 
в справі будівництва комунізму 
в нашій країні відповідають ін
тересам братніх країн соціаліз
му, всіх революційних сил, інте
ресам боротьби проти міжнарод
ного імперіалізму, за мир, націо
нальну незалежність, демокра
тію і соціалізм.

Пісня майнула над 
ном, упала в густі пшени
ці та й стихла. Тільки від
луння бавилось вдалині:

Два кольори мої,
два кольори.

Оба на полотні,
в душі моїй оба...

Хлопці співали про бар
ви материнської вишиван
ки. А мені здалося, 
про кольори 
вони двома 
видніються

йде скиртування пожнив
них решток. Тут верхово
дять молоді трактористи 
АЛикола Кушніренко та 
Іван Стеценко.

Шевченківці вже вико
нали завдання по продажу 
хліба державі. В засіках 
Батьківщини близько 26 
тисяч центнерів їхнього 
зерна.

Коли ми від’їздили з 
поля, комбайнерам якраз 
привезли обід. Варвара 
Калканець і Пелагея Іва
нівна Білик насипали в 
тарілни запашний борщ. 
Механізатори мили руки.

— Підемо, хлопці, в за
тінок, дихнемо певітряч- 
ком. Роботи на копійку 
лишилось. До вечора за
кінчимо, — каже Леонід 
Харламов.

— Хай живе 
ва мудрість! 
пили женці.

А над двома 
ми степу тремтів гарячий 
серпанок жнив.

Л. ПОПРАВКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Олександрівна 
Долинського ранену.
На фото: вгорі — Микала 

•Панкратов і Г. П. Чудненко, 
онук і дід; внизу — остання 
загінка шевченківнів.

Фото А. БОЙКА.

тільки мрійник, 
фантазер-реаліст у чисто
му вигляді.

Хвацько скочив на зем
лю. Хитро посміхається 
комбайнерам:

— Що ти йому скажеш, 
у нього ще мак на голові 
росте.

Хлопці знають: лука
вить. Цінує дід свого ону
ка. Сам же його вивчив. 
Тепер у передовиках Ми
кола ходить.

Не відстають від това
риша Микола Таран, Іван 
Куксенко, Анатолій Ба
бич. Вони теж щодня зби
рають врожай на 19 — 20 
гектарах.

Колгоспні водії ледь- 
ледь встигають відвозити 
зерно на тік. Повняться 
хлібом засіки. Ось попід 
захисною смугою мчиїь 
самоскид Віктора Лисен
ка. На пагорбку машина 
передового водія-комсо- 
мольця Петра Шепеля. По 
10 — 15 ходок роблять 
хлопці за день.

На току жарко. Вже за
кінчили очистку «безос
тої», скоро завершать 
очищати ячмінь.

Всі комбайни в артілі 
обладнані соломоподріб- 
нювачами. Не в полі, а бн 
ля тваринницьких ферм

що 
степу. Он 
смужками 

в поліг Пер
ший — чорний, його про
клали хлопці - орачі, Дру
гий — золотавий, там гос
подарі женці. Це в кол
госпі імені Шевченка, що 
в сепі Олександрівці До- 
линського району.

Першим іде Микола 
Ланкратов — комсомо
лець. В інформаційному 
бюлетені на 18 липня про
ти його прізвища було 
записано: «Скошено двісті 
гектарів. Намолочено 3500 
центнерів зерна». Поміч
ником у нього його дід 
Григорій Полікарпович 
Чудненко.

Хлопці жартують: 
— Ідуть комедіанти, 

знов конкурують...
Першим зійшов з міст

ка комбайнер. Тоді — 
старий.

От бачиш. Ти, Мико-

Харламо- 
— підхо-

кольора-

АКТИВНОСТІ

г <

КОМ(ОМОЛЬ(ЬКОГО,
Д АКТИВІСТА^

у МІСЬКИЙ КОМІТЕТ комсомолу вона 
* заходить майже щодня. То повідо
мив» про якусь новину, то просить пора
ди. ( А цього разу Валя Онищук сиділа 
п^реді мною і говорила, що підприємст
во ось-ось має перейти на п'ятиденну.

— Тепер і нам, комсомольським акти
вістам заводу, треба буде дещо змінити 
лінію своєї діяльності, — говорила роз
хвильовано. — За п'ять днів ’і__ і___
зробити те, що раніше за шість робили. Вирішено взяти такий напрямок. Перш 
Навіть більше. Бо завод ще не дійшов (Закінчення на 2-й сюр.).

до найвищої точки проектної потужнос
ті. А два вихідних? Не збагну до кінця, 
що робитимуть люди в цей час. Кіно
театр і телевізор не влаштують...

Нас оточили працівники оргвідділу 
міськкому, прислухались до голосу сек
ретаря завкому комсомолу. А Валя про
довжувала:

— Вчора ми зробили деякі розрахун- 
намічено ки. На зборах були десятки пропозицій.
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ФАКЕЛ ДРУЖБИ
ПЛИВЕ ПО ВОЛЗІ

УЛЬЯНОВСЬК. 18 липня. 
(Кор. ТЛРС). Сьогодні до при
чалу Ульяновського річкового 
порту пришвартувався небува
лий в цих місцях гість — кора
бель «Ліоскка» — флагман клу
бу юних моряків, річковиків і 
полярників столиці. Більш як 
шістдесят юних москвичів роб
лять великий похід на честь 50- 
річчя Ленінського комсомолу І 
дня Військопо-Морського Фло
ту. Разом з молоддю в поході 
беруть участь ветерани леген
дарного крейсера «Аврора» — 
капітан першого рангу запасу 
Г. П. Бартсп І колишній мат
рос, комсомолець з 191!) року 
В. II. Губерман.

На борту корабля, шлях яко
го пролягає по Волзі, Дніпру і 
Чорному морю, — священна ре-

ліквія — Червоний прапор крей
сера «Аврора».

В Ульяновську морякн-ветс- 
рани зустрілися з піонерами І 
комсомольцями міста, розповіли 
молоді про революційні тради
ції «Аврори».

Юні моряки Москпи оглянули 
пам’ятні ленінські місця, побу
вали н будинку-музеї В. І. Ле
ніна, на будівництві меморіаль
ного центру Ульяновська. В од
ному з цехів Ульяновською ав- 
томобільиого заводу комсомоль
ці запалили факел дружби, 
який юні москвичі доставлять у 
Київ ~ на четвертий Всесоюз
ний зліт учасників походу по 
місцях революційної, бойової І 
трудової слави радянського на
роду.

^ОСІЛГйНОГО
гостинця.

• Більш як 50 комбайнерів області 
включилися її змагання за паш редак
ційний приз «Кращому молодому жен
цю».

З Вільшанки рапортують:
— Комбайнер колгоспу імені Вагутї- 

па Володимир Бодял на 150 гектарах 
вже намолотив понад 3000 центнерів 
пшениці та ячменю. *

Повідомлення з Гайворона:
— По 25 гектарів має щозміни на 

своєму рахунку комбайнер артілі імені 
Куйбпшева Володимир Закришічпий.

— Іван Бондар, комбайнер артілі іме
ні Ульянова впорався з .молотьбою пше

ПО РІДНІЙ КРАЇНІ

Ордеяи Леиіяського комсомолу 
йшоз 1918 рік. проти молодої Радянської респуб

ліки вели наступ зловісні сили контрреволюції та іно
земної інтервенції. В той тривожний і грізний час в 
Москві відбувся Перший Всеросійський З 13,1 спілок 
робітничої і селянської молоді. Він об єднав усі рево
люційні організації трудящої молоді в єдину 1 осій- 
ську Комуністичну Спілку Молоді, проголосив основ
ні принципи юнацького руху, політично і організа
ційно оформив його як найближчого помічника ленін
ської партії.

І зразу ж- розпочалася одна з героїчних сторінок 
історії комсомолу, його участь в громадянській вій
ні. У ті буремні роки тисячі юнаків і дівчат одночас
но з комсомольським квитком одержували в райко
мах комсомолу гвинтівку і вирушали на фронт захи
щати Республіку Рад. У прифронтових зонах на две
рях комсомольських комітетів часто можна було ба
чити такі об’яви: «Райком закритий. Всі пішли на 
фронт».

За героїчну боротьбу з ворогом, за безприкладну 
мужність і відвагу, проявлену в полум’ї грізних бо
їв громадянської війни, Ленінський комсомол одер
жав свою першу нагороду — орден Червоного Пра
пора.

F7
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ниці на 190 гектарах, — це звістка з 
Ульяновки.

З Голованівська:
— Член комсомольсько-молодіжного 

колективу бригади механізаторів арті
лі імені Ульянова Віктор Смуток намо
лотив на.І ІЗ гектарах понад дві тисячі 
центнерів зерна. Нарівні з ним працює 
і Микола Бєлінський, другий молодий 
комбайнер цього господарства.

ф По 12 кілограмів молока на корову 
має щодня Раїса Тарасова, доярка кол
госпу «Перемога» Вільшапського ра
йону.

1700 кілограм молока надоїла з по
чатку року на корову доярка артілі «По 
шляху Леніна» Голованівського району 
Ольга Підлу би як.
• По 8 тонн сінного борошна виго

товляють кожного дня механізатори 
ланки Володимира Великого з колгоспу 
імені Орджонікідзе Бобринецького ра
йону.

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
за все, кожен робітник повинен підви
щити свою майстерність. І оволодіти 
суміжними спеціальностями слід. Пра
цювати, безперечно, будемо по-творчо- 
му. Це я за наукову організацію праці 
кажу, за наших раціоналізаторів. Налаго
димо змагання по професіях, між окре
мими бригадами...

Приїжджаю на завод через тиждень. 
Разом з секретарем завкому йдемо в 
цехи. Беремось гуртувати комсомольсь
ко-молодіжні бригади. їх буде десять...

г Невдовзі Валя повідомила:
— На заводі створена школа по підви

щенню кваліфікації робітників. Найкра
щі спеціалісти взялися вчити хлопців і 
дівчат. А ще за півроку на спеціальних

ЩАБЛІ

________   _______ — ----------------- ------ — —■■■.

досягнення кожного виробничника, його 
ділові і моральні якості. Скажімо, брига
ди досягли однакових виробничих показ
ників. Але одна з них має переваги в то
му, що хлопці та дівчата беруть активну 
участь у громадському житті заводу, 
більше проявляють себе як поборники 
нового, передового, підвищують свою 
кваліфікацію. Звісно, таким перевага.

Підводячи підсумки змагання по про
фесіях, комсомольські активісти визнали 
переможцями арматурника В. Ткаченка, 
лаборантку Р. Хабібуліну, слюсаря С. 
Цебренка, бетонника О. Постила, елект
рика А. Билима, інженера Л. Овруча. 
Кожному вручені «Листки трудової сла
ви», а в бригадах, цехах зачервоніли 
вимпели. Напередодні 50-річчя Ленінсь-

Чиркейська гідроелектростанція
На ріці Сулак у Дагестані 

будується Чиркейська гідро
електростанція потужністю 
один мільйон кіловат. Крім 
неї, на Сулаку буде збудовано 
ще 12 ГЕС. Загальна потуж
ність їх — близько трьох 
мільйонів кіловат. Чнрютськл 
станція, розташована нижче 
по течії ріки, уже працює.

На тому місці, де зараз сто
їть гірський аул ЧнркеА, ви
никне водосховище місткістю

42 кубічних кілометра, яке 
дасть можливість поліпиш ги 
зрошення 232 тисяч гектарів 
полів, садів, виноградників.

Висота греблі Чиркейської 
ГЕС становитиме 230 метрів, у 
машинному залі буде вста
новлено 4 генератора по 250 
тисяч кіловат. До 1970 року 
станція дасть перший струм.

У селищі гідробудівників за
раз живе близько 4000 чоло-

ВІК — в основному молодь. 
Тут працюють філіал Куйбл- 
шевського вечірнього снерго- 
будівельного інституту, філі
ал вечірнього відділення Да
гестанського державного уиі- 

• версіїтету, заочний технікум.
На знімку: одна з ділянок 

будівництва споруд обвідного 
каналу.

Фото М. Сслімханова. 
(АПН).

ОООО КІЛОМЕТРІВ
ПІД ЗЕМЛЕЮ
ОДЕСА, 17 липня. (РАТАУ). Одеському мі

ському комсомольсько-молодіжному клубу 
«Пошук» минуло три роки.

Вранці на вулицях міста-героя можна зустрі
ти юнаків І дівчат у штурміпках, шахтарських 
касках, з електричними ліхтариками. Це чер
говий загін членів клубу прямує в катакомби.

Шість тисяч кілометрів пройшли по підзем
ному лабіринту невтомні шукачі, яких з пер
шого дня очолює Валерій ІОдін. нині завідую
чий відділом Одеського міськкому комсомолу.

В катакомбах молодь знайшла 92 підземні 
стоянки підпільників часів, громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн;' зібрали півтори 
сотні документів, реліквій, які мають велике 
історичне значення.

У підземних походах по місцях революційної 
І бойової слави опріс, зміцнів клуб «Пошук».

«Пошук» — тепер всесоюзно відомий клуб, 
нагороджений дипломами ЦК ВЛКСМ і ЦК 
ЛКСМУ, Продовжуючи широке комплексне 
вивчення катакомб, члени клубу активно го
туються до Всесоюзного зльоту учасників ПО
ХОДІВ по місцях революційної та бойоної слави 
радянського народу, пкніі мас відбутися в 
Києві.

АКТИВНОСТІ
курсах кожен комсомолець здобуде дві- 
три спеціальності: слюсаря-складальни- 
ка, електрозварника, сантехніка, кранов
щика, оператора.,.

УВАЖНО слідкували ми за діяльністю 
заводських комсомольців. З усього 

було видно, що за словами—діло. Кілька 
місяців тому я знав, що Оля Коваленко 
була арматурницею. Промайнуло сто 
днів — і вона вже стала стругальницею. 
Одразу почала відвідувати курси кра
новщица Через три місяці оволоділа і 
цією спеціальністю. Тепер Оля Ковален
ко — краща крановщиця заводу. Завдя
ки турботам комсомольських активістів 
220 молодих робітників оволоділи 
суміжною спеціальністю. Половина з 
цього числа підвищила професійну 
майстерність. Вже в цьому році молоді 
інженери, техніки допомогли 45 комсо
мольцям здобути ще одну професію. 

Сказали своє слово і раціоналізатори. 
Володимир Недавній вніс пропозицію 
вдосконалити дистанційне вмикання 
зварювальних механізмів. Коли запрова
дили цю новинку, завод за короткий час 
мав економію 2519 карбованців. А Воло
димир Дворник запропонував по-новому 
виготовляти суцільні сітки для плит. Зно
ву вигода для заводу — 2148 карбован
ців. Григорій Гідлевич та Сергій Добров 
встановили в цехах сигналізацію, яка 
сповіщала про закінчення пропарюван
ня виробів.

Майже в кожній бригаді, цеху комсо
мольці старалися удосконалити той чи 
інший пристрій, бралися за креслення 
своїх власних механізмів. За півроку во
ни мають на своєму рахунку 23 раціона
лізаторських пропозиції. 16 з них негай
но ввели у виробництво. І завод зеконо
мив біля семи тисяч карбованців.
У ЗМАГАННЯ ювілейного комсомолі»® 

ського року активісти заводу покли
кали кожного молодого виробничника. 
Підсумки цього змагання підводяться 
щомісяця, щокварталу. Збираються ком
сомольці в бригаду, визначають кращих 
виробничників. Потім збори в цеху. Йде 
розмова про кращі бригади.. Потім ви
значають тих, яка з цехових організацій 
працювала найсумлінніше.

За другий квартал визнано перемож
цями бригаду бетонників А. Алексеева 
та бригаду арматурників 3. Шкуратова.
Комсомольські активісти, визначаючи 
кращих, дивляться не лише на високі 
цифри тих чи інших виробничників. Спе
ціальна комісія стежить, як і В які стро
ки виготовляли юнаки та дівчата залізо- 
бетонні вироби конструкції. Мірялись

комсомольського
Д АКТИВІСТА^!

кого комсомолу ім'я кращого молодого 
виробничника заводу буде занесене до 
«Книги комсомольської слави» підпри
ємства.

Минуло півроку. Завод залізобетон
них конструкцій і виробів виконав дер
жавне завдання по виробництву валової 
продукції на 108,8 процента, а по її реа
лізації —• на 105,9 процента. Це, безпе
речно, і заслуга всіх комсомольців заво
ду, які зуміли перебудувати свою робо
ту у нових умовах.

А ЯК ЖЕ ДВА ДНІ? Ті дні, про які 
*• Валя Онищук, очоливши комсомоль

ську організацію заводу, бідкалась не 
менше, ніж про робочі.

Переглядаю її рапорт за другий квар
тал року. А там: «Влаштований вечір 
допризовників. Організовано зустріч мо
лоді заводу з випускниками шкіл. Почав 
репетиції новостворений хор. Діє во
кальний ансамбль. Влаштовано зустріч 
робітників з шефами — колгоспниками 
артілі імені Котовського. Готувались до 
районного огляду художньої самодіяль
ності. Вибороли друге місце...».

Далі дізнаюся, що 350 молодих робіт
ників займаються спортом. Вже в цьому 
році є 50 нових розрядників. Найулюб
леніші види спорту для друзів Валенти
ни Онищук — футбол, волейбол, бас
кетбол, легка атлетика, лижі.

Щосуботи комсомольські активісти 
організовують виїзди робітників за міс
то, на береги Дніпра. Оце недавно до 
Комсомольських озер виїхала група юна
ків та дівчат. Два дні відпочивали вони 
за містом. Купались, ловили рибу, влаш
товували конкурси серед танцюристів, 
співаків, організовували різні ігри. А 
спали в наметах.
з^тп?иТ\ПРОХОАЯТЬ У клубі 8вч°ри КВК, 
мопьі4 зстарими комуністами, комсо
мольцями тридцятих років. Весело і ці
каво на молодіжних вечорах, диспутах 
читацьких конференціях Д^путах,

*их1дсний «»нь. йдуть хлопці те 
їй"Тэт ‘ »Лу-6, н’.с.портивні «»"Д^НЧИ- 

а« ТО' інш! 'ідвють =« «ни- 
48 ЮН?КІ’ « Дівчат навчдють-

НИЧОЇ молоді
сизму-ленінізму. н теп Марк-
ноют'Т* принвсп» на завод багато 
стати на щГвищий ” ща6ель°МСОМО"ЬЦІ’ 
творця. Щ щабель господаря,

секпетап «а АнаТОЛ,й тКАЧЕНКО, 
комсомолу ЄС 8СЬК0Г0 М’СЬККОМУ
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ЛАНЦЮГОВА. 
РЕАКЦІЯ

Гімнастки Кіровоградського 
педінституту 
найсильніші

Від змагань до змагань, від спартакіади 
до спартакіади поліпшує свої результати 
команда гімнасток факультету фізиихован- 
ня Кіровоградського педінституту. Ллє — 
для початку кілька рядків хроніки:

І%5 рік —. трете місце на спартакіаді Ліі- 
ністерства освіти УРСР, 1967 рік — пер
ше місце на спартакіаді, 1968 рік — перше 
місце па першості вузів республіки.

Гімнастична збірна домоглась таких ре
зультатів завдяки стабільності складу, 
творчості, добрій психологічній підготовці, 
її тренери здатні її потрібний момент мо
білізувати психологічні й фізичні можли
вості спортсменок. 1 насамперед заслуга в 
цьому належить старшому тренерові збір
ної Михайлу Йосиповичу Гасману — дека
ну факультету фізвиховання. Разом з ко
легами він невтомно здійснює цілеспрямо
вану й планомірну Індивідуальну роботу з

вихованками гімнастичного відділення. Та
кий основний зміст творчої роботи трене
ра. За останні кілька років М. Гасмпії під
готував 7 майстрів спорту, більше 10 кан
дидатів.

Тренери ніколи не забувають, що ниніш
ній спортсмен—це майбутній педагог і тре
нер. Саме ця обставина І визначпє харак
тер навчально-тренувальної роботи у відді
ленні гімнастики інституту. Разом з оволо
дінням спортивною майстерністю гімнасти 
оволодівають практичними й методичними 
навичками тренерів, вчаться правильно І 
раціонально організовувати учбовий про
цес (більшість спортсменів ведуть у школі 
секційні заняття). Все це сприяє творчому 
підходу до пласких тренувань I вдумливо
му ставленню до праці над кожною детал
лю, підвищує їх вимогливість до самих се
бе.

3 crop,

З Ініціативи Лі. Гасмана кафедра створи
ла дли себе кузню молодих гімнастичних 
кадрів — дитячу спортивну школу на базі 
СШ № 27, Найкращі гімнастки з школярів, 
підготовлені до першого розряду, йдуть на
вчатися на факультет фізоиховапня.

Досвідчений педагог, М. Ґасмап керуєть
ся а своїй роботі принципом «ланцюгової 
реакції». Він сам іренуе групу найкраще 
підготовлених спортсменок. Вони ж, у свою 
чергу, одержавши необхідні методичні на
вички, працюють з молодшими колегам« 
по спорту.

Перше місце вихованок педінституту се- и 
ред жіночих команд вузів республіки ПО (! 
першій групі і звання чемпіонок спартакіа- # 
ди педагогічних вузів України — законо
мірний підсумок чіткої організації роботи.

' В. ЯЗЛОВЕЦЬКИИ, 
старший викладач педінституту.

Група молодих чероонозорівців, розтягнувшись ланцюжком, поспішає туристською стежкою, що пролягла через Чорний ліс. Не один десяток кіломет
рів пройшли юні кіровоградці по місцях рідного краю. Л надвечір вони повернуться на заводську турбазу «Світлячок». Тут їх чекатиме смачна вечеря. І 
довго ще потім над озером І лісом звучатиме бадьора пісня, тривожитиме навколишню тишу гітара. , , , .„п........... .

Сюди, в чудовий куточок Зпам’янського району, де розмістилась турбаза заводу «Червона зірка», щосуботи І щонеділі приїздять молоді робітники на 
відпочинок. З початку літнього сезону тут вже відпочило понад півтори тисячі молодих заводчан і школярів. Ще стільки ж червонозорівців прийме «світ.ія- 
чок» до кінця літа.

На фото праворуч — учениця МПТУ № 9 Олена Анікіна. Фото Г. ЗУБЕНКА.

ВІН ПРОЗВУЧАВ 17 липня на 
київському Центральному ста

діоні. Дзвінкоголосі фанфари ви
кликали на урочистий парад учасни
ків І Всесоюзних юнацьких літніх 
спортивних ігор, присвячених 50-річ- 
чю Ленінського комсомолу. Бадьо-

же всесоюзний юнацький рекорд в 
бігу па 400 метрів з бар’єрами — 
52,6 секунди.

Колона мотоциклів, розцвічена пра
порами братніх республік, проїхала 
з факелом по вулицях міста-героя — 
від будинку Верховної Ради Україн-

САЛЮТ 
СПОРТИВНОМУ 
СВЯТУ юних

рим маршем пройшли по кращій у 
країні гарьовій доріжці юні спортсме
ни — представники збірних команд 
міст Москви її Ленінграда, усіх со
юзних республік.

А початок урочистого ритуалу від
криття ігор відбувся в парку Вічної 
слави, там, де височить гранітний 
обеліск на могилі Невідомого солда
та. До його підніжжя юні спортсме
ни поклали яскраві букети квітів. Тут 
же од Вічного вогню факел змагань 
запалив 18-річнвй робітник Донець
кого металургійного заводу Валерій 
Шкоткін. Він, до речі, гідно відзна
чив початок ігор, поліпшивши в пер
ший день змагань легкоатлетів свій

ської РСР, через площу Ленінського 
комсомолу і Радянську на широкий 
Хрещатик, до пам’ятника В. І. Ле
ніну. Тут до гранітного постамснта, 
на якому височить постать творця 
першої в світі соціалістичної держа
ви, представники спортивної юні на
шої країни, які прийшли сюди в ко
лонах святкового марш-параду, по
клали букети квітів.

На Центральному стадіоні учасни
ків урочистого параду вітали голова 
оргкомітету І Всесоюзних юнацьких 
літніх спортивних ігор, заступник го
лови Київського міськвиконкому П. А. 
Баиьковський, заступник голови Цен
тральної рада Спілки спортивних то-
■яиипкзя маммнваннйі

вариств та організацій СРСР К. П. 
Жаров. Секретар ЦК ВЛКСМ А. 10, 
Чеснавічус оголосив текст привітан
ня ЦК ВЛКСМ учасникам змагань.

У величезній чаші, встановленій на 
стадіоні, спалахнув иогонь 1 Всесо
юзних юнапькпх ігор. На флагштоку 
майорить Державний прапор СРСР, 
звучить Державний гімн Радянсько
го Союзу.

Потім відбулись показові виступи, 
в яких взяли участь акробати, гім
насти, легкоатлети, футболісти, авіа
моделісти. Льотчики ДТСААФ вико
нали на спортивних літаках фігури 
вищого пілотажу. Над бетонною ча
шею стадіону розцвіли яскраві купо
ли парашутів.

Отже, І Всесоюзні юнацькі спор
тивні ігри вступили у вирішальну фа
зу. Протягом тижня близько чоти
рьох тисяч юних спортсменів з усіх 
кінців нашої Батьківщини боротиму
ться за титули найсильпіших із 17 ви
дів спорту, що входять до програми 
ігор. Вже виявилися переможні ,з 
класичної боротьби (команда Росій
ської Федерації), з шахів (представ
ники збірного колективу Москви).

Немає сумніву, що нинішні старти 
ознаменуються новими високими до
сягненнями, бо вже па змаганнях 
перед фіналами було встановлено 
шість всесоюзних юнацьких рекордів.

Бути гідними продовжувачами кра
щих традицій радянських спортсме
нів! Під таким девізом вступають у 
боротьбу юні атлети.

А. ІВАНОВ, 
кор. РАТЛУ.

ДІЙШЛО
гумореска
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ЩО „МЕТАЛІСТ“
В попередньому номері «Молодий ко

мунар» повідомив про виграш «Зірки» 
У липенького «Металурга». А ось як 
закінчилася решта матчів дев’ятнадця
того туру; «Ростсільмаш» — «Суднобу
дівник» — 0:0, «Металіст» — «Локомо» 
^ив* ~ 1:0. «Труд* — «Авангард» — 
2:1. «Металург» (Куйбншев) — «Дніп
ро* і 'Кременчук) — 3:2,: «Сокіл» 
«Дніпро» (Дніпропетровськ) — ІО- 
«.зірка» (Рязань) — «Металург» (Запо
ріжжя) — 0:5, «Шинник» — СКЧФ -* 
з:і. «Текстильник» — «Таврія» — 0:1.

<->’Ого?п1 «Зірка» грає в Харкові в 
«Металістом».

Турнірна таблиця команд другої під
групи має такий вигляд перед останнім 
туром:

ГОТУЄ? • БАЛЬНО І КОМАНДА СРСР
«Зірка» Кд 19 9 9 1- ■29—16 27
«Металіст» 19 10 6 3 .22—9 26
«Труд» 19 10 0 3 23-12 26
«Сокіл» 19 9 6 4 31—14 21
«Дніпро» Ди 19 9 6 4 23—13 24
«Таврів» 19 9 5 3 18—15 23
«Металург» 3 19 7 8 4 25—18 22
«Кубань» 18 7 6 В 15—12 •20
«Шинник» ■ ' 19 а 8 5 15-13 26
«Локомотив» 19 7 S 7 2?-19 І'і
«Дніпро» Кр 10 6 7 6 17—15 19
«Ростсільмаш» 19 6 9 5 19—20 Л9

«Дннімо» 19 6 6 7 14—16 18
«Текстильник» 19 3 8 6 1G—22 ІЗ
«Спартак» . 19 .'і 7 9 14-30 13
«Авангард» 19 2 8 9 8—20 12
«Металург» Кб 19 3 5 11 15—24 11
«Мемлург* Лп 19 2 7 10 15—27 11
«Зівка» Рл 19 1 7, 11 12—33 0
СКЧФ 19 1 7' ІІ 6-27 0

БОНН. Чемпіон світу угорець Андраш Бальь 
цо і команда Радянського»' Союзу вий
шли переможцями міжнародного турніру; п 
сучасного п’ятиборства, що закінчився в за
хідно-німецькому місті Варендорф!. Результа
ти Бально — 5151 очко, нашої команди — 
15017. На .другому місці в особистому заліку 
радянський п’ятиборець Павло Ледньов —. 
5060. на третьому— Хейиср Таде (фРН)' г-' 
4946. У командному заліку угорів другі. — 
14786, а, господарі треті.— 1115-1.

Турнір проходив за дещо незвичайною про
грамою: кінний крос був-не держим,..а. завер
шальним-видом. Тут першим буй . паїїг спорт
смен Еду.зрд Сдобников — 1100 метрів -* 2 
хвилини 2/.0 секунд, другим був ПаиьбвськиП 
(Болгарія), третім — ІПмідт (ФРН).

Радянські спортсмени Віктор Міиєйп, Борис 
Онищенко і Едуард Сдобников зайняли в під
сумку відповідно 5 І 6 місця: 4939,
4928. 49П

Адік був тиловим пред
ставником нетипово” части
ни нашої молоді. Такі й шта
ни носив, і підстригався (вір
ніше — не підстригався) так 
само.

Довго мучилася з ним 
громадськість. В баранячий 
ріг згинали — розгинався. 
Методом переконання з міс
та виселяли — повернувся 
нелегально і жив без про
писки, ніде не працюючи. 
Пробували на штани його 
вплинути: розпороли брит
вою. А він так і носив, ще 
модніше виходило.

Нарешті, підібрали інди
відуального ключика: викли
кали на бюро цього Адіка 
разом з його батьком — 
заслуженою й путньою лю
диною. Для початку попро
сили батька коротко розпо
вісти про свій трудовий і 
науковий шлях від хлопчика- 
погонича до володаря цик
лотронів. Бюро вмивалося 
дрібненькими сльозами, 
слухаючи, з якими трудно
щами давалось майбутньо
му академікові його життя.

— А син, мій син, —- дра-* 
матично закінчив він виступ, 
— у свої двадцять чотири з 
половиною роки навіть не 
хліб собі не заробить! — та 
й собі заплакав.

Набурмосився м Адік.

Дошкулило, зачепило. Но 
могли такі слова не засісти 
в пам'яті, не зробити впли-< 
ву.

В його життєвій лінії намі
тився рішучий злам, я сам І 
примітив. Учора зайшов до 
ресторану, а він там у това
ристві Коки, Буби та ФіфИ 
сидить.

— Віктор! — підгукуютЬ 
офіціанта, як свого. Підбіг 
він.

— Єреванського, по трис-» 
та на рило...

— Те-ек — записує Віктор.
— Ну, й по салатові з кра

бів.
— Т-ее-ек — нотує Віктора
— Ну й по котлеті по-ки-< 

Твському...
— Т-еек...
— Ну й по ростбіфу...
— Ну й по лангету...
— Ну й осетрини...
— Ну й севрюжатини...
Віктор вже й текати на 

встигає, тільки головою ма- 
ха, записує.

— ...І пляшку нарзану,— 
закінчує Адік, порожніми 
очима обводить присутніх, 
— наче все?

—. Може, й хліба? — рз4 
до підказує офіціант,

— Е, ні! — стрепенувся 
Адік. — На хліб мй собі ще 
не заробляємо.

ДІйшло-таки...
Ю. ШЕЛЕСТ.

САТИРИЧНІ МІНІАТЮРИ

_ , і в н п м о
«Суднобудівник» 19 10 8 1 23—10 28

«ЗАВЗАМКА»
Зажурився наш завклубом, 
Він з нудьги кусав губи: 
Тяжко, бідному, чекати 
Від зарплати
До зарплати,..
Бо посада п дивака 
Є за змістом... 
«Запзамкя»!

ХВОРОБА
Він страждає кілька літ 
На хронічний... «спіД'оліт», 
Бо у спеку і віхолу

Не пускає з рук 
«Спідолу»...

РОЗГАДАВ СЕКРЕТ 
Жора Ступа заявляє. 
Що життя секрети знає: 
«Ясно вже, як день, мені, 
ІЦо дівчата •— 
Всі дурні: 
Я — усіх дівчат кохаю, 
А мено дівчата — 
1,11 в. СТЕПАНОВ.
Ы. Плетений Таїйлнк.
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Мн часто чуємо вираз: ’бур
жуазна бульварна газета», 
«жовта преса». Що ж цс та
кс?
«. .У США найбільш розпов
сюджена газета — «Дейлі 
ньюсз. Вона, до речі, немало 
чваниться тим, ш.о в газетно
му світі країни тримає багато 
рекордів: за обсягом торго
вельної реклами на своїх 61 
сторінках, споживанням папе
ру (чверть мільйона тонп на 
рік), за кількістю співробітни
ків (5 тисяч чоловік) і навіть 
за... витрачанням чорнила.

Але все цс — зовнішні атри
бути. А який зміст цієї газети, 
який «духовний поживок» во
на підносить читачам? Ось ду
же коротка відповідь па цс

питання. У взятому навмання 
номері «Дейлі ііьюс» з 64 сто
рінок реклама займала близь
ко 40, фотоілюстрації — 8
(ш.тюборозиіднин процес акт
риси, молодий хлопець-вбнЕ- 
ця, декілька спортивних знім
ків)... Загальний обсяі зару
біжних новин вимірювався 
менш ніж 300 рядками на но
мер у 64 сторінки! Найбільш 
видне місце відводилось ПОВІ
ДОМ 1СН1ІЮ з Лондопа: «Компа
нія «Ллойд» застрахувала пу
пок виконавиці танпю живота 
С. Бенджамін на 70 тисяч до
ларів...» Найважливішою ін
формацією з Латинської Аме
рики був опис приїзду в Буе
нос-Айрес з ' *
жінки 
ського 
подією _ .
самих Сполучених Штатів бу
ло, звичайно, розлучення акт- 
трнсн Дороті Харт».

Ми навели цю цитату з кни
ги і. Лапнцького «Королі 
брехні і сенсацій», що недав
но вийшла у світ у видавницт
ві «Молодан гвардия».

Ангор — відомий журваліст- 
міжнародиик — у своїй книзі 
яскраво і вражаюче, 
ким знанням справи 
зворотний бік, як 
«кухню», і Нантського 
ту імперіалістичної пропаган
ди — буржуазних газет, радіо 
і телебачення. З одного боку, 
цс — звичайний, найвульгар- 
нішнй бізнес — засіб для ви
бивання високих прибутків па 
вкладений капітал. 1 разом з 
тим бізнес — особливий, кот
рий одночасно викопує най
важливіше соціальне замов
лення буржуазії — одурманює 
широкі трудові маси, розбе
щує їх розум, їх помисли, сіє 
насіння ан і »комунізму, та й 
до того ж прикладає немало 
енергії і диявольської винахід
ливості в ідеологічній диверсії 
проти соціалістичних країн...

Для буржуазного світу ха
рактерна монополізація засо-

Іспанії третьої 
колишнього аргентіи- 
дііктатора. Головною 
внутрішнього життя

з псли- 
показує 
кажуть, 
апара-

бів інформації і пропаганди; 
з’явились королі газет і ра
діотелевізійних компаній — 
хсрсти, томсони, люс», в свою 
чергу зв'язані з гігантськими 
фінансовими монополіями. Ці 
королі через свої газети, ра
діо- і телевізійні станції і 
створюють «громадську дум
ку».

Як створюють? Насамперед 
і головним чином шляхом бре
хні і сенсацій. 1 цс добре, пе
реконливо показано в книзі 
і. Лапнцького.

Але тут може виникнути ре
зонне питання: чому, власне, 
обов'язкові сенсації і брехня? 
Ну, а як буржуазній пропа
ганді без брехні виправдати, 
скажімо, брудну війну у В’єт
намі, як пояснити безробіття, 
дискримінацію негрів І багато 
іншого? Як інакше вона може 
зводити наклепи на соціаліс
тичні країни? «Коли ідейний 
вплив буржуазії на робітників 
падає, підривається, слабне,— 
попереджував В. 1. Ленін, — 
буржуазія скрізь і всюди вда
на іася і буде вдаватися до 
найвідчайдушнішої 
наклепу».

...«По всій країні, 
І. Лапицькніі про 
повно газет, схожих 
лі ііьюс» у всьому, крім лише 
розмірів тиражу, реклами і 
відповідно прибутку. Успіх га
зети, за думкою одного авто
ритетного журналу, полягаг в 
тому, що вона вміє бити свого 
читача в сонячне сплетіння. 
Б'є ж вона його брехпею 
сенсацією з «душком». 
~ Звичайно, є на Заході 
більш «солідні» буржуазні га
зети, що часом навіть грають 
«в об’єктивність», але в кін
цевому підсумку воші вико
нують одне й те ж соціальне 
замовлення своїх хазяїв. Для 
того, щоб узнати, як цс ро
биться, варто прочитати ціка
ву кишу І. Лапнцького.

І. ПАВЛОВ, 
(Кор. ТАРС).

брехні і

— пише 
США, - 
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і
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Сотні мілаиців, які прийшли недавно на тра
су МОІГЦН ПОДИВИТИСЬ автогонки, були ЗДИВО’ 
пені. По знаменитому автодрому коло за ко
лом проходили шість автомобілів. Це були мі
ніатюрні гоночні машини приблизно 2,5 метра 
довжиною і метр шириною. І коли вони зупи
нялись, щоб заправитися бензином, із міні- 
кашнн вилазили 8—19-літні малюки-гопщпкч. 
Причому наймолодшому учаснику змагань не
давно минуло тільки шість років.

Цс були перші дитячі гонки в Італії на міні- 
автомобілях. Фінансував їх найкрупніший ко;і-

цери універмагів, що виставив у всіх своїх фі
ліалах рекламу повної екіпіровки малолітніх 
автоговщнків. Представники фірм зразу ж піс
ля перших стартів заявили, що вони збира
ються- і в майбутньому проводити подібні зма
гання, причому як змагання автогопщнків-про- 
фссіоналів. А діти? Якщо врахувати, що міпі- 
машкнн мчаться з швидкістю, що перевищує 
50 кілометрів па годину, стане ясно: бізнес
мени пропонують дітям небезпечну гру зі 
смертю.

І
G

марганці вськип ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ

НАБИРАЄ УЧНІВ
на І і 11 курси 1968—1969 учбового року денного відділення 

на базі неповної і середньої школи по спеціальностях:
1. ВІДКРИТА РОЗРОБКА РОДОВИЩ, КОРИСНИХ КО

ПАЛИН.
2. ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА.
3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ АВТОМО

БІЛІВ.
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. 
Вступники складають екзамени:
на базі 8 класів — російської мови (диктант) і з матема

тики (усно);
на базі 10 класів — з російської мови (твір) і математики 

(усно).
Вступні екзамени з І по 20 серпня.
Гуртожитком забезпечуються юнаки.
Прийом заяв з 1 червим по 15 серпня 1965 року.
Адреса: м. Марганець Дніпропетровської області, вул. Ра

дянська, 41, гірничий технікум. ДИРЕКЦІЯ.

Миколаївський суднобудівний 
технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА 1 1 2 КУРСИ ДЕННОГО 
ВІДДІЛЕННЯ, НА 1 І З КУРСИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

Денне відділення, перший .курс, па спеціальності: 
суднокириу собуду ванвя, 
суднові машини і механізми, 
обробка меіалів різанням, 
електрообладнання суден.

На другий курс: 
планування па вашнвобудівннх підприємствах, 
суднова автоматика, 
бухгалтерський облік.

На заочне відділення: 
суднові машини і механізми, 
обробка металів різанням, 
електрообладнання суден.
Прийом документів на денне відділення з І червня по Зі 

липня і з І червня по 15 серпня (для чинускнвків середньої 
школи). Екзамен» з 1 по 2С серпня 1968 року.

На заочне відділення прийом документів з 3 травня по 10 
серпня 1968 рику. Екзамени з Н черви» по 20 серпня, в три 
потоки.

Гуртожитком забезпечується обмежена кількість учнів. 
Дикумеїпн подавали чн надсилати па адресу:
м. Миколаїв, сул. Р, Люксембург, і 1-а. Приймальній 

комісії, ДИРЕКЦІЯ.

Інгульське 
сільське 

професійно- 
технічне 

училище № 4
оголошує набір учнів 

па 1У68 — 69 навчальний 
рік па однорічні і дворічні 

курси іранкірнсгіи- 
мапіпвістів широкого 

профілю

На дворічні курси тракто- 
рисгів-маїишіістів широкого 
профілю приймаються юна
ки іі дівчата віком від іб.З 
років, а на однорічні курси 
— віком від 17 років з осві
тою за 8, 9, і') класів.

Для вступу в училище 
обхідно пред’яви і її такі 
кументи: заяву на ім'я 
ректора, направленії» з рад
госпу чи колгоспу, свідо
цтво про освіту, свідоцтво 
про народження, паспорт, 
характеристику зі школи, 
довідку пію стан здоров’я 
довідку З МІСЦЯ проживав 
ця, довідку про склад сім’ї 
6 фотокарток (Зх-І см).

Заяви приймаються щоден
но в І червня 1903 року.

Початок занить І вересів) і 
15 листопада.

Зараховані до у-шліниа за
безпечуються- безкоштовним 
харчуванням. стипендією, 
спецодягом, носі ІЛЛЮ. Учні 
можуть продовжу на їй на
вчання в загальїіоосіигігій 
ШКОЛІ.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: с. Ін- 

гульськс Устішівського 
йону Кіровоградської 
ласті.

КОМУ НАРСЬКІІП
ПРИИЧОМЕ IAJ!УР( ІИІІИИ ІНСТИТУТ

ДИРЕКЦІЯ

Фото «-Штерн—АПН».

I

І

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНІ IB

ф, ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 21 липня. Перша 

програма. 9.00 — Ранкова гім
настика для дітей. (М). 9.15 — 
Теленовинн. (М). 9.30 — Для 
школярів. «Будильник». (М).
10.30 — У світі мистецтв. «Етю
ди російських майстрів». (М). 
11.00 — Для юнацтва. «Шукачі». 
(Київ—Краснодар). 11.40 — На
ша афіша. (К). 11.45 — Піонер
ська естафета. (Одеса). 12.30 — 
«Для вас, жінки». Телепізійніїіі 
журнал. (Саратов). 13.00 — Ат
лас народів СРСР. «Білоруська 
РСР». (Мінськ). 14.00 — Для 
школярів «Сонячне коло». (К).
14.30 — Камертон доброго наст
рою. (К). 15.00 — Музичний
кіоск. (М). 15.30 — Для воїніз 
Радянської Армії і Флоту. Ре
портаж з Ульяновського ганко
вого училища. (Ульяновськ). 
16.00 — Художній фільм. (К).
17.30 — Телевізійний калепдар. 
Сьогодні — День металурга. (Че
лябінськ — Запоріжжя — До
нецьк). 18.00 — На приз Зиа- 
менських. Міжнародні змагання 
з легкої атлетики. (Ленінград). 
10 15 — Кіножурнал. (К). 19.30— 
«Сім днів». Міжнародна про
грама. (М). 20.15 — М. Ауезоз. 
«Дбай». Спектакль Алма-Атин- 
ського державного республікан
ського російського театру драми 
їм. Лермонтова. (К).

ПОНЕДІЛОК, 22 липня. Пер
ша програма. 15.23 — Для ма-

«Дзвіночок». (Чернівці). 
17.45 — Телереклама. (К). 18.00— 
Телевісгі. (К). 18.20 — До Дня 
відродження Польщі. (К). 19.20 
— «Дунай, рідна пісня». (Оде
са). 121.50 — Українська новела. 
(К). 20.30 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.15 — 
ІО. Шкваркін. «Страшний суд». 
Вистава Пензенського держав
ного російського театру драми 
ім. А. Луначарського. (Кірово
град).

Друга програма. 2І.15 — Му
зичний маяк. (М). 21.30 — Кіно- 
панорама. (М). 22.45 — «Джере
ло». Фольклорний клуб. (К).

дузі. (Курськ). 19.00 — «До світ
ла». (Кіровоград). 19.15 — Те
лефільм. (Кіровоград). 19.30 — 
«Кіровоградські вісті». (Кірово
град). 19.15 — «Краса людська». 
Тслеальмапах. (Львів). 20.30 — 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Телевізійний фільм. 
(Кіровоград). 21.35 — «Велика 
руда». Художній фільм. (Кіро
воград). І

на 1953—1959 навчальний рік Із таких спе
ціальностей навчання:

Гехнолотія • комплексна механізація під
земної розробки РОДОВІ;Ш КОРИСНИХ КОПЗЛІШ.

Гірнича електромеханіка.
Електрифікація І автоматизація гірничих 

робіт.
Гірничі машини і комплекси.
Меіалургія чорних металів.
Фізнко-хімічне дослідження металургійних 

процесів.
Обробка металів тиском.
Технологія машинобудування.
Елекгропривід і автоматизація промислових 

установок.
Електричні машин» 1 апарати.
Автоматизація геплоенеріепічних процесів. 
Промислове і цивільне будівний:ао. 
Будівництво підземних споруд і шахт.
Вступні екзамени,' крім нижчевецерахованих, 

проводяться з таких дисциплін; маїемаїнкп 
(усно й письмово), фізики (усно), російської 
мови 1 літератури (твір) — непрЬфілюючнй 
предмет.

Особи, що вступають на спеціальності мета
лургія чорних металів, фізнко-хімічне дослід
ження металургійних процесів і обробка мета
лів піском. складаюіь екзамени з таких 
дисциплін: математики (усно), фізики (усно), 
хімії (усно), російської мови і літератури 
(твір) — непрофілюючиіі предмет.

Нагороджені по закінченні середньої шко
ли золотою (срібпоіо) медаллю ч» закінчили 
середній спеціальний учбовий заклад з дипло
мом з відзнакою, здають установлені екза-

мсті тільки по одній із профілюючих дисцип
лін — миіемаїнц. — »письмово ії усної. При 
Здачі екзаменів (>ін письмово, іак і усно) по 
цій дисципліні з ОЦІНКОЮ «НІІІЬ» ВОНИ звіль
няються від здачі екзаменів, о при одержанні 
оцінки «чоіири» чи «іри» здають екзамени 
з усіх шдііовідниХ предметів.

Заяви приймаються з 2»і червня по ЗІ липня.
Вступні екзамені» приводяться з 1 по 20 

серпня.
Зайвії полаються на 'ми

3 зазначенням факультету 
також яку іноземну мову 
вивчаїи її шепну її. і .

До заяві) додйєтьсцр.
характеристики документ

рекіира шепнуту 
: спеціальності, а 
вивчав чіі бажає

,._г___ .. ... .... про середню осві
ту (в оригіналі), аитобіиі рафія, довідка про 
стан здоров'я (форма Лі 28Ь). чотнрії фото- 
карікн, довідки з міси» проживання.

Особи, ти мають виробничий стаж не мен
ше 2-х років, u також направлені на навчання 
З відривом від виробництва на спеціальності, 
які відповідають характеру їх роботи в на
родному господарсіві.■ при Здачі Заяв повинні 
додавати затверджену керііяїнкрм підприєм
ства чн установи він яг з' ірудовоі чи кол
госпної КНИЖКИ.

Більш ЯСНІШІ відомості про умови прийому 
можна одержати о приймальній комісії інсти
туту.

Прийом заяв І видача довідок шоденно з 10 
до 18 годин.

Адреса інституту: м. Комунарськ, Луганської 
області, проспект Леніна, 16.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ВІВТОРОК, 23 липня. Перша 
програма. 10.20 — «Іменем ре
волюції». Телевізійний фільм. 
(Кіровоград). 11.00 — «Павлик 
Морозов». Телевізійний фільм. 
(Кіровоград). 16.00 — Для дітей. 
«Пригоди Чанду». Вистава Рос
товського драмтеатру. (К). 17.20 
— Для дітей. Художній фільм. 
(К). 18.40 — «Зустріч з друзя
ми», (Кіровоград). 19.00 — На 
кубок СРСР з футбола «Шах
тар» (Донецьк) — «Динамо» 
(Киї і). В перерві — передач.! 
«Наші гості». Після закінчення 
матчу — спектакль Харківсько
го драмтеатру ім. О. Пушкіна.

ЧЕТВЕР, 25 липня. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм. 
(Кіровоград). і 1.15 — «Якірна 
площа». Телевізійний спектакль. 
(Кіровоград). 17.10 — Телсвісті. 
(К). 18.00 — «Юність». Моло
діжна програма. (Чернівці). 
18.30 — Для школярів. (М). 
19.00 — Першість СРСР з спор
тивної гімнастики. В перерві — 
телеііовіши. 21.15 — Міжнарод
ний огляд. (К). 21.45 — «Якірна 
площа». Телевізійний спектакль. 
(Кіровоград),

І
П’ЯТНИЦЯ, 26 липня. Перша 

програма. II.Об — Телевізійний 
фільм. (Кіровоград). 11.20 — 
«Святослав Ріхтер». Докумен
тальний фільм. (Кіровоград). 
17.20 — «Піонерів». Телевізій
ний журнал. (К). 17.40 — Теле- 
вісті, . (К). 18.09 — Клуб кіно-
мандрівників. (М). 19.03 — Еста
фета новин. (М), 20.00 — «Екран 
хлібороба», (Кіровоград). 20.3-3 
— «Святослав Ріхтср». Доку
ментальні.Й фільм. (Кірово
град). 21.20 — ІО. Гсрмзн, «Я 

(Донецьк), відповідаю за все». Вистава 
перемогли». Астраханського драмтеатру

СЕРЕДА, 24 липня. Перша 
програма. 10 40 — Телефільм. 
(Кіровоград). ІІ.СХУ — «Велика 
руда». Художній фільм. (Кіро
воград). 17.15 — «Мелодії моєї 
Батьківщини». (Дні п р о її е т- 
ровськ), 18.00 — Для школярів. 
«Біля вогнища».
ЇЗДО — «Вьстояли,
До 25-річчя битви на Курській С. М. Кірова. (Кіровоград)

БК 01112.

м. Кіровоград, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: секретаріату — 2-45-35, від

ділів — 2-45-36.

Т. в. о. редактора Ю, МОТОРНИЙ,

І
І
І

ім. Й|
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Одеський технологічний інститут ім. М. В. Ломоносова
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ ПА 1 КУРС

1953 - 1969 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
інститут готує висококваліфікованих інжене

рів із спеціальностей:
Маїіїнни і апарати харчових підприємств 
інженер-мехавік по машинах і апаратах хар

чових підприємств.
Лвгомаїизація виробництва

і приладобудування
іпжснер-слсктромсхапік по автоматизації І 

комплексній авгомаїнзації хіміко-тсхнологіч- 
них процесі» (харчової промисловості);

інжепер-електрнк по приладобудуванню.
Технологія

інжепср-технолої по хімічній технології де
ревни» (гідролізні виробництва);

інженер-технолот по зберіганню 1 переробці 
зерна.

Енергетика
інженер-тгплоенергетик ПО ВОДОПІДГОТОПЦІ і 

водному режиму теплових і атомних сленіро-. 
стаиціЛ;

іііжепер-тсплофізии;
іііжеііср-те.члоеііертетпк по проектуванню і 

експлуатації атомних електростанцій і устано
вок.

Економіка 
інженер-економіст по організації | економіці 

підприємств продовольчих товарів.
Заяв» про прийом до інституту подаються 

на ім я ректора інституту з додатком доку
ментів: документ про середню освіту (в оригі
налі), медична довідка ф. 285, характеристика 
У^.н йб° "'Априємства і 4 фотокарточки 
(3x4), паспорт, військовий квиток (приписне 
свідоцтво) пред являються особисто.

Прийом заяв з 20 червня по Зі липня 
л™іЖ.гУ1?а‘‘ЄІ1ц 3 1 ССР,П111 по 20 серпня, 
документи направляти приймальній комісії 

па адресу: м, Одеса, 39, вул. Свердлова, 112, 
технологічний Інститут імені М. в. Ломоносова-

_______РЕКТОРАТ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кироиоград.

......................... .......... 7 ■■

Петрозаводська технікум 
залізничного транспорту 
Міністерства шляхіз сполучення СРСР 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА ПАЗІ Я Кітлгіп 
ДЛЯ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСІТ 

експлуатація залізниць (для дівчат, що закінчили' гепеишо школу, є спентрупа), «мінили середню
електротягово господарство залізниць, 
будівництво I експлуатація шляхового господапстпа 
автоматика І телемеханіка на залі «пічному гріпсотбті 

гуртжЖТ’'1 Д° ЇЯі.а»»м»

Стипендія Призначається па загальних умовах 
За довідками зверглися на адресу: Карельспая аггр 

г. Петрозаводск, ул. Аііохииа, 10. Ісхівікум, АССР'
ДИРЕКЦІЯ
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