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НОМСОМОЛЬСЪИА ЕСТАФЕТА
ЦК ВЛКСЛ1 оголосив естафету трудових спран ком

сомольських організацій та комсомольсько-молодіжних 
колективів всесоюзних Угарних комсомольських будов. 
Вона присвячується 100-річчю з дня народження В. >• 
Леніна.

у постанові, прийнятій бюро ЦК ВЛКСМ. говори
ться, то в ході естафети комсомольські організації, но- 
винні підвищувати роль молоді у всенародному соціа
лістичному змаганні за дострокове виконання завдань 
п’ятирічки, зростання продуктивності праці,'за забезпе
чення своєчасного і дострокового введення виробничих 
потужностей.

При підбитті підсумків визначаться переможні >маіа»і- 
ия, яким Доручать вручити Центральному Комітетові 
ВЛКСМ рапорти колективів.

(ТАРС).

КУМАЧЕМ ЗНАМЕН, 
радісними- посмішками 

юних облич розквітла вчо
ра центральна площа Кі
ровограда: тут зібралися 
учасники урочистого пле
нуму обласного і міського 
иомітетів комсомолу, при
свяченого 50-річчю ЛКСМ 
України, щоб вирушити 
до священних для кожно
го місць — пам’ятника 
В. І. Леніну і могили Неві
домого солдата, букетами 
квітів скласти шану вож
дю і тому, хто загинув за 
наш сьогоднішній соняч
ний день.

О 14-м годині в Примі
щенні обласної філармонії 
пленум почав свою робо

ту. В залі — членик обко- 
|Му і міськкому комсомолу, 
і переможці передсвятко
вого змагання молоді Кі- 

: ровоградіцинН, ветерани 
комсомолу, колишні ком
сомольські працівники,

ІЛЛІЧЕВИМ ШЛЯХОМ
УРОЧИСТИЙ ПЛЕНУМ ОБЛАСНОГО І КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО КОМІТЕТІВ ЛКСМУ

гості — працівники комі
тетів Революційної спілки 
молоді Монгольської На
родної Республіки.

Пленум відкрив перший 
секретар обкому ЛКСМУ 
М. Сиротюк.

Одностайно, з великим 
піднесенням учасники 
пленуму обрали почесну 
президію в складі ІІолІт- 
бюро ЦК КПРС.

Присутні вставанням 
вшанували пам’ять героїв- 
комсомольців, які загину
ли в боях громадянської 
і Великої Вітчизняної 
воєн.

Привітання обкому 1<П 
України комсомольцям і 

молоді області ц зв’язку 
з 50-річчям ЛКСА1У зачи
тує другий секретар обко
му партії Д. П. Макси- 
менко.

Слово для доповіді на
дається першому секрета
рю обкому ЛКСМ Украї
ни М. Сиротюку.

50 героїчних літ відді
ляють нас, говорить допо
відач, від тих пам’ятних 
днів, коли в Києві зібрав
ся І Всеукраїнський з’їзд 
революційного юнацтва, 
що поклав початок існу
ванню комсомолу Украї
ни. Від невеликих розріз
нених гуртків і груп ро

бітничої молоді до чоти
рьохмільйонної згуртова
ної організації, яка стала 
надійним помічником і ре
зервом Комуністичної пар
тії — такий славнин-шлях 
Ленінської Спілки Молоді 
України.

Піввікова історія комсо
молу України — це бурем
на доля всіх, хто зібрався 
в цьому залі. Адже туї 
сьогодні представники всіх 
поколінь комсомолу: ті, 
хто нещадно громив во
рога в громадянську війну 
і хто споруджував Диі- 
прельстан. ті, хто штурму
вав рейхстаг і відбудову
вав Донбас, і гі, хто натх

ненною працею стверджує 
комуністичну велич сьо
годні.

Нелегка, але героїчна і 
щаслива доля перших комг 
сомольців передчасно ви
рвала з наших лав одних, 
побілила сивиною голови 
інших, але вони — комсо
мольці полум’яних років 
революції — назавжди за
лишаться для прийдешніх 
поколінь взірцем непохит
ної відданості великій 
справі комунізму, симво
лом мужності І СТІЙКОСТІ V 
боротьбі з ворогами.

Велику роль в об’єднан
ні комсомольських органі
зацій різних міст України 

відіграв І Всеросійський 
з’їзд Спілок робітничої та 
сільської молоді, який зі
брався 29 жовтня 1918 ро
ку. На ньому були пред
ставники найкрупні ш и х 
комсомольських організа
цій України, крім того, 
з’їзд направив привітання 
революційним молодіжним 
організаціям України, ба
гато з яких діяли в умо
вах кайзерівської окупації 
і розгулу націоналістично
го терору.

І з’їзд РКСМ закликав 
молодих комуністів Украї
ни до об’єднання. Цей за
клик знайшов одностайне 
схвалення делегатів кон
ференцій, які проходили 
на місцях, і 26 червня 
1919 року в Києві зібрався 
перший з’їзд комсомолу 
України.

(Закінчення на 2-й стор).

ПОКОЛІННЯ 
патріотів-інтернаціоналістів

В житті кожної Олександр КАПТО, комсомолу Унраї-
людини і цілих перший секретар ЦК ЛКСМ України ни мобілізував на 
поколінь с події . - . боротьбу з Вран- 
і дати, з вершини яких можна най
більш повно осмислити пройдене, 
визначити перспективи на майбутнє. Для 
комсомолу України таким історичним 
перевалом став піввіковий ювілей рес
публіканської комсомольської організа
ції. , . ' >

П’ять десятиліть — це роки практич
ної участі комсомольців і молоді о бу
дівництві ноеого життя. Ленінська Ко
муністична Спілка Молоді України, один 
із за(онів ВЛКСМ, на всіх етапах рево
люційного перетворення суспільства був 
активним помічником партії, йшов за 
комуністами, був поряд з ними на най
важчих і найвідповідальніших ділянках, 
в авангарді боротьби за комунізм.

Нерушима єдність радянських народів, 
наших спілок молоді зароджувалася в 
горнилі класових битв, випробовувалась 
у вогні громадянської і Великої Віт
чизняної воєн, цементувалася спільною 
працею на барикадах і заводах, кол
госпних полях і риштованнях новобудов.

26 червня 1919 року в умовах, коли 
значну частину України окупували де- 
нікінські війська, в Києві зібралися де
легати комуністичних спілок молоді на 
свій перший організаційний з’їзд. З’їзд 
заявив, що комсомол України поділяє 
програму і тактику більшовицької пар
тії, працює під її керівництвом, є скла
довою частиною РКСМ. Головним зав
данням республіканської Комуністичної 
Спілки Молоді з'їзд визначив таке: про
паганда ідей комунізму, формування 
пролетарського світогляду робітничої і 
селянської молоді, виховання переко
наних борців за ідеали пролетарського 
інтернаціоналізму.

В роки громадянської війни Україна 
була одним із головних плацдармів 
збройної класової боротьби між бур
жуазією і пролетаріатом. Тут, на укра
їнській зєхалі, за Радянську владу вою
вали росіяни і українці, білоруси і ла
тиші, литовці й угорці, чехи і словаки. 
За особистою вказівкою В. І. Леніна, 
почесного голови І з'їзду комсомолу 
України, на допомогу українському на
роду неодноразово приходили загони 
робітників Москви і Петрограда, з ін
ших міст і районів Росії.

На заклик партії в бій ішли всі, хто 
міг тримати в руках гвинтівку, цілими 
комсомольськими організаціями , нерід
ко прямо із залів засідань з іздів і 
комсомольських конференцій. Так, пря
мо на фронт відправилася третина де
легатів II Всеукраїнського з'їзду комсо
молу, який зібрався у Харкові в розпал 
наступу білополяків. Лише в серпні — 
вересні 1920 року Центральний Комітет

гелем більше двох тисяч комсомольців 
Символом беззавітної відданості 

справі революції стали життя і діла Ми
коли Островського і його Павки Корча- 
гіна, Аркадія Гайдара, шістнадцятиріч
ного комбриіа, що став потім відомим 
письменником, Данила Самуся, одного з 
організаторів /голоді на Чернігівщині, 
Івана Минайленка, члена Харківського 
ревному комсомолу, що загинув у катів
нях денікінської контррозвідки, і бага
тьох інших вихованців республіканської 
комсомольської організації.

Славні бойові ^»інтернаціональні тра
диції героїв громадянської війни були 
продовжені на фронтах мирного соціа
лістичного будівництва.

На будівельних майданчиках соціаліз
му міцніла класова свідомість радян
ської молоді, народжувалося чуття єди
ної сім’ї народів СРСР.

45 тисяч юнаків і дівчат, серед них 36 
тисяч українців, взяли участь у будівни
цтві підприємств і шахт всесоюзної ко
чегарки — Донбасу.

Посланці всіх союзних республік зво
дили Дніпрогес.

70 процентів будівників тут складали 
юнаки і дівчата. Комсомольці і молодь 
виступали ініціаторами багатьох патріо
тичних починань, сміливо впроваджува
ли передові методи і нові форми орга
нізації праці. Багато молодіжних бригад 
добивалися небачених у світовій прак
тиці темпів будівництва.

Достроково вступали в дію вугільні і 
металургійні підприємства Донбасу і 
Придніпров’я, Харківський тракторний 
завод. Комсомольські організації Дні- 
пробуду і Донбасу були удостоєні най
вищої нагороди Батьківщини — ордена 
Леніна.

Із лав комсомолу України вийшли ві
домі новатори виробництва — шахтар 
О. Стаханов, будівник Є. Ромпнко, ста
левар М. Мазай, машиніст П. Кривоніс, 
трактористка П. Ангеліна і багато інших.

Героїчний труд на заводах і будовах, 
у колгоспах і радгоспах юнаки і дівчата 
поєднували з підготовкою до відсічі но
вої агресії імперіалізму. І коли фашист
ська Німеччина віроломно напала на 
нашу країну, багато комсомольців уже 
в перші дні війни пішли на фронт добро
вольцями. Більше мільйона вихованців 
республіканської комсомольської орга
нізації влилися в ряди діючої армії. На 
тимчасово окупованій території діяли 
сотні підпільних райкомів, міськкомів і 
обкомів комсомолу, молодіжних патріо
тичних організацій і груп.

(Закінчення на 2-й стор.).

На сесії Верховної Ради УРСР
20 червня п'ята сесія 

Верховної Ради УРСР 
продовжувала свою робо
ту. Депутати всебічно об
говорювали доповідь мі
ністра охорони здоров’я 
УРСР В. Д. Братуся і спів
доповідь голови постій
ної Комісії Верховної Ра
ди УРСР по охороні здо
ров’я І соціальному забез
печенню О. О. ИІалімова 
про стан медичного об
слуговування населення і 
заходи до поліпшення

охорони здоров я е Ук 
раїнській РСР.

В обговореному питанні 
прийнято розгорнуте рі
шення

Верховна Рада заслуха 
ла і обіоворила доповідь 
голови постійної Комісії 
законодавчих . передба
чень Верховної Ради 
УРСР Я. Ю. Пашка про 
проект Кодексу про 
шлюб і сім'ю Української 
РСР.

Депутати одностайно 
прийняли Закон про за
твердження Кодексу про 
шлюб і сім'ю Української 
РСР

Верховна Рада затвер
дила Укази Президії Вер
ховної Ради УРСР, прийня
ті між сесіями.

На цьому п'ята сесія 
Верховної Ради УРСР сьо
мого скликання закінчила 
свою роботу.

(РАТАУ).

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Про обрання депутата КАПТА О. С. членом Президії Верховної Ради 
Української РСР

Верховна Рада Української Радянської 
Соціалістичної Республіки постановляє:

Обрати членом Президії Верховної 
Ради Української РСР тов. Капта Олек-

сандра Семеновича — депутата від 
Жовтневого виборчого округу Харків
ської області.

Голова Президії Верховної Раді» Української РСР О. ЛЯШКО. 
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР А. ЗЛЕНКО.

м. Київ,
20 червня 1969 року.

П’ЯТИРІЧКА
РУКАМИ МОЛОДИХ

ЗВАННЯ ЗАСЛУЖИЛИ

В ці передсвяткові ДНІ успіш
но трудяться молоді шахтобуді- 
вельипки міста Олександрії. 
Комсомольці та молодь дбають 
про безперебійну роботу машин 
і механізмів на дільницях Аз 2 
і 3, про якість видобувних і про
хідницьких робіт. А перед свя
том за підсумками змагання в 
травні присвоено звания кРа" 
того молодою робітника по 
професіях електрослюсарю діль
ниці № 2 Юрію Горбатюку і мо- 
тористу цієї дільниці Володими
ру Литвинову. Вони заслужили. 
При плані 600 погонних метрів 
прохідники пройшли за п'ять мі
сяців 900.

НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА

Напередодні комсомольського 
свята червоний перехідний 
мандат за травень місяць одер
жала Євдокія Марі иініч з кол
госпу «Росія» Новоукраїпського 
району. Вона одною з перших 
буде рапортувати про виконання 
зобов’язань. Тільки за п’ять мі
сяців цього року молода удар- 
ннця комуністичної праці запи
сала на свій рахунок по 2100 кі
лограмів молока па коропу,

Люба ДОЛНБСЬКА — ол- 
іп з сотень дівчат, які піс
ля закінчення Бобринецько- 
го училища механізації сіль
ського господарства повер
нуться в свої колгоспи. Лю
ба ж працюватиме в споїй 
рідній артілі «Зоря комуніз
му» Ганворонського району. 
На неї чекає поле.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.



2 стор. „Молодий комунар*4 24 чсрввіи рову

патріотів-інтернаціоналістіз
Ілгічевил шляхом

(Закінчення),

(Закінчення).

При захисті соціалістичної Вітчизни 
спостерігалася небувала єдність армії і 
народу, фронту і тилу, героїзм не лише 
воїнів, але й усього населення. Імена 
О. Матросова, І. Кожедуба, Б. Глінки, 
М. Молодчогс, М. Бровченка, Л. Убий- 
воак, Н. Сосніної, молодогвардійців 
О. Кошового, С. Тюленіна, У. Громової, 
Л. Шевцової. І. Туркенича і багатьох ін
ших героїв — вихованців українського 
комсомолу — є зразком беззавітного 
служіння справі партії, ідеалам кому
нізму

За заслуги з справі організації молоді 
в роки Великої Вітчизняної війни і в 
зв'язну з 25-річчям комсомол України 
нагороджено орденом Червоного Пра
пора.

Ще тривала війна, коли на визволеній 
землі України розгорнулися роботи по 
відбудові зруйнованих міст і ^сіл, про
мисловості і сільського господарства. 
На заклик партії молодь піднімала з 
руїн і попелу підприємства Криворіжжя, 
Донбасу, Запоріжжя. Уже в 1944 — 45 
роках випустили першу продукцію Хар
ківський тракторний, Луганський парово
зобудівний. Новокраматорський маши
нобудівний заводи.

Радянські люди за п ять років зро
били те, н? що, за підрахунками спе
ціалістів на Заході, потрібні були деся
тиліття, — повністю відбудували народ
не господарство країни. В цьому велика 
заслуга і молодого покоління Країни 
Рад.

В п’ятдесяті роки комсомол України 
оголосив шефство над будівництвом 
шахт Донбасу. Ударною працею молоді 
за один рік було збудовано 37 нових 
шахт, пройдено 60 тисяч метрів гірни
чих виробок, здано 160 тисяч квадратних 
метрів житла. За цей трудовий подвиг 
комсомольська організація республіки 

І нагороджена орденом Леніна.
| За роки семирічки при активній учас- 
I ті комсомольців і молоді на Україні бу- 
В яи введені в експлуатацію більше 200 
9 ударних об ектів промисловості і сіль* 

ського господарства.
Свій ювілей комсомол України зустрі

чає гідно. Широко розгорнулося зма
гання молодих трудівників на честь 
50-річчя ЛКСМУ. Комсомольські органі- 

, зації республіки шефствують у ювілей
ному році над спорудженням 20 най- 

, важливіших новобудов промисловості і 
сільського господарства.

Своєрідним рапортом молодих робіт
ників провідних галузей народного гос
подарства стали трудові естафети, при
свячені ювілею ЛКСМУ; Тисячі тонн над
планового чавуну, сталі, прокату, ву
гілля, введення в дію ударних об єктів 
і нових черг промислових підприємств і 
зрошувальних систем — ось записи в 
альбомах ювілейних естафет.

Наведу лише деякі повідомлення, що 
надійшли на адресу ЦК ЛКСМУ.

«14 квітня в Миколаєві відбувся об
ласний зліг ударників і членів комуніс
тичних бригад, присвячений 50-річчю 
ЛКСМУ. В області 585 бригад і 14 ти
сяч ударників комуністичної праці, 6з 
тисячі чоловік змагаються за це високе 
звання. Ставши на трудову вахту в честь 
ленінського сторіччя і 50-річчя ЛКСМУ, 
багато комсомольсько-молодіжних ко
лективів виконали свої зобов'язання.

бригада судноскладальників П. Третья- 
кова внесла з Ленінський фонд п ятиріч- 
ки 31 тисячу карбованців і працює в 
рахунок серпня 1970 року.

Молодіжна бригада М. Цукана з ме
ханічного цеху заводу шляхових машин 
виконала свій п’ятирічний план за 2 роки 
8 місяців і до 100-річчя В. 1. Леніна ви
дасть надпланової продукції більш як на 
50 тисяч карбованців».

— ... .. .............

Майже 20 тисяч комсомольсько-мо
лодіжних ланок і бриіад, більше 400 ти
сяч членів ВЛКСМ трудяться на вирі
шальних ділянках сільського сподар- 
ського виробництва. Ось рядки одного 
з численних рапортів сільських трудів
ників:

«522 комсомольсько-молодіжні колек
тиви по вирощуванню кукурудзи і 221 
колектив по вирощуванню цукрових 
буряків у стислі строки і на високому 
агротехнічному рівні завершили посівну, 
приступили до обробітку посівів, — го
вориться в доповідній вінничан. — В 
обласному центрі ударною комсомоль
ською будовою оголошено споруджен
ня заводу автоматики».

31 травня в республіці відбувся ком
сомольсько-молодіжний суботник, при
свячений 50-річчю ЛКСМУ. В ньому взя
ли участь більше 6 мільйонів юнаків і 
дівча->, ветеранів комсомолу. Гроші, за
роблені під час суботника, перераховані 
у фонд комсомолу України,

50-річчя ЛКСМУ — один з етапів під
готовки до ленінського століття. 26 
червня в усіх комсомольських організа 
ціях республіки будуть підведені перші 
підсумки участі у Всесоюзному ленін
ському заліку. В цей день кожен член 
ВЛКСМ звітуватиме перед партією і 
комсомолом, як він оволодів теорією і 
практикою ленінізму, виконує ленінські 
заповіти.

В період підготовки до 100-річчя З ДНЯ 
народження В. І. Леніна в комсомоль
ських організаціях республіки прохо
дять Ленінські уроки і Ленінські огляди, 
змагання за право одержати мандат 
«Червона гвоздика», створюються юві
лейні Ленінські фонди. Багато комсо
мольсько-молодіжних колективів зобо
в'язалися виконати свої п'ятирічні зав
дання до 22 квітня 1970 року.

В побудові комуністичного 
ства радянський народ і його 
вбачають свій патріотичний і 
ціональний долг.

Комсомол України підтримує 
з молодіжними організаціями 25
тей, воєводств та округів соціалістичних 
країн, а також з комуністичними і про
гресивними молодіжними організаціями ■ 
Франції, Італії, Англії, Бельгії, Японії.

Ми ні на хвилину не забуваємо, що ін
тернаціоналізм гередбачає консоліда-І 
цію єсіх передових, революційних сил. 
Інтернаціональне виховання завжди но
сить класовий характер, антиімперіаліс
тичну спрямованість.

Юнаки і дівчата України подають мо
ральну й матеріальну підтримку моло
діжним організаціям країн, які борються 
за національний суверенітет і визволен
ня від експлуатації капіталу. На кошти, 
зароблені під час суботників і недільни
ків, трудових вахт солідарності, купую
ться і передаються молодим патріотам 
Південного В’ стнаму медикаменти, ме
дичне обладнання, учбові посібники і 
книги

Багато посланців України трудяться на 
будівництві підприємств, медичних і уч
бових закладів, які споруджуються з 
допомогою СРСР в країнах Азії і Аф-

- рими.
Ленінська дружба народів — одне з 

визначних завоювань Жовтня, Ми — ін
тернаціоналісти. В братерській співдруж
ності радянських народів, міжнародній 
солідарності трудящих — наша сила, 
запорука всіх перемог і звершень в 
ім’я комунізму. Чотиримільйонний ком
сомол України ударним трудом втілив у 
життя головний заповіт Ілліча — «добу
дувати і зазершити те, що ми почали». 
Своїми досягненнями молоді трудівники 
республіки зміцнюють дружбу радян
ських народів-браіів, могутність нашої 
багатонаціональної соціалістичної Бать
ківщини.

суспіль- 
молодь 
інтерна-

зв язки 
облас-

Завжди і в усьому про
являти свою ініціативу, 
свій почин, — так запо
відав комсомолу Ілліч у 
своїй історичній промові на 
ill з’їзді РКСМ. Саме гак 
і діяв комсомол, виконую
чи цей заповіт вождя. Га
рячим подихом овіяно 
сторінки літопису КОМСО
МОЛУ України після грома
дянської війни, в роки ін
дустріалізації, колективі
зації, в роки п’ятирічок.

Комсомол гартувався в 
труді, готувався в ісоавіа- 
хімовськнх гуртках і клу
бах до захисту рідної Вії' 
чизни. Цс був той полу
м'яний гарг, який породив 
у роки Великої Вітчизня
ної війни небачений масо
вий героїзм молоді, її ви
сокий моральний дух.

Всій країні відомі іме
на молодогвардійців 
учасників 
кої іскри», 
іцина свято шанує нам - 
ягь Марії Мошпягун і 
Петра Лахмана, Клани 
Байраченкс" і Олени Бу
р’янової, Феді Шепеля і 
Яті Матвієнка.

Ще гриміли бої 
няної війни, а країна 
розпочинала наступ 
мирному фронті.

40-річчя рідної 
публіки комсомол Украї
ни ознаменував будівни
цтвом на протязі одного 
1957 року 37 шахг Донба
су. За комсомольськими 
путівками в Донецьку іі 
Луганську області прибу
ло 25 тисяч добровольців. 
Кожна обласна комсо
мольська організація бу
дувала шахту, в тому 
числі й наша. Героїчною 
працею на будівництві 
«Кіровоградської - К о м- 
сомольської» відзначи
лись ударні бригади про
хідників В. Тарасснка і 
М. Руденка, 
Г. Когляка і В. 
ва, штукатурів 
биии, мулярів 
ПІНСЬКОГО.

Сьогоднішня 
мольська юнь, 
хами батьків, 
кращі 
поколінь, гартується в 
труді, на широких колгос
пних ланах, у забоях 
шахт, біля верстатів, вона 
збагачується духовно в 
громадському житті.

В ювілейний рік комсо
молу України продовжу
валася ініціатива, пошук, 
творчість, які були харак
терні ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ ком
сомольських організацій 
у дні підготовки й прове
дення попередніх визнач
них дат в історії комсо
молу.

На ювілейну вахту ста
ли десятки комсомоль
сько-молодіжних колек
тивів тракторних бригад, 
механізованих ланок, мо
лочно-товарних ферм, 
промислових під ТІ р II-

і|
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Т. Шер- 
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наслідуючн 

традиції старших 
гартується
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ЗАКОН
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОДЕКСУ ПРО ШЛЮБ ТА СІМ'Ю УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Верховна Рада Української Радян
ської Соціалістичної Республіки поста* 
нооляе:

Стаття І. Затвердити Кодекс про шлюб 
тз сім'ю Української РСР і надати йому 
чинності з І січня 1970 року.

Стаття 2. Доручити Президії Всрхов-
Голова Президії Верховної Ради

іюї Ради Української РСР встановити 
порядок введення в дію Кодексу про 
шлюб іа сім’ю Української РСР і за
твердити перелік законодавчих актів 
Української РСР, які втрачають чинність 
у зв’язку з введенням Кодексу про шлюб 
та сім’ю Української РСР в дію.

Секретар Президії Верховної Ради

м. Киї«, 20 червня I960 р.

РСР в дію.
Української РСР

О. ЛЯШКО.
Української РСР

А. ЗЛЕІ1КО.

ємств. транспорту, будов 
і зв’язку.

Яскраво проявився ен
тузіазм комсомолі! об
ласті в день 31 травня, ко
ли більш як сто тисяч 
юнаків і дівчат вийшли на 
ударний „„...-.Ьттіпіїн 
суботник, 
50-|нччю 
раїни.

Готуючи 
ювілею ЛКСМУ і ИЮ-річ- 
чю від дня 
В. 1. Леніна, 
комсомолу 
дальшим 
лепням ([юрм роботи 
ідейному 
учнівської 
СІ.КОЇ молоді.

На закінчення 
тюк говорить:

— Змінюються 
ця комсомольців, 
ніколи не старіє комсомол, 
не згасає 
ність і бойовий дух. 
кличуть уперед і 
ють навколо партії 
смертні ленінські 
Все, чим живе радянська 
молодь і її авангард 
Ленінський комсомол. — 
пов'язано з іменем Ле
ніна.

І немає для нас нічого 
більш прекрасного і більш 
благородного, ніж бути 
ленінцем, самовіддано бо
ротися за справу, якій вій 
віддав все своє жиггя.

Жити, як Ленін! Пра
цювати. як Ленін! Боро
тись і перемагати, як Ле
нін! — ці девізи ось уже 
50 років горять на пра
порі нашої організації. 
Вони стали для нашої мо
лоді дороговказом у бо
ротьбі за здійснення ве
личних ідеалів комунізму.

На
ветеран комсомолу. 
КПРС з 1924 року Л. 
Зайцев, бригадир 
дн формувальників 
парного цеху 
пупу заводу

комуністичний 
присвячений 

комсомолу Ук-

гідну, зустріч

народження 
комітети 

працюють над 
у д о ск о її а- 

по 
загартуванню 
та СТЛ'ДСІІІ-

М. Сиро-

ПОКОЛІП- 
та

його натхнен
ного 
єдна- 

без- 
ідеї.

пленумі виступили 
член 

В. 
бриї а- 

ли- 
сірого ма

їс Червона 
зірка» В. Заревнюк, Гая
вші Гсндснсурсн — від 
імені гостей, членів' Рево
люційної спілки молоді 
МИР. завідуючий відді
лом сільської молоді ЦК 
ВЛКСМ Ф. Кияшко. Тов. 
Кияшко вручив Почесну 
грамоту ЦК ВЛКСМ, 
якою нагороджена Кіро
воградська обласна ком
сомольська організація з 
нагоди 50-річчя ЛКСМУ.

Учасників 
пленуму вігали 
пери та жовтенята 
Кіровограда.

Слово надається 
дуючому відділом 
.■польських організацій об
кому комсомолу Б. Яси- 
новському. Він зачитує 
постанови ЦІ( ЛКСМУ та 
обкому ЛКСМУ про від
значення комсомольсь
ких організацій. комсо
мольсько - молодіжн н х 
колективів з нагоди 50- 
річчя комсомолу Украї
ни.

За високі показники в

урочистого 
юні тііо- 

міста

заві- 
комсо-

змаї ан- 
піввіко- 

ЛКСМУ,

Сіиіін.иісіїїчііому 
ні, присвяченому 
вому ювілею 
Пам'ятний Червоний пра
пор ЦК ЛКСМУ вруча
ється комсомольській ор
ганізації 3 н а м' я 11 с ьк ти <» 
локомотивного депо, па
м'ятні вимпели ЦК 
ЛКСМУ — комсомольсь
ко-молодіжній бригаді 
токарів, механоскладаль
ного иеху № 2 Кірово
градського агрегат ного 
за воду, к о мс о м ол ьськ.о-
молодіжному колективо
ві імені 50-річчя ВЛКСМ 
молочно-товарної ферми 
колгосп)' -*Мир» 1 айво- 
роиськтио району.

Зачитується постанова 
бюро Л КСМУ про відзив-• ( 
чеиня перехідними Чер
воними прапорами обко
му ЛКСМУ комсомоль- 
сі.ко-молодіжного колек
тиву бригади формуваль
ників ливарного цеху сі
рого чавуну заводу «Чер
вона зірка», комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву тракторної бригади 
колгоспу «Зоря комуніз
му» 11 о в о а р х а н ге, і ьс ьк о -
го району, комсомольсь
ко-молодіжного КОЛСКТи-
ву молочно-товарної фер
ми колгоспу імені Леніна 
Новгородківського району 
та про занесення цих ко
лективів до Книги поша
ни обласної комсомольсь
кої організації.

Перший секретар об
кому комсомолу М. Сиро
тюк вручає перехідний 
приз двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гн 
тилова комсомольсько- 
м ол оді ж н о му к о л с к ті 11; у 
тракторної бригади кол
госпу «Дружба» Новоук- 
раїнського району і а пе
рехідний при т виробничій 
бригаді Богданівської 
середньої школи Зііам'ян- 
ського району.

Учасники пленуму од
ностайно приймають тек
сти вітальних листів на 
адресу ЦК КПРС та ЦК 
КГ1 України.

В роботі урочистого 
пленуму взяли участь чле
ни бюро обкому партії, 
секретарі обкому КП Ук
раїни М. П. Суркін і Л. Г. 
Кравченко, перший секре
тар Кіровоградсько г а 
міськкому партії І. П. Ва- 
лявськин, а тдкож заступ
ник голови облвиконкому 
Д. С. Сиволап, завідуючий 
відділом пропаганди і агі
тації обкому партії О. К. 
Піскупов, завідуючий від
ділом адміністративних 
органів обкому партії 
А. Д. Качан, завідуючий 
відділом шкіл обкому 
партії В. І. Вибрик, голо
ва виконкому 
градської 
депутатів 
Б. К. Катеринчук.

Учасники пленуму по
дивились святковий кон
церт.

Кірово- 
міської Ради 

трудяш и х
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ІТажко перелічити всі адреси 
трудового подвигу молодих. 
Цс заводи «Червона зірка» і 
Агрегатний, будівельні трести 
«Кіровоірадпромбуд» і «Кіро- 
иогралсільгоспбуд». олійжпр- 
комбінат І автобусний парк... 
Всюди руками молодих кіро- 
вогра.ініїі вписуються славні 
сгоріики п трудову Ленініану. 
А минулої суботи Кіровоград
ський міськком ЛКСМУ "Ро
вів зліт переможців соціаліс
тичного змагання, присвяче
ного 100-річчю ні,і дня народ
ження В. І. Леніна та БО-річ- 
чю комсомолу України, Ного 
учасниками були переможні 
першої о етапу тмйгань іа ііл- 
пу зустріч ленінського юві
лею.

Учасники зльоту покладі 
кпітіі до пам’ятника С. М. Кі-‘ 
І’."»У. до пам'ятника Невідо
мому солдату, а потім впру'-' 
шили п парк, де поклали кві-

ти л<> підніжжя пам’ятника 
В. І. Леніну. В літньому те
атрі парку зліт розпочаи'сноіо 
роботу. З доповіддю про під
сумки соціалістичного змаган
ня на честі, знаменної лати 
виступи» перший секретар Кі
ровоградського міськкому ком
сомолу А. Ніцой.

Групове свято молоді відбу
лося в переддень піввікової о 
ювілею комсомолу України. 
Його основними героями були 
КОМСОМОЛЬЦІ, ЦІЛІ колективи 
молодих виробничників. З Іні
ціативи червоно іорінців і агре
гатників у місті широко роз
горнулося змагання між ком
сомольсько - молод і ж II II м ц 
бригадами за право наливати
ся колективом імені 
сі.кої вахти труда, за 
культуру виробництва, 
соку якість продукції, 
раціоналізатори т (доки

Леніп- 
писоку 
іа пи- 

Молоді 
н цьо

му році внесли близько 10 ти
сяч рацпропозиції} з економіч
ним ефектом більше 150 тисяч 
карбованців. Переможцями 
періїїоіо етапу .змагання за 
гідйу зустріч 100-річчя від пня 

Щароджсііпп В. І. Леніна ста
ла бригада токарів на гали 
Антоііової з третього ме.хапо-

складальною цеху заводу, 
«Червона зірка».

Комсомольсько - молодіжна! 
бригада мулярів з Г>У-| трес
ту «Кіропої радсілш оспбуд»,
якою керує заслужений (>УДІ-. 
псльїиік республіки Борис За-’ 
пуда, пже закінчила кладку і: 
монтаж надпланового 68-квар- 
тнрпоіо житловою буднику. 
Молоді робітники ремзаводу 
«Укрсі.тьгосптехіїіки» М> I»1 й 
Остропськпй та Василь 
ла уже виконали завдання 
І!Н>9 року і працюють п раху
нок наступного року.

Серед кращих — комсомоль
ський екіпаж автобусного нар-, 
ну, де бригадиром Микола 
Жабокріїці.кий. комсомоль
сько-молодіжна бригада Імені 
■»0-річчн ВЛКСМ Тетяни Курас 
з центрального упіпермаїу. 
штукатури ,ч бригади Ольги 
Валакдн и ВУ-З тресту «Кіро- 
ногцаднромбуд». Ще називаю
ться цілі колективи І окремі 
переможці. Молоді кіропо- 
ірадці, складаючи Ленінський 
залік, рапцртують про свої 
трудові звершення. Плем’я 
молодих Трудівників Йде до 
знаменної дати в перших ли
вах будівників КОМУНІЗМУ.

В. ГАІІОЦЬКНИ.
і



„Молодий конулар & стоїт

родини 
великих 

націй-

мікрофоні’ підходить 
Івана Тобілевича доктор 

наук Па.іар ІОр'є-
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настрій

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

£ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

М АРЕНІ СЛОВО ФУТБОЛ «Огслло в 
Художній фільм.

НА ВІДКРИТТІ 
ПАМ’ЯТНИКА ТА МУЗЕЮ 
II. К. КАРЯЕНКД-КАРОГО

' Ранок був схожий 
лейдоскоп, у якому перелива
лись барви літа і’ святкового 

л^браппп. Дороги до хутора 
Надії етили пеівичаііпо веле
людними. Село Карлюжспе 
вподовж центральної, вулиці 
вивісило червоні прапорці; і 
ті іорілн, як баї рипі пелюст
ки маків.
’ Садибу славетного нашого 
Земляка Івана Карповича Кар- 
пеііка-Кпроіо заповнили тися
чі шанувальників: колгоспни
ки сусідніх сіл, кіровоїрадці, 
госгі з Києва. Об одинадцятій 
годині заступник голови Кіро
воградської о облвиконкому 
Д. С. Сиволап відкриває уро
чистий мітинг. Він падає сло
во заступникові міністра куль
тури УІ'СІ* і. Т. Буланому. 
Іван Тихонович говорить про 
творчий шлях і неоціненні) 
вклад в культуру рідного на
роду, ЯКИЙ ВНІС великий дра- 
матурі.

Ліворуч білою хмариною 
покривала .затягнуте погруд
дя письменника. Широка алея, 
що веде до нового му.їсю 1 
майдан " пам’ятника Що-

•5г < . Ли'»™*
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разу ішоухаюгь лункими хви
лями оплесків.

’ До 
внук 
технічних

! внч Тобілсвич.
І — Щиро вдячні вам. — 
. звертається він до учасників 

мітингу, — за ту шану, яку ви
, віддали Карпспку-Карому, зі-
- бравшись сьогодні тут.

■ Схвильовано звучить голос 
• заслуженого артиста респуо- 
, ліки, режисера Кіровоград

ського музично-драматичної о 
театру ім.' М. Л. Кроіінвнпць- 
кого Михайла Олександровича 
Донця:

— Мені було сім років, коли 
пішов від нас на вічний спо
чинок Іван Карпович Карпен- 

, ко-Кариіі. Ллє його твори фор- 
і мувалп мене як людину і як 

актора... —■
Здавалось, ніби дуб «Мико

ла» і дуб «Панас»' ііідстуїін- 
' лисі, ближче до старої хати.
■ Сонце нанизало на проміння 

хрещате дубове листя, і воно
1 .зелено ііодзлоіповало в . і РО"
■ чистій тиші.

I раптом біле полотно спа
ло з постамента. Під .звуки 
іімну Радянського Союзу 
бронзовий Іван Карпович гля
нув на своїх співвітчизників. 
Відкрите польове обличчя, 
замріяний погляд, густі вуса... 
Портрет, знайомий ще і» 
шкільної лави. І все ж щось 
невловимо нове відчувалось н 
ньому.

Композицію пам'ятника до
повнює стела, па якій шікар- 
бувано маски печалі і сміху. 
Автор пам’ятника — народ
ний художник України скульп
тор О. О. Ковальов, який теж 
приїхав і» столиці на від
криття.

.Найбільш - заклопотане I 
радісне обличчя у другого вну
ка драматурга Андрія Юр’є- 
вича Тобілевича. який віддав 
довгі роки свого життя н,п 
садибі. Це у пелнкій мірі зв- 
вднчуючи йому, тут збереглися 
сліди і. к. Карпспка-Карого 
та його соратників по мис
тецтву.

На ' гранітному постаменті 
спалахували рожевими і біли
ми ВОГНЯМИ Троянди. ВІІІЮІ ІЗ 
червоними стрічками. Кошики 
з квітами. їх принесли сюди 
каллюженні, кірової радці, 
олекса ндрійці. принесли
Компановки, Нопоукраїнки та 
з інших місць Кіровоград- 
ЩИІІІІ,

А через кілька хвилин Д° 
могили письменника, яка .зна
ходиться па сільському цвин
тарі, вихлюпнулась барвиста і 
тиха людська течія. щоб 
Післинитись прахові славетно
го енна України.

.-.На східцях тонно відкри
того нового музею І. К. Кар- 
непка-Карого з’їор.м и л о с я 
стільки охочих попасти ,,СІ’’ 
тими в ііріімішения, шо на
віть двері безпорадно рошо- 
дили скляними крилами. Про
сторі кімнати гортались як 
сторінки книги, яку ЛЮООВІІО 
оформили працівники облас
ного краєзнавчого музею та 
кіровоградські художники.

Перша сторінка-кімната опо
відала про похмурі часи крі
посницького прана, народних 
месників, про 1845 Рік, коли 
народився Іван Карпович. До
повнюють експозицію два чу
дових панпо-ііортретн I. II- 
Котляревського та Т. Г. Шев
ченка.

П’ять залів розповідають 
про театральну і громадську 
діяльність I. К. Карпенка-Ка- 
рого. Фотодокументи, репро
дукції,. оригінали. Перед очи
ма оживають видатні україн
ські артисти II. Саксагансі.кпй 
та. ЛІ. ЗаньковсцькіС пронизує 
проникливим поглядом побра
тим но сцені і но пере Івана 
Карповича ЛІ. “ 
ІІІІИЬКІІЙ.

Блакитні важкі 
ажурні фіранки

J1, Кропив-

портьєри І 
па вікнах

створюють СВІТЛИЙ 
зиайо.мства з життєписом про
славлених корифеїв україн
ського театру.

Муїсйна книга відгуків по* 
повнилась зворушливими ряд
ками відвідувачів. Ось шо на
писав київський -письменник 
Сергій Плачинда: «Сталося! 
Храм української культури се
ред степу широкою — храм 
Тобілсвпчів відкритої Відкри
то для мільйонів! Подія зна
менна. радісна, щаслива!». 
І далі: «Важко відшукати від
повідність у світовій культурі 
до моїутпьої невмирущої ро
дини Тобілсвпчів — ......
великих драматургів, 
артистів, фундаторів 
пального театру».

Чуєш, брате мій, товаришу 
мій.

Відлітають сірим шнуром 
журавлі у вирій.

Тужлива мелодія пісні про
зоро плине над хутором |,а* 
дією, полонить, зупиняє юрми 
людей на алеях, стежках, біля 
колишньої чумацької криниці. 
Виступає заслужена хорова 
капела' Української РСР заво
ду «Червона зірка». Дівчата 
б хлопці п національних кос
тюмах, іоні скрипалі, танцю
ристи. З рі иіп.х куточків нашої 
області прибули вони сюди, 
щоб покатати свою майстер
ність і талант.

Цього дня кожний, хто по
бував на садибі І. К. Карпен- 
ка-Карого. обов’я ікови вишів 
кухоль студенти джерельної 
води і і «чумацької» або 11 
«татової» криниці. Обов’язко
во відвідав Калинову алею та 
звивисті стежки біля ставка, 
де в минулому чулись кроки 
Г1. Саксагапського. /И. Сядов- 

ської-Барі іотті. Д. Ліовн, Г. За- 
тиркеїіііч-Карпіпсьі.ої.

Вже за брамою садпйи-за- 
иовіднпка відчуваєш щиру лю
бов і повагу народу до свою 
улюбленого письменника. Мо
лоді і літні відвідувачі від 
самого хутора до Карлюжепп- 
іо розтягнулись по курній до
розі. і туї. мимоволі, згадує
ться напис па мої млі драма
турга: «Люди вмирають — 
ідеї вічні. Серце твоє, налите 
правдою і любов’ю до рідкого 
темного люду, полягло помеж 
ним. а дух величний твій ви
татиме над ним вовіки. Коли 
ж незрячі тепер прозріють — 
тебе в сім’ї своїй вільній, НО
ВІЙ спом'януть».

Збулися пророчі слова. 1 до
ка >ом цього є цей незвичай
ний сонячний день 21 червня 
196!) року па хуторі Надії.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор »Молодого ко
мунара».

Хутір Надія.
Фото В. КОВПАКА.

І ІІИНр.іА-а кольоровою теле
бачення. «Апиа па шнї». Худож
ній фільм. (М). 22.45 — До 
50-річчя ЛКСМУ. «Спектр». Мо
лодіжна програма. (Львів). 23.25 
-• До Дня радянської молоді. 
«Твої ордени, комсомол». (V се
рія). (ЛІ).

Друга програма. 19.30 - Між 
іі.дродниЛ огляд. (К). 20.00 —• 
До 100-річчя я дня иароджсміиі 
В І. Леніна. «Коли музика — 
діЛ'іе покликання». (Одеса).

яій вечір осідлав норовистих Псгасів, 
вони задзвеніли на літій естраді... 

1 Зворушливі світлі рядки про Уі 
прочитав сіудеиг Кіровоградського 
Дагоіїчпого і:: ї'г: 
ІЧве.ці,. Вірш «Скеля» 
шаткуючого поета ІІуржапа 
нова, який Теж 
педінституті, був 
оплесками. Ііуржіш 
поетичні твори про дружбу радянських 
народів та про священнії обов язок пос
та. <

Вдало виступив учасник Великої Віт- 
Дшшяпої війни, член обласного літера. 
'гУрпого об'єднання Микола І аличенкр. 
Його поезія «22 червня» по-справжньому 
ех вид ю в а.т а с лу х а ч І з.

Строфи, що пахли морем и риболове
цькими сітями’, приніс із собою па не 
своєрідне змагання працівник Кремге- 

^Гівсі.кої га.ісііі «Наддіїінршіська прав- 
> Едуард Ярушок.

Мереживом ліричних мініатюр про М8- 
1’!>. про рідну землю втішила синю ти- 
Х,ІУ літнього театру робітпнпя кірово- 
градс.ької швейної і|>абрики Марія Кри- 
нщико.

1 Іоезії, в яких хлюпало добірне зерно

країну 
т гіе- 

іпсппАту Олекса п д р 
казахського по- 

Танірбсргс- 
навчається в нашому 
зустрінути її гучними 

прочитав ще два

і оживали славні хлібодари, що випести
ли «колосся по саме серце» 
Вільпіаиського району 
толь Василь Мсільщічук.

Карбовані рядки про 
двадцятих років та про 
тав працівник редакції

привіз і. 
молодиіі учи

КОМСОМОЛЬЦІВ
І. Леніна чп- 

зети «Кірово
градська правда» Володимир Барамба.

А якщо я сиішюсі. розчахнений 
11а порозі пісень і крил. 
Тоді серцем промчан. Корадгікп. 
Розрубавші! йор навпіл.
І [е рядки із іііріііа місцевого поста Ва

лерія Гончаренка. На турнірі він прочи
тан три поезії із ісКраснодонського цнк- 
ЛУ*’ . пІ ось па снсиі естрадний оркестр. Но- 

чска-

ЗУПИНКА
В.
газ

ки учасники турніру відпочнвялії,
.......... * ... п м'їгчпі па пгтплпііочи на рішення жюрі, па естраді пере
ливався всіма; кольорами райдуги .кон
церт кіровоградських аматорів.

Ця музична пауза через півгодини зно
ву перетворилася в урочисту іншу. 1 оло-
па жюрі В. Погрібний оголосив резуль
тати поетичного змагання, яке було ор
ганізоване обкомом комсомолу та об
ласним літера гурним оо єдианіїям.

Першу премію здобув працівник га.'.е- 
ПІ «Молодий комунару Валс(Ий Гонча
ренко вйшіем' «Сльоза матері! Олеср; до
щового», другу і тропо — Нуржаїї Гапір- 
бергеиов га'Микола Галиченко.

Минулої суботи футболісти 
кіровоградської «Зірки» грали 
в Чернівцях з «Буковиною», 
яка займала тринадцяте місце 
п турнірній таблиці команд 
третьої підгрупи другої іруші 
класу «А». Результат матчу — 
2:0 на користь господарів 
ля. Це відчутна поразка «Зір
ки». Адже в попередніх п'ят
надцяти турах вона зазнала ли
ше трьох поразок і всі з і””" 
ровом па одне очки.

інші комгадії підгрупи дії ра
ди так: СКА (Львів) -- «Дина
мо» — 2:2, «Металіст» — «Бу
дівельник» — 3:0, «Шахтар» — 
«Дніпро» — 2:0, «Хімік» — «Ме
талург» — 2:1, СКА (Одеса) — 
СКА (Київ) — 0:1, «Суднобудів
ник» — «Десна» — 0:0. «Локо
мотив» (Херсон) — «Автомобі
ліст» — 0:0. «Карпати» — «Тео
рія» — 4:1, «Локомотив» (Він
ниця) — «Кривбас» — 3:0, «Азо- 
вець» — «Авангард» — 1:0,
«Металіст» і вінницький «Ло
комотив» проаелп пропущену 
раніше гру. Рахунок 0:0.

Після цього туру «Зірка» пе
ремістилася па шосте місце.

Наступний тур — завтра. KI- 
ровоградці зустрінуться у Він
ниці .з «Локомотивом».

СЕРЕДА, 25 червня. Перша 
програма. 11.00 -- Тслевісті. (К). 
11.10 — Телефільм «Рідні всі 
місця». (К). Н.ЗО — «Екран учи
теля». (К). Г.1.00 
Дюлахазі».
(Кіровоград). 13.35 — Наші ого
лошеная. (Кіровоград). 16.50 — 
Телеиоинпи. (М). 17.00 — Про
грама українського телебачення. 
«Мова тварип». Науково-по
пулярний фічьм. (К). 18.(М) — 
Л<> Дня радянської молоді 
«Твої ордени. комсомол». (ГИ і 
IV серії). (М). І9.СІ) Інфор
маційна програма «Час». (М) 
4935 — Урочисте вілкрн ітя Днів 
.культури Польської Народної 
.Республіки в СРСР. нрпевячеинх 
25-річчто відродження Польщі. 
Трансляція з концертного залу 
їм. Чайкопськото. (М) 1'. перер
ві — ітлспісті. 22.00 — «Погляд». 
Молодіжна програма.

Друга програма. 19.10 — Ху
дожні* фільм. (Кіровоград).

ВІВТОРОК. 24 червня. 11 90 - 
Тслевісті. (К). 11.10 — Тсле
фільм «Громобей». (К). 17.05 
Фільми д.чя дітей. 17.45 — Тіа 
лпоп.ігапднгтеькі теми. 18.00 
Телефільм «Твої орлепн, комсо
мол». (І і П серії)........... ..
Художній Фільм
20.30 — Програма 
21.00 — Програма 
го колюровою
О Олесь. 
Спектакль 
ім. М. Л іпьканецької. (К> 22.10 
— фуіб.т.ч «Дя’і їмо» (К). — 
«Крила Рад».

(М). ія.ео - 
«Покірлива». 
«Чаг*. (М). 

українсько 
телебачення.

«Ніч па полотті», 
.'іьг.івського театру

2В червня. Перша 
І().(Ю — Те.тсповнпн 
— Для школярів.

В. і. Лсігіпа».
10.45 —

І музею

ЧІ.ТВ! Р. 
прої рама.
(М). 10.15
«Сорт никв
«Я. Свердлов». (ЛІ). І 
Репортаж з державного 
ім. О. С. Пушкіна (М). 11.45 — 
Для щісодяріа. «Дію піонер
сько. (М)«, 12.15 — «Тобі,
юність» (ДвФсціж). 12 45 — Те» 
лсвіеті (1\) 11.15 — Передача,
присвячена 50 річчю ЛК-СМ Ук*

. р.зїин В перерзі — тслевісті
19.30 — «Клуб «фпезнавців». 
(Кіровоград). 20.30 — Гпформ.т- 
ційна програма «Час». (М>. 21.15

СЕРЕДА. 25 червня. 10.45 — 
Художній Фільм «Удар. те 
удар!» IG.50 — Повний. (Мі. 
17.00 — Програма українською 
кольоровою телебачення. Па 
уково-популярний фільм «Мова; 
тварин». (К). 1S.00 — Телефільм 
«Твої ордени, комсомол». (Ill і 
IV серії). (М). 19.00 — Програ
ма «Час». (М). 1930 — Відкрит
ая Дній польської культури к 
Cl’CP. (М). 22.90 — Телефільм 
«Секрети красивого танцю».

ЧЕТВЕР.
Передача.
ДедЪгсьмн
KU Молоді
11(кнр:чла 
Програма _
чешгя. Художній фільм
па шиї». (V.). 2І.45 — Молодіж
на нриггиїмз «Спектр» (Льаіп). 
2R.25 — Тетсфільм «Твої оплсіні, 
комсомол». (V серія). (М>.

26 червня. 11.15 — 
присвячена 50-річчн>
Комуністичної С.ціл
України. (Ю. 29.30— 
сЧас». (МІ. 21.15 — 
кольоровою толобя- 

«Анна

ч
Редактор В. ПОГРІБНИМ.
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„Молодий комунар0 - 24 чернил I960 року

итздіть навчатися. I

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМПРИПОЛІ УЧНІВОГОЛОШУЄ ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ НА I960 - J970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

промисловими

продовольчими

до ЗО років, які

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ

і

І

І

до 16

РСПС-

БК OJ79O. Зам, № 2717. Тираж БО.ООО.Індекс 01197«

■ ппс- 
ІНІСТк

І

НА 1969—1970
На денне відділення 

школи на такі спеціальності, 
обробка металів різанням.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
па базі неповної середньої 

слектроапаратобудування, 
____ ______ , електроустаткування промис

лових підприємств і установок; на базі середньої шко
ли — из спеціальність електроаііаратобудувьнпя.

Вступники складають такі іспити: па базі середньої 
освіти — з української мови та літератури або російської 
мови та літератури (твір) і математики (усно) і на базі 
восьмирічної школи — з української або російської мо
ви (диктант) і математики (усно).

Заява про дірпйом подається иа ім’я директора техні
куму і додаються такі документи, документ про освіту 
(оригінал), автобіографія,■ медична довідка (форма 286), 
три фотокартки 3X4 см, витяг з трудової книжнії.

Особи, нагороджені після закінчення восьмирічної 
школи похваЯьиою грамотою або після закінчення деся
тирічки золотою медаллю, зараховуються до технікуму 
без екзаменів.

Прийом заяв від осіб, що закінчили восьмирічну піко
ву — з 15 червня до Зі липня; від осіб, що закінчили 
середню школу — а 1 червня по 15 серпня.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Олександрія Кіровоград
ської області, вул, Жовтнева. 62.

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ

УЧИЛИЩЕ № 10
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

НА 2969 - 70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує кваліфікованих робітників для цукрової 
промисловості з таких спеціальностей:

оператор дифузні — токар по металу, 
складач дифузійних ножів — токар по металу, 
сатуратннк-штукатур-маляр, 
оператор фільтрів — штукатур-маляр, 
апаратник варіння цукру — слюсар, 
цснтрифугозщпк-слюсар.
внпарннк-муляр,
бригадир вапняно-випалювальної печі — муляр, 
центрифуг овшнк-тссляр-с гол яр, 
формувальпик-ливарііик, 
електромонтер, 
слюсар-ремонтник.
Учні, які закінчують училище, направляються на робиіу 

на цукрові заводи.
В училище приймаються юнаки і дівчата, які закінчили 

8 та 10 класів, народження 1953 — 1954 року. Зара
хування в училище — без вступних екзаменів.

Учні забезпечуються безплатно триразовим харчуван
ням, одягом, взуттям, комплектом постелі і одержують 
на руки третину заробітку в період практики.

Гуртожитком в першу чергу забезпечуються сироти і 
ділі інвалідів Вітчизняної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки, иа спеціальності формусаль- 
пнк-ливариик — 1 рік.

Вступники подають заяву па Ім’я директора, свідоцтво 
або атестат про освіту, свідоцтво про народження або 
паспорт, характеристику з школи або місця роботи, до
відку про став здоров’я (форма Аз 286). автобіографію і 
шість фотокарток розміром 3x4 см.

Заяви приймаються до І0 серпня.
Початок занять 1 вересня.
Адреса училища: с. Капітанівка Новомііргородського 

району, МПТУ Хі 10.

київський ТЕХНІКУМ ТРАНСПОРТНОГО 
БУДІВНИЦТВА

оголошує прийом учнів на 1969—70 
навчальнії» рік на базі неповної 
середньої та середньої школи

Технікум готує техіїіків-будівельііиків залізниць, 
мостів, тунелів та техпіків-механіків будівельних 
машип.

Учні забезпечуються гуртожитком та стипенді
єю на загальних підставах.

Адреса технікуму: м. Київ, 151, вул. Війни- 
цька, 4. Телефон 76-33-72.

Інгульське сільське 
професійно-технічне 
училище N94

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА ОДНОРІЧНІ і ДВОРІЧНІ КУРСИ ТРАКТОРИСТІВ- 

МД1ШІІІК.ТІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ

На дворічні курси тракіорнстів-машиністів ’ широкого 
профілю приймаються юнаки та дівчата віком не менше 
15 років і- місяців, а па однорічні курси — віком не мен
ше 16 років 6 місяців з освітою 8. 9. 10 класів.

Для вступу в училище треба подалі заяву на Ім’я ди
ректора. направления з радгоспу чи колгоспу, свідоцтво 
про освіту, свідоцтво про народження чи паспорт, харак
теристику зі школи довідку про стан здоров'я, довідку 
з місця прожиатния. довідку про склад сім’ї. 6 фотокар
ток розміром 3x4 см. ' ' ’

Заяіи документами'приймаються щодня.
Початок 'знять 1 вересня і 15 листопада 1969 року по 

мірі комп.ісктуьііі'і). паичг.дьіінх груп. .
Зараховані до училища забезпечуються триразовим 

безкоштовним харчуванням, стипендією в розмірі Ю 
карбованців на місяць (одруженим — 20 карбованців па 
місяц.і) спецодягом. ПОСТІЛЛЮ

При учігпіщі працює консультпуикт Устннірської заочної 
> і-рс.тшиі шкоти і учні можуть вчитися заочно в 8, 9. 
НІ і 11 класах заочної інколи

АДРЕСА УЧИЛИЩА село Інгульське. Устіїпівського 
оаГіону Кіроногралської області. ’ '

ДИРЕКЦІЯ.

м. Кіровоград, вуп Пуначарською. 36. їепефони: 
секретаріату — 29-33.$5. відділу пропаганди — 

29-35-57. решти відділів — 29-33-55.

Технікум і оту є спеціалістів для державної торгівлі по 
таких спеціальностях:

технологія приготування їжі; 
товарознавство і організація торгівлі 

товарами;
топарознанство І організація торгівлі 

товарами.
До технікуму приймаються особи віком 

мають освіту за В класів.
Особи, які нагороджені похвальною грамотою, зарахо

вуються до технікуму без вступних екзаменів.
Прийом документів з 1 червня по 31 липня.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня з російської або укра

їнської мови (диктант) 1 математики (усно).

БОБРИНЕЦЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 2

_ ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1969 - 1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 
тракторнсти-машнпістн широкого профілю з одночас

ним одержанням середньої освіти (строк навчання З 
роки);

тракторнсти-машнпістн НІ класу (строк навчання 
1 Рік);

тракторнсти-машипістії широкого профілю (строк нав
чання 2 роки);

механізатори тваринницьких ферм з кваліфікацією 
електромонтера (строк навчання 2 роки).

В училище приймаються юнаки і дівчата па 1-річнпн 
Строк навчання піком не менше 16,5 років з освітою 
8—10 класів; па 2-річшиї строк навчання віком не менше 
15,5 років з освітою 8-Ю класів;

на 3-річпий. строк навчання приймаються особи після 
закінчення 8 класів.

На період навчання всі учні перебувають на повному 
державному '

Вступники подають такі документи: паспорт (або сві
доцтво про : "------
довідку з місця проживання, довідку про склад 
довідку про стан здоров’я (ф. «V» 286), 4 фотокартки.

Початок навчання і вересня.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. г Бобринсіїь, вул. Дими

трова, І.
/ ДИРЕКЦІЯ.

забезпеченні, Жішуть в гуртожитках.

народження), документ про . Освіту, 
І сім'ї

Олександрійське міське 
професійно-технічне 
училище № 5

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
1А 1969 - 1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ: 
штукатури-малярії-п.титЬчнііки, 
штукатури,
мулярн, 
теслярі, 
слюсарі-моптажнпки 
Строк навчання 1—2 роки.
В училище приймаються ю.чакц га дівчата

15—17 років з освітою 8—10 класів.
Учні перебувають на повному державному забезпе

ченні, приїжджі забезпечуються гуртожитком.
При бажаній учні можуть відвідувати загальноосвітню 

школу робітничої молоді (8—9—10 кл.).
Початок занять 1 вересня 1969 року.
Вступникам необхідно подати такі документи: заяву на 

Ім’я директора, автобіографію, паспорт чп свідоцтво про 
народження, документ про освіту, довідку з місця про
живання, досвідну про склад сім’ї, характеристику з 
школи, 4 фотокартки.

Документи приймаються в канцелярії училища.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Олександрія, селище Дими

трове, вул. Трудрсзервів, 23.

МАРГАНЦІВСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА ҐТА II КУРСИ 
ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

підземна розробка рудних і перудннх РОДОВИЩ; 
відкрита розробка родовищ корисних копалин; 
гірнича електромеханіка;
технічне обслуговування І ремонт автомобілів; 
експлуатація автомобільного транспорту.

Вступники складають екзамени з російської або укра
їнської мови (письмово), математики (усно).

Зараховані до технікуму забезпечуються стипендією 
і гуртожитком па загальпих підставах.

Прийом документів з 1 червня.

Заяви і документи надсилати на адресу: м. Марганець 
ДиіпропстровськоТ області, вул. Радянська, 4|.

ДИРЕКЦІЯ.

Златопільський зоотехнікум
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ 

НА 1969—1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Приймаються особи з неповною середньою освітою.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня 1969 року з україн

ської мови (диктант) і математики (усно).
Для вступників організовуються заняття па підготов

чих курсах.
Заяви з необхідними документами надсилати і звер

татися за довідками на адресу: м. Новомнргород Кіро
воградської обл.. зоотехнікум.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКС.МУ г. Кировоград.

Друнарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
но пресі м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

До заяви на ім’я директора технікуму необхідно дода
ти: свідоцтво про закінчення школи (оригінал), авто
біографію. три фотокартки розміром 3x4 см, довідку про 
стан здоров’я (форма № 286),

Зарахованим до технікуму виплачується стипендія па 
васальних підставах.

При технікумі працює заочний відділ, який готує спе
ціалістів по тих же спеціальностях без відрину від ви
робництва.

Приймаються особи, які мають практичний стаж ро
боти в торгівлі і освіту за 10 класів.

АДРЕСА ТЕХН1КУЛІУ: м. Кіровоград, вул. Нова, Б.

ДИРЕКЦІЯ.

Дніпропетровський 
індустріальний технікум

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ПА 1969 - 70 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 
Денне відділення (па базі Н І 10 класів): 
електричні станції, мережі і системи; 
електрообладнання промислових підприємств ) уста

новок;
обладнання заводів чорної металургії; 
експлуатація автоматичних иристро'їв.
Денне відділення з навчанням на Іноземній мові (на ба

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

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

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

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

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

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

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА I9G9-70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК’ 

НА 1-Н І СТАРШІ КУРСИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:' 
технологія зварювального виробництва; 
судхокорпусобудуванпя; 
суднові машини і механізми; 
суднова автоматгкз; 
електрозв’язок і радіофікація.
Технікум приймає юнаків, які мають освіту в обсязі не

повної середньої та середньої школи.
Прийом заяв до Зі липня. Вступні екзамени а І яо 20 

; СС0ППЯ,
Документи надсилати на адресу; м. Херсоп-25. нр. Уша

кова, 20. ДИРЕКЦІЯ-

, . S • . • • - (

КРИВОРІЗЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
ИА 1969-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ НА БАЗІ НЕПОВНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:
доменне виробництво; 
виробництво сталі; 
прокатне виробництво; 
обладнання заводів чорної металургії; 
електрообладнання промислових підприємств і уста

новок. .
На денне відділення приймаються громадяни СРСР у 

віці до ЗО років. Заяви приймаються з І червня но 
ЗІ липня — па базі восьмирічної-школи і з 1 чсрЬіія по 
15 серпня — па базі середньої школи.

Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня, зараху
вання з 21 по 24 серпня 1969 року. Прийом дівчат обме
жений. Іногородні (юнаки) забезпечуються гуртожитком^

Вступники складають такі екзамени; на базі неповної 
середньої школи — з російської або української мови 
(диктант) і математики (усно); па базі середньої, шко
ли — по спеціальностях .«Доменне виробництво*. «Вироб
ництво сталі», «Прокатне виробництво» — з російської 
або української мови (гвір) і хімії (усно), по спеціаль
ностях «Обладнання заводів чорної металургії», «Елек
трообладнання промислових підприємств І установок» — 
з російської або української мови (твір) і математики 
(усно).

Вступники додають до заяші (вказати обрану спеціаль
ність): документ про освіту (оригінал), ’автобіографію, 
медичну довідку (форма А« 286), три фотокартки (розмі
ром 3x4 см).. Свідоцтво про народження, паспорт, вій
ськовий квиток подаються особисто.

Заяви надсилати на адресу: м. Кривий Ріг. 51. сул. Се- 
машка. 4.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

формувальники машинної формовки, сліосарі-інсірумсн. 
тальники по штампах, пристосуваннях і пресформях. елю- 
сарі-ігемоіпнпкп. слюсарі-саіітехнікн, слюсарі механо
складальних робіт, токарі (дівчата).

Ті. що вступають до МИТУ № 1. певніші мані освіту 
(8—9—10 класів середньої школи та бути фізично здоро- 
ТНІМ)).

Навчання и МИТУ № 4 безплатне. Крім юго. учні за
безпечуються триразовим харчуванням, обмундируванням 
і спецодягом, а формувальникам налається обладнаний 
гуртожиток.

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

Початок занять 1 вересня.
Вступники полають заяву пп ім’я директори, свідоцтво 

про освіту, характеристику з школи, свідоцтво про на
родження. а для тих. що досяглії віку 16 років — 
порт, довідку з місця проживания, автобіографію, і 
фотокарток (розміром 3x4 см).

Прийом документів (поденно. крім велілі, а 10 . 
ГОЛІІПП.

Адреса учйлнніа: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
ЛЮНІЇ. 20. Тсл. 2-36-73, 2-37.80.

ДИРЕКЦІЯ.
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