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ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПРО СКЛИКАННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Президія Верховної Ради Української РСР, 
постановляє:

Скликати п’яту сесію Верховної Ради Україн
ської Радянської Соціалістичної Республіки сьо
мого скликання 19 червня 1969 року в м. Кнєізі.

Перший заступник 
Голови Президії Верховної Ради 

• Української РСР С. СТЕЦЕНКО»
Секретар Президії Верховної Ради 

Української РСР А. ЗЛЕНКО.
м. Київ, ЗО травня 1969 року.

ПРАЦЮВАТИ ГУРТОМ—ЦЕ ЗДОРОВО!)

НА

тіка-

ГОСПОДАРІ

Колгосп «Росія»
Долинського район)

День давно заступив місце 
свого синьоокого попередника, 
В цехах «Червоної зірки»:

— Подай різець!
— Підвозь деталі скоріш!

своєму комсоргу Тамарі Духо
бор,

Скопані газони чорними

ДЕНЬ
У РОБОЧІЙ
СПЕЦІВЦІ

 -- у районі 
, , ...__ ,------ гримів духо
вим оркестром і різноголос
сям учасників комсомольсько
го суботника. Деревця збуд
жено дзвеніли про ЦЮ ПОДІЮ.

— Переженемо взуттєвиків? 
•— Обов’язково! — відповіда

ють завзяті дівчата з швейної

Дендропарк
Чсремушок

оксамитними стрічками 
ють до обрію.

Комсомолія Кіров о град а 
святкує день праці. «А я, 
дійсно, схвильований. Тому, 
що вийшов на комсомольський 
суботннк? Ні, для цього є 
особлива причина. Але про 
неї...» Про неї ми дізнаємось 
трохи пізніше. А поки що не 
будемо заважати робітникові 
взуттєвої фабрики Миколі Го- 
радіїцану зосереджено обко
пувати юниіі клен і про щось 
потаємне мріяти.

«У мене також свято, яке 
буває лише раз у житті. Ці
каво, чи важкі будуть зада
вати запитання?» Люба Паду
рсць, що теж працює на 
пзуттєвій фабриці, як і Ми
кола, мас якийсь світлий сек
рет.

Парк гамірливо проводжає 
ранок. Швидко множаться об
копані кільця біля дерев. 
І якщо врахувати, що із 
швейної фабрики взяло участь 
у суботпику більше 300 чоло
вік, а з взуттєвої близько 
трьохсот, то стане зрозумі
лим, чому в дендропарку гуч
ніше лунають пісні і жарти, 

іж щебет пернатих співа-

Наші кореспонденти повідомили з усіх міст і районів області: 
червона субота скрізь пройшла організовано, з високим трудовим 
піднесенням, вилившись у справжнє свято праці.

Подаємо повідомлення з. кількох колгоспів, підприємств, сіл і 
міст, де, як і всюди в нашій області, останній день травня був зодяг
нений ло-робочому — в спецівку. Комсомольсько-молодіжним су« 
ботником провели степовики весну, трудовими дарунками зустрі
чаючи перший місяць літа, місяць, коли комсомол України відсвят
кує своє 50-річчя.

КОМСОМОЛЬСЬКІ
«ДЕСАНТИ»

Цс комсомолі» заводу у се
бе вдома справляє суботннк. 
Так само як і молоді вироб
ничники з Агрегатного, м’ясо
комбінату, олійжиркомбінату...

Найлюдніше в районі Ново- 
миколаївкн. Тут, де механізми 
не в змозі виконувати земляні 
роботи, працюють студенти 
педінституту. Два факультети, 
філологічний 1 фізико-матсма- 
тичвий, змагаються у сприт
ності й швидкості.

Старанно налягає на лопату 
першокурсник Анатолій Сар- 
жевськнй, Інститутський поет. 
Щоправда, траншея в нього 
трохи незграбна, але то вже 
технічна невправність. Голов
не, викопана вона натхненно,

Три квартали перетинає бар
вистий живий ланцюг, який, 
звиваючись і подзвонюючи ве
селим сміхом, посувається 
вздовж вулиці.

Після студентів педінституту 
працюватимуть тут їх колеги 
із сільськогосподарського ін
ституту, а потім — курсанти 
ШВЛП. За сьогодні воші вий
муть сотні кубометрів землі. 
Зароблять 2808 карбованців, 
які підуть у фонд комсомоль
ського суботника. Але про ці 
цифри ще ніхто не знає. 
Хлопці підкочують рукава, за- 
дирнкувато підморгують дівча
там. День б’є в зелені тарелі 
листя. Здивовано зупиняю
ться автобуси, внтріщуючн 
булькаті очі фар. А студент
ство працює. " 
сомольськи...

... Надвечір у міському ко

Затято. По-ком-

мітеті комсомолу робоча тиша 
перетворилася в урочисту. У 
кабінеті першого секретаря 
Анатолія Ніцоя стоять знайо
мі нам Микола Горадіщан і 
Люба Падурсць. Бонн поміт
но хвилюються, але на запи
тання відповідають чітко і 
вірно. Нарешті, з-за -столу 
піднімається Анатолій Ніцой і 
вітає їх із прийняттям до лап 
Ленінської Спілки Молоді.

Я бачив, якою радістю сві
тяться молоді обличчя. Дійс
но,_ у Миколи і Люби незви
чайний день. Рідко кому так 
везло, щоб у день комсо
мольського суботника він став 
комсомольцем...

Надвечір’я було чимось схо
же на рпнок. Можливо, про
зорим серпанком на обрії. А, 
•М£ЖЄ, тим веселим гомоном в 
•автобусах і тролейбусах, які 
занесли з собою юнаки і юнки, 
що поверталися додому після 
трудового дня.

в. ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград.

ЗЕЛЕН-РОЗМАЮ
Суботннк у Катерннівку не прийшов несподівано. Спочатку 

відрекомендувався скромною афішею на дверях сільської« 
клубу, потім подолав курну дорогу на поле.

Довгими рядочками шелестить зелев-розмай. Навіть мо
лоді мами, залишивши вдома Сергіїків і Наталочок, стали в 
одну шеренгу з юнаками та дівчатами. Рядок за рядком, —
і до вечора просапали велику ділянку цукрових буряків.

Поверталась з поля трудова молодь, несла в міцних руках 
силу. Чотири гектари висапаних буряків — цс велика допо
мога колгоспу. Кошти, зароблені під час комсомольсько-мо
лодіжного суботника, перераховано у фонд комсомолу Ук
раїни.

Л. ГРИГОРЕНКО.

КРЕМГЕС
Молоді паддпіпряиці зібрали більше 90 тонн ме

талевого лому.

ОЛЕКСАНДРІВНА
126 гектарів соняшника і 10 гектарів кукурудзи 

прорвали комсомольці і молодь району.

ДОБРОВЕЛИЧКІВКА
На будівництві стрілецького тиру в райцентрі 

працювало 200 комсомольців.
КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН

На базу «Вторчормету» відправлено колону ав
томашин з 110 тоннами металевого брухту. Його 
зібрали в суботу комсомольці і молодь району.

ОНУФРІЇВНА
Райком комсомолу відзначив добру роботу під . 

час суботника учнів Павлиської, Дереївської, І\у- 
цеволівської та Онуфрцвської шкіл.

УБОТНІЙ ранок у кол- 
'-*госпі їм. Чкалова почав
ся як завжди: з першими 
променями сонця хлібо

роби поспішали на поля і 
ферми. А для комсомоль
ців села цей останній день 
весни став пам'ятним.

...Коли тракторист Вік
тор Полубок і Борис За
харченко вранці заявили, 
що перевиконають денну 
норму, 
весело 
мовляв, 
ться, 
немо.

В цей день Віктор 
вивезли в нагати по

дівчата з ферми 
перезирну л и с ь, 

хвалі- 
відста-

хваліться, 
ми теж не

КРИЛА
ДОБРОЇ

■

і Борис
30 тонн

О
$• ■

$

СПРАВИ
гною. їх товариші Петро Ми» 
колаєв, Віктор Савенко та 
Іван Гарачов виконали 
нормі на розпушуванні 
рядь соняшнику.

Дівчата не відстали 
від хлопців. Групкомсорг . 
гої бригади Галина Полубок 
надоїла під 14 закріплених за 
нею корів 127 кг молока, її 
сестра Віра — майже стіль
ки ж, Віра Хмарна від вось
ми корів здала 77 кг моЯока.

Всі двадцять п’ять 
сомольців села були учас
никами суботника на 
50-річчя комсомолу 
раїни.

Д. ХМАРНИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу ім. Чкалова 
Вільшанського району.

ІІО 
між-

таюі
ДРУ-

ком-

честь
Ук-

ф 3 піснями вийшли 
вранці на поля комсо* 
мольці і молодь колгоспів 
«Шляхом Леніна», 
комунізму», імені 
ського, «Мир», 
та інших. Сотні 
сходів кукурудзи, 
ника,

«Зоря
Котов-

«Дружба» 
гектарів 
соняш- 

цукрових буряків 
обробили дівчата і хлопці 
під час комсомольського 
суботника.

ф Для багатьох комсо
мольців паровозоремонт
ного заводу Г депо, За- 
валлівського графітоком- 
бінату та інших підпри
ємств субота була вихід
ним днем. Але вони друж
но прийшли на свої під
приємства: прибирали те
риторію, збирали метало
лом. Гроші, зароблені мо
лодими виробничниками 
на субо’тнику, переказані 
на рахунок комсомоль
ської організації респуб
ліки.

ф Шістдесят комсо
мольців сільського профе
сійно-технічного училища

святковому прибрали ар
ку, полагодили вікна і 
двері, пофарбували підві
коння, помили в кімнатах 
підлогу і меблі. Незаба
ром 200 школярів прибу
дуть сюди на відпочинок» 

ф Вже стало традицією, 
що учні 
школи № 5
День

Гайворонської 
в останнім 

навчального року

сійно-технічного училища 
суботу провели в мальов
ничому гаю під Гайворо
ном. Тільки не подумайте, 
що вони вибралися сюди 
на відпочинок. Майбутні 
механізатори готували до 
відкриття районний піо
нерський табір «Чайка». 
Вони відремонтували і по-

проводять трудові «десан
ти» по збиранню метале
вого лому і макулатури. 
В цьому році останній на
вчальний день збігся з 
днем республіканського 
комсомольського 
нина. В ньому 
участь, разом з 
мольцями, і піонери шко
ли. За день зібрано понад 
дві тонни металолому і 
десятки кілограмів маку
латури.

субот- 
взяли

комсо-

М. РЯБОКУЧМА, 
секретар Гайворон- 
ського райкому 
ЛКСМУ.
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Суботннк комсомольці Бірківської СШ Олександрійського району провели на бу
дівництві нового приміщення школи.

Фото О. БРАНКА.

Про засідання Комісії-по підготовці міжнародної 
Наради комуністичних і робітничих партій

З 23 по ЗО травня у Москві відбували
ся засідання Комісії по підготовці між
народної Наради комуністичних і робіт
ничих партій.

У роботі Підготовчої комісії взяли 
участь представники 70 комуністичних і 
робітничих партій.

Делегації виклали думки центральних 
комітетів своїх партій про проект основ
ного документа наради «Завдання бо
ротьби проти імперіалізму на сучасному 
етапі і єдність дій комуністичних та ро
бітничих партій, усіх антиімперіалістнч-

іінх сил». Учасники Підготовчої комісії 
уважно вивчили всі думки та пропозиції 
центральних комітетів братніх партій і 
домовились передати проект з включе
ними в нього поправками як основу для 
роботи міжнародної наради комуністич
них і робітничих партій.

Комісія розглянула також проект ін
ших документів і вносить їх на розгляд 
Паради.

Засідання Підготовчої комісії прохо
дили в обстановці щирого і товарисько
го співробітництва.



2 стор.

ЗВІТУЮТЬ ІЛЛІЧУ

І СТУДЕНТ...
інтерв’ю про те,Два

як комсомольці готуються 
іі складають Ленінський залік

Де б зараз не іюбуван — у Кремі есі чи Олександрії. Віль
шанці чи Гайвороні, всюди комсомольці і молодь радують 
трудовими здобутками па честь ІОО-річчя від дня народжен
ня В. 1. Леніна і 50-р'ччя комсомолу України. А ще вони 
вивчають теоретичну спадщину В. І. Леніна, історію комсо
молу. Всі працюють над тим. іцоб успішно скласти Ленін
ський іалік, який передбачає підвищення трудової актив- 
поші. безумовне виконання соціалістичних зобов'язань д.і 
ІОО-річчя від дня народження В. І. Леніна, вивчення і за
своєння теоретичної спадщини В. 1. Леніна, активну участь 
у громадському житті.

Наш кореспондент звернувся до секретарів комсомоль
ськії* комітетів з просьбою розповісти про те, як комсомоль
ці готуються до заліку і складають йою.

МАРІЯ АН1С1М0ВА,

секретар комітету ЛКСМУ Олександрійського елек
тромеханічного заводу:

— На початку березня у пас проходив Ленінський 
урок «Звіряємо крок по Іллічу». На ньому і вирішили 
за прикладом дніпропетровських і горьковськнх ком
сомольців провести /Іонійський залік до ІОО-річчя від 
для народження вождя. Всі члени тринадцяти ком
сомольсько-молодіжних бригад взяли конкретні під- 
втішені соціалістичні зобов’язання, зокрема дали сло
во виконувати місячний виробничий план на 113—120 
проценты. Було намічено вивчи ги праці В. І. /Іеніна 
«Великий почни», «Черюві завдання Радянської вла
ди». «Держава і революція», «Завдання Спілок мо
лоді». На цьому ж уроці було вирішено, щоб кож
ний комсомолець взян активну участь у культурно- 
масовій і спортивній роботі.

Відтоді шс напру женініим стало змагання між 
окремими молодими робітниками і комсомольсько- 
молодіжними бригадами. Кращих результатів до
моглися бригада електромонтажниць апаратного цеху, 
де бригадиром Оксана Журавко, і бригада слюсарів, 
де бригадиром Борне Крнвоконь. План першого 
кварталу вони виконали до 13 березня, щомісяця 
виконують нормі: виробітку на 120—130 процентів

Пожвавилась культурно-масова робота. Комсомоль
ці колективно проглянули ряд фільмів про Леніна, 
обговорили їх у цехах і бригадах. Проведено також 
вечір «В людині все повинно бути прекрасним», ра
зом з молоддю індустріального технікуму і педучи
лища — диспут про людську гідність. Градицішіпміі 
стали цехові, так звані сімейні вечори. Один з остан
ніх — «Поговоримо про справи виробничі іі домаш
ні» у трансформаторному цеху.

Над ленінськими творами комсомольці працюють 
самостійно. При потребі консультації дають пропа
гандисти

ФАЛІК КРИВИЙ

секреіар комітету ЛКСМУ
Кіровоградського педінституту:

—У заліку беруть \часть всі 1547 комсомольців. За
лік проводитиметься в три етапи — до 50-річчя ком
сомолу України, до 51-ї річниці ВЛКСМ і ІОО-річчя 
з дня народження В. 1. Леніна.

Положення про Ленінський залік обговорено б\ло 
на зборах у всіх комсомольських групах, там же на
мітили конкретно, над чим працювати. У всіх групах 
створені громадсько політичні комісії, які приймати
муть заліки.

До 50-річчя комсомолу України студенти вирішили 
вивчити промову В. І. Леніна на Пі Всеросійському 
з’їзді комсомолу «Завдання Спілок молоді , мате
ріали XV з'їзду ВЛКСМ, промову Л. І. Брежнева па 
Пленумі ПК ВЛКСМ, присвяченому 50-річчю Всесо
юзної' Комуністичної Спілки Молоді, матеріали ряду 
Пленумів ЦК КПРС. ЦК КП України, ЦК ВЛКСМ.

На фізико-матсмапічному факультеті громадсько- 
політичні комісії вже приступили до роботи. Залік 
приходить у формі бесіди індивідуально з 
комсомольцем.

У нас чимало випускників, які незабаром 
інституту і складатимуть залік за другий 
етап в інших організаціях. Тому ми виготовили спе
ціальні вкладки до комсомольського квитка, де буде 
відмічатися результат складання заліку за перший 
етап Ці вкладки буде вручено разом з комсомоль
ськими характеристиками по закінченню інституту.

/

Залік 
кожним

підуть з 
і третій

ЯСКРАВЕ
ПРОМІННЯ
«ПРОЖЕКТОРА»
Ось воші лежать череді мною — біль

ше трьох десятків випусків «Комсомоль
ського прожектора*. Зараз вони збері
гаються з штабі «КП». а колись висіли 
на людних місцях і біля них юрмилися 
коягоспііики. Пожовклі на сонці аркуші 
зараз ніби німі свідки тих днів, поли 
вони гострими віршами і дотепними ма
люнками били п ціль, закликали когось 
схаменутися, сурмили сполох, комусь 
радили, когось висміювали. Вони відслу-

БІЙЦІВ?

ВІТЧИЗНА РІДНА

„ ТІ 0.1 ОД IIЙ ІС О М у II1Ц)“

СКІЛЬКИ

при- 
Так,

М. КОВАЛЕНКО, 
рахівник колгоспу імені Жданова 
Крелігесівського району.

В ІНСТРУКЦІЇ ЦК ВЛКСМ
«Про облік членів 

ВЛКСМ і порядок видачі 
комсомольських докумен
тів зразка 1967 року» чітко 
визначено значення обліку 
в усій діяльності ВЛКСМ 
та завдання кожної 
первинної комсомоль
ської організації по орга
нізації цієї важливої ділян
ки внутріспілкового життя.

Щороку в обласній ком
сомольській організації 
рух членів ВЛКСМ скла
дає до 80 тисяч чоловік. 
Від комітетів комсомолу 
вимагається максимум 
уважності і організованос
ті, щоб таку кількість юна
ків та дівчат провести че
рез облікові документи. 
Як потрібно проводити цю 
роботу протягом року, що 
потрібно враховувати при 
цьому і які форми вико
ристовувати?

Практика показує, що 
недоліки в обліку членів 
ВЛКСМ виникають тоді, 
коли сам облік поставле
но лише як технічну ро
боту.

В комітетах ЛКСМУ, де об
лік членів ВЛКСМ ведеться 
ііа основі досліджень, аналі
зів, прогнозів, де добре орга
нізовано роз’яснення про по
рядок обліку, де обліку на
дається повсякденна увага, та
ким недолікам немає місця.

В міськкомах та райкомах 
ЛКСМУ деяких областей Ук
раїни добре зарекомендувала 
себе така форма її організації 
правильного обліку членів 
ВЛКСМ як завчасне прогно
зування руху членів ВЛКСМ.

Маючії матеріали передба
ченого руху н усі періоди ро
ку. комітети комсомолу мо
жуть раціонально організову
вати роботу по обліку членів 
ВЛКСМ, своєчасно реагувати 
на його хід. вживати заходів 
для постійного росту рядів ор
ганізації.

Розрахунки руху членів 
ВЛКСМ показують, що най
більш інтенсивно він про
ходить весною і восени, 
коли знімається з обліку і 
стає на облік учнівська та 
студентська молодь.

Для нашої обласної ор
ганізації це дуже важли
во, адже в її складі понад 
50 процентів членів 
ВЛКСМ, які стаціонарно 
навчаються.

Окремі комітети комсо
молу у весняний період 
стараються зняти з обліку 
всіх випускників. Це не
вірний шлях. Сектори об
ліку цих райкомів і міськ-

З черпни' 1969 року

який знімається з обліку 
або стає на облік, прово
дяться бесіди з питань по
рядку обліку комсомоль
ців.

Під час масової 
на облік (восени) особливої о 
значення набуває 
роботи я середніх спеціальних 
та вищих учбових закладах. 
Для більш оперативної роботи 
в учбових закладах слід ши
роко залучати актив з числа 
старшокласників та викладн- 
чів. На протязі 15 днів верес-

пнстаповюі
0

проведення

В НАШИХ ЛАВАХ

Заняття ^аочною семінару на тему 
«Облік членів ВЛКСМ» веде завідуючий 
сектором обліку членів ВЛКСМ і статис

тик.'! обкому ЛКСМУ Микола КОЛОДІЙ.
іія необхідно поставити всіх 
першокурсників на комсомоль
ський облік.

Важливим засобом в усій ро
боті по обліку членів ВЛКСМ 
є врахування зауважень, ви
словлених комсомольцями II 
ході бесід у міськкомах та 
райкомах ЛКСМУ. Необхідно 
в секторі обліку ' завести спе
ціальний зошит, куди заноси
ти пропозиції і скарги комсо
мольців. які стають на облік 
або знімаються з нього.

Члени ВЛКСМ, які при
бувають в міськкоми чи 
райкоми без облікових до
кументів, в обов'язковому 
порядку заносяться 
журналу прийнятих 
тимчасовий облік,
цьому завідуючі сектора
ми обліку повинні запису
вати всі дані про комсо
мольця, особливо про міс
це роботи або проживан
ня. Такий порядок дає змо
гу краще проконтролюва
ти ■ постановку члена 
ВЛКСМ на постійний облік 
і вчасно повідомити його 
про це в разі одержання

комів забувають про те, 
що, знявши весною ви
пускника з обліку, вони 
цим самим збільшують по
тенціально кількість чле
нів ВЛКСМ, які ніде не 
стоять на обліку і мають 
при собі облікові доку
менти.

Необхідно тримати тіс
ний контакт і з військкома
тами, щоб своєчасно за
безпечувати постановку 
членів ВЛКСМ на облік 
або зняття їх з обліку.

За останній час деякі 
комітети комсомолу в пе
ріод великої інтенсивності 
руху членів ВЛКСМ вста
новлюють додаткові чер
гування в секторах обліку. 
До цієї справи залучаю
ться члени бюро міськко
мів і райкомів, позаштат

ний комсомольський ак
тив. Під час цих чергувань 
з кожним членом ВЛКСМ,

ДО 
на 

При

облікової картки з іншого 
міськкому чи райкому 
комсомолу по відповідно
му запиту.

Не менш важливими є роз
гляд питань постановки і 
зняття з обліку на комсомоль
ських зборах, засіданнях ко
мітетів. бюро. Багато коміте
тів комсомолу використовують 
різні наочні матеріали, які у 
великій мірі допомагають в 
організації обліку членів 
ВЛКСМ;

Часто сектори обліку не-

вірно трактують деякі по
ложення інструкції ЦК 
ВЛКСМ. Особливо це сто
сується зняття з обліку 
членів КПРС і кандидатів у 
члени КПРС. Не в усіх ви
падках, наприклад, по
трібно знімати з обліку 
члена ВЛКСМ, який всту
пив кандидатом у члени 
КПРС і не обраний в ке
рівні комсомольські орга
ни. В такому випадку не
обхідно зважувати на вік 
члена ВЛКСМ, а не лише 
брати до уваги сам факт 
вступу його до партії.

Безумовне дотримання 
інструкції ЦК ВЛКСМ, під
вищення особистої відпо
відальності кожного ком
сомольського працівника 
за організацію обліку чле
нів ВЛКСМ сприятиме ор
ганізаційному зміцненню 
рядів первинних комсо
мольських організацій, під
несенню в них внутріспіл
кової дисципліни, забезпе
ченню розстановки членів 

ВЛКСМ на важливих ді
лянках народного госпо
дарства.

ЗДРУЖИЛА СЦЕНА
ЗАКІНЧИЛАСЯ ДЕСЯТА ТЕАТРАЛЬНА ВЕСНА

Весела і гомінка весна уже поступилася місцем пер
шому літньому місяцеві. Закінчилася її десята Кірово
градська театральна весна. Вона залишила добрий слід, 
порадувала розмаїттям народних талантів. Не забути 
цих днів тривог і радості успіху учасникам художньої 
самодіяльності, а глядачам — їх знахідок, днів радос
ті від зустрічей з мистецтвом.

Ось що розповіла нашому кореспондентові учасниця 
всіх десяти театральних весен методист по драмі Мало- 
писківського районного Будинку культури Віра Кузьмів
на Пархоменко.

жиліі своє, багато з тих. хто потрапив 
під яскравий промінь «прожектора», за
раз завдячують хлопцям і дівчатам за 
своєчасну допомогу.

Випуски «КП*. які зараз лежать переді 
мною, відслужили своє. Та вони, як ве
терани, мають право на те. щоб згадати 
про пик. Правда, секретар комітету ком
сомолу артілі Олександр Сухоруков вва
жає, шо не так уже іі багато зроблено 
«прожектористами». Мовляв, ще роботи іі 
роботи -попереду. Я згоден, що «Комсо
мольський прожектор» ше має багато 
чого висвітлити своїми влучними проме
нями, але ж і не сказати про те. що вже 
зроблено — просто гріх.

Був такий випадок. Під час рейду «про
жектористи» спіймали на гарячому одну 
з доярок, яка несла корми з колгоспної 
ферми додому. Того ж дня вийшла лис
тівка «КП» а малюнком і гострими вір
шами.

Звичайно, спіймана па гарячому від
шкодували колгоспові за корми, пообіця-

ла. що більші- ніколи не візьме того, що 
їй не належить, та ще й іншим закаже.

Діставалось не раї у виступах леда
рям, п’яницям, неробам.

«Комсомольський прожектор» бачить 
своє завдання не лише в тому, щоб ви
світлювати недоліки. На сторінках листі
вок з'являються і теплі замітки, 
свячені передовикам виробництва, 
один із номерів був присвячений пере
довій сииііарпі Ользі Скрипник. Такі ви
пуски роблять добру справу. І. як пра
вило, кожен випуск чудово оформлений 
малюнками. Це попрацював художник 
комсомолець Олександр Вовк.

На конкурс) стіннівок, який провела 
редакція газети і Наддніпрянська прав
да». виступи «Комсомольського прожек
тора» колгоспу імені Жданова було від
значено як одні з кращих у районі.

Наш вибір упав на ін
сценізацію П. Кранічен- 
ка «Загублене життя» 
по роману П. Мирного 
«Повія» — в цьому ро
ці минає 120 років з дня 
народження 
письменника.
ЛЄКТИВ 
театру 
чості в 
туарі 
класику, 
над цією виставою зу
стрівся з труднощами.

Половина акторів те
атру — 
масових 
деяких 
серйозні 
і почалися 
Поки 
грали 
у сценах колядування і 
щедрівок, все було пе
реконливою правдою. 
А тільки перейшли до 
другої дії — зображен
ня панства — ніяк не 
могли перевтілитись. 
Зрозуміло: де ж комсо
мольці Іван Мельник, 
Валентина Зайкова, 
Люба і Надія Кравчен
ки бачили панів? Не 
змовляючись, чомусь 
виконували ці ролі в са
тиричному плані. Але ж 
пан не лише смішний, 
Це — класовий ворог по- 
реформного села, жор
стокий і бездушний. То
му й чи не найважче 
далося перевтілення 
Льоні Ткачуку а пана

видатного 
І хоч ко* 

самодіяльного 
народної 
своєму 

мав 
та

твор- 
репер- 

українську 
в роботі

молодь. Крім 
сцен, на долю 
з них випали 

ролі. Ось тут 
труднощі, 

молоді актори 
дівчат і парубків

Рубця та Люді Позико
вій в його дружину 
Пистину Іванівну.

Разом з ветеранами 
нашого театру, творчий 
стаж яких 10—15 років, 
дебютували молоді ама
тори: Володимир Спіш
ко, Люда Новікова, Юля 
Олефір. Старші допо* 
могли увійти в їх -перші 
ролі. В порадах і на
ставлениях вони — Дру
зі для молоді на сцені, 
друзями залишаються й 
поза театром. Не один 
молодіжний вечір допо
могли організувати, не 
один концерт. Разом 
їздили на екскурсії, ра
зом відпочивали. Почут
тя колективізму здружи
ло всіх 33 аматорів.

Цьогорічна 
на весна для
маловищан чи не 
відповідальніша. Адже з 
минулої, IX театральної 
весни наш колектив по
вернувся додому з Дип
ломом І ступеня пере
можців серед самоді
яльних театрів народної 
творчості. І цього року 
нам хотілося б виступи
ти не гірше. До того ж в 
репертуарі десятої те
атральної весни наша 
вистава передостання. 
Значить знов же треба 
виступити на рівні або й 
краще попередніх ко
лективів. Як це нам вда
лося, скажуть глядачі і 
жюрі.

театраль- 
акторів- 

най-
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КРЕМГЕС:

на лист ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛвиї

шляху ЛенІ- 
з року в рік. 

колгоспу.

освіти, вищої

Червоним 
України і 
доля нри-

Служба сервісу
ЗА КРУГЛИМ СТОЛОМ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ЛеКТНВ)" Гасгро^ Обкому . $'ін;|'’|и.т° Ініціативу КОМСОМОЛЬСЬКО молодіжною ко-
Ьі'ої течеИ \ ° ’'Ремюсівського району, комсомольців і молоді Кіровоград-

Кіїхиіоі п і тс тої і’і'і и * V °- с1а."11"’ комсомольсько-молодіжного колективу імені 50-річчя ВЛКСМ 
потиеі я В* І Ієн 5'КІ вкл,0,‘"-"'ся в соціалісгичпс змаїання на честь 100-річчя з д:;я народження и. і. Леніна та 50-річчя комсомолу України.

лтея -'■•і”7г?1ічіі?іІ\Ол^і^^?іае.?ІІНИ СС|>СЛ молод і ж них колективів служби сервісу міста Кремгсса відбу- 
ч иїії ЬпЕч,. *• 'олодого комунара». В ній взяли участь секретар комсомольської органі-
-і’гинс п г ’’А0 0 міськ:,.мппто]>гу Іамі.іа Іончарук. секретар партійної організації міськзміш- 
ні-и\і ' •’ ‘ІІК13І-'іь, заступник секретаря комсомольської організації міськнобсі комбінату Галина 
іі комбінату громадського харчування Т. II. Філіпсва. начальник планової о
та ііііні МКЬКІМ1ІІ!,О|)Г>’ с- Шаповал, заступник директора міськпобуткомбіиаіу В. О. Бака.тіна

[f УЛЬТУРА ОБСЛУГОВУВАННЯ - це перш за 
асе задоволення запитів трудящих. Які форми і 

методи обслуговування втяті па озброєння молоди
ми працівниками служби сервісу міста Кремгеса? 

Л. І. МНКІЗІЛЬ. Про це думали комсомольці 
міськзміиїторгу разом на комсомольських зборах. 
Однією j тірогреснг'.іих форм обслуговування стало 
-таїїронаджснпя в магазинах бюро добрих послуг. 
Таке бюро працює і при універмазі. За короткий 
час його існування дівчата взяли замовлень біль
ше як на 500 карбованців. Суть діяльності бюро 
добрих послуг — наближення послуги до покупця. 
Дівчата беруть замовлення у Інвалідів Великої Віт
чизняної війни, пенсіонерів, у всіх тих. хто з тієї 
чи іншої причини не може зайти до магазину. Бю
ро керує також доставкою замовлень додому.

Л. С. ШАПОВАЛ. Дуже подобається відвідува
чам магазинів куточок покупця. Це — спеціально 
відведені в кожному магазині місця, де покупні 
затісують, що кому потрібно з товарів. Повергаю
чись увечері з роботи, покупці знаходять у своїх 
куточках потрібні їм товари.

Т. ГОНЧАРУК. Внставка-продаж товарів — фор
ма обслуговування не нова, але дівчата з комсо
мольсько-молодіжного колективу магазину №27. де 
завідуючою Ганна Шмакова, зуміли й тут відшука
ти елементи новизни, що надало цьому заходові 
зовсім іншого забарвлення. Нещодавно я була свід
ком того, як на виставці-продажу дитячих товарів 
іосподарями були самі діти, вони вибирали товари,

давали їм свою оцінку. Це дало змогу працівни
кам прилавку ближче придивитися до дитячих за
питів, взнати їх смаки, щоб згодом виставляти 
асортимент товарів, які користуються серед дітей 
найбільшим попитом.

Л. І'. МІІКІЗІЛЬ. До речі, про запити і товари. 
Інколи ми не можемо задовольнити покупців лише 
тому, що відсутні найбільш ходові товари. Справа 
в тому, що ми одержуємо їх через бази, а було б 
краще, якби був прямий зв’язок між прилавком і 
поставщиками. Ми могли б вчасно сигналізувати по
ставщикам про оцінку, яку дають їх виробам 
покупці. Гадаю, що відповідним обласним органі
заціям слід задуматися над цим.

Т. И. Ф1ЛП1ОВА. Наблизити послугу до трудя
щих. — одна з найголовніших турбот’ комсомоль
сько-молодіжних колективів комбінату громадсько
го харчування. На всіх заводах Крсмгсса відкрито 
їдальні. На тих же підприємствах, де відкривані 
їдальні було б нераціонально, наприклад, па авто- 
підприємстві, на рпбгосподарстві, діють лінії роз
дачі гарячих страв.

В. О. БАКАЛ І НА, Комсомольсько-молодіжний ко
лектив міськпобуткомбінату став творцем нових, 
прогресивних форм обслуговування населения. Юна
ки і дівчата склали список учасників Великої Віт
чизняної війни, всіх тих, хто не має змоги зайти в 
майстерню, з тим, щоб обслуговувати їх удома. 
П’ять днів на тиждень в села, де немає своїх 
майстерень, виїжджає машина, щоб узяти замов-

Ленин. А під час сівби ми ронили ці виїїди дещо 
інакшими: кооперувалися з райспоживспілкою, ство
рювали комплексну бригаду, своєрідний поїзд, ра
зом з продажем товарів ми брали у хліборобів за
мовлення.

Г. ШАПОВАЛ. Читачам «Молодою' комунара», 
мабуть, цікаво буде знати і про роботу бюро доб
рих послуг, створеного при побуткомбінаті. Справа 
в тому, що, крім звичайних послуг, — прокат, миття 
вікон та підлог, розпилювання дров — ми задумали 
ще «дну, досить оригінальну. Комсомольці будують 
наметове містечко, в якому будуть видаватися ри
боловецькі приладдя, спортивний інвентар і т. ін. 
Для любителів відпочити на природі не, гадаємо, 
послуга неабияка.

В. О. БАКАЛ І НА. Користуючись нагодою, мушу 
сказати і про те, що заважає нам, працівникам 
побуткомбіиагу, повніше задовольнити запити тру
дящих. Найчастіше нарікання покупців викликає 
відсутність необхідних товарів, запасних частин до 
холодильників, пральних і інших побутових машин. 
Скажімо, зараз, перед випуском десятикласників, 
побуткомбінат не має жодного метра костюмної ма
терії.

Успіх будь-якої справи вирішують насамперед лю
ди. Для тою. щоб культурно обслуювупати, одного 
бажання, мабуть, мало. Треба вміти культурно об
служити відвідувача.

Т. ГОНЧАРУК. Майже всі комсомольці міськ- 
змішторгу охоплені одним і видів навчання. Най- 
поііуляріїіїна форма підвищення кваліфікації — це 
школи торговельної майстерності, які діють у кож
ному магазині. Тут юнаки і дівчата навчаються 
майстерності продавця практично. Крім того, ком
сомольці вчатьсч н школах робітничої молоді, ін
ститутах, технікумах. Цс Люда Вербицька, Євдокія 
Мар'яиов.і, Михайло Коршеико, Ольга Ковальчук. 
Світлана Семнрій і багато інших. Ми практикуємо 
також виїзди на навчання в Харків, Одесу, Запо
ріжжя, Львів наших юнаків і дівчат.

Т. П. ФІЛІПОВА. Більшість юнаків і дівчат у 
пас зі спеціальною освітою, але продовжують на
вчатися заочно або у вечірніх школах. Кухар-дієто- 
лог Галя Сокуренко. наприклад, навчається в ін
ституті, там же вчиться Люба Кувшинова, Марина 
Вспгсровська — в Кіровоградському технікумі ра
дянської торгівлі, багато дівчат вчиться па різних 
курсах.

Г. ШАПОВАЛ. З 22 комсомольців побуткомбінат) 
лише в інститутах навчається 5 чоловік. У сфері 
обслуговування зараз потрібні освічені, кваліфіко
вані люди.

Висока
оцінка 
заслуг

За успішні виступи на 
перш остях світу і видат
ні спортивні досягнення 
Президія Верховної Ра
ди СРСР Указом від ЗО 
травня 1969 року наго
родила орденами і меда
лями СРСР 35 чемпіо
нів світу — спортсменів 
Радянського Союзу.

Орденом ~ 
Червоного 
городжено 
орденом 
ни» — 15, 
трудову доблесть» 
і медаллю «За трудову 
відзнаку» — 3 чоловіка.

Указ публікується у 
«Ведомостях Верховно
го Совета СССР» і газе
ті «Советский спорт».

Трудов ог о 
Прапора на
три чоловіка, 
«Знак поша- 
медаллю «За
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ШАХИ

Лист був коротким. Але міді ного 
рядками вгадувалася образа невідо
мою (бо не було підпису) автора, 
його прагнення знайти відповідь на 
хвилюючі питання.

«Приємно прочитати в «Молодому 
комунарі» про цікаві справи ком
сомольських організацій, — говори
лось у листі. — На жаль, у нашому 
колгоспі «По шляху Леніна» Голо- 
ванівського району комсомольська 
організація діє слабо. Рідко відбу
ваються збори. Молодь не має де 
проводити дозвілля. І олова колгосп) 
обіцяв побудувати стадіон, спортив
ний зал, танцювальний майданчик. 
Але з обіцяного нічого не викопано.

Роботи в колгоспі для всіх не вис
тачає. А звернешся до правління ар
тілі з проханням підпустити куди- 
небудь на виробництво. — одержу
єш відмову».

Як правило, редакція, не розгля
дає анонімні листи. Але цього разу 
наш кореспондент побував у колгос
пі «По.шляху Леніна».

Є ПОРОХ!
Цією крилатою фразою з «Тараса 

Бульби» хотілося б заперечити ав
тору листа відносно того, що комсо
мольська робота в колгоспі «По 
шляху Леніна» занедбана. Головне

''•завдання первинної комсомольської 
організації - виховувати членів 
ВЛКСМ свідомими й активними бу
дівниками комунізму. Чи в достатній

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. З червня. Пер

ша програма. 10.00 — Тслеио- 
ііиііц. (М). 10.15 — «Маршру
тами п'ятирічок». (Воронеж). 
10,45 — Для школярів «Біля 
Гїлевіш*. Музичний телефільм. 
(Болгарія). 11.15 — «Тобі
юність». (Пенза). 11.45 — Для 
школярів «Привіт друзям*, 
фільм-концерт. (К). 1- •5 
Телсвісті. (ІС„). 12.25 — Кіно
журнал та художній фільм 
»Сходи п небо».' (Кіровоград)- 
16.20 — «IIам ’ять їїро пе. і»‘О’ 
людину». Телефільм. (К>. 0-Л» 
— Культура слова. (К). п-оо 
—• Полини. (М). 17.15 — Фідьм- 
концерг .«Співає Мухаббат».

дійові засоби, з допомогою 
комсомольська організація ар

тілі здійснює своє першочергове по
кликання, можна судити з того, що 
серед передовиків колгоспу чимало 
комсомольців. Це іі шофер Леонід 
Криворучко, портрет якого занесено 
на колгоспу Дошку пошани. В мину
лому році він зробив понад 61 тисячу 
тонна-кіломстрів, причому знизив со
бівартість одного топпа-кіломстра до 
3,4 копійки при плані 4 копійки. За
взято працюють молоді шофери Ва
силь Олійник. Тимофій Кабацюра. 
Сергій Шуляк. Василь Криворучко.

Золоті руки у молодих тракторис
тів Григорія Соломенюка. Григорія 
Грицюка.

Доярки-комсомолки Євдокія Ман- 
чук. Галина Швець, кандидат у чле
ни КПРС Олександра Кабацюра й 
інші, змагаючись на честь 100-річчя 
від дня народження В. І. Леніна, 
взяли високі зобов'язання і успішно 
їх виконують.

Члени ВЛКСМ активно відвідува
ли заняття п системі _ політосвіти, на 
засіданнях комітету і зборах обго
ворюють найважливіші питання.

Але автор листа де я-чому має ра
цію, тому що

ооіцпнка стала такою ж старою, 
і виправдання.
— Справа в тому. — говорить т. Ва

реник, — що найбільш придатне міс
це для стадіону — на західній око
лиці села. А це земля Крутеньського 
цукрокомбіїїату. Вірніше, городи ро
бітників радгоспу. На пропозицію 
обміняти площу під стадіон на 
поцінну площу в іншому місці 
відповідають відмовою.

Щодо спортзалу. Правління 
гоєну обіцяло переобладнані 
нього приміщення зерносховища. Але 
й ця обіцянка досі не виконана.

А ось нарікання, що голова кол
госпу не дбає про будівництво тан
цювального майданчика, марне. За 

розпорядженням правління в сіль
ський парк завезено щебінь і інші не
обхідні будівельні матеріали. А що 
будівництво ■ не розпочато, то тому, 
що бракує робочих рук. Догадатися 
б комсомольцям самим, провести 
двз-три недільники — і майданчик 
готовий.

КОРІННЯ, ПУЩЕНЕ 8 СЕЛІ

ріп
кам

кол- 
під

що роботи 
вистачає.

ВІЗ 1 НИНІ ТАМ
Йдеться перш за все про стадіон. 

Голова колгоспу. Іван Прокопович 
Вареник уже третій рік обіцяє мо
лоді збудувати стадіон. За три роки

Погоди ІТІСЬ з тим, 
колгоспі для всіх не 
можна.

— Якби 
й більше
говорить 
завжди

Чого . _
виїхати з колгоспу? Якщо він 
вміє знайти романтику и рідних 
місцях, то все ясно. Але якщо він 
вважає, що мало заробить, то помп-

в 
не

ще сотня або 
рук додатково, - 

для них

у нас була 
робочих
т. Вареник, 

знайшлося б діло.
ж автору листа забагнулося 
з колгоспу? Якщо цін не 

знайти романтику и 
Але якщо

лається. Колгосп 
на» економічно міцніє 
Заглянемо в річні звіти ______ ,.
1007-й рік: урожайність цукрових бу
ряків — 211 центнерів з гектара, ва
лової продукції рослинництва ви
роблено на 466 тисяч карбованців, 
молока на 100 гектарів угідь — 312 
центнерів, м’цса 60,1 центнера. В 
1968 році відповідно: 322 центнери, 
512 тисяч карбованців, 342 і 72,2 
центнера. За підсумками 1968 року 
колгосп «По шляху Леніна» занесе
ний в районну Книгу пошани і на
городжений перехідним 
прапором райкому КП 
райвиконкому. Солідна 
бутку була виділена для оплати пра
ці колгоспників і преміювання.

Дехто, звичайно, з колгоспу 
жджас: на навчання, на будівництво 
в міста. Проте більшість з тих. хто 
виїжджав з колгоспу па інші робо
ти. повертається назад. Як сім’я Ва
силя Койка, наприклад. Та й навіщо 
виїздити з колгоспу, коли тут є ро
бота. яка добре оплачується. коли 
рідна артіль завжди відгукнеться на 
твої потреби. Одружилися Михайло 
Дворовий і Марія Кабацюра — кол
госп допоміг їм придбати ліс. по. 
крівлю на хату, інші будівельні ма
теріали. Скоро одружаться вантаж
ник Анатолій Чспіль і доярка Марія 
Гаврухіна, колгосп допоможе і 
їм, якщо буде потреба Так що. всу
переч думці автора листа, молодь 
надійно пускає коріння в селі Кру
тенькому.

Ото й судіть, правий наш анонім
ний автор, чи ні.

Л. КРЯТЕІІКО, 
.« спецкор «Молодого комунара». 
Головаїїівськнй район.

В Кремгесі закінчилися 
чвертьфінальні змагання з 
шахів на першість респуб
ліканської ради ДСЇ 
«Авангард». Перше місце 
виборов кандидат у май
стри спорту Харків янин 
Ю. Саханович. На другому 
місці — дніпропетровець 
Ю. Ростовцев, на третьо
му — харків'янин А. Под- 
гаєцький.

Наші земляки за кіль
кістю набраних очок до 
фіналу не увійшли.

Відбулися півфінальні 
ігри на кубок області. Во
ни закінчилися так: Ново- 
миргоррд — Знам’янка — 
1:2, Кремгес — «Спартак» 
(Кіровоград) — 1:0. Таким 
чином, у фіналі схрестять 
зброю команди Кп^мгеса 
і Знам’ячим

Першість обласної ради 
ДСТ «Спартак» серед об
комів профспілок у чоло
віків виграла команда об
кому профспілки праців
ників азіапідприємств. На 
другому місці — спорт
смени комунальнопобуто- 
вих підприємств, на тре
тьому — автотранспортни
ки. Серед жінок перемож
цями вийшли спортсменки 
обкому профспілки пра
цівників
школи і наукових установ. 
Медики — на другому міс
ці, третє — за спортсме
нами держторгівлі і спо
живчої кооперації.

(К). 17.40 — «Пошук». Теле
журнал. (Львів). 18.10 — 
Мультфільм «Мауглі». (К). 
ік'зо — Ленінський універси
тет мільйонів. Історія КПРС. 
■«Історичні підсумки діяль
ності Комуністичної партії». 
(М). 19.00 — Чемпіонат СРСР 
з футболе: «Динамо» (Київ) 
— «Зоря» (Луганськ). В пе
рерві — телсвісті. (К). 20.4^> — 
Інформаційна програма «Час». 
(М). 21.20 — Кіножурнал та 
художній фільм «Сходи в 
небо». (Кі ровоград).

Друга програма. 21.20 — 
Міжнародні змагання з спор
тивної гімнастики. (Мінськ). 
СЕРЕДА. 4 червня. Перша 

програма. 11.00 — Телевісті. (К). 
11.10 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Баб’яче царство». 
(Кіровоград). 16.25 — Для шко- 

, лирін. «У країні пірамід». (К).
17.00 — До 100-річчя з дня на

родження В. і. Леніна. ’«Сторін
ки життя Ілліча». «Вірність 
пролетарському інтернаціоналіз
мові». (К). 17.30 — Програма ук

раїнською кольорового телеба
чення. (К). 18.30 —- «По ленін
ських місцях». Репортаж з Бер
лінської публічної бібліотеки і 
Леііііцігського музею». (М). 19.00 
— Інформаційна програма «Час». 
(М). 19.30 — Чемпіонат СРСР з 
футбола. '«Спартак» (М) — '«Зе
ніт» (Ленінград). В перерві — 
телсвісті. (К). 21.15 — Кіножур
нал та художній фільм «Ба
б’яче царство». (І(іропоград). 
22.55 — Наші оголошення. (Кіро
воград).

Друга проірама.- 21.15 — Мо
лодіжна програма «Прометей». 
(Донецьк). 22.00 — Концерт лау
реатів конкурсу пісні. (Польща).

ЧЕТВЕР. 5 червня. Перша 
програма. 10.00 — Повніш. (М). 
10.15 — Для школярів. Розпові
ді про образотворче мистецтво. 
(М). 10.45 — «Пічна зміна». До
кументальний кіноварне. (М). 
1І.05 — Для юнацтва «Шукачі». 
(М). 11.55 — Телсвісті. (К). 12.05 

•— «Останні». Телефільм. (Кіро
воград). 16.10 — Новини. (М). 
♦6.50 — «Мрія», Фільм-концерт.

(М). 17.30 — «Комуніст». Теле
журнал. (М). 18.00 — Москва — 
Київ. Телепереклпк міст. 19.00 
— Трете всесоюзне свято нуш,- 
кіиської поезії. Заключний ве
чір. присвячений 170-річчю з ДНЧ 
народження О. С. ІІушкіпа. В 
перервах — телевісті та інфор
маційна програма «Час». (М). 
22.45 — «Старт-69». (К).

Друга програма. 22.00 — «Ор
дена Леніна Київська державна 
консерваторія». (К).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 3 червня. 10.00 — 

Телевізійні новини. (М). 10.15 — 
:«Маршрутами п’ятирічки». (Во
ронеж). 10.45 — Для школярів 
«Біля Плевнн». «До. ре. мі». 
Телефільми. (М). 11,15 — «То
бі. юність!». (Пенза). II.45 — 
Для школярів. «Привіт друзям». 
Фільм-концерт. (К). Г-’.Ій — Те
левізійні вісті. (К). 17.40 — Те- 
леальманах «Пошук» (Львів). 
18.10 — Мультфільм «Мауглі*- 
(К). 18.30 — Ленінський універ
ситет мільйонів. (М). 19.00 — 
Футбол: «Динамо» (Київ). —

«Зоря* 20.15 — Програма «Час». 
(М). 21.20 — Міжнародні зма
гання з снортнвної гімнастики. 
(Мінськ). 22.15 — Художній
фільм «По Русі».

СЕРЕДА. 4 червня. 11.00 — Те
левізійні вісті. (К). H-Ю ~ Ху
дожній фільм «По Русі». 15.35 
— Грають юні музиканти. (К). 
16.25 — Для школярів. «В країні 
пірамід». (К). 17.00 — До ІОО-ріЧ» 
чи з дня народження В. І. Ле
ніна. «Вірність пролетарському 
інтернаціоналізму». (К). 17.30 — 
Програма Українського кольо
рового телебачення. (К). 18.30 — 
■«По Ленінських місцях». Репор
таж з НДР. (М). 19.00 — Про
грама «Час». (М). 19.30 — До- 
ку ментальний фільм. ЗОЛО — 
Актуальний екран. 21.15 — І\іно- 
програма. 23.00 — Концерт ла
уреатів конкурсу радянської 

_іисні. (Польща). 23.40 — Пср-

шісії. снігу » шахів. (Мі 23.50 
— Новини. Коментар. (М).

ЧЕТВЕР, 5 червня. 8.30 — Ху
дожній фільм «Поїзд особливого 
призначення». 10.00 — Телеві
зійні новини (М). 10.15 — Для 
школярів. Розповіді про образо
творче мистецтво. (М). 10.45 — 
«Пічна зміна». Кіноварне. (М). 
11.05 — Для юнацтва. Тслеклуб 
«Шукачі'. (М). 11.55 — Телсвіс
ті. (К). 12.10 — «Кожним ряд
ком твори добро». 16.40 — Теле
візійні новини. (М). 16.50 —
Фільм-концерт. «Мрія.-. (М). 
17.30 — Тележурнал «Комуніст». 
(Львів). 18.00 — «Москва — Ки
їв». Телепереклпк. 19.00 — Все» 
союзне свято пупікінської пое
зії. Заключний вечір, присвяче
ний 170 річчю . дня народжен
ня О Пушкіна. (М) 22.00 —
Художній фільм сПої-.д особли
вого призначення».

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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51?^навчатися
Дніпропетровський 
індустріальний технікум

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ПА 1969 - 70
НАВЧАЛЬНИЙ Рік з ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
Денис відділення (на базі 8 і 10 класів): 
електричні станції, мережі і системи; 
електрообладнання промислових підприємств і уста

новок;
обладнання заводів чорної металургії;
експлуатація автоматичних пристроїв.
Денне відділення з навчанням па іноземній мові (па ба

зі 8 класів);
електричні станції, мережі і системи та електрооблад

нання промислових підприємств і установок (навчання 
на англійській мові), експлуатація автоматичних при
строїв (навчапня на німецькій мові).

Строк навчання на денному відділенні на базі 8 кла
сів — 3 роки 6 місяців, па базі 10 класів — 2 роки 6 мі
сяців.

Приїжджим надається гуртожиток.
За довідками звертатись на адресу: м. Дніпропетровськ, 

проспект Калініна, 55, індустріальний технікум, прий
мальна комісія.

КЕРЧЕНСЬКИМ 
МЕТАЛУРГІЙНИМ технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ УЧНІВ 11А 1969-70 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
па денне відділення 

на базі неповної середньої школи по спеціальностях: 
гірнича електромеханіка, 
розробка рудних і нерудних родовищ, 
агломерація і окускування руд, 
.збагачення корисних копалин.
Строк навчання 3 роки 6 місяців. Приймаються лише 

юнаки.
На вечірнє відділення по спеціальностях: 

промислове і цивільне будівництво, 
бухгалтерський облік, 
експлуатація і ремонт автомобілів (на базі неповної 

Середньої школи).
Заяви приймаються де 31 липня. Вступні екзамени з 1 

по 20 серпня.
Заяви подаються на ім’я директора технікуму з додан

ням: медичної довідки (форма № 286), автобіографії, чо
тирьох фотокарток (розміром 3x4 см), витягу з трудової 
книжки, завіреної керівником підприємства (для осіб, що 
мають стаж практичної роботи не менше 2-х років), ха
рактеристики.

Вступники в групи на базі неповної середньої школи 
Складають екзамені! з російської або української мови 
(диктант) І математики (усно). Вступники па базі се
редньої школи складають вступні екзамени з російської 
або української мови і літератури (твір) і математики 
(усно).

Всі приїжджі забезпечуються гуртожитком.
За довідками звертатись па адресу: м. Керч, селите 

їм. Войкова, вул. Войкова, ],

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1969-70

УЧИЛИЩЕ
столярів-теслярів, с.иосарів-сантехніків, мон

тажників конструкцій — мулярів, бстоиникіп- 
теслярів-опалубнпків —

приймаються юнаки віком 15—16 років, строк 
навчання 2 роки; малярів-штукатурів, муля. 
рів-пічників-штукатурів, — приймаються юна
ки віком 15—16 років 1 дівчата 16 років і 
більше, строк навчання 2 роки.

Па мулярів приймаються юнаки віком 15— 
17 років і дівчата 15 років 1 " 
навчання 1 рік.

На теслярів приймаються 
15—17 років. Строк навчання 1

Демобілізовані з Радянської 
ються у віці до 35 років.

В училище приймаються особи з освітою

більше. Строк

юнака віком 
рік.

Армії прнйма-

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 72 
(м. Свердловськ Луганської області)

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА 1969-70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

В училище приймаються юнаки ві
ком від 16,5 до 28 років з освітою за 
8 і 10 класів.

Звільнені з рядів Радянської Армії 
приймаються в першу чергу без 
вступних екзаменів.

Училище готує робітників таких спе
ціальностей:

прохідники горизонтальних і похилих 
виробок (строк навчання 1 рік. Освіта 
8-10 класів, вік 17,5 року і більше. Да
на тарифна ставка 7,50—10 крб. Се
редньомісячний заробіток 250—500 крб);

робітники очисних вибоїв (строк пав. 
чапня 1 рік. Освіта 8-Ю класів, вік 
17,5 року і більше. Денна тарифна 
ставка 7,50—10 крб. Середньомісячний 
заробіток 250—500 крб).

машиністи шахтних машин 1 меха
нізмів (строк навчання 1 рік, вік 17,5 
року і більше. Денна тарифна ставка 
5 крб. 90 коп„ освіта 8—10 класів);

машиністи шахтних електровозів (гі
ровозів) з умінням виконувати ремонтні 
роботи (строк навчання 2 роки. Освіта 
8-10 класів, вік 16,5 року і більші. Ден. 
на тарифна ставка 5 крб. 83 кой. Се
редній заробіток з преміальними 
200-250 крб)-

машиністи вугільних комбайнів, стру. 
говнх установок і врубових машин 
(строк навчання 2 роки. Освіта 8-10 
класів. Денна тарифна ставка 8—10 
крб. Середньомісячний заробіток 250— 
500 крб. Вік 16,5 року і більше);

електрослюсар дільниці шахти (строк 
навчання 2 роки. Освіта 8-Ю класів, 
вік 16.5 року і більше. Денна тарифна 
ставка від 4 до 7 крб.).

Бажаючі вступити 
дають заяву па ім’я 
давшім: свідоцтва .. __  __
(оригінал), документа про освіту, п'ять 
фотокарток (розміром 3x1 см), дові
док про склад сім’ї і стан здоров’я, 
паспорта, знятого з обліку, якщо він 
є, а якщо паспорта немає і місцевість 
не паспортизована, слід подати довід» 
ку правління колгоспу, що воно не за
перечує відносно виїзду. Паспорт і 
військовий квиток (для військовозобо
в'язаних) подаються особисто.

Одержавши документи вступника, 
училище висилає виклик на мандатну 
комісію.

Прийом документів до 25 серпня. По
чаток занять 1 вересня.

Всі зараховані до училища забезпе
чуються: форменим обмундируванням, 
триразовим харчуванням, білизною, 
взуттям, спецодягом, гуртожитком і 
постільними речами, культурним І 
спортивним Інвентарем, підручниками, 
учбовими приладдями.

Учням щомісяця виплачується 33 
проценти віл заробленої суми при ви. 
готовленні ними слюсарно-монтажного 
інструменту.

Починаючи з п’ятого місяця нав
чання, учні однорічного відділення 
приступають до виробничої практики 
на підприємствах і за роботи, викона
ні в процесі виробничого навчання, 
одержують зарплату додатково до 
державного забезпечення в розмірі 33 
проценти.

до училища по- 
дііректора з до- 

про народження

Випускники, які закінчили училище, 
направляються на роботу тільки за 
спеціальностями.

Тим, хто закінчив міське професійно- 
технічне училище № 72, надаються Та. 
кі пільги:

після закінчення 
роботи видається 
крб;

за час навчання
ся оплачувана відпустка;

час навчання в училищі включається 
в трудовий стаж, який дає право (іа 
одержання винагороди за вислугу ро
ків;

батькам і рідним тих, хто закін
чив училище № 72 і працюють у ву
гільній промисловості, надаються піль
ги по сільськогосподарських податках;

учням однорічного відділення нада
ється відпустка на 12 календарних днів 
у зимовий період, учням дворічного 
відділення відпустка надається взим
ку на 12 календарних днів і влітку на 
1.5 місяця.

училища по місцю 
аванс в розмірі 30

п училищі надасть-(

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Спердловсьн, 
Луганської обл., шахта № 10 Імені Во
лодарського, міське професійно-техніч
не училище № 72. їхати через стан
цію Дебальцево до станції Должансь* 
кої. З Должапської автобусом до ав
тостанції, потім на автобус шахти 
№ 10 ім. Володарського.

ДИРЕКЦІЯ.
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РОСТОВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХН1Ч 
НИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
УЧНІВ 

НА 1969-70 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Денно відділення (па базі 
8 класів) по спеціальностях: 
електрообладнання промис
лових підприємств і уста
новок, слсктропрпладобуду- 
вапня, протипожежна техні
ка і безпека, монтаж і на
ладка систем контролю і 
автоматики.

Вечірнє навчання (на ба
зі 8-Ю класів) по спеціаль
ності електрообладнання 
промислових підприємств і 
установок.

Заочне відділення (на ба
зі 10 класів) по спеціальнос
ті електронні обчислювальні 
машини. прилади І устатку
вання.

Умови прийому загальні 
для всіх технікумів.

АДРЕСА: г. Ростов-па-До- 
иу, ул. 24 июля 2/5.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ГОТУЄ
8—10 класів. Початок занять з 1 вересня. 
Вступники подають заяву па ім’я директора 
училища з доданням свідоцтва про освіту, 
довідки про стан здоров’я, характеристики зі 
школи або з місця роботи, довідки про 
склад сім’ї та з місця проживання, 6 фото
карток розміром Зу4 см, свідоцтво про на
родження.

Зарахування в у чилищс без вступних екза
менів. Учні забезпечуються триразовим хар
чуванням. обмундируванням, учбовими посіб
никами. гуртожитком.

Прийом документів з 20 травня по 25 серп
ня. Документи надсилати на адресу: Луган
ська область, м .Красний Луч — 4, профтех
училище № 3.

ПРИ ІІМАЛ ЬІІ,\ КОМІСІЯ.

Петрівський 
сільськогосподарський технікум

ПРОВАДИТЬ НАБІР УЧНІВ НЛ 1969 - 70
НАВЧАЛЬНИП РІК:

На стаціонарне навчання, яке готує техніків-мсхаїїіків 
Сільського господарства і агрономів па базі 7—8 класів.

Прийом документів до Зі липня, вступні екзамени з 1 по 
20 серпня.

З 10 липня по 1 серпня працюють підготовчі курси.
На заочне відділення, яке готує тільки техніків-мсха- 

віків сільського юсподарства, прийом провадиться па ба
зі 7 — 8 і 10 — 11 класів.

Прийом документів до ЗО листопада. Вступні екзамени 
з 1 листопада по 15 грудня.

Вступники складають екзамени:
для осіб з освітою 10 — II класів — з української 

російської мови (івір) і математики (усно);
на базі неповної середньої школи — з української 

російської мови (диктант) і математики (усно).

Адреса технікуму: Одеська обл.. Комінтернівський 
йоп. с. Петрівка.

З Одеси до Петрівки курсують автобуси 6 разів па день.

я бо

або

ра-

ДИРЕКЦІЯ.

@ Наша адреса і телефони
**• Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36. Телефонні 

секретаріату — 29-33 55, відділу пропаганди —« 
29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

БК 01710. індекс 01197.

КІРОВОГРАДСЬКЕ
МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЛОМ УЧНІВ

для підготовки 
мулярів, теслярів, малярів, 

малярів-штукатурів

Строк навчання і—2 роки. 
Приймаються юнаки та 

дівчата 1953—1954 років на
родження з освітою 8-Ю 
класів.

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

Для вступу треба додані 
заяву па ім’я директора, ав
тобіографію. свідоцтво про 
народження, паспорт, доку
мент про освіту (в оригіна
лі). характеристику з шко
ли, довідку з місця прожи
вання, довідку 
становище і 6 
(3x4 см).

- Документи 
до 1 серпня.

Початок заиять — 1 ве
ресня.

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

Довідки даються по теле
фону 2-47.54.

про сімейне 
фотокарток

приймаються

ДИРЕКЦІЯ.

Новокаховський технікум 
гідромеліорації, механізації 
та електрифікації 
сільського господарства

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНЮ ПА 1969 — 1970 
НАВЧАЛЬНИП РІК ДЕННОГО І ЗАОЧНОГО 

НАВЧАННЯ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ: 
іідромсліорація сільського господарства; 
електрифікація сільського господарства; 
механізація сільського господарства.
На всі спеціальності стаціонарного навчання приймаю

ться особи з освітою 8 класів. Строк навчапня па базі 
неповної середньої школи 3 роки 6 місяців.

На заочне навчання по всіх спеціальностях приймаю
ться особи з освітою 8 —• 9 та 10 — 11 класів. Строк на
вчання па базі середньої школи 2 роки 6 місяців, па ба
зі 8 класів — 4 роки 6 місяців.

Прийом документів на стаціонарне навчання до 31 
липня Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

Прийом документів на заочне навчання до 30 листопа
да, а вступні екзамени по спеціальності «Механізація» — 
з 13 по 25 жовтня. «Гідромеліорація* і «Електрифікація» 
— з 8 по 20 грудня.

Вступники складають екзамени з української або росій
ської мови та літератури (письмово) і математики (усно). 

Учні забезпечуються гуртожитком, стипендією на за
гальних підставах.

Докумені и надсилати на адресу: Херсонська область, 
м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 23, технікум, 

приймальна комісія. ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» •» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

.............................— І ..........- ■ . N.. ■ — !

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глівки, 2.
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ОДЕСЬКИЙ 
АВТОМЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА ДЕННЕ, ВЕЧІРНЄ І 
ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ТЕХНІКУМ ГОТУЄ:
на базі 8 класів:

техніків-технологів по обробці металів різанням; тсхиі- 
ків-технологів інструментального виробництва; техніків- 
технологів ливарного виробництва чорних металів; тех- 
ніків-механіків по технічному обслуговуванню і ремонту 
автомобілів.

на базі 10 — 11 класів:
техніків-технологів по обробці металів різанням (на ден
не і заочне відділення); техніків-технологів інструмен
тального виробництва (па денне і заочне відділення); 
техніків-механіків по автомобілебудуванню (на денне І 
вечірнє відділення); техніків-технологів ливарного вироб
ництва чорних металів (на заочне відділення); техніків- 
плановиків по плануванню на підприємствах машинобу
дівної промисловості (на вечірнє та заочне відділення).

Заяви приймаються:
на денне відділення — з і червня по Зі липня (на базі 

8 класів) і з 1 червня по 15 .серпня на базі
на 
па

вечірнє відділення — з 3 травня по 6
заочне відділення — з 3 травня по 10

Вступні екзамени:
денне відділення —з 1 по 20
вечірнє відділення — з 1

на
на _ ________ .

липня, з 7 по 12 серпня;
на заочне відділення — з 11 

липня та з 13 но 20 серпня.
Вступники складають екзамени

по

по

10 класів); 
серпня, 
серпня.

серпня;
червня, з 1 по 1010

20 червня, з 11 по 20

математики (усно),___,___ . _______  з ....... ........................... 
російської або української мови (диктант).

Ті, що вступають па НІ курс, складають екзамени: з 
математики (усно), російської або української мови і лі
тератури (твір).

За довідками звертатися на адресу: м, Одсса-29, вул. 
Комсомольська, 14.

ДИРЕКЦІЯ.

ХЕРСОНСЬКИЙ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА СУДНОМЕХАНІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ
імені адмірала Ф. Ф. УШАКОВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1969—70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ПА 1-й 1 СТАРШІ КУРСИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ: 
технологія зварювального виробництва; 
суднокорпусобудування;
суднові машини і механізми; 
суднова автоман ка;
електрозв’язок і радіофікація.
Технікум приймає юнаків, які мають освіту я обсязі не

повної середньої та середньої школи.
Прийом заяв до Зі липня. Вступні екзамени з 1 по 

серпня.
Документи надсилати на адресу., м. Хсрсои-25. пр. Уїла- 

нова, 20. ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

формувальники машинної формовки, слюсапі-інструмеїі- 
тпльннкн по штампах, пристосуваннях і прссформах, слю- 
сарі-ремонтникп, слюсарі-сантехіїікп, слюсарі механо
складальних робіт, токарі (дівчата).

Ті, що вступають до МИТУ № 4, повинні мати освіту 
8—9—10 класів середньої школи та бути фізично здоро
вими.

Навчання в МИТУ Ас 4 безплатне. Крім того, учні за
безпечуються триразовим харчуванням, обмундируванням 
і спецодягом, а формувальникам надається обладнаний 
гуртожиток.

Строк навчання 2 роки, а формувальникам машинної 
формовки і слюсарям механоскладальних робіт — 1 рік.

Початок занять 1 вересня.
Вступники подають заяву на ім’я директора, свідоцтво 

про освіту, характеристику з школи, свідоцтво про на
родження. а для тих, що досяглії віку 16 років — пас
порт, довідку з місця проживання, автобіографію, шість 
фотокарток (розміром 3x4 ч.м). . . .

Прийом документів щоденно, крім неділі, 3 10 до 16 
години.

Адреса училища: м. Кіровоград, ву-і» Жовтневої рево
люції, 20. Тел. 2-36-73, 2-37-50, ДИРЕКЦІЯ
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