
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!

НАРАДА З ПИТАНЬ ОЗДОРОВЛЕННЯ ДІТЕЙ

«МЕНІ ВСЕ ПОДОБАЄТЬСЯ»

ЩОДЕННИКА
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З ОСОБИСТОГО ЩОДЕННИКА 
БРИГАДИРА КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХУ 
ПАВЛА ДОРОШЕНКА

ЛС-
І

Кілька дії» в тому 
строково викопав урядове іавдання 
и вад ратно-гніздових сівалок, 
свою частку й молодь підприємства, яка 
егься іідік; зустріті: 50-річпиіі ювілей комсомолу 
України і 100-рі’ічн з дня народженим В. І. Лені
на.

ТІЛЬКИ НА ВІДМІННО
«Бригада зобов’язується;
—випускати продукцію тільки
— щоденні завдання виконувати не і

130 процентів;
— запровадити V виробництво дьі і 

ції;
— збільшити продуктивність праці і 

ні з минулим роком на 3 проценти».
(із соціалістичних зоб’бн'язапь комсомольсь

ко-молодіжної бригади імені ЗО.річчя Ленін
ського комсомолу формувальників ливарного 
цеху ковкого чавуну).

підмінної якості; 
менш як ті

«14 травня. Сьогодні стало відомо, що колек
тив нашого заводу перевиконав урядове завдан
ня. При плані 25.900 сільськогосподарських ма
шин виготовили 26.031 агрегат.

І хоч ми всі чекали на то звістку, все, ж вона 
була якась раптова, схвилювала н іс усіх. Та це 
Гі не дивно. Боротьба за дострокове виконання 
урядового завданні) охопила всі цехи і всі діль
ниці «Черпопої зірки». І нам, молодим червоно- 
зоріпппм, звичайно ж, хотілось себе 
якомога краще.

І ось перем тга. В ній і наш внесок».

ГЕЙД ПРОЖЕКТОРИСТІВ
Трипалий час слюсарі-склада п.пикн не викону

ванії денні завдання через несвоєчасне постачан
ня мстнзним і ковальсько-пресовим цехами необ
хідних де і алей.

«Комсомольські прожектористи» нашого цеху 
щоденно випускали листівки, в яких вказували 
необхідну кількість деталей.

Організували рейди взаємної перевірки комсо
мольсько-молодіжних бригад, виступали в бага
тотиражній газеті «Червона зірка» і но заводсь
кому радіо.

Мстизії і деталі пішли без затримок.
Леонід НАЗАРЕНКО, 

секретар комсомольської організації меха
носкладального цеху № 2.

Сьогодні комсомольсько-молодіжна бригада ю- 
карів механоскладального цеху .'■& 3, якою ке
рує Галина Лузай, ниготовляюч» деталі для ку
курудзяних сівалок в рахунок урядового завдан
ня, виконала денну но; му па 160 процентів.
_ Кращі токарі бригади Олександра Котова Аль
берт Каніщев. Валентина Рсвуь іііікопз.тн норму 
на 170 процентів*.

«Мамо і тату! Ви даремно за мене хвилює
тесь. Я працюю в ливарному нс.ху сірого чавуну, 
формувальником. В нашому ливарному за комсо
мольськими путівками працюють ще хлопці, а 
всього їх прибуло на завод більше ста.

Справ у пас дуже багато. Виконуємо урядове 
завдання, пиіотоііляємо деталі дли майбутніх сі
валок, які я раніше бачив тільки на наших по
лях.

Наш завод уже другий квартал одержує 
рехідиий Червоний прапор міськкому партії 
міськвиконкому.

Гуртожиток, де я живу, великий, світлий. Мені 
все дуже подобається. Цілую. Микола».

(І) листа комсомольця Миколи Михайлова 
до батьків в Олександрійський рпііон, сели
ще Дії ми гроно).

завод «Червона зірка» де
по випуску 

В цей успіх внесла 
частку й молодь підприємства, яка готу- 

юіплей

___х

ОБКОМУ ЛКСНУ
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ЙДУТЬ ШКІЛЬНІ КАНІКУЛИ!
Через два тижні в загальноосвітніх шко

лах закінчується навчальний рік. Як доби
тися, щоб літні канікули школярі провели з 
найбільївою користю — зміцнили здоров’я, 
побували на екскурсіях і в походах, взнали 
побільше цікавого й потрібного? Цьому пи
танню була присвячена нарада, скликана 
позавчора в Кіровограді обкомом КП Ук
раїни, виконкомом обласної Ради депута
тів трудящих та облпрофрадою. В пін взя
ли участь секретарі міськкомів і райкомів 
партії, заступники голів міськвиконкомів і 
райвиконкомів, завідуючі міських і район
них відділів народної освіти, комсомольські 
працівники, керівники ряду обласних орга
нізацій і установ.

З доповідями про виконання постанови 
облвиконкому та президії облирофради від 
21 січня ц. р. по організації літнього відпо
чинку дітей виступили заступник голови

Маловисківського райвиконкому В. І. СИ
ЛЕН КО га заступник голови ІІетрівського 
райвиконкому М. І. ОБЕРТАЄ, із співдопо
віддю — інспектор облвно П. Д. СО- 
ЛОМАХА.

На нараді виступили тт. ШЕВЧЕНКО — 
секретар Олександрійською міськкому КП 
України, ТКАЧЕНКО — завідуючий відділу 
облирофради, СТЕЛЬМУХОВ — завідуючий 
облвно, КУЛАГІНА — секретар обкому 
ЛКСМУ, ЛИМАР — начальник обласного 
управління торгівлі, КОВАЛЕНКО — на
чальник обласного управління постачання і 
збуту, ПОДВОРНИЙ — завідуючий облас
ного відділу охорони здоров’я та інші.

В роботі наради взяли участь секретар 
обкому КП України II. II. СУХАРЕВСЬКЛ 
і заступник голови виконкому обласної Ра

ди депутатів трудящих Д. С. СИВОЛЛІІ.

Ранкова зоря приймає посланців СРСР
ПОВІДОМЛЕННЯ

РАДЯНСЬКА АВТОМАТИЧНА СТАНЦІЯ 
ПЛАВНО ОПУСТИЛАСЬ В АТМОСФЕРІ

„ВЕНЕРА-5»
IL I A НЕПІ ВЕНЕР А

ТА PC МігКіІ Л АІІЕТІІА СТАНЦІЯ «,ВЕІ1ЕРА-6» нлі>.іп*.кл«;ться до мети
Сьогодні, 16 травня 1969 року, міжпланетна стан

ція «Венера-5», подолавши за 130 днів польоту від
стань близько 350 мільйонів кілометрів, успішно за
вершила міжпланетний космічний рейс і зробила 
плавний спуск в атмосфері планети Венера.

Станція доставила на Венеру вимпел з барельєфом 
Володимира Ілліча Леніна і Державним гербом Сою
зу Радянських Соціалістичних Республік.

Під час польоту по геліоцентричній орбіті з стан
цією підтримувався регулярний і сталий радіозв язок. 
За радіокомандами з Землі станція «Венера-5» 
здійснювала маневрування в космічному просторі. 
За допомогою приладів, установлених на борту авто
матичної станції, проводився широкий комплекс нау
кових досліджень фізичних процесів, що відбуваю-, 
ться в космічному просторі на трасі польоту.

Одержані наукова інформація і дані про роботу 
систем'! апаратури станції безперебійно передава
лись по радіотелеметричній лінії в центр дальнього 
космічного зв’язку. 16 травня цього року о 7 годині 

08 хвилин московського часу автоматична станція 
«Венера-5» наблизилась до планети Венера на від
стань 50 тисяч кілометрів.

В цей момент з Землі на станцію «Венера-5» було 
передано команду про початок завершального між
планетного сеансу радіозв’язку.

До входу станції «Венера-5» в атмосферу планети 
від станції автоматично відокремився спускний апа
рат з науково-вимірювальною апаратурою на борту. 
О 9 годині 01 хвилину почалось аеродинамічне галь
мування спускного апарата в атмосфері планети Ве
нера, що супроводилось різким наростанням пере
вантажень і значним підвищенням температури ча 
зовнішній поверхні апарата.

В результаті аеродинамічного гальмування швид
кість спускного апарата знизилася з 11,17 кілометра 
на секунду до 210 метрів на секунду, після чого бу
ло введено в дію парашутну систему.

В ході спуску апарата на парашуті, який тривав 53 
хвилини, за допомогою наукових приладів, встанов

на боріу, вимірювались параметри атмосферилених
Венерн: температура, тиск і хімічний склад. Радіови
сотомір визнавав висоту апарата над поверхнею 
планети

Бортовий радіокомплекс забезпечив безперебійну 
передачу цих вимірювань на Землю.

Одержані важливі наукові дані про атмосферу 
планети Венера опрацьовуються в інститутах Акаде
мії Нзук СРСР.

В той час як станція «Венера-5» успішно заверши
ла політ, автоматична міжпланетна станція «Вене- 
ра-6», запущена 10 січня ц. р., наближається до пла
нети Бенера і завтра, 17 травня 1969 року, о 9 годи
ні 03 хвилини увійде в її атмосферу.

Такигл чином, радянська наука і техніка єписели 
ще одну славну сторінку в історію освоєння косміч
ною простору.

Програма Радянського Союзу но дослідженню 
космічного простору і планет сонячної системи ус
пішно виконується.

І.



„Молодий комунар“ ±1 трави» 1ІМИ> року

Піонерська сторінка

БЛИЗЬКО ПЯТИСОТ ХЛОПЧИКІВ ТА 
ДІВЧАТОК У ЧЕРВОНОКРИЛИХ ГАЛ
СТУКАХ НАВЧАЄТЬСЯ В ОЛЕКСАНД- 
РІВСЬКІЙ СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ № і. НЕ
СПОКІЙНИЙ ЮНИЙ НАРОД! 10 ЙОМУ 
ЗАКОРТІЛО ВІДВІДАТИ ПОЛТАВУ, ТО 
ПРОЙТИСЯ ПАРТИЗАНСЬКИМИ СТЕЖ
КАМИ В ХОЛОДНОМУ ЯРУ... скільки 
ЦІКАВОГО ВИЯВИЛИ ДОПИТЛИВІ ОЧІ 
ПІОНЕРІВ!

ПОДАЄМО ДОБІРКУ МАТЕРІАЛІВ З 
ЦІЄЇ ДРУЖИНИ. ВОНИ РОЗПОВІДА
ЮТЬ ПРО БУДНІ І СВЯТА, ПРО НАВ
ЧАННЯ І ДРУЖБУ...

ЯН ВАСИЛЬ,
ОЛЯ ТА САШКО!

ПЛИВУТЬ
ХМАРКИ...

Отак завжди: коли по
чинає кружляти білим- 
білий травень — школа 
стає подібна до бриган
тини з тугими вітрилами. 
Пливе вона і день, і ніч 
крізь дитячий гамір, яким 
ніколи не стихає; пливе 
школа у країну вічності. 
І ніколи не старіти їй, 
не знати супокою.

Білий сад.
Білі хмарки в небі. 
Сивина на скронях. 
Стоїть біля школи ди

ректор — Федосій Ни
фонтович Шелепко. Не 
один десяток літ, не одні 
весни... Дивиться на 
зграйки хлопчиків і дів
чаток, на полум'я їх гал
стуків, і вертається його 
юність... О, то незабутні 
весни’ Згадуються і кри
ниці, куди доводилося 

' спускатися на качалці 
і чи, бува, не заховав туди 

куркуль хліба?.. Сплива
ють у пам'яті гуртки ху
дожньої самодіяльності. 
Тоді піонери самі виго
товляли балалайки, на
тягували струни, тоді 
влаштовували шумові ор
кестри, тоді...

З тих піонерів — сиво
голові лікарі та інжене
ри, академіки і робітни
ки, вчені, трактористи... 

і С. і. Жадан, Г. С. Ата- 
I мась, М. В. Сліпченхо... 
І Не злічиш усіх.

Тінь сонця збігає по 
І жилавих руках Федосія 
І Нифонтовича.
І — Як тебе звати, дів- 
I чинко? — раптом зупи- 
I няє ученицю.
І — Катеринка.
В _ Чия ж будеш?

— Мамина.
Катеринка... Мамина... 

І А пролетять літа? Пове-
■ дуть степами чи луками
І оце біляве дівча з вес- 
1 нянкуватим переніссям. 
1 Білий сад.
1 Білий вітер.
І Десять—дванадцять літ 
1 тому висаджували хлоп-
■ чини і дівчатка. Кожне 
ж деревце поливали, лес- 
I тили... Де вони зараз, 
Ц оті мудрі садівники?
а Федосій Нифонтович 
1 замислюється: це ж ви- 
я ходить велика цифра, 
і коли врахувати, що лише 
1 цієї весни кожен піонер 
І посадив но менше деся- 
Я ти дерев.
1 Вчителі давно полиши- 
I яи школу, давно пороз- 
I бігалася дітвора, а він— 
І стоїть на своїй білій
■ бригантині, схожий на
■ вічного капітана.
Я 1 виростають причали:
■ добра, сонця, мудрощів. 
І І розростаються соти, і 
И діти, як бджоли, гудуть 
І довкола...
■ — Як тебе 
І чинко?
І — Мрія.
■ — Чия?
9 — Твоя, а
І твоїх.
Я Білий сад.
Я Білі хмарки
І вою, як голуби.

■ Никифір ПАЛИВОДА.

НА моєму столі — два голубі конвер
ти. Це листи від лейпцігськіїх пбдруг 

ірсші Засе та Доріс Кайзере. У кож
ному листі дівчата розпові
дають мені про своє нав
чання, відпочинок, мрії...

Дістаю ручку, на білому 
папері з’являються перші 
рядки «Добрий день, Доріс! 
Я твого листа отримала...» 
Крім мене, ще листуються 
з своїми далекими друзями 
Таня Приходьмо, Люба Го- 
меніок, Таня Почипська та 
інші...

А як добре ми влаштува
ли прес-конференцію «На
роди світу славлять Лені
на >. Уявіть собі великий 
зал. прикрашений лозунга
ми на різних мовах. Посе
редині залу — стіл, вкритий
святковою скатертиною. На . 
столі — національні пра
порці Англії. Франції. Індії, В'єтнаму... 
Проти кожного прапорця — делегація в 
національному вбранні.

О, а скільки роботи було в прес-бюро! 
Треба випустити бюлетень про тс, як 
народи світу готуються до Ленінського

Малюю
Леніна

ГОЛУБІ
КОНВЕРТИ

листи і те-з Алжіру,
«англійцю»;

ювілею, зачитувати вітальні 
легргмії.

Зачитуються телеграми 
Греції...

Потім слово надається
Спогади Бернанда Шоу про Ілліча ви
разно читає Василь Зозуля. Від Індії 
виступає Лариса Гончар... Одним сло
вом. все це було дуже цікаво. Оплески 
не стихали і тоді, коли Надя Кузик чи
тала вірш «Ленін» французькою мо
вою, коли хор учнів шостого «А» класу 
виконав гіісшо «Ленін завжди жнвнй» 
по-англійськії.

Закінчили прес-конференцію «Іагер- 
націоналом».

Т;.ке свято, мабуть, зможуть організу
вати і мої далекі подруги І репа та До
ріс. Я ж їм обов’язково напишу про

Коли секретар комсо
мольського комітету Ва
силь Вітер заходить до на
шого класу, ми всі вітає
мося з ним, як з учите
лем. І не тому, що він тро
хи старший від нас. Вся 
справа в тому, що Вітер— 
справжній комсомолець, 
відмінно вчиться, та ще й 
з нами знаходить час во
зитися. Нещодавно Василь 
розповідав про Павку Кор- 
чагіна. Затамувавши по
дих, слухали ми чудесну 
розповідь про героя. І нам 
хотілося бути схожими на 
Павку...

Наш загін дружний, чимало 
о класі відмінників. Ну, хіба 
можуть 
Сашко 
Рсидя, 
ко?.. Незабаром, як і я, вони 
стануть комсомольцями. Отоді 
візьму свою скрипку і заграю. 
Така мелодія звучатиме, 
зроду ще не знали її ні 
дії. ні зорі.

Ще мені хочеться бути 
жою на Олю Опанасспко, 
вчиться в десятому, 
ка Лободу... “ 
старших 
чуйних, 
раюгь металевий 
жують кущі та дерева, пови
вчаться по-спрапжньому лю
бити рідну землю, а заодно 
вчать і нас бути сміливими, 
чесними.

Якось зайшла до 
піонервожата Галина 
нівна.

— Я розповім вам

чотирьох однофамільців— 
Тищенків.

Ми кинули пустощі, ото
чили Галину Іванівну.

— Всі вони 
нашій школі, 
рами...

вчились у 
були піоне-

Зараз про них лише 
вітри розносять славу

пе бути друзями 
Стасншнн. Володя 
Микола Волошапсп-

ні» 
л to

схо- 
щ» 

на Саш- 
Багато п мене 

друзів, хороших, 
Вони не тільки збн- 

лом, внеад-

червона калина багряніє у 
їх узголов’ї. Десь у Берлі
ні лежить Володимир Ти
щенко, с угорській землі---
Іван, в чеській 
Кіндрат 
смертю 
щаючи 
вію.

Хоч у
ня, ми клянемося: кожним 
ударом серця бути схо
жими на відважних земля
ків.

Ото й рушаємо в похо
ди, гартуємо свої м'язи і 
болю, читаємо книжки, 
граємося... І сонце над 
нашою школою — як зо- 
лоточубий сонях.

Олена ФЕДОРЕНКО, 
учениця 7-го класу.

— Лука... 
Тищенко впав 
хоробрих, захи- 
від ворогів Лат

класі — мовчан-

нас 
Іваріс. Я ж їм обов’язково 

наш вечір.
Ліда 

учениця 7-го класу.
КОТЕНКО,

і

Мандрівка в партизанський край до Холодного Яру збуджує не 
ки цікавість, а Іі апетит..,

ііраоо пов’язати червоні галстуки щой
но прийнятій піонерії — справа почесна. її 
удостоюються лише кращі комсомольці 
школи.

Спершу цс була звичайна собі 
дощечка: добре простругана, ста
ранно відшліфована. Та ось на бі
лому тлі стало проявлятися небо, 
земля, зорі... А потім — знамена, 
багато багряних полотнищ розві
вається на вітрі. І ось із маєва 
прапорів виростає два піввінки ко
лосків, обвиті стрічками, серп, мо
лот... А над усім — постать Ілліча 
з простертою рукою.

Це — моя нова робота, яку на-

звав «Мир, Праця, Свобода», Хоч 
і випалюю я по дереву не так дав
но, — вже маю деякий доробок. 
Серед малюнків, присвячених В. І. 
Леніну, є пейзажні та портретні. 
Але головне — попереду, в заду
мі. Я вже давно мрію випалити 
велике панно, яке б розповіло про 
дитячі та юнацькі роки вождя.

Анатолій ПЕТРИЦЬКИЙ, 
восьмикласник.

ОЦІЙ кімнаті завжди сонячно. Хоч надворі й 
хмарно. Сонячно від Іллічевої усмішки, від 

теплого погляду.
11а столах — фотоальбоми, на стінах — порт

рети. картини... А ще багато експонатів, вшо- 
товлених самими школярами.

Ось — атомохід « Ленін», макет Кремля, Крас
ної площі... Туї жив Ілліч, тут все говорить про 
нього.

— Спасибі вам, Володимир Ілліч, — чигаємо 
в очах восьмикласний! Олі Єлінецької.

— Буду вчитися тільки на відмінно, — шепо
чуть вуста Віри Рули з сьомого «А».

СВЯТИНЯ
— А мені б казочку...
Це — жовтеня. Аж рота відкрило, гортаючи 

альбом про дитячі роки вождя.
Ілліч прийшов до школи, вселив у неї велике 

сонячне диво—мрію. І живе цією мрією черво
нокрила гвардія як небо з горизонтом, як вес
на з квітом.

— Спасибі вам, Володимир Ілліч.
— Щире спасибі...

Галина СКІПКО, 
старша піонервожата.

...ОТАКУ ЗНАЮ 
ТАЄМНИЦЮ!

І чого б ото задавалася Павлінка Чуппря? Ну, всі 
знають, що співає вона добре, може, ще й артисткою 
станс. Але хай! Я теж не ликом шитий. Хочете, до
веду; ви нічого не знаєте, а я знаю ота-а-аксішу 
таємницю. Ахнете, як почуєте!

Справа в тому, що післязавтра на урочистій ліній
ці будуть змагатися наші піонерські загони на кра
ще виконання пісні.

. От було б добре, якби всі загони 
розучили єдину пісню. Уявляєте: спі
ває хор з 500 піонерів! То, мабуть, 
аж до Києва було б чути.

Але ж — і ’ 
свою пісню. А яку — то вже 
таємниця. Нізащо не скажуть, 
насип їм повні кишені цукерок.

Иду одного разу біля дверей п'я
того «Б». Чую: співають «ГІісшо 
про Павлика Морозова». Зазираю 

крізь прочинені двері. Еге, та там і піонервожаті 
Алла Хохлоьа та Надя Жаботинська! Не інакше, як 
на конкурс готують.

Л лн гасають по подвір'ї четвертокласники! Я у вас лег
ко вивідаю таємницю. Он, хоч би і в тієї дівчинки.

— Лєііхо, а ги її не знаєш як називається пісня, що ваш 
загін готує на конкурс!

— От і знаю, — показує Лєпка язика. — Та тільки не 
скажу.

— Бо як же ти скажеш, коли не знаєш!
Цс вже занадто.
Лєпка не знає? Та їй відомо навіть тс, що вони, 

семикласники, розучують «Взвейтесь кострами». 
Але ж «Пісня про Волсдю Дубініна» — краща!

То ще побачимо: чия візьме. Післязавтра, и поне
ділок. Ог якби тільки Коля Мошко та Вірка Рула— 
наші заспівувачі — голос не простудили...

Микола КОНОІІЕЦЬ, 
учень сьомого класу.

ні. Кожен загін розучує> — — ----- ї

А Я У ГАЙ ХОДКЛА
ззати, дів-

ще внучат

над голо-

Цс було на березі Тясмину. Сиділи ми з подругами, вінки з кульбаби плели. Між золотопухнасті квітки потрапляли іі інші — фіолетові, сипі, білі...— Як звати оцю квітку? — раптом запитала одна з подруг?— Не знаю.— А оцю?— Ромашка...— А он ту, білосніжну?Виявилося, що не такі вже й гли-

■ ■■боні маю знання з шкільної ботаніки. Отож цього літа, як тільки настануть канікули — буду мандрувати в ліс і поле, вивчатиму квіти, дерева, кущі. Не забуду і своїх співучих друзів — птахів. їх теж треба знати, як самих себе. Бо як можна бути відмінницею, а відрізнити звичайний подорожник від щириці — не вміти?
ll авлина Ч У ГІНЕЯ, 
учениця 7-го класу.
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Кіровоградському аеропорту 
троХи незвично. Перед вильо
том літаки наслуховували духо
вий оркестр. Паузи змінювались 
на урочисту тишу, яку випов
нювали побажання щасливої 
дороги І короткі промови на
чальника аеропорту С. О. Івап- 
чеика та секретаря партійної 
організації |. Ф. Компанійця. ,

Це був райок відкриття літ
ньої навігації. Першим старту
вав срібнокрилий «АН» рейсом 
па Київ. Потім велетенські пти
ці взяли курс до Сімферополя, 
Чернігова та інших міст.

Цього року мережа рейсів з 
нашого аеропорту розширилась. 
Доповнились нові маршрути — 
до Москви, Сімферополя, Ров
но та інші.

День відкриття літньої наві
гації був по-справжньому соняч
ний. Відбулось 37 рейсів.

А. ЛИПОВ, 
начальник міського агент
ства «Аерофлоту».

На фото: вгорі — сьогодні во
ші наймолодші серед пасажи
рів, внизу — за кілька хвилин 
«АН-24» стартуватиме па Сім
ферополь.

ТТРО цей випадок мені 
розповідала одна з пер

ших комсомолок Олександ
рії С. Г. Березовська.

В 1922 році Олександрій
ський військкомат напра
вив шістьох комсомольців 
для заготівлі хліба на стен

цію Куцівка (нині Новгород- 
кізського району). Робота 
не з легких. Треба було від
бирати хліб у куркулів, зби
рати його на зсипному пунк
ті й відправляти у Москву, 
Петроград, Харків. Якось 
вночі на зсипний пункт 'на
пали бандити. Комсомольці 
відбивалися, як могли. Та 
сили були нерівні. Всі шість 
посланців олександрійсько- 
го комсомолу були по-зві
рячому вбиті бандитами.

• 11 Ж. 111
АЕРО- 
СТАРТІІ

Комсомол— 
шеф 
„цехів 
родючості“

НОВОМОСКОВСЬК (ТУЛЬ
СЬКА ОБЛ’АСТЬ), 15 травня 
(кор. ТАРС). Сьогодні тут по. 
чалася скликана ЦК ВЛКСМ 
всесоюзна нарада в питаннях 
шефства комсомольських орга
нізацій країни над будівницт
вом підприємств мінеральних 
добрив, збільшенням випуску 
цієї продукції. Нараду відкрив 
секретар ЦК ВЛКСМ А. Ве- 
зіров.

Міністр хімічної промисловості 
СРСР Л. Костандов і заступ
ник міністра промислового бу
дівництва СРСР Г. Чий: вис
тупили з доповідями, відзна
чивши, що Ленінський комсо
мол, уся радянська молодь бе
руть активну участь у розв’я
занні поставлених партією зав
дань но розвитку тукової про
мисловості. Тепер у країні на 
70 будівельних площадках спо
руджуються «цехи родючості». 
Дев’ятнадцять найбільших з 
них оголошено ударними ком
сомольськими. Учасники всесо
юзної наради — комсомольські 
працівники і активісти — обмі
няються досвідом організації 
соціалістичного змагання серед 
молодих будівельників ударних 
новобудов.

• ТВЗЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

ПОДАРУНКИ
ГОТУЮТЬ
ЮНІ

Хто ж вони, герої-комсо- 
мольці двадцятих років?

В книзі «Безумству храб
рых поем мы славу», яку в 
1929 році видала комісія ЦК 
ВЛКСМ по вивченню істо
рії Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Моло-

ку похований в м. Олек
сандрії, в братській могилі».

Колишній працівник Олек
сандрійської повітової мілі
ції Григорій Іванович Сс- 
лецький згадав іншого ком
сомольця, що загинув на 
станції Куцівка — Миколу

ПРОДЗАГШ
НЕ ПОВЕРНУВСЯ...

ді і юнацького руху в СРСР, 
є коротенька біографічна 
довідка про Наума Рувин- 
ського. Він був одним із за
сновників юнацької органі
зації в Ново-Георгіївську, 
брав участь у боротьбі з 
бандитизмом. Ось рядки з 
книги про Н. Рувинського: 
«В 1922 році відряджається 
на командирські курси в 
Київ, але Олександрійський 
військкомат затримує його 
дорогою і призначає для 
продроботи на зсипний 
пункт станції Куцівки. Там 
при нальоті бандитів був за
рубаний. 10 жовтня 1922 ро-

в
не

Медкова.
Комсомольці-ленінці все 

своє коротке життя були 
там, де потрібніше. Вони по
ховані в братській могилі 
Олександрії. Та ми
знаємо прізвищ інших ком
сомольців - продзагонівців, 
що загинули на станції. 
Можливо, з допомогою чи
тачів, комсомольців і піо
нерів вдасться встановити 
прізвища юних продзагонів
ців, щоб вшанувати їх па
м’ять? і

Анатолій КОХАН.
м. Олександрія.

Тези до 20-ї річниці утворення ІІДР, 
опубліковані Комітетом по святну ваіііни 
ювілею, — ваЖЛІІІШЙ документ, II якому 
підсумовуються висновки пройденої о рес
публікою шляху і ставляться нові завдан
ня. Читаючи його, я заново проаналізував 
зібрані мною матеріали про життя молоді 
демократичної Німеччини.

Є в цих тезах такий розділ: «Наша дер
жана і молоде покоління — єдині». В ньо
му говориться; «Наші молоді громадяни і 
товариші по праці, висунувши лозунг «На
ша любов, паша вірність і наші сили — 
соціалістичній батьківщині», під яким 
проводиться Естафета піонерських справ, 
заявили про свою відданість першій ні
мецькій робітничо-селянській державі, 
справі рук їхніх матерів і батьків».

І цс дійсно так. Юнаки і дівчата рес
публіки відчувають свою відповідальність 
за майбутній розвиток суспільства. Перед 
ними стоять завдання дійсно історичного 
значення — засвоєння досвіду робітничого 
руху, вивчення марксистсько-ленінськії 
спадщини, знайомство з досягненнями су
часної науки, одержання глибоких знань, 
високі результати в прані, зміцнення рес
публіки. В молодіжних колективах веде
ться цікава виховна, спортивна і культур
на робота. Можна образно сказати, що 
нлша^оціазістнчна батьківщина — це вс- 
личезіь'ій будівельний майданчик, де є міс
це для ентузіазму кожної людини.

Традиційне змагання. Естафета піонер
ських справ, ведеться в цьому році під зна
ком підготовки до святкування 20-річчя рес
публіки. Перший секретар Центральної 
ради Спілки вільної німецької молоді 
(СВНМ) Гюнтер Яіі казав недавно в одно
му із своїх виступів:

— Результати перших двох етанів зма
гання, про які ми урочисто доповідали то
варишу Вальтсру Ульбріхту на святі і на 
зборах молодих революціонерів сьогодення, 
відчутні її вагомі. У нас е ветикі резер
ви. і наші досягнення будуть рости. Еста
фета піонерських справ — одна із форм 
масового руху молоді, направленого на 
всебічне зміцнення ІІДР. Тому змаїапігі 
охоплює всі сфери роботи ради...

Головним в естафеті є досягнення юнаків 
і дівчат у науковій і технічній сферах. 
Першочерговим іавлаинпм залишається 
участь у створенні міцної бази промисло
вого І сіліїськогогнодарсіжого впробниптпа. 
Адже саме н.і цій основі розвивається со
ціалістичний спосіб жпігя нашого суспіль
ства.

В змаганні беруть участь колективи Г> 
ТИСЯЧ молодіжних ироміїсловпх об’єктів і 
Іі> тисяч молодіжних бригад. Сюди можна 
віднести 7 тисяч колективів молодих нова
торів підприємств. В результаті останнього 
конкурсу «Майстрів завтрашньої о дш: • 
півмі.іьйоиа учнів технічних учйлпш. м ■- 
чоднх робітників т;і інженерів створили 
своїми руками більше ста тисяч експона
тів. Можна сміливо сказати. що досні - 
ненин Естафети піонерських справ допома
гають зміцненню нашої республіки.

СВНМ намагається розвивати у молодих 
робітників якості, які, за словами Вальте- 
ра Ульбріхта. будуть притаманні їхнім 
одноліткам 7()-х років. Спілка знайомить і 
перспективними планами своїх членів, щоб 
воші взяли активну участь у керівництві і 
плануванні виробництва, щоб доклали всіх 
зусиль дліі ви копа ння народногосподар
ського плану. У кожного молодого робітни
ка новиїгіе бути особисте зобов'язання в 
соціалістичному змаганні, і тут йому на 
допомогу приходять кваліфіковані консуль
тації з питань дальшої професіональної і 
політичної освіти.

Держава виявляє велике довір’я юному 
будівникові соціалізму. Так, в окрузі Котт- 
бус керівництво комбінату сШварце Пум- 
ие» передало СВНМ підшефний об’єкт —

електростанцію - Ост». Тепер це одна з най
більших молодіжних будов важкої промис
ловості. Зараз на електростанції уже ви
пробовуються перші турбіни. В недалеко
му майбутньому буде закінчений монтаж 
інших турбоагрегатів. Всі три зміни моло
діжних колективів на «Ост» розпочали 
змагання за звання колективу соціалістич
ної праці. Поруч із старшими товаришами 
воші змагаються також за присвоєння 
об’єктові імені німецько-радянської 
дружби.

На другому за величиною підприємстві 
НДР — металургійному комбінаті імені 
Вілшсльма Піка в Ліаисфельді — 82 моло
діжних колективи беруть участь у розроб
ці вихідних даних для нового плану. Іні
ціаторами всіх починань виступають члени 
СВНМ. Молодим робітникам вдалося, на
приклад. значно знизити витрати електро
літної міді па тонну продукції.

Колектив монтажників, який носить ім’я 
космонавта Володимира Комарова, дав 
слово закінчити будівництво нового об’єкту 
на комбінаті- на ЗО днів раніше строку, 
їхня робота відповідає за якістю міжна
родним стандартам. Виконавшії свої Зобо
в’язання, робітники досягнуть світових 
норм за часом монтажу подібних об’єктів. 
Кожний член бригади постійним наполег

ливим навчанням і соціалістичним укладом 
життя намагається бути гідним присвоєно
го їй імені героя-космонавта.

Але прагнення молодої людніш в ювілей
ний рік республіки не обмежуються лише 
чисто виробничими завданнями. Тому ми 
розповімо тут і про інший бік життя моло
ді. Центральна рада спортивних і техніч
них товариств закликала всі юнацькі орга
нізації республіки включитися у пійськоио- 
спортивну гру «Сигнал ІІДР-20». Керівник 
гри, міністр національної оборони НДР 
Г. Гофман, нагадав молоді заповіт В, І. 
Леніна: робітничий клас повинен оволоді
вати військовими знаннями, учитися воло
діти зброєю, якщо він хоче перемогти в 
боротьбі з імперіалістичними силами.

«Сигнал» яскраво демонструє відданість 
молоді своїй соціалістичній батьківщині і 
її Національній народній армії, непоруш
ні зв’язки дружби і братерства но зброї з 
СРСР, її славною Радянською Армією ті 
арміями країн — учасниць Варшавського 
Договору. Таким •іншім, мова йде про 
виховання о кожного молодого громадяни
на НДР почуття любові і поваги не тіль
ки до героїв — будівників соціалізму, 
але іі до захисників вітчизни, готовності 
відстояти завоювання республіки від воро
га. «Сигнал» формує юшіх солдатів рево
люції наших днів. В грі беруть участі, і 
піонери, які проведуть свої маневри «Сні
жинка», а також учні політехнічних шкіл.

Одна з найцікавіших ініціатив в Естафе
ті иіоцерських справ належить газеті «Юн
ге. пе іьт», органові Центральної ра.чя 
СВНМ. — своєрідний конкурс лід девізом 
«Ми малюємо картину». У зверненні ре
дакції до читачів говориться: «Наш свят
ковий стіз до 20-ї річниці НДР буде бага
то накритий. На ньому буде тс, що ство
ри ні ми, громадяни соціалістичної держа
ви Ми хочемо зробити подарунок осибля- 
пнй. Ми намалюємо картину. Всі разом — 
художники «Юнге всльт» І наші читачі. 
Уже готовий мольберт у майстерні молодо
го художника із Фрапкфурта-па-ОдсрІ 
Дітера Тойбера. Віл пе може прийняти 
всіх у майстерню, але добре знає наші 
задуми і плани. Напишіть свої побажання 
і почнемо всі разом працювати над карти
ною».

Задум про таке починанії:! народився 
кілька місяців тому, коли газета шукала 
можливість зробити свій подарунок до 
ювілею республіки. В народженні творчого 
задуму картини беруть участь разом 
Тойбером тисячі юнаків і дівчат. читачів 
«Юнге вельт». І цей незвичайний твір 
мистецтва зможе розповісти про справи і 
мрії молодого покоління, ровесника рес
публіки.

На сторінках «Юнге нельт» вже опублі- 
кпиаііі десятки листів. Ось що пишуть, на
приклад^ два члени клубу «Аврора» із 
Штраусберга Рсгіпа Пфайфер і Ганс-Юр
ген Фогт: «З цікавістю прочитали заклики 
редакції, надруковані и газеті. Багато у 
нас уже знають про них і вважають, що це 
здорово! Ми, члени клубу пісні СВНМ. ві
таємо пропозицію загальними зусиллями 
створити картину про наше життя».

Звичайно, це полотно не зможе повніс
тю передати те натхнення, яким охоплені 
юнаки і дівчата в переддень 20-річчя. Хай 
про цс розкажуть славні справи молодого 
покоління німецької робітничо-селянської 
держави!

Петер ЕКХАРДТ, 
німецький журналіст.

’ (ЛИП).
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Наш позаштатний кореспондент 1. ГРПГОР’ЄВ зустріне і 

п Москві з відомими акторами кіно інокеїпієм Смокіуііоз- 
ським .та Миколою Рпбпнковнм. На його прохання майстри 
екрану розповіли про свої нові роботи.

Інокентій СМОКТУНОВ- 
СЬКІІЙ;

— Після «Гамлета» мені не 
довелося довго відпочивати: 
режисер Ігор Таланкін запро
понував мені роль Петра Іл
ліча Чайковськбго в кольоро
вому широкоекранному двосе
рійному фільмі «Чайков- 
ський». Зйомки кіностудія 
«Мосфільм» провадить в Ра
дянському Союзі, а також за 
кордоном: в Англії, Сполуче
них Штатах Америки, Франції.

Не закінчена ще ця важка і 
відповідальна роль, а режи
сер Лев Куліджанов запропо
нував мені нову. Цс витонче
ний і ишіяткопо глибокий об
раз слідчого Порфнрія Пет
ровича в двосерійній екраніза
ції роману Достоєпського 
«Злочин і покарання», який 
знімають на кіностудії імені 
Горького. Вся картина побуло- 
папа як неймовірно важкий 
поєдинок між геніальним слід

чим і по-своєму не менш ге
ніальним злочинцем, який 
взяв па своє озброєння філо
софію, виражену двома сло
вами: «все дозволено» (між 
іншим, саме ця філософія 
стала кредо німецького фа
шизму — гіт.іеризму). Мов 
завдання — поєднати в ге
роєві гострий аналітичний ро
зум з великим темпераментом 
та емоційністю, лисячу хит
рість з умінням читати думки 
співрозмовника; завзятого мис
ливця, що напав на слід, з 
чуттям жертви, яка збиває з 
шляху свою переслідувача.

Микола РИБНИКОВ:
— У фільмі відомого поль

ського режисера Єжі Пассен- 
дорфера «Напрямок — Бер
лін», зйомки якого нещодавно 
закінчилися, я зіграв роль 
радянського офіцера. Мій ге
рой відряджений нашим 
командуванням на заключно
му етапі війни в розпоряд-

(» Э

жсіііія штабу Першої Поль
ської армії. Разом з бойови
ми друзями-поляками він 
форсує Одер і штурмує цита
дель третьою рейху — Бер
лін. Я з великим задоволен
ням і творчою віддачею брав 
участь у зйомках цього ко
льоровою широкоформатної о 
фільму. Цікаво, що в масових 
сценах було зайнято по 2 — З 
тисячі чоловік.

Друга моя нова робота —« 
участь у стрічці режисера Да» 
мира Д’ятич-Бережпих, відо
мого по таких гостросюжетпнх 
картинах, як « По тонкому льо
ду» і «Лікар Віра». Ііовнн 
фільм називається «Люди, як 
ріки». Сценарій його написа
ний на основі оповіданії:! 
письменниці Ірини Вслептов- 
ської «В скфутну хвилину». Я 
і раю героя фільму — ремонт
ника судоверфі Григорія 
Олексійовича, в життя якого 
приходить песподіпано єдина і 
справжня любов. І приходить 
вона в не зовсім звичайних 
обставинах — на лікарняному 
ліжку.

Фото П. АРГЕМ’ЄВОЇ. Інокентій СМОКТУПОВСЬКІІП.
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«МЕНІ ДУЖЕ ЦІКАВО ДІЗНАТИСЯ ПРО БОЛГХ- 
РИО, ЯК КРАЇНУ МІЖНАРОДНОЮ ГУРИЗМУ». - 
ПИШЕ ДО РЕДАКЦІЇ СВІТЛАНА ВОЛОШИНА З 
С КАЗАВЧИН ГАЙВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ. ДО НЕЇ 
ПРИЄДНУЮТЬСЯ И ІНШІ ЧИТАЧІ «МОЛОДОЮ 
КОМУНАРА». ВМІЩУЄМО РОЗПОВІДЬ МОСКОВСЬ
КОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА КОМІТЕТУ ПО ТУРИЗМУ 
ПРИ РАДІ МІНІСТРІВ ---------
БОЛ ГАРИ.

НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

РОДОПИ,
ЧОРНОМОР’Я...

Болгарія — одна з небагатьох країн, в 
якій природа виявилась надзвичайно щед
рою, подарувавши їй величні горн — Пі ріп, 
Ріла, Родопн, Стара Планіна, Вітоша; Пло
дючі рівнини, сотні мінеральних„__  ,_______ ___  ___ г джерел,
розкішне Чорноморське узбережжя і нудо
виіі клімат.

Але не однією лише природною 
славиться Болгарія. За всю багатовікову 
історію на її території побувало багато 
племен і народів, які залишили поломкам 
безліч пам’ятників культури — фрікіиської, 
елінської, римської. Ось чому зараз країна
— великий музей, який постійно збагачує
ться.

історичні і культурні пам’ятники, природ
ні дані, сучасні морські, гірські і бальнеоло
гічні курорти, гостинність нашого народу 
роблять Болгарію звабливою, метою туристів. 
Щорічно вони приїздять зі 101 країни. Потік 
цсіі постійно збільшується. Якщо в 1960 році 
Болгарію відвідало близько 200 тисяч ту
ристів, то в 1968 році — 1 мільйон 788 ти
сяч, в тому числі 968 тисяч із соціалістичних 
країн.

Велике значення для розвитку Болгарії, як 
країни міжнародного туризму, мав Радян
ський Союз. Туризм вважається особливо 
ефективною галуззю народного господарства 
Болгарії і важливим фактором у зміцненні 
миру. Розвиток туризму між Болгарією і 
СРСР виходить далеко за межі цього ви
значення. Він відповідає інтересам наших 
народів і перетворився в особливу форму 
ознайомлення, дружби і всебічного співро
бітництва. За останні роки гемни турнсто- 
обміну між нашими країнами значно зрос
ли. Якщо в 1962 році із Радянського Союзу 
в Болгарії побували близько 12 тисяч ту
ристів, а із Болгарії в СРСР — близько З 
тисяч, то в 1968 році відповідно 70 тисяч 
радянських і 25 тисяч болгарських туристів. 
В 1975 році Болгарія прийме 
близько 200 тисяч радянських 
туристів, а Радянський Сою>
— близько 40 тисяч болгар
ських. Звичайно, туристообмін 
згодом прийме її інші форми, 
причому особливо буде роз
виватись автомобільний ту
ризм, який в найближчі роки 
наздожене і перевищить ор
ганізований груповий туризм.

Болгарія пропонує радян
ським туристам 18 маршрутів 
Вони знайомлять з визначнії 
ми місцями країни, з краси 
вими містами і селами, з іс 
торичними пам'ятниками 
і досягненнями соціалістично 
го будівництва, включають 
програму перебування та від
починок на ласкавому Чорно
мор'ї. Подорожуючи по краї
ні. радянські туристи відвіду
ють безліч пам’ятних місць, 
де кров’ю скріплена дружба 
між радянським і болгар
ським народами. Це пам’ят
ники, зв'язані з російсько-ту
рецькою війною 1877—78 рр. 
Кожний радянський турист, 
відвідавши раз місто Плевен 
з ного музеєм, меморіальними 
парками з мавзолеєм нам’яті 
загиблих в російсько-турець
кій війні, вершину Столєтов.1 і

красою

- ФУТБОЛ

Шникінський перевал, храм- 
пам’ятник Олександру Кеп
ському в Софії, збереже на
завжди в своєму серці згадку 
про те, з якою любов’ю і по
вагою болгарський народ ша
нує пам’ять . борців за його 
свободу.

Радянські туристи на своє
му шляху зустрінуть і безліч 
пам’ятників воїнам Радян
ської Армії, яка 25 років то
му принесла болгарському 
народу визволення від фа
шистського і капіталістичною 
напування.

1969 рік для Болгарії юві
лейний. Тому радянські ту
ристи ще більш детально 
знайомляться з історичними 

пам'ятниками дружби і з до- 
и усіх галузях багатогранного 
наш народ добився лише зав- 

і співробітництву 3 Радяп-

сяпісниямії 
життя, яких 
ДЯКИ ДО|)ОМО.Ц 
сьКНм Союзом.

Прийомом та обслуговуванням іноземних 
туристів займається кілька туристських 
фірм. На першому місці — державне гос. 
подарськс об’єднання «Балкантурнст». Ліо- 
лодіжннми поїздками займається Бюро 
міжнародних молодіжних екскурсій при ЦК 
ДКСМ, Бюро подорожей «Пірін» турбується 
про любителів гір, а Болгарський автомо- 
оілшппї тур/нгклуб — про подорожуючих на 
автомашинах. Нещодавно свою діяльність 
почав «Кооптурнст» — підприємство Цент
ральної кооперативної спілки Болгарії. «Ко
оптурнст» буде співробітничати з коопера
тивними організаціями всіх країн і турбува
тися про відпочинок та поїздки за кордон і 
по Болгарії членів кооперацій.

Враховуючи, що кількість бажаючих від
відати нашу країну постійно збільшується, 
інтенсивно створюється туристська база. Що
річно вона збільшується па 6—7 тисяч місць. 
Зараї Болгарія може надати туристам біль
ше 228 тисяч місць <і готелях, мотелях, кем
пінгах і т. д.

До послуг автотуристів _ більш як 80 
спеціалізованих станцій технічного обслуго
вування автомобілів, які проводять техоб
слуговування, малі і середні ремонти машин 
35 різних марок: «Ьолга», «Москвич». «Шко
да», «Вартбург», «Рено», «Пежо» «Фолькс
ваген», «Мерседес», «Опель», «Фіат» і т. д. 
Є також аваріїїію-нсресуина ремонтна служ
ба.

Швидко зростає дорожна патрульна служ
ба Болгарського автомобільного турінгклубу. 
В 1967 році працювало .10 сервісних автома
шин, в 1968 році — 20, а в ньому році їх
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ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ сіль-
СЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ 
УЧНІВ IIЛ 1969—70 

НАВЧАЛЬНИЙ Рік

НЛ СТАЦІОНАРНИЙ ТА 
ЗЛОЧИНИ ВІДДІЛИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ім. В. Г. КОРОЛЕНКА
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА ПЕРШІ 
КУРСИ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПА СПЕ
ЦІАЛЬНОСТІ;

буде 25.

КУРОРТ «золоті ПІСКИ»,

ХВИЛИНУ
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Технікум готує АГРОНО
МІВ —...... ...........
ДЛЯ 
підприємств, 
кваліфікації, 
пускникові 
відділення 
додаткові: 
ТА-МАШИІІІСТА і ШОФЕ
РА.

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

На заочний відділ по спе
ціальності «Бухгалтерський 
облік» па перший курс 
приймаються особи, що за. 
кінчили 7. 8. 9 класів се
редньої школи (строк нав
чання 3 роки 10 місяців), 
на третій курс приймають
ся особи, що закінчили 10— 
11 класів середньої школи 
(строк навчання І рік 10 
місяців).

Вступники складають ек
замени: па базі 8 класів — 
з української мови (дик
тант). математики (усно), 
иа базі 10 класів — з ук
раїнської мови (твір), ма
тематики (усно).

Прийом документів від 
вступників на базі 7, 8 та 9 
класів — до 31 липня, иа 
базі 10—11 класів — до 15 
серпня.

До заяви додаються: 
тобіографія, документ 
освіту (в оригіналі), 
фотокартки (розмі р о м 
3X1 см), медична довідка 
(форма А» 286), характерис
тика, виписка з трудової 
або колгоспної книжки (для 
осіб, що мають виробничий 
стаж).

Вступні екзамени з 1 по 
20 серпня.

Для вступників при техні
кумі організовані підготов
чі курси для підготовки до 
вступних екзаменів з 20 
липня по 1 серпня.

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

Документи надсилати на 
адресу: с. Шамівка Зва- 
м’янського району Кірово
градської області.
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Крім основної 
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Льшоські армійці и нинішньому сезоні 
ще ні разу не йшли з поля переможцями. 
Тому думалося, що в матчі проти «Зірки» 
вони будь-що прагнутимуть виграшу. 
Втративши в попередньому матчі очко і 
таким чином позбувшись цілком реальною 
третього місця в таблиці, кіровоградські 
фугболісги теж брали приціл на перемогу.

Розпочавшись взаємними атаками, гра 
поступово перемістилася па половину поля

армійців. Розв’язка прийшла па 37-й хви
лині, коли В. Ступак, якого залишили без 
«опіки», пробив м'яч метріп з 15-тп у во
рота О. Швойницького. Не минуло н хви
лини, як рахунок подвоївся: той же В. Сту
пак з тою ж місця знову «розстріляв» 
львівського воротаря. Отже, 2:0.

Тепер «Зірка» три матчі проведе в 
гостях — у Кадіївці, Сєвєродонецьку і в 
Харкові.
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КРАСНОЛУЧСЬКИЙ
ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

НЛ 1969—70 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на 1-й КУРС 
ІІЛ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ПЛЕЕКИН
ПОКАЗУЄ К1РОВОІРАД

ЕД1ЛЯ. 18 травня. Перша 
програма. 'І — Гімнастика 
для школярів (М). 9.15 —
Телеиовиїні. (М). 9.30 — Для 
школярів, і Будильник». (М). 
10.1)0 — «Музіїчіиїй кіоск». 
(М). 10.30 — інтербачення.
«Скарбниця Ленінграда». (Ле
нінград) 11.00 -т- Для юііа- 
цтвз. «Шлях в науку». 
1230 — До 100-річчя з __
народження В. 1. Леніна Фес
тиваль самодіяльної о .мнете- 

і 13.20 
— ЇС.Н І ачок (К) 13.40 —
«Екран дружби». Програма 
Тбіліської студії телебачення 
(1<) ІЗ.13 — «Камертон добро- 
пі настрою». (Ужгород) 15.15

<М>
дня

— Мультфільм. (К). 16.00 — 
Програм і кольорового телеба
чення (М). 17.00 — Чемпіона г 
СРСР з футбола. «Шахтар» 
(Донецьк) — «Дишімо» (Мін
ськ). 18.45—Чемпіонат Європи з 
гімнастики Жінки. (Швеція) 
19.30— «Екран дружби». Про- 
ірама Тбіліської студії теле
бачення. (К). 20.45 — «Сім
днів». (ЛІ). 21.30 — «Екран
дружби». (І<).

ПОНЕДІЛОК. 19 травня. 
Перша програма. 11.00 — 

Тслевісті. (К). 11.10 — Кіно
журнал та художній фільм 
•Твій сучасник». 1 серія. (Кі"' 
ровоград). 15.00 — Інтербачен
ня Програм.і кольорового те

лебачення. «З Днем народ
ження. піоиерія» Парад на 
Красній плоїш (М). 16.30 —
-Голубий екран — школярам».

Онуки Ілліча». (Кіровоград). 
17.00 — Телеповіїни. (М). 
17.15 — Концерт народної му
зики. (Тбілісі). 17.15 — «На
селенню про цивільну оборо-

ну». (ЛІ). 18.00 — Республі
канська школа юних матема
тиків. (К). 18.30 — «Ленін
ський університет мільйонів». 
Історія КІІРС. «Нове в істо- 
рлко-партійііій науці». (М). 
19.00 — «Братерство».
(Херсон). 19.20 — Телепісті. 
(К). 19.30 — Вечір одноактних 
балетів. (Одеса). 20.30 — Ін
формаційна програма «Час». 
(М). 21.15 — Кіножурнал та 
художній фільм «Твій сучас
ник». І серія. (Кіровоград). 
22.40 — Наші оголошення. 
(Кіровоград). 22.45 — Кіно
журнал «Фіітпль», (К). 23.00 
— Першість світу з шахів. 
(ЛІ). 23.15 — ІЦодетнінк фес
тивалю «Київська весна». (І<).

Друга програма. 
♦ Кінь бої іоловп». 
тякль. (К) 21.15 — 
ні зустрічі. (ЛІ).

11.10 - 
Телсспек- 
Тсаіраль-

зг$ Наша адреса і телефони

**- Кіровоград, вул. Луначарськсго, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33 55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

Б К 00765. Індекс 01197.
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підземна розробка ву- 
гільннх родовищ;

і ірнича електромехані
ка;

експлуатація автоматич
них устаткувань в гірничій 
промисловості;

бухгалтерський облік.
11а 1-й курс Приймаються 

особи, які закінчили В—9 
класів, а також особи, які 
мають свідоцтво за 7 кла
сів, і які складуть вступні 
екзамени з російської мови 
(письмово). математики 
(усно).

Прийом заяв до Зі липня. 
Вступні екзамени з 1 по 20 

серпня.
За довідками звертатись 

на адресу. Луганська об
ласть м. Красний Луч, гір
ничий технікум.
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Т. в. о. редактора Ю. МОЇ ОРНИЙ.

МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Корової рад.L

Друкарня ім. Г. М. Димиіропа обласного управління 
по пресі, м Кіровоград, вул. Гліпкп, 2.

I
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історія, українська мова і література, російська 
мова і література, математика, біологія і хімія. 

Приймаються особи, які працюють ь загалькоосвітиііі 
школі за обраною в інституті спеціальністю.

Прийом заяв з 20 квітня но 31 травня.
До заяви на ім’я ректора слід додати документ про 

середню освіту (оригінал), характеристику з місця ро
боти. .медичну довідку (форма М 286). 4 фотокартки роз
міром. 3X1 см, витяг з трудової КІІПЖКИ.

Вступні екзамени з І по 20 червня (в однії 
програмою середньої школи.

Зарахування з Д по 25 червня, Настановна сесія з Б 
червня по 5 липня,

АДРЕСА: м. Полтава, вул, Остроградського, 2. 
Заочний відділ.

Телефон 25-93.

тур) sal

РЕКТОРАТ.

СПЕ-

МИКОЛАЇВСЬКИЙ
КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ 
ім. АДМІРАЛА С. О. МАКАРОВА

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ПА І КУРС З ТАКИХ 
Ц1АЛЫ1ОСТЕИ; 

суднобудування та ремонт суден;
обладнання і технологія зварювального виробництва; 
економіка і організація машинобудівної промисловості, 

(спеціалізація — суднобудівна промисловість); 
турбобудування;
силове обладнання суден; 
двигуни внутрішньою згорання; 
електрообладнання суден.
Вступні екзамсіТп проводяться з і по 20 серпня. Іногородні; 

забезпечуються гуртожитком.
Заяви про вступ і документи (згідно правил прийому) 

надсилати на адресу, м. Миколаїв, аул, Скороходова, 5, 
тел, 70-94-27,

РЕКТОРАТ.

• ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ
ІНЖЕНЕРНО-МОРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ

ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА 1969—70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ПЕРШИЙ КУРС 

ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ
Училище є вищим технічним учбовим закладом, який 

готує інженерно-командні кадри плавскладу Міністер
ства морського флоту по спеціальностях:

судноводіння на морських шляхах (суднородііший 
факультет);

експлуатація суднових силових установок (судномс- 
хаіпчніїн "факультет);

експлуатація суднового електрообладнання (електро
механічний факультет);

автоматизація тепло- та електроенергетичних
(факультет автоматики).

Курсанти учнлнша перебувають на повному 
йому забезпеченні.

Прийом заяв з 20 серпня до ЗО линия.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Всі, хто бажає вступити до училища, довідки 

йом можуть одержати в приймальній комісії: : 
вул. Перекопської перемоги, 20, ОВІМУ.

КОМАНДУВАННЯ УЧИЛИЩА.

КАНІВСЬКИЙ
ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1969—1970
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

процесів

дєржав-

І про При- 
M. Одеса,

НА ДЕННІ: НАВЧАННЯ: підземна розробка вуї ілі.пих 
родовищ, гірнича електромеханіка, промислове і цивільне 
будівництво (иа базі 8 і 10 класів середньої школи); ек
сплуатація автоматичного обладнання п гірничії) промисло
вості (на базі 8 класів середньої школи)

ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ: підземна розробка вугільних ро- 
доімпц (на базі 10 класів середньої ніколи), експлуатація 
автоматичною обладнання в гірничій промисловості, про
мислове і цивільне будівництво (на базі 8 і 10 класів се
редньої школи).

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ: підземна розробив вугільних 
родовищ, гірнича електромеханіка (на базі Я і 10 класів 
середньої школи).

Прийом заяв
Па денне навчання — з 1 вершія по 31 ііпіііа.
На вечірнє навчання — з 3 травня по 6 серрця;
11а заочне навчання — з 3 травня по Ю серпня 
Вступники складають екзамени з таких дисциплін: 
па базі восьми класів — з російської мови їдиш.-ліг) і

математики (усно);
иа базі середньої інколи — з російської моАіі іа літера

тури (твір) і математики — (усно).
Іногороднім надаються місця п іуртржиіку. В техніку

мі є їдальня і підприємства побутового обслуговуваній). 
Учням гірничих спеціальностей виплачується стипендія па 
25<у(( вита порівняно з розміром сгііпсндії на інших спеці
альностях.

Заяви подаються па Ім’я директора к' нікуму. До за
яви слід додані: документ про осДІїу (орні ііш >). автобіо
графію медичну довідку (форма .'<■■ 286).• 3 фотокаргнн. До
відку з місця проживання

Вступники які мають стаж практичної роботи не 
ше двох рокіп, повніші подати витяг і і трудової 
гоепної книжки, і.ісві.і"'тііій керівником ІІІДИрш м< і■■■ -
тапопп чи колгоспу.

Заяви слід надсилати па адресу: м.
СЬКОЇ ОБЛАСТІ. ВУЛ. И III НА, 20.
КУМ.
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