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Нарада комсомольським 
активістів

>3 травня в Сесійно, 
му залі Верховної Ради 
УРСР відкрилась республі
канська нарада-семінар пер
ших секретарів міськкомів, 
райкомів ЛКСМУ з питань 
ідейно-внховпої роботи серед 
молоді. В нараді беруть 
участь секретарі обкомів ком
сомолу — завідуючі відділа
ми пропаганди і культурно- 
масової роботи, співробітни
ки республіканських моло
діжних газет і журналів, ра
діо і телебачення, видавницт
ва ЦК ЛКСМУ «.Молодь» — 
всього 700 чоловік.

З доповіддю «Про дальше 
поліпшення роботи комсомо.

льських організацій республік 
кн по ідейному загартуванню, 
молоді» виступив перший сек^ 
рстар ЦК ЛКСМ України 
О. С. Кашо.

На нараді іде велика роз< 
мова про досвід роботи ком*^ 
сокольських організацій но 
розгортанню соціалістичного 
змагання серед молоді на 
честь 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна, про ви
ховання юнаків і дівчат на 
прикладі життя і діяльності 
Ілліча, на революційних, бо
йових і трудових традиціях 
Комуністичної партії, радяи« 
ськогп народу.

(РАТАУ).
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НАДПЛАНОВІ МЕТРИ

В ці дні успішно трудяться молоді 
іиахтобудівсльники управління № 4 трї'с- 
ту «Кіровоградпромбуд». При рлані 
598 погонних метрів прохідники за 4 мі

сяці пройшли 828 
метрів підготовчого 
штреку.

Особливо відзначи
лася комсомольсько- 
молодіжна бригада 
Миколи Кузьменка.
ДО КНИГИ СЛАВИ

Комітет профспілки 
та адміністрація ме

ханічного цеху Олек
сандрійського рудоремонтного заводу 
ирннпялп рішення занести до Книги 
трудової слави імена молодих передо
виків виробництва токарів Юрія Аксьо- 
нова, Івана Комлпка, слюсаря Анатолія 

Сорокуца та електрозварювальннка Сер
гія Заугарова.

У змаганні на честь Ленінського юві
лею вони досяглії найвищих виробничих 
показників.

ОЛЕКСАНДРІЯ — 
«ЧЕРВОНІЙ ЗІРЦІ»

Достроково завершили плай по виго
товленню водоналивних котків робітни
ки заводу підйомно-транспортного об
ладнання. 219 котків своєчасно відправ
лено па завод «Червона зірка».

У їх виготовленні відзначилась зміна 
зварювальннків молодого майстра Лео
ніда Аксьонкіпа.

ДЕСЯТИМІСЯЧНИЙ РІК

Почни костромської ткалі Героя Со
ціалістичної Прані Валентини II іетиьо- 
вої, яка виступила ініціатором змагання 
за дострокове виконання «п’ятирічного 
плану, підхопили молоді робітниці Олек
сандрійської швейної фабрики.

Нині уже в рахунок серпня трудяться 
комсомолки Зіпа Ляда, Софія Харчіва 
та Ольга Сірснчінко.

Комсомолки — Валентина Ладнева, 
Діна Лубинець, Раїса Литвипиа та ін
ші взяли зобов’язання трудовий 1969 
рік закінчити у жовтні.

В. КОЛЕСНИКОВ.

ОБРАЗ МОЛОДОГО
Республіканський літе

ратурний конкурс на 
кращий прозовий твір 
про молодого сучасника 
оголосили ЦК ЛКСМ 
України і видавництво 
«Молодь». Присвячується 
він 100-річчю чз дня на
родження В. І. Леніна та 
50-річчю комсомолу Ук
раїни.

Мсга конкурсу — ство
рення високохудожніх 
прозових творів про ком
сомол і молодь. Вони 
розповідатимуть про зви
тяжні справи, духовний 
світ молодого сучасника, 
що успадкував від стар
шого покоління марк
систсько-ленінські ідеї,

СУЧАСНИКА
партійну принциповість, 
безмежну любов до своєї 
соціалістичної Ба гьків- 
щини і ненависть до ї’і 
ворогів.

В центрі пропоновано
го на конкурс твору по
винен бути образ моло
дої людини наших днів, 
яка утверджує на землі 
життя, бореться за тор
жество комуністичних 
ідеалів.

Жюрі конкурсу очолює 
Юрій Збанацький —• 
письменник, лауреат рес
публіканської комсомоль
ської премії імені Мико
ли Островського.

(РАТАУ).
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Збори 
обласного
оартЕйиого
активу

12 травня е Кіровограді відбулися збо
ри обласного партійного активу. На збо
рах були присутні члени і кандидати в 
члени обкому КП України, члени ревізій
ної комісії, секретарі міськкомів і рай
комів партії, голови міських і районних 
виконавчих комітетів, секретарі міськ
комів і райкомів ЛКСМУ, начальники ра
йонних сільськогосподарських виробни
чих управлінь, керуючі районними об’єд
наннями «Сільгосптехніка», секретарі 
парторганізацій, директори радгоспів і 
голови колгоспів, керівники обласних ор
ганізацій та установ.

Збори обговорили питання про завдан
ня партійних організацій, радянських і 
господарських органів, колгоспів і рад
госпів області по збільшенню виробни
цтва й заготівель м’яса. З доповіддю в 
цьому питанні виступив перший секре-

тар обкому КП України М. М. Кобиль- 
чак.

В обговоренні доповіді виступили пер
ший секретар Новоукраїнського райкому 
КП України М. Г. Чередник, перший сек
ретар Петрівського райкому КП Ук
раїни І. О. Кравченко, секретар парт- 
ерганізації колгоспу «Іскра» Олек- 
сандрівського району О. С. Шкурат, 
начальник Вільшанського виробни
чого управління М. І. Скорубський, ди
ректор радгоспу «Більшовик» Олександ
рійського району К. П. Кисельое, голоса 
Новомиргородського райвиконкому 
Г. М. Гуліда, перший секретар Боб- 
ринецького райкому КП України 
О. О. Медведев, голова колгоспу 
«Росія» Ульяновського району О. П. 
Заїнчковський, начальник Кремгесівсько- 
го виробничого управління П. В. Коло- 
тієвський, голова колгоспу імені Дзер- 
жинського Знам’янськогс району В. Г. 
Аліньков, секретар парторганізації кол- 
юспу імені XXII з’їзду КПРС Доброве- 
личківського району В. Ф. Степанцов, го
лова Маловисківського міжколгоспбуду 
В. Д. Стовбович, голова Новгородків- 
ського райвиконкому І. Ф. Патерило і 
керуючий Кіровоградським районним 
об’єднанням «Сільгосптехніка» О. Р. 
Ревук.

В обговореному питанні прийнято роз
горнуте рішення.

ВСЕСОЮЗНИЙ ТИЖДЕНЬ 
ДИТЯЧИХ ФІЛЬМІВ
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ В ЦК ВЛКСМ

РАПОРТ—У КВІТНІ 1970-го

РАДОЩІ — ПОРІВНУ

14 грапнл я Москві та ін
ших містах країни відкрий
ся традиційний всесоюзний 
тиждень дитячих фільмів, 
який присвячується 100-річчю 
з дня народження В. І. Ле
ніна. Про не повідомили йо. 
іо організатори ІЗ травня 
журналістів на прес-конферен
ції, що відбулась у ЦК 
ПЛКСМ. У програмі фести- 
пмлю — документальні і ху
дожні стрічки, присвячені 

жіптю і діяльності В. І. Ле
ніна, картини про героїзм 
юних учасників громадянсь
кої та Великої Вітчизняної во
єн.

Тиждень урочисто відкри
ється в кінотеатрі »Росія». 
З 14 по 19 травин в розпо
рядженні! юних москвичів на
дається 44 кінотеатри, де ди
тячі фільми зможуть дивиіи- 
сп 35 тисяч дітей. Вони поба
чать нові картини «Орлята 

Чапая», -Це було я роївід 
ні». Останній фільм зняіо за 
мотивами документального 
нарису Сергія Смирнова 
«Сап Сиііич». Жніїїо сучас
них школярів присвочуетьсо 
картина «Перехідний кін».

19 іранця, в день народ
ження піонерської орі ані.та. 
ції, — фініш іужіїп. Пере
можцям фестивалю буде вру
чено приз цк влксм «чеа- 
вона івоздика».

(йор ТАРС).

Комсомольсько-молодіжна бригада токарів Лідії Черст
вої з заводу «Червона ' зірка», комсомольсько-молодіжна 
тракторна бригада з колгоспу «Дружбам Новоукраїнськиїо 
району і колектив тваринників з комсомольсько-молодіжної 
ферми колгоспу «Мир» Гаіізоронського району виступи.ні 
ініціаторами змагання за гідну зустріч 100-річчя від дня на
родження В. І. Леніна.

Як сьогодні справи в цих колективах?
Про успіхи своїх товаришів по роботі розповідає групком

сорг бригади токарів Лідії Черезової з мехаиі'-ного иску № 2
заводу «Червона зірка».

Лише на короткий час 
у перезміну, е цеху замов
кають різноголосі наспіви 
різців. Але ось наша 
бригада заступає до робо
ти, і знову оживають вер
стати, виростають біля них 
гірки відшліфованих до 
блиску деталей. Завжди 
веселі дівчата і роботу 
виконують швидко, за
любки.

— Скільки сьогодні да
мо? — ставить своє зви
чайне запитання майстер 
Віталій Михайлович Ко- 
билкін.

Марія Чудінова на мить 
відривається від верстата 
і на.пальцях показує чо
тири. Майстер задоволено 
киває головою. Чотири 
сотні деталей з кожного 
робочого місця при нормі 
330 — це добре. А втім, у 
нас ще не було випадків, 
щоб ми не перевиконали 
норми. Бо, виступивши 
ініціаторами змагання за 
гідну зустріч 100-річчя від 
дня народження Ілліча, ми 
зобов’язались виконувати 
місячні норми на 125 про

центів. Насправді ж ми 
домагаємося більшого. Бе
резневий план бригада 
виконала на 138, а квітне
вий — на 144 проценти. Б 
травні буде не менше. І 
це при високій якості ро
боти. Майже всі деталі 
(ми виготовляємо їх для 
тукорозкидачів) здаємо 
контролеру з. першого 
пред’явлення.

В березні ми прийняли 
новачка — Зіну Кривопі- 
щенко. Трохи освоївшись 
у бригаді, Зіна запитала 
якось свою наставницю 
Марію Шумило:
—І як ото нашим дівчатам 

вдається в півтора, а то й 
у два рази перевиконува
ти норму?

— Шлях до удачі, ле- 
жито через знання, — від
повіла їй Марія. — Наші 
дівчата. одержавши по
свідчення токарів, не при
пиняють навчання. Ліда 
Черезова і Галя Руденко 
навчаються в технікумі 
сільськогосподарс ь к о г о 
машинобудування. Наш 
групкомсорг (це вона про 

мене) закінчила підготов
чі курси для вступу в інс
титут. Всі члени бригади 
визнають передовий до
свід, наполегливо підви
щують свою майстерність. 
Коли будеш завзятою, то 
і ти станеш ударницею. Я 
в цьому не сумніваюсь...

Дружно і весело живе і 
працює наш колектив. Усі 
складні питання ми вирі
шуємо разом, усі радощі 
ділимо порівну. О, про ра
дощі! Є у нас добра но
вина: Петро Дашковський 
(він один у нас з хлопців) 
одружився. Ми його щиро 
поздоровили, було безліч 
добрих побажань.

Ми знаємо, що почин 
нашої бригади підхопило 
багато комсомольсько-мо
лодіжних колективів. Всім 
учасникам змагання за 
гідну зустріч 100-річчя від 
дня народження В. І. Лені
на ми бажаємо успіхів, но
вих трудових звершень.

К. БОНДАРЕНКО,
групкомсорг бриіади.

м. Кіровоград, 
завод «Червона зірка».

На фото (з.ііва направо!) 
члепи бригади токарі« 
Алла Кударсико, Катерну 
на Бондаренко, Марія Чуч 
дійова, Зинаїда Криваві? 
щепко, Марія ШумнлО« 
Кмвдігі Петренко.

Фото О. КОБЦЯ»
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Щочетверга Кіровоград
ський міськком ЛКСМУ 
проводить заняття комсо
мольського активу, в яких

беруть участь секретарі 
комсомольських організацій 
промислових підприємств, 
будов і навчальних закла
дів. Перед слухачами висту
пили секретар обкому КП 
України Н. П. Сухаревська, 
перший секретар обкому 
комсомолу М. Д. Сиротюк, 
голозкий режисер театру 
ім. Кропивницького І. В. 
Казнадій, директор філіалу 
науково-дослідного інсти
туту праці Л. М. Фільштейн. 
Комсомольські працівники 
під час занять діляться до-

свідом, знайомляться з но
вими формами роботи.

ЗАВОДСЬКІ УМІЛЬЦІ
Комітет комсомолу Кіро

воградського агрегатного 
заводу затвердив положен
ня про заводський огляд- 
конкурс на кращого моло
дого раціоналізатора та 
кращу творчу групу, який 
присвячено 100-річчю від 
дня народження В. І. Ле
ніна.

До комітету вже надійш
ли перші рацпропозиції мо
лодих умільців.

ПИШІТЬ НА УСТЬ-ІЛІМ

На будівництво всесоюз
ної ударної комсомольської 
будови — Усть-Ілім с ь к о ї 
ГЄС — з комсомольськими 
путівками відправилася пер
ша група молодих кірово- 
градців. Незабаром у Сибір 
виїде ще одна група наших 
юних земляків.

Тільки в цьому році об
ком ЛКСМУ направив по 
комсомольських путівках на 
ударні будови більше 150 
юнаків і дівчат.

Г^ГЕПИ, сгепи... Шпро-
кі, покриті тремтли

вим маревом. І не вірн- 
ться, що через кілька 
днів зарясніють вони зе
лени ми 
рудзи. 
сіється 
випещену землю.

— Перепочиньмо, хлоп
ці, — гукає бригадир, за
глушивши .мотоцикла.

Механізатори доходять 
гін, прямують до Петра Бонда
ренка

1962 
резнеаі 
полях 
пізньої 
разом з хлопцями ремонтує техні
ку. Надійде голова колі оспу чи 
парторг, хитають скрушно голова
ми: еНе встигнуть...»

А ті .мовчки своє роблять.
І вийшла вчасно в поле Петрова 

-бригада 
ловік.

Якось 
дареико

— Об’єднайте третю і четверту 
бригади. Зараз нас мало. А буде 
більше — більше й зробимо.

Прислухались до Петрових слів. 
Уже до наступно? весни готувались 
25 механізаторів. їх праця увінчз- 
лась успіхом. За високі врожаї со-

■пагінцями куку- 
А зараз тільки 
зерно в пухку

Сьомий травень КОМСОМОЛУ

разом
Весна

до киїия

рік. Ось-ось зашумлять бе- 
струмкн, там і роботи па 
розпочнуться, а Петро до 

ночі на тракторному стані

в складі чотирнадцяти чо

па колгоспних зборах Бон
не витримав:

ПОЧАТОК-
3 ЛЕН1НО
Серце, серце — ти

не можеш зрадить, 
Помилитись у своїх піснях!..

Ці рядки написав один з ви
значних українських радянських 
поетів Іван Онниійовнч Внрган 
(справжнє прізвище — Вергун).

Влітку минулого року літера
турна громадськість України 
відзначала 60-річчя з дня на
родження поета. За роки нат
хненної прані пост написав ба
гато книг. Пого поезіям власти
ві філософські роздуми, заглиб
леність, співуча жива мова. 
Іван Виртан — один з кращих 
знавців української мови. Не
дарма ж ІІаяло Тичина назвав 
поета «видатним майстром сло
ва, знавцем душі трудящої лю
дини».

Цікаво, що Іван Виргап про
тягом 1929—1930 навчального ро-

комсомольсько-молодіжної

ияшннку бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені Ілліча Пет
ро Бондаренко був нагороджений 
медаллю, а вся бриіада прийняла 
від райкому ЛКСМУ па вічне збе
рігання Червоний прапор.

... Цікаві трудові біографії у 
хлопців. Хіба можна не сказати 
про Миколу Герасимчука? Він, як 
ого в пісні співається, «грає на 
кларнеті і трубі» в сільському ду
ховому оркестрі. А Василь Ільчен- 
ко — переможець у змаганні па 
кращого механізатора артілі, і 
мандат за квітень вручили йому...

Сіють Сиплеться зерно. Радіють 
механізатори: «Роботи залишилось 
па день». А зроблено вже чимало. 
90 гектарів цукрових буряків, 150 
гектарів ячменю та 170 соняшнику, 
40 гектарів гороху та 170 гібридної 
кукурудзи — то ссе па рахунку 
комсомольсько-молодіжної.

Поспішають хлопці, не гаять пре
красних днів. А ввечері збираються

ку працював вчителем в Олек
сандрійському ранові.

Неподалік Червоної Кам’янки 
потопає д садах мальовниче село 
Леніно. В серпні 1929 року при
їхав сюди худорлявий, невисо
кого зросту юнак. У сільраді 
сором’язливо назвався: Іван 
Вергун... Онні.ійовнч!

Він тільки-но закінчив Кре
менчуцький педтехнікум і одер
жав призначення в сільську 
школу. Лише рік працював 
Іван Оникійознч у сечі Леніно. 
Але це був рік незвичайний — 
рік колективізації. І хоч недовго 
пробув Іван Внрган в селі, та 
залишив про себе добру згадку. 
Ганна Дмитрівна Сторчоус, кол
госпниця артілі імені Карла 
Ліаркса. згадує:

— Полюбила вчителя молодь, 
потяглася до нього. Спокійний, 
начитаний, розумний. Драматич
ний гурток організував у селі, 
розучували п’єси в хаті-читаль-

ЖУРНАЛ
„ИІД ПРАПОРОМ
ЛЕНІНІЗМУ“

З 1 липня ц. р. респуб
ліканський «Блокнот агі
татора» реорганізується в 
масово-політичний жур
нал ЦК КП України «Під 
прапором ленінізму», 
який виходитиме два ра
зи на місяць українською 
і російською мовами об
сягом 8 друкованих ар
кушів.

Журнал «Під прапо
ром ленінізму» розрахо
ваний на ідеологічних 
працівників, партійний, 
радянський, профспілко
вий і комсомольський 
актив, а також на ши
рокі кола трудящих. У 
ньому друкуватимуться 
теоретично - пропа г а н- 
дистські матеріали з пи
тань марксизму-ленініз- 
му; статті, кореспонден
ції, нариси про досвід 
масово-політичної і про
пагандистської роботи а

масах, її форми, засоби
1 методи; консультації 
те поради з питань мето
дики проведення ідеоло
гічної роботи серед тру
дящих; матеріали для 
бесід, розповіді про пе
редовий досвід у про
мисловості й сільському 
господарстві, про досяг
нення радянської науки і 
культури, найважливіші 
міжнародні події тощо.

Ціна одного но/иера 
журналу — 10 коп. Пе
редплатна ціна на рік —
2 крб. 40 коп., на півро
ку — 1 крб. 20 коп.

Усі передплатники 
«Блокнота агітатора» 
зможуть одержувати до 
кінця ц. р. журнал «Під
прапором 
доплативши 
відділеннях 
ку» по 60 коп.

ленінізму», 
у місцевих 
«Союздру-

УКРАЇНИ
буднику механізаторів, щоб па-в

креслити плани па завтра. В цьому 
будинку, що па околиці села, народ
жуються роздуми. Михайлу Гера- 
спмчуку згадуються солдатські дні 
(він не новачок у бригаді, після 
армії знову сюди повернувся), ко
мусь, після важкого трудового дня, 
легко співається. Ми самі собі зро
били повний комфорт: провели ос
вітлення, телефон. Є у нас бібліо
тека, телевізор.

Не сьогодні-завтра закінчиться 
сівба, а там — догляд за посівами, 
підживлення рослин. Хочеться всі 
роботи так виконати, щоб у жнива 
зібрати справді ювілейний комсо
мольський урожай.

А. СТЕШЕІІКО, 
помічник бригадира трактор
ної бригади колгоспу імені 
Ілліча,

с. Аджамка, 
Кіровоградського району.

ні. Після вистав, що дппалн ь 
сусідніх селах, пішки з піснями 
поверталися додому. Любив спі
вати вчитель і слухати пісень 
любив.

— Прибув Іван Оникійовнч до 
нас комсомольцем, — згадує 
колгоспник Іван Пименович 
Ганворонськпй, — жив при шко
лі, у невеличкій кімнаті Разом 
з Василем Кривошеею організу
вав комсомольський осередок. 
Писав уже тоді вірші, друку
вався. Зустрів якось його пріз
вище в газеті під віршами. По- 
хналнв. кажу, а я не знав, що 
ви — поет. Він зашарівся і ні
чого не відповів.

Під час роботи п селі Іван 
Внрган почав формуватися, як 
поет. Він написав дві поеми, 
кілька поезій. Вірш «Змаган
ня», написаний в селі Леніно. 
був надрукований в журналі 
«Молодняк».

Зараз І. О. Внрган живе в

Харкові. Багато років він тру
дився над фундаментальною 
працею — «Українсько-росій
ським фразеологічним словни
ком», який склав разом з 
М. Пилинською.

Та знаходить поет час і для 
роботи над новими поетичними 
творами. Звертаючись до поеіії, 
поет говорить*

Кожен рік, І місяць, і день 
Ми зближаємо щасливу міпь, 
Свіжий вітер наших пісень 
Вже по всьому світ>’ шумить, 
То е відгомін, то луна, 
Комунізму, що настає. 
Будь же смілива і ясна. 
Знай високе місце своє!
Нещодавно ми одержали лис

та від І .О. Виргана. Поет зби
рається побувати в тих місцях, 
де проходила ного комсомоль
ська юність.

А. КОХАН. 
М. ЗАСТЕБА.

м. Олександрія.

НА ЗАХОДІ значного поширення набула теорія тя« 
звт.кно «єдиного індустріальної о суспільства», яка 

гиолошув прннцнпіальпі відміни між капіталізмом і со
ціалізмом неістотними. Ось улюблений тезис прихильни
ків цієї теорії — гехні иініі прогрес приводить до однако
вих соціальних наслідків в будь-якому суспільстві, одна
ково впливає на духовне життя молодих людей. Чи гам 
це наслразді?

Звернемося до фактів. Як показали соціологічні до
слідження, проведені, наприклад, у Горькому, радянські 
молоді робітники, переважно задоволені працею, хоч 
причини цього задоволення різні. 66,7 процента опитання 
зв’язують Інтерес до праці з розпитком техніки і вислов
люють прагнення до підвищення механізації й автомати
зації виробництва, 36,9 процента приваблює різноманіт
ність у роботі, інших — її дослідницький характер, мож
ливість участі в процесі творчості і т. д.

Ці дані, викладені в книзі «Робітничий клас І техніч
ний прогрес», яка вийшла в Лкскві, свідчать про стій
кий розвинутий Інтерес радянського молодого робітника 
до змісту праці.

Ту ж картину дали дослідження ленінградських учених. 
Опитані ними молоді робі пінки. висловлюючи своє задо- 
ьсленил працею, на перше місце старили її творчий ха
рактер, на друге — її умови і рівень наукової органі іа- 
ції, на третє — розмір заробітку, на четверте — відноси
ни в колективі. '

Що ж визначає ставлення молодих робітників до праці 
па Заході? Соціологічні дослідження, проведені в Ані- 
дії, США і Франції, показують, що в цих країнах ха
рактер праці не визначає ставлення до нього робітників. 
Іут верховодять інші фактори — можливість зберегти 
роботу або розмір заробітку.

Амсріїїганськлб соціолог Р. Блаупер У своїй книзі 
«Відчужсіі'ія і свобода промислових робітників, зайнятих 
фізичною працею», виданою в Каліфорнії, пише, що 29 
проценті» опитаних пил робітників автомобільної про
мисловості бояться бути звільненими на протязі най
ближчих шести місяців. Американський ученнй-пенхолое 
Б. Бальдемус стверджує, що виробнича праця виконує
ться під впливом примусового натиску, а це викликає у 
робітника стан напруження. Що це за напруження? За 
твердженням американського психолога Р. Ціла 50 — 60 
процентів опитаних сказали, що їм не вдалося досягнути 
бажаних результатів і угпіхів на роботі, 50 процентів від
значили, що їх хвилюють умови роботи, які можуть при
звести до хвороб і втрати працездатності. Частина робіт
ників занепокоєна незабезпеченістю на старість, тимча
совим беїробіттям, небезпекою втратити роботу і квалі
фікацію в зв’язку з автоматизацією.

...В гой час, як характерною рисою радянського робіт
ника (цс виявлено при опитуванні) є високий рівень Йо
го суспільно-політичної ак
тивності, участь в управлін
ні справами свого підприєм
ства і в раціоналізації ви
робництва, Блаунср перелі
чує 5 головних причин від
чуження праці для промис
лових робітників Заходу. І 
перша з них — безсилля 
робітника вплинути на умо
ви, організацію і техніку 
виробництва; друга — без
глуздість особистих зусиль 
робітника, оскільки вони не 
зв'язані з загальним проце
сом праці. Потім він гово
рить про розрив між ба
жанням робітника і поведін
кою. яка диктується йому 
порядком, установленим на 
підприємстві, про ізоляціїо 
людини п колективі і про 
те, що праця, виконувана 
робітником, є лише засо
бом ного існування, а не

Відповідають 
молоді робітники 
СРСР і США

Як ви 
ставитесь 
до 
праці?

истою і смислом життя. Це висновки до яких прийшоп 
один з відомих західних соціологів.

Радянським робітникам властивий стійкий інтерес д<» 
організації праці. Опитані в Горькому говорять про не
обхідність правильного підбору кадрів і трудової дис
ципліни, про правильну оцінку праці, про добрі взаємо
відносини з адміністрацією.

Характерно, що 38 процентів радянських молодих ро
бітників вважають найважливішим організацію робочої о 
місця. Неорганізованість, порушення трудового розпо
рядку викликають у них активне бажання перебороти 
недоліки. А буржуазні соціологи запевнянні., що робітни
ки Заходу пасивні до організаційного середовища, вон» 
породжує в них почуття соціального песимізму. В чому 
причина такого різного ставлення?

Справа в тому, що за ставленням до праці І її органі
зацією стоїть ставлення до соціальної дійсності в цілому. 
1 якщо для молодих американських робітників такі мо
тиви як суспільне значення роботи, розуміння важливос
ті продукції, яка випускається, відступають на задній 
план порівняно з побоюванням втратити роботу або пра
цездатність, то у молодих радянських робітників в .за
гальній сумі факторів привабливості праці па першому 
місці моральні мотиви, за ними — мотиви творчості. Ос*, 
чому на радянських заводах зараз багато різних тпор^^Й^- 
чііх організацій, де молодь працює безплатно. Це чис
ленні науково-технічні товариства, конструкторські бюро і 
бюро нормування, групи ІІОП на громадських засадах. І 
діяльність їх активізується тому, що з розвитком еконо
мічної реформи в нашій промисловості псе більше роз
виваються колективні форми організації праці і колектив
на матеріальїга заінтересованість, все більший простір 
наоира от»> форми морального стимулювання.

Лін розповіли про фактори, які визначають ставленні»
[»Рай« У Радянських молодих робітників і робітників 

капіталістичних країн. Вони, як бачимо, різні, але не 
можна сказати, що протилежні.

Валентин ІВАНОВ, 
кандидат філософських наук. 

(АП Н).

чем' теоп'тїонг?1'п7.І,ПК М0Л0ЛИІІ вчений. Працює никлада- 

г'Лі!.» : ’.1 оЄота Володимира пов’язана з термінами «ста
білізація і регулювання», «частоти перетворення» «мчгніпн К ТаЖ1’!!",В"' ~

а£а Си С 1 в"'ерпна творча біографія В Решет
ника але бутс вона далеко не повноіо якшо не екзчми 
бСв дГте*ХЛі РобїУ’ Вол°.Д>'мнр Іванович прищепив лю- 
но? нромпслівості Д"0Л,У майбУт"ьомУ спеціалісту вугіль- 

за^опчюклш™? Володимира про його наукові відкриття, він 
?О немало. н PO3,’Oaiaar" HPO СВОЇХ КОЛЄГ, А ЇХ у 1H.1I-
ко„ Заплякп iPnr^!yaniiJ’ Водерік Крисив, Анатолій Гончарен- 
кл'адачіп nvi-j ' твор,|1’і співдружності колектив ви-
ГІріІІІЧО-збзгччхпчп??.?110’1"“ ^ПЛСКС буровибухових робіт 
центра лі lon-iiiorn пп. ’Х комбінатів, розробив технологію 
юті. П кар'єрах . ?',ОВЛС"ІІП деталей автомаінніг, які працю- 
хдоскоігілсіїпя inwri ЩС мож,,а перелічувати відкриті і 
них карбованців... ' "С °Д"" лссяток т”спч заощадже
ній miSaVn^T^Pera/0“^''18 встсра" ’нстіпугу. стар-

• ми щиро поділяємо думку Петра Тимофіііовіїча.

О. ВЕДЕНЄЄR 
Фото А. ГНЕ НЕНКА.
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ДУМКИ,

ВІДГУКИ,

( РЕЦЕНЗІЇ

Література

І
І

ф «Петро Васильович 
Фартух ще молода лю
дина, але лікар високої 
кваліфікації, — схвильо
вано пише Л. В. Бутов- 
ська з с. Ганнинського 
Кіровоградського райо
ну. — Він разом з своїм 
колегою В. І. Гулим та 
медичним персоналом 
врятував життя мені, ви
лікував моїх дітей. Моя 
сім’я щиро вдячна йо- 

Дякує також за 
зцілення лікарю 

першої лікарні Т. К. Ра
ковій Борис Андрєєв з 
м. Кіровограда.
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На полицях книгарень з’яви
лася книга «Навчаючи — пнхо- 

. руй» (К. «Радянська школа», 
.vz^J9'j'J) авторами якої є вчитель 

Панчівської СШ М. о. Стояв та 
доцент кафедри української лі
тератури Кіровоградського дер
жав.юго педінституту імені 
О. С. Пушкіна ЛІ. Т. Чечот. У 
кинзі узагальнено досвід учите
лів Кіровоградщннп по викорис
танню безмежних можливостей 
Літератури для виховання люди
ни комуністичної о суспільства.

Книга 
ТСІІЬКОГО 
Ділів.

Автори
про необхідність 
носії навчання 1 виховання,а па 
численних конкретних прикла
дах показують, як в умовах 
ІНКОЛИ слід цс робити, ЯК ЦС 
роблять кращі педагоги, май
стри своєї справи: А. І. Жнглій 
(Пд.ічівська С.Ш), в. Л. Нас- 
тасьєва (Знам’янська СШ №2), 
Л. 3. Пігарьова 
ська 
О. І.
ська і 
иіі. Дуже правильно, на наш по
гляд, автори звертають увагу па 
естетичний бік кожного худож
нього твору, відзначаючи його 
анлпп на емоції читача чи слу
хача. Але найбільшого емоцій- 

^яо-есте пічного ефекту можна 
ДОСЯГТ'.І лише ТОЛІ, КОЛИ твір 
буде правильно прочитано, пра
вильно передано всі нюанси 
Ідейного змісту і художньої 
своєрідності. У цьому плані ав
тори приводять зразок аналізу 
вірша І. Я. Франка «Гримить».

У другому розділі розкрито 
виховні можливості учнівських’ 
письмових творів. Цікавим туї 
в тс, що автори розширюють 
тематику учнівських письмових 
таоріп, радять частіше, ніж цс 
практикується в школі, пропону
вати учням так звані вільні 
теми. Автори знову ж не да
ють заготовані рецепти, не при- 
г.іо радять те чи інше, а спря
мовують учителя на творчість, 
па винахідливість, якою харак
теризується педагогічна діяль
ність учителів Новомиргороі- 
ської СШ № 3. Долипської СШ, 
Знам'янської СШ № 3. Кірово
градської СШ № 14. Олександ
рійської школн-інтернату. О.іек- 
саидрійсі.кої СШ № 10, Кірово
градської піколіі-інтерпату № 1, 
Панчівської СШ та інших.

Невичерпні виховні можли
вості художньої літератури у 
позакласній роботі. Цьому пи
танню присвячено третій розділ. 
Посилаючись на досвід учите
лів Кіровоградської школи-ін- 
тернату № І, Гайворонської СШ

5. ПІлліссиської СШ, Онуф- 
-<лївс(,кої СШ, Новомпргород-

• Микола Еснтя з с. Су- 
ботців Знам’янського райо
ну цікавиться положенням 
про відпустки для демобілі
зованих .з рядів Радянської 
Армії. Демобілізовані воїни 
користуються відпусткою 11.3 
загальних підставах. Піль
ги мають ті, хто їде па бу
дови по оргнабору чи нО 
комсомольських путівках.
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складається із коро- 
вступу іі трьох роз-

не декларують тезу 
органічної єд-

(Кіровоград- 
школа-інтерпат .4 1). 

Самойленко (Ка.м’ян- 
восьміїрічна школа) та ін-

Ка- 
СШ, 

ч і іі- 
СШ.

г.с-

ської школн-інтернату. 
ііізькоТ СШ. Оситиязької 
Лавлінької СШ, Пан 
ської СШ, Долипської 
автори показують яку 
лику користь приносять літера
турні аечори-коіікурси, 

і«турн1
ЕОГННКИ, 
пиками, 
читацькі 
преіії, 
курси учнівських творів, екскур
сії по літературних місцях та 
Ло літературно-меморіальних 
музеїв, меморіальні кімнати, ку
точки письменників.

У рецензованій книзі слопсс- 
лнки знайдуть цікавий матеріал, 
який допоможе їм актнвізупа- 

й урізноманітнити роботу. 
Шкота тільки, що книга вийшла 

, таким малим обсягом (4 дру- 
• ковані аркуші). Тому й не днг.- 

Чо. що окремі види робіт у ній 
ляше названо, але зовсім не 
сказано про методику проведен
ня з учнями. У ряді випадків 
Учителі, зможе заіюінчіітіі лише 
саму ідею здтснеіпія якогось 
янду літературної роботи в шко
лі. Тд часто цього буває за
мало.

Загалом же книга буде Цін- 
І .-2ім "ЧСІбіПІКОм для тих учите- 

які прагнуть до творчості, 
ЛО роткрнття перед молоддю 
краси і сили художнього слові.

літера- 
печорниці, літературні 

.зустрічі з письмен- 
літературні диспути, 

конференції, вечори 
тематичні вечори, кон-

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ.
Доцент Кіровоградського пед- 
"ісгчтуту їм. О. С. Пушкіна.
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0 «Комсомольсько- 
молодіжна бригада Га
лини Кучерявої із Зна- 
м’янського ресторану 
зобов'язалася виконати 
річне виробниче завдан
ня до 25 грудня 1969

\Л^инам.

року, — пише І. Чех- 
ляд з м. Знам'янки. — 
Хочеться побажати успі
хів дівчатам у їх почес
ній праці». Редакція з 
задоволенням приєднує
ться до цих побажань 
І. П. Чехляда.

ф «В цьому році я закін
чую вісім класів і хочу ста
ти швачкою. — пише Піна 
Чабаненко з с. Кіровки Ма- 
ловнсківського району. — 
Повідомте, будь ласка, чи 
можна після восьми класів 
набути цієї професії і куди 
треба вступати». З подібним 
проханням звертаються й ін
ші дівчата.

Професії швачки можна 
набути в Кіровоградському 
профтехучилищі № 9 (вул. 
Гоголя. 79). Училище прий
має випускників восьмиріч
них і середніх шкіл без 
вступних екзаменів.

Радистом можна стати 
після закінчення СШ. Цих* 
спеціалістів готує Кірово
градське профтехучилище 
№ 1 (вул. Карла Лібкнсхта. 
47). Вступні екзамени такои: 
не здаються, 
направлення 
вапня.

але потрібні 
з місця прожи-

ф Про 
доставку 
ції Кіровоградським 
поштовим відділенням 
№ 1 повідомляв С. С. 
Торговицький. Редакція 
зв’язалася з працівника
ми відділення. «Тепер 
пошта приходить вчас
но», — задоволено кон
статує С. С. Торговицв- 
кий.

нерегулярну 
кореслондеп-

о)іо

ритми стройової пісні іі урочистого маршу. Попереду — 
прапороносці.

На площі імені Кірова, вишикувалися 'загони юнармінців.
— Рівняйсь! Струнко!.. е
і, коли сімсот учасників пійськово-споріивної гри «Зір

ниця» були в повному зборі, командуючий грою офіцер 
місцевого гарнізону Юрій Батін наказав приступити до 
виконання бойового завдання. Вказівки отриміли всі коман
дири батальйонів, рот. взводів... Перед тим, як вирушити 
в похід, юнармійні направились до парку імені Леніна, 
поклали пінки до підніжжя пам’ягннка Іллічу, дали клятву 
на вірність заповітам сождя.

А потім — маршрут до Лелеківкн. Підгайців. Зайнявши 
бойові позиції, юнармійні приступили до виконання зав
дання. Діють розвідники з шкіл № ЗІ. № 22, № 23. І ось 
уже визначено, як найкраще ввійти в прорив, щоб заволо
діти позиціями «противника».

— В атаку-у! — чується юначий голос з правого флангу.
Постріли й вибухи гранат переростають в суцільний 

шквал. До висоти, зайнятої «противником», рушили всі три 
батальйони.

Вже зовсім поруч висота. До неї наближаються загони 
автоматників з інколи-інтсрнату Л» 2. Не ви гримавши їх 
натиску, «пропівник» залишає укріплення. 11а висоті з'я
вилося червоне знамено. І ще дужче з усіх кінців загри
міло переможне «ура!».

Військова гра закінчилась.
Знову шикуються батальйони юнармінців. Командуючий 

грою виносить подяку тим, хто був у бою найбільш муж
нім. сміливим, кмітливим. Похвала на адресу загонів іико- 
ли-Інтернату № 2 та СШ Лв Іі. Саме вони першими заволо
діли висотою, і це не випадково. Адже юнармійні (і ті, хто 
забезпечив прорив оборони «противника») давно готувалися 
до військово-спортивної гри. Вони були серед слідопитів, 
брали участь у походах по місцях бойової і трудової сла
нії, знайомилися з героїчною історією Радянської Армії, 
вивчали основи військової справи. займались військово- 
прикладними видами спорту, проходили початкову підготов
ку в гуртках цивільної оборони

Визначено також кращих учасників гри. які випускали 
бойові листки. Вони — з одинадцятої, тридцять четвертої, 
шостої кіровоградських шкіл...

М. ВІНЦЕВІЇ.І. 
Фото В. ЮРЧЕНКА.
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колгоспу імені Фрупзе, 
и>>ип>є.». з’їжджаютьси щовесни:

в селі, де народився Герой Радянського

Сюди, на стадіон 
спортсмени району
Союзу л\;м\н‘мпі'іТт;ї.'"п.їанітовуіоться змаган
ня легкоатлетів на приз імені нашого мужньо

Цього разу змагання були найбільш масо
вими. В них втяли участь молоді хлібороби, 
робітініьп, старшокласники. „ПГ1.„„ТРІ„ТІ,

Перед трибуною вишикувались легкоатлет і. 
Мати Героя П. С. Маніта та його син Олек
сандр подякували спортсменам за пам ять про 
Архіїна Самійісвича. Олександр, який нещо
давно зняв форму моряка-підводніїка закли
кав учасників змагань повсякчас бути схожи
ми па своїх старших братів і батьків.

Стартували останні легкоатлети. Визначено 
найкращу команду. Це - спортсмени вільхів- 
ського колгоспу імені Ульянова. П. С. Маніта 
вручила юнакам з ,’,Л,'Х<,ПОГ',В'’71ЛВІІДЯІ<.

перший секретар Ульяновського рай
кому ЛКСЛ4У.
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Кожного року Кремі с- 
сівськніі міськком 
ДТСАЛФ проводить стрі
лецькі змагання на приз 
нашого земляка, Героя 
Радянського Союзу І. К. 
Конька. Цього разу в 

взяло участі, 
міста 1 ра-

Конька, 
змаганнях 
28 команд 
йону.

Понад 150 юнаків та 
дівчат слухали розпо
відь ветерана війни, го. 
лови міського комітету 

ДТСАЛФ М. С. Тягнирядкл про подвиг земля
ка, ім’я якзго носить одна з кращих вулиць 
приморського міста і школа, де навчався Конь- 
ко. А потім киманда-переможець попередніх 
змагань (капітан Руїольф Єлеснцеп) підняла 
прапор змагань.

...Один за одним виходять па вогневий ру
біж спортсмени.. Над морем лупають постріли, 
вплітаючись в шум лрнбою...

Підбито підсумки змагань, які показали 
зрослу майстерність спортсменів. Більше 30 
з них стали розрядниками. Зокрема, Яків 
Краснюк і Микола Голенко оиконали порма- 
тіівн першого розряду, учень середньої школи 
V» 4 Дмитро Перспсчай -• другого, еихопанці 
десятирічки № 1 Володимир РуденКо і Вікюр 
Волков — третього.

Володарем приза імені Героя Радянського 
Союзу I. К. Кзпька стала команда СШ Лё 5.

М. ВЕНЦКОВГЬКИИ. 
учитель Кремгссівської середньої НІКОЛИ 
робітничої молоді № 2.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР. 15 травня. Перша 
програма. 10.00 — ї слоновий н. 
(М). 10.15 — «Що відбувається 
в тиші». Телеспектакль. (М). 
12.20 — Кіиожурпал та худои- 
пій фільм «Клятва Гіпократл». 
ПО. І6.53 — Голубий екран — 
школярам. «М. Стельмах». 
(Кіровоград). 17.10 — «Манд
рівка в музику». Концгрт. 
(Чернівці). 17.40 — Телевісті. 
(К) 18.00 — «Незвичайний
концерт». Лялькова вистава. 
(Миколаїв). 18.30 — Міжнарод
ний огляд. (К). 19.00 — Кіно
зал кольорового телебачення. 
сЛчиа нз шиї». Художній 
фільм. (51). 20.30 — Інформа
ційна програма «Час*. (Ч! 
21.00 — Кіножурнал та худоз:- 
ній фільм «Клятва Гіплкрата». 
(Кіровоград).

Друга програма. 12.20— «Зо
лотий м’яч». (МІ. 12.50— Те
левісті. (К). 21.00— «Портрет 
митця*". Народний аотисг 
УРСР О. Омсльчук. (К). 22.45— 
Українські вечорниці. (Львів).

П’ЯТНИЦЯ. І(ї травня. Пер
ша програма. 10 00 — Телено- 
вн.ін. (М) 10.15 — Для дітей 
«Чудеса при;><> ж'. (М) 10.30
— Концерт (М) 11.01) — Те
левісті (К). 11.10 — Теле
фільм. (К). 11.35 — Шкільний 
екран. Українська література 
для учнів X класу. «Остап 
Вишня*. (К). 12 20 — Телсвіс- 
ті. (К). 12.30 — «Моли зуст
річаються в Москві*. Докумен
тальний Фільм (Кіропоград' 
17.00 — «Година науки». Ре
портаж. (М). 18.00 — Інформа
ції!-:.і програма «Донь за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
Концерт народного хору. (Лу
ганськ) 19.00 — «Курган с.та- 
пя». Телефільм. (Кіровоград). 
19.15 — Естафета новин (Мі. 
20.00 — Чемпіонат СРСР з 
важкої атлетики, (Ростов-на- 
Длпу). 21.30 — «Моди зустрі
чаються в Москві» Докумен
та і ьшгй фільм (Кіровоград) 
22.25 — Паші оголошення (Кі
ровоград) 22.30 — «Бугин- 
ський фаянс» (Харків). 22.5'.)
— «На йогник». (М).

Друга програма. 12.50 — Кі
ножурнал. (К) 13.00 — Вс.іо-
гоик і миру, (М). И 00 — 
«Мспьуфільм. (К) 18.10 — Те
левісті. (К). 21.30 — «Клуб
композиторів». (10.

СУБОТА. 17 травня. Перша 
програма. 9.45 — Тслеиовппи. 
(М). 10 00 — «Будьте щасли
ві». Музична розважальна 
програна. (М). 10.30 — «Лю
дина І релігія». Тележурнал. 
(Львів) 11.00 — В ефірі «Мо
лодість». (М). 12.00 — «Лг.то- 
матпзлиія-69». Репортаж. (М). 
12.30 — До 100-річчя В. І. Ле
ніна. Фестиваль самодіяльного 
мисгсптва. (Кіровоград). 13.30
— «Здоров'я». Няуково-по-
пулярна програма. (М). 14.00— 
Творчий вечір Ленінградсько
го театру юного глядяча. 
(М). 15 00 — На меридіанах
України. (М). 15.30 — Програ
ма ксльоропого телебачення. 
Х'П. 16.00 — «Погляд». (К). 
17.00 — Чемпіонат Європи в 
гімнастики. Жінки. (Швеція). 
20.15-«Світ соціалізму» (М) 
20.45 - «КВП-69» (М) 22.45—

Теленовіїнн. (М). 23 00 — Чем
піонат СРСР з важкої атлети
ки. (Ростов-иа-Дону).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ЧЕТВЕР. 15 травня. 10.00 — 
Телевізійні новини. (М). 10.(5 
— «Тобі, юність!» (Волго
град) 10.45 — «Маршрутами 
п'ятирічки». (Мінськ). 11.15— 
Телеспектакль. (М). 12.20 —
«Золотий м’яч». (М). 12.56 — 
Телевізійні вісті. (К). 13.00 — 
Художній фільм «Червоні 
даязолята». (К). 17.40 — Теле
візійні вісті. (К). 18.00 — «Не- 
звячзЛнгй концерт». Лялькова 
писглвл. 18.30 — Міжнародний 
огляд (К). <9.00 — Художній 
фільм «Про чудеса людській. 
20.20 — Оголошення. 20.30 — 
Програма «Час». (М). 21 00 — 
Творчий портрет народного

■ВІЕЕЮТН 
погне га УРСР О Омельчуїса. 
(К). 22.15 — «Українські ве
чорниці». (Львів).

П'ЯТНИЦЯ. ІС травня. 8.59
— Художній фільм «День
сонця і лоту*». 10.00 — Телеві
зійні новини. (М). 10.15 — Дня 
дігей. «Чудеса природи* (МІ. 
10.30 — Концерт художньої 
самодіяльності (М). 11.35 —
Ш сіїьний екран. Укпаїиськ.з 
література для учнів X класу. 
(К). 12.20 — Телевізійні вісті. 
(К). 12.30 — Телефільм «Серце 
міста». (К). 17.00 — «Година 
науки». Репортаж. ІМ) 58.00— 
Мультфільм. (К). 18.10 — Те
левізійні вісті. (К). 18 ЗО — 
«І-ієні Леніна». Теленарис. 
19.09 — Телефільм «Стіна». 
(К) 19.15 — Естафета повни.
(М) 20.00 — Чемпіонат СРСР 
з важкої атлетики (Ростои- 
на-Дону). 21.30 — Х\ кожній 
фільм «Бумеранг». 22.50 — 
«На вогник» (М).

СУБОТА. 17 травня. 9.00 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9 15
— Телевізійні новини. (М).
10.00 — Музична розважальна 
передача «Будьте щасливі*. 
(М). 10.30 — Актуальний ек
ран. 10.50 — Кінохроніка. 11 00
— В ефірі «Молодість». (М). 
12.00 — «Авгоматнзація-69». 
(М). 12.30 - До 100-річчя з 
дня народження В. І Лепііп. 
Фестиваль самодіяльного мис
тецтва. (Кіровоград). 13 30 — 
Передача «Здоров’я». (М). 
11.09 — Творчий вечір Ленін
градською театру юпого гля
дяча. (Ленінград). 15 00 — 
«На меридіанах України». 
(К). *5.30 — Програма кольо
рового телебачення. (М). 16 00
— Молодіжна програма «По
гляд». (К). 17.00 — Чемпіонат 
Європи з гімкастпкн. (Шве
ція). 20.15 — ’«Світ соціаліз
му» (М). 23.45 — «КВН-69*. 
(М). 22.45 — Телевізійні нови
ни. (М). 23.00 — Чемпіонат
СРСР 9 важкої атлетики. 
(Ростов-на-Дону)

1 1 '■■■■«■■■■ввИЖПЯаИИИ
т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.



4 стор. „НІолодиіі комунар“ 15 траила 1059 року «■ ■■ ■>

ПРиг39іШь|
НаВЧащмсЯ

КУИБИШЕВСЬКИЙ НАФТОТЕХНОЛОГІЧНИИ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ па 1969-1970 навчальний рік 

НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:
хімічна технологія нафти і газу — на базі неповної середньої і середньої інколи. Строк 

навчання па базі неповної середньої школи — 3 роки 10 місяців. Приймальний вік — 15 ро
ків па І вересня 1969 року. На базі середньої школи строк навчання 2 роки 6 місяців;

електрообладнання промислових підприємств і установок — на базі середньої школи. 
Строк навчання — 2 роки 6 місяців;

бухгалтерський облік — на бабі неповної середньої школи. Строк навчання — 2 роки 
10 місяців. Приймальний вік — 15 років на 1 вересня 1969 року.

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ
ПРИПОЛІ УЧНІВ

для підготовки 
мулярів, теслярів, малярів, 

малярів-штукатурів

Строк навчання 1— 2 роки.

Приймаються юнаки та 
дівчата 1953—1954 років на
родження з освітою 8 — 10 
класів.

Учні забезпечуються без
платним харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, 
гуртожитком і одержують 53 
проценти сум, зароблених 
під час виробничої прак
тики.

Для вступу треба додати 
заяьу на ім’я директора, ав
тобіографію, свідоцтво про 
народження, паспорт, доку
мент про освіту (в орпгін 1- 
/і), характеристику з шко
ли, догідну з місця прожи
ванья, довідку про сімейне 
становище і 6 фотокарток 
(3x4 см).

Документи приймаються 
до 1 серпня,

Псч-лок заііяіь — 1 ве
ресня.

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

Довідки даються по теле
фону 2-47-54.

і ДИРЕКЦІЯ,

БАТАИСЬКИЙ
ТЕХНІКУМ
ЗАЛІЗНИЧНОГО
ТРАНСПОРТУ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1969-70 НАВЧАЛЬНИЙ 
РІК ДЕННОГО ВІДДІ
ЛЕННЯ НА СПЕЦІАЛЬ
НОСТІ:

експлуатація залізниць 
(строк навчання 3 роки 10 
місяців);

автоматика і телемехані
ка па залізничному транс
порт! (строк навчання 3 ро
ки 10 місяців);

механізація вантажних ро
біт (строк навчання 3 роки 
6 місяців)

Вступники складають ек
замени: па базі 8 класів — 
з російської мови (диктант) 
і математики (усно); на ба
зі середньої школи — з ро 
сійської літератури (твір) і 
математики (усно).

Відмінники іа демобілізо
вані військовослужбовці за
раховуються без не гупинх 
екзаменів.

Прийом заяв у групи па 
базі 8 класів — до 31 лин
ия, на базі Ю класів — до 
15 серпня.

Заяви подаються на ім’я 
директора з доданням пош
тових марок на 20 коп.

До заяви додаються: до
кумент про освіту іоріїгі- 
иал), автобіиірафія, медич
на довідка (форма X» 2861. 
видається в залізничній по
ліклініці м. Батайська). 6 
фотокарток розміром 3x4 см.

Стипендія виплачується на 
загальних підставах.

Вступні екзамени з 1 по 
20 серпня. Зарахування — 
з 20 по 24 серпня.

Адреса технікуму; Ростов 
£Кіія область, г. Батайск-10.

ДИРЕКЦИЯ.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА 1963—1070 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
мулпрн (строк навчання — 1 рік);
мулярії-пічники (строк навчання — 2 роки); 
иітукатури-маляри (строк навчання — 2 роки); 
електромонтери освітлювальних і силових установок 

(строк навчання — 2 роки);
теслярн (строк навчання — 1 рік).
Училище приймає юнаків і дівчат віком від 15—17 ро

ків. які мають освіту за 8—10 класів.
Па період навчання зсі учні перебувають на повному 

державному забезпеченні і живуть в гуртожитку.
Вступники подають такі документи: паспорт (особи, 

які не мають його — свідоцтво про народження), доку
мент про освіту, довідку з місця проживання, довідку 
яро склад сім’ї, довідку про стаи здоров’я (форма 
Аі 286). 4 фотокартки.

Прийом документів з 1 квітня. Печаток запять 1 ве
ресня.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м, Знам’янка, пул, Свердлова, 
18,

ДИРЕКЦІЯ.

Вступники складають екзамени з таких 
предметів:

на базі нспояної середньої школи — з ро
сійської мови (диктант) і математики (усно);

на. базі середньої школи по спеціальності 
«Хімічна технологія нафти і газу» — з ро
сійської мови та літератури (твір) і хімії 
(усно); по спеціальності «Електрообладнання 
промислових підприємств і установок» — з 
російської мови і літератури (твір) та мате
матики (усно).

Без вступних екзаменів зараховуються:
особи, нагороджені після закінчення непов

ної середньої школи похвальними грамотами 
або після закінчення середньої школи — зо
лотими (срібними) медалями;

офіцери і військовослужбовці надстрокової 
служби Збройних Сил СРСР, військ та орга
нів КДБ при Раді Міністрів СРСР, військ і 
органів Міністерства внутрішніх справ СРСР, 
які звільнені з військової служби за станом 
здоров’я або за скороченням штатів, на про
тязі 2-х років після демобілізації.

Поза конкурсом при одержанні позитивних 
оцінок на вступних екзаменах зараховуються;

учасники Великої Вітчизняної війни;
ті, іцо направляються в середні спеціальні 

учбові заклади на денно навчання безпосе
редньо підприємствами;

ті, іцо мають стаж практичної роботи по 
обраній або спорідненій спеціальності не

менше 2-х ’ років, а також військової',іужбои- 
ці, демобілізовані з Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту (на протязі 2-х ро
ків після демобілізації).

Заяви полаються на ім’я директора із за 
значенням обраної спеціальності.

До заяви слід додати: свідоцтво (атестат) 
про освіту або перевідне свідоцтво (оригі
нал); автобіографію; три фотокартки (роз
міром 3x4 см); медичну довідку (форма 
№ 286); військовий квиток (для військово
службовців запасу) або приписне свідоцтво 
(для осіб призовного віку), свідоцтво про на
родження або паспорт (подаються особисто). 
Особи, які мають стаж практичної роботи 
по менше 2-х років, подають витяг з трудо
вої книжки, завірений керівником підприєм
ства або установи, а колгоспники — витяг з 
колгоспної книжки.

Учні забезпечуються стипендією на загаль
них підставах.

Технікум має гуртожиток, їдальню, акто
вий і спортивний зали, спортивний май
данчик.

Заяви приймаються з 1 червня по ЗІ лип
ня — на базі восьмирічної школи і з і черв
ня по 15 серпня — на базі середньої школи.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Початок занять — 1 вересня.
Заяви надсилати на адресу (на ім’я ди

ректора): Г, КУЙБЫШЕВ, 4, ул. ФАСАД
НАЯ, 2.

ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНИКОВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 1969—1970 учбовий рік на такі факультети і спеціальності:

ДЕННЕ НАВЧАННЯ: МЕХАІПКО- 
МАТЕМАТИЧНИГЇ (обчислювальна ма
тематика і математика); ФІЗИЧНИЙ 
(фізика, астрономія); БІОЛОГІЧНИМ 
(біологія, вірусологія, мікробіологія, 
генетика, фізіологія, зоологія і ботані
ка); ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФ1ЧНГІ1І (ге
ографія, геологія і розвідування нафто
вих і газових родовищ, спеціалізація — 
морська геологія); ХІМІЧНИЙ (хімія); 
ІСТОРИЧНИЙ (історія); ФІЛОЛОГІЧ
НИЙ (український та російський відді
ли); РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛО
ЛОГІЇ (відділи англійської, німецької,

іспанської та французької філології); 
ІОРIIДИЧНIIГІ (правознавство).

ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ: математика, 
механіка, фізика, хімія, біологія, геогра
фія, історія, російська мова і література, 
українська мова і література, романо- 
гермаіїські мови і література (англій
ська. німецька, французька і іспанська), 
правознавство.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ: математика, 
біологія, зоологія і ботаніка, географія, 
історія, російська мова і література, ук
раїнська 4ііова і література (французька, 
англійська і німецька), правознавство.

на денне навчання — з 20 
з 20 квітня по 31 липня.
з 1 по 20 серпня, на заоч- 

в два потоки: з 1 по 20 червня і з 1 по 20 серпня.

приймаються:Заяви про вступ до університету 
червня по 31 липня, на вечірнє і заочне навчання —

Строк вступних екзаменів: на денне навчання —
не і вечірнє навчання — т „— _

Місце складання іспитів — м. Одеса.
Строк зарахування до складу студентів: на денне навчання — з 21 по 25 

серпня, на вечірнє і заочне навчання — з 21 по 30 серпня.
Університет має гуртожиток і їдальні.
Заяви і всі необхідні документи направляти поштою або подавати особисто 

в приймальну комісію університету на адресу:
м. ОДЕСА, вул. ПЕТРА ВЕЛИКОГО, 2.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ-

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ;

електромонтери сільської електромережі і 
зв’язку (строк навчання — 1,5 року), слюсарі по 
ремонту тракторів, автомобілів і сільгоспмашин 
(строк навчання — 1,5 року),- електромонтери 
(строк навчання — 1 рік), трактористи-машннісги 
3-го класу (строк навчання — І рік).

Приймаються юнаки і дівчата з освітою 8 і 10 
класів, які досяглії віку 15,5 — 17,5 років.

Документи приймаються з 1 травня.
Початок занять 1 вересня.
Вступники подають такі документи: заяву, ав

тобіографію, три фотокартки (3X4 сантиметри), 
довідку про освіту, паспорт або справку з місця 
проживання, свідоцтво про народження, направ
лення (колгоспу, радгоспу, мехколони, еперго- 
управлінпя і т. пі.), характеристику.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, стипендією, харчуванням та спецодягом 
за рахунок держави.

При училищі працює вечірня школа.

•Адреса училища: м. ОЛЕКСАНДРІЯ, СЕЛИ
ЩЕ ЖОВТНЕВЕ, ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕРВІВ, 
1, СИТУ № 3.

ДИРЕКЦІЯ-

■

АСТРАХАНСЬКЕ
РІЧКОВЕ УЧИЛИЩЕ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА ПЕРШИЙ
КУРС

СТАЦІОНАРНОГО ВІДДІЛЕННЯ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

судноводії-судномеханіки,
штурмани малого плавання (для річкового 

флоту),
механіки III розряду по експлуатації суднових 

силових установок.
Строк навчання 3 роки 7 місяців — 4 роки.
В училище приймаються юнаки від 15 до 30 

років, які за станом здоров’я можуть працювати 
па річковому флоті.

Прийом заяв з 1 червня до 31 липня 1969 року.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Початок занять 1 вересня.
Вступники складають екзамени з російської мо- і 

ви (диктант) та математики (усне).
З 15 червня працюють платні підготовчі курси.
Особи, зараховані до училища, живуть в інтер

наті, забезпечуються безплатним обмундируван
ням та харчуванням, а також одержують сти- ' 
пепдіїо.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м, Астрахань, вул. Вози 
Люксембург, 6/14.

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

ю

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: секретаріату — 29-33-55, відділу про
паганди — 29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

«.МОЛОДО)! КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСЛ1У, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Діімитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.
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