
ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

Бюро ЦК ВЛКСМ прийняло Постанову «Про робо
ту комсомольських організацій по роз’ясненню до* 
кументів липневого (1970 р.) Пленуму ЦК КПРС».

Бюро Центрального Комітету ВЛКСМ запропону
вало ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкомам, об
комам, міськкомам і райкомам комсомолу організу- 
вати повсюдне і глибоке вивчення доповіді Гене
рального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнева «Чер
гові завдання партії в галузі сільського господарст
ва» І Постанови липневого (1970 р.) Пленуму ЦК 
КПРС.

Головне завдання комсомольських організацій, го
вориться у Постанові, довести до кожного комсо
мольця, молодої людини значення цих надзвичайно 
важливих документів партії, мобілізувати всіх юна
ків і дівчат на активну участь □ дальшому, швидшо
му розвитку сільського господарства на основі все
мірного зміцнення його матеріально-технічної бази, 
кращого використання землі і техніки, підвищення 
ефективності суспільного виробництва в колгоспах 
і радгоспах, значного зростання продуктивності пра
ці та зниження собівартості сільськогосподарської 
продукції.

ЦК ЛКСМ союзних республік, крайкоми, обкоми, 
міськкоми, райкоми комсомолу, первинні комсо
мольські організації повинні до 1 серпня розробити 
конкретні заходи по виконанню рішень липневого 
(1970 р.) Пленуму ЦК КПРС. Особливу увагу треба 
звернути на дальше підвищення рівня політичної та 
організаторської діяльності всіх комсомольських ор
ганізацій, широке розгортання соціалістичного зма
гання молодих трудівників міста і села.

В центрі уваги сільських комсомольських органі
зацій, підкреслюється в Постанові, повинні бути пи
тання підвищення культури землеробства і тварин
ництва в колгоспах тз радгоспах, впровадження до
сягнень науки і передової практики, ефективного 
використання капітальних вкладень, землі, техніки, 
добрив, економії матеріальних ресурсів і коштів, 
створення добрих умов для праці, навчання, відпо
чинку сільської молоді.

Міським комсомольським організаціям рекомен
довано з новою силою розгорнути шефську допо
могу колгоспам і радгоспам, активно сприяти своє
часному і якісному виконанню завдань для сільсько
го господарства, вишукувати додаткові резерви 
збільшення поставок селу машин і устаткування, 
добрив, будівельних та інших матеріалів, енергійно 
сприяти впровадженню в сільськогосподарське ви
робництво найновішої техніки, подати конкретну до
помогу сільським школам у підготовці до нового 
навчального року, дальшому розвиткові на селі 
культури, фізкультури і спорту.

(ТАРС).

7 липня в Києві розпочала робо
ту сьома сесія Верховної Ради 
Української РСР сьомого скли
кання.

Сесія проходить у знаменний 
час, коли трудящі нашої республі
ки разом з усім радянським наро
дом, продовжуючи ювілейну Ле
нінську трудову вахту, прагнуть 
успішно завершити п’ятирічку. Ви
бори до Верховної Ради СРСР, які 
недавно відбулися, ще раз пере
конливо продемонстрували моно
літну єдність партії і народу. Од
ностайне схвалення викликали у 
робітників, колгоспників, інтелі
генції рішення липневого Пленуму 
ЦК КПРС. Здійснення накресленої 
Пленумом програми дальшого 
піднесення сільського господар
ства буде новим великим вкладом 
у створення матеріально-техніч
ної бази комунізму в нашій країні.

В Сесійному залі Верховної Ра
ди УРСР зібрались депутати і гос
ті — передовики і новатори про
мислового і сільськогосподарсько
го виробництва, діячі науки і куль
тури, представники партійних, ра
дянських і громадських організа
цій.

Під оплески присутніх місця в 
урядових ложах займають керів
ники Комуністичної партії і уряду 
України.

Сесію відкрив Голова Верховної 
Ради УРСР депутат О. Є. Корній
чук.

Учасники сесії вшанували вста
ванням пам'ять померлого в пе
ріод між сесіями депутата Верхов
ної Ради УРСР, першого заступни
ка голови Комітету державної без
пеки при Раді Міністрів УРСР 
Б. С. Шульженка.

Труд® ЗШІЕЕІІД® в

МІСТО зв'язане із селом 
не тільки обміном 
продуктів виробництва. 

Зв’язок поширюється і на 
думи, турботи робітни
ків та колгоспників. По
серед міської площі, за
кутої в асфальт, раз по 
раз чуються «сільські» 
розмови: «Хороший нині

РОБІТНИЧА
ВИРУШАЄ 
НА ЖНИВА 
урожай. Південь повним 
ходом косить».

Робітники неодмінно 
допомагають колгоспни
кам в напружений мо
мент. Жертвують вихід
ним, щоб допомогти про
полоти кукурудзу. А в 
жнива споряджаються у 
степ робітничі бригади.

Ось і колектив Кіро
воградської взуттє в о ї 
фабрики виряджає на 
жнива бригаду шоферів, 
яка перевозитиме хліб у 
державну комору. Брига
ду очолив начальи и к 
штампувального цеху ко
муніст М. Ф. Лебедев. 
Разом з ним сіли за кер
мо автомобіля робітники 
Микола Горяєв, Борис 
Миндруль, Павло Басис
тий, комсомолець Ана
толій Шевченко.

п. поляков, 
секретар парт орга
нізації взуттєвої фаб
рики.
м. Кіровоград.

СЬОМА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ЗАВРУНИЛАСЬ
ІІІ1ВА
КОЛОСОМ

Заколосились, золотим морем розлили
ся поля колгоспу «Дружба» Долинського 
району. Правління та партійна оріаніза- 
ція ще задовго до жнив подбали про 
умови праці та відпочинок механізаторів. 
Всі одинадцять агрегатів відрегульовано, 
перевірено в роботі.

Успішно справились з косовицею юро- 
ху механізатори Посип Косенко, Василь 
Бесараб та інші. А його було в колгоспі 
чимало: сто шістдесят гектарів.

Вчора в редакцію надійшла звістка: 
механізатори приступили до косовиці 
хлібів. Перші п’ять гектарів звалив своїм 
«СК-4» комбайнер Захар Дяченко, з жат
кою «ЖРС-4,9» вийшов у поле механіза
тор Михайло Рясик.

Гаряча пора — жнива. Вільного часу 
у механізаторів обмаль, та все ж треба 
і відпочити. Після напруженої праці 
приємно прийняти душ, про що теж по
дбало правління, а страви, що готує ку
хар Олена Пилипівна Верннюра, дуже 
смакують комбайнерам.

Партійна організація та правління кол-

З перших днів жнив механізатори беруть високий розгін. Комбайнери Олексій Дем
ченко (зліва) та Микола Дойбан з колгоспу «Україна» Бобринецького рзйону, яких ви ба« 
чіпе на фото вюрі. зобов’язалися за 12 робочих днів скосити по ПО гектарів зернових | 
намолотити по 5100 цсіпнерів зерна. Не так довго чекати, щоб переконатися у твердості 
даного слова. —

Однофамільці Макарови з колгоспу «Победа» Кіровоградського району — комбайнер 
Михайло Сергійович і його молодий помічник Микола, який нещодавно повернувся з aß- 
мі), вже в перші дні скошують ня звал по 50 гектарів пшениці. їх агрегат за роботою вя 
бачите на фото ліворуч.

Фото В. КОВПАКА І ♦, ПЛАХТ1Я.
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Ціна 2 кол,

Одностайно затверджується та
кий порядок денний сесії:

1. Про стан і заходи по дальшо
му поліпшенню обслуговування 
населення установами і підприєм
ствами зв'язку Української РСР.

2. Про проект Земельного ко
дексу Української РСР.

3. Про затвердження Указів 
Президії Верховної Ради Україн
ської РСР.

З доповіддю в першому питанні 
порядку денного виступив міністр 
зв’язку УРСР депутат Г. 3. СІн- 
ченко.

Співдоповідь у цьому питанні 
зробив голова Комісії Верховної 
Ради УРСР по транспорту і зв’язку 
депутат В. Ф. Добрию

Почалося обговорення доповіді 
і співдоповіді.

(РАТАУ].

госпу «Дружба» подбали і про (спеціаль
ну та політичну освіту механізаторів. На 
полицях в приміщенні польового стану— 
спеціальна та політична література, сві
жа періодика, художні видання. Політ- 
іпформаюр, головний економіст колгоспу
Володимир Іванович Паша проводить в 
степу бесіди, обговорює з механізатора
ми важливі партійні документи.

Як повідомив редакцію головний агро
ном Онуфріївського виробничого сіль- 
госпугіравління М. М. Діденко, всі кол
госпи району приступили до косовиці 
зернових та гороху. З 887 іектарів горо
ху скошено 512. Деякі колгоспи, як, на-

ЗОЛОТО

з
ОНУФРІЇВНИ

приклад, «Дніпро» вже повністю обмоло
тили горох і приступили до обмолоту 
хлібів.

На вчорашній день зернових було ско
шено 2220 гектарів, обмолочено 223 гек
тари. Перші тонни золотого зерна заси
пані в державні засіки, перші квитанції 
лягли на бухгалтерські столи.

По-ударному працюють механізатори 
колгоспу «Шлях Леніна». Тут вже скоше
но 234 гектари хлібів, половина з яких 
обмолочена.



1. 2 crop. „Молодий комунар“
9 липня 1970 року.

Хроніка 
комсомольського 
життя
ДЛЯ ВИКОНАННЯ

РІШЕНЬ З’ЇЗДІВ
Підсумки роботи XVI 

з’їзду ВЛКСМ та XXI з їз
ду комсомолу України і 
завдання комсомоль
ської організації Новоук- 
раїнського району стали 
темою пленуму райкому 
комсомолу, який відбув
ся цими днями.

У СВОЇЙ ДОПОВІДІ^ пер
ший секретар райкому 
В. О. Головенко торкнув
ся різних сторін діяль
ності молоді, зокрема на
голосив на необхідності 
більше створювати ком
сомольсько - молодіж
них колективів і швидше 
готувати кадри механіза
торів.

Обговорюючи допо
відь, добрі пропозиції 
внесли тракторист кол
госпу «Дружба» Микола 
Тетенко, секретар комсо
мольської організації 
колгоспу імені Калініна 
Станіслав Бро довий, 
представник молоді цук
рового комбінату Ста
ніслав Онищенко та ін. 
Вони висловили і ряд 
критичних зауважень, 
вказали на деякі недолі
ки в роботі райкому.

Багато з учасників цього 
зльогу прибули сюди, як 

кажуть, прямо з корабля на 
бал. І ніхто не ображався, що 
свято ювілею розпочалось че
рез них трохи пізніше наміче
ного часу. Жнива. Он синень
ким «Москвичем» підкотив го
лова колгоспу імені Урицького 
Олександр Макарович Ясннен- 
ко. Прямо з поля завернув до 
Компаніівського Будинку куль
тури. Олександр Макарович 
сьогодні представлении тут у 
двох особах. Як керівник арті
лі, і як випускник заочної 
школи.

А професія Григорія Яковича 
Маслюкова хоч і не має нічого 
спільного із сільським госпо
дарством (він заступник голов
ного лікаря райлікарні), але 
він теж прийшов сюди з робо
ти. Страшенно хотілося б йому 
зустрітись із своїми одноклас
никами Головановнм, Ткачи
ком. Але доля закинула їх, як і 
багатьох інших, далеко за межі 
області. Тому Григорій Якович, 
можна сказати, один із «тих» 
випускників. Перед ним незна
йомі обличчя. Здебільшого мо
лоді. Ну що ж? Летять роки. 
А школа все росте і росте. Вже 
має 20 консультпунктів. В них 
навчається 705 учнів.

Аж не віриться, що їй сьо
годні чверть віку минає.

Ювіляра немає за столом 
президії. А тому іменинником 
почуває себе кожен, хто садить 
у залі.

Де вони ті 4694 випускники, 
яким дала освіту ця школа?
1. Ф. Пидюра завідує Першо- 
травепським консультпунктом, 

Л. В. Муль очолює партійну ор
ганізацію колгоспу імені Дзер- 
жинського, В. П. Наконечний — 
голова Псршогравснської сіль
ської Ради. Та хіба всіх пере
рахуєш? Кожен з них знайшов 
свсє місце в житті і з вдячніс
тю згадує заклад.

— Нас залишилось троє у матері. 
Батько не повернувся з війни, — 
розповідає завідуюча молочно-товар
ною фермою колгоспу імені Дпмит- 
рова села Трудолюбівкн Тетяна 
Валентинівна Пастернак. — Дове
лось мені іти працювати, обірвавши 

З корабля—на бал
НА ЮВІЛЕЙНОМУ ЗЛЬОТІ випускників 
КОМЛАНІЇВСЬКОЇ ЗАОЧНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ

навчання на сьомому класі.
їй, власне, вже немає чого дода

ти. Бо про неї тут стільки говори
ли! І секретар райкому партії Іван 
Васильович Артемснко відзначав у 
своїй доповіді. А директор школи 
Василь Васильович Гіавлов так і 
сказав:

— Я схиляюсь перед цією жінкою. 
Вона звершила свого роду подвиг. 
Уявіть собі: вона мати п'ятьох ді
тей, дружина тракториста, завідую
ча фермою. Я був присутнім на ек
заменах, які складала Пастернак, 
і скажу, що її знанням можна ли
ше позаздрити. Вона нагороджує
ться Похвальною грамотою.

Багато теплих слів було сказано 
і про випускника Волинського кон
сультпункту Бориса Ненька. На
вчаючись у десятому класі (він пра
цював тоді рядовим механізатором), 
сконструював тракторну волокушу 
для силосної маси. Його винахід 
приніс колгоспу імені Жданопа 420 
карбованців щорічної економії. За
раз «волокуша Ненька» з успіхом 
використовується в інших госпо
дарствах району.

А колишній випускник Компаніїв- 
ського консультпункту Микола ге 
ва, працюючи комбайнером У • 
гоєні імені Дзержннського, запро 
понував оригінальний методРесуав- 
рації дискових ножів до комоаина 
«СК-З» Цей спосіб також запро
ваджується в багатьох господар- 
' взагалі, якщо говорити про■ Ра
ціоналізаторські пропозиції, то їх у 
районному виробничому управлін іі 
нараховується більше 70. Автори 
більшості з них — учні або випуск
ники школи.

Звичайно, говорячи про успі- . 
хп Комланіївської ЗСШ, не 

можна не відзначити велику 
заслугу в цьому голів колгос
пів, керівників установ.

Голова Першотравснського кол
госпу імені Урицького О. М. Яси- 
ненко, наприклад, запровадив деся- 
типроцентну надбавку до щомісяч
ного заробітку всім заочникам, без
відмовно надав їм відпустку для 
навчання. Тому й не дивно, що о 
його господарстві всі провідні ділян
ки очолюють люди із середньою або 
середньою спеціальною освітою.

Кращих випускників-заочників тут 
підвищуюь на посаді, направляють 
на навчання у вузи, технікуми, учи
лища. Це зацікавило молодь у під
вищенні загальноосвітнього рівня. 
Тому в місцевому консультпункті 
щорічно навчається 50—80 колгосп
ників. Першотравенка відноситься 
до тих сіл, які виконали план все
обучу.

Подібне можна сказати і про Пет
рівку, Інженерівку, Софіївку, Сасів- 
ку, Мар'ївку.

Доповідач відзначив також 
роботу Комланіївської заочної 

школи по запровадженню ви
вчення механізаторських профе
сій (шоферів - професіоналів, 
трактористів-машиністів третьо
го, другого та першого класів), 
а також виховательок дошкіль
них дитячих установ

Тепер випускники ЗСШ ра
зом з атестатом зрілості одер
жують і посвідчення механіза
тора. Почин цей, сам по собі 
уже дуже значимий, має ще й 
великий економічний ефект. 
Так, якщо підготовка одного 
механізатора на шестимісячних 
курсах з відривом від вироб
ництва обходиться колгоспу 
500 карбованців, то в заочній 
школі ці затрати становлять 
25 карбованців. В цьому відно
шенні колгоспи всіляко підтри
мують школу. Дають можли
вість користуватись авто-трак
торними гаражами і майстер
нями, виділяють трактори і 
автомобілі.

У жовт.іі минулого року в Кіро
вограді проводилась науково-прак
тична конференція з питань заоч
ного навчання працюючої молоді. 
Учасники її — представники з Мол
давії, РРФСР, Академії педагогіч
них наук, ознайомившись з досві
дом роботи Компаніївської ЗСШ, 
були просто в захопленні.

Учасники зльоту прийняли 
звернення до всієї громадською 
ті області «В похід за знання».

На закінчення ювілейного 
торжества 160 випускникам бу
ли вручені атестати зрілості, 
їх вручили секретарі райкому 
партії. До речі, райком партії, 
райвиконком і райком комсо
молу були й ініціаторами скли
кання цього зльоту.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Кіровоград. Ще один типовий будинок одержали робітники заводу «Червона зірка». ОС сімей житимуть у зручних упо- 
рлдкоиаких квартирах. Будинок розташований на розі вулиць ім. МінІна І Поморського та ім. Донського. Фото В. КОВПАКА.

Брошура з матеріалами 
липневого Пленуму ЦК КПРС

Видавництво Політичної літератури випустило у світ 
масовим тиражем брошуру з текстом доповіді Гене
рального секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнє
ва на Пленумі ЦК КПРС 2 липня 1970 року «Чергові 
завдання партії в галузі сільського господарства».

(ТАРС).

ПЛЕНУМ ВЦРПС
7 липня у Москві відкрився черговий Пленум 

ВЦРПС. На порядку денному Пленуму такі питання:
1. Про завдання профспілок, які випливають з під

сумків липневого (1970 р.) Пленуму ЦК КПРС .
2. Про роботу профспілкових організацій по даль

шому поліпшенню охорони праці робітників і служ
бовців.

З доповіддю в першому питанні виступив член По
литбюро ЦК КПРС, Голова ВЦРПС тов. О. М. Шелепін, 

Пленум ВЦРПС продовжує роботу.
(ТАРС).

ДО 65-РІЧЧЯ ЗБРОЙНОГО ПОВСТАННЯ НА БРОНЕНОСЦІ «ПОТЕМКИН».

Потім Матюшенко додав просто:
— Для керівництва кораблем треба 

обрати революційний комітет. Називайте 
прізвища!

— Матюшенка!
— Денисенка!
— Шестидесятого!
— Нікішкіна!
В комітет увійшло п'ятнадцять чоло

вік. Головою обрали Панаса Матюшенка.
Зібравшись на коротку нараду, комі

тет вирішив: йти в Одесу, на допомогу 
страйкуючим робітникам.
РАДА В АДМІРАЛЬСЬКІЙ КАЮТІ

Пізнім вечором 14 червня бронено
сець «Потемкин» (з міноносцем № 276, 
що примкнув до нього) кинув якір на 
одеському рейді.

Вся команда висипала на палубу. Схвильо
ваними очима матроси дивился туди, де у ве
чірній імлі танули обриси берега. Раптом за
палали вогнища, і в їх світлі матроси побачи
ли сотні людей. Це робітники страйкуючої 
Одеси вийшли привітати героїчний екіпаж ре
волюційного броненосця.

В адміральській каюті на термінове засі
дання зібрався комітет. Матюшенко сидів у 
капітанському кріслі. Морщачись, він доку
рював цигарку. Ткнувши недокурком в дно 
чорної попільниці, він рвучко встав.

— Товариші! Ми привели «Потемкина» в 
Одесу, щоб показати Росії і всьому світові, що 
чорноморські моряки оголосили війну само
державству.

Матюшенко обвів уважним поглядом 
товаришів.

— Тут ми можемо розраховувати на 
підтримку робітників і революційних 
солдатів. Але і ми повинні допомогти 
їм. Як ми це зробимо?

Матюшенко сів, і на деякий час в каюті за
панувала тиша.

— Треба поставити вимогу перед гарнізоном 
скласти зброю, — пробасив Денисенко.

—• Правильно, — почулися схвальні вигу
ки. — Напишемо прокламацію для військових. 
Послати за писарем!

Привели писаря з папером І ручкою.
— Пиши, — Матюшенко встав і заходив по 

каюті. — «Від команди броненосця «Княіь

Закінчення. Початок в газетах за 4 та 7 
липня.

Потемкин Таврический». Просимо негайно всіх 
козаків і армію покласти зброю і приєднатися 
всім під один дах на боротьбу за волю, прий. 
шов останній час нашого страждання, геть са
модержавство!..»

Писар пішов друкувати прокламацію на ма
шинці. а о каюті продовжувалась рада. З 
кожною хвилиною наростало збудження.

— Ми революція чи хто? — випнувши груди, 
вигукнув анархіст Бредихін. — Я пропоную: 
завтра ж почати бомбардування Одеси!

— Хочеш послати снаряди в робітничі квар
тали? — в'їдливо спитав комітетник Костенко.

— А я вважаю, що нам треба взагалі заче
кати з діями, — скочив з місця меншовик Са- 
вотченко. — Коли інші екіпажі пустять на дно 
офіцерів і приведуть спої кораблі сюди, тоді 
ми зможемо вдарити но Одесі.

— Чекати? — обурився Шестидесятий. Він 
показав на ілюмінатор, на склі якого мигтіли 
відблиски пожежі. — Одеса горить. Чекати 
нема коли!

Довго засідали комітетчики. Нарешті, 
вирішили: активних дій не вживати, че
кати підходу ескадри, а вранці послати 
товаришів для встановлення зв’язку з 
Одеським комітетом РСДРП.

Розходились, коли за склом ілюміна
тора почала рідіти імла душної ночі. В 
цей же час з Одеси до Севастополя леті
ла депеша переляканого коменданта 
гарнізону: «Бунтарі захопили бронено
сець «Потемкин» і зайняли порт».

В стані контрреволюції почалась па
ніка. В ескадрі приступили до чистки 
екіпажів: революційно настроєних мат
росів сотнями списували на берег. В 
чорноморські містечка стягувались на
дійні частини і артилерія...

ГОСТІ БАЖАНІ І ГОСТІ НЕЗВАНІ
З самого ранку до броненосця поча

ли підходити шлюпки, човни, ялики.
— Матроси! Прийміть подарунки від 

одеситів!
Жителі передавали на борт хліб, м’я

со, овочі, тютюн.
Іларіон, схилившись через поручні, за

дивився у воду, яка вирувала від сотень 
весел.

До борту пристала шестивесельна 
шлюпка.

— Матрос! — встав один з тих, хто 
сидів за веслом. — Кидай канат, гостин
ця привезли.

Відкинув край брезенту, і Шестидеся
тий побачив ящики, наповнені пляшками 
з горілкою.

— Ви хто і звідки? — спохмурнів їла» 
ріон.

— Ми від робітників.
Брешете, гади, робітники не спою

ють революційних матросів. Зараз же 
ящики в водуі

Під дулами кількох гвинтівок чорносо-

А. КРЯТЕНКО.

тенці (а це були вони) поспішно повики
дали ящики в море і з усієї сили наляг
ли на весла.

Тимчасом з правого борту почулися вигуки:
— Матюшенка. Матюшенка сюди!

ПІ«’Ц? С„“±ОСЬ?’ ” заі1епокоєно подумав Іла- 
ріон і поспішив до правого борту. Панас був 
вже 1 ам.
І«"тп1пі?Г0 ТРЄ6а? питав він когось внизу. 
Іітеі , чсрсз Фальшборт 1 побачив
рябий £оЖ;.₽ и- На носі катера ст°яв 

вІдбулосьХнаЄбрОоНСе^оСС;г: ПР<П°К°Л "Р° Те’ Що

— Бачите берег? — Матюшенко вказав оу- 
кою на порт. — Драпайте туди і там можете 
написати: на броненосці «Потемкин» відбулась 
революція! ' *

ОДИН ПРОТИ ОДИНАДЦЯТИ
День був сповнений сотень подій. 

Призначений Шестидесятим почесний 
караул у складі Нікішкіна, Самойленка, 
Пронякіна і ще кількох озброєних матро
сів перевіз тіло Вакуленчука з корабля 
на набережну Одеси.

Було встановлено зв’язок з соціал- 
демократичною організацією міста. До-

мовлялись про СПІЛЬНІ ДІЇ.
Робітники порту підвели до броненос' 

ця судно і перевантажили вугілля.
В нїч нчВп-СТОПОЛІ готУвалась кара.



8 стор*

ЗАЯВА
БЮРО
ВФДЯІ
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БУДАПЕШТ, 6 .1 н пня. 
ІТАРС). Бюро Всесвітньої"Фе

дерації Демократичної Моло- 
.ді опублікувало заяву в зв’яз
ку з проведенням в Нью-Йор
ку «Всесвітньої асамблеї мо
лоді», яку організує ООН з 
нагоди її 25-р1ччя.

У заяві говориться, що, 
прийнявши запрошення ООН 
’брати участь у підготовці цієї 
асамблеї, ВФДМ прагнула 
створити необхідні умови, щоб 
на повну силу прозвучав голос 
прогресивної демократичної і 
антиімперіалістичної молоді 
світу.

Бюро Федерації заявляє, що 
асамблея має обмежене зна
чення 1 за своїм складом не е 
Місцем, де можуть бути прий
няті будь-які рішення ПОЛІТИЧ
НОГО характеру. ВФДМ поси
лає свою делегацію для того, 
щоб донести голос мільйонів 
молодих людей, які борються
проти Імперіалізму, за свої 
права, демократію, мир і про
грес. Вона представлятиме і 
захищатиме інтереси та позиції 
своїх членських організацій, 
багатьом з яких реакційні си
ли перешкодили взяти участь 
у Всесвітній асамблеї молоді.

ВФДМ протестує проти учас
ті а асамблеї делегацій, що їх 
послали сайгонські І сеульські 
маріонетки, які претендують 
Ва право говорити иід ’
всієї молоді В’єтнаму і 
ВФДМ не згодна також 
що в асамблеї візьмуть 
представники нинішнього 
жиму Камбоджі.

Одночасно ВФДМ вислов
люй енергійний протест проти 
запрошення делегацій фашист
ських режимів, зокрема Гре
ції та Іспанії.

* Вірна своїй головній орієн
тації, ВФДМ подасть на 

. асамблеї політичну платфор
му дій, спрямовану на згур
тування в єдиний антиімперіа
лістичний фронт виступів і 
боротьби молоді проти політи
ки агресії, репресій та екс
плуатації.

ВФДМ висловить свою солі
дарність з народами І молод
дю, які борються проти імпе
ріалістичної агресії, за свобо
ду і незалежність в усьому 
світі, у В’єтнамі іі Індокитаї, 
в арабських країнах, порту
гальських колоніях і Півден
ній Африці.

Федерація 
солідарність 
ції, Іспанії, 
ших країн, які борються проти 
фашизму. ВФДМ підтвердить 
прагнення молоді до миру, 
безпеки і співробітництва. 
ВФДМ покаже широку карти
ну рішучої боротьби молоді 
різних країн, а особливо тру
дящої і робітничої молоді, за 
свої інтереси та вимоги, за по
літичні, економічні і соціальні 
права, проти всякої експлуа
тації та гноблення, за активну 
роль в суспільстві, за демо
кратію і прогрес.

імені 
Кореї, 
з тим, 
участь 

ре-

9 липня 1970 року»Молодий комунар

СТАРТИ V ОБЛАСНОЇ

ПОЧАЛИ

ТРЕНЕР ПРО СВОГО ВИХОВАНЦЯ

МІНУСІВ

фізкуль- 
впсоти.

знав, що 
диобій з

ФУТБОЛ

«ЗІРКА» РОЗІГРАЛАСЯ

11а кіровоградському заводі фільтруючого кізельгура дба
ють про налагодження спортивної та культурно-масової ро
боти, відпочинок робітників.

Зараз тут готуються до проведення заводської спартакіади. 
На знімку: катамарани па заводському ставку.

Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА.

Перед проміжним фінішем 
між першим і другим КОЛОМ 
чемпіонату футболісти кіро
воградської «Зірки» явно 
розігралися. Вони здобули 
третю перемогу підряд. Цьо
го разу виграли з рахунком 
3;0 у армійців Львова.

Успіх в останньому матчі, 
як і вдвох попередніх, їм 
забезпечила добре продума
на комбінаційна гра, велика 
поля до перемоги. Уже на 
дев’ятій хвилині Володимир 
Дезябін вииі і евзо кьм.іл») 
вперед. ІЦе через деякий час 
Віктор Квасов подвоїв ра
хунок.

У другому таймі господарі 
поля трохи ослабили натиск. 
Це дало змогу армійцям 
активізувати свої дії. Але 
добитися успіху їм не вда
лося. Перед кінцем матчу 
кіровоградці знову перехопн-

ли Ініціативу. Андрій Топ 
забив третій гол.

В Інших матчах вісімнад« 
ПЯТОГО туру команди пера 
тої зони зіграли так; «Крив» 
бас» (Кривий Ріг — «Буді» 
вельник* (Полтава) — 1:1< 
«Металург» (Запоріжжя) 
«Таврія» (Сімферополь) •» 
1:0, СКА (Одеса) — «Десна» 
(Чернігів) — 0:1, «Суднобу
дівник» (Миколаїв)—«Спар« 
так» (Суми) — 2:0, «Локо» 
мотив» (Херсон) — «Гом- 
сі.зьмаш» (Гомель) — 2:0, 
«Авангард» (Тернопіль) —> 
«Спартак» (Івано-Ф р а н - 
ківськ) — 0:0, «Автомобіліст» 
(Житомир) — «Буковина» 
(Чернівці) — 1:1. «Шахтар» 
(Кадіївка) — «Німан» (Грод
но) — 5:1, «Шахтар» (Г<»р- 
лівка) — «Спартак» (Брест) 
— 3:1, «Азовець» (Жданов) 

«Балтика» (Калінінград)

ОНАПОМСТВО відбулося пік тому. Він сгояв 
біля інституту серед майбутніх сгудеитів 

факультет)' фізичного виховання. Я дізнався, 
що Михайло Циганков тільки-но демобілізу
вався з армії, любить спорт, особливо захоп
люється боксом. Вступні екзамени він склав 
непогано і був зарахований нз перший курс 
факультету. Ного можна було бачити всюди: 
і серед студентів, які закінчували готувати 
спортивний зал, і серед тих, хто організовував 
вечори відпочинку. Не пропускав Михайло 
жодного спортивного змагання. Друзі обрали 
його своїм комсомольським ватажком.

А мені Михайло сказав:
— Я розумію, майбутній викладач 

тури повинен всюди мати непогані 
Але як же з боксом?

Почались напружені тренування. Я 
й донині Михайло не раз вступав у

досвідченими боксерами, нерідко здобував пе
ремогу. І все ж було видно, що в його фізич
ній підготовці є ще чимало прогалин, відчу
валась невисока техніка виконання окремих 
ударів та комбінацій. Лівою рукою збоку Ци- 
гапков взагалі наносив слабкі удари. І коли 
були знайдені всі мінуси, разом

і

>

І

свою 
Гре-

висловить
з молоддю 
Португалії та ін-

МАЙСТРИ

виробляємо комбінації- Майстерність 
вихованця з кожним днем все поміг-

В залі кіровоградського спортивного клубу «Ди
намо» закінчилися змагання з боротьби самбо, що 
входять до заліку V обласної Спартакіади.

Ці поєдинки, як і всі попередні виступи самбістів, 
викликали великий інтерес убовлівальників. Адже, 
па відміну від попередніх років, коли в таких зма
ганнях брали участь спортсмени не вище першого 
розряду, зараз першість виборювали ще й два май
стри спорту СРСР та три кандидати в майстри спор
ту.

В упертій і наполегливій боротьбі титули чемпіо
нів області вибороли: в щонайлегшій вазі — Леонід 
Медведев. найлегшій — Тофік Баїірамов, напівлег
кій — Олександр Шаповалив, в легкій — Володимир 
Довженко, в першій напівссредній — Анатолій Кри- 
вошея, другій напівссредній — Олександр Матвієн- 
ко. першій середній — Микола Соловков, другій се
редній — Валерій Хаяцевич. напівважкій — Анато
лій Ромапов, важкій — Юрій Тимчишин.

Слід відзначити, що всі перші місця розіграли між 
собою дииамівці.

Зараз наші самбісти готуються до чемпіонату Ук
раїни, який відбудеться в кінні місяця в Дніпропет
ровську.

Г. ПОВОРОЗКА, 
начальник учбового спортивного 
відділу обласного комітету по 
фізкультурі і спорту.

розробив план тренувань на цілих чотири ро
ки. В першу чергу —- загальна технічна під
готовка, потім індивідуальні заняття як з 
боксером. Мій вихованець виявився досить 
трудолюбивим, наполегливим.

Були прорахункн. Але Циганков мріяв про 
майбутні успіхи.

Перші змагання, в яких взяв участь Ми
хайло Циганков — особисто-командна пер
шість області. Вже в перших поєдинках 
Михайло виступав впевнено, демоне групав 

технічну вправність. 1 ось перемога над 
кандидатом у майстри спорту авангарді!-.- 
цем Валерієм Халамендою.

А в лютому знову успіх, 
переваги ' у другому раунді 
і поєдинок з першорозрядником 
Рсшетпяком. Болільники очевидно 
ють, що саме його 
удару лівої руки -

Заняття з молодим . ______  __
том у майстри спорту Михайлом Циганко- 
вмм продовжуються. Шліфуємо окремі уда
ри, ------х--------
мого _______ ... _
ніша і помітніша.

В результаті 
він виграв 

Апатолієм 
пам'ята- 

_ суперник потерпів від 
Циганкова...

спортсменом кандида-

16 червня моряки хоронили свого бойового 
дпуга — матроса-більшовика Григорія Вану 
ленчука. Тисячі людей прийшли провести в 
останню путь загиблого революціонера. Пр г - 
дотувались промови з закликами «Геть царя. . 
«Хай живе революція!». Коли процесія повер
талась з кладовища, на демонстрантів напали 
козаки і поліція. І тоді заговорили гармати 
«Погемкнна».

Вранці 17 червня на горизонті показа
лась ескадра з одинадцяти бойових кО"1 
раблів. Сурмач програв тривогу. Моря
ки, одягнені в чисту білизну і парадну 
форму, розбіглись по бойових місцях. 
Броненосець «Потемкин», грізно задер» 
ши жерла своїх гармат, безстрашно ру
шив назустріч ескадрі.

Історія довго пам’ятатиме цей мор* 
ський бій, бій, в якому революційний 
броненосець «Потемкин» без жодного 
пострілу одержав перемогу над найгріз- 
нішими кораблями Чорноморського 
флоту. Подаючись назад, відступив флаг
манський броненосець «Ростиславль», за 
ним потягнулись інші кораблі. Ескадра 
відступила в Севастополь.

ЖИВА СТОРІНКА ЛЕГЕНДИ
1 ось через 65 років після цих подій—■ 

65 років, які увібрали в себе грім пост
рілів «Очакова» і «Авроры» грім боїв 
громадянської війни і переможного са
люту над Москвою в травні 1945 року,— 
я приїхав у Хмельницький, щоб зустрі
тися з старим потьомкінцем. Заходжу у 
зелений двір, де на розкладному мат
роському кріслі сидить білий, як лунь, 
старик.

Це Іларіон Павлович Шестидесятий.
Коли він говорить, то увесь час дивиться на

перед себе, ніби намагаючись угледіти через 
товщу часу те> чого Щщ| не побачать ніколи,

— А як потім склалася ваша доля, 
Іларіоне Павловичу?

—В Румунії я був небагато, всього два 
Місяці. Потім переїхав у Швейцарію, жив 
три роки в Цюріху.

^,КЗР'.Х] Місто, в якому не раз бував по 
партійній роботі Володимир Ілліч Леніні

— А вам не доводилось бачити... Ле
ніна?

Старий моряк пожвавлюється.
— Аякже. Леніна бачив. Одного разу 

я почув, що на збори російських емі
грантів має приїхати керівник більшови
ків Ленін. Просто з роботи поспішив я на 
ті збори. Виступали там різні люди — 
меншовики. есери, анархісти. Кожний 
свою лінію гне, розпинається. Але ось з 
залу до столу попрямував хтось в чорно
му піджаку, молодий, але вже з борід
кою. «Це Ленін!» — чую, хтось шепоче. 
Я весь аж подався вперед, Ленін повер
нувся до нас обличчям, усміхнувся і — 
почав. Революцію, говорить, може здійс
нити тільки робітничий клас у союзі з 
біднішим селянством, і він її зробить. 
Пролетаріат переможе неодмінно!

Не хочеться йти від Іларіона Павловича, хо
четься до кінця дослухати дивну Історію його 
життя. Із Швейцарії поїхав він у Канаду, де 
зазнав немало лиха І скрути. Після громадян
ської війни повернувся на батьківщину. Пра
цював у Карелії, в Москві, на Україні. В 1955 
році в зв’язку з 50-річчям повстання на броне
носці «Потемкин» 1. П. Шестидесятий був 
нагороджений орденом Червоного Прапора. 
195ІГО року, на вісімдесят першому році жит
тя. Іларіон Павлович вступив у партію кому
ністів, серцем з якою був завжди.

Зараз Іларіон Павлович — персональний 
пенсіонер, знаходиться на заслуженому відпо
чинку. Живе разом з дочкою Вірою Іларіоиів- 
ною, яка завідує терапевтичним відділенням 
залізничної лікарні № 2 м. Хмельницького. їй 
присвоєно почесне звання заслуженого лікаря 
Української РСР. ,

Іларіону Павловичу в цьому РО14* 
сповниться 90 років. Але спокою старий 
моряк не любить. Він завжди з людьми, 
а люди з ним, особливо юнь. Для них 
Іларіон Павлович — жива історія, один з 
героїв, подвиги яких світять нам ніколи 
негаснучим полум ям.

Хмельницький—Кіровоград.
Червень 1970 р. о

0. МІХЄЄВ, 
викладач факультету фізичного ви
ховання Кіровоградського педінсти
туту?
На знімку: М. ЦИГАНКОВ.

Фото 10. ЛІ ВАШ НИКОВА.

Другий півфінал— 
у Тбілісі

Місцем другого півфіналь
ного матчу на Кубок СРСР з

футбола буде Тбілісі, де 25 
липня місцеві дииамівці зуст
рінуться з командою «Нефтчі» 
(Баку) — так визначив 7 лип
ня жереб.

Як відомо, ще один півфі

нальний матч відбудеться то
го ж дня у Москві, де лідери 
першості країни «- столичні 
дниаміпці приймуть екс-чем
піонів СРСР — своїх одно
клубників з Києва. (ТАРС).

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 10 липня. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Для ді
тей. Фестиваль юних. (М). 
10.45 — Кольорове телебачення 
для дітей. Лялькова вистава 
«Жнп-був солдат». (М). 11.15— 
Телефільм. (Кіровоград). 11.25 
— «Угрюм-ріка». Телевізійний 
художній фільм. IV серія. (Кі
ровоград). 12.45 — Телепісті. 
(К). 12.55 — Кінофестиваль
«Партія — наш рульовий». 
Художній фільм «Микола Бау- 
май». (М). 16.10 — Па приз 
«Шкіряний м’яч». (Харків). 
17.10 — В. Гольдфельл—«Іван 
та Мар’я». Спектакль Мінсько
го російського драматичного 
театру (К). 18.40 — Телепісті. 
(К). 19.00 — Кольорове теле
бачення. «Мультипанорама». 
(М). 20.00 — Програма «Час». 
(М). 20.25 — Наші оголошення. 
(Кіровоград). 20.30 — • «День 
за днем». Інформаційна про
грама. (Кіровоград). 20.15 — 
«Запрошуємо в подорож». За
гальносоюзний репортаж. (М). 
21.30 — «Ніч автомобіліста». 
Кіножурнал. (Кіровоград). 
21.50 — «Угрюм-ріка». ТелспІ- 
зіііний художній фільм. IV 
серія. (Кіровоград). 23.05 — 
«Ритми літнього вечора». 
Естрадний концерт. (Львів). 
23.35 — ТелевістІ. (К).

СУБОТА. II ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новини. (М). 9.45 — Для дітей, 
«Тімчині пригоди». Лялько-! 
вий спектакль. (М). 10.00 —
Кольорове телебачення. Кон
церт. (М). 10.30 — «Здоров’я». <

(М). 11.00 — «Об’єктив». (М). 
11.30 — Для дітей. «Фестиваль 
юних». «День школяра УРСР». 
(М). 12.00 — Цдша афіша. (К). 
12.05 — «Пошуки, знахідки, 
відкриття», (К). 12.10 — Ук
раїнське кольорове телебачен
ня. До Дня рибалки. «Вишне
ві усмішки». (К). 13.00 — Для 
воїнів Радянської Армії. (К). 
13.20 — «Таланти твої, Украї
но». (К). 13.50 — Художній
фільм. (К). 15.30 — концерт 
учасників IV Міжнародного 
конкурсу Імені Чайковського. 
(М). 16.05 — Літопис піввіку. 
Документальний телефільм. 
«Рік 1942». (М). 17.00 — Чем
піонат СРСР з баскетбола. 
«Жальгіріс» (Вільнюс) — 
«Динамо» (.Москва). 18.40 —• 
«На меридіанах України». (К). 
19.10 — Концерт. (К). 19.30— 
«Екран пошани». «Для тих, 
хто па жнивах», (К). 20.15 — 
Програма «Час». (М). 20.45 — 
«На людному місці». Фільм- 
спектакль. (М). 22.33 — Ко
льорове телебачення. Концерт 
«Коли звучить пісня». (ЛІ). 
23.50 — Новини. (М).

НЕДІЛЯ. 12 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 - Новини. (М). 9.30
— Цо Дня рибалки. «Повер
нення з путини». (М). 10.00— 
«Музичний кіоск». (М) 10.30
— Тележурнал «Палітра». 
(Львів). 11.00 — Для трудівни
ків села. (М). і 1.30 — Для д(-

1

тей. «Сонечко у дім». (К). 
12.00 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм «Королів
ська регата». (М). 13.25 — ін
тербачення аУ СВІТІ мис
тецтв». (М). 13.55 — Для піко- 

*.зярів. «Роби з нами, роби, як 
ми, роби краще нас». (НДР). 
14.55 — Новини. (М). 15.00 — 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. (М). 15.30 — Зустріч 
з російським музеєм. (Ленін
град). 10 00 — Кольорове теле
бачення. С. Туліков — «Баран- 
кін, будь людиною». Спек
такль Московського театру 
оперети. (М). 18.00 — Новішій 
(М). 18.05 — Кольорове теле
бачення. «Клуб кіномандріїїпи- 
кін». (М). 19.00 — «Добридень, 
зелені Карпати». (К) 19.45 —
Сьогодні — День рибалки. 
«Призначаємо побачення».
(К). 20.15 — «Камертон добро
го настрою», (Донецьк). 20.45 
— «Сім днів». (М). 21.15' —
Художній фільм «Колонія 
Ланфіер». (М). 22.40 — Му
зичні» таксі.

Редактор 0. ПОГРІБНИЙ.
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оголошує прийом учнів на 1970—71 
навчальний рік

На денне відділення на базі неповноссредньої школи по 
спеціальностях:

ПРОМИСЛОВЕ 1 ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО;
ОБРОБКА МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ;
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИ

ЄМСТВ 1 УСТАНОВОК.
На базі середньої школи по спеціальності ЕЛЕКТРОАПА- 

РАТОБУДУВАННЯ.
На вечірнє відділення на базі середньої школи по спеціаль

ностях:
ЕЛЕКТРОАПАРАТОБУДУВАННЯ;
ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА;
ОБРОБКА МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ;
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИ

ЄМСТВ і УСТАНОВОК;
ПРОМИСЛОВЕ і ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.
Заяви про прийом подаються на ім’я директора технікуму 

а додатком документа про освіту (в оригіналі), медичної до
відки (форма 286), трьох фотокарток (розміром 3x4 см), ви
тягу з трудової книжки (особам, які мають трудовий стаж).

Вступники складають екзамени:
па базі середньої школи — з російської мови та літератури 

чи української мови та літератури (твір) — за вибором вступ
ника, з математики (усно).

На базі восьмирічної школи — з російської чи української 
мови (диктант) — за вибором вступника, з математики (усно).

Особи, які нагороджені після закінчення восьмирічної шко
ли Похвальною грамотою чи після закінчення середньої 
школи золотою медаллю, зараховуються в технікум без ек
заменів.

Прийом заяв на денне відділення:
від осіб, які закінчили восьмирічні школи, з 1 червня но 

Зі липня.
Від осіб, які закінчили середню школу, — зі червня по 

16 серпня.
На вечірні відділення — з 3 травня по 6 серпня.
Вступні екзамени: на денне відділення — з 1 по 20 серпня, 

на вечірнє відділення — з 1 по іи червня, з 1 по 10 липня, з 
7 но 12 серпня.

Адреса технікуму: м. Олександрія Кіровоірадської області, 
проспект Леніна, 62.

ДИРЕКЦІЯ.

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ

І ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

оголошує прийом студент і в

на перший курс факультету механізації і електрифікації 
сільського господарства по спеціальностях:

механізація сільського господарства;
організація. технологія ремонту сільськогосподарських 

машин.
На факультет електрифікації сільського господарства

по спеціальностях;
застосування електроенергії в сільському господарстві; 
електропостачання сільського господарства.
Заяви приймаються до 31 липня 1970 року.
Екзамені) з 1 по 20 серпня.
Заяви надсилати па адресу: м. 

проспект. 45. Приймальна комісія.
Харків, 50. Московський

РЕКТОРАТ.

ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРАДЕРЖАВШІЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ і. 1. МЕЧНИКОВАна 1970 — 1971 учбовий рік па такі факультети і спеціальності;оголошує прийом студентів
а) ДЕННЕ НАВЧАННЯ: механіко- 

математичний (математика); фізичний 
(фізика, астрономія); біологічний (біо
логія, фізіологія, зоологія 1 ботаніка); 
геолого-географічний (географія, гідро
геологія і інженерна геологія, геологія I 
розвідували» нафтових і газових родо
вищ; спеціалізація — морська геологія); 
хімічний (хімія); історичний (історія); 
філологічний (українська мова і літера
тура, російська мова і література); ро- 
мано-германської філології (англійська, 
німецька, іспанська та французька мова 
і література); юридичний (правознав
ство);

б) ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ: математн- 
ка, механіка, фізика, хімія, біологія, 
географія, історія, російська мова і лі
тература, українська мова I література, 
романо-германські мови і література 
(англійська, німецька, французька і іс, 
панська), правознавство;

в) ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ: математика, 
біологія, зоологія і ботаніка, географія, 
російська мова і література, українська 
мова і література, ромаїці-германські 
мови і література (французька, англій
ська і німецька), правознавство.

Заяви про вступ до університету прий
маються: на денне навчання—з 20 черв
ня по Зі липня, па вечірнє 1 заочне на
вчання — з 20 квітня по Зі липня.

ГОРЛІВСЬКИЙ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
імені РУМЯНЦЕВА

оголошує прийом учнів 
на 1970—1971 навчальний рік

НА І і III КУРСИ ДЕННОГО І ВЕЧІРНЬОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ; 
ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА;
На перший курс денного 1 третій курс вечірнього та заочно

го відділення по спеціальності:
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИ

ЄМСТВ І УСТАНОВ.
На третій курс денного і вечірнього відділення по спеціаль

ності:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛО

ВОСТІ.
На перший курс приймаються особи, які успішно здали 

екзамени з російської мови (диктант) і математики (усно) в 
обсязі неповно-середньої школи.

На третій курс приймаються особи, які успішно здали ек
замен з російської мови і літератури (твір) І математики 
(усно) в обсязі середньої школи.

На вечірнє І заочне відділення приймаються особи, які 
працюють на внробииціві по спеціальності, яку вивчають в 
технікумі.

Учні денною відділення забезпечуються гуртожитком І сти
пендією. Учні підтемних спеціальностей і відмінники на
вчання одержують підвищену стипендію.

Заяви про прийом подавати на ім’я директора технікуму 
з додатком: документи про освіту (в оригіналі); копія сві
доцтва про народження; автобіографія; три фотокартки 
(розміром 3x4 см); довідка про стан здоров’я, (встановленого 
зразка, про відсутність хвороб, які перешкоджають в роботі 
на вугільних шахтах); копія трудової книжки, завірена під
приємством; характеристика із школи чи з підприємства; для 
військовозобов'язаних — військовий квиток або приписне сві
доцтво — пред’являється особисто.

Оссби, які досягли 16-річного віку, без пред’явлення пас
порта, в технікум не приймаються,

Заяви приймаються з 1 травня по 31 червня 1070 року.
Вступні екзамени для учнів, які поступають на денне від

ділення — з 1 по 20 серпня 1970 року, на вечірнє 1 заочне 
відділення — з 15 червня по 25 липня і з 1 по 20 серпня 1970 
року (без виклику на екзамени не приїжджати).

Зарахування в число учнів з 21 ио 25 серпня 1070 року.
Адреса: м. Горлівча, Донецької області, вул. Гагаріна. 40. 

Телефони: директор — 72-33-23, приймальна комісія: 7-58-57, 
навчальна частина — 7-52-13.

ДИРЕКЦІЯ.

Строк вступних іспитів: на денне іщд 
вчання — з 1 по 20 серпня, на заочне’ І 
вечірнє навчання — (н два потоки) з 1 
по 20 червня та з 1 по 20 серпня.

Місце складання іспитів — м. Одеса,
Строк зарахування до складу студен

тів: па денне навчання — з 21 по 25 
серпня, на вечірнє і заочне павчапня 
з 21 по ЗО серпня.

Університет має гуртожитки I їдальні.
Заяви 1 всі необхідні документі) над* 

сплати поштою або подавати особисто 
в приймальну комісію університету на 
адресу: м. Одеса, пул. Петра Вели
кого. 2. приймальна комісія.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4 

ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКО
ВАНИХ РОБІТНИКІВ З СЕРЕД

НЬОЮ ОСВІТОЮ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1970 — 1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ФОРМУВАЛЬНИКИ МАШИННОЇ ФОРМОВКіі - прий
маються юнаки віком )7,5 років з освітою 8—10 класів (строк 
навчання 1 рік):

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ - прийма
ються юнаки І дівчата віком 15 років з освітою 8—10 класів 
(строк навчання I рік).

ТОКАРІ — приймаються дівчата віком 15 років з освітою 
8—10 класів (строк навчання 2 роки);

СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКІІ — приймаються юнаки піком 
15 років з освітою 8—10 класів (<трок навчання 2 роки);

ТОКАРІ — приймаються дівчата віком 15 років з освітою 
в класів (строк навчання 3 роки):

СЛЮСАР1-РЕМОНТНИКИ — приймаються юнаки віком
15 років з освітою 8 класів (строк навчання 3 роки);

СЛЮСАРІ-ГНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ по виготовленню і 
ремонту штампів, пристосувань і пресформ — приймаються 
юнаки віком 15 років з освітою 8 класів (строк навчання З 
роки).

Навчання іт училніці безкошювне. Всі учні забезпечуються 
триразовим харчуванням, обмундируванням І спецодягом, а 
формувальникам надається обладнаний гуртожиток. Крім 
цього, всі учні одержують 33 проценти від зарплати під час 
виробничої практики.

Після закінчення училища всім випускникам видасться 
атестат по спеціальності, а учням з трирічним строком 
навчання ще й атестат зрілості. Ті, що закінчили училище з 
відзнакою, мають право поступити в Інститут поза конкур
сом.

Початок занять 1 вересня 1970 року.
Вступники в училище повіті подати слідуючі документи: 

заяву на ім’я директора, свідоцтво про освіту, характеристи
ку із школи, свідоцтво про народження, а ті,- що досяглі)
16 років, — паспорт, медичну довідку про стан здоров’я, до
відку квартального комітету чи сільради з місця проживан
ня, автобіографію, довідку про склад сім’ї, 6 фотокарток 
розміром 3x4 см.

Прийом документів проводиться щодня з 15 травня ц. р,, 
крім неділі, з 10 до 18 години.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої Революції 
№ 20. Телефони № 2-36-73 та 2-37-50.

ДИРЕКЦІЯ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

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

МАШИНІСТИ БУЛЬДОЗЕРІВ. СКРЕПЕРІВ, 
ГРЕЙДЕРІВ — строк навчання 1 рік, прий
маються особи віком не молодше 17 років;

МАШИНІСТИ ЕКСКАВАТОРІВ - строк на
вчання 1 рік приймаються особи віком не мо
лодше 17 років;

ТРАКТОРИСТИ-МАШИНІСТИ ШИРОКОГО 
ПРОФІЛЮ — строк навчання 1 рік, приймаю, 
гься юнаки І дівчата віком не молодше 16,5 
років;

ШОФЕРИ З КВАЛІФІКАЦІЄЮ СЛЮСАРЯ- 
строь навчання І рік. приймаються особи иі- 
ком не молодше 17 років;

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ« з дворічним 
гтроком 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;

МУЛЯРІ! — строк навчання 1 рік, приймаю
ться юнаки і дівчата віком пе молодше 16 ро
ків;

СЛЮСАР) ПО РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ — 
строк навчання І рік. приймаються особи ві
ком не молодше 17 років;

МЕХАНІЗАТОРИ МЕЛІОРАТИВНИХ ТА 
ІРИГАЦІЙНИХ РОБІТ з дворічним строком

^•) Наша адреса і телефони |І
м. Кіровоград вул. Луначарського, Л. 

Телефони; відповідального секретаря ~ 1-4S M, 
•ідділу військово патріотичного виховання і спор

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

БК 00576. Індекс 61197,

навчання, приймаються особи віком не молод
ше 15 років;

МАШИНІСТИ АВТОМОБІЛЬНИХ КРАНІВ- 
строк навчання І рік, приймаються особи віком 
не молодше 17 років.

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

Зараховані учні забезпечуються:
стипендією, триразовим безплатним харчу

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

Вступники надсилають на ім’я директора 
училища такі документи: заяву, паспорт чи до
відку замість паспорта, свідоцтво про освіту 
не нижче 8 класів, довідку з місця проживан
ня, характеристику з виробництва чи школи, 
автобіографію, три фотокартки (3x4 см).

ДОКУМЕНТИ ПРИЙМАЮТЬСЯ 3 10 квіт
ня по 31 СЕРПНЯ 1970 РОКУ.

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

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

ДИРЕКЦІЯ.

Київський 
технікум 
транспорт
ного 
будівництва

оголошує прийом

тих, що закінчили неповну се
редню школу, та юнаків, гцо 
закінчили повну середню школу, 

Технікум готує: техпіків-бу» 
дівсльникіп залізниць, мостів, 
тунелів та техніків-мехапіків бу
дівельних машин..

Технікум забезпечує гуртожіїт» 
ком; стипендія на загальних під
ставах.

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

Їхати тролейбусами 8 або 9 до 
зупинки «Рибкомбінат».

- ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОМЛ1УНЛР» - оргав Киро»оградс»дго 
обком» ЛКСМУ, ». Ккровсгрвд.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліикя, 2.

Зам. № 3504. Тираж 49 000.

ВОРОШИЛОВГРАДСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ
ІНСТИТУТ

оголошує прийом студентів на 1-й курс 
на 1970—71 навчальний рік на факультети 

і спеціальності:

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Технологія машинобудування, металоріжучі верстати І інст

рументи.
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

Автоматизація і комплексна механізація машинобудування. 
Гідравлічні машини і засоби автоматики.

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДУВАННЯ
Електричні машини І апарати.
Напівпровідникове І електровакуумне машинобудування. 
Електротермічні установки.

МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Машинні технологія ливарного виробництва. 
Обладнання і технологія зварювального виробництва.

ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Локомотивобудуванпя. Двигуни внутрішнього згоряння. 

Промислогіий транспорт. Підйомно-транспортні машини і об
ладнання.

Строк нЛвчання в Інституті 5 років. Прийом заяв проводи
ться з 20 червня по 31 липня, Вступні екзамени — з 1 по 20 
серпня.

Особи, які поступають на всі спеціальності, складають 
вступні екзамени з таких дисциплін:

профілюючі: математика (письмово І усно), фізика (усно): 
ненрофілюючі: українська мова І література чи російська 

мова І література (твір).
Заяви подаються на Ім’я ректора з додатком таких доку

ментів: документ про середню освіту (в оригіналі), витяг з 
трудової книжки, завірений керівником підприємства чи ор
ганізації, характеристика а місця роботи (навчання), 4 фо
токартки (розміром 3x1 см), медична довідка (форма М 286), 
паспорт І військовий квиток чи приписне свідоцтво подаю
ться особисто.

Особи, які зараховані в Інститут, 
жктком.

Документи надсилати на адресу: м. 
лодіжннй, 20-а. Приймальна комісія,

забезпечуються гурто»

Ворошиловград, кв. Мо-

РЕКТОРАТ,
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