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Президія Верховної Ради СРСР-Указом від 9 
червня постановила скликати шосту сесію Верхов
ної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік сьомого скликання 10 липня 1969 року в 
м. Москві.
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Це було минулого року. 
Якось у ремонтний цех зайшов 
незнайомий чоловік у супро
воді майстра К. Ф. Константу- 
нополо, Хвилппу-другу при
глядався до роботи слюсарів, 
а потім сказав:

— Хлопці, виручайте. Нашо
му колгоспу «Зоря комунізму» 
терміново потрібно виготовити 
гноєрозкидач.

Дехто з робітників навіть 
посміхнувся: машин у цеху по
ки що не виготовляли. Але 
Костянтин Федорович підба
дьорливо кивнув головою (не 
пасуйте, мовляв) і впевнено 
вимовив:

— Для своїх підшефних —• 
зробимо...

і дійсно, через якийсь тиж
день причіпний візок, транс
портер. два барабани а лопа
тями були зроблені і не гір
ше, ніж па заводі. З рук в ру
ки одержали представники 
підшефної артілі новенький 
гноєрозкидач,

А цієї весни паровозоремонт
ники допомогли колгоспникам

И ю З
СЕРПА ! МОЛОТА

«Зорі комунізму» закінчити 
будівництво і обладнання кри
того току. Тік — досить склад
не господарство. Тут і зерно
очисні машини, і зернопульти, 
і сушарка, в яких безліч най
різноманітніших деталей. Ось І 
стало в пригоді вміння наших 
слюсарів, які відремонтували 
машини, відрегулювали їх. 
Потім робітники відремонту
вали пилораму. Протягом літа 
виготовимо чавунні решітки 
для печі кормокухні, допомо
жемо відремонтувати підвісну 
дорогу. Дирекція заводу пла
нує передати в механічну 
майстерню колгоспу токарио- 

Пгяииторізіїиіі і фрезерний вер
стати, газозварювальний апа
рат.

Та не лише підшефній артілі 
«Зоря комунізму» допомагає 
паш завод. Торік робітники 
підприємства виконали різних 
замовлень колгоспів нашого і 
сусіднього районів на суму 1<> 
тисяч карбованців.

Привезли якось і села Тауж- 
пої в ремонтний цех токарний 
верстат. Він, як кажуть, ледве 
дихав. Обдивилися його робіт
ники і не знали, з якого боку 
нідступитпся,

— Візьмешся зі своїми хлоп
цями? — запитав майстер у 
бригадира Л. Ф. Татарчука.

— Спробуємо.
І піп зі слюсарями Степаном 

Тапасійчуком, Миколою Штдн- 
дером, Миколою Бсііьковськіім 
почав чаклувати над псрста- 
том. Золоті руки виявились у 
хлопців. Колн після ремонту 
увімкнули верстат і різець ба
дьоро врізався в заготовку, 
хтось захоплено вигукнув:

— Як годинник!
У великій пригоді стала на

ша допомога артілі «Дружба», 
де міі обладнали зрошувальну 
систему. Для міжколгоспбуду 
торік виготовили деталей па 
<120 карбованців, полагодили 
прес для виготовлення цегли.

Зараз робітники ремонтного 
цеху виготовлять редуктори 
для гноєтрапспортерів, ци
ліндри для водяних насосів. 
Молоді слюсарі Микола Мут- 
рук, Юрій Шляховський, Сте
пан Танасійчук, які відзначи
лися па виконанні замовлень 
трудівників полів, занесені на 
цсхону Довіку пошани. На них 
рівняються й інші робітники,

кожний з яких бореться за ви
соку продуктивність і якість 
праці. Ось хоч» б слюсар 
Олексій Коваленко. Цін — 
комсомолець, навчається на 
вечірньому відділенні Гайво- 
ропського філіалу Кіровоград
ського технікуму сільськогос
подарського машинобудуван
ня. Майстер часто дає Лому 
такі заготовки деталей для 
сільськогосподарських машин, 
обробка яких вимагає глибо
ких знань.

— Це твій »коник», — жар
тома каже майстер. — Ось і 
доведи, па що ти здатний.

Олексій довів, що машино
будівник з нього вийде непога
ний. Можна не сумніватися, 
що всі деталі, які він оброб
ляв, будуть надійно нести 
службу.

Добре справляються з вико
нанням замовлень для кол
госпів і комсомольці механіч
ного цеху. У травні потрібно 
було виготовити продукції для 
колгоспів на суму .1500, а фак
тично виготовлено на )750 кар
бованців. Це деталі для сіва
лок, комбайнів, причіпного ін
вентаря, для механізмів це
гельних заподів і млинів, Кан
дидат в члени КПРС токар 
Олександр Рудий, комсомольці 
токар Віктор Багрій, свердляр 
Валерій Боровков очолюють 
змагання молодих робітників 
за найкраще виконання 
них замовлень. Щоденно 
вони виконують на 1)5 
процентів,

З трудівниками села у _____
лише виробничі, а й душевні 
контакти, Ми гаряче дружимо 
з молоддю села Могильного 
(колгосп «Зоря комунізму»), 
1-го червня там урочисто був 
відкритий новин Будинок 
культури. На цьому святі бу
ла присутня і делегація мо
лодих паровозоремонтників. 
Лій щиро розділяли радість 
колгоспних юнаків і дівчат, 
бо іі самі де в чому допомог
ли прискорити свято відкриття 
Будинку культури — робили 
металеві косинці для вікон, 
роздобули троси для сцени.

На урочистій церемонії від
криття виступив і секретар 
партійної організації заводу 
Д. Л. Деркач. Л потім наш 
колектив художньої само
діяльності дав двогодинний 
концерт. Великий успіх у гля
дачів мали виступи жіночого 
ансамблю, естрадного оркест
ру, солісток — лаборантки Та
мари Ковригіної і конструкто
ра Тамари Нарожної, вико
навців сатиричних сценок — 
майстра ковальського цеху 
Івани Ковальчука, токаря ко
лісного цеху Віктора Гребений, 
нова, художника Георгія 
новалова,

Через тиждень після 
крнття Будинку культури 
лодь підшефного колгоспу 
приїхала в Гайворон. Сільські 
хлопці і дівчата були глядача
ми на заводській спартакіаді, 
присвяченій ЮО-річчю з Дня 
народження В. 1. Леніна. Ми 
домовилися, що незабаром 
проведемо зустріч з футболіс
тами Могильного спочатку на 
нашому стадіоні «Локомотив», 
а потім на їхньому полі.

Зараз комітет комсомолу 
розробляє план культурно-ма
сових і спортивних заходів, які 
ми проведемо разом з молод
дю підшефної артілі. Тут 
усе — від спільних турист
ських походів і концертів до 
створення спортивних секцій п 
селі і лижних кросів. Дружба 
заводської і колгоспної молоді 
буде МІЦНІТИ з кожним днем.

Віталій НАСИПАНИЙ, 
слюсар-елсктрик, заступ
ник секретаря комітету 
комсомолу Гайворон-, 
сьиого паровозоремонтно
го заводу.

На міжнародній Нараді
комуністичних

ЬКОГО ОБКОМИ АКСМУ
Ціна 2 коп.

ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ
Приємну звістку одержав піпторатисячніїй будівельний зйіііі 

Київського політехнічного інституту. На просьбу комітету ком
сомолу ЦК ВЛКСМ дозволив кращим з кращих студентів пра
цювати в Ульяновську, На батьківщині В. І. Леніна ПО вихован
ців КПІ разом з посланцями багатьох вузів країни споруджува
тимуть меморіальний комплекс.

У радянських студентів тепер за традицією в навчальному ро
ці не два, а три семестри. Третій — трудовий. Десятки тисяч 
юнаків і дівчат щороку виїздять за комсомольськими путівками 
на будови Сибіру і Далекого Сходу, в цілинний край і Середню 
Азію. Так буде і нинішнього літа. Студентські загони вже сфор
мовано, затверджено командирів і комісарів, визначено »робочі 
місця», де мають працювати ентузіасти.

Шість тисяч студентів вузів і учнів технікумів столиці України 
становитимуть київський будівельний загін. Цілинниками і від
кривачами сибірських нафтових багатств стануть вихованці уні
верситету, політехнічного, автошляхового і педагогічного інститу
тів, майбутні медики, харчовики, актори, економісти. Поиад 33 
тисячі чоловік працюватимуть на будівництві виробничих, житло
вих та культурно-побутових об’єктів республіки. 13 тисяч юнаків 
і дівчат поїдуть працювати в Тюменську і Кустанайську області. 
Тисячі чоловік будуть зайняті па вузівському будівництві. На 
всесоюзну ударну комсомольську будову — Каховську зрошу
вальну систему поїдуть 1300 молодих романтиків.

(РАТАУ).

і робітничих партій
У Москві продовжує роботу міжнародна Нарада 

комуністичних і робітничих партій.
На ранковому засіданні 40 червня учасники На

ради одностайно прийняли текст документа «Неза
лежність, свободу і мир В’єтнамові!», в якому від
значається, що героїчна боротьба в’єтнамського 
народу проти агресії США є однією з найважливі
ших складових частіш всесвітньої боротьби між 
соціалізмом і імперіалізмом, між силами прогресу 

. і реакції. Нарада закликає перетворити день 20 
липня, річницю підписання женевських угод, у 
міжнародний день солідарності з В’єтнамом, день 
боротьби за припиненая агресії США.

(ТАРС).

V ПЛЕНУМ УКРПРОФРАДН
Ліайжс 17 мільйонів робітни

ків і службовців входять в 115 
тисяч первинних профспілко
вих організацій республіки. 
Про дальше поліпшення їх 
роботи говорилося на п’ятому 
пленумі Укрпрофрадн, який 
відбувся у Києві. З доповіддю 
виступив кандидат в члени 
Політбюро ЦК КП України, 
голова Укрпрофрадн В. К. 
Клименко,

На пленумі відзначалось, що 
трудящі республіки, як і всієї 
країни, з великим іптересо.м 
стежать за ходом міжнародної

Наради комуністичних і робіт
ничих партій, уважно вивча
ють виступ глави делегації 
КПРС Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л, і. Брежнєва на 
цій Нараді. Профспілки Ук
раїни разом з усіма трудівни
ками нашої Батьківщини га
ряче схвалюють і підтримують 
внутрішню і зовнішню політи
ку Комуністичної партії, ба
жають учасникам Наради успі
ху в боротьбі за єдність анти
імперіалістичних сил.

(РАТАУ).

НА УДАРНІЙ ВАХТІ МОРЯКИ
ОДЕСА, 10 червня. (РАТАУ). біля берегів Індії молодь теплохода 

Ударну вахту на честь 50-річчя ком- • 
сомолу України несуть молоді моря
ки — чорноморці. Знаменну дату во
ни зустрічають успіхами в праці, нав
чанні, спорті, організації культурного 
дозвілля. Про не розповідають лако
нічні рядки радіограм, що надходять 
з різних морів і океанів.

З теплохода «Кремль» повідомили, 
що в кубинському порту екіпаж суд
на з ініціативи комсомольців вклю
чився в розвантажувальні роботи, 
перемістив з трюмів на причал сотні 
топи вантажів. В результаті зеконом
лено дві доби для чергового рейсу. А

«Борис Лавренев» вирішила заздале
гідь підготувати трюми до приймання 
вантажу, а в порту забезпечила без
перебійну роботу суднових вантаж
них механізмів, що також дало мож
ливість вийти в рейс достроково.

Екіпаж теплохода «Свобода» одер
жав з початку року десятки тисяч 
карбованців надпланового прибутку. 
І в цьому немала заслуга комсомоль
ців. Вони ж на честь ювілею комсо
молу республіки провели па судні 
шаховий турнір, змагання з кульової 
стрільби. Учасники художньої само-

діяльності виступили з новою кон
цертною програмою.

Радіограми різні і всі — про хоро
ші справи. Комсомольці теплохода 
«Латвия» працювали на суботниках 
840 годин, молодь теплохода «Хи
рург Вишневский» своїми силами ре
конструювала червоний куток, облад
нала стенд про історію комсомолу 

'України. Одинадцять молодих заочни- 
теплохода 
закінчити

ків вузів і технікумів 
«Мацеста» зобов’язалися 
літню екзаменаційну сесію з оцінками 
«добре» і «відмінно».

Комітет комсомолу морського тран
спорту Одеси відзначає активну під
готовку до ювілею ЛКСМУ молоді 
суден «Коммунист», «Красное знамя», 
«Молодогвардсйск» і багатьох 
ших.

ІІОЧЄС- 
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2 стор. „Молодий комунар** 12 червня 1ІМІ9 року

ВАЖЕЛІ ЕКОНОМІКИ
РОЗПОЧИНАЄ РОБОТУ КЛУБ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ (КЕЗ) 

«ГОСПОДАР»

МОЛОДЬ, яка має загально
освітню підготовку, так чи 

інакше знайома із законами 
механіки, фізики, хімії, біоло
гії. Вона знає, що з цими зако
нами не можна не рахуватися 
при вирішенні важливих техніч
них і виробничих завдань.

Але у виробництві люди 
впливають не лише на природу 
і на предмет своєї праці. В 
ньому люди впливають .один на 
одного, вступаючи в певні сто
сунки між собою. Це — вироб
ничі, економічні стосунки, і ви
вчаються вони спеціальною на
укою — політичною еконо
мією.

Політичну економія вивчає 
закони, які керують економіч
ними стосунками. Знання цих 
економічних законів не менш 
потрібне для планового роз
витку соціалістичного виробни
цтва, ніж знання законів при
роди. Що ж таке економічні 
закони, як вени діють і вико 
ристовуються в практичній ді
яльності людей?

Економічний закон — це сут
тєвий, міцний, який постійно 
повторюється, взаємозв'язок у 
процесах і явищах економічно
го життя суспільства. Економіч
ні закони відбивають головне 
в економічних процесах і яви
щах, їх суть, їх внутрішні зв’яз
ки, причинно-наслідкові стосун
ки, які реально існують неза
лежно від свідомості людей. 
Оскільки економічні стосунки 
є об’єктивними, то й економіч
ні закони, що виражають взає
мовідносини людей у процесі 
виробництва, розподілу, обміну 
і споживання матеріальних 
благ, носять об'єктивний харак
тер. Це значить, що вони не 
залежать від волі і намірів лю
дей. Люди не можуть ні ство
рювати, ні змінювати, ні, тим 
більше, скасовувати економічні 
закони. Вони виникають і існу
ють лише при певних умовах 
суспільного виробництва і змі- 

^нюються лише зі зміною еко

номічних умов цього виробни
цтва.

МОЖЕ виникнути питання: а 
яка ж роль людей в здій

сненні економічних законів? 
Чи не означає об’єктивний ха
рактер економічних законів, 
що люди є їх рабами і можуть 
лише сліпо йти за стихійними 
процесами економічних явищ?

ОЧИТНСЯ ГОСПОДАРЮВАТИ! В
4 ° слона вдумуєшся особливо зараз; 

би заново відкриваємо для себе цю 
гаємо міру її влади.

Економіка панує в промисловості 
господарстві, орудує справами 
обличчя торгівлі. Економіка ставить перед кож
ною людиною вимоги вдумливого господарювання, 
дає простір ініціативі, винахідливості. З коленим 
роком зростає інтерес молодих робітників, кол
госпників, службовців до економічних питань. 
Він особливо посилився нині, коли на перший 
план виносяться економічні методи управління 
господарством, центр ваги переноситься па вико
ристання економічних важелів. Радянський робіт
ник, відчуваючи себе господарем виробництва, 
прагне оволодіти не лише професійною майстер
ністю. але іі добре розбиратися н політичній еко
номії, господарській політиці своєї держави. Еко
номічна реформа сприяла більш широкому засто
суванню кожним членом суспільства своїх можли
востей. На добрі взаємини вона відповідає доб
ром. карбованцем, тринадцятою зарплатою.

Ні, не означає. Творцями історії 
є самі люди. Вони, каже Маркс, 
одночасно і автори, й актори 
власної драми. Жодне еконо 
мічне явище не може відбува
тися без участі людей. Тому 
економічні закони проявляю
ться в діях людей. Визнаючи 
об'єктивний характер еконо 
мічних законів, марксизм-лені- 
нізм разом з тим учить, що 
люди можуть пізнати, зрозумі
ти економічні закони і викорис
тати їх в своїх інтересах, діяти 
в напрямку, який диктується 
об'єктивними економічн и м и 
факторами, і тим самим при
скорювати хід історії, долати 
опір консервативних елементів 
ходу історичного розвитку. На
приклад, на основі вивчення 
природи економічних явищ 
буржуазного суспільства, умов, 
які породжують закони розвит
ку капіталістичного способу ви

робництва, основоположники 
наукового комунізму розроби
ли програму революційного 
перетворення цих умов. З лік
відацією ж буржуазного спо
собу виробництва припиняють 
свою дію економічні закони 
капіталізму. Значить, люди не 
безсилі перед об'єктивними 
законами розвитку суспільст-

ці ленінські 
КОЛН МИ ЧІ- 
науку, ося-

і сільському 
сервісу і формує

Але економіка потребує і піддачі знань. Вона 
любить будувати Відносини на ріпних. Тож. щоб 
допомогти молодим читачам ознайомитися з ос
новними економічними категоріями і законами, 
навчити пов’язувати економічну теорію з прак
тикою комуністичного будівництва,' своєю прак
тичною діяльністю. «Молодий комунар» відкриває 
клуб економічних знань «Господар». Сьогодні за
сідання клубу присвячується аналізові економіч
них законів соціалізму, показові важливості їх 
повного використання в плануванні та управлінні 
соціалістичним господарством, у виробничій ді
яльності. Слово має кандидат економічних наук, 
доцент Кіровоградського педінституту ім. О. С. 
Пушкіна Б ор не Л спиті іі о в и ч ДРАТВЕР. 
якого редакція запросила бути консультантом і 
ведучим нашого «Господаря». На наступних за
няттях КЄЗ’а ми розглянемо такі питания: госп
розрахунок у дії. шляхи зниження собівартості 
промислової і сільськогосподарської продукції, про 
місце комсомольців у науковій організації праці, 
про продуктивність праці, про навчання, кваліфі
кацію і результати праці та інші.

ва. При цьому кожний новий 
крок у розвитку виробничих 
сил і виробничих відносин роз
ширює можливості людини в 
пізнанні і свідомому викорис
танні економічних законів. Та
ким чином, марксистсько-ленін
ське вчення про об єктивний ха
рактер і пізнаваність економіч
них законів органічно включає 
можливість і необхідність ви
користання їх у практичній ді
яльності.

ПРИНЦИПОВОЮ особливіс
тю дії економічних зако

нів соціалізму і є свідоме ви
користання економічних зако
нів в інтересах всіх членів сус
пільства. Громадська власність 
на засоби виробництва і від
сутність антагоністичних класів 
дають соціалістичному суспіль
ству повну можливість широ
кого і свідомого використання 

економічних законів. Щоб цю 
можливість перетворити в дій
сність, потрібне глибоке знан
ня економічних законів, вмін
ня їх правильно використову
вати. Ось чому XXIII з'їзд. 
КПРС вказав на невідкладну 
необхідність корінного поліп
шення економічної освіти на
ших кадрів в усіх ланках. 
Кожному члену соціалістично
го суспільства важливо знати 
вимоги економічних законів 
соціалізму. Економічні закони, 
проявляючись через 
людей у суспільному
ництві, торкаються найнасущні- . 
ших їх інтересів: тривалості 
робочого дня, умов праці, оп
лати праці, ступеня задоволен
ня матеріальних і культурних 
запитів і т. д. Пізнання еконо

участь 
вироб-

мічних законів і їх правильне 
використання мають вирішаль
не значення для розвитку 
всього соціалістичного суспіль
ства. Якщо економічні закони 
в умовах соціалізму правиль
но використовуються, то це 
йде на благо всього суспільст
ва, якщо ж з ними не рахува
тися, відкрити дорогу для сти
хії, то наступають негативні на
слідки. Порушення вимог еко
номічних законів неминуче по
роджує ряд труднощів, дис
пропорцій і протиріч, може 
призвести до розладу госпо
дарського життя. Наукове ж 
пізнання економічних законів 
соціалізму необхідне для того, 
щоб використати їх в практич
ній діяльності суспільства, 
для вироблення і здійснення 
економічної політики Комуніс
тичної партії і соціалістичної

сус- 
діяльність. 

постійно зна- 
лицем необ- 
вивчення по-

реальних можли- 
прогресуючого руху 

розвитку виробни- 
удосконалення соці- 
виробничих відно-

держави, спрямованої на по
будову комунізму.

РОЦІ АЛІСТИЧНА ЕКОНОМІ- 
Ь НА являє собою складну 

систему різноманітних проце
сів і явищ, зв’язаних з вироб
ництвом матеріальних браг, з 
ЇХ рОЗПР(ЦЇІіб'М,: обміном' 1- £ЙО- 
живанням. Ці процеси і явища 
виражаються . певними еконо
мічними законами. Для соціа
лістичного суспільства харак
терна ціла система специфіч
них економічних законів, які 
між собою взаємо пов'язані 
і взаємно обумовлені.

Вивчення і пізнання всієї сис
теми економічних законів со
ціалістичного суспільства ви
значається тим, що в умовах 
соціалізму члени суспільства 
повинні свідомо, планомірно, 
а значить, і організовано здій
снювати свою щоденну 
пільно-виробничу 
Саме тому вони 
ходяться перед 
хідності пізнання, 
точних економічних процесів, 
виявлення 
востей, 
вперед 
чих сил 
алістичних 
син.

Наукове 
не застосування і 
законів є основою 
ної політики 
партії і 
ви. Чим 
вають 
законів, 
КОНИ ! ио у ги І ой
успішніша вся організаторська 
і керівна діяльність Комуніс
тичної партії і нашої держави.

Але для застосування еко
номічних законів з повним 
знанням справи їх необхідно 
всебічно пізнати, потрібно на
вчитися враховувати конкретні 
господарські і політичні умо
ви, в яких економічні закони 
діють на коленому етапі кому
ністичного будівництва.

Тому, юні друзі, ми вас за
кликаємо слідувати лозунгові 
нашого клубу: «Молодь, у по
хід за економічні знання!»

в
і

пізнання і правиль- 
економічних 

і економіч- 
Комуністичної 

соціалістичної держа- 
більше маси оволоді- 

знанням економічних 
тим успішніше ці 

використовуються

Б. ДРАТВЕ І», 
кандидат економічних 
наук, доцент Кірово
градського педінституту 
ім. 0. С. Пушкіна.

ПІОНЕРНІ 
РАПОРТУЄ
ЛЕНІНУ

Фото М. ТЕ І’II АВСЬКОГО,

Дія дні тривав \Н обласнії:- 
злі г піонерів Кіровоградщини, при
свячений 100-річчю від дня на
родження В. І. Леніна. З усіх ра
йонів області па своє свято з’їда
лась чсрвопогалсгучна юнь.

10 червня о Ю-й годині ранку 
шикувалась гііоиерія на площі Кі
рова. Площа майоріла червоними 
знаменами,'галстуками та квітами. 
Лунали рапорти. Привітати учас
ників зльоту прийшли ветерани 
комсомолу, Герої Радянського 
Сшозу. сгарі більшовики, перші 
піонери. З вітальним словом до 
присутніх звернувся перший сек
ретар обкомі ЛКСМУ М Сиро
тини

Чііко. гк»-піонерськії рапортува
ли хлопчики і дівчатка про свої 
успіхи в навчанні, в роботі,. як 
проходила Всесоюзна піонерська

експедиція «Заповітам Леніна 
вірні>.

/Килі квігн поклали до пам’ят
ника В. і. Леніну, С. М. Кірову.

Другого дня тисячна армія 
учасників зльоту прибула на лі
нійку слави, присвячену пам'яті 
героїв, які загинули за Радянську 
Батьківщину. Також провели фі
нал військової гри «Зірііиця-б9ї>, 
зустрілися з воїнами.

Дьа дні Кіровоград приймав 
юних делегатів обласного зльоту. 
Пісні, звуки горнів пс стихали до
пізна. Піонери відвідали позамі
ські піонерські табори, які розта
шовані поблизу міста.

11 червня о 15-й годині вечора 
на площі Кірова відбулося уро
чисте закриття XII обласного 
зльоту піонерів Кіровоградщіши.

——Ж I

«Справжніми помічниками колгоспників артілі «За
повіт Леніна» Кіровоградського району стали школя
рі міських шкіл № 2 і № 34. Вони вже прорвали біль
ше ста гектарів соняшнику, допомагають в інших 
роботах. Від імені колгоспників дозвольте подякувати 
через газету пашим юним друзям. Воин 
справжніми людьми, що люблять працю, 
партійної організації колгоспу «Заповіт Леніна» 
В. ВОГІЧУК».

11 задоволенням викопуємо цс прохання.

* Я= *

стануть 
Секретар у*.

А. Каїшііровська запитує. коли С_. ..„„„і,
електрифіковане село Китайгород Олександрійського 
району. їй відповідає голова виконкому Олександрій
ської районної Ради депутатів трудящих І. Біло- 
стоцький: «Зараз роботи по електрифікації села Кн 
тангорода ведуться працівниками Олександрінеької 
райе.іектромережі. Повністю ноні? будуть закінчені и 
нинішньому році»,

коли буде ПОВНІСТЮ

* * '.і.

«В селі Цвітному Олексаидрівського району спалах
нула хата. Пожежа могла перекинутися іі далі, — по- 
“,аДляе .' Десятник. — але становище врятували 
майстер виробничого навчання Олександрійського 
профтехучилища Георгій Снопков зі своїми виховаїї- 

*<і»бсрнііі«>м, Ольгою Дібровою, Іваном 
\ ликом, Віктором Дейнегою, що перебувають У 
івітному па практиці. Мої односельчани щиро вдячні 

ним молодим відважним людям».

Я: Я:

г.тиіько восьмисот молодих робітниць заводу «Чер- 
'”’||а чрка > вдячні Любові Андріївні Мити їли за нау- 
* . Дівчата іі молоді жінки, набувши в гуртку під її 
керівництвом навичок кравецької справи', можуть ши
пі для себе сукні, верхній одні, на випадок можуть 
працювати фахівцями. Про це повідомляє Ю Дуп’ап 
робі гпик заводу. 7

* Я * »

»Віра Федоренко швачка ще молода, але всі «дно- 
........ замовленнями йдуть в першу чергу до 

сі. пише Іван Мороз її села Зябкого' Онуфріїв- 
“х;?гай„а.7



12 чершш 1969 року______ „Молодий комунар“ ----------------------------------------------- З стор.

1
І
І
1і

І
І
І
І
І
І
І
І
І
І
І

КИЇВСЬКИМ
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Висококвалі- 
цієї галузі нау- 
готувати новий

і шкільної 
виконання 

три <<».

. клубу, 
й більше

мо-

У столичному
ВАС ЧЕКАЄ

багряному храмі УНІВЕРСИТЕТ

УСПІХУ ВАМ!
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Вн стоїте на порозі відповідального іспп- 
. Великий і нелегкий конкурс, в якому 

завжди виходять переможцями найсумлін- 
іііші, чекає на вас.

Київський університет, студентами якого 
ви мрієте стати, — один із найстаріших у 
нашій країні. Славна і багатогранна його 
історія. Завжди гідно несли звання його 
студентів вихованці університету. В бо
ротьбі з царатом, у горнилі громадянської 
яійнії, па будовах перших п'ятирічок, на 
фронтах Великої Вітчизняної, завжди 1 
всюди вони були там, де найважче, від
стоюючи незалежність Вітчизни, будуючи 
її світлий щасливий день.

Багато відомих усьому світові вчених, 
лікарів, педагогів, письменників вийшло із 
стіп Київського- університету. . 1 сьогодні 
наш вуї іде в авангарді підготовки високо
кваліфікованих кадрів молодих спеціалістів 
для народного господарства. В заводській 
лабораторії, па дослідній станції, в гсоло- 
іічпій партії, за кафедрою викладача мож
на зустріти випускників нашого вузу.

В університетських аудиторіях вам чита
тимуть'лекції відомі вчені, спеціалісти а 
різних галузей вітчизняної науки, перед 
вами відкриються просторі, добре облад
нані лабораторії і кабінети, читальні зали 
і музеї.

Вас прийме до своїх лав університетська 
комсомолів. На її рахунку багато цікавих 
і корисних справ. Чекають пас у наукових 
гуртках, студіях художньої самодіяльності, 
спортивних секціях.

Отже, хай щастить вам у важкому і від
повідальному конкурсі, ' 
типно розчиняться дг.срі 
поспого університету.

Успіху вам, друзі!

135’Р1 ‘ 3. ДІГЯ СВОГО 3.3-
1 **,сііувппня святкуватиме 
цього року Київський ордени 
Леніна державний універси
тет імені Т. І'. Шевченка.

За 83 дореволюційних ро
ки університет підготував 
всього близько 20.000 сисціа- 
,’ІІСТІВ.

За 50 радянських 
університет щороку 
країні в середньому 
внеококваліфіковапих 
хівціп.

і перед вами гос- 
Кпївського прдсно-

I. ШВЕЦЬ, 
ректор університету, заслужений діяч 
науки і техніки УРСР, академік All 
УРСР.

ДО ЗАГАДОК
життя

Людина і природа... Два спіти, дві великі 
одиниці єдності, непримиренності і боротьби. 
Скільки пізнань, стільки л загадок. Але без
страшний ду,х людський. не вгамовується. 
Суть життя сьогодні — це вже не сфінкс, над 
яким у 17 столітті стояло страшне «Ігнора- 
бімус» — «ніколи не пізнаємо». Зараз приро
да — це лабораторія, де горить яскравий 
смолоскип людської думки. Але разом .з чим

А ДО НАС сьогодні філософи
з концертом приїдуть. Ка

жуть. у них така цікава програма!
Хтось скептично посміхнувся:
— У філософів? (!!) Цікава 

програма? (!!) Та ти розумієш, хто 
такі філософи? Вони ж на все 
чисто дивляться через призму так 
званого «філософського осмислен
ня». А ти їх, мабуть, уже собі лі
риками уявила. їм лірика ні до 
чого. От пофілософствувати з при
воду проблем лірики — будь лас
ки, а щоб... Ні, пробачте!

МАЙБУТНІ
ПОЛІГЛОТИ

1310 викладачів працюють 
в університеті. 25 з них — 
академіки і ч.чеии-коресіїоп« 
дспти Академії наук УРСР. 
123 — професори і доктори 
наук, біб — доиснтії і кан
дидати наук.

18303 студенти навчають
ся тараз у КДУ. з них на 
стаціонарі вчиться 7313 чо
ловік.

11а 15 факультетах універ
ситету працює 1'2-1 спеціалі
зовані кафедри. Понад 50 
лабораторій, наукових та 
предметних кабінетів до по
слуг студентів.

У 9-ти гуртожитках уні
верситету мешкає понад 
5000 студентів, тобто прак
тично 'житлом забезпечені 
майже всі. хто цього по
требує.

Студенти 29 національнос
тей Радянського Союзу нав
чаються в університеті.

Понад 1000 студентів, аспі
рантів. стажистів усіх коп- 
тпнептіп ’ вчаться

У КРАСИВОМУ червоному будинку
з колонами по вулиці Володи- 

мирськііі 60, розташований головний 
корпус Київського ордена Леніна 
державного університету імені Т. І'. 
Шевченка. Тут навчаються студен
ти механіко-математичного, фізич
ного, хімічного, біологічного, радіо
фізичного та інших факультетів. У 
приміщенні по бульвару Т. І'. Шев
ченка готують журналістів, істори
ків, економістів, юристів, філологів 
та викладачів іноземних мов.

Ви бажаєте стати журналістом? 
Звичайно, вас ваблять дороги, у 
пас є потяг до нелегкої пауки — 
пізнавати людей, вивчати життя. 
Вступаючи на цей факультет, ба
гато над чим парто подумати. На
самперед, над тим. що ви вмієте, 
що і як хочете сказати людям, 
виступаючи у пресі, на радіо, по те
лебаченню.

Лекції вам читатимуть відомі 
спеціалісти.журналісти — письмен
ник і публіцист доцент Д. М. Прн- 
люк, доктор філологічних наук 
В. А. Рубай, професор О. К. Ба- 
бншіііи, доценти В. €. Прожогін, 
Л. О. Суярко, Є. П. Бондар і ін
ші, хто зробив чималий внесок у 
розвиток вітчизняної журналістики.

П’ятирічне иапчаніїч и Києві, як
що ви вступаєте на стаціонар, — 
цс не тільки копітка праця над 
підручниками. Для вас широко від
криті двері в музеї .театри, оперу, 
на вистави, концерти. З другого 
боку — виступи на сторінках га
зет, праця на радіо .телебаченні.

Великою популярністю користу
ється механіко-математичний фа
культет. Навчання на ньому спря
мовується 11-ма кафедрами; теорії 
ймовірностей і математичної статис
тики. диференціальних рівнянь, 
алгебри і математичної логіки, е- 
оретичної кібернетики, математич
ної фізики, математичного аналізу, 
геометрії, обчислювальної матема
тики, аерогідромехаїїікн і тепло
обміну .теоретичної механіки, тео
рії пружності.

У студентів цього факультету ба
гато мудрих порадників. їм чита
ють лекції академік АН СРСР 
В. ЛЕ Глушков, академіки ЛН УРСР 
Л. Д. Коваленко. В. О. Кононенко, 
Г. В. Лопіинович, 10. А. Митрополь- 
ський, І. Т. Швець. її. 3. Штокало. 
професори С. ЛІ. Білоносов. С. Т. За
пало. І. I. Ляшко. ЛІ. І. Копанном. 
В. 1. Путята...

В цьому ропі на базі механіко-ма
тематичного відкривається в Київ
ському державному університеті 
ііоіній факультет, який готуватиме 

спеціалістів по «мислячих» маппіках.
Молода наука — кібернетика бурх
ливо розпивається в нашій країні. 
Без електронно-обчислювальної тех
ніки тепер не обходиться жодна 
галузь народного господарства. За 
допомогою «розумних» автоматів

вибір 
спеціальностей
прокладають нові траси п космосі і 
під землею, розкривають таємниці 
морів та океанів, планують економі
ку і прогнозують врожай.

Широко відомим в усьому
своїми теоретичними розробками і 
створенням обчислювальних та 
руїочих систем став Інститут 
бернетики АН УРСР. 
фіковані кадри для 
ки і покликаний 
факультет.

Уже в ньому ропі 
приймається понад 20Н чоловік, 
часом число студентів на цьому 
факультеті буде найбільшим в уні
верситеті. Він складатиметься з п’я
ти відділів: теоретичної та еконо
мічної кібернетики, прикладної ма
тематики і математичної лінгвістики, 
а також обчислювальної техніки.

Фізичний факультет готує фахівців 
з астрономії, фізики, оптичних при
ладів та спецелекгросконії і теоре
тичної фізики. Хто з ясним допит
ливим розумом та вмілими руками 
уявляє себе майбутнім експеримен
татором і мріє про чарівні промені, 
для тих гостинно відчиняє двері ра
діофізичний факультет.

Вчорашні абітурієнти. нинішні 
студенти хімічного факультету, май
бутні науковці проникають у таєм
ниці законів природи. Мабуть, ще 
ніколи древня наука хімія не була 
такою молодою і конче необхідною, 
як у наш час.

Дівчат і хлопців у білих халатах 
з біологічного навчають добирати 
ключі до загадок життя. Крім дав
ніх традиційних професій зоолога, 
ботаніка, фізіолога рослин і тварин, 
факультет дає найиопітніші фахи 
вірусолоіа, генетика, біофізика, ци
толога. біохіміка і т. ін.

У третьому приміщенні, в районі 
Виставки передового досвіду в на
родному господарстві УРСР, роз
містилися географічний і геологіч
ний факультети. А геологові не 
обійтися без грунтовного знання ма
тематики, фініки, хімії. До того ж

вона — не мерз іній постулат, а чарівно-хи
мерні переливи живого з неживим, ілюзорного 
з дійсним, і в цій прекрасній і лячній вічнос
ті стоїть людина.

Вона — шукає...
В авангарді наступу на іагадкн бугтя сю

їті. давня й цікава наука — біологія.
Найбільший біологічний центр УРСР — фа

культет біології нашого університету — готує 
молодих дослідників. Арсенал професій, які 
здобуваються тут, такий же великий, як і ба. 
за, де проходять практику студенти.

Перед студентами великий вибір. 12 ка
федр: зоології хребетних тварин, зоології без
хребетних тварин, вищих рослин, нижчих рос- 

фіііолоіії та біохімії рослин, фізіології

тпариіі, біохімії, біофізики, експериментальної 
біології, гене гики, мікробіології, вірусології. 
На всіх цих кафедрах ведуться наукові до
слідження на найсучаснішому рівні.

Цікаве навчання, цікавий і відпочинок. Сьо
годні студенти слухають лекцію видатного 
зарубіжного вченого, а завіра — ліричну 
пісню свого ансамблю. Вся ця небуденність 
активно впливає на творчу роботу студентів.

Напружено працюють біологи. А життя не 
чекає. Життя ставить нові проблеми. І зна
мените мічурінське твердження — не чекати 
милостен від природи — взяти їх у неї, сьо
годні стає ще гостріше. Це твоє завдання, 
біолог! Твоя істина.

— Неправда! — гаряче заперечи
ла інша. — Ну як можна так го
ворити.

її підтримало одночасно кілька 
голосів, і бурхливі дебати розпо
чалися.

Уявіть собі, після закінчення пу
зу ми будемо викладати філосо
фію у вищих і середніх навчаль
них закладах, працюватимемо в 
партійних організаціях — і всюди 
будемо нести людям знання цієї 
вічної і необхідної всім науки, по
глиблюючи її. і в цьому натхнеи-

вість нашої роботи, рооотн філо
софа. І тому-то професія наша — 
одна з найкращих!

— Як і журналістика... — вста
вив хтось із моїх однокурсників.

Звичайно, цс пічна суперечка, 
яка ніколи не буде розв'язана. Та 
навіщо говорити, чия професія 
краща. Кожному ближча та, яку 
піп обрав. я хочу розповісти 
про свою. Адже, крім філософсько
го відділу, на нашому факультеті 
є і нещодавно відкритий відділ 
психології. Набір у нас невели

З ФІЛОСОФСЬКОГО
кий: на курсі — 25 чоловік. Але 
якби ви знали, як цікаво в нас 
вчитись! Крім загальних дисцип
лін, ми вивчаємо і вищу матема
тику, і психологію, і фізіологію 
вищої нервової системи людини.

І. БАРСУКОВА.

Тихо в лінгафонному кабінеті. На сто.
— магнітофони. А біля них — юнаки й 

дівчата у ііавуиіниках. Йде самостійна ро
бота над мовою. Англійською, французькою, 
німецькою, іспанською. !’> кабінеті часто бу
вають студенти різних факультетів, ті, хто 
прагне оволодіти мовою якнайкраще. Та ціл
ковитими господарями тут відчувають себе 
»ііі’язівці», які обрали мову своєю професі
єю. Для цих заняття мовою — основні, фа
хові.

... В актовому залі звучить німецька мова.

Чиста, літературна, правильна. Що це, при
їхала якась німецька делегація? Ні, йде за
сідання клубу друзів НДР. який ось уже 
кілька років працює на факультеті інозем
них мов. Цікаві зустрічі і вечори, прийом 
гостей з НДР, широке листування з зарубіж
ними друзями — це складає роботу 
який залучає до себе все більше 
студентів, що спеціалізуються з німецької 
ви.

Це тільки дві картинки, дві рисочки З 
гаїоі ранного життя студентів факультету 
земних мов. А ще - поглиблена наукова

ба- 
іію- 

... .... ........ .... . . . , , ро
бота, а ще — чималі спортивні досягнення, і 
цікаві подорожі плітку, і поїздки за кордон... 

Факультет іноземних мов має два відділен
ня. Ромпно-германське відділення готує ви
кладачів високої кваліфікації для середньої 
школи. На перекладацькому відділенні, де

навчаються тільки юнаки, готуються перскла- 
дачі-референти.

Після закінчення університету вони працю
ватимуть у різних галузях народного госпо
дарства, можуть працювати і викладачами п 
школі.

На кожному відділі вивчаються англійська, 
французька, німецька та іспанська

Практика студентів факультету .................
мок відбувається на підприємствах, у школах 
та за кордоном.

Отже, якщо ви любите іноземну мову 1 го
динами просиджуєте над складним перекла
дом, якщо зачитуєтесь зарубіжною класикою 
і сучасною літературою, якщо відчуваєте по
кликання до цього фаху, — вступайте на фа
культет іноземних мов і ті не пошкодуєте. 
Тут ви здобудете всі необхідні знання і на
вички. Т. Ц1УРЛАКОВА.

теолог — цс сила 
мужність, бо цього 
вимагає теологічна 
зйомка і розшуки ко
рисних копалин, гео
фізичні 
жуків і 
довнщ 
налип, 
та інженерна 
гія.

Чимало належить 
зробити і географам. 
Для майбутніх Ко
лумбії! і Маге.тлаиіи 
багато цікавого на 
географічному фа
культеті.

Запорукою могут- 
країгпі та поліпшення 

. . радянських трудівип- 
є раціональне планування, 

основ народного гос- 
є марксистсько-ленін- 

політекоііомія. Жодна

пості нашої 
добробуту 
ків є г- 
Основою 
подарства 
ська політекономія. Жодна на
ука не може обійтися без надбань 
марксистсько-ленінської філософії. 
Вона допомагає знайти закономір
ності зв'язків у природі, розкрити 
механізм людського мислення, за
кони розвитку суспільства. Цим обу
мовлюються спеціалізацій факульте
ту — філософія і психологія.

Майбутні історики, які на істо
ричному факультеті вивчатимуть іс
торію СРСР, України. Комуністич
ної партії Радянською Союзу, архе
ологію, працюватимуть в найрізно
манітніших'- сферах нашою сус
пільства.

Закони охорони громадського по
рядку і соціалістичного співжиття 
пізнає па юридичному факультеті 
той, кого змалку вражала неспра
ведливість, завжди хотілося засту
питися за покривджених і покарати 
напасника.

На філологічному та факультеті 
іноземних мов ви досконало 

те мови різних народів світу, 
єте багатство їх літератур, 
життя не раз підтверджує 
Карла Маркса про те, що 
іноземної мови — це зброя 
ротьбі за життя.

Багато різних спеціалістів готує 
Київський держуніверситет: 33 спе
ціальності (66 спеціалізацій).

Озоні, готуйтеся, друзі, до вступ
них іспитів. Головне при складапні 
їх — знання. Ви ще прийдете на 
консультації, і вам скажуть, ще об
сяг відповідей на питання в біле
тах не виходить за межі 
програми, що часу па і 
письмової роботи дається 
днин.

Від себе я вам бажаю 
«везіння» на іспитах під 
«Знатиму — вступлю».

Л. ШУРУБУРА. 
старший методист підготовчих 
курсів КДУ.

вивчи, 
пізпа-
Аджг 
слова 

знании 
в бо-

Декан механіко-математичного факульте
ту Київського університету сказав:

— Скільки рівнянь зі скількома невідо
мими в голові цього 13-річного студента!

Саша Дворак живе в гуртожитку на око
лиці міста. З семи років пішов він у шко
лу. Перший клас він проминув, у другому 
навчався лише місяць. Третій, четвертий і 
п’яній закінчив він, як і інші діти. За 
шостий складав лише екзамени. Тоді його 
батько Володимир Дворак, слюсар з Дон
басу. віяв енна за руку, і вони відправи
лись у подорож до Київського універси
тету.

За матеріалами багатотиражної 
газета ^київський університеті.
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НАСТУПАЛЬНІ
РИТМИ

КНИГИ, за якими не видно автора.
Теоретично його' присутність мисли- 

ться, але тільки теоретично. Бо присут
ність ця безтілесна, позбавлена голов
ного — цільності авторської позиції, І 
скільки б не вчитувався в ті рядки, все 
одно «за деревами лісу не видно». Ав
тор надійно заблукав між «торосами 
слів», розчинився в словесному поросі. 
Годі й казати про якості такої книги. 
Бо ж відомо, що поезія, коли це справ
ді поезія, а не «лоскоти», не мисг.иться 
без пристрасного стверджувального ав
торського начала,

Леонід Народовий, автор першої 
книжки «Чорнозем»1) щасливо уникнув 
подібної роздвоєності. Його присутність 
не просто вгадується, вона декларує
ться автором войовничо і настирливо. 
Звернімося до ілюстрацій.

1. Київ. «Радянський письменник», 1969 р.

Буває: дні важке змережать — 
Трясе тебе, як вітер грушу... 
Тоді приходять обережні

У

І зазирають скрадцем » душу, 
Поспівчувають і порадять, 
На власний досвід

спершись ліктями,
Як обійтись, щоб мати радість, 
Не обростаючи конфліктами.

Це тільки теза. Вона потрібна автору 
для того, щоб тут же висловити антите
зу, себто своє полемічне ставлення до 
сказаного:

Хитайся, земле, під ногами, 
Мій спокій вийшов з берегів... 
Як важко жити з ворогами, 
Як добре мати ворогів!

Можливо, це лише поодинокий виня
ток і наступальний мотив випадковий 
надбанку Народового? Читаймо далі:

Ви любите поезію ЧИ ЛОСКОТІ!
І, взагалі, ви можете любити 
Троянди клич, громів жагучі розкоти 
і метеорів тихі заповіти?
Жснь-шень поезії! —
і заступи скрегочуть... 
Пустіть їх п душу, 

в молодість свою, 
Бо справжні вірші

хліб родити хочуть 
і проливатись кров’ю у бою.

Це вже авторське кредо. Полемічність 
його очевидна. І навіть оте молодечо- 
наївне «і взагалі, ви можете любити» 
тільки підкреслює демаркаційну лінію 
між поетовим «я» і уявним опонентом. 
Але спробуймо роздивитись пильніше, 
хто ж він, цей опонент, з яким так ак
тивно ворогує ліричний герой.

Хліб...
Для одних — філософія шлунка. 
Філософія ситого самовдоволення, 
А для інших.,, 
Для інших — філософія мужності, 
Філософія мудрості, 
Філософія пошуку і безсмертя.

Ці рядки, можливо, не належать 
кращого набутку поета, але їх спроще-

до

ний прозаїзм у значній мірі компенсує
ться чітко висловленою безкомпроміс
ністю його громадянської позиції, І 
чи є потреба уточнювати, що авторські 
симпатії повністю на боці оцих остан
ніх, бо

від шалених обертів їх сердець 
Невблаганно крутяться жорна днів, 
і сиплеться в срібні ковші життя 
Золоте борошно 
чесного, 
Важкого, 
Неспокійного 
Хліба.

Наступальність слова — то одна з 
найхарактерніших ознак першої книжки 
Леоніда Народового. Свідомий своєї ви
сокої людської місії ліричний герой 
«Чорнозему» активно утверджує своє 
право на творчість. Бо тільки вона єди
но важливий рушій життя, спроможний 
оновити його і наповнити глибоким 
змістом. А звідси така нетерпимість ге
роя до свого антипода — пристосуван
ця усіх мастей, для якого передусім важ
лива «філософія самовдоволення». Чи 
не найглибше оці мотиви висловлено в 
«Революції» — кращому творі збірки. 
грЕЛААТИЧНО Народовому близькі 

сільські мотиви. Хліб, чорнозем — 
це його улюблені слова. Висловлюю
чись фігурально, предметний план його 
світу — часто підкреслено буденний: 

Колгоспний двір видзвонює строкато, 
і молоткам підспівують шпаки, 
Десь трактор голос пробує завзято, 
Сівалка вивіряє сошники.

Діють у цьому світі прості люди, але 
причетні до високої таїни творення: 

Весна зачинається не ластівками, 
Які обживають гніздо охололс, 
Весну зачинає людина руками, 
Коли викермовуе трактор у поле.

Леонід Народовий тяжіє до слово 
простого, виваженого, досконалого в 
своїй логічній завершеності. Щоправда, 
інколи ця простота обертається спроще
ністю, а логічність — прозаїзмами. Ав
тор певно й сам це добре розуміє. Не
дарма ж констатує:

О як холодно часом
У вірші бува:
Наче голий на полюсі,
Бродиш міні римами,
Нагромаджено, ніби тороси,
Слова,
Під якими ніколи
Не струмило Гольфстрімами,

Це до певної міри самокритична оцін
ка. А втім, таких огріхів у книжці неба
гато. Частіше маємо справу з рядками 
сердечними:

У далекім світі,
У вихрастім літі,
Виснуть яблука червоні
На високім вітті.
Через далі сипі,
Через мрії сиві
Провисають прямо в серце 
Солодом щасливі,

Мелодійний інтонаційний малюнок, 
тонкий ліризм цього вірша — то чи не 
найкращий творчий ужинок поета. По
більше б отаких поезій!

В цілому ж, оглядаючи здобутки та 
прорахунки Леоніда Народового, шану
вальники слова мають всі підстави для 
оптимістичних висновків. Є в «Чорнозе
мі» рядки»:

В шаленстві днів до болю хочеться 
Собою стати хоч па мить!
Бентежна думка цим клопочеться
1 кров у жилах цим болить.

Побажаймо ж поету частіше бувати' 
«собою». Бо тільки при такій умові мис
лима поезія.

Володимир БАЗИЛЕВСЬКИЙ.
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Результати провідних українських команд другої групи класу 
«А» такі щільні, що «Кривбас», який займав перед останнім ту
ром десяте місце, відставай від лідера підгрупи, харківського 
«Металіста», лише па три очка. Варто одним раз програти або 
виграти, як стануться різкі зміни в турнірній таблиці.

Тому її не дивно, що зустріч між кіровоградською «Зіркою» і 
миколаївським «Суднобудівником», які перебували у першій 
четвірці команд підгрупи, проходила так напружено. Суперники 
виступали в своїх бойових складах. Кожен спортсмен виявляв 
волю до перемоги, грав у повну міру своїх сил, показуючи усе 
те, па що він здатний. Та цс незавадило тренерам обох команд, 
зокрема «Суднобудівника», виставити форвардам невисокі оцін
ки: майже всі воші хибували невмінням влучно пробити в ціль. 
Правда, з того, що на табло лишилися нулі, не можна зробити 
висновок, що нападаючі грали зовсім погано. Можливо, за цс 
заслуговують похвали воротарі. Тож і наш Леонід Колтун і гол
кіпер гостей Станіслав Байда удостоїлися найвищих оцінок.

Так суперники і поділили між собою два очка. Тепер їх У 
кожної з команд по вісімнадцять.

Подаємо результати зустрічей між іншими командами третьої 
підгрупи: «Карпати» — «Буковина» — 0:0, «Таврія» — «Локо
мотив» (Херсон) — 0:0, «Кривбас» — СКА (Одеса) — 1:0, СКА 
(Київ) — «Шахтар» — 5:1, «Автомобіліст» — «.Металіст» — 2:0, 
«Десна» — «Хімік» — 1:2, «Будівельник» — «Авангард» — 1:1, 
«Металург» — СКА (Львів) — 4:0, «Дніпро» — «Динамо» — 1:0, 
«Локомотив» (Вінниця) — «Азовець» — 0:0.

Наступний тур — 14 червня. В цей день гостями кіровоградців 
будуть армійці Одеси.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 10 
червня. (РАТАУ). Легкоат
лети спортклубу «Метеор» 
Південного машинобудів
ного заводу Дніпропетров
ська стали чемпіонами чет
вертої літньої спартакіади 
профспілок України. Се
ред призерів — «Мета-

ВАЖКО 

НАЗДОГНАТИ 

„МЕТЕОР44

ліст» (Харків) і запорізь
кий «Металург».

Закінчились і фінальні 
змагання з спортивної гім
настики. Серед чоловіків 
чемпіонами спартакіади 
стали гімнасти «Метеора», 
на другому місці — коман
да Харківського трактор
ного заводу, на третьому 
— Київського спортклубу 
«Дніпро».

ВИРОБНИЦТВУ
КОРОН НИ ТІ РОЗРЯД

1 ВРОЖАЙ

Серію машин для обробки 
насіння електричним корон
ним розрядом створили 
співробітники Алма-Атни- 
ського зонального конструк
торського бюро Міністерства 
сільського господарства Ка
захстану.

Коронний розряд — бла
китнувате світіння над висо
ковольтними лініями, яке 
часто можна спостерігати 
перед грозою або у вогку 
погоду. Але виявилось, що 
воно добре впливає на рос- 
чинн. Рік тому хлібороби 
А.іма-Атнпського радгоспу 
«Касксленський» і вчені 
Всесоюзного інституту зер
нового господарства оброби
ли перед сівбою пшеницю і 
ячмінь коронним розрядом. 
Вигода очевидна: приріст 
урожаю становив два—три 
центнери з гектара, а зерно 
має підвищені хлібопекарні 
якості.

ЖИВИЙ ЗАХИСТ ПОЛІВ

Отрутохімікати, що засто
совуються для боротьби з 
шкідниками посівів, мають 
гідного конкурента — трихо
граму. Нову технологію та 
удосконалену установку для 
вирощування цієї комахи 
розробили вчені українського 
науково-дослідного інститу
ту захисту рослин.

«Фабрика трихограми» яв
ляє собою камеру, оснащену 
касетами з зерном, зараже
ним ситотрогою — зерновою 
міллю, яка є поживним се
редовищем для зародків ко
рисної комахи. Установка 
має витяжний пристрій, її 
конструкція зручна для ви
лову трихограми перед від
правкою на поля, попа ви
гідно відрізняється від при
мітивних садків, в яких роз
множували комаху до остан
нього часу.

— ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П'ЯТНИЦЯ, ІЗ червня. Перша

програма. 10.30 — Для школя
рів. .«Сто витівок двох друзів». 
(М). 11.00 — Для школярів.
«Жайворонок». (Краснодар).
11.30 — Тслсвісгі. (К). 12.40 —
Кіножурнал та художній фільм 
«Відхилення». (Кіровоград). 
17.10 — Телсвісті. (К). 18.00 —
Для дошкільників І МОЛОДШИХ 
школярів. «Дзвіночок», (М).
18.30 — «Є така сторона». Твор
чий вечір М. Ушакова. 19.05 — 
«День одного колгоспу». (Кіро
воград). 19.20 — .«'Гри питання». 
Телефільм. (Кіровоград), 19.35— 
Інформаційна програма «День 
за днем». (Кіровоград). 20.05 — 
«Однополчани», Телефільм, (Кі
ровоград). 20.25 — Наші оголо-. 
шення (Кіровоград). 20.30 — Ес
тафета новіш. (М). 21.15 — Кі
ножурнал та художній фільм 
«Відхилення». (Кіровоград). 
22.45 — »Ритми літнього вечо
ра». Естрадний концерт. (Львів),

Друга програма. 19.00 — 
«Старт-69». (Харків). 19.50 — 
Конкурс бальних танців .«Київ
ські каштани», (К).

СУБОТА, 14 червня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика для 
всіх, (М). 9.45 — Теленовини. 
(М). 10.00 — Музично-розва
жальна передача »Будьте щас-. 
ливі». (М). 10.30 —- •«Стандарти
зація і прогрес». Телевізійний 
журнал. (М). і 1.00 — Наша афі
ша. (К). 11.05 — До 100-річчя з 
дня народження В. 1. Леніна. 
«Два місяці в Києві», (І<). 11.35
— . Мультфільм. »Розпатланий
горобець». (К). П.55 — Програ
ма передач. (К). 12.00 — «Знан
ня». Науково-пізнавальна про
грама. (М). 12.30 — Для мо
лодших школярів. Є. Шварц. 
«Два клени». Спектакль Москов
ського театру юного глядача, 
(М). 14.00 — «Погляд». (К).
14.50 — Художній фільм .«Спів
робітник ЧК». (К). 16.30 — «На 
меридіанах України». (К). 17.00
— Програма кольорового теле
бачення. (М). 18.30 — Теленови
ни. (М). 18.45 — Інтербачення.
(М). 19.00 — .«Кожному щось 
миле». 20.00 — Ленінізм — пра
пор нашої 
«Таланти 
(Львів). 21.15 — »Українська кі-

О ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ, 13 червня. 10.30 — 

Для школярів. »Сто ВИТІВОК 
двох друзів». (М). 11.00 — Для 
школярів. «Жайворонок». (Край 
цодар). 11.30 — Тслсвісгі. (К)ї 
17.40 — Тслсвісгі. (К). 18.00 *
Театр .«Дзвіночок». (М). 18.30 —мйг
У пас. в гостях артисти Харків^ 
ської опери. 19.30 — Фільм 
.«Справжній мужчина складе« 
ться з мужа і чина», ”л,п -- 
Естафета новин. (М).

20.30 ~ 
....  21.15 —•

Г. Даніельс. »Справа мертвого 
тигра». Телеспектакль. (Одеса£/ 
22.45 — «Ритми ЛІТНЬОГО ВСЧО; 
ра». Естрадний концерт. (Львів»

СУБОТА, 14 червня. 9.00 ~ 
Гімнастика для всіх. (М). 9.45«* 
Новини. (М), 10.00 — ”..........”
розважальна передача 
щасливі!». .........
»Справжній

снохи. (М). 20.30 — 
твої, Україно».

Музична 
«Будьте 

(М). 10.30 — Фільм 
___.............. мужчина складає'? 
ться з мужа і чипа». 11.05 — До 
100-річчя з дня народження В. Г; 
Леніна, ’«Два місяці в Києві»', 
(К). И.35 — Мультфільм. (К). 
12.00 — Актуальний скрап. 12.30
— Є. Шварц. «Два кленп». 
Спектакль Московського театру 
юного глядача. (М). 14.00 — Мо
лодіжна програма «Погляд», 
(К). 11.50 — Художній фільм 
»Співробітник ЧІ<». (К). 16.30 •— 
.«На меридіанах України». (К), 
17.00 — Програма кольорового 
телебачення. 1. Дні болгарської 
культури в СРСР. Кіпоііарпсн, 
2. Телефільм «Кроки по землі». 
(М). 18.30 — Новини. (М). 18.45
— Для юнацтва. «Кожному, 
щось миле». (М). 20.00 —- «Лені« 
пізм — прапор нашої епохи», 
(М\. 20.30 — »Таланти твої, -Ук
раїно». (Львів). 21.15 — «Ук
раїнська кінопанорама». (К), 
22.45 — Музична програма «Зо
репад». (Прага). 23.30 — Тільки 
факти. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
эезяи

В Москві триває матч па першість світу з шахів між радянськими грос
мейстерами Ти раномПстросяном і Борисом Спасським. Позавчора при до
граванні відкладеної напередодні двадцятої партії чемпіон зумів реалізу
вати позиційну перевагу і добився перемоги. Рахунок став 10,5:9,5 на ко
ристь претендента.

На фото: на сцені московського Театру естради, де відбувається матч. 
Прийшла черга задуматися Б. СпассЬкому.

ТРАКТОР ПРИЙМАЄ.., 
ЛІКАР

Жоден трактор не може 
бути випущений без реко
мендацій співробітників Нау
ково-дослідного інституту 
сільської гігієни, який зна
ходиться в Саратові. 1 не 
дивно: рекомендації вчених 
включені до єдиних вимог. 
На вимогу співробітників 
інституту волгоградські трак
торобудівники, наприклад, 
нову кабіну винесли трохи 
праворуч. Нижню частину її, 
біля педалей керування, за
склено. Тепер добре видно 
гусеницю. Вдало розташо
вані крісло, важелі і ручки 
керування.

(РАТАУ).

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони; 
секретаріату — 29-33-55, відділу пропаганди — 

29-35-57. решти відділів — 29-33-55.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ г. Кировоград.

.................    ■ — і ■ ............................................ !

Друкарня їм. Г, М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ГОРЛ8ВСЬКИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ
ОМ. РУМ ЯНЦЕВА К. А.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1969-70 ВАВЧЛЛЬНШЇ 
РІК НА І ТА НІ КУРСІ! ДЕННОГО, ВЕЧІРНЬОГО І 

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕНЬ ПО ТАКИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

підземна розробка вугільних родовищ,
гірнича електромеханіка, 
електрообладнання промислових підприємств (а ьосьмв- 

річною і середньою освітою),
бухгалтерський облік у вугільній промнслопосгі (на 

денне відділення — із середньою освітою, па вечірнє — 
з восьмирічною та середньою освітою).

Учні денного відділення забезпечуються стипендією і 
гуртожитком.

Вступники складають екзамени з російської мови (пись
мово) та математики (усно).

Заяви подаються на ім’я директора з доданням: доку
мента про освіту (п оригіналі), копії свідоцтва про народ
ження, автобіографії, трьох фотокарток (розміром 3x4 
см), довідки про стан здоров’я і про відсутність захво
рювань, які б перешкоджали роботі у вугільних шахтах, 
витягу з трудової книжки, завіреного керівником під
приємства, характеристики з школи або з місця роботи, 
для військовозобов’язаних — військового квитка або 
приписного свідоцтва. . .

Екзамени для вступників — на денне відділення — з 1 
серпня, для вступників па вечірнє і заочне відділення — 
з 15 червня і з і серпня.

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Горлівка, пул. Гагаріпа, 40.
Телефони 7-58-57, 7-52-13,

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ-
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