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Делегація ВЛКСМ 
у Вроцлаві

ВАРШАВА, 25 липня. (ТАРС). Вчора члени ра
дянської делегації ВЛКСМ на чолі з першим сек
ретарем ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельшікови.'і зустрі
лися з керівництвом Вроцлавського воєводського 
комітету ГІОРП.

Як повідомляє агентство ПЛГ1, гості зустрілися 
також з науковими працівниками вронлавських 
вузів і студентським активом. Були обговорені на
уково-виховні питания, зв’язані з реформою вищих 
шкіл і діяльністю молодіжних організацій серед 
студентства.

ОБЛАСНА НАРАДА 
ПАРТІЙНО- 
ГОСПОДАРСЬКОГО 
АКТИВУ

23 липня в Кіровограді відбулася нарада партій
ні но-господарського активу області. З доповіддю 
і і про підсумки роботи колективів будівельних орга- 
і' нізацій та підприємств будматеріалів у першому 
и півріччі й завдання по достроковому виконанню 

' плану і соціалістичних зобов’язань, взятих на 
(1 .честь 100-річчя з дня народження В. І. Леніна, ви

ступив секретар обкому КП України М. П. Суркін.
В обговоренні доповіді виступили директор 

комбінату «Дніпроенергобудіндустрія» Ю. М. Да- 
ценко, секретар Кіровоградського міськкому 

[ КП України 3. І. Власова, секретар Олсксандрій-
I ського міськкому КП України І. В. Дробот, брига- 
і дир управління «Житлобуд» тресту «Кіровоград-

лромбуд» А. І. Руденко, бригадир тресту «Кіро- 
Еоградвуглебуд» М. М. Лисенко, секретар парт- 
організації управління № 1 тресту «Кіровоград-

II сільбуд» І. Н. Болдін, керуючий трестом «Кірово- 
градпромбуд» В. І. Мірошниченко, керуючий 
трестом «Кіровоградсільбуд» Д. М. Розін, керую
чий трестом «Кіровоградвуглебуд» Ю. А. Муха, 
директор заводу «Червона зірка» К. С. Курцев, 
заступник начальника управління «Головшахто- 
буд» Мінтяжбуду Г. І. Шевченко, голова правлін
ня облміжколгоспбуду Б, Г. Токовий, директор Кі
ровоградського комбінату будівельних матеріалів 
О. 3. Гречаний, головний інженер філіалу інститу
ту «Укрмістобудпроект» Г. Г. Подунак.

Нарада прийняла рішення, в якому намічено 
заходи по усуненню виявлених недоліків і успіш
ному виконанню планів та соціалістичних зобов’я
зань на честь сторіччя з дня народження Володи
мира Ілліча Леніна.

МОЛОДА РОБІТНИЧА
24 липня відбулося перше 

засідання Ради Державного 
комітету Ради Міністрів 
СРСР по професійно-техніч
ній освіті. Вона створена 
відповідно до постанови 
ЦІ< КПРС і Ради Міністрів 
СРСР для всебічного ви
вчення особливостей роз
витку професійно-технічної 
освіти в союзних республі
ках, а також розробки про
позицій щодо поліпшення 
організації підготовки ква
ліфікованих робітничих кад
рів.

Рада схвалила проект пла
ну підготовки фахівців на 
1970 рік.

До учбових закладів пе-

редбачається прийняти по
над 1800 тисяч юнаків та 
дівчат і направити в різні 
галузі народного господар
ства майже 1600 тисяч мо
лодих робітників. У новому 
році діятиме близько чоти
рьохсот училищ, вихованці 
яких поряд з робітничою 
професією дістануть і се
редню освіту. В них готува
тимуть фахівців по налагод
женню, ремонту і монтажу 
автоматичних ліній та вер
статів з програмним керу
ванням, радіо- і електроме
ханіків, апаратників хіміч
ного виробництва, механі
заторів.

(Кор. ТАРС).

БОБРИНЕЦЬ. У колгос
пі імені Шевченка на 
550 гектарах обмолочено 
валки пшениці. На хлі
боприймальний пункт 
бригада молодих шофе
рів вивезла більше 4 ти
сяч центнерів зерна но
вого врожаю.

Серед кращих женців 
колгоспу — подружжя 
Іван і Тетяна Макарови. 
Щодня вони виконують 
півтори-дві змінних нор
ми, намолочують на гек
тарі по 35—37 центнерів 
пшениці.

ВІЛЬШАНКА. У колгос
пі імені Телішевського 
теж працює сімейний 
дует. Досвідчений ком
байнер І. М. Тяжченко і 
його дочка Люда запи
сані на Дошку ударників 
жнивного фронту. За 
день вони впорали 40 
гектарів пшениці.

УСТИНІВКА. 50 гекта
рів пшениці — такий що
денний ужинок ще одно
го сімейного екіпажу, 
який жнивує в колгоспі 
імені Дзержинського. Це 
на агрегаті 'М. Г. Бузька 
та його сина Володими
ра замайорів червоний 
вимпел.

ДОБРОВЕЛИЧК І БИ А. 
Володимир Фіщенко з 
колгоспу імені XXII з’їз
ду КПРС уже два роки 
підряд в числі кращих 
молодих комбайн єрів 
області. Ось і нині він 
вирішив зібрати урожай 
колосових з 250 гекта
рів. На його рахунку 
вже 90 гектарів.

А в колгоспі імені XX 
з'їзду КПРС цього тижня 
добра слава пішла про 
комбайнера Володимира 
Круковського. На 13 гек
тарах він намолотив 599 
центнерів пшениці.

Q ЧОРНОМОРЦІЗавтра-
День Військово-Морського
Флоту СРСР (7) НА РЕЙДІ 

СЕВАСТОПОЛЯ

О І СПИСКІВ, які я бачив у рай- 
комі комсомолу, можна було 

зрозуміти, що артільних «про
жектористів» очолює Володимир 
Туренко. Його ми знайшли в кол
госпному Будинку культури.

— Таких обов’язків на мене не по
кладали, — відповів Володимир. — 
Може, заочно? Бо я тут і завідуючий 
клубом, і інструктор по спорту, і...

Почалися розшуки паперів. Одкри
ли залізний ящик, де секретар ком
сомольської організації (вона тепер у 
відпустці) зберігає документи. Але, 
крім квитанцій про здачу членських 
внесків, там нічою не було.

В цю мить до контори зайшов 
бригадир Олександр Цуцол. По
чувши розмову про «прожекто
ристів» сказав:

Та це ж я, я керую штабом 
«КП»...

Пішла розмова про діяльність 
штабу «КП», про те, від чого за
лежить ефективність діяльності 
«прожектористів». Цуцол відпо
вів коротко:

— Весною ми дещо робили.

Випускали листівки. А тепер ва
гончик для механізаторів забра
ли з поля, і їх ніде вивішувати.

Хочу дізнатися про оте «де
що».

— Це — дуже просто. Приход
жу я до обліковця. Він дає мені 
цифри про виконання завдань 
механізаторами. І тоді вже на 

Відповідай, товаришу комітет!

окремій листівці я повідомляю, 
хто йде попереду, а хто відстає. 
Оце і все.

Невже начальник штабу тіе знає 
основних напрямків у роботі «КП»? 
Згадую йому про зміцнення трудової 
дисципліни, боротьбу з втратами ро
бочого часу, підвищення культури ви
робництва, поліпшення умов праці 
хліборобів, економію і бережливість, 
боротьбу з безгосподарністю, підви
щення виробничої кваліфікації мо
лоді...

Але Олександр, виявляється, про 
такі речі іі не чув. Це. безперечно, 
вина райкому комсомолу. Там у 
першу чергу повинні були подумати 
про підготовку «прожектористів», ор
ганізацію їх навчання,..

А п колгоспі «прожектористам» у ні 
дні вистачило б роботи. Чому, скажі

мо, не створити пости на токах, біля 
комбайнів, простежити, як обмоло
чують валки, вивозять зерно па хлі
боприймальний пункт?

З Володимиром Туренком їде
мо в поле. Зупинка на току. Тут 
нещодавно організовано агіт
пункт. Володимир з іншими 
культармійцями зробив у вагон
чику фотомонтажі, приніс сюди 

журнали, газети. 
Агітпункт відкри
ли. Але в той же

Ц
день завт оком 
Іван Войта поче
пив на дверях за- 
ааок. На току пра
цює більше 20 
школярів. Під час 
обідньої перерви 

вони б хотіли зайти у вагончик, 
полистати журнали. Але ж Войта 
боїться, аби все добро агітпунк
ту хлопці та дівчата не роз
несли...

Тут же, на току. — зустріч з кра
щим молодим шофером Віктором 
Мансютою. Щодня цей комсомолець 
робить від комбайна на тік по 10—12 
рейсів. Хлопець згадує про комбай
нера Миколу Савченка, який зібрав 
за зміну урожай з 29 гектарів. Але 
про правофлангових жнивного лану 
піхто й слова не сказав у «бойово
му листку» чи «блискавці». І цього 
теж не помітили «прожектористи». 
Або ще таке. Один з найдосвідчені- 
шнх комбайнерів артілі Олександр 
Заптур своїм агрегатом за день на

молотив 1022 Центнери зерна. Але з 
відвантаженням хліба перебої, по
трібна ще хоч би одна автомашина. 
«Прожектористи» і цього разу були 
на правах відпускників.

На лану — валки пшениці. По
чорнілі, прибиті дощем до зем
лі, вони чекають рятунку. Треба 
підняти колос над стернею. Ви
йшли в поле жінки, потім кілька 
школярів. Та що вони можуть 
зробити? «Прожектористи» і цьо
го не помітили.

Поруч — нескошена пшениця. 
Але колосся майже не видно. 
Над ним квітують будяки! Нага
дую про весняні рейди «про
жектористів».

— Це наш промах. Бити три
вогу треба було раніше. А тепер 
що зробиш?..

* ♦ *

У райкомі «прожектористів» 
артілі «Штїях до комунізму» 
рекомендували мені з найкра
щого боку. Як справи в тих, хто 
на гіршому рахунку, можна до
гадуватися...

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого кому
нара».

с. Піщаний Брід 
Добровсличківського району.

І Нарада
(редакторів 

молодіжних

газет

(
МОСКВА. (Кор. ТАРС). 

СьогодиГ в Центральній ком
сомольській школі при ЦК 

ВЛКСМ закінчилась чотири- 1 денна всесоюзна парада ре
дакторів молодіжних газет, 
радіо і телебачення. Вона 
була скликана ЦК ВЛКСМ 
разом з Комітетом по радіо
мовленню і телебаченню при 
Раді Міністрів СРСР та 
Спілкою журналістів СРСР.

На пленарних і секційних 
засіданнях висі упило понад 

1120 чоловік. Вони говорили 
про досвід роботи МОЛОДІЖ
НОЇ прес« по виконанню По
станови ЦК КПРС «Про 
підготовку до 100-річчя з днп 
народження Володимира Іл
ліча Леніна».

Учасники паради зустріли
ся з творчими колектнвамв 
редакцій комсомольських І журналів, газети «Комсо
мольская правда», всесоюз
ного радіо і телебачення.



2 стор. „Молодив комунар

• ЛЕНІНСЬКИМ ЗАЛІК

ЩЕДРИН
ТРИ ДОКУМЕНТИ ПРО ХІД І ПІДСУМКИ 
КОМСОМОЛИ НОВГОРОДКІВСЬКОГО 
ДРУГИЙ ЕТАП

ДОКУМЕНТ ПЕРШИЙ

Інформація Новгородківського райко
му комсомолу, датована 17 липня 1969 
року:

В кожній комсомольській організації 
району були проведені збори, на яких 
затвердили громадсько - політичні комі
сії по прийому Ленінського заліку. На 
цих зборах були затверджені індивіду
альні соціалістичні зобов’язання кожно
го комсомольця і визначені твори В. І. 
Леніна, які вивчатиме кожний в ході за
ліку.

Райком комсомолу разом з районним 
відділом культури провели місячник кі
нофільмів про героїчний шлях радянсь
кого народу. Перед комсомольцями і мо- 
моддю з бесідами і лекціями по творах 
В. І. Леніна виступали кращі лектори 
та пропагандисти району Г. І. Кравчук, 
М. У. Панчепко, О. Ф. Гопак та інші.

Підсумком заліку стали комсомольські 
збори і Ленінські уроки по праці В. І. 
Леніна «Завдання спілок молоді > та збо
ри «Жити і працювати по Іллічу». На них 
запросили старих комуністів, учасників 
Великої Жовтневої соціалістичної рево
люції, громадянської та Великої Вітчиз
няної воєн, які поділилися своїми спо
гадам«. На зборах комсомольці звіту
вали про виконання своїх соціалістичних 
зобов’язань, про знання творів Ілліча, 
біографії комсомолу.

Підсумки першого етапу Ленінського 
заліку показали, що комсомольці, мо
лодь з великою відповідальністю став
ляться до вивчення ленінської теоретич
ної спадщини. Так, добрими знаннями і 
хорошими показниками в роботі пора
дували комсомольці колгоспу імені Шев
ченка. На високому ідейно-теоретичному 
рівні пройшли підсумки першого етап\ 
Ленінського заліку в' первинних органі
заціях колгоспів імені Ульяпова, імені 
Леніна, імені Калініиа. Всіюго по райо
ну успішно склали залік 995 комсомоль- 
ців-виробничннків.

ДОКУМЕНТ ДРУГИЙ

ЛИПЕНЬ
ПЕРШОГО ЕТАПУ ЛЕНІНСЬКОГО ЗАЛІКУ 
РАЙОНУ І ПРО ТЕ, ЯК ПРОХОДИТИМЕ

Павло Гончар та інші докладно розіб
ралися, який героїчний шлях пройшов 
Ленінський комсомол.

Потім я розповів їм про виступ В. 1. 
Леніна на III з’їзді комсомолу, сказав 
про те, на які питання слід звернути 
особливу увагу в «Завданнях спілок мо
лоді». Потім їх знання перевірив у спів
бесіді. Особливо запам’яталися змістов
ні відповіді комсомольців^ експедитора 
Миколи Григоренка, шофера Сергія і\и- 
яшка, комбайнера Івана Коваленка.

Залік було зараховано, бо н трудові 
успіхи молодих теж добрі. В гарячі дні 
жнив вони їх ще більше примножують.

Наше господарство спеціалізується на 
відгодівлі великої рогатої худоби. Важ
ливо, щоб і під час жнив не допусти
ти зниження приростів. І комсомольці: 
шофер Володимир Орлепко, тракторис
ти Степан Гончар, Василь Коваленко, 
Олександр Дзюма, — вчасно підвозять 
зелені корми, перевиконують завдання.

В ході підготовки до Ленінського за
ліку зросли як політична й трудова ак
тивність молоді, так і відповідальність 
за громадську роботу. В кінці травня 
на комсомольських зборах досить гост
ро поставили питання про те, чому клуб 
не укомплектований кадрами, чому не 
працює художня самодіяльність, чому 
немає спортивного майданчика. Часуй 
небагато минуло, а спортмайданчик май
же закінчено, дія роботи в клубі піді
брали баяніста, художнього керівника, 
<Т художня самодіяльність уже встигла 
виступити не лише V своєму господарст
ві, а й в сусідніх колгоспах імені Лені
на, імені XXII з’їзду КІІРС, «Іскра», 
імені Куйбишева.

ДОКУМЕНТ ТРЕТІЙ

оапис у робочому щоденнику друго
го секретаря Новгородківського райко
му комсомолу Надії Коломієць:

Розповідь голови колгоспу імені Шев
ченка, пропагандиста гуртка «Наш Ле- 
нінськнн комсомол» І. 1. Демченка, запи
сана нашим кореспондентом 22 липня:

В нашій артілі 21 комсомолець. Мо
лодих людей до тридцяти років — знач
но більше. Я їм у батьки годжуся. І як 
батько радий такій зміні Допитливі, 
ініціативні, наполегливі.

Он зараз працюють в одному полі 
комбайнери Омелян Андрійович Фалов- 
ський і його син Віктор. В обох —ком
байни «СК-4». Та син весь час виперед
жає батька і в змаганні серед комбай
нерів колгоспу займає третє місце. За
взятий і в праці, і в навчанні. За рік ро
боти гуртка я переконався в останньо
му. Успішне складання Ленінського за
ліку — теж тому підтвердження.

До речі, у нас було проведено ряд 
тематичних вечорів, зокрема, про комсо
мол у роки громадянської війни і пер
ших п’ятирічок, у роки Великої Вітчиз
няної війни, у відбудовчий період. Об
ліковець тракторної бригади Микола 
Бородай, водії Володимир Орлепко

Вирішили остаточно: рекомендувати 
комсомольським організаціям другий 
етап заліку підсумувати до 51-ї річниці 
ВЛКСМ Ленінським уроком «Вчитися 
працювати!», перед цим вивчивши пра. 
цю В. І. Леніна «Чергові завданя Радян
ської влади». Основні питання, які ви
несемо на обговорення, такі:

1. Ленінська вимога про важливість 
піднесення продуктивності праці і як во
на втілена в життя, як кожний комсо
молець. організація в цілому дбають 
про підвищення продуктивності праці, 
про підвищення загальноосвітнього 
фахового рівня молоді.

2. Як комсомольці доводять почату 
справу до кінця, чи вміють практично 
організувати.

3. Як комсомольці борються за зміц
неная економіки свого господарства і 
трудової дисципліни.

Розробку уроку розмножимо і надіш
лемо у всі первинні комсомольські ор
ганізації.

Треба поговорити із завідуючою лек
торською групою райкому комсомолу 
М. Карпеико, щоб організувати читку 
лекцій по праці В. І. Леніна «Чергові 
завдання Радянської влади».

26 липни 1969 року
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Подивіться на цього~комбанііера. Нін 
в'ятнк часник, стаж роботи в нього вже два 
сезони: минулого року він теж працював 
помічником у свого батька, досвідченого 
комбайнера колгоспу імені Ілліча Кірово
градською району Карна Гавриловича Ьг- 
рестенка.

На рукавах хлопчиків (фото внизу) — чер
воні пов’язки. На них чотири літери — 
«ІОДПД». Це юні пожежники Аджамської 
середньої ніколи. Що вони роблять? Переві
ряють кожну машину, яка іде в степ: чи е 
іскрогасники, пожежне відро, лопата, бре
зент. А ще вони дуже прискіпливо провіри- 
ють, чи піде не сиплеться зерно з кузова.

Фото Г. ЗУБЕІІКА.

СВОЮ чергу

що дэ пас 
допомогою 
П’ятдесят 
ми б ор-

їх нам не

, , 2 
« Кірово'градпромбуд». 

’ десь 
СТІНИ,

„У ГЕРОЇВ
ДАМАСЬКОГО
Під такою назвою щойно вийшла з друку 

га п Політвидаві України. її автор — полковник 
у відставці, учасник Великої Вітчизняної війни 
В. Т. Беліїх побував на Далекому Сході у героїг. 
острова Данайського, на місці боїв радянських 
воїнів з маоїстськими провокаторами, зустрічався 
і розмовляв з багатьма солдатами 1 офіцерами 
прикордонних застав, які відстоювали священні 
рубежі нашої Батьківщини.

Серед героїчних захисників острова було нема
ло і наших земляків: молодший лейтенант Ко
лішня і молодший сержант Іванов з Чернігівщи
ни. старший лейтенант Мельник з Вінниччини, мо
лодший лейтенант Моторний з Житомирщини, 
лейтсиаіп Павленко з Черкащини, сержант За
гнибіда з Київщини, ефрейтор Емельяненко з 
Харківщини, старшин лейтенант Назаренко і ря
довий Васильченко із Запоріжжя, лейтенант Фа- 
топепко з Кіропогр.здщинн та інші.

(РАТАУ).

І

І
КОАСОЛОЛЬСЬКД

Ми, комсомольці монтажного будуправління 
№ 125, обурені тим, як іде будівництво дитячої 
спортивної школи.

На заклик міськкому комсомолу ми працюва
ли по дві зміни, щоб закінчити монтаж і підготу
вати фронт робіт будівельному управлінню № 2 
тресту «Кіровоградпромбуд». Пройшло вже близь
ко місяця, як монтаж основних блоків закінчили, 

. під'їзні шляхи давно заросли травою...
І. ДОЛІД, о. ГЕРАСИМЕНКО. 
СІЛЬ, В. ІВАНОВ,

ЦЕЙ ЛИСІ послужив ме
ні своєрідною ниткою. В 

лабіринті перипетія, що по
в'язані з будівництвом Кіро
воградської дитячої спор
тивної школи. Нерідко тупи- 
ки цього лабіринту днвува.тг 
мене парадоксами. ,

Скажімо, сам лист. Напи
саний він від імені молодих 
монтажників, які добре пра
цювали на АІСЦ1, перевикону
вали '.мінні норми і раптом... 
обурені. А ось комсомольці

О. ки-
П. КОВАЛЕНКО.
будівельного управління Аз 
тресту < ____, .
які па цьому об’єкті 
близько місяця клали 
а потім «забули» про них, — 
мовчать.

Чи потрібна ДСШ юшім кі- 
ровоградцям?

—* Безумовно, потрібна, — 
сказав у розмові зі мною ке
руючий трестом «Кіров'оград- 
промбудь В, - І. Мірошничен
ко.

— Так чому ж не ведеться 
кладка? — напитав я

— Немає людей, — розвій 
руками Володимир Н ііч.

І цс говориться про об’єкт,
над яким взяла шефство ком- 
сомолія нашого міста. Гово
риться тоді, коли на будова з 
області й Кіровограда тру
дяться десятки студентських 
будівельних бригад.

— Ми зверталися в міськ
ком комсомолу, — говорінь 
В. і. Мірошниченко.

Дійсно, до міськкому надій
шла заявка. Але в ній, як 
уточняє другий секретар 
10. Руднєв, не було вказано, 
що люди потрібні на ДСШ.

— Ми просили, щоб на бу
дові дитячої спортивної шко
ли щодня працювало Г>0 сту
дентів, — запевняє керуючий 
трестом. — проте 
виділили.

Юрій Руднєв у 
піііс попраску:

— Річ у тому, 
не звертались за 
саме цій будові, 
чоловік, зпіріаііно, 
гапізупалн...

Па дитячііі спортивній шко
лі змагаються бур’яни. Деякі 
досяглії рекордної висоти 
(майже два метри!). В ба
сейні плавають зеяеиоголові 

• «спортсмени».
Після цієї картини якось пе 

хочеться пірнім в щире за- 
псніїеііня Юрія Руднєва, що

міськком комсомолу докладав 
всіх зусиль, щоб об’єм не 
зачах.

Із будівництвом ДСШ по
в’язано багато проблем. На
приклад, будівництво котель
ні висить у повітрі. Чи вона 
будуватиметься, пе. знають 
ні начальник будівельного уп
равління № 2 Д. Т. Федоров, 
ні керуючий трестом В. І. 
Мірошниченко, ні навіть го
ловний інженер У К Б облви
конкому М. С. Бульбах. Це 
ще одіін парадокс. „

Для иудівнингпа багато ма
теріалів не вистачає, деякі 
ще й не готуються. Проте це 
не може служит и причиною 
«заморожений» ДСШ влітку. 
Адже фронт робіт па об’єк
ті є.

І поки будуть заведені 
вітражі, підшивний шифер, 
тощо, мабуть, треба готувати 
і саме приміщення. Бо той 
же басейн, в якому розвелося 
жабуриння, взимку навряд 
чи обладнають будівельники.

Баштовий кран і досі не 
монтується. Хоч. як у червні 
обіцяв Д. Т. Федоров, пови
нен був ввійти в дію два 
тижні тому.

Обурення комсомольців з 
монтажного управління № 125 
цілком справедливе...

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

п
А
Р
А
д©
к
с

!

І

Коли Дивишся па Олсксандріпку, 
уяві постають корпуси хімічних заводів, 
які переробляють сировину, сховану 
природою на дні доісторичного крате
ра. Чи будуть вони саме тут. поки що 
невідомо. А от у тому, що горючі 
сланці а підземелля так званої Бов- 
тпської впадини служитимуть людям, 
сумніву немає. Для цього не один рік 
виходили г. поле буровики, «ірослухо- 
вувалн» землю геофізики, складали 
свої загадкові схеми геологи. І не тіль
ки сланцями обдарує впадина. Тут ви
явлено великі запаси підземної води.

Скупа мона цифр. План по механіч
ному бурінню виконано на 111,1 про
цента. Виробіток на кожного — І їй 
процентів. А за цифрами ховаються 
сотні пройдених кілометрів, надії і роз
чарування, холодні зимові ночі па про
низливому вітрі. І радість першовід
кривача. Цс — завтрашня Світлопіль- 
ська шахта, Каиігаїїівськс родовище бу
рого вугілля, кладов! бокситів.

Кілометри. Ті, які вимірюються на
прямком до серця планети. Тільки одна 
бригада кавалера ордена Леніна В, М. 
Медведева пробурила понад план чо
тири з половиною кілометри свердло
вин. Бригада — комсомольсько-моло
діжна. Піврічний план виконала за 
4.5 місяця.

У геологів Південноукраїнської екс
педиції, що базується па околиці 
Олександрівни, — свято. Керуючий тре
стом «Кііївгеологіп» М. А. Котиков 
вручає їм перехідного Червоного пра
пора. П ри роки боролась експедиція за 
почесну нагороду, сім разів виходила 
на друге місце в тресті. Сьогодні пра
пор в руках Г. С. Дубовською, на
чальника експедиції.

...Туман п цих краях — рідкісний 
гість. А про запах тайги і говорити 
нічого. Та романтика кличе геологів у 
дорогу. Ось тому сотні доріг проторо
вано Вірою Вессловою — техніком-гід- 
рогеологом, тому сюди, в степ, вслід за 
батьком прийшов Сашко Шарапов, по
вернувся до бурової після армії Мико
ла Грушевський.

Вісім юнаків нещодавно організували 
бригаду, ієна Колісник, Жора Костен
ко, Ванн Чорний та їхні товариші ста
ли майстрами буріння. Вчились? Так. 
У старшого майстра В. Медведева, у 
хлопців з молодіжної: Аркадія Опаиа- 
сснка, Василя Литвина, у буровиків з 
брнгап О. Перерви та А. Сверленка. 
Навчились? Гак, Норма виробітку но 
бригаді складає 130 процентів.' .......... .......... «"V чрициіі І її».

Комсомольці експедиції йдуть поруч 
зі старшими, з комуністами. Так. як
записано ц рішенні зборів: «Кожному 
комсомольцю -• --------
за знання 
праці».

включитися в змагання 
ударника комуністичної

Б. КУМАИСЬКИЙ.

емт Олександрівна,
Південноукраїнська геологічнії 
експедицій'.1
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ПОСМІХНІТЬСЯ їм
Ви помітили, як останнім часом «омолодилися» наші 
магазини, кафе, їдальні, ресторани? Важко знайти за- 
ра і торговельну установу, де б не зустріла вас мила 
посмішка дівчини чи юнака, де б їх уважні очі не 
стерегли ваші бажання. Завтра у них, працівників тор
гівлі, — спито. І хоч чимало з них стоятиме за прилав
ком, подаватиме страви, свито для них залишиться 
святом. Посміхніться їм, товариші покупці!

Напередодні Дня працівника торгівлі паш кореспон
дент віяв інтерв’ю у першого заступника голови прав
ління облепожнвепілкн 
НЕНКА.

— Останнім часом у 
сферу обслугову в а н н я 
прийшло чимало молоді. 
Як проходить «омолод
ження» торгівлі в нашій 
області!

— Зараз в організаціях 
і установах споживчої ко
операції області працює 
більше 6 тисяч юнаків і 
дівчат. Потік молоді в 
торгівлю з кожним роком 
зростає. Цього року за 
рахунок випускників ву
зів, технікумів, коопера
тивних училищ, виробни
чих і загальноосвітніх 

_,.шкіл ряди працівників 
~ торгівлі зросли більш як 

на тисячу чоловік.
— Що нового прино

сить молодь у торгівлю!
— Питання досить ши

роке, але перше, про що 
хочеться сказати, це внут-

ілсксандра Федоровича POMA-

рішня культура юнаків і 
дівчат. Мені часто дово
диться бесідувати з моло
дими колегами. На питан
ня «Що вам не подоба
ється в торгівлі?» вони 
найчастіше відповідають: 
«Грубість і неуважність до 
покупців». І це не дивно. 
Адже до нас приходить 
молодь із середньою спе
ціальною, загальною або 
вищою освітою. Звичайно, 
культура продавця — 
якість, яка виробляється 
не лише тиском «зверху». 
Розвитку її сприяють і ком
сомольські збори, і шко
ли торговельної майстер
ності, і повага до себе та 
своїх товаришів.

Молодь, що принесла з 
собою комсомол ь с ь к у 
енергію, просто не може 
працювати абияк. їй цього

не дозволяють набуті знан
ня, ерудиція, бажання зна
ти більше про свою про
фесію. Зараз важко знай
ти в торгівлі молоду лю

дину, яка б десь не вчи
лася, хай то буде заочний 
технікум, інститут чи шко
ла робітничої молоді. 
Тільки в 1969 році ми на
правили на навчання до 
вузів і технікумів близько 
тисячі чоловік.

— Куди після закінчення 
навчання направляються 
молоді спеціалісти! Чи ба
гато їх працює на ке
рівних посадах у торгівлі!

— Було б дуже бажано 
направляти молодих спе
ціалістів у великі устано
ви — універсальні магази
ни, ресторани, просто у 
великі колективи, де вже 
склалися свої традиції, де 
молоді могли б перейняти 
у старших навички профе
сійної майстерності. Це 
ми й робимо при будь- 
якій можливості, але спра
ва в тому, що такі можли
вості незначні. Великих 
магазинів в області ще 
мало, а потреба в про
давцях велика. Що ж до

молодих керівників тор
гівлі, то хай за мене го
ворять цифри. Останнім 
часом на керівні посади 
було висунуто 98 спеціа
лістів. Це Сергій Апосто
лов — заступник голови 
празління Онуфріївської 
райспоживспілки, Євген 
Федоров — начальник від
ділу облепоживе п і л к и, 
Людмила Мишанова — 
заступник голови правлін
ня Петрівської райспожив
спілки...

— Що ви скажете про 
роботу комсомольс ь к о- 
молодіжних колективів!
— Якщо коротко, то це— 
наша надія. За справи в 
цих колективах ми майже 
завжди спокійні. Зараз 
усі вони включилися в 
змагання на честь 100-річ- 
чя з дня народження 
В. І. Леніна. Вже визначе
но переможців першого 
етапу змагання. Це колек
тиви магазину . «Взуття» 
Гайворонської оайспожив- 
спілки, сільі//,;ве р м а г у 
№ 5 Миколаївського спо
живчого товариства Кіро
воградського району, сіль- 
універмагу № 7 Покров- 
ського ССТ Кіровоград
ського району, магазину 
культтоварів села Дмит
рівни Знам’янського райо
ну, магазину «Книги» Но- 
воукраїнської райспожив
спілки...

ПОЕТ МОРЯ
Кіровоградепь І. ФІсапович два роки командував під

водним човном «М-172». За ней час «Малютка» здійсни
ла 18 бонових походів і затопила ІЗ ворожих кораблів 
заіальиою водотонажністю 73000 тонн.

Він загинув у 19'14 ропі при виконанні відповідального 
урядового завдання. Ім'я відважного підводника на
пічно занесене до списків з’єднання, п якому він слу
жив. ЇІого іменем названо вулиці в місті Полярному і 
нашому Кіровограді.

Ще в 1943 році капітан 2-го рангу І. ФІсапович напи
сав історію Червонопрапорного гвардійського підводного 
човна «М-172». Під назвою «История «Малютки» книга 
вийшла в Москві 1986 року. Це, на жаль, єдиний дру
кований твір нашого земляка. І не всім, мабуть, відоме 
ім’я Фісановича’ як поета, поста обдарованого, поста 
моря.

У спогадах багатьох підводників згадується поетич
ний талант Зорьки, як називали його друзі. Пісні на 
йото слова користувалися великою популярністю на 
Північному флоті. Воин не зібрані ніким І ніде, це — 
справа майбутнього.

А поки що пропонуємо вашій увазі одну з пісень Ге
роя Радянського Союзу і. І. Фісановича.

Строевая подводная
Нет выше счастья, чем борьба с врагами,
И нет бойноп, подводиикоп смелей.
И пет нам тверже почвы под ногами. 
Чем палубы подводных кораблей.
Простились мы с родными берегами. 
Крепчает шторм, и волны хлещут злей. 
И пет нам тверже почвы под ногами, 
Чем палубы подводных кораблей.
В морскую глубь на смертный бой с врагами
Идет подлодка, слушаясь рулей.
И нет нам тверже почвы под потами, 
Чем палубы подводных кораблей.
Потоплен враг, идем сквозь сталь н пламя. 
Пускай бомбят: посмотрим, кто хитрей! 
И нет нам тверже почвы под ногами. 
Чем палубы подводных кораблей.
Любимые, встречайте нас цветами.
И хоть на спете вы нам всех милей. 
Но нет нам тверже почвы под ногами. 
Чем палубы подводных кораблей.

Олександр МОТОРНИЙ
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Батьківська оселя — то исзаоутіїя 
якої починаються далекі дороги нашого жит
тя. По яких морях не носить, на які гребені 
Не піднімає І в який вир не кидає людину, а 
ця гавань завжди манить до себе, і не раз ми 
повертаємося до неї, як бусли до гнізда, зі
гріваємо душу, тамуємо сердечні болі, наби
раємося сили і знову йдемо у світ. Тепло 
батьківської оселі опромінює нас вдень і вно
чі. літом і зимою, і до нього м>< завжди ли
немо думкою, рвемося самі через простори й 
перепони.

важка дорога до батьківської оселі випала 
Юрієві Глібку. Довго йшов він з боями по 
рідній сплюндрованій землі, І кровавилнея 
раки, І піт зрошував сліди.

Минуло жарке літо сорок третього року. 
Полк, яким тепер командував Юрій, кілька 
тижнів Суп у безперервних боях: з коротких 
маршів батальйони кидалися в затяжні ата
ки, відвоювавши нові рубежі, окопувались і 
знову рушали вперед. Тільки оце на світанку' 
командир одержав наказ відвести поріділі 
підрозділи п.і відпочинок. власне, відводити 
їх не довелось: Інший полк звечора розташу
вався на старих позиціях і пранці пішов у на
ступ, а майор Глібко зі своїм полком зали
шився уже у тилу. Бій підкочувався псе далі її 
далі, над траншеями і бліндажами .зійшло ти
хе сонце, і почалося незвичне тилове життя. 
Відразу серед шелюгів задиміли ротні бані- 
земляпки. у перерізах із трофейних бочок ки
піла вода, парилось обмундирування, і само
діяльні перукарі тут же стригли всіх V поряд
ку жипої черги. Солдати почистили зброю, на
писали рідним листи і просто відіспалися піс
ля важкого походу. Майор обійшов усе хазяй
ство. заглянув навіть до обозу, де їздові 
шкребли коней, І залишився задоволений.

(Сам він теж добре викупався разом з роз- 
донпікамп. Сержант Бандура, взводний здоро- 

Чпіло, беї якого не проходив жоден бойовий 
пошук, завзято сік майора свіжим дубовим 
віником І примовляв:

— Сюди-туди, сюди-туди... Проймає, товари
шу майор?

Глібко з насолодою повертайся то одним, то 
другим боком.

— У тебе, Бандуро, рука...
-- Ковальська, — відповідав сержант.
Зовсім недавно з групою бійців він ходив 

через лінію фронту по «язика». Цілий день 
пролежали розвідники в кушах на узліссі. 

. спостерігаючи за рухом па прифронтовій доро
зі. А коли стемніло, го заарканили мотоцикліс
та й потягли па спій бік. Переходити доводи
лося черс: нешироку річечку, майже під самим 
носом у німецького передового дозору. Полоне
ний подати голосу не міг. бо рот йому міцно 
затулили- кляпом, але, добравшись до води, 
захотів бовтнути ногою. Розрахунок був прос
тий: плескіг зачули б дозорці, викрили б роз
відників. підняли б стрілянину, 
цей намір, сержант, як він опісля 
штабі, «тільки тропіки стукнув, 
памороки». Та ковальська рука 
твердою, шо фельдфебеля насилу .....
водою, і годі вже було з нього добитися яки
хось показань. «Може, до ранку оклигає». — 
сказав лікар. А показання «язика» потрібні бу
ли зара і, негайно, бо на світанку полк пере
ходив у наступ.

— Як же це ти. га? — з докором іюдивнв- 
% р^й^андир полку.

— винен, товаришу майор, не розрахував. 
Бандура щось подумав, махнув рукою.
—- Дозвольте!
— що?
і— Та піду ж по «язика».
Десь серед ночі він повернувся зі свого но

вого походу і обережно поклав па долівку »' 
штабній землянці величезний кропив’яний мі-

гавань, з

розгадавши 
пояснював у 
щоб забити 
була такою 

відволожили

сільськогосподарського інституту Юрій

з якого стирчали ппваксо- 
офінсрські чоботи. Після 
випадку сержант Бандура 
у полку особою легендар- 
і друзі кепкували:

де брали проби грунтів, вони і познайомилися 
близько. Худенька славна першокурсниця ви
бирала грунт, а він, підійшовши, зачаровано 
дивився на її загорілі руки. Грунт був міцний, 
немов закам’янілий, лопата ніяк не лізла.

— Давай поможу, чорнява.
— Не треба. — відповіла дівчина, зашарів- 

шнсь перед керівником експедиції. Адже з цим 
струнким юнаком сам професор вітався, як з 
рівним.

— Я сама...
Та він уже взяв лопату, заходився копати.
З польової практики вони приїхали добрими 

друзями. Тепер, коли випадала вільна годи
на. удвох ходили гуляти до «арку. Вибирали 
найчаріпніші куточки, бродили пустинними 
стежками, неначе відкривали для себе повнії 
світ. То був світ палких і щирих взаємних по
чуттів. світ захоплюючої радості. їх не забути, 
цих безжурних днів студентського щастя, коли 
пояснення складних формул переходило в га
рячі признання, а затишні алеї парку, всте
лені барвистими килимами осіннього листопа
ду. вели все далі і далі — в незвідане! їм 
обом і формули ставали легшими. І писання 
конспектів не таким обтяжливим, і навіть пос
тійне студентське безгрішшя зовсім не страши
ло. «До стипендії дотягнемо» — завжди жар
тував Юрко, приносячн па полудень гарних 
пончиків з інститутської їдальні. Ковтнувши 
їх. знову бралися за книжки та конспекти.

Одного разу'. коли сиділи в парку. Юрко, 
пригорнувши дівчину за плечі, сказав:

— Таїно, а нас чекають у гості мої батьки...
— Як?
— А так, я їм усе написав, — щиро признав

ся хлопець. — Вони вже знають тебе і полюб
лять, як рідну. Поїдемо?

Юрій жив дома дуже мало. Наче н пс був. 
Так, принаймні, здавалося ного рідним. Без
журні дні дитинства, коли мама циряджала « 
школу, розправивши вогнистий піонерський 
галстук під вибіленим -комірцем, відлетіли, 
мов яблуневий цвіт. враз якось виріс і змуж-

Ти минуло не так багато часу після від'їзду 
молодят, як від Юри прийшов лист Із москов
ським штемпелем. «Чого б не ного туди по
слали?» — подумав Кіпріян Федорович, роз
криваючи конверта. «Вас дуже здивує те, и’Ю 
ви зараз прочитаєте. — писав сни, — але, крім 
здивування і задоволення. Не не повинно У 
пас нічого викликати. Я зараз знаходжусь у 
Москві. Причиною, іцо викликала такс перемі
шений в географічному відношенні, є вступ до 
Військової Академії. Хоч порівняно і пізно я 
це зробив, та я ж іще молодий. Я колись 
трошки балакав па цю тему з батьком, і він 
висловив думку, що ніколи не ставатиме па 
перешкоді моїм прагненням учитись, незалеж
но під того, яку я галузь виберу. Крім усього, 
на вступ сюди я мав дуже мало шансів, тому 
вас не попереджав. Гадаю, що ви задоволені 
.з мого вибору і не будете гніватися. Коли й не 
задоволені, то на цю тему краще нічого «е 
говорити, бо справу вже зроблено. Зарахували 
мене слухачем другого курсу. Вчитись буде 
дуже важко, але немає таких фортець, пкнк 
не взяли б більшовики...»

Тоді батько відповів дуже коротко: «Вибір 
схвалюю. Але якщо взявся, то кріпись...» Про 
це можна було б і не нагадувати. Юра знав, 
на що відважувався. Представники з Москви 
приїхали в інститут і звернулися до комсо
мольського комітету з проханням виділити 
двох кращих студентів на військове навчання. 
Першим назвали Глібка.

— Згоден. — відповіи він. трохи подумавши» 
Академію механізації і моторизації Черво

ної Армії він закінчив за кілька днів перед 
війною. ". 
ііоиу, і цс майже 
фронт, — ще не . ________
людьми, він повів їх фронтовими 
Довгий час довелося воювати _ _____
лісах. 1 мокнув під дощами, і промерзав 
кісток. Але фронтові вантажі батальйон до
ставляв своєчасно. «У Глібка, — казали сол
дати. — не машини, а всюпихоли. хоч яке бо*

шок, 
пані 
того 
став 
пою,

— Якби пристукнув і того га- 
уптмана, то до ранку ще б і іс- 
ііерала приволік?
Тепер, у бані, жартували знову 

з цього приводу, і майор лука
во посміхаючись, запитав:

— А справді, що б ти робив?
— Тепер ночі довгі. встиг 

би сходити і за генералом, — у 
гоп відповів сержант.

Після бані майор сидів у сво
їй землянці і при світлі коптил
ки. змайстрованої із пстееріп- 
ської гільзи, писав листи. «До
рогі батьки! — вивів па арку
ші з польового зошита. — На- 

осіпь. Дмуть сильні вітри, перемі- 
и

вже
з місця на місце піски, серёд яких 

. . знаходжусь. І згадав я іншу осінь. Зга
дав юність, парк, шкільних товаришів і гос
тинне тепло батьківської хати. Зараз усе не 
здається таким далеким. З нетерпінням чекаю 
тої щасливої хвилини, коли всі зберемося за 
одним столом і вип’ємо чарку за нашу пере
могу...»

Рядок лягав за рядком. Уже захолонув чай. 
принесений ординарцем у начищеному солдат
ському казанку: раз по раз кінцем ручки ма
йор знімай масний нагар із кіптявого гнота, 
здмухував попілець, запалював нову цигарку 
і знову схилявся над столом. Він давно не 
писав рідним, ніколи було її присісти. Тільки 
одного разу встиг черкнути на листівочці: 
«Дорогі мої! Писати багато немає часу. Все в 
боях. Я вже на Україні. Поки що жив і здо
ров. Цілую. Юрко»... Тепер хотілося псе при
гадати. нічого не забути, поділитися всіма ра
дощам. і І болями. Напи
сав. що нагороджений 
орденом Бойового Черво
ного Прапора, І додап: 
«Хочеться все зробити, 
щоб виправдати і цю 
нагороду. Як бачите, 
Батьківщина моїх неве
ликих заслуг без уваги 
не залишає...» А потім 
з сумом писав про те, 
що так нічого і не знає 
про свою дружину Таїно.

Коли почалася війна, 
вік втратив зв’язок з 
рідними. Думав, що всі 
залишилися на окупова
ній території, але зго
дом відшукав меншого 
брата Анатолія і бать
ків у евакуації, а про 
дружину, яка працюва
ла в Києві в науково- 
дослідному інституті І па 
бпраласи на Сумщину До 
чого й не знав. Випадково . .. „ .
ришів по зброї, що попа була и районі Сум, 
коли та.м німці бомбардували станції і села. 
Якщо не загинула тоді, то могла піти в пар
тизани. Звертався за Довідками в різні уста
нови. і, нарешті, одержав повідомлення із Бу
гуруслана, а також із Наркомату оборони, що 
в них про Тишо ніяких відомостей немає. 
Кільце замкнулося. «Справа дуже кепська, 
майже безнадійна», — написав Юрій.

Вопи жили разом так щасливо, але ж так 
мало. У них псе світле і радісне було ще по
переду, і ось війна розвела їх, розлучила, оку
тала серця невідомістю. Як же гірко — нічого 
не знати про найближчу людину, сподіватися 
і ждати невідомо чого і невідомо звідкіль! Не
вже так і заростуть травою ті доріжки в Со- 
фіївському парку, на яких попи стільки бро
дили? Він тоді вже вчився на третьому курсі 
Уманського; сільськогосподарського інституту, 
за плечима'було кілька років нелегкої роботи 
па дослідній станції після закінчення техніку
му. Уже немало сходив степовими дорогами, 
мокнув під ісірими дощами, звідав спеку і хо
лод. Особливу цікавість проявив до вивчення 
фі иіко-хіміцііих властивостей грунту. Для до
слідження, икс хотіп провести, потрібні були 
спеціальні гнання з хімії, І він. успішно скла
даючи всі ралікн, опановував ще й суміжні 
дисципіїнн.'Тоді професор П. А. Власюк мав, 
певно, всі ійдетавн призначити його керівни
ком експедиції по вивченню й аналізу грунтів 
у зоні бурякосіяння. Отоді на полях радгоспу,

дворі 
таюгь 
зараз

Студент Уманського 
а однокурсниками.

початку війни про- 
своеї рідні, так ні- 
довідався від това-

появлявся вдома тільки па 
було в сім’ї справжнє свято.

ііів. І з тих пір 
канікули. Але то 
Ганна Миколаївна заходжувалася готувати ва
реники — улюблену синову страву. 1 всі їх 
любили. Тепер, коли з’явилася в сім’ї нова 
людина, мати обережно питала:

— А може, Таня любить щось інше?
— Мамо, — усміхнувся Юрко. — що я, те і 

вона, що вона — те і я...
Кіпріян Федорович поставив пляшку міцної 

запіканки, береженої якраз для такого урочис
того випадку. В невеликій квартирі зразу ста
ло тепло і весело. Опісля всією сім’єю гуляли 
по вечірньому місту. Менший брат Толя ста
течно йшов поряд Із молодим подружжям І 
палко говорив: дуже хотів, щоб місто, в яко
му вони живуть, сподобалося Таці. Бродили 
алеями молодого паоку, постояли перед освіт
леними колонами театру. а тоді повільним 
трамваєм, шо дзеленькотіп на псю вулицю, 
їхали до великого мосту І там стояли над Ін
гулом, в якому відбивалося голубе небо, всія
не миготливими зорями. Було напрочуд тихо 
і ясно. Пливла над містом чарівна піч...

Тоді й похвалився Юрій рідним що профе
сор Власюк пророчить йому аспірантуру. 
Батько в той час працював деканом філоло
гічного факультету, піц був дуже задоволений 
синовими успіхами. Сам багато років учителю
вав у сільській школі, викладав у технікумі й 
інституті, займався науковими розвідками І 
щиро радів, що син обирає цей важкий, але 
доблесний шлях. Плекати хліба, ростити сади, 
орати силу зсмлС хіба ж не гордість?

** Хай щастить. — тільки й-сказав батько.

Призпачили командиром авгобаталь- 
співпало з виступом па 
познайомившись добре з 

дорогами, 
в каліііінсьг.ня 

до

Глібко (в першому ряде третій справа!
Фото 1934 і>.

здолають...» Невдовзі сміливого і старая« 
командира призначили начальником шта» 

з'єднав

ЛОТО 
ного .
бу полку, і вже з-ним він надовго 
свою долю, і нікуди вже не вибував, якщо не 
рахувати кількох тижнів лікування в медсан
баті. коли під час вогневого нальоту осколком 
черкнуло по шнах. «Легко поранений, — писаа 
він тоді рідним, яких уже віднайшов іііслж 
довгого листування з багатьма людьми і ор
ганізаціями. — лежу в госпіталі, чсрст кілька; 
днів знову стану в стрій. Почуваю себе непо
гано, не хворію, тільки почав лисіти. Ну. нічо
го, будемо живі, то І лиса голова згодиться; 
на всякий внподк...»

Бадьорий настрій не покидав його ніколи. 
Однополчани знали про вдачу свого начштабу, 
їх не дивувало, ню майор дивиться завжди 
ніби суворо з-під густих насуплених брів, але 
за зовнішньою суворістю криласи дуже м’я
ка душа. Коїн він буй серед бійців, то всі це 
відчували Де кине жарт, а де і круто скаже, 
— для кожного мав споє слово. Ішов попереду 
колони чи сидів з бійцями в окопі, чекаючи 
атаки, то завжди був зібраний, зосереджений, 
Цп звичка залишилася ще із студентських літ. 
Гірко було відступати, відходити, печаль края
ла серце, адже доводилось відкочуватись усе 
на схід та на схід! Кожного разу, відриваючись 
від землі, як під материнських грудей, Юрій 
Глібко думав: «Коли ж? Та коли ж?..» Голод
ні, стомлені лежати воїни о сипучих пісках 
Привод ж я і вже десятий раї командир їхній 
майор Коротков підіймав свій полк в иесамо» 
виту контратаку.

(Далі буде).
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ША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

Адреса технікум у: 
м. Діііирорудннй Запорізь
кої обл., гірничий технікум.

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

ЮйгсеШм
JL.Суперники кіровоградської 

«Зірки» в черговому турі чем
піонату країни серед команд 
другої групи класу «А» — 
футболісти миколаївського 
«Суднобудівника» — за кілька 
знів до матчу мали підстави 
і для радощів, і для смутку: 
вони в чвертьфінальному мат
чі на Кубок Радянського Сою
зу завдали поразки минуло
річним володарям цього почес
ного спортивного трофея — 
столичним торпедівцям, 
півфіналі програли 
«Карпатам».

Під свіжим враженням 
подій миколаївці приймали у 
себе вдома наших земляків. 
Гості виступали без воротаря 
основного складу (Леонід Кол
тун під час тренування напе
редодні матчу був травмова
ний). І хоч Івану Барамбі до
велося грати два дні підряд 

• (паші дублери програли 0:1), 
він непогано провів обидва 
матчі.

Правда, якби Барамба за
мість того, щоб приймати 
м‘яч, пробитий з кутового на 
початку другого тайму, підбив 
його, гола у воротах нашої

команди, може, і не було б. А 
сталося так, що він у високо
му стрибку піймав м’яча, зітк
нувсь з кимось із гравців і, 
впавши на землю, випустив 
його з рук.

Коли до кінця зустрічі ли
шилося 15 хвилин, нападаючий 
«Зірки» Віктор Квасов, який 
на 52-й хвилині замінив Юрія 
Касьоикіна, подавав кутовий, 
миколаївський гравець, на
магаючись заважати Квасову 
якнайкраще виконати удар, 
побіг назустріч і зіграв рукою. 
Тон же Квасов пробив штраф
ний паралельно лінії воріт. 
М’яч після удару нашого за
хисника Анатолія Макснменка 
влетів у ворота «Суднобудів
ника».

Так з рахунком 
чився цей матч, 
що і в першому 
гра проходила в 
суперники також 
ка. Тоді рахунку 
крито.

А ось 
команди третьої підгрупи дру
гої групи класу «А»; «Локо
мотив» (Вінниця) — «Буко
вина» «Локомотив»

(Херсон) — «Таврія»
СКА (Одеса) — «Кривбас» — 
3:0, «Шахтар» — СКА (Київ) 
—■ 0:0, «Металіст» — «Автомо
біліст» — 2:0, «Хімік» “ 
«Десна» — 3:0, «Авангард» — 
«Будівельник» — 0:1, «Дина
мо» — «Дніпро» — 0:2. Гра 
між ждановським «Азовцем» І 
львівськими «Карпатами» не 
відбулася.
ЗАРАЗ ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ 

МАЄ ТАКНИ ВИГЛЯД:

1:1 закіп- 
Нагадаємо, 

колі, коли 
Кіровограді, 

поділили оч
не було від-

як зіграли інші

«Дніпро» 
СКА (К) 
«Металіст» 
«Зірка» 
«Металург» 
«Автомобіліст» 
«Локомо

тив» (X) 
СКА (О) 
« Гавріп» 
«Карпати» 
«Суднобудів

ник» 
«Буковина» 
«Кривбас» 

«Локо
мотив» (В) 

«Хімік» 
«Авангард» 
«Будівель

ник» 
«Шахтар» 
«Азовсць» 
«Динамо» 
СКА (Л) 
«Десна»

} ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЕДІЛЯ, 27 липня. Перша 

програма. 9.00 — Райкова гім
настика для дітей. (М). 9.15— 
Для школярів. «Будильник». 
(М). 9.45 — «11а варті мор
ських рубежів». Передача, 
присвячена Дню Військово- 
Морського Флоту СРСР. (М). 
і 1.45 — «Музичний кіоск». (М), 
12.45 — Для юнацтва. .«Шлях 
в океан». Передача до Дня 
Військово-Морського Флоту 
СРСР. (М). 13.15 - До 25-річ- 
чя визволення Львова від ні
мецько-фашистських загарб
ників. (Львів). 14.45 — «Вели
кий конспіратор». Вистава. 
(Кіровоград). 16.05 — Теле
фільм. (Кіровоград). 16.50 — 
Естрадний концерт. (Кірово
град). 17.55 — Художній фільм 
«Щит і меч». І серія, (М). 
19.30 — Урочисте закриття 
Днів культури Польської 
Народної Рсспуб ліки в 
СРСР. У перерві — між
народна програма «Сім днів». 
(М). 22.30 — ’«Я — громадя
нин». (К). 23.10 — «Камертон 
доброго настрою». (Одеса), 
23.40 — Повний. (М).
ПОНЕДІЛОК, 28 липня.

Перша програма. 
Телевісті. (К). 18.00
школярів «Експедиція 
ну знань». «До скарбів зем
лі». (Луганськ). 18.30 — Про
грама передач. (К). 18.35 —
•«Мистецтво належить наро
ду». (Одеса). 19.05 — «Світо
вий революційний рух і сучас
ний імперіалізм». (К). 19.35 — 
«Призери Всесоюзного фести
валю телевізійних фільмів 
«Затемнені вікна». 1 серія. 
(М). 20.30 — Інформаційна
програма «Час», (М). 21.15 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Чорні птахи». (Кіровоград).

Друга програма. 21,15 — Ви
става Московського драм
театру імені Пушкіна. (М).

@ ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
СУБОТА, 26 липпня. 9.00 — 

Гімнастика для всіх. (М). 
9.45 — Новини. (М). 10.00 —
Музична розважальна пере
дача «Будьте щасливі». (М). 
10.30 — Актуальний екран. 
11.00 — До 125-річчя з дня на
родження І. 1О. Реніни. «На 
Чугуїпщині». (Харків). 11.35 — 
Другий республіканський кон
курс бальних танців серед 
школярів. (К). 12.15 — Мульт
фільм. (К). 12.30 — До Дня 
Військово-Морського Флоту 
СРСР. 12.45 — Кінохроніка. 
13.00 — В ефірі ^Молодість». 
(Гомель). — Передача

«Здоров'я». (М). 14,00 — *7Г'Ч_ 
років тому». Передача ’ про 
дружбу польських і радян
ських фронтовиків. (М). 14.30-С 
Е. Скриб. іДжсфет, або в по
шуках батька». Телеспек
такль. (М). 15.45 — Новини.
(М). 16.00 
України», 
правди нездоланна».
II. Рибака. (К). 17.30 
атлас народів СРСР. 
мицька АРСР», (М). 
Художній фільм. 
«Грішна любов». 
Гомельського театру.

НЕДІЛЯ, 27 липня. 9.00 
Передачі з Москви. 12.15 
Для юнацтва, «Шлях її 
оксан». (М). 13.15 — До 25-річ'« 
чя визволення Львова від ні
мецько-фашистських загарбни
ків. «Майорить Червоний пра'- 
пор». (Львів). 14.45 — «Теле- 
гачок». (К). 15.00 — Журнал 
«Ровесник». 15.45 — Кінохро
ніка. 16.00 — Передача, при
свячена Дню Військово-Мор
ського Флоту СРСР, (М). 16.30 
— Програма кольорового теле
бачення. (М). 17.25 — «Щит і 
меч». Художній фільм. І ;сс- 
рія. (К). 19.00 — Урочисте за-; 
криття Днів культури Поль
ської Народної Республіки » 
СРСР. (М). 22.00 - «Я - гро
мадянин», (К). 22.40 — «Ка
мертон доброго настрою». 
(Одеса).

- «Па меридіанах
(К). 16.30 - «Сила.

Виступ’ 
— Тсле< 
,О*«Ч 
18.00 »w 
19.30 — 

Спектакль’

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

t-------ігаагега вазі

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ СТУДЕНТІВ 
НА 1969-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заяви про вступ до інституту приймаються до 31 лип
ня від осіб віком до 35 років, які мають закінчену за; 
гальку або спеціальну середню освіту.

Інститут готує лікарів лікувально-профілактичного про
філю.

Термін навчання — 7 років. Мова навчання — україн- 
I еька.

Вступні іспити проводяться з І по 20 серппя за про
грамою середньо: шкали з таких дисциплін: фізики (ус
но), хімії (усно), української або російської мови та лі
тератури (твір), біології (усно).

До заяви потрібно додати: документ про середню ос- 
I віту (в оригіналі), автобіографію, чотири фотокартки 
І (3x4 см), характеристику з останнього місця роботи або 

навчання, медичну довідку (форма Л’т 286). Документ 
про відношення до військової служби та паспорт пода. 

І ються особисто.
І Початок навчання 1 вересня. Гуртожитком і стипен

дією зараховані до інституту забезпечуються на загаль- 
I них підставах.
І Адреса інституту: м. ТЕРНОПІЛЬ, пл. СВОБОДИ, 6. 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ-

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 
ПОЛІТЕХНІКУМ

оголошує набір учнів на 1969—70 навчальний рік на 
перший курс денного відділення по спеціальностях; 

швейне виробництво.
машини та обладнання швейних фабрик, 

машини і обладнання взуттєвих фабрик,
.ехнологія виробів із шкіри.
планування на підприємствах легкої промисловості. 
На другий курс денного відділення по спеціальностях; 
швейне виробництво, 
технологія виробів із шкіри.
моделювання і конструювання одягу.
планування на підприємствах легкої промисловості.
На заочне відділення (на базі 7, 8, 10, II класів) по 

спеціальностях:
машини і Обладнання швейних фабрик.
швейне виробництво, 
технологія виробів із шкіри.
Особи, які вступають на спеціальність «.Моделювання і 

конструювання одягу, складають екзамени з малюван
ня, російської або української мови і літератури (твір), 
математики (усно).

Умови прийому на решту спеціальностей такі > 
в інші технікуми.

Адреса: м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 7, пров. УІІ1ИІІ- 
СЬКОГО. 3. Тез. 41-19-31.

ДИРЕКЦІЯ.

Київський 
геологорозвідувальний 
технікум

оголошує прийом учнів на 1969—70 навчальний рік 
на перший курс денного відділення

Заяви приймаються до 31 липня.
Технікум готує спеціалістів за фахом: 
техніка розвідувальних родовищ корисних копалин, 
геофізичні методи дослідження свердловин, 
геофізичні методи розшуків і розвідування родовищ 

корисних копалин,
геологія, розшуки і розвідування родовищ корисних 

копалин.
гідрогео.тої ія та інженерна геологія, 
геофізична апараіура і устаткування.
На перший курс приймаються особи віком від 15 до 3(1 

років, які '.і;иг,т> лсвіїу в обсязі неповної середньої 
школи

Вступи, екзаМсіпі а ; но 20 серпня.
Вступники складають екзамени з української або ро

сійської мови (диктант) і математики (усно).
Без вступних екзаменів приймаються особи, які закін

чили неповну середню школу з похвальною грамотою.
При вступі подаються документи, які затверджені 

правилами прийому.
Строк навчання н технікумі з роки 6 місяців.
Адреса технікуму: м. КИЇВ, І.'И), вул. АНР! БЛРБЮ- 

< А, 9.
ДИРЕКЦІЯ.

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.

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

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА 1969-70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

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

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

Училище готує робітників таких спе
ціальностей:

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

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

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

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

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

електрослюсар дільниці шахти (строк 
навчання 2 роки. Освіта 8-10 класів, 
вік 16,5 року і більше. Денна тарифна 

ставка від 4 до 7 крб.).

Бажаючі вступнії: 
дають заяву на ім'я 
данням: свідоцтва _ __ _______
(оригінал), документа про освіту, п’ять 
фотокарток (розміром 3x4 см), дові
док про склад сім’ї і став здоров’я, 
паспорта, знятого з обліку, якщо він 
е. а якщо паспорта немає і місцевість 
не паспортизована, слід подати довід
ку правління колгоспу, що воно не за
перечує відносно виїзду. Паспорт і 
військовий квиток (для військовозобо
в'язаних) подаються особисто.

Одержавши документи вступника, 
училище висилає виклик па мандатну 
комісію.

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

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

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

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

до училища по- 
директора з до- 

про народження

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

Тим, хто закінчив міське професійно- 
технічне училище 
кі пільги:

після закінчення 
роботи видається 
крб;

за час навчання
ся оплачувана відпустка;

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

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

учням однорічного відділення нада
ється відпустка па 12 календарних днів 
у зимовий період, учням дворічного 
відділення відпустка надається взим
ку па 12 календарних днів Г плітку на 
1,5 місяця.

№ 72, надаються та.

училнща по місцю 
аванс d розмірі ЗО

в училищі надасть-

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

ДИРЕКЦІЯ.

ХЕРСОНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГ ОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ДНІПРОРУДНЕНСЬКИЙ 
ГІРНИЧИЙ 
ТЕХНІКУМ

на 1-й курс гідрометеорологічною і метеоро
логічного відділів.

Технікум готує спеціалістів таких профілів: 
технік-: ідролог;
технік-метеоролог (за спеціалізаціями «Ме

теорологічні спостереження і їх обробка»;
«Експлуатація метеорологічних приладів» — 

перевага надається юнакам).
Учи! технікуму в процесі навчання одержу

ють повний обсяг знань з математики, фі- 
_3нкп. електротехніки, радіотехніки, автома
тики і телемеханіки, радіолокаційної техніки, 
електронної і перфораційної техніки; ремон
ту, монтажу і експлуатації приладів метео
рології, гідрології, геодезії, гідрометрії та 
інших спеціальних дисциплін.

Технікум має необхідні кабінети і лабора
торії, гідрометеорологічну станцію, свої пла
ва тьні засоби, спортивні човпи. 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. 
Старшокурсник!) проходять виробничу практи
ку в різних установах гідрометеослужби і в 
експедиціях науково-дослІдіїіїх--І«в21гтутГ6' які 
провадять дослідження на всій території 
СРСР.

Особи, що закінчили технікум, направляю
ться на роботу в усі союзні республіки СРСі’ 
в підрозділи гідрометеослужби (гідрометеоро
логічні, гідрологічні, аерологічні, агрометеоро
логічні, озерні, стічні і інші установи, в 
обсерваторі, бюро перевірки і ремонту прила
дів і т. д.). а також в науково-дослідні інсти
тути. експедиції, полюсні радіомстсоцсптрн, 
пустельні 1 високогірні станції.

Крім того, випускники можуть бути направ
лені на роботу в різні установи інших ві
домств і міністерств за їхніми заявками.

До технікуму приймаються особи, 
кінчили неповну середню школу, а 
9-й клас середньої школи.

Вступники складають екзамени (в ____
неповної середньої школи) з математики (ус
но) і російської або української мови (пись
мово).

Вступники подають на ім’я директора за
яву з поданням свідоцтва про освіту, авто
біографії, медичної довідки (форма № 286), 
4 фотокарток (розміром 3x4 см)..

Прийом заяв з 1 червня до 31 липня.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Учні забезпечуються стипендією на загаль

них підставах.
Гуртожитком технікум
Адреса технікуму: м. 

жииського, Н-
Телефон 2-63-74 , 2-64-65.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
УЧНІВ НА 1969-70 НАВ
ЧАЛЬНИЙ РІК ДЕННОГО 
І ВЕЧІРНЬОГО ВІДДІ
ЛЕНЬ НА БАЗІ 8-ми ТА 
10-ти КЛАСІВ ПО СПЕЦІ
АЛЬНОСТЯХ:

то за- 
також

обсязі

не забезпечує, 
Херсон, вул, Длср-

ДИРЕКЦІЯ.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Підземна розробка рудних 
і нерудних родовищ, х 

будівництво гірничих під
приємств,

гірнича електромеханіка, 
технічна експлуатація СПО

РУД.
Прийом заяв, вступні ек

замени та зарахування — 
на загальних підставах.

Всі прийняті до технікуму 
забезпечуються гуртожитком 
та підвищеною стипендією.

ДИРЕКЦІЯ.

БІЛОЦЕРКІВСЬКІЇ)! СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ 
набір студентів на перші курси агрономічного, 

ветеринарного І зоотехнічного факультетів 
па 1969—1970 навчальний рік.

Прийом документів з 20 червня по Зі липня.
Вступні іспити з 1 по 20 серпня з української або ро

сійської мови (твір), біології, хімії та фізики (усно).
Студенти інституту забезпечуються гуртожитком.
Заяви і документи надсилаються па адресу: м. Біла 

Церква Київської області, Площа Волі, 8/1.
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