
комсомольський
ГОРИЗОНТ
Гї ЕРЕПОВНЕНІ справжнім людським хвилюванням, 

тамували подих юнаки і дівчата всієї нашої країни 
біля екранів телевізорів, біля репродукторів, перед 
газетними сторінками, де розповідалося про хід най
вищого комсомольського форуму у радянській сто
лиці — XVI з’їзду ВЛКСМ. Почуття гордості, власної 
гідності, великої відповідальності перед нашою ра
дянською дійсністю, нашим життям і перед майбут
нім сповнювалися серця у юної зміни, коли вона 
бачила і слухала виступ на з’їзді Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, звіт ЦК ВЛКСМ, висту
пи делегатів, палкі слова представників зарубіжних 
молодіжних організацій...

Хвилювала урочистість знаменної події в житті комсомолу. 
Але не однією урочистістю визначилося значення з'їзду для 
комсомольців і молоді Країни Рад. З’їзд підвів підсумки 
плідної роботи комсомолу за минулих чотири роки, які харак
теризувалися як роки нової комсомольської ініціативи, 
зростання дисципліни і відповідальності за доручену справу, 
дальшим ідейно-політичним загартуванням, а останній пе- 
редз’їздівський рік Ленінського заліку пройшов генеральною 
перевіркою рядів комсомолу, вірності його великим заповітам 
Леніна, справі Комуністичної партії.

Шістнадцятий з’їзд ВЛКСМ, виходячи з настанов 
партії, накреслив нову перспективу діяльності Ленін
ського комсомолу, найважливіші завдання ВЛКСМ — 
виховувати молодь в дусі ленінських заповітів, допо
магати комсомольцям, юнакам і дівчатам творчо 
оволодівати марксистсько-ленінською теорією, фор
мувати класовий підхід до явищ суспільного життя, 
готувати всебічно розвинутих людей, стійких і само
відданих борців за справу партії, за перемогу 
комунізму.

Рішення з’їзду його делегати схвалили після важливої, 
ділової розмови про комсомольські справи. Саме ця ділови
тість, слово партії, звернуте до комсомольців і молоді, покли
кали до жнпя новий ентузіазм та ініціативу комсомолу і 
молоді. Відчуття того, що на молоду зміну покладено великі 
надії, виявлено йому велике довір’я народжує нове прагнення 
зміцнювати свій комсомольський авторитет звершенням доб
рих, серйозних справ у комуністичному будівництві.

Комсомольці та молодь Кіровоградщинн одностайно схва
люють рішення з’їзду. Слухаючи розповіді делегатів Всесо. 
юзного комсомольського форуму, достойних представників 
обласної комсомольської організації, вони висловлюють свої 
щирі думки, діляться хорошими планами. Але найбільша і 
найкрасномовіїіша ознака схвалення з’їздівських рішень — 
мова праці, самовідданої, натхненної. «Молодий комунар» у 
передз’іздівські дні і під час роботи XVI з’їзду ВЛКСМ по
відомляв про трудові подарунки молодих кіровоградців. Нині 
надходять нові, справді радісні вісті. В сьогоднішньому но
мері вміщується розповідь про життя робітничої молоді 
«Червоної зірки»,

...Віктор Недопас, член комсомольсько-молодіжної бригади 
зварювальників механоскладального цеху № 1, в день від
криття з’їзду виконав понад три норми, а бригада токарів 
Галини Лузай з цього ж підприємства, у дні з’їзду не тільки 
перевиконувала виробничі завдання, а й працювала за свого 
бригадира, що перебував у поїздці по ленінських місцях... 
На комсомольських зборах о колгоспі «Мир» Новоукраїн- 
ського району трактористка Станіслава Метелиця повідомила, 
що вже два тижні тому закінчено ремонт збиральної техніки 
і молоді хлібороби обіцяють без втрат у найстисліші строки 
провести жнивування ниви ювілейного ленінського року...

Енергію молодих — комунізмові! Цей короткий, 
але яскравий заклик з'їзду до всієї молодої зміни 
нашої Вітчизни ще раз підтверджує вірність Ленін
ського комсомолу справі народу, справі партії, ста
вить перед комсомольськими організаціями нові від
повідальні завдання. І найперше з них сьогодні — 
широка, цілеспрямована, дієва пропаганда історич
них документів комсомольського форуму, яка має 

стати важливим виховним моментом у житті комсомо
лу і молоді. Комсомольські комітети повинні залучити 
широке коло доповідачів, лекторів, інформаторів з 
числа свого активу, які б вміло і вдумливо донесли 
зміст цих рішень до кожного комсомольця, кожної 
молодої людини.

Вирішальне значення для комсомольського з’їзду 
мала та велика, батьківська увага, яку виявили до 
його роботи Центральний Комітет партії, Політбюро 
ЦК КПРС і завдяки цьому він виробив конкретну про
граму дій, всієї роботи по комуністичному вихованню 
молоді о дусі заповітів Леніна.

Є великий дороговказ, і нам віддати весь вогонь 
комсомольських сердець, щоб слідувати ним впевне
ним і вірним кроком!

у Раді Міністрів
СРСР

Цими днями відбулося 
засідання Ради Міністрів 
СРСР, на якому було за
слухано доповідь тов. О. М. 
Косигіна про питання ос
новних напрямів розвитку 
народного господарства 
СРСР на 1971—1975 роки.

На засіданні з великою 
промовою виступив Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
тов. Л. І. Брежнєв.

В обговоренні цього пи
тання взяли участь голови 
Рад Міністрів союзних рес
публік і міністри, які внес
ли ряд пропозицій, зв’яза
них з дальшою роботою 
над проектом основних на
прямів розвитку народного 
господарства СРСР на 
1971—1975 роки.

У Колонному залі Будинку 
Спілок 31 травня відкрилась 
Всесвітня зустріч молоді «Ле
нінізм і боротьба молоді за 
мир, демократію, національ
ну незалежність і соціальний 
прогрес». Тут зібрались моло
ді москвичі, делегати XVI з’їз
ду ВЛКСМ, який закінчився 
напередодні, численні зару
біжні гості — учасники зустрі
чі. У президії — секретарі ЦК 
ВЛКСМ, ветерани Комуністич
ної партії і Ленінського ком
сомолу, керівники комуністич
них і демократичних молодіж
них організацій багатьох кра
їн.

У залі, де не раз виступав 
В. І. Ленін молоді посланці 
планети з глибокою увагою 
слухали записану на плівку Іс
торичну промову вождя рево
люції «Що таке Радянська 
влада?».

Стоячи, бурхливими оплес
ками зустріли юнаки і дівчата 
зачитане на зустрічі привітан
ня Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва учас
никам форуму молодих.

Перший секретар ЦК ВЛКСМ
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КОСМІЧНИЙ КОРАБЕЛЬ „СОЮЗ-9“ повідомлення 
В ОРБІТАЛЬНОМУ ПОЛЬОТІ тарс

1 червня, о 22 годині московського часу в Радян
ському Союзі стартувала ракета-носій з космічним 
кораблем «Союз-9».

Космічний корабель, виведений на орбіту навколо 
Землі о 22 годині 09 хвилин, пілотує екіпаж у складі: 
командира корабля Героя Радянського Союзу, льот- 
чика-космонавта СРСР полковника Ніколаєва Андрі
йка Григоровича — борт-інженера кандидата техніч
них наук Севастьянова Віталія Івановича.

Екіпаж корабля «Союз-9» мас виконати в умовах 
одиночного орбітального польоту велику програму 
науково-технічних досліджень та експериментів, ос
новними з яких є:

— медико-біологічні дослідження по вивченню 
впливу факторів космічного польоту на організм лю
дини в умовах перебування на навколоземній орбіті;

— наукове спостереження і фотографування гео- 
лого-географічних об’єктів, материкової і водної по
верхні в різних районах земної кулі з метою опра
цювання методики використання одержуваних даних 
у народному господарстві;

* ♦
Політ радянського космічного корабля «Союз-9» 

триває. Космонавти повністю виконали програму пер
шого робочого дня польоту. 2 червня командир ко
рабля Ніколаєв здійснив маневр ручної орієнтації, 
після чого було □ключено коректуючий двигун. В ре
зультаті проведеної операції корабель перейшов на 
нову орбіту. >

Космонавти спостерігали і фотографували геолого- 
географічні об'єкти на земній поверхні, проводили

Повернувшись -і Москви, делегатка XVI з'їзду ВЛКСМ Віра Стешеїіко зразу ж поспішила на зустріч з своїми това
ришами по роботі — комсомольцями Кіровоградського заводу радіовиробів. Поділилась з ними своїми враженнями, роз
повіла про роботу з’їзду, про зустрічі з посланцями братніх республік.

На фото: уважно слухають розповідь Віри СТЕШЕНКО (перша зліва) комсомолки Галина МУРЧИК, Ольга ПОПОВА 
та Юрій ОГОРОДОВ. • Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

ПРАПОР ЮНОСТІ—ЛЕНІНІЗМ
Є. М. Тяжельников у вступно
му слові сказав, що ленінське 
вчення стало могутньою ідей
ною силою міжнародного ко
муністичного і робітничого 
руху, прапором національно- 
визвольної боротьби народів.

Під прапор Леніна стають все 
нові й нові тисячі юних борців, 
підкреслив промовець. Вчення Ле
ніна має першорядне значення для 
молоді, виражає її корінні Інтере
си.

За життя вождя міжнародного 
пролетаріату комуністичний і про
гресивний рух робив лише перші 
кроки. Сьогодні вій являє могутню 
силу, що вливається у спільну бо
ротьбу всього прогресивного люд
ства проти імперіалізму, за мнр, 
демократію, національну’ незалеж
ність, соціальний прогрес і со
ціалізм.

Промова В. І. Леніна на III 
з’їзді РКСМ, підкреслив Є. М. 
Тяжельников, і сьогодні визна
чає мету і зміст усієї діяль
ності комсомолу. Вірність ра
дянської молоді ленінським 
принципам пролетарського ін
тернаціоналізму яскраво про
демонстрував XVI з’їзд 
ВЛКСМ. Інтернаціоналізм на
шої молоді був завжди класо
вим і революційним за своїм 
духом.

Від імені 27 мільйонів ком
сомольців, усієї радянської 
молоді перший секретар ЦК 
ВЛКСМ заявив про рішучу со
лідарність з героїчним наро
дом В’єтнаму, іншими народа
ми Індокитаю, про повну під
тримку справедливої справи 
арабських народів, про солі
дарність з усіма, хто бореться 
проти колоніалізму, расизму, 
реакції і війни. Промовець ще 
раз нагадав, що Ленінський 
комсомол вважає своїм інтер
національним обов'язком і да
лі зміцнювати братерські 
зв'язки з молоддю соціаліс
тичних країн, усього світу, 
оберігати єдність і згуртова
ність усіх загонів прогресив
ної молоді.

Палкими оплесками зустрі
ли молоді борці за мир і со
ціальний прогрес представни
ка ленінської гвардії комуніс
тів, найстарішого більшовика, 
Героя Соціалістичної Праці 
Ф. М. Петрова. Його промова 
була схвильованим напуттям 
старшого покоління молодшо
му — тим, хто має продовжи
ти естафету революційної пе 
ребудови світу.

— спостереження, дослідження і фотографування 
атмосферних утворень, снігового і крижаного по
кровів Землі з метою використання даних спостере
жень в оперативному і довгостроковому метеороло
гічному прогнозуванні;

— наукові дослідження фізичних характеристик, 
явищ і процесів у навколоземному космічному прос
торі;

— дальше опрацювання ручної і автоматичної си
стем керування, орієнтації та стабілізації корабля в 
перевірка автономних засобів навігації в різних ре
жимах польоту.

З екіпажем підтримується стійкий радіо- і телеві
зійний зв’язок.

За доповіддю командира корабля товариша Ні
колаєва, ділянку виведення на орбіту пройдено нор
мально. Самопочуття космонавтів добре. У відсіках 
корабля підтримуються нормальні життєві умови, 
близькі до земних.

Космонавти товариші Ніколаєв і Севастьянов при
ступили до виконання наміченої програми польоту- 

інші наукові спостереження, а також експерименти, 
зв’язані з дослідженням особливостей людини як 
елемента системи керування в різних динамічних 
операціях.

З космічним кораблем «Союз-9» підтримується 
стійкий двосторонній радіозв’язок. Якість телевізійних 
зображень, що приймаються, добра.

(ТАРС).

На трибуні Генеральний сек
ретар Всесвітньої федерації 
демократичної молоді Мішель 
Жує (Франція). Вітаючи . ра
дянських комсомольців — 
спадкоємців ленінських тради
цій, він підкреслив важливість 
цієї зустрічі, яка дасть можли
вість зарубіжній молоді ще 
глибше вивчити теорію лені
нізму, значення якої таке не 
змірно велике для всіх, хто 
бореться проти імперіалізму, 
за права молоді, за деллокр? 
тію і прогрес.

У своєму виступі Генераль 
ний секретар МСС Мехд- 
Ель-Хафід (Ірак), від імен. 
Міжнародної Спілки студентів 

передав палкий привіт і най 
кращі побажання молоді і сту 
дентам Радянського Союзу та 
їх бойовій організації — 
ВЛКСМ. Сьогодні ми хотіли б 
особливо підкреслити, сказав 
він, що для нас було величез
ною радістю брати участь у 
роботі XVI з'їзду Ленінського 
комсомолу. З величезною 
увагою ми вислухали виступи 
багатьох делегатів з різних

(Закінчення на 2-й стор.).



2 стор, „Молодий комунар“ 4 червня 1970 року.

ПРАПОР ЮНОСТІ-ЛЕНІНІЗМ
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.).
республік Радянського Союзу, 
представників різних профе
сій, які говорили про великі 
завдання, що стоять перед мо
лоддю і студентами у справі 
будівництва комунізму. З’їзд 
був також великим стимулом 
для антиімперіалістичної бо
ротьби молоді і студентів 
усього світу. Документи, 
прийняті з’їздом, на нашу дум
ку, матимуть величезне полі
тичне і практичне значення 
для дальшого посилення цієї 
боротьби.

Той факт, що сили міжнародного 
комуністичного руху, соціалізму, на- 
ціонально-внзвольного руху е вирі
шальним фактором у сьогоднішньо

му світі, доводить велич і безсмер
тя ленінських ідей, сказав Мехді 
Ель Хафід, В умовах посилення 
боротьби між силами соціалізму, 
свободи і миру, з одного боку, і 
силами імперіалізму, реакції та 
війни — з другого, святкування 
100-річчя з дня народження Лені
на — це не просто данина поваги 
найвидатнішому революц Нікому 
мислителеві і вождеві нашого сто
ліття. Цс заклик до дії. заклик 
продовжувати боротьбу, яку вів 
Ленін, вносити в маси, що пробуд
жуються, ідеї ленінізму — незамін
ної зброї в розв'язанні завдань, 
які стоять перед нами, для пере
можного руху вперед, у майбутнє.

Мехді Ель Хафід підкрес
лив, що ленінські ідеї і вчен
ня мають основоположно зна
чення для молодіжного руху. 
Він висловив упевненість, що 
Всесвітня зустріч молоді вне

се значний вклад у справу 
розвитку цього руху.

Робітник Московського авто
заводу імені Лихачова В. Ар- 
катов, сердечно вітаючи учас
ників Всесвітньої зустрічі, з 
гордістю говорив, що перед 
молодими громадянами Краї
ни Рад відкрите широке поле 
діяльності, щоб на практиці 
здійснювати ленінські заповіти, 
втілювати в життя ідеї Ілліча. 
Він розповів зарубіжним дру
зям про те, як молоді авто- 
заводці, юнаки і дівчата Моск
ви на ділі виявляють свій ін
тернаціоналізм, зміцнюють 
солідарність з братами по бо
ротьбі за торжество справи 
трудящих на всій землі. У 

героїчних звершеннях юно
го покоління Країни Рад вияв
ляється не тільки його без
межна любов до Батьківщини, 
а й високе почуття відпові
дальності за справу міжна
родного робітничого класу, 
заявив А. Аркатов. Молодь 
Радянського Союзу і далі ак
тивно підтримуватиме всіх 
борців за мир, демократію,' 
національну незалежність і 
соціальний прогрес.

Наприкінці учасники зустрі
чі з великим піднесенням 
проспівали «Інтернаціонал» — 
гімн пролетарської солідар
ності.

Того ж дня посланці демо
кратичної молоді світу відві

дали Мавзолей В. І. Леніна і 
поклали вінок. На червоній 
стрічці вінка написано: «В. І. 
Леніну від учасників Всесвіт
ньої зустрічі молоді».

Вінок до Мавзолею В. І. Ле
ніна було покладено також 
від ЦК ВЛКСМ і Комітету мо
лодіжних організацій СРСР.

Учасники Всесвітньої зустрі
чі молоді хвилиною мовчання 
вшанували пам’ять організато
ра Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, творця пер
шої в світі соціалістичної дер
жави, вождя світового проле
таріату.

Представники молоді всіх 
континентів побували в Цент
ральному музеї В. і. Леніна, 
де ознайомилися з життям і 
діяльністю вождя. Вони відві
дали пам’ятні місця, зв'язані 
з ім’ям Володимира Ілліча.

(ТАРС).

1ПЮРО ЦК ЛКСМУ прийняло По- 
•“-* станову, в якій схвалило іні
ціативу комсомольських організа
цій колгоспів, радгоспів, сільських 
шкіл Кримської області по забез
печенню активної участі комсо
мольців та молоді, піонерів і 
школярів у розвитку кролівництва.

Рішеннями березневого (1970 р.) 
Пленуму ЦК КП України, говори
ться в Постанові, накреслені шля
хи дальшого збільшення вироб-

В ЦК .ПКСМ УКРАЇНИ ----------

Нині и області створено 110 кроле
ферм, на яких працює 22 комсомоль
сько-молодіжних колективи. В цілому 
ряді сільських шкіл обладнані кріль
чатники, які обслуговують учнівські ви. 
робннчі бригади. Постійно зростає 
кількість кролівників-любителів з числа 
комсомольців та молоді, піонерів і 
школярів. Лише п січні 1970 року вони 
здали до заготівельних контор 52 тисячі 
кролячих шкірок.

Зростанню поголів’я кролів, збіль
шенню виробництва м'яса та хутрової 
сировини сприяє обласний конкурс, 
який проводиться обкомом комсомолу 
спільно з облспоживспілкою.

КРОЛІ—
ЦЕ ПУШНИНА І М’ЯСО
ництва продукції тваринництва в 
республіці. Важливе місце в їх роз
в’язанні відводиться, зокрема, 
розвитку кролівництва. Протягом 
1970—1975 рр. планується у кіль
ка разів збільшити виробництво і 
заготівлю кролячого м’яса.

Кримський обком, райкоми 
ЛКСМУ спільно з радянськими та 
господарськими органами визна
чили роль і місце комсомольських 
організацій колгоспів, радгоспів, 
шкіл в забезпеченні швидкого 
збільшення поголів’я кролів в об
ласті, розширенні існуючих та 
створенні додаткових кролеферм 
з господарствах, широкому роз
витку любительського кролів
ництва.

Великі’ увагу питанням розвитку кро
лівництва приділяють, зокрема, коміте
ти комсомолу Совєтського району, де 
розроблені і здійснюються конкретні 
заходи, спрямовані на забезпечення 
активної участі комсомольців І молоді 
п розвитку кролівництва, оголошено со
ціалістичне змагання серед комсомоль
сько-молодіжних колективів, учнівських 
виробничих бригад, кролівігиків-люби- 
телів.

Значний досвід роботи по залученню 
комсомольців І молоді до розвитку кро
лівництва нагромадила комсомольська 
організація радгоспу «Феодосійськнй». 
Спорудження шедів, укомплектування 
ферми молодими кролівниками — стало 
важливою справою комсомольської ор
ганізації радгоспу. Нині на кролефер
мі юсподарства налічується 34 тисячі 
кролів, а за рік їх буде вирощуватись 
100 тисяч, що дасть змогу виробляти 
щорічно двісті тонн кролячого м'яса. 
Колектив кролеферми за своїм скла
дом — комсомольсько-молодіжний. Тут 
працює 07 тваринників, більше полови-

ни з них — молодь. За ініціативою та 
участю комітету комсомолу в радгоспі 
організовані підготовчі курси для мо
лоді, яка направляється на ферму.

Над вирощуванням кролів в двох ше- 
дах здійснюють шефство члени учнів
ської виробничої бригади середньої 
школи. Учні обслуговують 400 кролів. 
В радгоспі «Феодосійськнй» нараховує
ться понад 50 кролівпиків-любителів, 
переважну більшість яких складає мо
лодь. Створена секцій кролівників-лю
бителів. Такі секції є також при райко- 
мі ЛКСМУ та кожному господарстві 
району. Вони координують роботу кро- 
лівннків-ліобителів, організовують ви- 
ставки-нродаж, зустрічний продаж кро
лематок, пропагують любительське 
кролівництво, надають початківцям не
обхідну допомогу.

Кролівники радгоспу «.Феодосійськнй», 
учнівської виробничої бригади та люби
тельської секції стали ініціаторами зма
гання комсомольців та молоді області 
за збільшення виробництва м'яса та 
хутрової сировини, закликали їх висту
пати застрільниками створення кроле
ферм в колгоспах та радгоспах, при 
гуртках юннатів.

Для студентського будівельного за
гону визначено на період трудового се
местру будівництво ряду кролеферм.

За ініціативою комітету комсомолу 
Кримського сільськогосподарського ін
ституту їм. М. І. Калініна тут відкрито 
постійно діючу школу, н якій навчаю
ться кролівники господарств області.

Бюро ЦК ЛКСМ України зобо
в’язало обкоми, райкоми ЛКСМУ, 
первинні комсомольські організа
ції колгоспів, радгоспів, сільських 
шкіл республіки спрямувати орга
нізаторську і пропагандистську 
роботу на забезпечення вагомого 
вкладу молодих трудівників села 
у виконання державних планів ви
робництва і продажу державі 
продукції кролівництва, широке 
залучення учнівської молоді до 
вирощування кролів.

НАТХНЕННЯ — КОМСОМОЛЬСЬКІ РІШЕННЯ

На заклик
ДОПОМОГТИ

м’ясному
цеху

Щодня після занять юнна
ти першої, другої та п’ятої 
шкіл міста Гайворона поспі
шають-па кролеферму, орга
нізовану па базі Гайворон* 
ської міжшкільної виробни
чої майстерні. 600 кролема
ток, крім молодняка, — не* 
абияке господарство.

Юннати доглядають тва* 
рии, забезпечують їх зеленим 
кормом, ведуть дослідницьку 
роботу.

На фото: учениці сьомого 
класу першої школи Людми
ла Вакулнч та Світлана 
Чернсга зі своїм підопічним.

Фото .'1. срлрДІОК.

ПЕРЕМОЖЦІ
ВИЗНАЧЕНІ
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ЦК ЛКСМУ і Комітет по пресі при Раді Мі
ністрів УРСР підвели підсумки республіканського 
змагання обласних комсомольських організацій 
по пропаганді літератури в містах і робітничих 
селищах за І969 рік. Комітети ЛКСМУ залучили 
до книгорозповсюджсння 52 тисячі комсомольців, 
неспілкової молоді та піонерів, які реалізували 
друкованих видань на 2296 тисяч карбованців.

Переможцем республіканського соціалістичного 
змагання по розповсюдженню літератури стала 
Донецька комсомольська організація. їй присуд
жено перше місце і вручено перехідний Червоний 
прапор ЦК ЛКСМУ і Комітету по пресі при Раді 
Міністрів УРСР, нагороджено Почесною грамотою 
ЦК ЛКСМУ та грошовою премією в розмірі 
1500 карбованців.

Друге і третє місця поділили між собою відпо
відно Запорізька та Кримська обласні комсомоль
ські організації.

За активну роботу по пропаганді літератури 
................“.7 також нагород- 

Ворошиловградська.

За активну роботу по пропага
Почесною Грамотою ЦК ЛКСМУ 
жені Дніпропетровська, Г_г______ _______
Миколаївська, Херсонська, Чернівецька та Чер
нігівська обласні комсомольські організації.

ПІД СИЛУ—
НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШЕ
У ДНІ З’ЇЗДУ —
ТРИ ВИРОБНИЧІ ЗАВДАННЯ

З почуттям хвилювання і гордості за причетність до 
величних справ молодих будівників комунізму слід
кували комсомольці, юнаки і дівчата нашого заводу 
за роботою XVI з’їзду ВЛКСМ.

В день відкриття з'їзду в усіх 15 КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИХ бригадах пройшли збори. Полум’яні 
слова вітання, трудові рапорти молодих виробнични
ків на адресу визначної події в житті радянської мо
лоді прозвучали на них.

Валерій Константинов — член комсомольсько-мо
лодіжної бригади зварювальників механоскладально» 
го цеху № 1 в перший день з’їзду сказав:

— «Сьогоднішньому комсомолові лід силу найсклад
ніші, найвідповідальніші завдання!» — ці слова Леоні
да'Ілліча Брежнєва, як вияв довір’я партії до нас, 
молоді країни, кличуть на нові трудові звершення в 
ім’я комунізму. У відповідь ми зобов’язуємося в дні 
з'їзду щозміни виконувати по дві норми.

Свого слова Валерій і його товариші додержали з 
честю. 200 процентів в кінці зміни — такий робітни
чий дарунок зварювальників кожному дню з’їзду. 
Справжній трудовий рекорд встановив бригадир цієї 
бригади Віктор Недопас. Ц€^він 26 травня виконав 
денне завдання на 310 процентів, запалюючи своїм 
прикладом товаришів.

— Вчитуючись в рядки звітної доповіді першого 
секретаря ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельникова, — заявила 
член комсомольсько-молодіжної бригади токарів 
механоскладального цеху № 4 Валентина Перехо- 
жук, — розумієш, нам, молодим, багато дано. Як 
гідні продовжувачі справи батьків, своїм трудом ми 
повинні зберігати і примножувати' суспільне ба
гатство.

Заклик комсомолки ударною працею відповісти на 
турботи партії і народу про молодь знайшов відгук 
не лише в бригаді токарів, де в ці дні випуск про
дукції сягнув за 150 процентів. Комсомольсько-моло
діжна бригада формувальників Василя Заревнюка з 
постійним перевиконанням норм зараз успішно закін
чує останній квартал п’ятирічки. А члени бригади 
токарів імені «Ударної Ленінської вахти» механоскла
дального цеху № 3 а дні з їзду не лише перевикону
вали свої завдання, а й працювали за свого бригадира 
Галину Лузан. Вона, як переможець перед ювілейного 
змагання, знаходилась в поїздці по ленінських місцях.

Немає такої ланки комсомольського життя, яка б 
не стала темою обговорення на з’їзді. Та молодих 
червонозорівців найбільше хвилювали питання ви
робництва і технічного прогресу. Адже це їх руки 
оснащують сільське господарство новими машинами, 
допомагають вирощувати високі врожаї. Від технічної 
грамотності молодих виробничників залежить май
бутнє нашої індустрії. Саме про це йшла мова на 
зборах комсомольсько-молодіжної бригади токарів 
механоскладального цеху № 1.

— Кожна з нас, — заявила групкомсорг бригади 
Валентина Братчик, — має вже по три суміжні спе
ціальності: токаря, фрезерувальника і свердлуваль
ника.

М. СКЛЯНИЧЕНКО. 
секретар завкому комсомолу заводу 
«Червона зірка».

1

ДО ЛАВ ПАРТІЇ
Компаніївський райком 

комсомолу дав рекомен
дації для вступу кандида
тами в члени КПРС ком
сомольцям колгоспу іме
ні Чапаева Валентині Бар- 
баренко та Петру Табо- 
ровцю. Валентина — до
ярка, Петро — механіза
тор. Вони беруть актив« 

ну участь в громадсько
му житті колгоспу, обоє 
— члени комітету комсо
молу, нагороджені Ленін
ською ювілейною медал
лю «За трудову доб
лесть».

В нинішньому році 
комсомольці району ре
комендували до лав пар
тії чотирнадцять своїх 
активістів.

ДОСВІД 
УЗАГАЛЬНЕНО

семінар 
первинних 

органі- 
підпри-

Трьохденний 
секретарів і 
комсомольських 
зацій колгоспів, 
ємств та установ Компа- 
ніївського району, що 
проходив в колгоспі іме
ні Кірове, закінчив свою 

роботу. Присутні заслу
хали доповіді про роботу 
комсомольських органі
зацій по вихованню мо
лоді в дусі радянського 
патріотизму і пролетар
ського інтернаціоналізму^ 
про роботу політичних 
клубів і гуртків та інші, 
обмінялися досвідом ро
боти.
смт. Компаніівка.

•V



4 червня 1970 року.
»Молодий комунар" К стор.

.^^ДГУКИ, ДУМКИ, РЕЦЕНЗІЇ

На живих 
струмках
НА СВІТЛОМУ небосхилі українсько

го театрального^ мистецтва пломені
ючою зіркою першої величини завжди 
^•дс сяяти і.м я Марка Лукича Кропив- 
лііцького. В чорні роки задушливої са- 
лодерніавно-чорносотенної реакції він 
СМІЛИВО взяв у свої дужі руки кермо ре- 
містичного мистецтва і провів його че
рез шквальні суспільно-політичні шторми 
та життєві вихори. Ось це буремне 
л!^гя в поєднанні з тривалою щоден
ною титанічною працею і незгасаючою 
тйорчою енергією М. Л. Кропнвннцького 
правдиво і художньо відтворив письмен- 

Микола Смоленчук у своїй книзі 
іОА^ітав орел», яка вийшла наприкінці 
минулого року в Одеському видавництві 
<Маяк».

За жанром — цс документальна по
меть, в якій автор, оперуючи багатим, 
свіжим і цікавим матеріалом, без над
аного художнього домислу, рельєфно 
і ТОЧНО відтворює літопис життя, твор
чості і громадської діяльності основопо
ложника українського професійного теат
ру, піонера вітчизняної соціальної драми, 
невтомного наставника і вихователя ці- 
.тоі плеяді! знаменитих акторів, які чару
вали своїм мистецтвом не тільки дорево- 
,-даного. а н радянського глядача.

Посість складається з трьох книг і епілога. 
їда композиція твору випливає з самого 
хзття і багатогранної діяльності М. Л. Кро- 
пзницького й того оригінального, вельми пі
шого і цінного матеріалу, який автор почасти 
г-рше вводить в літературний обіг.

Твір написано вмілою рукою. Про це свід
чіть відгуки однієї із найстаріших поетес Ук- 
цінн Олени Журливої. «-Ваш твір «Ой літав 

припав до серця. Кожний розділ книги 
писано яскраво, барвисто, соковито». Внук 
і К. Карпенка-Карого А. ІО Тобілевич: «Вели, 
і» 6 благородне діло ви робите для вшапуван- 
£ісвітлої пам’яті незабутнього батька україн- 
(иого театру — Марка Лукича!» та інших.

У ПЕРШІЙ книзі подається родослів- 
па батьків, їхнє одруження й недов

ге безрадісне життя. Мати, ошукана 
княгинею Кантакузен, залишила сім'ю, 
зійшлася з родовитим дворянином майо
ром Рудзевнчем. Батько змушений був 
одружитися з нянькою своїх дітей. Тяж
ко переживав малий Марко сирітство, 
І&рчЮЧИСЬ в темному кутку гіркими 
овлзами. Його згадки про матір, відчут
тя її тепла, голосу і дотику рук пере
даються в книзі зворушливо і щиро.

Мов живі постають перед читачем об
рази доброго і трудолюбивого батька 
Луки Івановича, талановитої, але не- 
врівноважсяої матері Капітоліни Іванів
ни, лагідної бабусі Дубровинської, весс- 

лих дядьків Олексія, Миколи, Єгора, що 
зналися на різних музичних інструментах, 
бридкої мачухи Явдохн, жорстокого 
вчителя Рудковського і хижого попа 
Нсстеровського, бездушних князів Кан- 
такузенів і безщасної кріпачки Івги, во
лелюбного наймита Миколи Горового і 
черствого офіцера Бракера.

Саме в ці дитячі та юнацькі роки май
бутній автор славнозвісного «Глитая» і 
зненавидів папство й пізніше сам про це 
сказав так: «Справді, я не чудак, але 
я так підозріло дивлюсь на панів, як, 
може бути, ніхто». Ці душевні поривання 
привели його до участі в аматорських 
гуртках Херсонщини, а згодом і на ве
лику театральну сцену Одеси, де вій ус
пішно дебютує у ролі Стсцька в п'єсі 
«Сватання на Гончарівні» Г. Ф. Квітки- 
Осиов’яненка.

ДРУГА і третя книги передають тита
нічну роботу М. Л. Кропнвннцького 

в інших російських трупах, в яких йому 
доводилося служити до організації в 
1881 році в Кременчуку разом з Гри
горієм Ашкаренком першої професіо
нальної української трупи, з якої, влас
не, і виріс відомий український театр 
корифеїв. Переконливими фактами ав
тор доводить, що М. Л. Кропивннцький 
перебував на російській сцені близько де
сяти літ, що саме серед діячів братньо
го російського мистецтва він зростав не 
тільки як визначний актор і драматург, 
а і як активний громадський діяч з ста
лими демократичними . поглядами, які 
неухильно тяжіли до революційно-демо
кратичної течії в літературі і мистецтві.

В повісті М. Смоленчука М. Кропнв- 
ницький постає перед читачем не тільки 
талановитим драматургом і геніальним 
актором, а й людиною з розвиненими 
інтернаціональними почуттями, яка ве
ла боротьбу з царськими сатрапами і 
пильно стежила і оберігала дружбу ук
раїнського і російського народів. Той, 
хто прочитає цей твір, не може не від
значити сумлінності її автора, якнй_дов- 
гими роками не тільки збирав в архівах 
матеріали про життя і творчість митця, 
а й ходив його стежками та дорогами, 
бесідував з людьми, милувався степови
ми краєвидами, які бачив ; 
ҐЧЦІІАЧЕ багато архівних 
" матеріалів письменником 

иістю не використано. Надто скупо го
вориться про перебування __ М. Л. Кро- 
пивннцького в Криму, па Кавказі, Мол
давії, Білорусії, Польщі. Обійдено, на 
наш погляд, важливий епізод в^ житті 
М. Л. Кропивпнцького, пов’язаний з йо
го наміром відвідати в 1886 році Па
риж, куди було його запрошено. Буде
мо сподіватися, іцо ці та інші матеріа
ли ввійдуть до нового видання цієї ці
кавої, змістовної книги про корифея ук
раїнського реалістичного театру.

Петро КИРИЧОК.

драматург, 
н інших 

і ще пов-

<1

-

Різними шляхами підуть в життя сьогоднішні випускники шкіл. Для учнів 10 «А» кла
су Кіровоградської СІП № 5 Сергія Домашнна, Володимира Берьозкіна. Володимира Бон
даренка та Анатолія Бондаренка питання про вибір професії вже вирішено — хлопці 
оформляють документи до військових училищ.

На фото: з майбутніми курсантами розмовляє працівник Кіровоградського міськ- 
військкомату підполковник Леонід Іванович КОТОВ.

Фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

Перший—Михальський
П’ята ювілейна Спартакіада з техиічних ви- 

діп спорту вступила у вирішальну фазу — по
чалися поєдинки переможців міських та район
них змагань.

Першими стартували автогоніцики. Вони зма
галися на вантажних машинах «ГАЗ-51» та 
«ЗІЛ-ІЗО».

Пі змагання, які вперше проводилися в Кіро
вограді на відомій трасі «Завадівка», викли
кали великий інтерес уболівальників спорту. 
Адже кіровоградські автокросмспи в минулому 
році успішно виступали на багатьох трасах

ЙДЕМО У ВІЙСЬКОВІ УЧИЛИЩА
І!

Ь.
■

■я

І

країни. Олександріє ць 
Іван Коробковськніі 
став чемпіоном Радян
ського Союзу, кірово- 
градець Віктор Ми- | 
хальськнй — чемпіоном 
України, кіровоградеці- 
Дмитро Гусак — прнзероА 
спілок.

Перший заїзд у класі машин «ГАЗ-51». Тут 
поза конкуренцією представник кіровоград
ського автомотоклубу кандидат у майстри 
спорту В. Михальський. Напружена дуель за 
друге місце між Д. Гусаком, олексапдрійцсм 
В. Нестсровим та повоукраїнськнм кросменом 
Гаїбом Мамадалієвим закінчилася невдачею 
для Гусака. За сто метрів до фінішу Д. Гусак 
не зміг подолати на своїй машині штучну пе
решкоду — брід і фінішував лише сьомим. А 
призові місця — за В. Нестсровим та Г. Ма.ма- 
даліевим.

І в другому заїзді В. Михальський першим 
привів свій «ГАЗ» до фінішу. Другим був 
В. Нестеров, а третім — його земляк Микола 
Буряк, який цією перемогою забезпечив собі 
трете загальне місце.

Треба надати належне спортсменам: бороть
ба в класі машин «ГАЗ-51» була напруженою 
і цікавою. Кросмени вели гонку на великих 
швидкостях і показали високу майстерність у 
володінні машинами.

А от в заїздах машин «ЗІЛ-ІЗО» гострої бо
ротьби не було. На старт свої машини вивели 
лише три спортсмени і вже до початку зма
гань кожному з них було забезпечене призо
ве місце. Серед водіїв «ЗІЛів» переможцем 
став кіровоградець Олександр Коляда.

Командні місця розподілились так: па пер
шому місці кросмени олександрійського авто
мотоклубу (11 очок), на другому — кірово
градської автоколони 2199 (10 очок), на третьо
му — повоукраїнського автопідприсмства 
10041 (17 очок).

На фото: Віктор МИХАЛЬСЬКНН.

Текст 1 фото 10. ЛІВАШНИКОВА.

До гастролей
Брянського
Драматичного театру З КРАЩИМ РЕПЕРТУАРОМ

Третього червня в приміщенні 
Кіровоградського музично-дрд« 
матичного театру імені М. Л,. 
Кропнвннцького ми відкрили 
свої гастролі п’єсою С. Шаро
ва «Луна брянського лісу».

Ця вистава вже десять років 
не виходить з нашого репертуа
ру. її ми ставили на сцені Крем
лівською театру в Москві, по
казували київському глядачеві. 
На прохання наших болгарських 
друзів постановку в Болгарії 
п’єси «Луна брянського лісу» 
здійснив головний режисер на
шого театру А. Новиков. До ре
чі, ця вистава відзначена ди
пломами ЛИністерства культури 
РРФСР та Народної Республі
ки Болгарії на огляді радянської 
драматургії в Софії,

Кіровоградцям ми покажемо 
твори сучасної драматургії 
(І. Качанов «Мівькине щастя», 
А. Арбузов «Іркутська історія.» 
тощо) га класику (О. Толстой 
«Цар Федір Іоанович», Г. За- 
польська «.Мораль пані Дуль- 
ської» та інші).

Наші гастролі в Кіровограді — 
цс творчий звіт колективу теат
ру в Ленінському ювілейному 
році.

Отже. ласкаво просимо!
О. ВАСИЛЬЄВ, 

директор Брянського об
ласного російського дра
матичного театру.

КУБОК СРСР З ФУТБОЛА
ОДЕСА, і червня. (РАТАУ). «Чорноморець^ у повторному 

матчі 1/8 фіналу розпграшу Кубка СРСР приймав тут футбо
лістів Тернопільського «Авангарду». Моряки перемогли з ра
хунком 4:0 (2:0), Голи забили Василь Москаленко, Сергій 
Звенигородський, Василь Босий і Іштвап Секеч.

»Чорноморець» вийшов в 1/4 фіналу Кубка СРСР з футбо
ла. На цьому етапі його суперником буде переможець" гри 
ІДинамо» (Тбілісі) — «Торпедо» (Кутаїсі).

Веселі люди працюють в Кі
ровоградському парку імені 
В. І. Леніна. Щоправда, «гу
мор» їхній дещо незрозумілий.

Біля літньої естради парку 
стоїть ряд газетних вітрин. Зви
чайно. приємно прочитати свіжу 
газету, почути про життя краї
ни. області тощо. Підходжу до 
вітрини, де чорним по білому 
написано .«Молодий комунар». 
Проте натомість обласної моло
діжної газети висить чомусь.,;

»Молодь України» і .«Комсо
мольская правда».

Гаразд, думаю, прочитаю їй- 
шу кіровоградську газету. Зупи
няюсь біля вітрини «Кіровоград
ської правди» і замість неї ба
чу... «Правду Украины».

Ну що ж, здогадуюсь, мабуть 
місцеві газети тут не в пошані, 
прогляну «Советскую культуру». 
Де там? У вітрині «Советской 
культуры» знову чомусь почепи
ли «Молодь України».

V . Між іншим, напроти цих «див, 
них» вітрин (де дві вже розби
ті) красується ще чотири, на 

- яких немає ні назв, ні самих га. 
зет. Мабуть, дирекція пярку ви
рішує складну проблему, що б 
його ще еригінатьне втнуть, 
щоб відвідувачі, якщо не по
сміялися. то хоч бп плечима 
здивовано стиснули.

Цікаво, яку газету і з якої віт- 
рипи читає сам директор парку?

В. ГОНЧАРЕНКО;

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ЧЕТВЕР. 4 ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М). 10.15 — «Самоцві
ти». Тележурнал. (Куйбншев). 
11.00 — Кольорове телебачен
ня. «Годинник капітана Енрі- 
ко». (ЛІ). 12.20 ФІльм-концерт 
«Мелодії літа». (Кіровоград).
17.45 - ТелсвІстІ. (К). .18.05 — 
«Сонечко». Телефільм. (М).
18.30 — «Підпільний фронт». 
Телефільм. (б серія). (К).

Програма «Час». (М). 
- Чемпіонат світу з 

футбола. ЧССР — Бразіліп 
(Мексіка). В перерві — нови
ни. (М). 2І.13 — Фільм-кон- 
церт «Мелодії літа». (Кіро
воград). 22.40 — Українське 
кольоропе телебачення. Ве
чір наукового кіно. (К). 23.40 
— ТелсвІстІ. (К).

П’ЯТНИЦЯ., 5 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
ТелсвІстІ. (К). 11.10 — Теле
візійний фільм «Виправдан
ня Паганіні». (Кіровоград). 
17.05 — Телефільм «Псков». 
(К). 17.25 — «Переможці».
(Одеса). 17.40 — ТелсвІстІ.
(К). 18.00 — Оголошення. (Кі
ровоград). 18.05 — Телефільм. 
(Кіровоград). 18.15 — Інфор
маційна програма «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
«Підпільний фронт». (7 серія). 
(К). 19.00 — Телефільм «Чер
воне, енне і зелене». ІК).
20.30 — Програма «Час». (М)
21.45 — Кольорове телеба
чення. «Театр мініатюр !•'< 
стільців». (ЛІ). 22.15 — Нови
ни кіноекрана. (К). 23.25 — 
ТелсвІстІ, (К).

СУБОТА. 0 ЧЕРВНЯ ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - ГІм 
настикц для всіх. (М) 11.39 -
Новини. (ЛІ). 9.45 — Для її- 
тей. «Катка з продовженням»

«ют о»--»1

Телеспектакль. (Історія пер
ша). (М). 10.00 — Музично-
розважальна програма. (К). 
10.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. Телефільм «У 

’ селі Згаданіно». (М). 10.55 — 
Кольорове телебачення. Доку
ментальний фільм «Па Дале
кому Сході». 11.30 — «Здо
ров’я». (М). 12.00 — «Від Біло, 
го до Чорного моря». Програ- 

' ма для сільської молоді». (К).
12.45 — Назустріч виборам. 
(К). 13.00 — Театр юного гля
дача. (М). 14.20 — Новини.
(М). 14.30 — Народний теле- 
універснтст. (М). 13.15 — Для 
школярів. «Будь сильним, будь 
спритним». (Львів). 10.00 — 
«Південно-Західній — 100 ро
ків». (К). 16.30 — «На мери
діанах України». (К). 17.00 — 
На Четвертому міжнародному 
конкурсі їм. П. І. Чайковсько- 
го. Концерт. (М). 17.30 — «Сніг 
соціалізму». (М). 18.00 — Но
вини. і М) 18.05 — Літопис
піввіку. «Рік 1038». (М). 19.0(1 
— Фестиваль самодіяльного 
мистецтва України. Звітує Ро- 
иепська область. (Львів) 20.10

• — Програма УТ 20.25 — Про- 
і грама «Час». (М) 21.00 —

• Півгодини у Вільнюсі» Ес- 
пта.тііий концерт. (М). .‘1.30 — 

Майсіри мистецтв» Народ
ний яртпс» СРСР М Охлоп
ков ІМ> 23 00 — Першість 
•піп і моюгопок на гаревій 
іоп’л.ці (Чехословлччина). 

'2Х..Ч0 Новини (М).
■"П" И-ЛІЧЯРШМ ЧИ СЯН

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ.
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КАПІТАНІВСЬКЕ 
МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 10

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1970-1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Учнлнше юіує кваліфікованих робітників для цукрової 
промисловості з таких спеціальностей:

АИАРАТНИК ВАРКІЇ ЦУКРУ — СЛЮСАР, 
ЦЕНТРИФУГУВАЛЬНИК - СЛЮСАР, 
САТУРАТЧИК - ШТУКАТУР-МАЛЯР, 
оператор фільтрів - штукатур-маляр, 
ВИПАР НИК-МУЛЯР,
БРИГАДИР ВАПНЯНОВИПАЛЮВАЛЬНОЇ ПЕЧІ - 

МУЛЯР,
НАБИРАЧ ДИФУЗІЙНИХ НОЖІВ — ЕЛЕКТРОЗВАР. 

Н11К, ЕЛЕКТРОМОНТЕР,

СЛЮСАР КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛА
ДІВ 1 АВТОМАТИКИ,

НАБИРАЧ ДИФУЗІЙНИХ НОЖІВ - ТОКАР ПО МЕ
ТАЛУ,

ОПЕРАТОР ДИФУЗІЇ — ТОКАР ПО МЕТАЛУ. 
ЦЕНТРИФУГУВАЛЬНИК - СТОЛЯР.
Учні, які закінчать училище, будуть направлені на ро

боту на цукрові заводи.
В училище приймаються юнаки ! дівчата віком з 15 ро

ків, які закінчили »—10 класів без вступних екзаменів, за 
конкурсом по оцінках, які вказані в документах про осві
ту, в групу електрозварюва.іьників приймаються тільки 
юнаки віком а Із років; в групу електромонтерів — юнаки 
і дівчата віком з 16 років; в групу КИП і автоматики — 
з освітою 10 класів.

Учні заие^печуютьср безкоштовним триразовим харчу
ванням, одягом, натільною білизною, взуттям, комплек
том постільної білизни і одержують готівкою третину за
робітку в період практики.

Гуртожитком н першу чергу забезпечуються сироти та 
дітц Інвалідів Вітчизняної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки, для груп по спеціальності 
слюсар КИП і автоматики — 1 рік.

Лрн училищі працює вечірня школа. При вступі до учи
лища слід подати заяву на ім'я директора із зазначен
ням обраної спеціальності, свідоцтво аби атестат про 
освіту, паспорт чн свідоцтво про народженця, характе
ристику з школи або місця роботи, довідку про стан здо
ров’я (форма № 286), довідку з місця проживання із за
значенням складу сім'ї, автобіографію та 6 фотокарток 
(розміром 3x4 см).

Всі вступники проходять співбесіду з членами приймаль
ної комісії, приїздити на яку слід в строки, зазначені у 
виклику, чн вказані особисто при подачі документів. 
Заяви приймаються до 10 серпня.

Початок навчання 1 вересня 1970 року.
Адреса училища: селище Капітанівка, Повомнргород- 

ського району, Кіровоірадської області, МПТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

КИЇВСЬКЕ
РІЧН08Е 
УЧИЛИЩЕ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
КУРСАНТІВ

на перший курс денного 
відділення

1970—1971 навчального року

(на базі неновносередньої 
школи) на такі спеціальності:

СУДНОВОДІННЯ НА ВНУТ
РІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ;

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ 
СИЛОВИХ УСТАНОВОК.

Училище є середнім спеціаль
ним учбовим закладом. Кур
санти денного відділення знахо
дяться па повному державному 
утриманні, забезпечуються гур
тожитком. харчуванням, обмун
дируванням та стипендією.

До училища приймаються .осо
би чоловічої статі, яким на 
1 квітня 1970 року минуло 15 ро
ків, та старшого віку — до ЗО 
років.

Термін навчання в училищі від 
З років 7 місяців до 4 років.

Вступники складають екзаме
ни з української або російської 
мови (за вибором вступника) — 
диктант та з математики — 
усно.

Прийом заяв і документів про
водиться з 1 червня до 31 липня 
поштою або особисто.

Вступні екзамени з 1 по 20 
серпня. Докладні відомості про 
умови прийому та навчання ви
силяються на запити.

Примітка: особи, у яких вияв
лено понижений зір, розладнан
ня кольорового зору та ревма
тизм в активній фазі, — не прий
маються.

Адреса училища: Кнїв-71. вул. 
Фрунзе. 9, приймальна комісія.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ^2 1

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1970—1971
НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

МАШИНІСТИ БУЛЬДОЗЕРІВ, СКРЕПЕРІВ, 
ГРЕИДЕРІВ — строк навчання І рік, прий
маються особи віком не молодше 17 років;

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРІВ - строк на
вчання І рік. приймаються особи віком не мо
лодше 17 років;

ТРАКТОРИСТИ-МАШИНІСТН ШИРОКОГО 
ПРОФІЛЮ — строк навчання 1 рік, приймаю
ться юнаки і дівчата віком не молодше 16,5 
років;

ШОФЕРИ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ СЛЮСАРЯ- 
строк навчання І рік, приймаються особи ві
ком не молодше 17 років;

ЕЛЕКГРОЗВАРІОВАЛЬНИКИ з дворічним 
строком навчання, приймаються юнаки і дівча
та віком не молодше 15 років;

ШТУКАТУРИ-МУЛЯРИ з дворічним строком 
навчання, приймаються юнаки і дівчата віком 
не молодше 15 років;

МУЛЯРИ — строк навчання І рік, приймаю
ться юнаки і дівчата віком не молодше 16 ро-

СЛЮСАР1 ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ — 
строк навчання 1 рік,, приймаються особи ві
ком не молодше 17 років;

МЕХАНІЗАТОРИ МЕЛІОРАТИВНИХ ТА 
ІРИГАЦІЙНИХ РОБІТ з дворічним строком

навчання, приймаються особи віком нс молод» 
ше 15 років;

МАШИНІСТИ АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ— 
строк навчання і рік, приймаються особи віком 
не молодше 17 років.

Прийом на навчання проводиться за особис* 
гимн заявами (без направлень).

Зараховані учні забезпечуються: 
стипендією, триразовим безплатним харчу» 

панням, спецодягом, у випадку крайньої необ
хідності — гуртожитком.

Вступники надсилають на ім'я директора 
училища такі документи: заяву, паспорт чн до
відку замість паспорта, свідоцтво про освіт/ 
не нижче 8 класів, довідку з місця прожар»« 
ня, характеристику з виробництва чи ш коліі« 
автобіографію, три фотокартки (3x4 см).

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ З 10 квіт
ня ПО 31 СЕРПНЯ 1970 РОКУ.

Особи, які закінчили училище, направляю» 
ться на роботу в трест «Дніпроподбуд».

Адреса училища: м. Олександрія, Кірово» 
ірадської області, проспект Леніна, 57. Олек
сандрійське сільське профтехучилище № 1.

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА
СЕРЕДНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1970—1971
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО 1 — 10 КЛАСІВ
При вступі необхідно подати такі докумен

ти:
заяву на ім’я директора школн-інтернату; 
свідоцтво про народження (оригінал); 
довідку з місця проживання — про склад 

сім’ї з зазначенням віку і заняття членів 
сім’ї;

довідку з місця роботи батьки чн опікунів 
про розмір заробітної плати за серпень, (бать- 
ки-колгослннкн пред’являють довідку про 
грошовий помісячний заробіток за весь 1969 
рік, батькп-пепсіонерп довідку з відділу соц
забезпечення про розмір одержуваної пенсії); 

медичну довідку про стан здоров’я (картка 
щеплень, аналіз на дифтерію, глисти, довід
ку про елідемоточеиня, довідку іід нашкірно

го лікаря, окуліста, вушного, довідку про за
гальний стан дитини;

особову справу учня (документи про освіту). 
Навчання ведеться українською мовою, з 

іноземних мов тнвчаються англійська та ні-
мецька.

Школа розташована в селищі Ііантаївка і 
має зручне залізничне та автобусне сполучен
ня з усіма містами і районами області.

Прийом документів щоденно з 8 до 16 годин, 
крім неділі.

За довідками звертатись в канцелярію шко- 
лн-інтернату: м, Олександрія, селите Пан- 
таївка.

ДИРЕКЦІЯ.

ХАРКІВСЬКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТИТУТ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1970-1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ЗООТЕХНІЧНОГО 1 ВЕТЕРИНАРНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ
При зоотехнічному факультеті е відділення птахівництва. 3 п° Я„В Їу7"а7\^ КУР
Інститут готує вчених зоотехніків 1 ветеринарних лікарів. Ш. вартість ав уі и п_„п„о _
Прийом на перший курс проводиться згідно правил, вста- Вступні екзамени проводяться з 1-ю по 20 сер з■

новленнх Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти (усно), фізики (усно), біології (усно), російської тур
СРСР. ської мови і літератури (твір).

Заяви подаються на ім’я ректора інституту. Строк навчання ш зоотехнічному факультеті — 4 роки 1 мі
До заяви додаються: документ про середню освіту (в орнгі- сяці’ иа ветеринарному — 5 рок в. , Харків-

налі), характеристнка-рекомендація, медична довідка (фор- Адреса інституту: м. Харків, п/в «Інститутське , л у
ма 286), витяг з трудової книжки, 4 фотокартки (3x4 см), ський зооветеринарний інститут. РРКТОРАТ

документи приймаються до зі липня. . геми

І

КИЇВСЬКИЙ КНИГОТОРГОВИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1970—1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ДЕННЕ 1 ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТОВАРОЗНАВСТВО КНИГИ»

На денне відділення (з відривом від виробництва) прийом лодь, яка закінчила професійно-техпічні і технічні училища з
проводиться на 2-й курс. Приймаються особи, які мають се- відзнакою, приймається на денне відділення, навіть при від-
прпіпп пгяіту Стпон нзвчані я 1 пік 10 місяців сутності стажу роботи. Офіцери і військовослужбовці пад-редню освіту. Строк навчання 1 рік 10 місяців. сорокової служби Збройних Сил СРСР, військ і органів Ко-

На заочне відділення (без відриву від виробництва) м£ету Дсржбсзлски при Раді міністрів СРСР 1 Міністерства
приймаються: ___ Внутрішніх справ СРСР, звільнені з військової служби в за

ва 1-й курс особи, які мають освіту 8 9 класів. Строк иа- пас ^Прота,ом двох років після звільнення).
вчання — 4 роки; Заяви про вступ подаються на ім’я директора технікуму

і на 3-й курс особи, які мають середню освіту. Строк навчав- особисто чи поштою:
! ия — 2 роки. , , * ''

На денне відділення приймаються громадяни віком до "» “ХюїдЙе'ішя _?д() серпня
ЗО років, на заочне відділення без обмеження віку. д0 заявп додаються: документ про освіту (оригінал), авто-

Вступннки в технікум здають екзамени: па базі біографія, медична довідка (форма № 286), три фотокартки
ноі школи — а української .чи російсько‘ мови <Д' КіУтппії розміром 3x4 см (без головного убора), витяг з трудової
^ога.ІЄ?<аіН,\И (усио)., на базі середньої школи з Р* книжки чи книжки колгоспника (для осіб, які мають стаж
СРСР (усно), з української чн російської мови І літератури роботн не менше 2 рок[о)
(твір). Зарахування в число учнів — з 20 по 25 серпня.

Вступні екзамени: ' Початон занять на денному відділенні — І вересня. Уста
ва денне відділення з 1о серпня; вовча нарада для заочників — 23—28 серпня.
на заочне відділення — з 19 серпня. Прийняті на денне відділення технікуму забезпечуються
Без вступних екзаменів зараховуються нагороджені після стипендією па загальник підставахзакінчення восьмирічної школи Похвальною грамотою чи ""“АА . Д 1 ,

після закінчення середньої школи золотою чн срібного медал» „ АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Киів-2о, вул. Володимнрська, 7,
лю. Випускники десятих класів, удостоєні Похвальної грамоти Київський книготорговий технікум. Телефон 29-/6-60.
«За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», звіль- «-./.» л
няються від здачі вступного екзамену з цих предметів. Мо- ДИРЕКЦІЯ.

/

Наша адреса і телефони •МОЛОЛОЙ КОММУНАР* — оргав Кировоірєдсавгв 
обвома ЛКСМУ, І, Кировоград.

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.

БК 02346. Індекс 61197,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкп, 2.
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УКРАЇНСЬКИЙ
ПОЛІГРАФІЧНИЙ
ІНСТИТУТ
ім. ІВАНА ФЕДОРОВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 1970—1971 навчальний рік на перші курси 

стаціонарного і заочного навчання.

стаціонарний відділ має
ФАКУЛЬТЕТИ:

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ — готує інженерів-технологів калігра
фічної промисловості, художників-графіків по оформленню 
ілюстрації книги;

МЕХАНІЧНИЙ — готує інженерів-мехаиіків поліграфічно- 
ю устаткування, інженерів-електромеханіків по автоматиза
ції і комплексній механізації процесів поліграфічного вироб
ництва;

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ — готує івженерів-скопо. 
містів поліграфічної промисловості, редакторів рекламної лі» 
тературн та технічної Інформації.

ЗАОЧНИИ ФАКУЛЬТЕТ МАЄ ВІДДІЛЕННЯ:
ЖУРНАЛІСТИКА — спеціалізація — редагування пцошії 

літератури;
ГРАФІКА — спеціалізація — оформлення та Ілюстрація 

книги.
Вступні екзамени на і-й курс проводяться з таких ди

сциплін:
з спеціальності «Технологія поліграфічного виробництва» та 

«Економіка і організація поліграфічної промисловості» — 
з хімії (усію), фізики (усно), математики (письмово), україн
ської (або російської) мови і літератури (твір);

на спеціальності механічного факультету — з математики 
(письмово і усно), фізики (усно), української (або російської) 
мови і літератури (твір);

на спеціальність «Графіка» — малюнок (антична гіпсова 
голова — олівець, композиція на задану тему — олівець, з 
історії СРСР (усно), української або російської мови і літе
ратури (твір і усно);

на спеціальність «Журналістика» — з української мови 1 
літератури (твір і усно), історії СРСР (усно), іноземної мови 
(усно).

Вступники подають документи зіідно з правилами прийому 
студентів до вузів. Особи, рекомендовані на навчання під
приємствами та установами, повинні подати направлення за 
встановленою формою.

Заяви приймаються:
на стаціонарний оідділ з інженерних спеціальностей та спе

ціальності «Журналістика» — з 20 червня по Зі липня; на 
спеціальність «Графіка» — зі червня по 10 липня;

на заочний відділ — на спеціальність «Журналістика» з 20 
квітня по ЗІ липня; па спеціальність «Графіка» — з 1 червня 
по 14 серпня.

Вступні екзамени:
на стаціонарний відділ: з інженерних спеціальностей та 

спеціальності «Журналістика» — з 1 по 20 серпня, по спе
ціальності «Графіка» — з 1і по 25 липня;

на заочний відділ: на спеціальність «Журналістика» —• з 
7 по 20 серпня, на спеціальність «Графіка» — з 15 по 25

Студенти сіаціонарного відділу забезпечуються гурДідійт- 
ком і стипендією на загальних підставах.

Документи надсилати па адресу: м. Львів-О, вул. Підваль- 
па, 17, Український поліграфічний інститут ім. Івана Федо- 
рова, приймальній комісії.

РЕКТОРАТ.
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