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ПРОЛЕТАР

УЧЕНИМ, КОНСТРУКТОРАМ, ІНЖЕНЕРАМ,ТЕХНІКАМ, РОБІТНИКАМ, УСІМ КОЛЕКТИВАМ,І ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ ТА ЗДІЙСНЕННІ ПОЛЬОТУ АВТОМАТИЧНИХ СТАНЦІЙ „ВЕНЕРА-5“ І „ВЕНЕРА-6“
Дорогі товариші!
Наша Радянська Батьківщина здобула 

ще одну видатну перемогу в освоєнні 
космосу. 16 і 17 травня 1969 року ус
пішно завершено новий космічний екс
перимент — радянські міжпланетні стан
ції «Венера-5» і «Венера-6» досяглн 
планети Венера.

Спускні апарати станцій здійснили 
плавний спуск в атмосфері, виконали ве
ликий комплекс наукових вимірювань 
і передали на Землю цінну інформацію 
про планету Венера, збагатили людство 
новими відомостями про одне з мало- 
досліджених небесних тіл Сонячної сис
теми.

Станції «Венера-5» і «Венера-6» доста
вили на її поверхню вимпели з барельє
фом Володимира Ілліча Леніна і Дер
жавним гербом Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік.

Тріумфальний політ радянських стан
цій «венера-5» і «Венера-6» — черго
вий важливий крок у вивченні Сонячної 
системи з допомогою автоматичних кос
мічних апаратів.

Нова перемога вітчизняної науки і

техніки й дослідженні космічного про
стору здобута завдяки героїчній 
натхненній праці всього радянського 
народу. Цей науковий подвиг здійснено 
в той час, коли вся наша країна готує
ться новими трудовими досягненнями 
в будівництві комунізму відзначити 
100-річчя з дня народження В. І. Лені
на — творця Комуністичної партії Ра
дянського Союзу і засновника першої 
в світі держави робітників і селян.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу, Президія 
Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів 
СРСР палко поздоровляють учених і 
конструкторів, інженерів, техніків і ро
бітників, колективи і організації, які 
брали участь у створенні, запуску та 
забезпеченні польоту автоматичних 
станцій «Венера-5» і «Венера-6».

Слава радянському народові — наро
дові герою і творцю!

Хай живе Комуністична партія Радян
ського Союзу — натхненник і організа
тор усіх наших перемог на благо вели
кої Батьківщини, в ім’я торжества кому
нізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

РАДА МІНІСТРІВ 
СРСР

Центральному Комітетові Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Президії Верховної Ради СРСР, 
Раді Міністрів СРСР

Ми, вчені, конструктори, інженери, 
техніки і робітники, які брали участь у 
створенні, запуску і здійсненні польоту 
міжпланетних автоматичних станцій «Ве
нера-5» і «Венера-6», а також в одер
жанні і обробці наукової інформації, 
доповідаємо Центральному Комітетові 
КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і 
Раді Міністрів СРСР, що складну програ
му польотів міжпланетних станцій «Ве
нера-5» і «Венера-6» успішно виконано.

З допомоюю наукової апаратури, 
встановленої на цих станціях, одержано 
нові цінні дані про фізичні процеси, які 
відбуваються в космічному просторі і 
в атмосфері планети Венера.

На планету Венера доставлено вимпели 
з барельєфом Володимира Ілліча Лені
на і Державним гербом Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік.

Нове звершення нашої Батьківщини в 
справі освоєння космосу стало можли
вим завдяки героїчній праці нашого на
роду, великим завоюванням соціалізму, 
досягнутим під керівництвом рідної Ко
муністичної партії і Радянського уряду.

Це досягнення радянської науки і тех
ніки ми присвячуємо 100-річчю з дня 
народження організатора Комуністичної 
партії, засновника Радянської держави, 
вождя трудящих усього світу Володими
ра Ілліча Леніна.

Запевняємо Центральний Комітет Ко
муністичної партії Радянського Союзу, 
Президію Верховної Ради СРСР і Радян
ський уряд, що будемо і далі, не шко
дуючи сил, працювати над виконанням 
нових складних завдань по дальшому 
освоєнню космічного простору на благо 
радянського народу і всього людства.
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ф Незабаром до комсомоль
ців артілі, яка носить ім’я 
«Пам’ять Лсіі'на» запіта- 
ють и гості секретарі пер
винних комсомольських ор
ганізацій району, працівни
ки різних установ, секретарі 
партійних організацій. На 
семінарі, який відбудеться 
на базі цього колгоспу, мо
лоді поділяться досвідом, 
ознайомляться з новими 
формами роботи.

Активно готуються до ньо
го 1 працівники РКЛКСМУ.

А. ВАСИЛЕНКО, 
секретар Ма.ювнсківсько- 
го РК ЛКСМУ,

льських труп та комсомолі»« 
сько-молоді/Кних бригад ар
тілі. Учасники зборів заслу
хали також інформацію про 
роботу комсомольських про
пагандистів. Серед кращих 
називали імена Людмили 
Кладчснко, Раїси Залізної, 
Станіслава Прнходьха.

М. 1БРАГІМОВ, 
вчитель Червоновсршсь- 
кої середньої школи.

ф Відкриті комсомольські 
збори відбулися в колгоспі 
імені • Кірова Компапіївсько- 
го району, на яких ішла 
мова про роботу комсомо-

Однією з перших в артілі «Україна» «Знам'янського району закінчила сівбу ку
курудзи комсомольсько-молодіжна ланка ТАДЕУША ЛИТВИНА. Молоді механізато
ри зобов’язалися зібрати в цьому році по 40 центнерів кукурудзи на зерно з кож
ного гектара. Фото Б. ВіТОХІИЛ.-------------------------о

„ТУТ ПРАЦЮЄ 
КОПСОНО.ІЬСЬКО- 
ИО.1ОД1ІКНА“...

комсомола

Ы КРАЇНИ-
На плантації щит. Черво

ніє він при самій дорозі, а 
на ньому промовистий на
пис: «Тут працює комсо
мольсько-молодіжна лан
ка колгоспу імені Куйби- 
шева по вирощуванню ви
сокого врожаю кукуруд
зи. Площа — 62 гектари. 
Зобов’язання — 55 цент
нерів у зерні з гектара. 
Ланковий—секретар ком
сомольської організації 
артілі Віктор Мицул».

Починалося все в комі
теті. Тоді, як вивчали рі
шення жовтневого Плену
му ЦК КПРС, обговорюва
ли, чим зустрічатимуть 
п'ятдесятиріччя комсомо
лу України.

Після недовгих розмов 
розгорнулась гаряча ро
бота. Молодим хліборо
бам праці вистачало: від
ремонтували машини, при
чіпне знаряддя, підготу
вали насіння, вчилися й на 
своїх комсомольських аг
рокурсах, а підсохла зем
ля, запарувала — вийшли 
в поле.

На своїй ділянці тричі 
провели культивацію — 
до внесення аміачної во
ди, під час її внесення і 
перед посівом.

Степ має свої закони. 
Кожне зерно має улюбле
ну, випробувану у віках 
пору. Качаниста любить 
тепло, здавна звикла грі
тися під промінням щед
рого сонця. Просить висі
вати її зерно тоді, коли 
зацвітає колючий терпкий 
терен.

Зацвів він, накинув білі 
плахти понад ярками, на 
узліссях — і агроном ком
сомолка Ніна Антоненко 
усміхнулась:

— Хлопці й дівчата — 
пора!

Сіяли добірним насін
ням, сіяли в пухку, добре 
оброблену землю, вноси
ли суміш мінеральних і 
органічних добрив, стро
го дотримуючись квадра
тів.

І стих на полі гуркіт 
тракторів, а голоси комсо
мольців не втихали. При
їжджали ніби на розвідку 
— на мотоциклах, на ве
лосипедах.

Земля не спала. Вигрі
вало її сонце, поїли теплі 
дощі, хилилися над нею 
веселки коромислами, па
рувала вона — і незаба
ром ділянку заборону
вали.

Не вперше молодим ма
ти справу з хлібом на по
лі. Вони знають, як шу
мить прибій пшениці, як
зацвітають соняшники.
Але радісно було, коли 
з’явились і потягнулися 
вгору тендітні зелені
сходи.

І пішли в голубу дале
чінь гонів борони, розри
вали кірку, знищували 
бур'яни, давали сходам 
волю, простір. Сходи зве
селіли, ще вище підня
лися.

Не відриваються від ді
лянки пильні очі комсо
мольської ланки. Все ро
бить дружно, все вона 
зробить злагоджено. А в 
ланці — вся комсомоль
ська організація. І є в ній 
струнка, як тополька, Ва
ля Мицул. Вона говорить:

— Ми на різних постах. 
1 різні вдачею. Але ніхто 
не пошкодує рук, щоб бу
ло не менше 55 центнерів 
на гектарі. Більше? Може, 
й так.

Сміється сонце, мчать 
хмарки. І не втихає праця. 
Йде боротьба за воожай.

м. стоян.Новомиргородський район.
Венера-5" і „Венера-6"—точно в ціль
Радянська наука добилась нового успіху. 17 травня 1969 року автоматична 

міжпланетна станція «Венера-6» через добу після спуску станції «Венера-5» та
кож завершила багатомісячний політ по трасі Земля—Венера.

Станція увійшла в атмосферу планети приблизно за 300 кілометрів від місця 
входу станції «Венера-5». Спускний апарат станції плавно знижувався в атмос
фері протягом 51 хвилини. Під час спуску провадились виміри характеристик ат
мосфери Венери, які передавалися в центр дального космічного зв’язку.

Станція «Венера-6», як і «Венера-5», доставила на планету вимпели з барель
єфом Володимира Ілліча Леніна і зображенням Державного герба Радянського- 
Ссюзу.

У Радянському Союзі послідовно і успішно проводиться в життя програма 
вивчення планети Венера авто/латичними космічними апаратами.

Вперше в світі вивчення планети Венера автоматичними космічними апарата
ми було почате Радянським Союзом у 1961 році, коли до цієї планети старту
вала станція «Венера-1». 27 лютого 1966 року радянська автоматична станція 
«Венера-2» пролетіла поблизу планети Венера, а 1 березня того ж року станція 
«Венера-3» вперше досягла цієї планети, доставивши вимпел на її поверхню. 18 
жовтня 1967 року радянська наука і техніка здобули нову видатну перемогу. 
Вперше в історії космічних досліджень спускний апарат автоматичної станції 
«Венера-4» зробив плавне зниження в атмосфері Венери і виміряв її параметри. 
Були одержані унікальні наукові відомості про фізичні характеристики атмосфе
ри Венери.

Автоматичні станції «Венера-5» і «Венера-6» продовжили вивчення цієї пла
нети, збагативши науку важливими науковими даними, і розширили наші знання 
про Венеру, внесли новий визначний вклад у науку про Всесвіт. Під час польо

ту, який тривав більше чотирьох місяців, автоматичні станції «Венера-5» і «Вене
ра-6» провели важливі дослідження фізичних процесів, що відбуваються в між
планетному просторі. Цього досягнуто завдяки постійному і успішному зв'язку 
з станціями. З «Венерою-5» було проведено 73, а з станцією «Венера-6» 63 сеан
си радіозв’язку.

Протягом усього польоту бортові системи і наукова апаратура станцій працю
вали безвідмовно. Були забезпечені необхідний тепловий режим у відсіках стан
цій, постійна орієнтація їх сонячних батарей на Сонце, а при сеансах радіозв’яз
ку — орієнтація параболічних гостроспрямованих антен на Землю. Все це свід
чить про високий науковий і технічний рівень автоматичних станцій.

Надійна робота всіх бортових систем станцій забезпечила виконання заданої 
програми їх польоту до Венери і плавного зниження апаратів в атмосфері 
планети.

Спускні апарати обох станцій зробили спуск в атмосфері планети, як і було 
передбачено, на її нічному боці. Наукова апаратура, що знаходиться на борту 
апаратів, у процесі спуску виміряла хімічний склад, тиск, густість і температуру 
атмосфери Венери. Вперше в світі наукові дослідження атмосфери Венери були 
проведені фактично одночасно в двох її районах.

Створення і політ автоматичних станцій «Венера-5» і «Венера-6» яскраво де
монструють високу досконалість радянської космічної науки і техніки, талант 
учених, конструкторів, майстерність інженерів, техніків і робітників. Новий видатний 
успіх радянської космонавтики, досягнутий напередодні 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна, — блискуче свідчення науково-технічного прогресу радян
ської країни, творчого ентузіазму її народу, гідний вклад в освоєння космічного 
простору.
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На звітно-виборчих комсомольських збо
рах члени Спілки запитають, що ж зроб
лено комітетом по виконанню критичних 
зауважень і пропозицій, висловлених рік 
тому, Право вимагати відповіді від коміте
ту. якому комсомольці довірили колектив
ний керівний пост, надане членам В. ІК.СМ 
Статутом. А щоб не трапилося так. іцо ко
мітетникам нічого буде сказати про зроб
лене. треба, щоб протягом звітного пе
ріоду кожний комсомолець відчував і свою 
особисту відповідальність за справи орга
нізації, постійно одержував доручення, 
щоб з боку комітету був постійний конт
роль.

Отже. ти. комсомольцю, на минулорічних 
звітно-виборних зборах висловив критичні 
зауваження чи пропозиції. А тепер запи
тай самого себе, свій комітет запитай, 
а що ж зроблено, щоб виправити їх. Щрб 
ПОЛІПШИТИ роботу.............
Чи пе трапиться 
разу. ти знову 
слова. що н 
це. що. звинувачуючи комітет у паепвпос- 
ті, тн теж виступай у ролі наспаною 
спостерігача?

Сьогодні .ми запрошуємо комсомольських 
активістів, членів Спілки, секретарів ком
сомольських організацій і членів комітетів 
комсомолу взяти участь у нашій розмові 
на сторінках «Молодого комунара», про 
те, як у вашій організації виконуються 
критичні зауваження і пропозиції, вислов
лені на звітно-виборних комсомольських 
зборах.

звітно-виборних 
минуло трохи 
півроку. Зараз 

уже можна говорити, який
з названих пунктів ми вико
нали, про що комітет і про
інформує комсомольців на 
чергових зборах, 
зборах 
деяких 
еони 
шення роботи організації. 
90 членів Спілки — сила 
чимала, тож коли кожен 
матиме доручення і вико
нає його як слід, мені зда- 

наступних звітно-виборних збо- 
менше пунктів, які почина- 

так і було, 
визначив кон-

На цих 
також спитаємо з 
комсомольців, що 

зробили для поліп-

своєї 
так, 

будеш 
торік? І

організації? 
іцо н цього 
говорити ті ж 
чи пс тому

ТЛРИТИЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ, висловлені 
торік на звітно-виборних зборах, 

були дуже слушними, стосувалися бага
тьох важливих сторін комсомольського 
життя.-1 головне, вони були не дріб'яз
ковими, на зразок «і те не так, і інше», а 
в кожному виступі відчувалося уболі
вання комсомольців за нашу загальну 
справу.

Ось деякі з них. Керівник духового оркест
ру Юрій Бокаєв: «Комсомольська робота а 
бригадних органі іаніях не -планується, .збори 
не проводяться». Обліковець бригади № 2 
Віктор Тру НІНИ; «Комітет комсомолу мало 
цікавився виконанням членами Спілки ста
тутних вимог». Доярка Олена Притули: 
«Комсомольський прожектор» роботи .майже 
ніякої не проводив». Вихователька ясел Наділ 
Сиденко: «Незадовільно було органі юванс
тмагаїїііл серед комсомольців. Підсумки ного 
підводилися від випа дку до .випадку», Тракто
рист Володимир Лук’янов: «Порушників тру
дової дисципліни не заслуховували на засі
данні комітету». ‘ -

Пропозиції були такі: «Написати історію 
комсомольської організації артілі». «Розпоча
ти роботу по створенню краєзнавчого музею». 
«Створити при сільській організації товариства 
«Знання» комсомольську лекторську групу*.

ється, на 
рах буде 
ються з «не». А щоб саме 
комітет з перших днів 
кретні напрямки своєї роботи.

Почали з того, що налагодили справи в 
бригадних організаціях, із секретарями гцс на 
початку року провели семінар, зробили на
голос па підвищенні їх самодіяльності. Адже 
раніше як було? В бригадних організаціях 
дублювалися загальноколгоспні збори, та її 
план секретаря комітету механічно «перекочо
вував» у блокноти секретарів бригадних ор
ганізацій. Тепер же часто буває так, що ко
мітет комсомолу підтримує добрі починання 
бригад, впроваджує їх у масштабах всієї ор
ганізації. Ось хоч би втяти створення комсо
мольських постів у тракторній бригаді № І. 
Комітет комсомолу схвалив таку форму робо
ти, а під час весняних польових робіт такі 
пости було створено у всіх бригадах.

Широко розгорнулося змагання серед 
молодих колгоспників по перехідних 
мандатах на кращого виробничника. Се
ред доярок oct уже три місяці цього 
звання домагається Ганна Наконечна. А 
першим володарем мандату була дояр
ка Олена Панасенко. Зараз, коли я пи
шу ці рядки, поїзд везе Івана Животоз- 
ського на дійсну армійську службу. Іван 
був володарем мандата, як кращий мо
лодий механізатор під час весняних по
льових робіт.

Виконуємо також пропозиції, які ви
словили комсомольці. Член комітету 
Клаза Бартеньова очолює комісію, яка 
збирає матеріал для написання історії 
комсомольської організації колгоспу. 
Члени комсомольської лекторської секції 
прочитали вже кілька лекцій на польо
вих станах і фермах. Лектори взяли ак
тивну участь у підготовці й Проведенні 
ленінського уроку «Заповітам Леніна 
вірні».

На звітно-виборних зборах комітет бу
де звітувати перед товаришами по Спіл
ці про свою роботу. Перш за все, ми 
доповімо, як виконали пропозиції, що 
ми зробили за рік. І кожний, хто буде в 
залі, хай запитає себе, а що він зробив 
для того, щоб робота в організації під
нялася ще' на один щабель. Той ща
бель зветься активністю.

в. люшняк, 
секретар комітету комсомолу кол
госпу імені Карла Маркса Ново- 
архангельського району.

Трудова біографія Віктора Пнльнова починалася на 
ремзаводі «Укрсільгосптсхніка», куди він прийшов учнем 
токаря. Звідси хлопця провели служити в армію, а після 
демобілізації він повернувся на рідний завод. Зараз 
комсомольця В. Пнльнова називають в числі кращих то
карів підприємства. Щоденні норми він викопує па 150— 
1G0 процентів. Продукція, яку він випускає, тільки від
мінної якості. Фото М, ТЕРНАВСЬКОГО.

МАРШРУТ 
ДО ЛЕГЕНД

Мабуть, на всій Серсд- 
ньоросійській рівнині немає 
оригінальнішого куточка, 
ніж недавно створенні! по
близу Єльця заповідник 
«Воргольські скелі».

...Химерні нагромадження 
скель виникають перед ва
ми раптово. Вони утворю
ють глибокий каньйон, на 
дні якого в'ється дзеркаль
на стрічка ріки Ворго.і. На 
терасах і в ущелинах веле
тенських сивих скель росте 
нсбаченіїй мох і папороть.

Не менш цікаві н легенди 
воргольськпх скель. За па-

родними переказами тут 
прийняли свій останній бій 
єлецькі ратники з полчища
ми Тамерлана. Битва була 
такою жорстокою, що від 
крові почорніла одна з 
скель, яку нині називають 
Воронячий камінь. Після 
цієї бнгви у народі народи
лося повір’я: «Той, хто на
п'ється води з джерела, яке 
б’є біля підніжжя скель, 
стане безстрашним і непере
можним». І, можливо, на
пившись цієї рідної водиці, 
відзначився Єлсцький полк 
при Бородіно, при взятті ре
дутів на Шапці, а під час 
Великої Вітчизняної війни 
па стіні рейхстагу в Берліні 
з’явився напис: «Ми .з 
Єльця»...

(ТАРС).

НАШ КОНКУРС

В «Молодому ь«м> парі» (номер за 7 листопада 
1964 року), п кореспонденції «Комсомолка» у моло
ді До'ііннцііни» говорилося:

«Деякі епізоди і по.чії, що відбувалися тоді в 
Долниськ’й (маємо на увалі весну 1933 ’року) ста
ли відоч. всій країні...» Повідомлялось’і про подвій 
тракториста Михайла Горільського, який 50 годин 
(» лгін) бе’.ііерервио працював на тракторі. Про 
це .писалося па сторінках «Комсомольской правды». 
Потім мчю.їого героя-тракторнста оснівнії у своєму 
вірші Дем'яп Бедний»

У багзтоох. хто чіпав цей лист, виникло лнтаннч, 
як склалась чалі доля Михайла Горільського, де він 
тепер?

Я відшукав йоіо. Живші-ідоровнй, працює брига
диром тракторної бригади п колгоспі імені Леніна 
Долииського району. Михайло Іонович добре при
гадує зустріч з поетом, але вірш Дем’япа Бедного 
у нього не зберися

Перед! мною лежить збірка Дем’япа Бедного, ви
дана 1935 року в Москві. Ось і вірш, якого раніше 
не зутгр’чан:

«КОЛХОЗНЫЙ ГЕРОЙ
При .-.аводке трактора трактористка бригады /б 2 

Братолюбовскоіі МТС. Днепропетровской области 
(Долинский район) Надя Горильская вывихнула 
руку. Ее немедленно сменил Горнльский Михаил. 
Он работа і гри смеши подряд, так как некем было 
«•>о заменить. Сон начал одолевать его. Но сошел 
он с гракюра для короткого отдыха только тогда, 
когда ему на смену явился его брат, Горнльский 
Степан. Освежившись двухчасовым сном, Михаил 

■ орнльскин скова повет свой трактор без переры
ва, без остановки.

Все должны знать о і ерническом подвиге моло
дої о _ тракториста. Сам он колхозник из села Бо
ковой, бедняцкой семьи, 1913 года рождении.

I Коресионденция в «Комсомольскую правду»). 
Вот тракторист, Горнльский Миша. 
Таких, как он, не малый рой.
Пусть не кричит о нем афиша. 
Но он на и подлинный герой. 
За ним идут, на брата глядя. 
Брат и сестра. Степан и Надя, — 
Все на один они покрой, 
Одну проходят все науку. 
Сестренка вывихнула руку. 
Сестру «а тракторе сменил 
Брат я товарищ Михант.

Он правої трактором три смены. 
Он изнемог. В глазах — туман._
Его сменяет брат. Степан. 
Аграрный вид батальний сцены: 
Сестру сменяет браг - герой 
И бра та-брат:
«Смеияю!» — «Крой!»
— «Эй. сторонись, хрычи и хрены!» 
Дневной порой.
Ночной порой 
Бой не стихает напряженный. 
Сном двухчасовым освеженный. 
Вступает Миша снова в строй 
II снова бой ведет две смены 
Кіо с этой силой вступит в спор? 
Какие крепости н стены 
Подобный выдержат напор? 
И .мы ль при случае не в праве 
Всей нагло-вражеской ораве 
Сказать без лишней похвальбы: 
«Эй, господа. — поосторожней!

Здесь — пограничные столбы! 
Нс соблашийтесь нашей пашней! 
Эй. господа, поосторожней! 
Поберегите ваши лбы!»
Посев советский всходит дружно, 
Нам прохлаждаться нсдосужно. 
Нас ждут полинне труды, ’ 
Пора уборочной страды. 
Работы жаркой, сперхударнэй 
И бесконечно благодарной. 
Тут в грять липом уж не ударь: 
Проверить надо — будем горки! — 
Все гайки, »
Спайки,
Все подпорки. 
Весь полевой наш инвентарь. 
Всю артиллерию уборки, — 
Тогда уж н ірі.тє выезжай 
Достойно встретить урожай! 
Земля лесиста и гориста, 
Но осе ж ртсюда, из Москвы, 
Я вижу чудо-тракториста, 
Все'ль трактористы таковы? 
Не все. но многие — бесспорно, 
Они работают упорно.
Они сознания полны, 
Насколько пажен труд их ценный. 
Труд п дни горячие бессменный, 
Для укрепления страны, 
Страны советской, для которой 
Их труд является опорой 
В борьбе с тупой.
Слепой, (
Глухой
Иеоколхозенноіі сохой
И с темпон, злой кулацкой сворой, 
Ее защитницей лихой.
Ударной рати, мощной, і розной. 
Всей «стале-коиннце» колхозной, 
Героям зреющих побед,
Наш братский, пламенный привет!»

Наша зустріч була затяжною. Михайла Іоновича 
Горільського зустріли в тракторній бригаді. Міцний, 
дебелий, з обвітреним обличчям. Неговіркий. Про 
спій жпгтеанй шлях розповідав коротко:

— Працював трактористом до 1936 року. Пізніше 
служив у Червоній Армії. В роки Великої Вітчизня
ної війни був па фронті, подив «катюшу». Дпічі 
поранений. День Перемоги зустрів у Австрії, під 
Віднем. Пісні демобілізації повернувся в колгосп. 
Знову сів на трактор. В І960 році призначили брига
диром. Оце, здається, і все.

Так. все, коли не згадати заслуг воїна-іпардійця, 
сина степу. За сміливість і мужність, проявлені в 
боях з ворогами нашої Батьківщини, є в нього 
нагороди. А ще пізніше поряд з бойовими заслуга
ми закрасувалась на його грудях медаль учасника 
Всесоюзної сільськогосподарської виставки. А на 
стінах — грамоти. Багато їх.

Зараз погляд Михайла Іоновича і його степових 
побратимів звернено в майбутнє. Механізатори 
бригади борються за високий урожай озимої пше
ниці. кукурудзи, цукрових буряків. А їм виборюва
ти врожаї не звикати. Торік ліго було сухим, 
і псе ж на окремих ділянках зібрали по 35 центне
рів озимої пшениці. Ячмінь видав по 20 центнерів 
на круг.

Отже, механізаторам під силу нові завдання. 
Та й техніки тепер у них доволі. У 1933 році на 
всю Л1ТС, в якій працював Горільський, було тіль
ки 9 тракторів. Тепер лише в бригаді Михайла 
Іоиовича І7 тракторів, 8 комбайнів. А таких бригад 
у колгоспі імені Леніна аж п’ять.

Підрядні зміїні відбулися в селі, колгоспі, брига
ді за тридцяті, шість років. Про все це в газетній 
кореспонденції не розкажеш. Багато змін було й у 
житті комсомольця тридцятих років Михайла Го
рільського. Незмінним лишилось тільки одне: його 
працелюбність, синівська любов до землі, відданість 
колгоспній справі.

Як же склалося життя Надії і Степана Горілі.- 
ських?

Надія Захарівна живе і працює в Кривому Розі. 
Ось її лист.

«У колгосп пішла працювати, коли мені сповни
лося І7 літ. Там стала комсомолкою. Потім комсо
мольська путівка, курси тракторноін у Братолю- 
бівсі.кій МТС...»

Степан Іонович живе у Гурівці. Він уже па 
заслуженому відпочинку. Багато літ працював 
бригадиром .тракторної бригади, потім шоферував, 
а в останні роки, перед виходом на пенсію, завіду
вав колгоспним гаражем.

Степан Іонович розкладав на столі свої, докумен
ти; Ось книжечка в червоній обкладинці. Це — по
свідка про те, що він є дружинником по охороні 
громадського порядку. Оце дідусь! Будь-якого 
бешкетника в Гурівці приведе до порядку.

Ііетсрач колгоспу ще відчуває в собі силу. Є ще 
в нього порох у порохівниці... За кермо машини 
вже не сяде, але в кузні чи в теслярській майстер
ні ще позмагаегьсп з молодими.

Такі вони ^1, Горільські, працеліобн-хлібороби.
І либоко в землю вросло їхнє коріння.

з сі, не помилився паш поет-землпк, коли про
славив їх чудесну молодість.

.. тіл г- ПОЗНЯК.м. Долнкська.

Слово

вами, 
товариші
письмен
ники!
ВСЕСОЮЗНИЙ 
КОНКУРС

Оголошено всесоюз
ний конкурс на найкра
щий художній твір для 
дітей і юнацтва. В рома
нах, повістях, оповідан
нях, поемах, п’єсах, по
даних на конкурс, повин
ні бути яскраво показа
ні мужність, героїзм, са
мовіддана, творча праця 
нашого народу. Перед
бачається, що в цих тво
рах будуть глибоко відо
бражені благородні, жит- 
тєстверджуючі риси ра
дянської людини, які 
широко виявились у мир
ний час і в суворих ви
пробуваннях воєнних ро
ків.

У всесоюзному мас
штабі такий конкурс про
водиться вперше. Його 
девіз — «Революційні, 
бойові і трудові тради
ції радянського народу». 
Він дає письменникам 
широкі можливості для 
написання документаль
них і публіцистичних 
творів, які яскраво роз
криватимуть велич об
разу і вчення В. І. Лені
на, торжество ідей Ко
муністичної партії, пат
ріотизм та інтернаціона
лізм радянської людини.

На конкурс приймаю
ться твори і в жанрі нау
кової фантастики, не за
буто казку.

Підсумки конкурсу бу
де підбито двічі — для 
рукописів, що надійдуть 
до ЗІ грудня 1969 року, 
і для рукописів, які на
дійдуть до 31 грудня 
1970 року. Переможців 
чекають 18 грошових 
премій, з яких п’ять — 
заохочувальні. Лауреата
ми конкурсу можуть ста
ти як професіональні, 
так і непрофесіональні 
літератори.

Організатори конкур
су — Комітети по пресі 
при Радах Міністрів 
СРСР і РРФСР, Спілки 
письменників СРСР і 
РРФСР, Головне політич
не управління Радян
ської Армії і Військово- 
Морського Флоту — вва
жають за потрібне при
вернути увагу майбутніх 
учасників до найзначні- 
ших тем сучасності, що 
дають змогу в яскравих 
художніх образах пока
зати внутрішній світ під
ростаючого покоління, 
його готовність прийняти 
з рук старших і нести 
далі естафету великих 
справ та звершень ра
дянського народу.

Жюрі, куди ввійшли 
відомі письменники, кри
тики, представники гро
мадськості, висловлює 
надію, що серед пода
них творів гідне місце 
займуть твори про ге- 
роїко-патріотичне вихо
вання молоді, про вихо
вання дітей у сім'ї і шко
лі, про формування ви
соких ідеалів, комуніс
тичної моралі.

♦ * *
З позначкою «11а кон

курс» рукописи слід надси
лати на адресу; Москва, 
Центр, Малий Черкаський 
провулок, будинок № І, ви
давництво «Детская лптера- 
тура»,

(ГАРС).
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• ЗНАЙОМІ І НЕЗНАЙОМІ ДРУЗІ ф ПАМ’ЯТНІ ПРАПО
РИ ІОЛБУХІНСЬКОГО ОКРУЖКОМУ ДКСМ І КІРОВОГРАД
СЬКОГО ОБКОМУ КОМСОМОЛУ ЧЕКАЮТЬ ПЕРЕМОЖЦІВ. 
> ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ КЛУБ МЕХАНІЗАТОРІВ РОЗПО
ЧИНАЄ РОБОТУ.

ШЛРІЯ
) РАЗУ, 

як буваю в Бол
гарії, все більше по- перший секретар
мічаю, як вона роз
квітає. Думалось: оскільки буваю не 
часто, дещо перебільшую досягнення і 
темпи розвитку братнього . народу. По 
глянув у офіційні болгарські джерела. 
Зовсім ні, не перебільшую. Розквітає та
ки швидко. Зараз за 10 днів болгарська 
промисловість виробляє стільки ж про
дукції, скільки було вироблено за весь 
1939 рік. За 25 років вільного розвитку 
Болгарії її річний національний прибуток 
збільшився в 5 разів, промислова про
дукція виросла приблизно в 30 разів.

В сільському господарстві успіхи теж 
вагомі. Річне виробництво сільськогоспо
дарської продукції збільшилося більш 
як у два рази в порівнянні з 1939 роком. 
Середня урожайність пшениці в Болга
рії перевищила в 1967 році ЗО центне
рів з гектара, а в Толбухінському окрузі 
— 46 центнерів

Цим змінам не можна не радіти, як і 
щирій гостинності, яку виявляють ра
дянським людям болгарські друзі. Ось і 
цього разу, тільки в Софії зійшли з літа
ка, як до нас потягнулися десятки друж
ніх рук знайомих незнайомців. Заіскри
лися на сонці гвоздики — для всіх доро
гий і зрозумілий символ дружби. Такі 
гвоздики, пам’ятаю, були у всіх делега
ток XV з'їзду ВЛКСМ. їх тоді болгар
ські комсомольці доставили спеціаль
ним літаком для дівчат — делегаток 
з'їзду.

Виступаючи з промовою на заключно
му засіданні XI з'їзду комсомолу Болга
рії в 1968 році, перший секретар ЦК 
БКП Тодор Живков підкреслював: 
«Життєдайна дружба і співробітництво 
з Радянським Союзом, бойове братер
ство з партією Леніна, з радянським на
родом — наше велике завоювання, за
порука успішного виконання великого 
національного завдання, завдання побу
дови комуністичного суспільства в на
шій країні. Берегти, зміцнювати і роз
вивати болгаро-радянську дружбу — 
ось один з основних непорушних запові
тів, які залишили нам покоління Димит- 
ра Благоєва і Георгія Димитрова, запо
віт, який ми заповідаємо вам, щоб ви пе
редали його прийдешнім поколінням».

І де б нам не доводилося бути — в 
Софії чи Варні, на заводі чи в коопера
тиві, ми відчували, що ці заповіти — 
програма дій молодих болгар. Ми по
стійно відчували братерську теплоту й 

, ,.на офіційних прийомах, і серед молоді 
на підприємствах, і просто на вулиці. Ми 
постійно відчували любов болгар до 
В. І. Леніна, до КПРС, до першої в світі 
країни соціалізму — до нашої країни. 
Коли в Будинку Всенародного комітету 
болгаро-радянської дружби після мі
тингу йшов концерт і один 
тист почав читати вірш 
про Комуністичну пар
тію Радянського Союзу, 
асі присутні в залі вста
ли, а потім довго 
вщухали оплески.

ДЕЛЕГАЦІЯ ЦК ВЛКСМ 
прибула в Софію на

нараду-семінар на за
прошення ЦК Димит- 
ровської Комуністичної 
Спілки Молоді (ДКСМ). 
Семінар проходив про
дуктивно, в дружній об
становці.

З великим інтересом 
ми знайомилися з робо
тою ДКСМ.

У всьому помітно, що 
Болгарська комуністична 
Партія приділяє велику 
увагу молоді, комсомо

лі кінці 1967 року 
Пленум ЦК 

розглянув

молодий ар-

ЛІ. СИРОТЮК, питання про - роботу
- пггми 3 молоддю і комсо-оикому ЛКСМУ. молом, затвердив Те

зи першого секре
таря ЦК БКП Тодора Живкова «Деякі 
проблеми роботи з молоддю і комсо
молом» як основу для роботи з молоди
ми людьми. В Тезах підкреслюється, що 
«завдання в тому, щоб підвищити роль 
і авторитет комсомолу у всьому еконо
мічному, політичному і культурному 
житті країни», що «комсомол повинен 
стати справжнім виразником всебічних

Бажаю читачам газети «Моло
дий комунар», всій молоді Кіро
воградської області успіхів у ко
муністичному будівництві.

Ц. ДРЛГОЙЧЕВА, 
член Політбюро ЦК 
БКП. голова Всена
родного комітету бол
гаро-радянської друж
би.

інтересів і сподівань болгарської моло
ді, мобілізовувати її в ім'я комунізму, в 
ім'я зростання батьківщини і захисту її 
соціалістичних завоювань».

Питанню дальшого піднесення ролі 
комсомолу в житті країни був присвяче
ний виступ Тодора Живкова і на XVI 
звітно-виборній конференції столичної 
організації ДКСМ у березні нинішнього 
року.

Після Пленуму ЦК БКП в грудні 1967 
року в ДКСМ відбулися деякі структур
ні зміни, а головне — помітно активізу
валася робота комсомолу по виконан
ню народногосподарських планів, по 
вихованню молодих людей патріотами, 
інтернаціоналістами.

З КОЖНИМ рбком міцніють традицій
ні узи братерської дружби між бол

гарським і радянським народами, між 
містами й областями двох соціалістичних 
країн, між їх молодими поколіннями. 
Ще тіснішими стають зв'язки й між ком
сомольськими організаціями нашої об
ласті й Толбухінського округу.

За рішенням Толбухінського окружко
му ДКСМ, в окрузі розгортається зма
гання між молодими трудівниками по 
професіях за перехідними мандатами, 
як і в нас. Підсумки його підбиватиму
ться у вересні до річниці соціалістичної 
революції в Болгарії і до дня народ
ження В. І. Леніна.

Згідно з постановами Кіровоградсько
го обкому ЛКСМ України і Толбухін
ського окружкому ДКСМ Болгарії ство
рюється клуб механізаторів, учасниками 

Телеекран

комсомол ЬСЬ КО го КОЛЕКТИВУ TEL]ВОКАЛЬНА ГРУПА

10.00 — Телсновини.
— «Маршрутами п’я- 
(Львів). 10.45 — «Умт- 
(М). 11.to — Телсвісті.
— Кіножурнал та ху-

У
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК. 20 травин. Перша 

програма.
(М). 10.15 
тирічки». 
ЛІ руки».
(К). 12.25 ...
ложнііі фільм «Твій сучасник». 
II серія. (Кіровоград). 16.55 — 
«Дорослим про дітей». «На ва
шій вулиці». Кінофільм. (К). 
17.05 — Телефільм. (К). 17.35 — 
«Піояерія». Тележурнал. (К). 
18.15 — Ленінський університет 
мільйонів. Політекономія соціа
лізму. «Внесок В. І. Леніна в 
розвиток економічної науки», 
(М). 18.45 — Телсвісті. (К).
19.00 — «Твій сучасник». Ху
дожній фільм, II серія. (Кірово
град). 20.30 — Інформаційна

якого будуть переможці змагання по 
мандатах — передові механізатори кол
госпів нашої області і кооперативів Тол
бухінського округу. Перше засідання 
клубу відбудеться на Кіровоградщині на 
початку 1970 року.

Встановлено Пам’ятні прапори Кірово
градського обкому комсомолу і Толбу
хінського окружкому ДКСМ для відзна
чення кращих комсомольсько-молодіж
них тракторних бригад і первинних ор
ганізацій за успіхи у вихованні комсо
мольців і молоді. Переможці нашої об
ласті нагороджуватимуться Пам’ятними 
прапорами болгарського комсомолу і 
навпаки.

ДОБРОЮ традицією став обмін деле
гаціями, художніми колективами між 

Кіровоградщиною і Добруджею. Торік, 
наприклад, делегація наших комсомоль
ців побувала в толбухінців, зустрілася 
з робітниками заводів «Маяк» і високо
вольтної апаратури, побувала в коопера
тиві «Шлях до комунізму» і сільсько
господарському науков'о-дослідному 
інституті.

Танцювальний колектив інституту на
родного господарства і політехнічного 
інституту міста Варни був гостем кіро- 
воградців. Болгарські аматори познайо
милися з містом, з ансамблем «Ятрань», 
зустрілися з танцювальним колективом 
«Юність» Кіровоградського педагогічно
го інституту імені О. С. Пушкіна, з яким 
подружили під час фестивалю фольк
лорного танцю в Стамбулі. Багатьом 
запам яталися концерти болгар в облас
ній філармонії, в колгоспі «Росія» Олек
сандрійського району.

На урочистому пленумі 
обласного комітету комсо
молу, присвяченому 50-річ- 

чю ВЛКСМ, теж 
була присутня де
легація Толбухін- 
ської комсомоли.

Наша делегація 
нещодавно побу
вала на Декаді 
дитячої літерату
ри в болгарських 
друзів.

Дороги дружби 
не знають кордо
нів, бо проляга

ють вони через серця лю
дей. І приємно бачити, що 
серця відкриті для дружби 
і в людей літніх, і в комсо
мольців, і в школярів з 
червоними галстуками та 
зірочками жовтенят. Актив
но листуються з своїми за
рубіжними друзями ком
сомольські організації Кі
ровоградського швейного 
об’єднання, заводу «Черво
на зірка», Знам’янського 
локомотивного депо, кол
госпів імені Калініна Улья
новського району, імені Ди- 
митрова Добровеличків- 
ського району та інші.

В селі Доброму Вільшан- 
ського району створено 
кімнату-музей, експонати 
якого яскраво і дохідливо 
розповідають про дружбу 
двох братніх народів. Кол
госп передплачує болгар
ські газети, журнали. В ре
пертуарі аматорів клубу 
цього села — чимало бол
гарських пісень.

Піонери Добрівської се
редньої школи не лишб 
листуються зі своїми одно
літками з Болгарії, а й об
мінюються посилками. Кни
ги, значки, пластинки 
поанюють листи.

до-

у вихованні 
ради кімнат 
дружби, як-

АГАТО ми знаємо про болгарський 
народ. І ще більше можемо знати. 

Для цього треба, щоб райкоми,, міськ
коми комсомолу, первинні комсомоль
ські організації частіше проводили вечо
ри, тематичні конференції, зустрічі з 
комсомольцями, які побували в Болга
рії, частіше організовували лекції про 
Народну Республіку Болгарію, про Ди- 
мигрівську Комуністичну Спілку Молоді. 
Багато цікавого можуть розповісти учас
ники звільнення Болгарії від німецько- 
фашистських загарбників.

Більше можуть зробити 
інтернаціональних почуттів 
і музеїв інтернаціональної 
що комсомольські організації більше до
помагатимуть їм у роботі.

Болгарія нині готується до свого ве
ликого свята — 25-річчя соціалістичної 
революції. І справа честі лекторів, про
пагандистів, агітаторів розповісти широ
ким колам молоді про славний шлях 
братньої країни.

ОЖНОГО разу, буваючи в Болгарії, 
помічаю, як вона розквітає, змінює

ться. Незмінна лише дружба між наши
ми народами. І, згадуючи про зустрічі, 
найперше згадую щирість, теплоту со
нячної Болгарії. Про ті зустрічі нагаду
ють і автографи. Один з них ви бачите. 
Це — автограф Цоло Драгойчевої, чле
на Політбюро ЦК БКП, голови Всенарод
ного комітету болгаро-радянської друж
би. З цією старою комуністкою я позна
йомився в останню поїздку. Вона, як і всі 
болгари, з якими доводилося зустріча
тися, передала кіровоградцям щирі ві
тання.

СОФІЯ. ПАМ’ЯТНИК РАДЯНСЬКИМ ВОЇНАМ-ВИЗ- 
ВОДИТЕЛЯМ. >

програма «Час». (М). Кіпопапо- 
рама. (М), 22.45 — Музичний
кругозір. (К). 23.35 — Щоден
ник фестивалю «Київська все? 
на». (К>.

Друга програма. 19.00 — «Лю
дина і світ». Тележурнал. (К). 
19.35 — «Палітра». (Львів), 
20.1U — «Весна хліборобська». 
(Дніпропетровськ).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 20 травня. 10.00— 

Телевізійні новини. (М). 10.15 — 
«Мгріпрута.міі п’яти р і ч к и». 
(Львів). 10.45—Художній фільм 
«Дні льотні». 17.35 — Тележур
нал. «Гііонерія». (К). 18.15—Ле
нінський університет мільйонів, 
(М). 18.45 — Телевізійні вісті. 
(К). 19.00 — «Кожним рядком 
твори добро». 19.35 — Мистець
кий альманах ,«П а л і т р а». 
(Львів). 20.10 — «Весна хлібо
робська». (Дніпропетровськ), 
20.30 — Програма «Час». (М), 
21.15 — «Кінопанорама». (М), 
22.45 — «Музичний кругозір».! 
(К). 23.35 — Щоденник фестіїва* 
лю «Київська весна». (К).

Т. в. о. редактора 10. МОТОРНИЙ.



„II о«і однії комунар" 20 травня 1000 року

1

а а-

/\дреса інституту: м. Харків, проспект Леніна, 14. 
Телефон 47-37-96, 40-96-94.

вул. Шкільна, 51; м. Сімферополь, 
м. Кривий Ріг, площа Миру, 2,

4 сто».

ГОРЛОВСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

на
підприємств

на

одягу і пралень

відділення — з 3 травня

Сірок навчання 1— 2 роки.

Полтавський

ДИРЕКЦІЯ.

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ

|>

машини і апарати харчових

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІКУМ
РУДНИКОВОЇ АВТОМАТИКИ

НА БАЗІ S КЛАСІВ:

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ:

ІРИЯМАЛЬНА КОМІСІЯ.
ДИРЕКЦІЯ.

?

І

Дніпропетровської

ПР«ї39іШ

3
4 
Й

відділенні торговсльпо-екопо- 
і товарознавчого фа культе- 

І механічного факультетів —

серпня; на заочне 
но 10 серпня.

Вступні екзамени

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1 ТА II КУРСИ 
ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

Адреса училища: м. Кіро- 
воірад, вул. Декабристів, 3.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Довідки даються по теле- 
4 ону 2-47-54.

і иа кіровоград- 
автопідириємстпах 
№ 2200, а також

Початок .занять — 1 ве
ресня.

базі середньої школи — 
або укра-

ЕКЗАМеЬИ:
базі 8 річної школи — з 
російської або українсь-

технологія і організація

для підготовки 
мулярів, теслярів, малярів, 

мал ярів-штукатурів

• МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кпроссірадскоіо 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоірад.

Приймаються юнаки та 
дівчата 1953—195-1 років на
родження з освітою 8 — І9 
класів.

м. Кіровоград, вуя. Луначгрського, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33 55, «ід,ділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

Документи приймаються 
до 1 серпня.

фабрик хімчисток, фарбування 
па базі 8-рІчноі школи.

ОГОЛОШУЄ ПРИКОЛІ УЧНІВ
1 іа її ь>ри» денною, і га 111 курси заочною відділень по спеціальностях; 
тсхнін-іеплотехнік ііо теїілоіехіїічному обладнанню промислових 
денне і заочне відділення на базі 8 і 19 класів середньої школи; 
технік-саптехнік но саніїаріїо-технічних устаткуваннях будов — на денне І 

ділення п<і базі 8 річної школи;
технік-механін по обладнанню 

па денне відділення

ВСТУПНІ
для вступників на 

матсмапгмі (усни), 
кої мови (диктент);

для втуиииків ев
з маїсматики (усно), російської 
їнської мови і ліїсраіури (твір).

Сірок навчання; на денному відділенні — 
роки 6 місяців, на заочному відділенні — 
роки б місяців (для тих. хто має освіту за 
класів). Для тих, хто має середню освіту 
2 роки б місяців.

Учні денною відділення забезпечуються 
стипендією на загальних підставах.

іногородні забезпечуються гуртожиіксм.
Прийом заяв: на денне відділення (па ба

зі б річної Школи) з І червня по 31 липня; 
на базі середньої школи з 1 червня по 15

інженерно* 
будівельний 

f інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 

СТУДЕНТІВ НА 1-й КУРС 
СТАЦІОНАРНОГО, 

ЗАОЧНОГО 
ТА ВЕЧІРНЬОГО 

ВІДДІЛЕНЬ 
ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОГО 

ФАКУЛЬТЕТУ

Інститут має такі факуль
тети;

БУДІВЕЛЬНИЙ (спеці
альності — архітектура, 
промислове та цивільне бу
дівництво, сільськогосподар
ське будівництво);

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ 
(спеціальності — водопоста
чання і каналізація, тепло- 
■азопостачання і вентиля
ція);

3AJ АЛЬНОТЕХН ІЧНІ ФА
КУЛЬТЕТИ (в м. Полтаві 
іа Кременчуку) по основних 
.рунах інженерних спеціаль 
ностей. Особи. шо заьііічн 
ли З курси загальиотехні«- 
них факультетів мають пра
во без екзаменів вступити 
на 4 курс заочних вузів від
повідних спеціальностей;

ЗАОЧНИЙ ТА ВЕЧІРНІЙ 
ФАКУЛЬТЕТИ (спеціаль
ності — промислове іа ци
вільне будівниці во, існло- 
іазоіюстачання і вентиля
ція, водопостачання і кана
лізація). ■

Вступні екзамени: 
для всіх спеціальностей 

(крім «Архітектура») — 
математика (письмово і ус
но). фізика, українська або 
російська мова і література 
(твір);

для спеціальності «Архі
тектура» — малювання, 
креслення, Математика (ус
но), фізика, українська або 
російська мова і література 
(твір).

До заяви додаються такі 
документи: характеристика, 
документ про освіту (оригі
нал) ..медична довідко (фор
ма № 286), 4 фотокартки
(3x4 см), ШТТЯГ з трудової 
книжки (для тих, хто всту
пає па навчання без відри
ву від виробництва та для 
рекомендованих на навчан
ня підприємствами). Пас
порт, військовий квиток 
(для військовозобов'язаних 
запасу) або приписне сві
доцтво (для осіб прівоино- 
го віку) подаються особисто.

Прийом заяв: на заочне 
та вечірнє відділення — з 
20 по ЗІ липня, на навчання 
з відривом від виробництва 
— а 20 червня но 31 липня.

Заяви надсилати на ім’я 
ректора Інституту на адресу; 
м. Поліапа. проспект 1-го 
Травня. 24; ч. Кременчук, 
пул. Красіііа.;-5 (для тих, 
хто вступає на Кременчу- 
іький загольнотехнічіїпй фа- 
ультет).

заочне від.

проводяться в такі стро
ки: на денне відділення — з 1 по 20 серпня, 
из заочне відділення — з II по 20 червня 
з 11 по 20 липня і з ІЗ по 20 серпня.

До заяви на ім'я директора технікуму до. 
даюіься: документ про освіту, витяг з тру
дової або колгоспної книжки та довідку з 
місця роботи із зазначенням посади, авто
біографія, три фотокартки (3x4 ся), довідка 
про стан здоров’я. Військовий квиток і пас
порт (для тих, кому немає 16 років — сві
доцтво про народження) полаються особисто. І 

Особи нагороджені після закінчення школи І 
похвалі ними грамотами або медалями, при
ймаються без вступних екзаменів.

Адреса технікуму: м. Горловка Донецької 
області, вул. Рудакова, 35. Гел. 7-98-31, 
7-98-71.

МАРГАНЦІВСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ 
ТЕХНІКУМ

підземна розробка рудних І нерудних родовищ; 
відкрита розробка родовищ корисних копалин; 
гірнича електромеханіка;
технічне обслуі овіваная і ремоні апіомобілів; 
експлуатація автомобільного транспорту.
Вступники складають екзамени з російської або україн

ської мови (письмово), математики (усно).
Зараховані до технікуму забезпечуються стипендією і 

гуртожитком на загальних підставах.
Прийом документ.в з 1 червня.
Заяви і документ надсилати на адресу; м. Марганець 

Дніпропетровської області, вул. Радянська, 41.
ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ
МІСЬКЕ 
ПРОфЕСІЙНО-
ТЕХНІЧ НЕ
УЧИЛИЩЕ № 2

Учні забезпечуються без
платним харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, 
гуртожитком і одержують 33 
проценти сум, зароблених 
під час виробничої прак
тики.

Для вступу треба додати 
заяву на ім’я директора, 
тобіогріїфпо, свідоцтво про 
народження, паспорт, доку
мент про освіту (в оригін-і- 
/і), характеристику з шко
ли, доі ідку з місця прожи
вания, довідку про Сімейні! 
становище і б фотокарток 
(3.<4 см).

ОІОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА 1969/70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ДЕННОГО, ВЕЧІРНЬОГО 1 ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕНЬ НА ФАКУЛЬТЕТИ;

торі овел ьно-скономічннй (спеціальність — економіка тор
гівлі);

обліково-економічний (спеціальності — бухгалтерський 
облік м горгінлі і організація механізованої обробки еко
номічної інформації);

товарознавчий (спеціальності — товарознавство і організа
ція торгівлі продовольчими товарами га товарознавство і 
організація торгівлі промисловими товарами);

механічний (спеціальність — 
виробництв);

технологічний (спеціальності 
громадського харчування);

Строк вавчаьнн па денному 
мічіюго, обліково-економічного 
тів — 4 роки, технологічного _____
5 років; на вечірньому відділенні торговельно-економічного, 
обліково-економічного і товарознавчого факультетів — 5 ро
ків, технологічного і мехапічного факультетів — 6 років; 
на заочному відділенні торговельно-економічного, обліково, 
економічного і товарознавчого факультетів — 5 років, техно
логічного і мех.тнічн-.го факультетів — 6 років.

Прийом заяв на денне, вечірнє І заочне відділення з 20 
квітня по Зі липня.

Строк складання екзаменів на денне відділення — з І 
по 20 серпня, на вечірнє і заочне — з 15 травня по 20 серп
ня (потоками).

Вступні екзамени з профілюючих дисциплін на факуль
тети торговельно.економічний і обліково-економічний (ден-

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ 

РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ;

радіотехніка;
конструювання та виробництво радіоапаратурі1, 

(включаючи мікроелектронну апаратуру). 
ФАКУЛЬТЕТ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ )ЕХ111КИ: 

математичні та лічпльно-вирішувальїй прилади 
і а пристрої;

конструювання і внробннцво електронно-обчис
лювальних машин;

прикладна математика.

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ: 
автоматизовані системи управління (технічна 

кібернетика).

ФА КУЛ ЬТЕТ ЕЛЕКТРО111КІІ: 
електронні прилади.

ВЕЧІРНЄ ВІДДІЛЕННЯ: 
радіотехніка;

З А Г А Л Ь11 ОТЕ X ИІЧ Н II Й Ф А КУ Я ЬТЕТ
III група — енергетика;
VI група — електронна техніка, слектропрнла- 

добудування і автоматика;
VII група — радіотехніка і зв’язок.
Заяви подаються иа ім'я ректора інституту.
До заяви додаються: документ про середню освіту (в 

оригіналі), характеристика для вступу до вузу, медична 
довідка (форма № 286), 4 фотокартки розміром 3x4 см.

Прийом заяв на вечірнє відділення і ЗТФ — з 
20 квітня по 31 липня, на денне відділення — з 
20 червня по Зі липня.

Особи, які вступають, складають екзамени з ма
тематики (усно її письмово), з фізики (усно), з 
російської мови та літератури або української мо
ви та літератури (твір) в обсязі програми серед
ньої школи.

Екзамени провадяться в такі строки:
на вечірнє відділення і ЗТФ — з 15 травня по 

20 серпня;
на денне відділення з і по 20 серпня.

не, вечірнє і заочне відділення) — з математики (усно), 
географії (усно), історії СРСР (усно); по спеціальності «Ор
ганізація механізованої обробки економічної інформації» 
(денне відділення) — з математики (письмово та усно), 
фізики (усно); на тоцарознаи ній факультет — з математики 
(усно), хімії (усно), географії (усно); на механічний фа
культет — з математики (письмово та усно), фізики (усно); 
иа технологічний факультет — з математики (усно), хімії 
(усно), фізики (усне); всі вступники складають письмовий 
екзамен (твір) з російської мови та літератури як непрофі- 
люючнй.

Нагороджені після закінченії, середньої школи золотими 
(срібними) медалями або ті, що закінчили середні спеці
альні учбові заклади з дипломами з відзнакою, складають 
екзамени тільки з одного предмета: по спеціальності «Бух
галтерський облік у торгівлі» 1 «Організація механізованої 
обробки економічної інформації» — з математики (усно); 
по спеціальності «Товарознавство 1 організація торгівлі 
продовольчими товарами» та «Товарознавство і організація 
торгівлі промисловими товарами» — з хімії (усно); по спе
ціальності «Технологія І організація громадського харчу
вання» — з хімії (усно); по спеціальності «Машини і апа
рати харчових виробництв» — математики (письмово).

Документи надсилати на адресу; м. Доиецьк-50, вул. Щор- 
са, ЗІ, і в філіали інституту за адресами: м. Запоріжжя, 

вул. Желябова, 17;

РЕКТОРАТ

ХЕРСОНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1-й курс гідрометеорологічного і метеоро
логічного відділів.

Технікум готує спеціалістів таких профілів: 
техвік-гідролог;
технік-мегеоролог (за спеціалізаціям» «Ме

теорологічні спостереження і їх обробка»;
«Експлуатація метеорологічних приладів» 

— перспага надається юнакам).
Учні технікуму в процесі навчання одержу, 

югь повний обсяг знань з математики, фі
зики. електротехніки, радіотехніки, автома
тики і телемеханіки, радіолокаційної техніки, 
електронної і перфораційної техніки; ремон
ту, монтажу і екснлуаіаніі приладів метео
рології. гідрології, геодезії, гідрометрії та 
інших спеціальних дисциплін.

Технікум має необхідні .кабінети І лабора
торії. гідрометеорологічну станцію, свої пла. 
вальні засоби, спортивні човни. Кабінети і 
лабораюрії. учбова станція оснащені новими 
приладами і обладнанням, які застосовують
ся в науково-дослідних установах, сітьових 
підрозділах та інших оріапізаціях гідромете
ослужби Радянського Союзу.

Учні молодших курсів проходять учбову 
практику на базах і полігонах технікуму. 
Старшокурсники проходять виробничу практи
ку в різних устлповзх гідрометеослужби і в 
експедиціях наукове-дослідних інститутів. які 
провадять дослідження па всій території 
СРСР. х

Особи, що закінчили технікум, папрзвля. 
ються на роботу в усі союзні .республіки 
СРСР в підрозділи гідрометеослужби (гід
рометеорологічні, гідрологічні, аерологічні, 
агрометеорологічні, озерні, стічні і інші уста
нови, в обсерваторії, бюро перевірки 1 ремон. 
ту приладів і т. Д.), а також о науково-дос
лідні інститути’, експедиції, полюсні радіоме- 
теоцсіпри, пустельні і високогірні станції.

Крім того, випускники можуть бути направ
лені па роботу в різні установи інших ві
домств і міністерств за їхніми заявками.

До технікуму приймаються особи, що за
кінчили неповну середню школу, а також 
9-й клас середньої школи.

Вступники складають екзамени (в обсязі 
неповної середньої школи) з математики (ус
но) і російської або української мови (пись
мово).

Вступники подають на Ім'я директора за
яву з доданням свідоцтва про освіту, авто- 
біоі рафії, медичної довідки, (форми № 286), 
чотирьох фоюкаргок (розміром 3x4 см).

Прийом заяз з і червня но Зі липня. 
Вступні екзамени з І по 20 серпня.
Учні забезпечуються стипендією на загаль

них підставах.
Гуртожитком технікум не забезпечує.
Адреса технікуму: м. Херсон, вул. Дзер

жинском. 11,
Телефон 2-63-74, 2-61-65.

Друкарня ім. І'. М. Димінрова обласною управління 
по пресі, м Кіровоград, вул. Гліики, 2.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ОБЛАВТОУЧ КОМБІНАТ 

ПРОВОДИТЬ ПОСТІЙНИЙ 
НАБІР ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ

на курси шоферів третього 
класу на денне та вечірнє 
навчання для роботи після 
закінчення 
ськпх 
№ 2199, .
новоукраїнському, добропс- 
лнчківському, новоархан- 
гсльському, новомнргород- 
ському, маловисківському, 
ульяновському, гайворон-
ському, голованівському та 
кремгссівському автопід-
приємствах.

Навчання безплатне, учні 
одержують стипендію.

За довідками звертатися 
на автопїдприємстпа, обл- 
автоучкомбінат та його ав- 
тошколи в Новоукраїнці, 
Ульяновці й Новомиргороді.

підземна розробка рудних і нерудних родовищ; 
електрообладнання промислових підприємств; 
обробка металів різанням; 
гірниче машинобудування; 
гірнича електромеханіка 
експлуатація автоматичних устаткувань у гірничій 

промисловості.

електрообладнання промислових підприємців;
Заяви подаються на ім’я директора технікуму (осо

бисто або поштою) з доданням: документа про освіту 
(оригінал). автобіографії, медичної довідки (форма 
№ 280). трьох фотокарток (3x4), витягу з трудової, або 
колгоспної книжки Хдля осіб, що мають стаж практичної 
роботи не менше 2-х років). Свідоцтво про народження 
або паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво 
подаються особисто.

Стипендія виплачується на загальних підставах.
Учням гірничих спеціальностей стипендія пїіиличуеться 

на 25 прдцеїігіп більша.
іногородні забезпечуються гуртожитком.
Прийом заяв: у групп на базі 8 класів — з І червня 

по Зі липня, в групи на базі середньої школи 
червня по 15 серпня

Вступні екзамени — з російської або української мови 
(письмово) та математики (усно).

Адреса технікуму: м. Кривий Ріг 
обл., проспект К. Маркса, бб.

ДИРЕКЦІЯ.
І
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