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Хороших успіхів у 
перед’ювілеішому ро

ці добився молодіжний 
колектив свиноферми 
№ 3 липнязького колгос
пу «Правда» Добровс- 
пичківського району. Пе
рехідний червоний ман
дат вручено Галині 
М а л и ч с и к о, яка з по-

МАНДАТ — У ГАЛІ МАЛИЧЕНКО
ватку року одержала від кожної закріпленої 
за нею свиноматки по 10 поросят. А за нею— 
її подруги Варвара Макаренко, Раїса Куліш 
та Євдокія Козинець. Кожна з них вже одер
жала по 14 поросят від свиноматки.

ХЛОПЦІ з молодіжної
Василь Сснко, Анатолій Харкавші, Леонід 

Рудий... Це — хлопці з комсомольсько-моло
діжної тракторної бригади колгоспу імені 
Ульянова Ульяновського району. Хлопці — 
ударники. Вони закінчили міжрядний обро
біток кукурудзи, соняшнику, цукрових буря
ків та інших просапних культур і відмінно 
підготувалися до жнив.
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Валерій Лвсріп на Кіровоградській взуттєвій фаОрнці 
№ 28 в неабиякій пошані. Пін-кращий фрезерувальник урі- 
зу підошви та набивки. Вироблена ним продукція тіль
ки високої »кості. Недавно його нагороджено значком 
«Кращий робітник легкої промисловості». Валерій — кан
дидат в члени КПРС.

Фото М. ТЕРНЛВСЬКОГО.
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Сесія
Верховної Ради ?
СРСР

11 липня в Кремлі про
довжувала роботу шоста 
сесія Верховної Ради 
СРСР сьомого скликання.

У Великому Кремлів
ському палаці під голо
вуванням Голови Ради 
Національностей депу
тата Ю. І. Палецкіса від
булося чергове спільне 
засідання Ради Союзу і 
Ради Національностей. 
’ Депутати під бурхливі 
оплески односта й н о
прийняли таку поста
нову:

«Верховна Рада Сою
зу Радянських Соціаліс
тичних Республік, заслу
хавши і обговоривши до
повідь міністра закор
донних справ СРСР депу
тата А. А. Громико «Пи
тання міжнародного ста
новища і зовнішньої по
літики Радянського Сою
зу», постановляє:

Повністю схвалити зов
нішню політику і прак
тичні дії уряду СРСР в 
галузі міжнародних від
носин».

Сесія перейшла до 
розгляду другого пунк
ту порядку денного. З 
доповіддю «Про проек

ти законів: Основи ви
правно - трудового за
конодавства Союзу 
СРСР і союзних респуб
лік, Положення про по
переднє -ув’язнення під 
варту, про внесення до
повнень і змін в Основи 
кримінального законо
давства Союзу РСР і со
юзних республік» висту
пив голова комісії зако
нодавчих передбачень 
Ради Національностей 
депутат Р. Нішанов.

Після обговорення дру
гого пункту порядку 
денного Верховна Рада 
одноголосно прийняла 
відповідні закони.

З доповіддю про Ука
зи, що їх вносить Пре
зидія Верховної Ра
ди СРСР, виступив сек
ретар Президії Верхов
ної Ради СРСР депутат 
М. П. Георгадзе.

Верховна Рада СРСР 
затвердила Укази і прий
няла відповідні закони і 
постанови.

Шоста сесія Верховної 
Ради СРСР сьомого скли
кання на цьому роботу 
закінчила.

(ТАРС).

ЛЕНІНСЬКИМ УДАРНИМ ТРУДОМ 
ЗУСТРІНЕМО ВЕЛИКИЙ ЮВІЛЕЙ!

дорогі товариші.
Ми, представники найрізноманітніших 

професій, зібрались у Центральний Ко
мітет ВЛКСМ напередодні хвилюючої 
дати — 12 липня сповнюється 45 років з 
того дня, коли ' наша Комуністична 
Спілка ААолоді стала називатися Ленін
ською. Приймаючи в той буремний час 
дороге нам ім’я, комсомольці 20- років 
дали клятву Комуністичній партії і на
роду свято виконувати заповіти велико
го учителя і вождя, по-ленінськи жити, 
працювати, боротися і перемагати.

Вся героїчна історія комсомолу, його 
звершення і діла, натхнені ленінською 
думкою, — яскраве свідчення вірності 
клятві. Нашому поколінню випала висо
ка честь і відповідальність продовжити 
естафету ратних і трудових подвигів 
батьків, бути активними будівниками ко
мунізму, високо нести прапор револю
ції, прапор Леніна.

Сьогодні кожний день наближає нас 
до знаменного ленінського ювілею. Ком
сомольці і молодь прагнуть зустріти 
цей день новими успіхами в комуністич
ному будівництві, вони включились у 
всенародне соціалістичне змагання на 
честь 100-річчя з дня народження В. І. 
Леніна. Ознаменувати підготовку до ле
нінського ювілею ударною працею, за
воювати нові висоти в розвитку громад
ського виробництва, в науці і культурі 
— до цього прагнуть сьогодні юнаки і 
дівчата нашої країни.

Економіка — ось де проходить сьо
годні передній край боротьби за кому
нізм. На будь-якій ділянці господарсько
го будівництва радянські люди активно 
борються за збільшення випуску про
дукції, підвищення її якості, освоєння 
нових потужностей, наукову організацію 
праці, високу виробничу дисципліну.

Наш героїчний робітничий клас висту
пив ініціатором і прапороносцем все
народної боротьби за дострокове вико
нання п’ятирічного плану. Виконати п’я
тирічку до 7 листопада 1970 року — 
найкращий трудовий подарунок Батьків
щині на честь ювілею вождя. І немас 
для кожного з нас більш благородного 
завдання, ніж внести особистий найваго
міший трудовий внесок у досягнення ці
єї мети.

Володимир Ілліч Ленін вказував, що 
продуктивність праці — найважливіше, 
найголовніше для перемоги нового сус
пільного ладу. Сьогодні основні шляхи 
зростання продуктивності праці — в 
кращій організації праці на кожному 
робочому місці, в найбільш раціональ
ному використанні обладнання, в оволо
дінні передовим досвідом і вершинами 
професіональної майстерності, в макси
мальному використанні резервів вироб
ництва.

На багатьох підприємствах і будовах 
країни розгорнувся рух за виконання

Звернення молодих передовиків виробництва— 
Героїв Соціалістичної Праці, кавалерів ордена Леніна, і 

лауреатів Ленінської премії до комсомольців, 
юнаків та дівчат країни.

п’ятирічного плану по росту продук
тивності праці до 22 квітня 1970 року. 
Ми закликаємо комсомольців і молодь 
широко підтримати цю ініціативу. Хай 
кожен молодий трудівник має особис
тий план підвищення продуктивності 
праці, наполегливо, і цілеспрямовано ви
конує його! «П’ятирічку по росту про
дуктивності праці — до 22 квітня 1970 
року!» — такий бойовий девіз кожного 
з нас.

Успішне виконання економічних пла
нів не/лислиме без використання в. на
родному господарстві найновіших від
криттів науки і техніки. Партія вчить, 
що широке розгортання науково-техніч
ної революції стало однією з головних 
ділянок історичного змагання між капі
талізмом і соціалізмом. Партія закликає 
Ленінський комсомол розгорнути масо
вий рух молоді за освоєння досягнення
ми науки і техніки.

Мільйони молодих трудівників країни 
беруть участь у всесоюзному поході 
«П'ятирічці — майстерність і пошук мо- 
лодих», більше ста тисяч громадських 
конструкторських, технологічних бюро, 
технічних гуртків і лабораторій об’єдну
ють зусилля молодих ентузіастів. Ми 
вважаємо, що необхідно ще ширше роз
вивати громадські форми технічної 
творчості молоді — комплексні творчі 
бригади, ради молодих спеціалістів, 
школи передового досвіду, загони тех
нічної творчості й інше.

Гаряче підтримуючи почин комсомоль
ців Московського автомобільного заво
ду імені Лихачова, розгорнувши масо
вий похід молоді за прискорення тем
пів науково-технічного прогресу на 
своєму підприємстві, ми закликаємо всю 
молодь наслідувати їх приклад. Особ
ливо важливо в цьому русі автозавод- 
ців — прагнення злити воєдино зусилля 
молодих робітників і спеціалістів.

Інтерес до техніки, досліджень, раціо
налізації і винахідництва треба виховува
ти з юних років. І тут велика роль на
лежить передовикам праці, молодим 
спеціалістам і вченим. Нас чекають у 
школах, у профтехучилищах, учнівських 
виробничих бригадах, у будинках і на 
станціях юних техніків.

В умовах економічної реформи особ
ливо важлива боротьба за економію і 
бережливість. Ми закликаємо юнаків і 
дівчат країни розгорнути боротьбу за 

економію засобів і матеріалів на кож
ному робочому місці. Хай 22 квітня 
1970 року стане днем ударної праці на 
зекономленій сировині!

Дорогі товариші!
Великі й відповідальні завдання сто

ять сьогодні перед трудівниками сільсь
кого господарства країни. Нинішній 
сільськогосподарський рік — вирішаль
ний рік у боротьбі за виконання зав
дань п'ятирічного плану по виробницт
ву і продажу державі продуктів земле
робства і тваринництва.

Ми звертаємося до юнаків і дівчат 
села — ширше розмах соціалістичного 
змагання за дострокове виконання зав
дань п’ятирічки і особистих ювілейних 
зобов'язань. Наше завдання зробити 
все, що залежить від нас, щоб вчасно і 
без втрат зібрати урожай, створити хо
рошу кормову базу і забезпечити висо
кі показники в розвитку тваринництва, 
допомогти колгоспам і радгоспам ус
пішно виконати плани по продажу дер
жаві сільськогосподарських продуктів.

Ми звергаємося до молодих колгосп
ників і робітників радгоспів — активні
ше вливайтеся в ряди механізаторів і 
тваринників, досконало освоюйте техні
ку, оволодівайте новими професіями, 
виступайте ініціаторами боротьби за 
високу культуру землеробства і тварин
ництва, за збільшення виробництва і 
підвищення якості продукції. Ширше 
використовуйте в своїй роботі досягнен
ня науки і передового досвіду.

Наше слово до вас, молоді робітники, 
інженери і техніку -• ’Промислових під
приємств, учні і студенти: надавайте ак
тивну допомогу/колгоспам і радгоспам 
у запровадженні комплексної механіза
ції та електрифікації сільськогосподар
ського виробництву культурному й по
бутовому благоустрої -села.

Нехай стане ударною справою всіх 
комсомольців участь у здійсненні пла
нів партії по меліорації земель, бо
ротьба за своєчасну здачу в експлуата
цію водогосподарських об’єктів.

Напередодні знаменного ювілею вож
дя в країні широко розгорнувся Все
союзний Ленінський залік — молодіжна 
школа оволодіння ленінізмом і застосу
вання ленінської теорії на практиці. Ми 
закликаємо комсомольців і молодь ще 
активніше включитися в Ленінський за

лік і завершити його проведенням Все
союзного комуністичного суботника ра- | 
дянської молоді і на зароблені кошти 
побудувати Центральний будинок тех
нічної творчості молоді.

Кожне наше досягнення — вагомий 
вклад у зміцнення могутності Батьківщи
ни, світової системи соціалізму, в спра
ву боротьби проти імперіалізму, за мир, 
національну незалежність, соціальний 
прогрес, демократію і соціалізм.

З величезним задоволенням зустріли 
юнаки і дівчата країни підсумки і до
кументи міжнародної Наради комуніс- ! 
тичних і робітничих партій. Радянська 
люлодь гаряче схвалює і одностайно 
підтримує ясну і принципову позицію 
КПРС у найважливіших питаннях міжна
родного комуністичного руху, яка зна
йшла яскраве втілення в доповіді на 
міжнародній Нараді Генерального сен- і 
ретаря ЦК КПРС Леоніда Ілліча Бреж
нєва.

У документах Наради узагальнене не- |і 
личезний досвід боротьби комуністич
них і робітничих партій проти імперіа
лізму, дано глибокий аналіз сучасних 
процесів, які відбуваються в світі, ви- З 
значені дальші шляхи розвитку і зав- 
дання світового комуністичного руху. 
Ми бачимо в документах Наради про- 
граму своїх дій і палкий заклик кому
ністів планети до молоді вивчати праці 
Леніна, знаходити в них невичерпне ] 
джерело натхнення для боротьби проти 
реакції і гноблення, за мир і соціалізм.

Міжнародний форум комуністів ^ав 
високу оцінку боротьбі Комуністичної 
партії і радянського народу за єдність 
дій комуністичних і робітничих партій 
проти імперіалізму, за мир і щастя 
всіх народів. Це викликає у нас велике 
почуття гордості за рідну Комуністич
ну партію, за нашу Батьківщину і нади
хає нас на нові трудові подвиги.

Хай підготовка до 100-річчя з дня на
родження Володимира Ілліча Леніна 
пройде під знаком дальшого згуртуван
ня навколо Комуністичної партії «—• нат< 
хненника і організатора всіх наших пе
ремог!

ЮНАКіАі ДІВЧАТА!
Ювілей великого Леніна — нові тру« 

дові подвиги радянської молоді!
Ленінською ударною працею зустрї« 

немо великий ювілей!
■Б



стор „Молодив комунар“о

її нині вітають десятки трудівників села. З почуттям ша
ни, доброзичливості зустрічають дівчину друзі по роботі, 
старші товариші. І це Цілком природно. Адже Людмила 
Криворучко, доярка колгоспу імені Дзержинського Знам’ян- 
ського району була в числі переможців ювілейного змаган
ня тваринників району, присвяченого 50-річчю ЛКСМУ. А оце 
цоверіїу.чася з Києва. Там, в колгоспі імені Васильєва Кнсво- 
Святошннського району, Демонстрували свою майстерність 
крані) майстри машинного доїння корів. Комсомолка Людми
ла Криворучко удостоєна на Цьому конкурсі звання чемпіо
на республіки.

Фото В. КОВПАКА.

ШКОЛА. 
ЛЕНІНА

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА
Центральний Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді 

України висловлює сердечну подяку партійним, радянським, 
комсомольським та іншим громадським організаціям, колекти
вам промислових підприємств, ударних комсомольських будов, 
колгоспів і радгоспів, установ, інститутів і шкіл, військовим 
частинам і підрозділам, а також ветеранам партії і комсомолу, 
всім товаришам, які надіслали свої привітання у зв’язку з 
50-річчям ЛКС.М України і нагородженням комсомолу республіки 
орденом Жовтневої Революції.

Ц Е Н Г Р А Л Ь 11 111 і КО МІТ ЕТ 
ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ 

МОЛОДІ УКРАЇНИ.

Є в поета Євгена Летюка чудовий 
вірш «Ходаки», який закінчується 
словами про те, що Ленін

...вічно буде міркою для нас 
Найвищої інстанції сумління.
І жест його, і клич, його рядки 
Для нас живі — бо серцем так 

повелено,
Бо і тепер ми вічні ходаки
До Леніна.
Якщо перечитати редакційну 
пошту, то ще раз пересвідчуєшся, 

що юнаки і дівчата — найперші хо
даки до Ілліча.

Ось лист студента Знам'янського 
сільськогосподарського технікуму 
Миколи Павліва.

«Образ Леніна в українській ра
дянській літературі» — на таку те
му в нашому технікумі проведено 
читацьку конференцію, присвячену 
100-річчю від дня народження вож
дя, — повідомляє Павлів і далі до
кладно розповідає як Леся Жиро
ва, Наталка Путникова, Валентина 
Ксьонтик та інші старанно готува
лися до конференції.

Молоді робітники і колгоспники, 
студенти і науковці в переддень 
сторічного ювілею вождя прово
дять дуже багато цікавих заходів, 
присвячених знаменній даті.

Найпильніша увага — вивченню 
творчої спадщини вождя. Все біль
шою популярністю користуються 
ленінські уроки, ці, за визначенням 
члена КПРС з 1918 року 3. Німцо- 
вої, «абсолютно товариські зустрічі, 
на які всі збираються, щоб поду
мати і вирішити головні питання на
шого життя і роботи, перевіривши 
їх Леніним».

Ленінським урокам, чимало уваги 
приділяють наші читачі і, зокрема, 
пропагандисти у своїх листах, ос
мислюючи знахідки і промахи ми
нулого навчального року в сітці 
комсомольської політосвіти, готую
чись до наступних занять.

«Вдалим вважаю ленінський урок ".і 
тему «Що дала мені Радянська влада»,— 
пише пропагандист лікар А. Кохан з 
Олександрії, — Спочатку прослухали за
пне відомої промови В. І. Леніна «Що

ф ПРОБЛЕМИ, ДОСВІД, ІНІЦІАТИВА

„БО СЕРЦЕМ
ТАК ПОВЕЛЕНО...“

таке Радянська влада?», потім кожен І' 
слухачів розповів, що йому особисто Аа" 
ла Радянська влада.

— .V моєї матері дев’ятеро дітей, всі 
ми одержали освіту, працюємо, — виси
пала тоді медсестра Ольга Сільчснко.. — 
Якби не Жовтень, чи мріяли б ми »Р’> 
освіту?

Цікаво пройшло заняття па тему 
«Ленін і паш кран». В книжках і жур
налах відшукав кілька телеграм, шо 
надіслали В. І. Леніну трудящі Олек
сандрії та Олександрійською повіту.

Хіба залишить когось байдужим, не 
схвилює телеграма Аджамського во
лосного з’їзду Рад і комнезамів Олек
сандрійського повіту під 10 квітня 1921

СВІДЧИТЬ
РЕДАКЦІЙНА ІІОШТ/\

року: «Голові Ради Народних Коміса
рів товаришеві Леніну. Москва. Аджа.м- 
ськнй волосний з'їзд Рад і комнеза- 
можів Олександрійського повіту Кре
менчуцької губернії па своєму засідан
ні 10 квітня цього року, заслухавши До
повідь про Всеросійський X з’їзд РКП 
та ознайомившись з Вашою промовою 
про державний податок, який замінить 
розверстку, виражає Вам свою глибоку 
вдячність за вираження в пій думки, 
цілком відповідної дійсним інтересам 
держави і народних мас. З'їзд вірить, 
іцо Ви. як досвідчений керівник трудо
вих мас, доведете соціальну революцію 
до бажаного кінця. Хай живе Комуніс
тична партія! Хай жпие товариш Ленін, 
вождь всесвітнього пролетаріату!»

Пропагандист гуртка «Бесіди 
про партію», що працював при 
комсомольській організації кол
госпу «Родина» Ульяновського ра
йону, Т. Козюра у своєму листі 
теж наголошує, що рівень прове
дення уроку у великій мірі зале
жить від підготовки:

«Звичайно, щоб провести ефективно 
урок, щоб була невимушена бесіда, а 
не лекція пропагандиста, щоб комсо
мольці могли вміло поєднувати ленін
ську теорію з життям своєї організації, 
з своїм особистим життям, доводиться 
вести велику підготовчу роботу.

Я думаю, ви розумієте, що не кожен 
з комсомольців може змістовно розпо
вісти про те. що чув. читав, бачив. З 
часом він теж буде а активі, адже 
просто не зможе не поділитися з інши
ми здобутими знаннями».

Всі пропаї андисти підкреслюють 
в своїх листах, що особливо важли
во в ході ленінських уроків вико
ристовувати місцевий матеріал для

15 липня 188® року

підкріплення теоретич
них положень, для пока
зу торжества ленінських 
ідей.

А. І. Кохан:
«Готуючись до семінар

ського заняття на тему: 
«Розвиток охорони здо
ров'я за роки Радянської

влади», перечитав багато книг, ста
тей, зібрав місцевий матеріал. Ви
явилося, що до ресолюції в Олек
сандрійському повіті був один 
лікар на 22 тисячі жителів, а зараз 
лише в місті працює більше 200 лі
карів. До революції на весь повіт 
було 175 лікарняних ліжок, а зараз 
лише в міських лікарнях їх більше 
тисячі. '

Кожен із слухачів теж розповів 
щось цікаве про розвиток охорони 
здоров’я, про досягнення сучасної 
медицини. Додому я повертався 
задоволений: нарешті заговорили 
мої слухачі Лариса Пузиревська, 
Олександра Луцька; цікавий рефе
рат написала Тамара Захарова.

На занятті «Ленін і наш край» заціка
вила слухачів розповіді, про погруддя 
В. І. Леніна, що стоїть на подвір і 
Олександрійського заводу іпдиомно- 
траиспортног-о обладнання. В роки окупа
ції гітлерівці скинули з постаменту 
бюст В. І. Леніна і наказали переплавн- 
тн його у ливарному цеху. В тому само
му цеху, Де влітку 1937 року ливарник 
Степан Пилипенко з друзями підливав 
цей бюст. Троє робітників — стругальник 
Г. Мірошниченко, токар І. Захарченко і 
слюсар Ф. Кудоя •— темної ночі, ризи
куючи життям, пробралися на територію 
заводу, що охоронявся гітлерівцями. У 
віддаленому куточку заводського двору 
виконали яму і опустили туди погруддя 
пождя. Яму засинали землею, зверху 
закидали брухтом. Вранці розлютовані 
фашисти не змогли знайти бюст. У груд
ні 1943 року, в перші ДНІ визволення 
Олександрії, робітники разом з воїнами 
Радянської Армії поставили бюст на <юс- 
стамент, па тому ж місці».

Т. А. Козюра:
«Часто перед молоддю виступа

ють старші товариші, комуністи. На 
одне із занять ми запросили, на
приклад, комбайнера нашого кол
госпу Івана Івановича Ріщенка, який 
за сумлінну працю удостоєний ор
дена Леніна. Він розповів про свій 
життєвий шлях, про героїзм радян
ських людей в період Великої Віт
чизняної війни й у відбудовчий пе
ріод.

Мені здається, що такі ось зустрі
чі, розмови з живими учасниками 
подій приносять величезну користь. 
Тому такі зустріті ми практикуемо 
досить часто».

2. Йдемо до Ілліча
На перший погляд, вулиця Леніна найтихі- 

ша в Ульяновську. Тут не бігають швидкі ав
тобуси і потужні грузовики, не бряжчать на 
рейках трамваї. І все-таки — вона найлюдні. 
ша. Сюди щодня до дерев’яного будинку 
йдуть і йдуть відвідувачі. З усіх кінців країни, 
з-за рубежу сюди пролягла дорога. Будинок- 
музей В. І. Леніна — початок маршруту по 
ленінських місцях Ульяновська. Сюди йдуть, 
щоб висловити свою вдячність Іллічу, йдуть 
до людини, яка зробила епоху в історії.

Це священне місце робить одинаково сер
йозними і шістдесятилітніх, і сімнадцятилітніх. 
Хоч кожен з них по-різному дивиться на 
експонати музею і в кожного виникає своя 
думка. Убілений сивиною ветеран пригадує 
грізні дні своєї юності, —молоді — звіряють 
саої думки з Іллічем перед далекою доро
гою. Але в кожному серці — любов.

Я говорив з двома відвідувачами Будинку- 
музею. Вони різні за віком, та дорога, яка їх 
привела в Ульяновськ, — одна. Надія Петрів
на Щепоткіна — керівник п’ятого класу Туль
ської середньої школи № 34 Двадцять п'ять ро
ків вона вчителює в рідному місті, багато Ті 
вихованців самі стали вчителями, інженерами, 
вченими. Ось і цих, п'ятикласників, чекає 
щасливе майбутнє. Кожний з них, говорить 
учителька, подовгу затримувався в кімнатах 
музею, дитячі очі промовляли красномовніше, 
будь-яких слів. ДІТИ --  це діти. Хто-небудь
та й торкнеться пальцем до столу чи крісла: 
Це ж — його! І хіба їм в таку хвилину ска
жеш, що торкатися речей не передбачено інст
рукцією для відвідувачів...

Олександра Розмова навчається в Саратов
ському книготорговельному технікумі. До 
Ульяновська вона разом з подругами приїха
ла на практику і в перший же день відвіда
ла Будинок-музей В. І. Леніна. На запитання, 
яке враження справило на неї відвідування бу
динку Ульянових, дівчина відповіла не зразу. 
Вона спочатку глянула на мене і в її погляді 
було щось на зразок: «Хіба про це можна ска
зати словами?», а потім мовила:

— Я щаслива, що побувала там...
Потім ми з нею говорили ще деякий час, і 

я впевнився, що і вчителька, і дівчина відчу
вали одне й те ж почуття єдності з Іллічем, 
хвилювання і гордість. Мушу сказати, що це

Првдсмжсиня. Початок н галеті за 28 
червня. 

відчував і я, і кожен з моїх земляків-кірово- 
градців, з якими я того дня відвідав Буди
нок-музей В. І. Леніна.

Тиша. Здається, почуються легкі кроки Ма
рії Олександрівни, радісно і дзвінко засмієть
ся маленька Маняша, зариплять сходи під но
гами Володі. Здавалося, що господарі будин
ку щойно ненадовго вийшли. Побачивши рояль 
у вітальні, ясно уявляєш всю смі'ю в зборі. 
Тут найчастіше збиралися разом Ульянови, тут 
вони слухали гру Марії Олександрівни на роя
лі. Сама по собі виникає картина: напроти Ма
рії Олександрівни в кріслі — Ілля Миколайо
вич, ліворуч — старша дочка Ульянових — 
Анна. П’ятнадцятирічний гімназист Володя, не 
по-дитячому задумливий, слухає музику, За 
ним — старший брат Олександр. В 
кріслі біля дверей — одинадцятиріч
ний Дмитро, а поруч, на диванчику— 
чотирнадцятирічна Ольга і семирічна 
Маняша. Марія Олександрівна грає 
улюблені мелодії з «Аскольдової мо
гили» або «Гусеньки-гусеньки» —для 
дітей.

...Кабінет батька. Тут часто Володя 
розмовляв з ним, ділився своїми вра
женнями. Ось на цьому диванчику 
•він сидів. (/Лені й самому хочеться 
торкнутися рукою до диванчика).

Кімната Володі знайома кожному з 
листівок, фотографій і книг. Та лише 
тепер, коли я побував у ній, можу 
сказати, що вона справді мені знайо
ма. Скромно обставлена, нічого зай
вого. Залізне ліжко, стіл біля вікна, 
поличка з книгами, географічна кар
та. Вікно виходить у сад. Там —• 
крислаті яблуні й вишні. Біля парка
на — кущі бузку, а далі, 8 глибині са
ду, — альтанка, улюблене місце від
починку дітей.

В Будинку-музеї якнайповніше від
творено обстановку тих далеких ро
ків. Звісно, багато речей згубилося 
назавжди. Та все ж вдалося багато 
дечого поновити. Здубльовано багато 
чого з меблів, шахи. Вони й зараз 
стоять, як і колись, на розі столу. 
Шахи Володимир Ілліч забрав з со
бою, вони були з ним у Шушенсько- 
му, за кордоном. Коли Ілліча заареш
тували в Польщі, вони зникли. А ось 

батьківська шуба збереглася. В ній Володимир 
Ілліч грівся від злих сибірських морозів, коли 
був у засланні. Гріла вона його і в Москві, ко
ли В. І. Ленін виїжджав взимку у Горки.

...Серед багатьох ленінських місць в Ульянов
ську головне займає Будинок-музей В. І. Лені
на. До цього дерев'яного будиночка, що на 
вулиці, яка носить ім'я вождя, йдуть і йдуть 
люди. А до ленінського ювілею на найвищо
му місці Ульяновська виросте меморіальний 
центр. Тут розміститься філіал Центрального 
музею В. І. Леніна, будуть влаштовуватися ле
нінські читання, експонуватимуться подарунки 
батьківщині Ілліча. Здалеку буде видно над 
Волгою цю красиву сучасну споруду, яку зараз 
будують представники багатьох республік. 
Це — головна будова країни, вічний пам'ятник 
її засновникові і першому керівникові, віковіч
ний пам'ятник Іллічу.

Віктор ГАНОЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого комунара».

Ульяновськ — Кіровоград.

1.І.ІЯ середньої НІКОЛИ № І в Ульянов. 
ськ\. де навчався Володя Ульянов.

Фото автора.

ЩОЙНО З ДРУКУ

подвиги 
РОВЕСНИКІВ

Сотні книг написано 
подвиги комсомольців у Ве
лику Вітчизняну війну. Але 
ще й до Цього часу відкри
ваються все нові іі нові сто
рінки комсомольської спра
ви.

Книга П. Тронька «По
двиг твоїх батьків», іцо 
недавно вийшла у видавни
цтві «Молодь», — цікава 
розповіді, про раніше неві
домих героїв. Чимало сто
рінок автор присв’ячуе ком
сомолі'? Кіровоградщинн.

Молоді кіровоградці чи
мало можуть Дізнатися про 
своїх мужніх ровесників і і 
книги В. Д. Яценка «Комсот 
мольці України в парти
занських лапах. 194| — 
1945 рр.» Зокрема, з тепло
тою автор пише про сміли
ву зв'язкову - розвідницю 
комсомолку Марію Мошня- 
гун з с. Єлисаветградки, 
яка за дорученням підпіль- 
ного обкому партії підтрп- 
мувала постійний зв'язок 
між підпільними і парти
занськими групами п’яти 
районів області.

Одну з ііайгсроїчпіїних 
сторінок • п історію Великої 
Вітчизняної війни вписала 
красподонська підпільна 
організація «Молода гвар
дія». Книга С. Косепка 
«Прометеї Красподона» міс
тить нові документи про 
«Молоду гвардію», зокре
ма, про Олега Кошового, 
Любу Шевцову, про їх ге
роїчну боротьбу. останні , 
дні життя.

Майже одночасно з «Мо
лодою гвардією» розвинула 
свою діяльність одеська ПІД' 
Цільна молодіжна диверсій
на група. На основі архів
них Документів та свідчень 
учасників молодіжної Д><" 
всрсійної групи, що зали- 
шнлнея живими, В. Аиас- 
тасьєва і Д. Лимарєва ,,а' 
писали книгу «Безстрашна 
юність», яка нещодавно иИ" ; 
йшла з друку.

У кинзі «Неігасиий юнос- 
ті вогонь» вміщені сиогадіієрн; 
перших комсомольців 1 Ро:’- . 
новілі наших сучасники*, 
які несуть сьогодні комсо
мольську естафету бойової 
І трудової слави,

Т. ІІЕДАШКІВСЬКА.
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НА РІВНІ
МИНУЛОГО РОКУ

ц О У з

знаєш і ти, що Со

нею

зараз

золо-

заводу

І ВМІННЯііоіо в

остан-

ніхто не прийняв 
а якщо ти більпиі- 
товариш Соловков,

П(ДСУ М KO (JA 7t\ БЛ И ЦЯ 
ПІСЛЯ ПЕРШОГО КОЛА

паляницями баки не заби
то ти язикатий. Спитаю 
одне Як ти думаєш — ин

тобі зроблю

паля.
вимовляю ще раз тобі —

хворнй, Зе- 
I вдруге 

вимілив горілку

ЄПОТТ
нинішній склад 
підгрупі значно 
ніж торік і їх 

збільшилась на од-

У КОСМОСІ—АВТОМАТИЧНА СТАНЦІЯ „ЛУНА-15

Микола СТОЯН ПОВІСТЬ

гПродовження. Початок в газетах за 
19, 21, 26 червня та І, 5 липня.

питання я кула- 
I розпеченим за

то ного по
лк примара,

ой дуже 
почнеться 
питанням 
загін і

вона на світі, 
товариша Солов-

скоро скінчиться ней 
мука, і почнеться пи
як постріл впритул: 

його командир Солов-

Відповідно до програми дослідження космічного 
простору ІЗ липня 1969 року у Радянському Союзі 
здійснено старт ракети-носія з автоматичною станці
єю «Луна-15». Запуск станції до Місяця проведено з 
проміжної орбіти штучного супутника Землі. Мета 
польоту - опрацювання бортових систем автоматич
ної станції і дальше проведення наукових дослід-

жень Місяця та навколомісячного космічного про
стору.

Рух станції відбувається по траєкторії, близькій до 
розрахункової. Із станцією підтримується стійкий 
радіозв’язок. Апаратура станції функціонує нормаль-

(ТАРС).

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «МОЛОДОГО КОМУНАРА

ВАРВАРІВСЬКІ
Яка тісна кімнатка! І хоч би глянути 

у вікно... її кожну .хвилину вартували 
двоє вовкулаків, двоє нелюді в-іісів, двоє 
бандитів...

її ііс допускали до вікна, а за ним. а 
там у просторах віяли ще теплі вітри, 
ще осінь не збороли літа, билося »ІД 
грудьми дитя, яке мусило жити і яке 
мало вмерти із нею, маленьке дитя, сни 
чи дочка, син чи дочка її коханого, що 
поліг під степовою станцією Березівка, 
дитя червоного загону, загону, що, мо
же, схрестивсь багнетами у двобої з 
деііікіїїціїми.

Билося під і рудими дитя, те дитя, що 
відокремило її від друзів... А може ще 
більш з’єднало...

Скоро, 
спокій і 
таїшям,

— Де 
йов?!

Бо нона — лиш пилинка, так гадала 
вона. її долею, нею не цікавитимуться, 
ніхто її не знав, чи є 
чи пі, а про загін, про 
Нова знали...

Наталка ждала того 
ком і натаєм. з ножем . ... 
літом, але не сподівалась, 
ставить стара іі посивіла, 
як страшне марище жінка.

Думала — ще один в’язень, та з поди
вом побачила — сива і згорблена, у 
чорній свитині, у стоптаних чоботях при
була вирядила псів із хати, вирядила 
геть на подвір’я, наказала, щоб не смі
ли І п сінях, і біля стіп стояти, піді
йшла до неї і якимсь .хрипким, неприєм
ним, мов каркання ворона, мов скрегіт 
злодійки-сороки, заговорила:

— Наталко! Я мати, мати оцього ота
мана, він послав мене узнати, де загін, 
піп хоче вирубати його, він заб’є і тебе, 
я тобі кажу усю правду, я ж могла г» 
повести мову інакше, мені й не треба 
прикидатись інакшою, я ж схожа па 
тінь, в мене іі тіла немає, одна шкіра 
та кості, я .хочу врятувати твоїх друзіп, 
я хочу притупати й тебе, і ти, Наталко, 
скажи мені, де загін. Я знайду до нього 
дорогу, я розповім їм, що ти в неволі, 
що над тобою нависла смерть, я блага
тиму їх. щоб врятували тебе.

Дві жінки, стара іі молода, зустріли
ся поглядами, в одному мольба, в Дру
гому — ненависть і зневага, молода 
сказала старій:

— Не знаю!..
— Я ж врятувати тебе хочу, вряту

вати твоє дитя! — стара забилась у ри- 
дані, у горі.

Наталка відсунулась від неї. матері 
бандита, матері виродка, матері вбивці, 
матері проклятого тисячу разів її сина.

А мати бандита, мати виродка, мати

вбивці, мати заклятого тисячу разів П 
енна дивилась па стіну, на стареньке 
рядно, на вбогі узори, немов читала на 
ічіх споє змарноване, що пішло за віт
ром, життя!

З того часу, як повісився її чоловік, 
попа ніби вдруге па світ народилась. 
Вона була з бідного роду та гарна ,,;і 
вроду, і Явту.х Зеленяк погнавсь за кра
сою, за чорними бровами, але недовго 
милувався ними. Дуже скоро вона вто
пила в сльозах свою долю. Каторга бу
ла легшою, пекло було милішим — не 
знала сну, спочинку, не знала жодних 
радощів, чоловік гнапсь за багатством 
і гнав і її, як наймичку на роботу. 
Скреготів зубами, що оженивсь на ній — 
міг взяти багату...

Як повісився, — псе роздала людям, 
собі не залишала нічого.

Однак біда, що подружила з 
змалку, не хотіла кидати її й до остан
ку, вчепилася кігтями в її немощно тіло.

Вона довгі роки чекала сина. У її ли
холіття, у її найчорніші дні сип для неї 
був єдиною радістю... Та скоро, ой як 
скоро та радість згасла і стала пекучою 
раною..; Чоловік був гірший за вовка. А 
біля нього росло вовченя,. Вона бачила, 
як сни сприймає батьківську науку, і ні
чого вдіяти не могла,

А як вигнав його у спіти — і плакала, 
І раділа. Має ж він очі, скуштує лиха, 
то змінить спою вдачу.

Вона довгі роки чекала сина. Він снив
ся їй, а потім з'явився і наяву. Спершу 
в страшних розповідях. Вірила й не ві
рила.. А коли піп на майдані вбив дів
чину й її матір, оніміла...

Про нього казали правду, і нічим того 
не закриєш — кат, убивця...

Наталка іі не дивилася на стару поси
лілу жінку, неначе й не чула її ридан
ня, поклялась сама собі — ні слова, ні 
півслова, рятупку їй не чекати, чудес на 
світі немає,

А стара впала навколішки, цілувала 
їй руки, взивала її донечкою, зозулею й 
сиріткою, стара благала: скажи.

Б'ючись у риданнях, залишила хатину, 
перейшла вулицю, втерла сльози і згорб
лена увійшла до стіна:

— Вперта, мовчить. Не знущайтесь. Я 
її розпитаю, вона все розповість. Дайте 
їй хоч трохи оговтатись...

Догоряп день, темніло, ніхто ніде не 
засвічував і каганця, псе поринуло в 
темряву. Зеленяк напивсь до божевіл
ля. горлав з усіма якусь пісню.

Наталка примусила себе з'їсти шма
точок хліба, кілька ложок вареної кар
топлі схилилася на бильце ліжка і диви
лась у вікно, у піч.

Тиждень тому Бармаш приніс Зеленя
ку неприємну звістку — на вулиці зу
стрівся з підозрілим типом, з якоюсь 
старою холерою в міському сюртуку й 
котелні, з різьбленою палицею в руках.

— Чом не спитав, хто він?
— Спитав. Каже, купець другої гіль

дії Аршинов. ,
— Бармаш! Я хотів би поговорити

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 16 липня. Пер

ша програма. 10.00 — Повніш. 
(М). 10.15 — Для школярів. 
«Жайворонок». (М). 10.45 — 
«Таємниця. печери Каніюти*. 
Художній філІ.М. (Кіровоград). 
12.15 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 12.20 — Телефільм. 
(Кіровоград). і‘2-30 — Екран 
учителя «Підготовка дітей до 
школи*. 1360 — Телсвісті. (К). 
10.40 _ «Ленін і Україна». 
«Світять клубні вогні». (Хар
ків). 17.30 — Програма кольо
рового телебачення. (К). 19.00 
— 'Гелсвісті. (К). 10.15 —
«Ставка, більша від життя». 
Прем’єра телевізійного худож
нього фільму. ЇХ серія. (М). 
20.10 — Програма передач. 
20.30 — Інформаційна програ
ма «Чис*. (М). 21.15 — «Зоре
пад». Музична розважальна 
програма. (Софія). 22.15 — На 
VI Міжнародному кінофести
валі. «Актори — гості кінофес
тивалю». (М). 23.15 — Повніш.

ЧЕТВЕР, 17 липня. Перша 
програма. 10.00 — Новини.
(М) 10.15 — «По ленінських
місцях». (М). 10.45 — «Зустрі
чі з художниками». (М). П.іо 
— Для школярів. С. Михал
ков. «Сміх і сльози». (М). 
12.45 — «Краківський годин
ник». (М). 13.15 — Телсвісті. 
ГК). 16.15 — «До рідної оселі».

І ’•"ц.іііпропетровськ). 17.00 —
«Ділова розмова». (Кірово
град). 17.30 — Програми ко
льоровою телебачення, (М). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Час». (М). 19.30 - Ку
бок СРСР з футбола: ЦСКА — 
«Динамо*. (К). В перерві —

телсвісті. (К). 22.00 — Телеві
зійний фільм «Солярне». І се
рія. (Кіровоград).

Й) ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 15 липня. 10.00 

Повніш. 10.15 — Для дітей. 
«Виставка Буратіно». (М). 
10.45 — «В. І. Ленін про 
соціал-демократію», (Москва). 
11.15 — Концерт лауреатів 
Всесоюзного фестивалю само
діяльного мистецтва». (Моск
ва ). 12.15 — Для школярів.
«Будь сильним. будь сприт
ним».. (Львів). 12.45 - Тслеаіс- 
•гі (Київ). 17.20 - Художній 
фільм «За путівкою Леніна». 
1900 — Програма «Час». (Мо
сква). 19.30 — Кубок СРСР з 
футбола: «Торпедо» (Москва) 
— «Суднобудівник» (Мико
лаїв). ' 21.15 - Дні культури 
Польської Народної Республі
ки п СРСР. Я. Івашкевнч - 
«Відбудова Блспдомежа». 1с- 
лсспектакль. (Москва). По за- 
кінченій — передача «Співа
ють біляві». «Старт-ои»« 
(Київ).

СЕРЕДА. 16 липня. 10.00 — 
Повніш. (М). 10.15 — Музи’Піа 
програма «Жайворонок». (МІ- 
1045 — Теленарис «Рядовий
соніалізму». (М). 11.15» - «Ка
русель». ТСЛСОГЛЯД. (М). 12.19 
— «Тобі, юність!» (Вільнюс), 
12.30 - Екран учителя К . 
13 00 — Телевізійні вісті. (К), 
16.40 — «Ленін і Україна», 
«Світять клубні вогні». (Хар
ків) 17.30 — Програма Ук
раїнського кольорового теле
бачення. «На порозі океану»• 
(К) 18 30 — Актуальний СК«
ран’ 19.00 — Телевізійні вісті. 
(1(). 19.15 — Польський теле
фільм «Ставка. більша ВІД 
життя». IX серія. 20.10 — 
ленарис «Відважне серце»< 
(М). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — «Зорепад». Му
зична розважальна програма. 
(Софія). 22.15 — Па Міжна
родному кінофестпвпл: в Мо» 
екпі (М). 23.15—Новини. (М).

тим купцем другої гільдії Аршіїпоіііім!
— Зараз, пане отамане!
Купець не купець, а якась здохлятина 

— обличчя худе, пожовкле, груди запа
лі, одна слава — котелок.

— Так ти точно купець другої гільдії 
Аршинов?

— Точно пане отамане.
— А як ти потрапив у Варварівку?
— Звалила по дорозі хвороба. Окли

гаю і рушу в свій Чернігів.
— Ти з Чернігова?
— З нього. Хочеш — подивись мої па

пери?
— Папери — пусте. Тепер їх, як

з Чернігова, тоту в лісі. Якщо ти 
не в Чернігові?

— Дуже просто, 
від більшовиків. А 
ходить кінець, то я

— Ясно... Коли ти купець, гроші, 
лото маєш?

— Ні грошей, ні золота, у моїх кише
нях один вітер гуляє.

— Якщо ти купець, чого зупинився в 
убогій хатині?

— Просився до багатих. Можеш пере
вірити, запитати —

— Слухай, купець, 
вик? Може, ти сам 
чув про такого?

— Чув. І знаю я, 
ловйоп кацап. А я українець. Хай спро
бує кацап тисячу разів проказа ги паля
ниця і в тпсяту перший раз сказані па
ляниця. він обов'язково скаже 
піца. А я ж 
паляниця!

— Ти мені 
най, я бачу, 
тебе іце про 
долає Денікін більшовиків?

— От просюїа! (Цо с в того Леніна! 
Дсііі-

пане отамане, 
тепер, коли їм 
її буду в Чернігові...

30-

Хіба є в нього така армія, як у 
кіна?

— А що, коли я
кришку?

—- ІІе радип би...
то. Ного в мене тут 
пітоні. Закопане у 
згине, 
яі 
і

Ти питав про
нема. Зате в в Чер- 
землі, не згниє, не 

можу з тобою поділитися! Та іі 
ку небезпеку я маю для іебе — хвора 
немощпа людина?
Він звівся:
— Вип’ємо, купець?
— Самогонки?
— Заморських вин не маю!
— Давай!
Оце так купець, оце так 

леняк очі розкрив від подиву, 
розкрив, коли купець 
до дна. повну склянку.

— Бармаш! Кислого панові Аршішову!
Повернувшись на спою квартиру, ній 

корчився від болю. Йому не можна бу
ло пити її краплини, його корчило і від 
розмови з Зеленяком, від того, що він 
дихав з ним одним повітрям. Був він не 
купцсМ другої гільдії Ариіііііовіїм, а ро
бітником Єлисавеї градського 
Ельворті

Більшовицький комітет прислав 
село гуртувати бідноту.

Варварівка ніби доживала, свої 
пі дні, нещасна і злиденна Варварівка, 
що чотирма вулицями розкинулась на 
чотири сторони світу...

Вулиця Солдатська
кою па село в степах,

бігла понад річ- 
вулііця Красна 

тулилася до невеликого лісу, Загопівка 
дубилася в рудих полиневих яругах, а 
Папська вела до сільського кладовіпца .. 

У всіх сіл була своя іірка доля, 
такої, як у Варварівкн, не знало, 
буть, жодне.

За бунт проти голодної волі у 1861 ро
ці всіх чоловіків погнали в Сибір.

(Далі буде).

Минулої суботи І неділі кіровоградці 
вперше стали глядачами й уболівальни
ками змагань з картнпга ' ' і 
білі). Особисто-командна першість 
публіки з Цього Цікавого 
була присвячена (ОО-річчіо від дня 
родженая В. І. Леніна. І. „і" .

(мікроавтомо- 
рес- 

виду спорту 
...і на- 

..........     В ній брали
участь иайсильніші гонщики сімнадцяти 
областей України.

Шосейно-кільцева гонка проводилась 
па території автобусного парку в районі 
Нової Балашівкн.
сприяла змаганням 
пий дощ. Проте це 
смеїіів.

Першими вийшли 
машинах класу 50 кубічних сантиметрів. 
Переміг Юрій Пархоменко (Харків). 
Чернігівець Олександр Новицький на 
другому місці, львів’янин Ярослав Ого- 
люк — па третьому.

У класі 125 кубічних сантиметрів (дис
танція чотири круці) переможцем став 
Валерій Ьачнпський (Волинська оо< 
ласть), другим до фінішу прийшов чем-

Погода не зовсім 
— часом ішов силь
не бентежило спорт-

на старт юнаки на

В останньому турі першо
го чемпіонату країни з футбо
ла серед команд другої і ру
пії класу «А ■ суперникам)! 
кіровоградської «Зірки» були 
спортсменп ждаиовського
«Азовця». Хоч гра і проходи
ла па полі, вкритому калю
жами. вона була цікавою, на
сиченою багатьма гострими 
моментами.

Тон задали господарі поля. 
На 48-н хвилині Анатолій 
Кравченко забив єдиний гол. 
який і вирішив долю матчі на 
користь його команди. Кіро
вограда! мали можливість ви
грати з більшим рахунком, тл 
двічі — після ударів Віктора 
Ступака і Віктора Квасова — 
м’яч потрапляв у штангу. 
Реальну можливість забити 
гол не використав Андрій Гай
кович.

Здобувши два дорогоцінних 
очка, наші земляки з п’ятого 
місця перемістилися на чет
верте. Цьому сприяло і тс, що 
харківський «Металіст» про
грав (0:3) днпамівцям з 
Хмельницького.

Подаємо результати інших 
матчів останньою туру пер
шого кола- «Танрія» — «Крив
бас» — 2.1. СКА (Київ) — 
«Локомотив» (Вінниця) — 3:1, 
«Автомобіліст* — «Буковина»
— 1:1. «Десна* — «Карпа і а»
— 2:1. «Будівельник* —«Локо
мотив» (Херсон) — 1:1. «Мета
лург» — «Суднобудівник* — 
1:0. «Дніпро — СКА (Одеса)

1:0. СКА (Львів) — «Хімік» 
«Авангард» — «Піа.х- 

- 1:1.
передостанньому турі 

«Динамо» за піало поразки 
(1:2) віл «Хіміка».

Таким чином, перше коло 
чемпіонату закінчилося. .'Ін
ше кіровоградській «Зірці» і 
львівським «Карпатам» лиши
лося провести один матч (віч 
відбудеться II серпня у Льво
ві). пропущений 
залежно 
зустрічі, 
.'івся на
ку, коли 
були також 
місці. Цс безумовно.

но. Адже 
команд у 
сильніший, 
кількість з 
ну.

Значно краще минулого грає 
захист '«Зірки», очолюваний 
Анатолієм Кравченком. Особ
ливої похвали заслуговує 
страж воріт Леонід Колтуп. 
І Іайкращою характеристи
кою гри тилу є тс. що пропу
щено найменшу кількість го
лів-- дев'ять (удвічі менше, 
ніж за перше коло торік).

А ось нападаючі забили у 
ворота суперників лише чо
тирнадцять м'ячів (теж удвічі 
менше. 
За цим 
займає 
місце в

Якщо __ ____
хисішкп нашої команди 
тнмуть так само надійно, 
в першому, а нападаючі 
ще виконуватимуть свої 
мі обов'язки, тоді можна 
раховуватн на більшай успіх.

ніж минулого року), 
показликом «Зірка» 
зараз дев'ятнадцяте 
підгрупі.
і в другому колі за- 

грн- 
як і 
кра- 
нря- 
роз-

А
І*
т
II
II

рапіше. Не- 
піл результату цієї 
паші земляки лиіии- 
рівпі минулого ро- 
після першого кола 

на четвертому 
испога-

«Дніпро* 12 5 4 29
СКА К 9 10 2 СТ
«Металурі» 9 8 4 26
«Зірка» 10 5 Г> 25
«.Металіст» 8 в 5 24
«Автомобіліст* 8 7 6 23
«Локомотив» X 7 8 С 22
«Карпати» 8 6 6 22
«Таврія» 7 8 В 22
«Бу новіша» 7 8 6 22
«Кривбас» 9 4 8 22
«Суднобудівник» 7 7 7 21
СКА О. 8 4 9 20
« Авангард* 5 10 G 20
«Локомотив» В 5 9 7 19
« Хімік» « 7 8 19
«Десна» 5 7 9 (7
«Будівельник» 4 10 7 18
«А зовеш»» 6 4 11 «;
«Динамо» 4 8 9 <6
«Ша.хіар» 5 6 10 іг>
СКА Л 3 7 П 13

СМІЛИВІСТЬ

піоп України в цьому класі з 
водіння Анатолій Федченко

фігурного 
(Харків),

третім — Валерій Дпірцсвиіі (Чернігів). 
У класі 2 «А» 125 кубічних сантиметрів 
звання переможців здобули першороз
рядник киянин Володимир Стассвич, йо
го земляк Іеіінадій Ку.іешов і одесит 
Анатолій Єгоров.

Серед 26 гонщиків, які на машинах 
класу 125 кубічних сантиметрів мали зро
бити три заїзди по 9 кругів, була одна 
жінка -- кандидат у майстри спорту, 
чемпіонка України 1960 року одеситка 
Ольга Кухта. Кіровоградська траса ви
явилася щасливою для Ольги. Вона зно
ву довела свою високу майстерність, за
воювавши звання чемпіонки України 
1969 року. Друге місце посів першороз
рядник Анатолій Калннкіїї (Херсон), тре
тє — кандидат у майстри спорту Юрій 
Данилов (Одеса),

Захоплюючими були гопки чоловіків у 
класі маипці 75 кубічних сантиметрів. У 
них брав участь і кіровоградськая <ан- 
дидат у майстри спорту Віктор ЛАихаль-

ськіпї. В одному н іаїздів він весь час 
був лідером. А те в двох інших заїздах 
Віктор дещо відставав. У результаті на 
першому місці — Микола Попов (Київ), 
па другому — Віктор, на третьому — Во
лодимир Юшніюв (Харків).

В командному заліку перше місце ^зай
няла команда 
Херсона, трете 
ровогралські 
місці.

Переможці

Києва, друге — команда 
— команда Донецька. Кі- 
гонщикн на четвертому

....нагороджені дипломами, 
жетонами і медалями чемпіонів Україон 
19С-1 року.

В. ЗВЕРЖЧОВСЬКИИ. 
ліворуч — кіропоградець

- - у
______ _ .... поздоровляє 

чемпіона України Миколу Попова та Во
лодимира Юшииова, праворуч — на 
старті мікроавтомобілі класу 50 кубічних 
сантиметрів.

Фото Ю. Л4ВАШНИКОВА.

На фото:
Віктор Мнхальський, срібний призер 
класі машин 175 куб. см.

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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І УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 

СТУДЕНТІВ

що 
роцееами вн-

е розрахунок, 
поліграфічних

на 1969—1970 навчальний рів

НА ПЕРШІ КУРСИ ФАКУЛЬТЕТІВ ДЕННОЇ 
І ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Денне навчання проводиться на таких факультетах:
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ, який готує 
інженерів-технологів поліграфічної промисловості, 

здійснюють керівництво технологічними II 
робництва всієї друкованої продукції.

МЕХАНІЧНИЙ, який готує 
інжеиерів-мехапіків. функціями яких ■ 

конструювання, монтаж і експлуатація 
машин.

інжеиерів-електромехаг.іків по автоматизації, які здійс
нюють розрахунок, конструювання, монтаж і експлуата
цію засобів комплексної механізації і автоматизації про
цесів поліграфічного виробництва.

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ, який готує 
інжснерів-екоиомістів, що здійснюють планово-еконо

мічне керівництво поліграфічним виробництвом,
редакторів рекламної літератури і науково-технічної 

інформації.
ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ має такі спеціальності: 
журналістика (спеціалізація — «Редагування масової 

літератури»),
графіка (спеціалізація — «Оформлення і) ілюстрація 

книги»)

V

І

ПРИЙОМ ЗАЯВ:

на денну форму навчання — до 31 липня;
на заочну форму навчання: на спеціальність «Журна

лістика» — до ЗІ липня, на спеціальність «Графіка» — 
до 14 серпня.

Вступні екзамени проводяться:
на денну форму навчання — з 1 до 20 серпня;
на заочну форму навчання: па спеціальність «Журна

лістика» — з 7 по 20 серпня: на спеціальність «Графі
ка» — з ІЗ по 25 серпня.

Студенти денної форми навчання забезпечуються гур
тожитком та стипендією па загальних підставах.

Документи надсилати на адресу: м. Львів, вул. Під
вальна, 17.

РЕКТОРАТ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
tin базі неповної середньої 

елекіроапаратобудування, 
електроустаткування промме- 

ї шко-

ПА 1969-1970
Па денне відділення 

школи на такі спеціальності; 
обробка металів різанням, е___ _______ „... ..........
лопих підприємств і установок; на базі середньої 
ли — на спеціальність електроапаратобудуЕшіпя.

Вступники складають такі іспити: па базі середньої 
освіти — з української мови та літератури або російської 
мови та літератури (твір) 1 математики (усне) і на базі 
восьмирічної школи — з української або російської МО
ВІ! (диктант) і математики (усно)

Заява про прийом подається па ім’я директора техні
куму і додаються такі документи; документ про освіту 
(оригінал), автобіографія, медична довідка (форма 2Е6). 
три фотокартки З.Х-і см, витяг з трудової книжки.

Особи, нагороджені після закінчення восьмирічної 
шкоди похвальною грамотою ибо після закінчення деся
тирічки золотою медаллю, зараховуються до технікуму 
без екзаменів

Прийом заяв від осіб, що закінчили восьмирічну шко
лу — з 15 червня до ЗІ липня; від осіб, то закінчили 
середню школу — з 1 червня ос 15 серпня

Вступні екзамени з І по 20 серпня

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

Інгульське сільське 
професійно-технічне 
училище № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА ОДНОРІЧНІ І ДВОРІЧНІ КУРСИ ТРАКТОРИСТІВ- 

МАШИНІСТ1В ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
На дворічні курси трактористів-машиністів широкого 

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

Для вступу а училище треба подати заяву на 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 проживания лойілкч чоо склад сім'ї. 6 фотокар
ток розміром 3x4 СМ

Заяви з документами лрнй.маюіься щодня.
Початок занять 1 вересня і 15 -листопада 1969 року по 

мірі комплектування навчальних груп.
Зараховані по учнлиша забезпечуються триразовим 

безкоштовним харчуванням, стипендією в розмірі 10 
карбованців на місяць (одруженим — 20 карбованців Ия 
місяць) спецодягом, постіллю.

При училищі працює консультпупкт Устпнівської заоч
ної середньої школи і УЧИ' можуть вчитися заочно в 8, 
9. 10 І II класах заочної школи.

АДРЕСА УЧИЛИЩА, село Інгульське Устпнівцького 
г нону Кіровоградської області. ДИРЕКЦІЯ,

Наша адреса і телефони і

**■ Кіровоград, вул Луначарсьяого, 36, 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

L

Б К 00869. Індекс 61197. Зам. № 3026.

і

„Молодий комунар“

АНАНЬЇВСЬКИЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1969-1970 

НАВЧАЛЬНИЙ рік на стаціонарне 
І ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ:
з відривом від виробництва на . базі неповної 

середньої школи — 2 роки 10; місяців, па базі се
редньої школи — Грік 10 місяців;

без відриву від виробництва на базі неповної 
середньої школи — 4 роки, ііа базі середньої 
інколи — 2-роки.

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

ської або української мови (диктант) і матема
тики (усно);

на базі середньої школи — з російської або 
української мови, і- літератури (твір), математи» 
кн (усно).

Документи приймаються до 31 липня 1969 року 
(від випускників середніх шкіл — до 15 серпня). 

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня. На заочний 
відділ з Н по 20 червня, з >11 по 20 липня, з 13 
по 20 серпня. ’ ’,

Особи, які мають стаж роботи 2 роки, зарахо
вуються поза конкурсом.

Адреса технікуму: м. АНАНЬЇВ ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, вул. ПУШКІНА, 62.

ДИРЕКЦІЯ. -

Олександрійське міське 
професійно-технічне 
училище N9 5

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1969 - 1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

штука гурп-маляри-плкточїіикп. 
штукатури.
мулври. 
теслярі, 
слюсарі-моіпажіїнюі.
Строк навчання 1—2 роки
В училище приймаються юнаки та дівчата у віці 

15 — 17 рокіп з освіїою 8—10 класів.
Учні перебувають на повному державному забезпе

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

школу робітничої молоді (8 — 9 — 10 кл.).
Початок занять і вересня 19*59 року.
Вступникам необхідно подати такі документи; заяву 

на ім’я директора, автобіографію, паспорт чи свідоцтво 
про народження, документ про освіту, довідку з місця 
проживання, довідку про склад сім’ї, характеристику з 
школи, 4 фотокартки. '

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

рове, вул. Трудрезсрвів. 23.

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

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1969 - 70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА І-И І СТАРШІ КУРСИ ПО СПЕЦІАЛЬИОСІЯХ: 
технологія зварювального виробництв«; 
гуднокорпусобудуваніїя; 
суднові машини і механізми; 
суднова автоматика; 
електрозв’язок і радіофікація.
Технікум приймав юнаків, які мають освіту в обсязі не

повної середньої та середньої школи.
Прийом заяв до Зі липня. Вступні екзамени з 1 по 20 

серпня.
Документи надсилати на- адресу: м. Херсон.25. пр. Уша- 

кова, 20,ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ;

формувальники машинної формовки, слюсарі-інстру- 
ментальннки по штампах, пристосуваннях і прссформах, 
слюсарі-ремоптннкн, слюсарі-сантсхніки. слюсарі механо
складальних робіт, токарі (дівчата).

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

Навчання в МИТУ № і безплатне. Всі учні одержують 
33 проценти віл заробітку під час проходження виробни
чої практики. Крім того, учні забезпечуються триразо
вим харчуванням, обмундируванням і спецодягом, а фор
мувальникам надається обладнаний гуртожиток.

Строк навчання 2 роки, а формувальникам машинної 
Формовки і слюсарям механоскладальних робі: — І рік.

Початок занять 1 вересня.
Вступники подають заяву па ім'я директора, свідоцтво 

■;ро освіту, характеристику з школи, свідоцтво про на
родження. а для тих. то досяглії віку 16 років — пас
порт. довідку з місця проживання, автобіографію. 
Фотокарток (розміром 3x4 см).

Прийом документів щоденно. крім неділі, з ІС 
ГОДИНИ.

Адреса учнлиша: м Кіровоград, вул. Жовтневої 
люції. 20. Тел. 2-36-73. 2-37-50.

ШІСТЬ

ло 16

рево-
ДИРЕКЦІЯ.

ї • МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома Л КОМУ. г. Кировоград.

.і

Друкарня їм. Г. М. Димитрова обласного управління 
ио пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки. 2.

Тираж 47 000.

ДИРЕКЦІЯ.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ГІРНИЧИЙ

н,\ і і \ її курси 
СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

помічники машиністів тепловозів і паровозів, слюсарі 
м> ремонту тепловозів і електровозів, чергові по станції, ----------- і авто-

15 линия If)(И) рому

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

Знам янське міське 
професійно-технічне училище № 1,

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
ПА 1969—1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ: 
помічники машиністів тепловозів і паровозів,

оглядачі вагонів, слюсарі по ремонту вагонів 
гальм, бригадири по поточному утриманню залізничних 
колій, електромонтери освітлювальної І силової мереж,

В училище приймаються юнаки та дівчата віком від 
16,5 до 25 років з освітою за 8—10 класів.

Вступники повинні подати такі документи: свідоцтво 
про народження, свідоцтво про освіту, довідку з місця 
проживання і про склад сім’ї, довідку про стан здоров’я 
(форма № 286). характеристику, 4 фотокартки розміром 
3X4 см.

Учням внплачуегься стипендія в розмірі 23 крб. 50 
коп., відмінникам навчання — 29 крб, Тим, хто навчається 
на спеціальності ».Оглядачі вагонів», »Бригадирі) колін» 
і «Монтери освітлювальної і силової мереж», забезпе
чуються гуртожитком.

При училищі е їдальня.
Початок занять з 1 вересня.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м, Знам’янка Кіровоградської 

обл., вул. Р. Люксембург, 6.

ГОРЛІВСЬКИЙ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
ЇМ. РУМЯНЦЕВА К. А.
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1969—70 НАВЧАЛЬНИЙ 
РІК НА І ТА ПІ КУРСИ.ДЕННОГО, ВЕЧІРНЬОЮ 1

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕНЬ ПО ТАКИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

підземна розробка вугільних родовищ.
гірнича електромеханіка.
електрообладнання промислових підприємств (з восьми

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

денне відділення — Із середньою освітою, на вечірнє- 
з восьмирічною та середньою освітою).

Учні денного відділення забезпечуються стипендією 
гуртожитком.

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

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

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

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Горлівка, вул. Гагаріїїа, 40» 
Телефони 7-58-57, 7-52-13.

МАРГАНЦІВСЬКИЙ
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧИ Пі
ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ ПО

підземна розробка рунних і нерудних 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 загальних підставах.
Прийом документів з І червня.
Заяви і документи надсилати на адресу: м. Маріансць 

Дніпропетровської області, пул. Радянська, 41.
ДИ РЕК ЦІ Я.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ОРДЕНА

ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО
ПРАПОРА

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

НА 1969-7(1 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Навчання студентів в Інституті проводиться 
факультетах:

лікувальному, педіатричному, санітарно.і іі іонічному, 
стоматологічному.

В інституті г також вечірнє відділення лікувального 
факультету, яке призначене для навчання (без відриву 
від виробництва) осіб, ідо мають середню медичну 
освіту

Строк навчання па лікувальному і педіатричному фа
культетах 6 років і однорічна спеціалізація на 7-у ро
ці, на санітарно-гігієнічному — 6 років, на вечірньому 
відділенні — 6,5 рокіп і однорічна спеціалізація, на 
стоматологічному — 5 років.

Прийом документів для вступу в Інститут проводить, 
ся з 20 червня по ЗІ липня.

Вступники подають такі документи: заяву на ім’я 
ректора, документ про середню освіту (в оригіналі), ви
робничу (учбову) і комсомольську характеристики мс. 
днчпу довідку (форма № 286), 4 фотокартки розміром 
1x4 см, копію з трудової книжки (для тих що мають 
стаж практичної рсбоїн). Паспорт, військовий квиток 
(або приписне свідоцтво) подаються особисто

Вступні екзамени на всі факультети проводяться з 1 
по 20 серпня.

Екзамени з таких дисциплін: фізики, хімії, біслої^." 
(усно) га української або російської мови і літературі) 
(твір)

Приймальна комісія розміщується за адресою! 
м. Дніпропетровськ, пул. Севастопольська, 17, медінсти
тут, корпус 4.

РЕКТОРАТ.


	1096-1p
	1096-2p
	1096-3p
	1096-4p

