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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОБКОМУ АКСМУ

Важкий колос виплекали руки хлібороба... Ось-ось жни
ва — гарячі, важкі, багаті. Молоді комбайнери колі оспу 
«Україна» Кіровоградського району Володимир БА- 
СИСГИИ і Семен БУЛЬДОВИЧ (фото внизу) підготува
лися до них надійно, вже й машини випробували. Дозрів 
хліб — і п загінку, встигай тільки зерно відвозити. Втім, 
якщо кому з них випаде працювати разом з Катею 
Яшан, водієм із райвідділення «Сільгосптехніки», го 
можуть бути певні — затримок не траплятиметься: май
стерності і працьовитості їй не помічати, спій «ІАЗ-51» 
теж тримає напоготові.

Фото Г. ЗУБЕНКЛ.

Ждемо
вас, 
жнива

АЗДРІСТЬ буває білою...». Ці 
слова з пісні пригадалися мені 
при розмові з бригадиром 
комсомольсько - молодіжної 
бригади Василем Григор’свим. 
Саме із заздрості — хорошої, 
товариської — почалося все о 

колективі. Колгосп імені Ілліча — гос
подарство велике. Немала в ньому й 
армія механізаторів — три бригади. Різ
ного віку, різних характерів. Та є в їх 
долях риси, які роблять людей схожи
ми: любов до землі, що йде з діда-пра- 
діда, любов до техніки, що зробила їх 
трактористами, комбайнерами.

Торік першій бригаді механізаторів 
було присвоєно звання комуністичної. 
Ось тоді Василь Григор'св і запитав на 
бригадних зборах своїх товаришів:

— Невже у наших хлопців слабші ру
ки? Чи машини не такі, як у першій?

,..15 квітня. Весна прийшла пізно. Вологи в 
грунті, як ніколи! Подекуди п полі ще ви
блискують калюжі. Часто хлопці повертаються 
злі, вимотані непередбаченими поломками, 
вимушеними зупинками — нелегко сіяти п та
ким грунт. Та поспішаємо, вирішили посівну 
закінчити раніше першої I другої бригад. Пе
ред педе комсомолець Анатолій Ліподат.

В обідню перерву випускали полівку «Ле
нінська вахта». «За 28 центнерів зернових з 
гектара!» — тім закликом відкрили звіти про 
хід польових робіт у бригаді.

Прпйшон учитель О. 1. Мельпнчепко. Зав’я
залася розмова про події у В’єтнамі, про ви
бори у Франції. Бесіда була схожа більше 
на мітинг.

...22 квітня. Для пас сьогодні свято подвійне, 
адже колгосп носить ім’я вождя, і хоч день 
робочий, закінчуємо сівбу ярих, та святковий 
настрій у всьому: Анатолій Ссреденко і Леонід 
Понов сьогодні на своїх «МТЗ-5» посіяли по 
20 гектарів при нормі 16.

Закінчували обідати, коли до польового ста
ну під’їхала машина.

— Приймайте нові книжки, — гукнула біб
ліотекарка Є. Янсва.

А за півгодини ми обладнали книжковий 
стенд «Життя В. І. Леніна — великий приклад 
служіння народові».

Слова бригадира нікого не здивували: 
це була думка кожного.

— Сил вистачить, — упевнено заявив 
ко/лсомолець Анатолій Степаненко. — А 
ось як розставити їх, щоб будь-яку ро
боту виконувати ще швидше?

Про це йшла мова й на комсомоль
ських зборах. І знов схвильовано спере
чалися, зважуючи свої можливості, в чо
мусь погоджувались, в іншому — ні.

— Беремо зобов'язання до 100-річчя 
з дня народження В. І. Леніна завоювати 
звання бриіади комуністичної праці, — 
підсумував Василь Григор'св.

«За» проголосували всі. І зобов язан- 
ня стало твердим словом комсомольців. 
Почалася нелегка, сповнена трудової 
напруги, боротьба за дотримання його. 
О СЕ, що робиться сьогодні на заво

дах, полях, у лабораторіях, колись 
стане історією. Якби через сто років 
хтось поцікавився, як комсомольці і мо
лодь села Ми грофанівки зустрічали пер
ше 100-річчя з дня народження Ілліча, 
про це розповів би щоденник комсо
мольсько-молодіжної бригади механіза
торів № 3.

«...0 квітня 1969 року. Сьогодні вгома посту
пилася бадьорому .настрою. В обідню перерву 
поспішаємо в кімнату відпочинку. Лекцію па 
міжнародну тему читає завідуюча клубом 
о. В. Кудіна. Агітбригада дала концерт. 
Невеликий, та аплодуємо, як справжнім ар
тистам, Просимо приїздити ще.

...14 травня. Сонце 
припікає по-літньому. 
Не встигли відсіятись, 
як уже час обробля
ти міжряддя. Мотн- 
Жеіпія. підживлення, 
культивація — най
уживаніші слова сьо
годні—

...19 травня. Вчора 
підвели підсумки зма
гання на весннних 
роботах. Раніше всіх 
закінчили посівну, 
норми виробітку ви
щі, ніж у першій і 
другій бригадах. І 
треба ж було Миколі 

Охрімснку наробити просівів на четвертому 
полі! Прискіплива комісія по перевірці зма
гання визначила бригаді друге місце.

...29 травня. Тривогу забили па культивації. 
Сіяти ж доводилося в мокру землю, і тепер 
аабнгі брили закидають при обробітку між
рядь сходи буряків, соняшнику.

— ідеш у поле — думай про кожен ря- 
дон, — сказав бригадир.

Перейшли па менші швидкості, та не загине 
жодне стебельце»...^

Дати... За ними — звіт комсомольців 
і молоді бригади за кожен день зустрічі 
ленінського ювілею. Зараз бригада по
силено готується до завершувального 
етапу в боротьбі за врожай. Чекають 
своїх керманичів комбайни, у повній го
товності косарки.

Коли заходиш на польовий стан ком
сомольсько-молодіжної бригади, кидаю
ться у вічі рівні ряди машин. Ніби воїни 
в шеренгах, дай команду — і вирушать 
в чіткому ритмі. А дбайливі господарі 
цього машинного воїнства впевнено до
бувають перемоіи у битві 
Анатолій Ліподат, Анатолій 
Дмитро Калашник, Леонід 
толій Ссреденко, Анатолій 
вся бригада вміє тримати 
ться: на честь сторічного ювілею молоді 
іллічівці одержать високе звання брига
ди комуністичної праці, право назива
тись бригадою високої культури земле
робства.

Вісім днів па мальовничій 
околиці Черьохінського лісу 
під Псковом лупили піонер
ські горни. Вісім днів скли
кали вони учасників фіналу 
всесоюзної військово-спор
тивної гри «Зірниця». 4 лип
ня вони пролунали тут в 
останній раз: прапор зма
гань опущено...

— Ця захоплююча піонер
ська гра сподобалася міль
йонам хлопчиків і дівчаток. 
Недарма її учасником став 
у цьому році кожний ДРУ
ГИЙ піонер, — сказав у бесі-

ді з кореспондентом 
головинії консультант 
ниці» генерал-майор 
Десніїцькіїй. — Сподобалась 
не тільки за повний роман
тики туристський намет, за 
димок похідної солдатської 
кухні. Ця гра виховує у ді
тей почуття товариськості, 
колективізму, повагу до ге
роїчних подвигів батьків і 
старших братів, Вона дає 
військові знання, прищеплює 
корисні павички. Похідне 
життя загартовує піонерів, 
робить їх стійкішими, онна-

хідливішими, цілеспрямова
нішими.

Багато загонів нагородже
ні цінними подарунками > 
почесними грамотами. Ух 
вручив дітям льотчнк-иосмо- 
навт СРСР, Герой Радян
ського Союзу ГІ. І. Белясв. 
Головний приз гри — приз 
міністра «борони СРСР — 
завоювали юпармійці а АРУ** 
гої Орловської школи. Приз 
міністра освіти СРСР при
суджений гостинним ха
зяям — загонові псковських 
піонерів із школи № 3.

за врожай. 
Степаненко, 
Попов, Ана- 

Дівиченко, 
слово. Віри-

О. БАСЕНКО, 
спецкор. «Молодого комунара». в 

Новгородківський район. X

Голубі, червоні, сині ром
бики випускників радянськії< 
вищих учбових закладів при
красили і руди молодих П0‘ 
сланців із багатьох зарубіж
них країн, які прийшли 
4 липня в Центральний Ко
мітет ВЛКСМ. Колишні сту
денти, нині інженери, агро
номи, лікарі, економісти, фі
лологи, юристи — представ
ники майже чотирьохтисяч
ної армії посланців із бага
тьох країн Європи, Азії, Аф
рики і Латинської Америки 
зібралися разом однією 
дружною сім’єю. Вони гово
рили про ті хвилюючі почут
тя, які переживає кожний із

них, про сної плани, мрії 
адже 
ться на 
повністю 
одержані 
країні.
- Нам 

сумно, — 
тал Варта. — Радісно тому, 
що ми повернемося до себе 
на батьківщину з диплома
ми спеціалістів, і п той же 
час шкода розлучатися з 
друзями, з якими у нас 
■становилися найти р і ш і, 
сердечні стосунки. Ось чому 
ми говоримо: не «прощай
те», а «до побачсивя».

Про міцну інтернаціопаль-

ну дружбу молоді з різних 
країн світу, «на народилась 
в СРСР І буде розвиватись 
і міцніти. говорили па зу
стрічі секретар ЦК ВЛКСМ 
В. А. Жнтенєв. проректор 
Московського автомобільно-

Г. Ф.шляхового інституту 
Юдін і інші.

* ♦ »
спеціалісти 
зарубіжних 

__  потім па 
”. Вони поклали віком 
[авзолею В. І. Леніиа.

Молоді 
сланці Із 
прийшли 
площу, 
до Маї __
На стрічках війна написаио: 
«Великому В. І. Леніну від 
іноземних оииускпимів вузів 
Радянського Союзу»,
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• КЛУБ «ГОСПОДАР»

ГОСПРОЗРАХУНОК: 
ПЛАН, ——-------- -------------- -
ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ--------

У нашій країні успішно здійсню
ється перехід всієї промислоаості 
на нову систему планування і еко
номічного стимулювання. Господар- 
ська реформа — велика, складна, 
комплексна справа. Це не окремі 
заходи місцевого чи внутрізаводсь
кого характеру, а серйозна пере
будова роботи промисловості на 
нових науково-технічних і економіч
них основах.

Одним із головних напрямків 
господарської реформи промисло
вості є удосконалення системи 
госпрозрахунку і впровадження йо
го в усіх ланках підприємств — в 
цехах, бригадах, на дільницях і 
робочих місцях.

Справжній госпрозрахунок має 
місце там, де діють усі його основ
ні властивості й ознаки, що сфор
мульовані В. І. Леніним; прибутко
вість і рентабельність роботи під
приємств і їх дільниць, матеріальна 
зацікавленість працюючих в ре
зультатах роботи свого підприємст
ва, матеріальна і моральна відпо
відальність колективу за виробничі 
й фінансові результати роботи сво
єї дільниці, всього підприємства в 
цілому і, нарешті, оперативна са
мостійність підприємства (і його 
частин) в рамках державного пла-. 
ну і соціалістичної законності.

Прибуток підприємства створю
ється працею людей, їх руками. 
При правильній системі цін прибу
ток, одержаний підприємством від 
реалізації своїх виробів, буде тим 
більший, чим нижча собівартість 
продукції, чим вища продуктивність 
праці, чим більш раціонально вико
ристовується обладнання. Інакше 
кажучи, в прибутку відображають
ся результати всієї виробничої і 
господарської роботи, результати 
зусиль усього колективу працюю
чих.

В 1987 ролі було переглянуто оптові 
ціни на більшу частину промнелоної 
продукції і проведено упорядкування всі
єї системи розрахунку цін. Це дає мож
ливість спрямовувати зусилля трудящих 
на боротьбу за збільшення виробництва 
продукції, що реалізується, і одержан
ня найбільш- високого прибутку під її 
реалізації. Ріст прибутку Кіровоград
ської взуттєвої фабрики в 1966 році в 
порівнянні з 1985 роком становив лише 3.6 
процента 1 квітня 1867 року підприємст. 
ао перейшло на нову систему плануван
ня і економічного стимулювання. За де
в’ять місяців господарювання по-ново
му прибуток фабрики порівняно з від
повідним періодом 1968 року зріс на 
80,4 процента. Підвищення оптових цін. 
як бачимо, зразу дало знати про себе. В 
1968 ропі прибуток знову зріс. Порівня
но з 1967 роком він збільшився на 17.6 
процента

Одним із факторів росту прибут
ку і обсягу реалізації продукції є 
підвищення ефективності викорис
тання основних виробничих фондів, 

(обладнання приміщень, споруд, 
транспортних засобів, силових ус
тановок) і оборотних коштів, вкладе
них в незакінчене виробництво, в 
запаси сировини, матеріалів, пали
ва, готової продукції та інші вироб
ничі запаси матеріальних цінностей.

Важливого значення набуває по
казник рентабельності, який пока
зує, скільки карбованців прибутку 
за рік повинно одержати підприєм
ство від кожного карбованця вар
тості засобів виробництва (основних 
виробничих фондів і нормованих 
оборотних коштів). На Кіровоград
ській взуттєвій фабриці в 1966 році 
загальна рентабельність складала 
81,7 копійки прибутку на кожний 
карбованець виробничих фондів, а 
в 1968 році виросла до 2 карбован
ців 64 копійок на один карбованець 
виробничих фондів. За ці ж роки 
на заводі «Червона зірка», який ше 
не перейшов на нову систему гос
подарювання, балансовий прибуток 
(загальна рентабельність) виріс 
тільки з 16,6 копійки до 33,5 копійки 
на кожний карбованець вартості 
виробничих фондів.

Велику ролі, відіграє і посилення еко
номічного стимулювання, зацікавленості 
всіх працюючих в результатах роботи 
підприємства. Для цього на підприємст
вах, які працюють по-новому, шляхом 
відрахування від прибутків створюються 
три фонди стимулювання: фонд розвитку 
виробництва, фонд матеріального заохо
чення працюючих і фонд соціально-куль
турних заходів та житлового будівництва. 
Чим вищі прибуток (обсяг реалізації) і 
рентабельність, тим більше відрахувань 
буде направлятися V ФМЗ та інші фон. 
ди стимулювання Так. по Кіровоградсь
кій взуттєвій фабриці в 1967 ропі, у ФМЗ 
було направлено II1 тисяч карбованців 
(замість 12 тисяч у 1965 році), у фонд 
соціально-культурних заходів та жит
лового будівництва (ФСКЖБ) — 36 ти
сяч карбованців І у фонд розвитку ви
робництва (ФРІ1) — 7 тисяч карбован
ців. В 1908 році в ФМЗ направлено 182.6 
тисячі карбованців, у ФСКЖБ — 58,7 ти
сяч1 карбованців, у ФРВ — 13.7 тисячі 
карбованців

Багато робітників Кіровограда і 
області пже знайомі з результата
ми економічного стимулювання. На 
ряді підприємств робітники й ін
женерно-технічні працівники одер
жують додатково до свого основ
ного заробітку щомісячно певну су
му премій із ФМЗ (на взуттєвій 
фабриці в 1968 році таким чином 
виплачено 101,7 тисячі карбованців). 
Після успішного завершення гос
подарського року всі працюючі, які 
мають стаж понад два роки і не 
допустили протягом року порушень 
трудової дисципліни, заниження 
якості продукції, одержують одно
разову винагороду за підсумками 
року — тринадцяту зарплату, як 
влучно кажуть в народі. Із фонду 
соціально-культурних заходів на 
ряді підприємств здійснювалися ви

трати на утримування дитячих за
кладів, турбаз, будинків відпочинку, 
на будівництво житлового фонду, 
на придбання спортивного інвента
ря і т. ін.

При невиконанні планів росту обсягу 
реалізації продукції (прибутку) і рента
бельності різко скорочуються відраху
вання і заохочувальні фонди. Введена 
плата за основні виробничі фонди і суму 
нормативів власних оборотних коштів 
(частіше всього в розмірі 6 процентів їх 
середньорічної вартості). Тепер, коли е 
лишки обладнання, матеріалів, сировини, 
палива, непотрібних для заводу або його 
цехів, за них доводиться платити держа
ві. Цс б’б по кишені тих «запасливих» 
керівників, які на «псяк випадок» запа
саються непотрібним обладнанням, мате
ріалами, інструментами. Адже плата за 
фонди береться із прибутку, і її збіль
шення неминуче відіб’ється на величи
ні фондів стимулювання. Встановлення I 
для цехів таких показників як прибуток, 
рентабельність, сума плати за фонди 
примушує і працівників цехів ретельно 
обдумувати питання про те, які матері
альні цінності й обладнання їм дійсно 
потрібні, а від чого вони можуть відмо
витися.

У виявленні таких лишків чимала 
роль належить комсомольським 
«прожектористам», рейди яких по
винні охоплювати всі ділянки гос
подарської діяльності підприємства. 
Комітети комсомолу повинні дбати 
про виховання в молодих робітни
ків почуття господаря, надавати 
більшого значення економічному 
навчанню молодих виробничників.

Послідовне запровадження пов
ного госпрозрахунку нерозривно 
зв’язане з розробкою і запровад
женням умов, які визначають госп
розрахункові взаємовідносини між 
цехами, відділами та іншими служ
бами підприємства. Вони передба
чають систему внутрізаводської 
відповідальності, санкцій і штрафів, 
які стягуються із фондів матеріаль
ного заохочення винних за невико
нання конкретних зобов’язань пе
ред іншими службами.

Всі збитки цехів або відділів-спо- 
жнначів сиисуюіься на цехи або відділи- 
постачальникй, які винні в зриві роботи 
своїх споживачів. Цих умов, доведених 
до відома всіх працюючих, треба дотри
муватися найсуворіше. Здійснення еко
номічних санкцій за порушення поста
чаний сировини. матеріалів, деталей, 
енергії, інструментів один одному, за 
неякісні креслення, технологічні, розроб
ки і т. ін. повинно негайно відбиватися 
на преміях вшших без будь-яких поси
лань на «об’єктивні» причини.

Нарешті, обов'язковою умовою 
госпрозрахунку є розширення опе
ративної самостійності та ініціативи 
колективів підприємств, цех і в, 
служб, які несуть відповідальність 
за виконання конкретних, чітко 
сформульованих планових завдань. 
Тоді ленінський принцип поєднання 
єдиноначальності і широкої участі 
мас в управлінні виробництвом на
буде закінченого характеру. Маєть
ся на увазі абсолютна необхідність 
залучення до підготовки, обгово
рення, дослідження й аналізу склад
них виробничих питань широкого 
активу трудящих, їх передового ви
робничого досвіду. Це дає можли
вість приймати найбільш пра
вильні рішення, які, будучи оформ
леними у вигляді наказів, розпоряд
жень чи завдань, стають безумовно 
обов’язковими для всіх виконавців.

І. ШМЕЛЬОВ, 
доцент, завідуючий кафедрою 
економіки і організації вироб
ництва Кіровоградського ін
ституту сільськогосподарсько
го машинобудування.

Як тільки учні Псрвозванівської середньої школи М* 
ровоградського району склали останній іспит, одразу по
спішили на допомогу споїм батькам. Нині вони тод||я 
господарюють в саду місцевого колгоспу імені Шевчен
ка. збирають урожай черешні, вишень. ..........

Фото 10. ЛІВАШИИКОВА.

Ліда Діденко приїхала в 
колгосп імені Леніна Улья
новського району. Дванад
цять років минуло відтоді, 
як працює вона зоотехні
ком у Синицівці, тут квіг- 
ла її комсо мольська 
юність. Односельчани ще й 
досі пам’ятають той час, 
коли вона очолювала 
сільську комсомольську 
організацію. Чимало доб
рих справ зробила молодь 
зі своїм секретарем Лі- 
дою.

І хоч вона уже вийшла 
з комсомольського віку, її 
енергії та працьовитості й 
досі заздрять...

Звістка про те, що в 
Гайворонському районі в 
колгоспі «Мир» організу
валась на молочно-товар
ній фермі комсомольсько- 
молодіжна бригада швид
ко облетіла всі райони. 
Замислились над цим і в 
колгоспі імені Ульянова. І 
тут До голови правління 
прийшла Ліда.

— В нашому колективі 
17 комсомольців, може б і 
нам...

Коли на зборах прийма
ли рішення про створення 
комсомольсько - мол о- 
діжної бригади на фермі,

завідуюча фермою Ліда 
Діденко сказала:

— З великою охотою 
керуватиму першим в ра
йоні комсомольським ко
лективом.

Дівчата стараються.
Ольга Блідар, Катерина 
Константин, Валентина 
Мідник, Лариса Осадча, 
Таїса Ротар з честю вико
нують соціалістичні зобо
в’язання. По 2500 кілогра
мів молока надоїли від 
кожної корови в минуло
му році, а в нинішньому, 
йдучи назустріч 100-річчю 
від дня народження В. І. 
Леніна, вони зобов’язалися 
подолати новий рубіж. По 
1500 кілограмів молока 
вже надоїли від кожної 
корови. Тон у соціалістич
ному змаганні задають Ва
лентина Лопушанська, 
Олександра Золотар, Ва
лентина Царалунга та Ган
на Золотар. А ще на фер
мі розгорнулося змаган
ня за право називатися 
кращою дояркою колгос
пу. Кращій доярці щоміся
ця вручається червоний і 
перехідний мандат.

М. РЕДЬКО.
Колгосп імені Леніна І 
Ульяновського району. ;

ЩОЙНО З ДРУКУ

ВСЮ ЕНЕРГІЮ своєї пал- 
кої душі він умів зосере

дити для служіння однієї все
поглинаючої цілі організації і 
підйому мас революційного 

І пролетаріату*... — так писав 
про Володимира Ілліча Леніна 
його друг і соратник Г. М. 
Кржнжановський. І. мабуть, у 
цих словах у найстислішому, 
концентрованому вигляді ви- 
значено головне в ленінському 
характері

Нещодавно вийшов і * друку 
другий том «Спогадів про 
Б. 1. Леніна», в якому автора
ми виступають найближчі 
соратники Володимира Ілліча, 
ті, кому пощастило працюва
ти під керівництвом Леніна, 
зустрічатися з ннм на протязі 
багаїьох років. Тут молоді 
читачі зустрінуть імена І. В. 
Бабушкіна і Г. К. Орджоні- 
хідзе. О. М. Горького і А. В. 
Луиачарського, Г. І. Петров- 
ського і О. Д. Сгасової — ба
гатьох чудових людей, і хоча 
їх спогади різні за змістом І 
манерою викладу, кожний — 
переконливе підтвердження то
го, що все життя великого 
вождя революції було віддане 
«для служіння однієї всепо
глинаючої цілі» — для бо
ротьби за звільнення трудя
щих,

Читаючи цю книгу, юнаки І 
Дівчата иібн стануть участі* 
«йми й очевидцями хвилюю
чих, Іноді драматичних подій. 
Зони побувають па перших 
диспутах і зустрічах, де ви
ступав молодий Ульянов, узна
ють про титанічну роботу 
В. І. Леніна по створенню 
газети «Искра», про тяжкі ро

ки еміграції і про напружену 
боротьбу проти опортуністів 
усіх мастей. І, звичайно ж, 
молодь зможе особливо зримо 
уявити собі історичний день 
25 жовтня 1917 року.

«Пішов туди, куди ви не хо
тіли, щоб я йшов. До побачен
ня. Ілліч», Всього дві корот
ких фрази, але за декількома 
нашвидку написаними слова
ми — сама історія. Таку за
писку В. І. Ленін залишив па

ТАКИМ
ВІН БУВ

своїй останній нелегальній 
квартирі на Виборзькій сто
роні в Петрограді 21 жовтії« 
1917 року, йдучи в Смольний 
керуваїн збройним повстан
ням. Про це розповідав госпо
дарка квартири на Виборзькій 
стороні ЛІ. В. Фофанова: «По
бачившії підпис — не конспі
ративний підпис Володимира 
Ілліча, а його лаконічне Ілліч, 
я якось остаточно заспокоїла
ся, ніякого хвилювання за 
Ілліча у мене не стало. Я 
просто сказала собі: Ілліч 
зпас, що робить. Але все ж 
вирішила відправитися слідом 
за Іллічем у Смольний. Тут 
я побачила його в той мо
мент, коли він скидав з себе 
пальто І капелюх разом з па
риком».

Варто ще раз згадати всю 
гостроту і відповідальність то
го моменту! Ленін, за яким 
потюпали шпики тимчасового 
уряду, був змушений ховатися 
в підпіллі. Його життю загро
жувала небезпека. А події на
ростали. Вже не можна було 
відкладати збройною виступу. 
1 Володимир Ілліч пише свій 
Історичний лист Центральному 
Комітету партії з вимогою не
гайно розпочати повстання. 
ЛІ. В. Фофанова повинна була 
віднести цей лист у Вн* 
борзький райком партії, а Во
лодимир І.1ЛІЧ вирішив ІТИ В 
Смольний ..

Спогади Л. А. Фотієвої, 
ЛІ. Ф. Апдреєоої, Г. Ф. Люд- 
■пінської, І. Ф. Єремесва збе
регли для багатьох поколінь 
кращі риси особи Володимира 
Ілліча — його такт і увагу до 
людей, його прямоту, принци
повість, високу вимогливість 
до себе і оточуючих.

Серед авторів спогадів про 
Ілліча — П. Н. Лепешииський, 
И. В. Сталін. В- А. Карпин- 
ський і інші...

Спогади багатьох людей зі
брані в черговому, новому то
мі. Серед них і машиніст па
ровоза, який нелегально пере
возив Леніна через кордон, І 
лутіловськин робітник, І на
віть гельсінгфорський «поліц
мейстер», який дав притулок 
у тяжку хвилину Іллічу. Кож
на людина, життя якої хоча б 
раз було освітлено зустріччю 
з Леніним, збереже в своїй 
пам’яті Ґ передасть нащадкам 
щось важливе і нескінченно 
дороге.

• ВІТЧИЗНА РІДНА
»• " • . ' і

її експлуатацію до І грудня 1969 поки вирішили зд»>-
Березниках, де буде пипускатисн близько ,еР’У Другого калійного комбінату и будівництво комбінату? йде повни„ходом пТ МІЛЬ!,0"ІИ го"" Добрив на рік. Зараз 
Фабрики піднялися вгору металеві копструй Липа|™'1тськ"м корпусом флотаційної 
землю в шахту спушена сучасна гіпіш>іпаК»г1* копра І,аД ДРУГИМ стволом шахти, ПІД 
байни, самохідні вагони вантажоиідйохп і?та'І>Вал™на техІ,Іка- Це — вітчизняні ком- 
Всього під землею буде пра юват біл » до 20 Т0"‘Ч магістральні конвейєри.

•І а знімку- 6упіИш..,^ льи с Двадцяти комбайнів. *
калійного комбінату в Бере шах ЮГ0 корпусу флотаційної фабрики Другого 

. 3 »ерезниках. Фото Е котлякОВ.}, (АПН),
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Вони зустрічали свою вісімнадцяту весну. Це — сини і дочки 
тих, хто пройшов трудними Фронтовими дорогами від Волги до 
Берліна, врятувавши для нащадків щедріш, землі і ясні зорі. 
Чимало з тих визволителів так і по побачили рідного порога. 
Ллс тоді, в травні 45-го, батьків уже могли замінити сини. Цс 
нони, сімнадцятирічні комсомольці, з різних сіл Кіровоградсько
го району добровільно прийшли на курси мінерів в обласний 
комітет Тсовіахіму. А незабаром з своїм командиром Миколою 
Ліерещснком пішли очищати рідне поле від смертоносних «ігра
шок», які залишив після себе фашист. Про подвиги юних смі
ливців мн вже розповідали («Молодий комунар» за 22 лютого 
ц. р. — «Діти залишились живими», та 9 травня — «Врятовані 
зорі»).

З тих піп редакція одержала чимало листів від слідопитів, 
колишніх бойових побратимів Миколи Мерещенка. Сам Микола 
Семенович, налагодивши зв’язки з експедиційними загонами 
червоних слідопитів, зустрів 9 травня дванадцятьох колишніх мі
нерів з свого загону. Потім побував у Лелеківці, Северинці, 
Лрнаутовому. Там йому вручили фотознімки Миколи Сергієика, 
Івана Чередниченка, Люби Бондаренко, інших мінерів; Микола 
Семенович знову всі документи надіслав у штаб операції 
«Пошук».

На знімках (зліва направо: Іван ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
Микола СЕРГІЄНКО, Люба БОНДАРЕНКО.

ВЕЛИКИЙ ЕКРАН МОСКВИ
Десять років тому в Москві вперше був піднятий прапор 

Міжнародного кінофестивалю. Цей кінофорум став традицій
ним, завоював широку популярність у кінематографічних ко
лах багатьох країн, його девіз — «За гуманізм кіномистецтва, 
за мир і дружбу між народами!* — привертає до нього сим
патії і увагу всіх чесних, прогресивних художників екрана.

Однак кінофестиваль — цс не тільки фільми. Це перш за 
все свято найулюбленішого мистецтва народу, яке природно 
входить в життя радянської столиці, збагачує яскравими вра
женнями не тільки посланців кінематографій усіх континентів 
земної кулі, але і багато тисяч любителів кіно. Давайте ж зро
бимо подорож по фестивальній орбіті VI Міжнародного, 
який учора відкрився.

ВСІ ПРАПОРИ В ГОСТІ

За традицією столиця, зустрічаючи 
кінофестиваль, одягається в яскраве 
святкове вбрання.

Міжнародний аеропорт Шереметьево — 
повітряні ворота Москви. Гостей, які 
покинули кабіни повітряних лайнерів, 
він зустрічає мальовничими панно 1 
транспарантами на різних мовах зі 
словами привіту учасникам фестивалю. 
Над фронтоном аеровокзалу майорять 
прапори усіх країн — учасниці, кіно- 
ф.оруму. Тепер їх більше сорока.

Протягом усієї багатокілометрової 
траси до готелю «Росія», де розташую
ться делегати і гості, їх увагу будучі, 
приваблювати прапори розцвічування, 
мальовничі плакати і емблеми фести
валю, а також рекламні стенди.

Під відхритнм небом на Радянській 
площі розміститься велика фотовистав
ка, присвячена кінолскіпіаііі. Тут мож-

на буде побачити кадри і і кінохроніки 
й художніх фільмів, присвячених Во
лодимиру Іллічу.

НАД ПАЛАЦОМ КІНО
Головні події фестивалю будуть про

ходити в Кремлівському Палаці з'їздів, 
де відбудеться конкурсний показ пов
нометражних художніх фільмів.

У просторому фойє країни — учас
ниці кіпофоруму розгорнуть свої ви
ставки, матеріали яких розкажуть про 
твори, представлені на конкурсний 
показ.

Більше шести тисяч глядачів одно
часно розмістяться в зручних, кріслах, 
кожне з яких оснащене мініатюрним 
гучномовцем, який синхронно транслю
ватиме переклад на декілька мов. 
Екран Кремлівського Палацу з’їздів 
(його часто в дні фестивалів називають 
«Палацом кіно»!) в повному розумінні 
слова унікальний. Проекційна апарату

ра дасть змогу де
монструвати будь-які 
фільми — звичайні 
широкоекранні і ши
рокоформатні. При 
показі широкофор

матних картин проектований кадр До
сягає на екрані розмірів двадцять- 
вісім на десять метрів. Чотири потуж
них універсальних кінопроектори да
дуть змогу Демонструвати фільми «’а 
найвищому технічному рівні.

БЕЗ МОВНОГО БАР’ЄРА
На будь-якому міжнародному фору

мі завжди виникають проблеми вільно
го мовного спілкування між його учас
никами. Простіше кажучи — проблема 
перекладу. Природно, що стояла вона 
і перед організаторами Шостого мос
ковського кінофестивалю.

Основний переклад здійснюється на 
три мови — англійську, французьку і 
російську. На них мовах випускаються 
всі рекламні і довідкові матеріали, а 
також прес-бюлетені.

Але на фестивалі представлені деле
гації, які Розмовляють на багатьох 
мовах планети. 1 кожну з них ми за
безпечуємо кваліфікованими перекла
дачами.

У нашому фестивальному бюро пере
кладів — більше двохсот перекладачів, 
які обслужують делегатів і гостей, 
синхронно перекладають фільми піл 
час численних переглядів.

ЗОЛОТО 1 СРІБЛО — 
ПЕРЕМОЖЦЯМ

Можна зрозуміти хвилювання, з яким 
багато тисяч любителів кіномистецтва 
і учасники фестивалю будуть чека ги 
підсумків змагання фільмів. На уро
чистому закритті фестивалю, яке від
будеться 22 липня, переможцям ві’У- 
чать призи.

А поки що вони зберігаються а сей
фі дирекції фестивалю. Але мені хо
четься розповісти про головні нагоро
ди. Це три золоті і три срібні призи. 
Виконані вони художником Андрієм 
Крюковим у вигляді медалей, кожна з 
яких досягає шістдесяти міліметрів у 
діаметрі. На медалях вигравіювало 
земну кулю, огорнуту кінострічкою, і 
цифра «шість», а також девіз фести
валю...

До сказаного вище можна додати, 
що лауреатам фестивалю будуть вру
чені Дипломи, виготовлені не в дру
карні, а написані художниками.

НА ДОБРУ ЗГАДКУ
Тепер кілька слів про звичайні суве

ніри, які кожний зможе повезти з со
бою на добру згадку про дні, прове
дені у фестивальній Москві.

Більше ста найменувань різних видів 
виробів підготували до фестивалю ко
лективи Московської фабрики «Госзнак» 
фабрики офсетного друку. Першої 
зразкової друкарні і фірми «Восход». 
Це альбоми, художні листівки, блок
ноти, і багато іншого. Спеціальні знаки 
для учасників фестивалю виготували 
на Московському Монетному дворі.

Міністерство зв’язку Радянського 
Союзу випускає кольорову марку і 
«фірменний» конверт за ескізами ху
дожника Н. Шевцова. У дні фестива
лю гості столиці матимуть змогу із 
Кремлівського Палацу з'їздів відправ
ляти кореспонденцію, на якій буде 
стояти спеціальний фестивальний штем
пель.

Я розповів лише про деякі прикмети 
фестивального свята, яким два тижні 
буде жити радянська столиця.

к. огнєв, 
директор-розгюрядник фес
тивалю.

1 ..НАДІЯ".
І „ВОСХОД“...

Два тижні тривали фі
нальні поєдинки між 
командами юних футбо- 

Ф лістів Кіровограда, п ході 
яких мали визначитись во
лодарі призів «Шкіряний 
м’яч», «Зміна», «Надія». 
Вже з перших днів зма
гань серед школярів 
195Э—1956 років народ
ження лідерство впевнено 

: утримувала команда квар
тального комітету N° 17 
«Восход». Не втратили цієї 
позиції юні спортсмени

до останнього поєдинку і 
стали володарями призу 
«Шкіряний м’яч». Серед 
хлопчиків 1957—1953 ро
ків народження такий же 
приз вибороли футболісти 
«Зірки» (квартальний ко
мітет № 13).

Приз «Зміна» вручено 
спортсменам команди 
«Чайка» (домоуправління 
№ 5), приз «Надія» — 
футболістам «Зеніту» (бу- 
динкоуправління N° 6).

Тепер на черзі — об
ласні змагання. Володарі 
призів візьмуть участь У 
матчах з найсильнішими 
командами Кіровоградщи- 
ни, які отримали почесні 
нагороди в районах.

Р. КРЕНДЕЛЬ, 
інструктор міського 
комітету по фізкуль
турі 1 спорту.

ЛЕДВЕ-ЛЕДВЕ...
Перед останнім матчем між кіровоірадською 

«Зіркою» і сімферопольською «Таврією» оби
дві команди розгубили чимало очок; перша 
зазнала підряд двох поразок, а друга — 
трьох. Слід бучо чекати, що суперники до
кладуть всіх зусиль, виявлять максимум волі 
до неремоіп. Саме так і зробили сімфсро- 
ііольці.

А господарі поля з самого початку іри ма
ли такий вигляд, наче вони щойно закінчили 
виснажливу роботу. Перший удар по воротах 
Кіровограді)! зробили лише за Десять хвилин 
до перерви. Захистові ж «Зірки», зокрема, 
воротареві Леоніду Колтуну, Анатолію Крав
ченку, Тіїту Луйку. Олександру Ермакову до
велося витримати велике навантаження.

Лише о другому таймі становище змінилося: 
безперервні атаки кіропоградців примусили 
гостей перейти в захист. На 65-й хвилині 
Андрій Гайкович забив гол. Цей рахунок не 
змінився до кінця зустрічі.

Подаємо результати інших матчів коман і 
української підгрупи; СКА (Київ) — «Карпа
ти» (Львів) — 2:0, «Автомобіліст» (Жито
мир) — «Локомотив» (Вінниця) — 1:0, «Дес
на» (Чернігів) — «Буковина» (Чернівці) — 
0:0, «Будівельник» (Полтава) — СКА (Оде
са) — ці, «Металург» (Запоріжжя) — «Локо
мотив» (Херсон) — 3:2, «Дніпро» (Дніпро-

псгровськ) — «Суднобудівник» (Миколаїв) — 
2:0, СКА (Львів) — «Металіст» (Харків) — 
1:0, «Авангард» (Тернопіль) — «Хімік» (Сєвє
родонецькі — 0:1, «Динамо» (Хмельницький) 
— «Шахтар» (Кадіївка) — 2:0, «Кривбас» 
(Кривий Ріг) — «Азовець» (Ждаков) — 0:0.

Сьогодні — передостанній тур першого кола. 
Кірозоградці грають у Кривому Розі з «Крив
басом».

Нині турнірна таблиця має
В

такий вигляд:
Н П М О

«Дніпро» 10 5 4 ЗІ —ІЯ 25
« Металу рі • 8 8 3 23—Н 24
СКА (К) 7 10 2 20—11 21
«Металіст» 8 7 4 20-12 23
«Карпати» 8 б 4 29—20 22
«Зірка» 9 4 5 ІЗ— 9 22
« Буковина» 7 7 Г> 13-Ю 21
«Кривбас» 9 3 7 21—22 21
«Локомоцій» (X) 7 7 5 22—15 21
« Суднобу д і вни к » 7 6 (і 21 — 17 20
«Автомобіліст» 7 б б 18-17 20
«Локомотив» (В) 5 М 5 21—18 19
СКА (О) 7 4 8 21 — 18 IS
«Таврія» 5 8 6 26—26 IS
«Авангард» 4 й б 14—15 17
«Хімік* 5 7 4 17—20 17
«Азинець» (і 4 9 18—23 Ю
«Будівельник» 4 8 7 11—18 16
«Шахтар» 5 5 9 12—23 15
«Динамо» ' 3 8 8 14—28 14
«Десна» 3 7 9 8—25 ІЗ
СКА (Л) 2 6 it 7—25 10

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 8 липня. Перш* 

програма. 10.00 — Новини? 
(М). 10.15 — «.Мистецтво опё« 
роти». «Ференц Легар». (МП” 
И.50 — Для дітей. «Пошта 
Оляпки-69*. (Перм). 12.20 — 
Для дітей. «Піонерія». Теле« 
агентство (Одеса на Моск», 
ву). 12.50 — Телевісті.’ (К)у? 
13.05 — Кіножурнал та худоЖ«. 
ній фільм «Пароль не погріб" 
ний». II серія. (Кіровоград)*;’ 
17.20 — Концерт художньої са< 
модіяльності Косівського райо«! 
ну Івано-Франківської області. 
(Чернівці). 13.00 — «МорськЗ( 
порота України». (Одеса). 13.30
— Телевісті. (К). 18.50— «Ла«;
хий попутав». Мультфільм/; 
(К). 19.00 — Фінал IV Спарта-! 
кіадп профспілок УРСР з легкої* 
атлетики. (К). 19.30 — Дпй*
культури Польської Народної' 
Республіки в СРСР «Ставка*/ 
більше за жптгя». Теле- ба». . 
гатосерій.чий художній фільм." 
5 серія. (М). 20.30 — Інформа< 
ційца програма «Час». 21.15-«з 
«Пароль не потрібний». Кіно«-' 
журнал та художній фільм« 
II серія. (Кіровоград).-

Друга програма. 21.15 — Дн( 
культури ПНР в СРСР «Май
стри екрана». Кінорежисер 
ЄжІ Кавалеровик/. (М). 22 30
— «Камерні вечори». (К'і.

СЕРЕДА, 9 липня. Перша 
програма. 10.00 — Новини. 
(М). 10.15 - М. Русев. гсДо- 
машне вогнище для Ада.ма £ , 
Єпи» Телеспектакль. (Мц ’ 
10.45 — Телетеатр для дітей. 
В. Голявкін. «Приходь ти до 
нас. приходь». (Ленінград).’.
12.15 — «Екран учителя». «З
дитячого садка — в школу»; 
(К). 12.50 — Телевісті, (К)„
13.00 — Художній фільм жДів« 1 
чина у віконці*. (Кірово- 
град). 16.50 — Новини. (М)< 
17 00 — «Рядовий соціалізму»; 
Теленарис. (М). 17.30 — Про
грама українського кольором 
ного телебачення. «Росинка»; , 
Концерт вокального колективуа 
Івано-Франківського педілетн/ 
туту. (К). 18.15 — ТелевіСтГЛ 
(К). 18.35 - До 100-річчя з!
дня народження В. І. Леніна/ 
«Ленін і наш край». (Кірово
град). 18.55 — Телефільм. (Кі
ровограді. 19.25 — «Робітниче 
життя» (Кіровоград). 20.10 -- / 
Наші оголошення. (Кірово-і 
град). 20.15 — Телефільм. (КЇ-; 
ровоірад). 20.30 — Інформа/) 
ційііа програна "Час». (М)'/
21.15 — Призери Всесоюзного 
фестивалю телефільмів. ■«За
темнені вікна». Художній 
Фільм. І серія. (М). 22.30 — 
В ефірі «Молодість». «Гори
зонт». (Ленінград).

Друга програма. 16.35 — У. 
вас на заводі. (І<). 19.00 — Но
вини кіноекрана. (К).

Ц ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВІВТОРОК, 8 липня. 10.00 — 
Новини. (Мі. 10.15 — «Мис
тецтво оперети». (М). 11.50 —• 
Для Дітей. Пошта «Олин- 
ки-69» (Перм). 12.20 — Теле-, 
агентство «Піонерія». (Одеса)'. 
13.(Ю — «Морські ворота Ук
раїни». (Одеса). 18.30 — Те
левізійні вісті. (К). 18.50 —«
Мультфільм «Лихий попутай*. 
(К). 19.00 — Фінал IV Спарта
кіади профспілок УРСР. (К)/ 
19.30 — Польський телефільм 
«Ставка, більша віл життя», 
V серія. 20.30 — Програма 
«Час». (М). 21.15 — Дні куль
тури Польської Народної Рсс-г 
публіки в СРСР. «Майстри 
екрана». Кінорежисер ЄжІ 
Кавалеровнч (М). 22.30 —
«Камерні вечори*. (К)

І
атлетизм

УРОК ДРУГИМ
З Д||>1, як у «Молодому к0' 

мупарі» було надруковано
перший комплекс вправ з ат
летичної гімнастики, минуло 
більше трьох місяців. За неіі 
час той, хто займався атле
тизмом, міг переконатись, які 

.. зміни сталися в його організ
мі. Адже перед тим як почати 
тренування, ви виміряли спої 
плечі, передпліччя, . ..........
Клітку, визначили 
підготовку при 
стрйбків у довжину і вгору з 
місця, тривалість затримки 
дихання. Співставивши попе
редні дані з новими, які ни 
зробите перед початком за
пять комплексом вправ друго
го уроку, ви пересвідчитесь 
Ще раз, як змінилось впше 
ТІЛО,

грудну 
фізичну 

допомозі

Найголовніше D атлетичній 
гімнастиці - цс безперервне 
збільшення навантажень на 
організм.

Якщо ви зробили ІІеР‘1'1*" 
крок, ТО, безперечно, греоа 
робити й другий, більш склад
ний і результативний.

Un почали тренування за 
першим комплексом оаР«в 
гантелями. Тепер ми "І’0'10 
Ііуем наступний к0МПЛ®,^,еГ 
зі штангою, яку ви можете 
зробити самостІЙ',о’стрЯь, 
ставши металевий стрнжсі 
на який будете накладати 
диски або інший вантаж.

Від попереднього коМ,1,л*'^ 
цей ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ТИМ, 1*4°
дозволяє створити значно біль
ші навантаження на ” •

Юнаки з хорошим фізичним 
розвитком і добрим станом 
здоров'я можуть сміливо по
чати заняття, звертаючи особ
ливу увагу на дозування на
вантажень.

В цей комплекс включені 
вправи, які виконуються після 
певної розминки (15—20 хви
лин). Вона розігріває м'язи, 
активізує кровообіг та дихан
ня, готує організм до велико
го навантаження. Ііерспочпп- 
ІІНІ 3—5 хвилин після розмин
ки, можете почати викопувати 
вправи зі штангою. Кожну 
вправу повторювати 8—10 ра
зів. Спочатку вага штанги не 
повинна перевищувати 20—25 
кілограмів. Але якщо ви від
чуєте, що такс навантаження 
для вас невелике, можна 
кожну вправу робити прийо
мами в 2—3 підходи.

Після серії повторень однієї 
і тієї ж вправи, зумійте вико
ристати паузу (30—60 секунд, 
а після окремих вправ 2—3 
хвилини). Під час пауз ви по
винні розслабити м’язи.

Після 1,5—2 місяців занять

(З рази на тиждень по 1,5—2 
години) вагу штанги можна 
збільшити на 5—10 кілограмів. 
Звичайно, після цього вам до
ведеться знову почати вправи 
з мінімальним числом повто
рень і підходів.

Піднімайте і опускайте 
штангу не поспішаючи, ста
райтесь сповна згинати і роз
гинати РУкп, ноги і тулуб, 
звертаючи увагу при цьому на 
глибину і ритм дихання. Кра
щий час для занять — друга 
половина дня, через 1,5—2 го
дини після обіду.

Для контролю за ефектив
ністю занять непогано сфото
графуватись у плавках, перед 
тим як почнете тренування. 
Через псиний час повторіть це 
знову. 1 тоді ще раз переко
наєтеся, які зміни сталися 
завдяки заняттям атлетичною 
гімнастикою.

Отож, комплекс инрав зі 
штангою.

1. Жим штанги двома рука
ми, стоячи. Під час одного 
заняття протягом тижня вар
то штангу вижимати з-за г°-

лови. Повторювати 8—10 разів 
за однії підхід.

2. Згинання і розгинання рук 
зі штангою о ліктьових сугло
бах (стоячи, хват вужче пле
чей).

3. Присідання зі штангою на 
плечах. Спину тримати рівно. 
Повторювати 8—10 разів.

4. Повороти тулуба в боки. 
Штанга на плечах.

5. Розведення рук з ванта
жем у боки, лежачи ’

6. Підведення на 
стоячи на бруску висотою 8— 
11) сантиметрів, тримаючи 
штангу в опущених руках біли 
стегна.

7. Згинання і розгинання рук, 
лєжачн па спині (з вантажем).

8. Нагинання вперед з штан
гою за головою (коліна не 
згинати).

9. Піднесення штанги до 
пояса (положення: нагнутися 
вперед).

10. Жим штанги, лежачи «> 
лаві.

СЕРЕДА, 9 линия. 10.00 — 
Новини. (М). 10.15 — Н. Ру- 
ссв. «Домашнє вогнище для 
Адама ти Єви». Телеспек
такль. (М) 11.45 — Для
школярів «І1.і »ріс '«Шкіря
ний м’яч». (Харків). 12.15 — 
Екран учителя. (К).
Телевізійні вісті. (К). 17.35 —- 
Актуальний екран. 17.55 —■
Фільми для дітей. 18.15 — Те
левізійні вісті. (К). 18.35 —
Художній фільм «Той. іцо на
родився в грозу». 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.15 — Те
лефільм «Затемнені вікна». 
1 серія. (М). 22.30 — В офірі 
«Молодість (Ленінград)

12.50

на лаві, 
носках,

ЧЕТВЕР, 10 липня. 10.«' 
Ношіпн (М). ’’ ’
школярів. «Сто ВИТІВОК 
друзів». (М). "■ “ __
театр для дітей В. іолявкін« 
«Приходь ти ло нас. приходь». 
(Ленінград). 12.00 — Телевізій
ні вісті. (К). І7.40 — Телевізій
ні вісті. (К). 18.00 — «Талан
ти твої, Україно». (К). 18.30 — 
Міжнародний огляд. (К). 19.00 
— Фільм;', для дітей. 19.40 — 
Телефільм «Секрети красивого 
танцю». 20.10 — До 100-річчя 
з дня народження В. І. Лені
ні. «Світанок механізатора 
Соловйова», 20.30 — Програма 
«Час». (М). 21.15 — Телефільм 
■«Затемнені вікна». II і ІЇІ се
рії. (М). 22.35 — «Запрошуємо 
на прем’єру». Телеспектакль- 
огляд. (М). 23.25 — Футбол: 
«Динамо» (Київ) — сНефтчі», 
(2-й тайм).

10.15

'.0.4:

Для,
ДВОХ 

Теле-

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ,
4
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ДПРЕКШЯ.

ХЕРСОНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
НАБІР УЧНІВ

УЧИЛИЩЕ № 2

прнй маються

ДИРЕКЦІЯ

ДИРЕКЦІЯ.

про сімейне 
фотокарток

ОГОЛОШУЄ 
ПРИНОМ УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ 
ПРНИОМ учнів

З 1 травня

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА J969-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ТРАНСПОРТНОГО 
БУДІВНИЦТВА 

оголошує прийом учнів на 1969—70 
навчальний рік на базі неповної 

середньої та середньої школи 
Технікум готує техніків-будівельників залізниць, 

мостів, тунелів та технІків-механіків будівельних 
машин.

Учні забезпечуються гуртожитком та стипен
дією на загальних підставах.

Адреса технікуму: м. Київ, 
ницька, 4. Телефон 76-33-72.

КРИВОРІЗЬКИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВЛЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

1 червня no Зі

по ЗО серпня;
1 по 10 липня, з

Інгульське сільське 
професійно-технічне 
училище № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА ОДНОРІЧНІ І ДВОРІЧНІ КУРСИ ТРАКТОРИСТІВ. 

МАШИНІСТІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
На дворічні курен тракторйстів-машипістів широкого 

профілю приймаються юнаки та дівчата віком не менше 
15 років 6 місяців, а на однорічні курси — віком не мен
ше 16 років 6 місяців з освітою 8, 9. 10 класів.

Для вступу в училище треба подати заяву па ім’я ди
ректора, направлення з радгоспу чи колгоспу, свідоцтво 
про освіту, свідоцтво про народження чи паспорт, харак
теристику зі школи, довідку про стан здоров’я, довідку 
з місця проживання, довідку про склад сім’ї, 6 фотокар
ток розміром 3x4 с.м.

Заяви з документами приймаються щодня.
Початок занять і вересня і 15 листопада 1969 року 

мірі комплектування навчальних трун.
Зараховані до училища забезпечуються триразовим 

безкоштовним харчуванням, стипендією в розмірі’ 19 
карбованців на місяць (одруженим — 20 карбованців на 
місяць), спецодягом, постіллю.

При училищі працює ковсультпупкт Устипівської заоч
ної середньої школи 1 учні можуть вчитися заочно о 8, 
0, 10 і II класах заочної ніколи.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: село Інгульське Устпнівського 
району Кіровоградської області. ДИРЕКЦІЯ.

ДЕННЕ Відділення; 
збагачення корисних лопалин; 
агломерація і окускування руд; 
відкрита розробка родовищ корисних 

налип;
гірнича електромеханіка.

ВЕЧІРНЄ ВІДДІЛЕННЯ:
гірнича ’електромеханіка; 
збагачення корисних копалин; 
агломерація і окускування руд; 
відкрита розробка родовищ корисних 

палки.
Особи, які закінчили неповну середню шко

лу, приймаються па 1-й курс, а ті. що закін
чили середню школу — на 3-й курс.

Вступники складають такі екзамени:
на базі неповної середньої школи — з ро

сійської мови (диктант) і математики (усно); 
на базі середньої школи — на спеціальність 
«Збагачення корисних копалин» і «Агломера
ція та окускування руд» — з російської літе
ратури (твір) і хімії (усно); на спеціальність 
«Гірнича електромеханіка» та «Відкрита роз
робка корисних копалин» —• з російської літе
ратури (твір) і математики (усно).

Заяви приймаються:
па денне відділення — з 

липня;
на вечірнє відділення —

6 серпня.
Вступні екзамени:
па денне відділення — з І 
па вечірнє відділення — з

7 по 12 серпня.
До заяви (на ім’я директора технікуму) до

даються: документ про освіту (оригінал), ви
тяг з трудової книжки або книжки колгосп
ника (для осіб, які мають стаж роботи не 
менше 2-х років), медична довідка (форма 
№ 286), три фотокартки (розміром 3x4 
Свідоцтво про народження або паспорт, 
ськовий квиток або приписне свідоцтво 
даються особисто.

Стипендія виплачується на загальних 
ставах. Іногородні забезпечуються гуртожит
ком.

За довідками звертатися на адресу: м. КРИ
ВІШ РІГ, ПГЗК, ВУЛ. КАРМЕЛ1ОКА, 33.

РОСТОВСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ 
УЧНІВ

НА 1969-70 
навчальний рік 

Денне відділення (на базі 
8 класів) по спеціальностях: 
електрообладнання промне* 
ловнх підприємств і уста
новок, електроприладобуду- 
вання. протипожежна техні
ка і безпека, монтаж і на
ладка систем контролю 1 
автоматики.

Вечірнє навчання (на ба
зі 8—10 класів) по спеціаль
ності електрообладнання 
промислових підприємств 1 
установок.

Заочне відділення (на ба
зі 10 класів) по спеціальнос
ті електронні обчислювальні 
машини, прилади 1 устатку
вання.

Умови прийому загальні 
для всіх технікумів.

АДРЕСА: г. Ростов-на-До- 
ну, ул. 24 июля, 2.Б.

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
мулярів, теслярів, малярів, 

иалярів-штунатурів
Строк навчання 1—2 роки. 
Приймаються юнаки та 

дівчата 1953—]954 років на
родженця в освітою 8-10 
класів.

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

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

Документи 
до 1 серпня.

Початок оанять — 1 ве
ресня.

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

Довідки даються по теле
фону 2-47.54.

ОГОЛОШУЄ
на 1-й курс гідрометеорологічного і метеоро

логічного відділів.
Технікум готує спеціалістів таких профілів: 
технік-гідролог;
технік-метеоролог (за спеціалізаціями «Ме

теорологічні .спостереження і їх обробка»;
»Експлуатація метеорологічних приладів» -= 

перевага надається юнакам).
Учні технікуму в процесі навчання одержу

ють повний обсяг знань з математики, фі
зики, електротехніки, радіотехніки, автома
тики і телемеханіки, радіолокаційної техніки, 
електронної 1 перфораційної техніки; ремон
ту, монтажу і експлуатації приладів метео
рології, гідрології, геодезії, гідрометрії та 
Інших спеціальних дисциплін.

Технікум має необхідні кабінети І лаборя- 
торії, гідрометеорологічну станцію, свої пла
вальні засоби, спортивні човни. Кабінети і 
лабораторії, учбова станція оснащені новими 
приладами і обладнанням, які застосовуються 
в науково-дослідних установах, сітьових під
розділах та інших організаціях гідрометео
служби Радянського Союзу.

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

ЛЬВІВСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ 
ЛЕГКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

НА 1969—1970
навчальний рік

Особи, що закінчили технікум, направляю
ться на роботу в усі союзні республіки СРСР 
я підрозділи гідрометеослужби (гідрометеоро
логічні. гідрологічні, аерологічні, агрометеоро
логічні, озерні, стічні і інші установи, £> 
обсерваговї, бюро перевірки і ремонту црила« 
дів і т. д.), а також в науково-дослідні інсти* 
туги, експедиції, полюсні радіометеоцептрк, 
пустельні і високогірні станції.

Крім того, випускники можуть' бУтіі 'йпіграв* 
леїіі па роботу в різні ' ^стайдпіг ’ Івійіїх 'іИч 
домств і міністерств за їхніми за’лвкзМй.' ; '

До технікуму приймаються особи, що §«* 
КІНЧИЛИ неповну середню школу, а ТЙИб/Й 
9-й клас середньої школи,

Вступники складають екзамени (в обся$ 
неповної середньої школи) з математики (У5ч 
но) І російської або української мови (пмсь* 
мово).

Вступники подають на Ім’я директора за* 
япу з поданням свідоцтва про освіту, авто* 
біографії, медичної довідки (форма № 280), 
•1 фото карте,'« (розміром 3x4 см).

Прийом заяв з 1 червня до ЗІ липня. ;
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Учні забезпечуються стипендією па загальї 

лих підставах.
Гуртожитком технікум не забезпечує.
Адреса технікуму; м. Херсон, вул, Дзер- 

ж и неї,кого, 11.
Телефон 2-63-74 , 2-64-65,

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

ОДЕСЬКИЙ ордена трудового червоного прапора
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. і. !. МЕЧНИКОВА

На денне відділення:

оголошує набір учнів на 1969—70 навчальний рік»
Технікум готує техніків-будівельвнків промне’ 

лового і цивільного будівництва. Ііа денне від
ділення приймаються особи, які закінчили 8 -або 
10 класів середньої школи.

Заяви приймаються в групи на базі восьмиріч
ної ніколи з 1 червня по 31 липня, на базі серед
ньої школи — з 1 червня но 15 серпня. Технікум 
має гуртожиток.

Адреса технікуму: м. Севастополь, вул. Пожа- 
рова, 28-а. Телефон 2-29-40.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 1969—1970 учбовий рік на такі факультети і спеціальності.

па базі неповної серед
ньої школи за спеціальпостя- 

внробппцтио; 
устаткування

ДЕННЕ НАВЧАННЯ: МЕХАНІКО- 
МАТЕМАТИЧНИЙ (обчислювальна ма
тематика і математика): ФІЗИЧНИЙ 
(фізика, астрономія); БІОЛОГІЧНИЙ 
(біологія, вірусологія, мікробіологія, 
генетика, фізіологія, зоологія і ботані
ка); ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИГ1 (ге
ографія, геологія і розвідування нафто
вих і газових родовищ, спеціалізація — 
морська геологія); ХІМІЧНИЙ (хімія); 
ІСТОРИЧНИЙ (історія); ФІЛОЛОГІЧ
НИЙ (український та російський відді
ли); РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛО
ЛОГИ (відділи англійської, німецької,

іспанської та французької філології); 
ЮРИДИЧНИЙ (правознавство).

ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ: математика, 
механіка, фізика, хімія, біологія, геогра
фія, історія, російська мова і література, 
українська мова і література, ромаїїо- 
гермавські мови і література (англій
ська- німецька, французька і іспанська), 
правознавство.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ: математика, 
біологія, зоологія і ботаніка, географія, 
історія, російська мова і література, ук
раїнська мова і література (французька, 
англійська і німецька), правознавство.

приймаються: на денне навчання — з 20Заяви про вступ до університету 
червня по 31 липня, на вечірнє і заочне навчання — з 20 квітня по 31 липня.

Строк вступних екзаменів: на денне навчання — з 1 по 20 серпня, на заоч
не і вечірнє навчання — в два потоки; з 1 по 20 червня і з 1 по 20 серпня.

Місце складання іспитів — м. Одеса.
Строк зарахування до складу студентів: на денне навчання 

серпня, на вечірнє і заочне навчання — з 21 по 30 серпня.
Університет має гуртожиток і їдальні.
Заяви і всі необхідні документи направляти поштою або подавати особисто 

в приймальну комісію університету на адресу:
м. ОДЕСА, вул. ПЕТРА ВЕЛИКОГО, 2.

з 21 по 25

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Наша адреса і телефони
м, Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

L

£К 01822. Індекс 01107.

ми: швейне 
машини та 
швейних фабрик;

Київський

па базі середньої і непов
ної середньої школи за спе
ціальностями: моделювання 
та конструювання одягу; 
планування на підприєм
ствах легкої промисловості; 
бухгалтерський облік на під
приємствах легкої промисло
вості.

На заочне відділення:

на баті середньої інколи 
за спеціальностями; швейне 
виробництво; планування па 
підприємствах легкої про
мисловості; бухгалтерський 
облік па підприємствах лег
кої промисловості.

-Умови прийому загальні.

Заяви приймаються: на 
денне відділення — з 1 черв- 
1ІЯ по 31 липня ДЛЯ груп 
неповної середньої школи; 
з 1 червня по 15 серпня •— 
па базі середньої ніколи; па 
заочне відділення — з 3-ю 
травня по 10 серпня.

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: 
м. Львів, вул. Тімірязєва, 6.

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

1 
J

Друкарня їм. Г- М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліяки, 2.
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книготорговельний технікум ' '
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1969-70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА ДЕННЕ ТА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТОВАРОЗНАВСТВО КНИГИ»
На денне відділення (з відривом від виробництва) на 

2-й курс приймаються особи, які мають середню освіту, 
Строк навчання — 1 рік 10 місяців.

На заочне відділення (без відриву від виробництва! 
приймаються па 1-й курс особи, які мають ?
класів. Строк навчання — І роки.

На 3-й курс приймаються особи, які мають середню 
освіту. Строк навчання — 2 роки.

На денне відділення приймаються громадяни СРСР ві
ком до ЗО років, на заочне — без обмеження віку.

Для вступу необхідно скласти іспити:
На базі восьмирічної школи: •
з української або російської мови (диктант) і матема

тики (усно).
На базі середньої школп:
з історії СРСР (усно) і української або російської мо

ви та літератури (твір).
Вступні іспити:
на денне відділення — з 15 серпня. . ' ' . < І /.
на заочне відділення — з 19 серпня.
Без пступппх екзаменів зараховуються нагороджені! 

після закінчення середньої школи полотою чи срібною 
медаллю, офіцери та військовослужбовці надстрокової 
служби Збройних Сил СРСР. військ і органів Комітету 
державної безпеки при Раді Міністрів СРСР і Міністер
ства внутрішніх справ СРСР. звільнені з військової 
служби в запас (па протязі двох рокіи після звільнення).

Заяви про вступ подаються па ім’я директора техніку
му особисто або поштою:

на денне відділення — до 15 серпня: .
на заочне — до 19 серпня.
До заяви долаються: документ про освіту (оригінал), 

автобіографія, три фотокартки розміром 3x4 см. витяг з 
трудової книжки або книжки колгоспника (для осіб, які 
мають стаж роботи не менше 2-х років), медична довідка 
за формою № 286.

Зарахування до складу учнів — з 20 по 25 серпня. <."*7 
Початок навчання па денному відділенні — 1 вересня. V’ 
Зараховані па денне відділення технікуму забезпечую';

ться стипендією па загальних підставах.
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Київ-1, площа Каліпіва, 2»

ДИРЕКЦІЯ ТЕХНІКУМУ»
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