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Поле 
діяльності —
широке

У Кіровограді відбулась 
шоста конференція членів 
обласного відділення Всесо 
юзного товариства винахід
ників та раціоналізаторів 
(ВТВР). Про успіхи і досяг
нення раціоналізаторів та 
винахідників Кіровоірадщи- 
ни говорив у звітній доповіді 
голова обласної ради ВТВР 
Г. 1. Білан. В звітному році 
в технічній творчості взяло 
участь 22813 чоловік, які по» 
дали 34027 винаходів та рац- 
пропозицій. Впровадження 
їх у виробництво на тгідпри 
ємегвах області принесло 
17,1 мільйона карбованців 
економії за рік. Тільки ви
нахідники комбінату «Олек- 
сандріявугілля» своєю твор
чістю допомогли підприємст
вам заощадити понад міль
йон карбованців. Близько чо. 
трьох мільйонів карбован
ців економії дало впровад
ження рацвинаходів у сіль
ському господарстві.

Присутній на конференції 
головний інженер респуб
ліканської ради ВТВР М. В. 
Дубровський у своєму висту
пі відзначив, що Кірово- 
градщина по раціоналізації 
та винахідництву входить в 
четвірку областей республіки 
з найкращою постановкою 
цієї роботи.

В. ШЕВЧЕНКО, 
старший іпженер-ре- 
дактор Будинку нау
ково - технічної про
паганди.
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ЗВЕРНЕННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВСЕСОЮЗНОЇ 

ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ
ДО ВСІХ МОЛОДИХ ВИБОРЦІВ

Комсомольці і комсомолки, юнаки і дів- 
.чатаі Молоді громадяни країниі

14 червня відбудуться вибори до найви
щого органу державної влади — Верховної 
Ради СРСР.

Комсомольців, всю молодь країни глибо
ко схвилювало Звернення Центрального 
Комітету КПРС «До робітників і робітниць, 
селян і селянок, радянської інтелігенції, 
воїнів Радянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту, до всіх громадян великої 
Країни Рад» і викликало нове піднесення 
трудової та політичної активності. Молодь 
палко схвалює і підтримує Звернення ЦК 
КПРС до всіх виборців.

Як і всі радянські люди, комсомольці, 
юнаки і дівчата бачать у ньому ще один 
прояв піклування нашої партії про зміцнен
ня могутності соціалістичної Вітчизни, вияв 
найзаповітніших дум і сподівань народу, 
який прокладає шлях у комуністичне завтра. 

Комсомольці і молодь сердечно дякують 
рідній партії за високу оцінку їх праці та 
безмежне довір'я до молодого покоління, 
висловлені в Зверненні Центрального Ко
мітету.

ЦК ВЛКСМ впевнений, що відповіддю 
комсомольців, молоді на Звернення Цент
рального Комітету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу будуть видатні діла, що 
вони знову підтвердять свою рішимість 
не шкодуючи сил парцювати над здійснен
ням завдань, які висуває партія, свою го
товність внести гідний вклад у будівництво 
комунізму.

Нинішні вибори до Верховної Ради СРСР 
відбуватимуться в Ленінський ювілейний рік. 
Для молодого покоління країни, як і для 
всіх радянських людей, з ім'ям Леніна, з 
Комуністичною партією нерозривно зв’язане 
втілення в життя принципів радянської со
ціалістичної демократії.

У Леніна молоді покоління вчились мис
тецтва перетворення життя на комуністич
них засадах. Виконуючи заповіти великого 
вождя, комсомольці, молодь завжди були і 
лишаються в перших лавах захисників за
воювань Великого Жовтня, активними учас
никами соціалістичного і комуністичного бу
дівництва.

Молоді громадяни країниі
Ради, соціалістична демократія — творін

ня наших батьків і дідів. Влада Рад завойо
вана кров’ю робітників і селян у жовтні 
1917 року. Вони відстояли її в найжорстокі- 
ших боях з ворогами на полях громадян
ської і Вітчизняної воєн, зміцнили в буднях 
великих будов. Сьогодні ми успадковуємо 
справді народну владу і повинні пам'ятати 
наказ батьків — берегти її так само свято, 
самовіддано і безкорисливо, як це робили 
вони.

Вибори до Верховної Ради СРСР — вияв 
торжества радянської соціалістичної де
мократії. Комуністична партія і Радянська 
влада відкрили перед молодим поколінням 
широкі перспективи, створили . можливість 
для творчої праці, освіти, всебічного гармо
нійного розвитку особи. Щодня, щогодини 
всі ми відчуваємо втілення в життя принци
пу — все в ім’я людини, все в ім’я розвитку 
її здібностей.

Молоді громадяни країни — повновладні

господарі своєї Вітчизни, Разом з старшим 
поколінням вони стоять біля верстатів і ви
рощують урожай, споруджують електро
станції і охороняють священні рубежі нашої 
Батьківщини, розкривають таємниці приро
ди і вчаться управляти справами суспіль
ства, прагнуть працювати, вчитися і жити 
по-ленінському.

Йдучи на вибори до Верховної Ради 
СРСР, радянська молодь голосуватиме за 
дальше зміцнення економічної і оборонної 
могутності нашої Батьківщини. Кровною 
справою комсомольських організацій стала 
участь у боротьбі за підвищення ефектив
ності суспільного виробництва, прискорення 
темпів науково-технічного прогресу. Сьо
годні наша насущна турбота — виконання 
рішень грудневого (1969 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, завдань, поставлених у Листі Цент
рального Комітету КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про поліпшення 
використання резервів виробництва і поси
лення режиму економії в народному госпо
дарстві».

Прогрес нашого суспільства завтра багато 
в .чому залежить від того, як сьогодні вико
ристовує наша молодь право на освіту. 
Мільйони радянських студентів, учнів техні
кумів, шкіл, професійно-технічних училищ 
оволодівають знаннями, найновішими досяг
неннями науки і техніки, висотами культури. 
Нові можливості перед юнаками і дівчатами 
відкриває перехід до загальної середньої 
освіти.

У нашій країні неухильно втілюються в 
життя ленінські ідеї про участь молоді в 
управлінні суспільством і державою. Близь
ко 500 тисяч молодих громадян є обранця
ми народу в місцевих Радах, а також у 
Верховній Раді СРСР і Верховних Радах 
союзних і автономних республік. У Радах 
створено постійні комісії у справах молоді. 
Найкращі з кращих представників молодого 
покоління висунуті кандидатами у депутати 
Верховної Ради СРСР.

Ми з гордістю повторюємо ленінські сло
ва, що пролетарська, соціалістична демо
кратія в мільйон раз демократичніше від 
усякої буржуазної демократії.

Нам, молодим, разом із старшим поколін
ням зберігати, розвивати і примножувати 
традиції радянської демократії.

Нам, молодим, разом, із старшим поколін
ням утверджувати могутню силу ідей соціа
лізму і пролетарського інтернаціоналізму, 
великий союз робітничого класу і селянства, 

Разом із старшим поколінням радянських 
людей нам, молодим, і далі зміцнювати мо
рально-політичну єдність радянського су
спільства, дружбу народів нашої багатона
ціональної держави.

Йдучи на вибори до Верховної Ради СРСР, 
кожен з нас віддасть свій голос за радян
ський спосіб життя, за передову радянську 
ідеологію, за марксизм-ленінізм — вічно 
живе, всеперемагаюче революційне вчення.

Радянська молодь цілком і повністю під
тримує ленінську миролюбну зовнішню по
літику Комуністичної партії і Радянського 
УРЯДУ, знову підтверджує свою непохитну 
вірність великій пролетарській інтернаціо
нальній єдності в антиімперіалістичній бо
ротьбі народів світу.

Молодь Країни Рад — разом з народом і 
молоддю героїчного В’єтнаму і Лаосу, які 
мужньо б'ються з американськими агресо
рами та їхніми поплічниками, вона гнівно 
засуджує агресію імперіалістів США проти 
Камбоджі і вимагає негайного та беззасте
режного виведення військ американських 
агресорів з усіх країн Індокитаю.

Радянська молодь — з вами, народи і мо
лодь арабських країн, у вашій боротьбі 
проти зазіхань ізраїльських агресорів та їхніх 
покровителів. Вона рішуче підтримує спра- 
аедливу боротьбу народів проти імперіаліз
му і неоколоніалізму, за національне і со
ціальне визволення з Азії, Африці і Латин
ській Америці, в усіх куточках земної кулі.

Юнаки і дівчата Радянського Союзу ви
словлюють свою повну солідарність з про
гресивною трудящою молоддю капіталістич
них країн, яка посилює боротьбу за Свої 
соціальні права, проти засилля монополій, 

Комсомольці і комсомолки, юнаки і дів
чата!

Ми є спадкоємцями революційної справи 
батьків. Виступаючи на урочистому засідан
ні, присвяченому 100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна, Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв сказав; 
«Старше покоління борців за соціалізм 
виховало гідну зміну, передало їй свій 
досвід, свої знання, переможну ленінську 
естафету. Партія глибоко впевнена, що ра
дянська молодь та її передовий загін — 
Ленінський комсомол, у лавах якого вже 
пройшли політичну школу понад 100 мільйо
нів радянських людей, прославлять Батьків
щину новими видатними ділами».

Цю величезну віру партії, цю високу 
честь ми повинні постійно виправдувати 
своєю самовідданою працею в ім’я щастя 
народу, дальшого розквіту нашої любимої 
Батьківщини.

Багатогранна діяльність Комуністичної 
партії, її беззавітне служіння інтересам тру
дящих — надихаючий приклад для молоді. 
Ленінський комсомол, радянська молодь 
вдячні рідній партії за батьківське піклуван
ня про підростаюче покоління, за її безус
танну працю в ім’я торжества комунізму.

Йдучи на вибори до Верховної Ради 
СРСР, комсомольці, все молоде покоління 
країни знову підтвердять свою вірність ле
нінським ідеалам, згуртованість своїх лав 
навколо Комуністичної партії та її ленінсько, 
го Центрального Комітету.

Центральний Комітет ВЛКСМ закликає вас, 
юнаки і дівчата, молоді громадяни Країни 
Рад, палко відгукнутись на Звернення Цент
рального Комітету КПРС до всіх виборців і 
в день виборів усім, як один, прийти на 
виборчі дільниці, віддати свої голоси аа 
кандидатів блоку комуністів і безпартій
них — кращих синів і дочок нашої Батьків
щини, за нашу славну ленінську партію, за 
комунізм,

Наші трудові успіхи — дню виборів!
Наші голоси — кандидатам непорушного 

блоку комуністів і безпартійних!
Хай живе наша Радянська Батьківщина!
Хай живе Комуністична партія — розум, 

честь і совість нашої епохи!
Хай живе комунізмі

День 
відкритих 
дверей
проведено в Каиітаиівсько 
му профтехучилищі № 10«
Близько ста випускників се- 
оедиіх та восьмирічних шкіл 
ііовомиргородського райо-

ну, які мають цього року 
вступити до училища, огля 
пули класні кімнати та май 
стерні училища, побували в 
цехах місцевого цукрокомбі- 
нату.

Цього дня в гостях у цук
ровиків був ансамбль пісні і 
танцю Кіровоградсь кого 
Будинку культури профтех- 
ОСВІТІІ.

На знімку: секретар комсо
мольської організації учили
ща Віктор Середа знайомить 
випускників Капітанівської 
СШ та Тншківської восьми
річки з однією з майстерень 
училища.
Текст і фото 10. Лі ВАШ НИ
КОВА.

На трасі —
„ЯК-40“

Центральний Комітет Всесоюзної Ленінсьноі Комуністичної Спілки Молоді

САЛЮТІЛЛІЧУ
Позавчора, 19 травня, юні ленінці нашої республіки, як І 

вся щаслива дітвора Країни Рад, широко і радісно відзначили своє свято - .18-у річницю Всесоюзної піонерської орган"- 
зації. Клятвою партії, рапортом Батьківщині звучав їх 
бойовий девіз: «Завжди напоготові!»
тнся"Я»пукзмнаІІАУ Івулі'ц| 1 -пл<?щі столиці України наповни- 
н гі ямиУ п«. -Р"І0) ьараианів, дзвінкими піонерськими

1,0 ад ° т“сяч піонерів міста-героя і області взяти псі г )тчьнїГ?,С-°Му "•праді-марші. Від Петрівської алеї п" 
до" ІикТ'ічС1|Рап І$ИЄ8а “ ^'ИатикУ школярі рушили
іїізація. ’ ' Ле"ІІ,у' ч"е ім я “оенть піонерська орга-

Нд імпровізованій трибуні біля пам'ятника вождю — керів. 
ка ',1ської. партійних організацій, члени бюро 

ЦК ЛКЕМУ, обкому і міськкому комсомолу, почесні гості 
свята. Член міського піонерського штабу, учень середньої 
школи № 8 Микола Мсльничснко здає рапорт першому сскре- 
тарспі Київського міськкому комсомолу Анатолію Корпієнку. 

Стрункими рядами проходять учасники урочистого маршу 
вздовж трибуни, віддаючи салют рідному Іллічу Вони по-

кладають до підніжжя монумента букети квітів. Кращі з 
кращих несуть тут почесну піонерську варту.

Барвисте свято нашої дітвори тривало в Палаці спорту, де 
відбувся зліт піонерів Київщини.

Секретар міського комітету партії А. Г. Шеве.тев сердечно 
поздоровив юних ленінців з святом і закликав їх вчитися і 
працювати, як заповідав Ілліч, в усьому брати приклад з 
комуністів, бути вірними революційним, бойовим і трудовим 
традиціям старших поколінь.

Про участь школярів області у всесоюзній експедиції 
«Заповітам Леніна вірні», республіканському огляді піонер
ських рядів розповів перший секретар Київського обкому 
комсомолу Костянтин Маснк, Він зачитав рішення бюро 
обкому ЛКСМУ про нагородження кращих піонерських дру
жин і районних піонерських організацій.

Урочиста частина зльоту закінчується піснею «Злиньте 
вогнями», яку виконують усі присутні.

Потім перед юними киянами виступили артисти Україн
ського художньо-спортивного ансамблю балету на льоду, які 
показали свою нову програму,

(РАТАУ).

Минулого тижня вперше 
здійснено рейс турбореак
тивного літака «ЯК-40» на 
трасі Кіровоград — Одеса.

Цей комфортабельний кра
сень порівняно недавно по
чав використовуватись на 
повітряних трасах аерофло
ту. Та за короткий час ма
шина завоювала велику по
пулярність у пасажирів і 
льотчиків.

«ЯК-40» — перший в краї
ні турбореактивний літак, 
який може робити зліт з 
грунтових злітно-посадоч
них смуг довжиною в 350 
метрів. Крейсерська швид
кість машини 550 кілометрів 
на годину. Пасажирський 
салон розрахований на 24 
пасажири. Машина проста і 
надійна в роботі. Час пере
льоту з Кіровограда до Оде
си — 4з хвилин.

Відкриті також нові рейси 
на Херсон, Ровно, Донецьк. 
Вони здійснюватимуться на 
комфортабельних літаках 
«АН-24».ііа цих же машинах 
будуть тепер виконуватись 
рейси до міст Сімферополя, 
Львова, Дніпропетровська, 
Харкова.

Після перерви відкрито 
рейс до Вінниці.

ІО. СТОРЧАК.



2 етор. „МолодаА комунар“ 21 травня 1970 рову

«Любіть працю на землі, бо без 
цього не буде щастя нам і дітям 
нашим ні на якій планеті».

О. Довженко.

І’Ш*ИВЕ серед людей на Сході така 
притча. Йшов давним-давно пусте

лею мудрець. Бачить, будівельники 
щось споруджують. Запитав мудрець в 
одного:

— Що ти робиш?
— Цеглу кладу, — відповів понурений 

чоловік.
— А ти що робиш? — запитав у ін

шого.
—Стіну мурую, — відповів той закло

потано.
Тоді мудрець задав це ж питання тре

тьому.
— Палац будуюі — з гордістю мовив 

третій і, усміхнувшись, витер піт з чола.
— Ось хто справжній зодчийі — Ви

гукнув мудрець...
Можливо, це казка. Але як яскраво 

тут виявлено ставлення людей до робо
ти. Згадалася ця притча мені, коли я 
розмовляв з Інженером Володимиром 
Чудниковим на Олександрійському елек
тромеханічному заводі.

Доки не клеїлася розмова, я намагав
ся по очах відгадати, що б відповів Во
лодимир отому мудрецю?
■ООБОТУ без пошуку Володимир не мо- 
А же собі уявити. Постійно вивчає но
ве. І на заводі прагне потрапити саме на 
ту ділянку, де щось не ладиться, де по
чинають опановувати нову продукцію, 
нові механізми,

Я не /лаю наміру виділити його серед 
колег, вихваляти. Розпізнати дещо глиб
ше Володимира допоміг такий випадок. 
Якийсь час тому завод виготовив партію 
магнітних підсилювачів. Це була нова 
продукція. Коли вже готову її почали ви
пробовувати, виявились дефекти. Зага
лом незначні. Але ж підсилювачі від
правляли для Асуанської електростанції 
в ОАР. Чи ж могли робітники допустити, 
щоб на честь заводської марки лягла 

пляма? В десятках різних країн знають 
їхню продукцію, і всюди спеціалісти да
ють їй високу оцінку.

Виявити причини, через які допущено 
дефекти, напросився Чудников. Звичай
но, була розмова і в кабінеті директора 
заводу. І з головним конструктором до
велось дискутувати на цю тему. З усього 
було зрозуміло одне — треба шукати.

ЖАР
НАРИС

ВОЛОДЬЧИНАПТІИЩМ
Не день і не вечір просидів Володимир 
над схемами, кресленнями. Виконав де
сятки розрахунків. Здавалося, найпра
вильніший варіант монтажу підсилювачів 
уже знайдено. Та Володимир з прита
манною йому прискіпливістю переві
ряв усе знову й знову. І розв’язка при
йшла. Інженер вніс відповідні поправ
ки — і чергова партія підсилювачів при 
перевірці виявилась відмінною.

ЩЕ ОДИН епізод з його інженерної ді
яльності. Відправляли для випробу

вання в термобарокамері електровиро
би, яким виписувалась путівка в суворе 
життя, тобто в несприятливі кліматичні 
умови.

— Кого ж послати, щоб довів діло до 
ладу?

— Чудникова, — вирішили на заводі. 
І не помилилися. Він не лише довів 

справу, а й привіз з відрядження велику 
мрію.

— Чудова камера! Нам би таку. Ось де 
дійсно можна перекопатися у довговічності і 
надійності виробів.

І ця мрія не залишила його. Як інженер, він 
просто пе міг розлучитися з нею. Які б тур
боти не лягали на плечі, а мрія жила.

— У тебе щось не ладиться на роботі, Воло
дю? — не раз запитувала вдома дружина. — 
Чим ти заклопотаний?

— Все гаразд.

— Я ж бачу... Відпочити тобі треба.
—- Справді, Женю. Майнемо десь на цілий 

місяць, га? Яблука саме достигли.
У Володимира вже були квитки на поїзд, ко

ли па заводі стало відомо, що незабаром одер
жать термобарокамеру.

— Не вийде, Женю, на місяць. Робота буде...
— Чому ж ти радієш?
— Потім скажу.
Ного відізвали з відпустки на другий тиж

день.
— Пробач, що не дали відпочити, — сказав 

Чудникову директор. — Порадилися ми тут і 
вирішили призначити тебе старшим інженером 
центральної заводської лабораторії. Будеш ке
рувати установкою і наладкою термобарока
мери. Підбирай тямущих людей...

Просто гостем став він тепер вдома. 
Майже місяць жив на заводі. Забував 
про їжу і відпочинок. Бувало, ледь 
встигне Володимир дійти до рідного по
рога, як вже чекає чергова машина. Зно
ву треба їхати на завод, «закапризувала» 

камера. І знову з головою поринав Во
лодимир у креслення, в документацію.

Запуск термобарокамери став для 
Чудникова і його групи ентузіастів 
справжнім святом.

Спершу випробували вхолосту. Потім заван
тажили електровироби і ввімкнули камеру. По
вільно поповзли стрілки приладів на пульті 
управління. Ось вони вже на червоних рисках. 
Камера працює на повну потужність. Там, 
всередині, зараз спека вища, ніж на екваторі. 
Через деякий час в камері утворюється «по
люс». На трубчатих радіаторах виступає Іній. 
Все йде відмінно.

Кому часто посміхається удача, ка
жуть: везучий. Про Чудникова можна 
сказати, що везе йому на кожному кро
ці. Він і в небі літав. Не пасажиром, а за 
штурвалом літака. 1 на цілинних землях 
встиг побувати. Про його працю там свід
чать дві медалі. У свої неповні тридцять 
закінчив технікум, потім інститут і вже 
став, як кажуть, ведучим інженером на 
заводі. Чудников тривалий час очолює 
раду молодих спеціалістів підприємства. 
В Олександрійському міськкомі ЛКСМУ 
ця рада на першому рахунку.

В чому ж причина везіння? Справа 
тому, що Володимир постійно і багато 
працює над собою. В його домашній біб
ліотеці десятки технічних книг, А настіль
на — «Електронна будова автоматики». 
Інженер жадібно слідкує за новинками, 
що друкуються в технічних журналах. 
Допитливість, стремління не лише взнати 
щось нове, а й робити його своїми рука
ми — стали рисою характеру молодого 
інженера. Тепер я знаю, які слова ви
гукнув би отой древній мудрець, якби 
почув відповідь Володимира Чудникова 
на своє віковічне запитання.

— Порядок! — 
ву з капітанського 
рою...

//
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доповідають Чуднико- 
містка над барокаме-В. КОЛЕСНИКОВ, газети «Ленінськийпрацівник 

прапор».
м. Олександрія.
На фото: Володимир Чудников знову на ви

пробуванні пової апаратури.
Фото В. ПОЛУДНЯ.

@ РАПОРТУЄЛЇО КОМСОМОЛЬСЬКОМУ З’ЇЗДОВІ

НОВІ,
ПІДВИЩЕНІ

Нещодавно комсом олія 
«Червоної зірки», як і весь ра
дянський народ, урочисто від
значила ювілей Володимира Іл
ліча Леніна. І ось знову набли
жається знаменна подія в її 
житті __ XVI з’їзд Ленінського 
комсомолу. Це не може не хви
лювати наших юнаків і дівчат, 
ці дві події пов’язуються в сер
цях кожного з них воєдино і 
кожен комсомолець паргне зу
стріти комсомольський форум 
своїми особистими трудовими 
дарунками.

Багато комсомольців «Чер
воної зірки», цілі колективи бе
руть на честь з’їзду підвищені 
зобов’язання, більше ста п’ят
десяти з них достроково вико
нали свої особисті завдання 
п’ятирічки. Серед них — слю
сар інструментального цеху

НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

ЯКОСЬ мені доис.іось побувати в інституті сільськогосподар
ського машинобудування. Па дошці оголошень у вічі кинуло

ся: «Сьогодні о вісімнадцятій тридцяті. — чергове засідання 
клубу «Романтик», а поруч — звернення до студентів, написане 
в такій інтригуючій формі, що лишатися байдужим я не міг. То
му п призначений час і зайшов до названої аудиторії. Не дуже 
романтичне слово «засідання» мало відповідало дійсності. Тут 
було якось по-домашньому затишно. Виступали всі по черзі. 
Втім, виступали, — не те слово, кожний просто розповідав про 
вибраного ним поста або композитора. Члени клубу познайоми
лись з віршами відомих поетів, прослухали пісні.

Втрете зібралися «романтики»... А почалося все з того, що 
одного разу кілька студентів за
лишилися після занять у вільній 
аудиторії. Вони співали пісні під 
гітару, читали вірші. Викладач 
англійської мови М. П. Столяро
ва запропонувала їм створити 
клуб з любителів музики та по
езії. Ідея сподобалася. «Новона
родженому» дали Ім’я «Роман
тик». До складу активу увійшли

студен пі Люда Пархомчук, Толя Духовний, Женя Заславська та 
Люда Новикова.

«Романтики» стали збиратися вже не випадково, як раніше. 
Актив клубу і його керівник заздалегідь намічали дату І тему 
чергового засідання, не виключаючи при цьому можливості ім
провізації.

З часом коло питан», які розглядались у клубі, розширюва
лось. Адже девіз клубу: говорити про те, що може бути цікавим. 
Якщо раніше панували тут музика І поезія, то тепер, говорячи 
словами одного з «романтиків», тут є «все для душі». Так, на 
четвертому засіданні хлопці і дівчата мали змогу познайомитись 
з творчістю романтика моря Айвазовського, а ще до того, — не 
виходячи з аудиторії, здійснити подорож по Кавказу. Провідни
ками в останньому випадку були студенти, яким у минулому 
році довелося побувати в тому гірському краї і які тепер дуже 
цікаво розповідали про нього

До всього сказаного вище залишається додати, що у клуба 
вже е гімн.

В. ГРИ ЦЕЛ І».
м. Кіровоград.

Закінчивши курен механізаторів. Тамара 
Уснк працювала трактористкою у колгоспі 
імені Куйбпшева Новомиргородського ра
йону. Працювала добре, з вогником, як і 
лнчнть комсомолці.

А нещодавно її перевели па молочно-то
варну ферму — там була потрібна людина. 
За короткий строк комсомолка освоїла 
нову професію і тепер є однією з кращих 
доярок.

Малюнок В. ШУЛЬГИ,

Інститут сільськогосподарського 
машинобудування.

Василь Галат, електрозварник 
механоскладального цеху № 2 
Микола Казьмирук, формуваль
ник ливарного цеху сірого ча
вуну Василь Заревнюк та бага
то Інших. Кілька днів тому в 
комітет комсомолу прийшла 
звістка: бригада зварників ме
ханоскладального цеху № 1
(бригадир Віктор Недспас), пе
реглянувши свої можливості, 
взяла на честь XVI з’їзду 
ВЛКСМ нові підвищені зобов’я
зання. Молоді робітники зобо- 
в’язалися травневий план вико
нати до дня відкриття з’їзду, а 
в день відкриття працювати на 
зекономлених матеріал а х,
електродах, 
дроті, газі та

зварювальному 
електроенергії.

Крім того, кожен з членів бри
гади в день відкриття з’їзду
виконає не менше двох 
змінних норм.

Бригадир електрозварників 
Віктор Недопас, групкомсорг 
Валерій Константинов, члени 
бригади Діна Пузанова, Вален
тин Миронов, Володимир Сер- 

гієнко, Іван Чуп, Василь Мотен- 
ко, Леонід Терещенко, Вален
тин Марков звернулися до всіх 
комсомольсько - молодіжн и х 
колективів заводу з закликом 
підтримати їх почин, боротися 
за право називатися колектива
ми імені XVI з’їзду ВЛКСМ.

Заклик електрозварників під
хопила бригада токарів механо
складального цеху № 1 (брига
дир Валентина Братчик), ком
сомольсько - молодіжна брига
да верстатників механоскла
дального цеху № 4 (бригадир 
Надія Щербань) та багато ін
ших комсомольсько-молодіж
них колективів.

День відкриття комсомоль
ського форуму стане днем 
ударної трудової вахти всієї 
комсомолі! нашого заводу. 
Цього дня кожен юнак, кожна 
дівчина покажуть всю свою 
майстерність, все своє вміння,

М. СКЛЯНИЧЕНКО, 
секретар завком5' комсомо
лу заводу «Червона зірка».

ТІИНІ, як ніколи, зріс потяг 
радянської молоді до ле

нінської ідейної спадщ и н и. 
«Вчитися комунізму» — це 
значить передусім: система
тично оволодівати основними 
положеннями ленінської теорії, 
навчитися застосовувати їх у 
практиці комуністичного бу- 
бівництва.

Щоб допомогти юнакам і 
дівчатам у вивченні праць на
шого вчителя і вождя, Дер
жавна ордена Леніна бібліоте
ка імені В. І. Леніна випустила 
спеціальний бібліографічний по
сібник для молоді.* Не випад
ково епіграфом до посібника

взяти 
СОБІ
ВСЮ СУМУ ЗНАНЬ
обрані слова Н. К. Крупської:

«Леніна не потрібно перет
ворювати в ікону.

Треба, щоб його ідеї служи
ли керівництвом до дії. Ця 
думка, здається мені, повинна 
бути керівною ідеєю у тих 
комсомольців, які хочуть стати 
ленінцями».

Упорядники посібника поста
вили перед собою завдання: 
допомогти читачам підібрати 
для вивчення праці В, І. Лені
на стосовно до їх планів і те
матики. Мова йде про зосеред
ження уваги на деяких основ
них ідеях творів В, І. Леніна з 
таким розрахунком, щоб нада
лі самостійне вивчення викли
кало бажання «ще раз розкри
ти ленінський том». При цьому 
врахована тематика «Ленін
ських уроків», що проводять
ся в системі політичної освіти 
молоді.

Відповідно до цих завдань 
посібник побудований досить 
оригінально. Він складається з 
двох розділів. Перший — «Ти 
і суспільство» — з двох бесід: 
«Про мораль комуністичну і 
буржуазну. Смисл жи т т я. 
Щастя людини» та «Демокра
тія. Свобода і відповідальність». 
Остання включає також питан
ня «Твоє ставлення до праці. 
Дисципліна». Найважливіш и м 
питанням всебічної освіти мо-

♦«Над раскрытым томом Ленина» 
Издательство «Книга», Москва. 1969. 

лоді присвячений другий роз
діл, який носить назву «Врівні 
з віком». До нього входить за
гальна частина — «Поговори
мо про слова В. І. Леніна: 
«...Взяти собі всю суму люд
ських знань...» Тут розгляда
ються такі проблеми, як став- 
лення до культурної спадщи
ни, самоосвіта і вільний час, 
знання і моральність. Крім то
го, до другого розділу входять 
три самостійні бесіди: «Марк- 
сизм-ленінізм — основа науко
вого управління суспільством», 
«Фундамент комунізму ство
рюється на сучасній технічній 
основі» і «Про наше ставлен
ня до мистецтва». В кінці по
сібника даний алфавітно-тема
тичний покажчик.

Цікаво побудована кожна 
бесіда. Розпочинається вона, як 
правило, роз’ясненням погля
дів В. І. Леніна по певному пи
танню, що робиться на основі 
рекомендованої літера тури. 
Рекомендується також літера
тура, що підтведжує ленінські 
ідеї і показує їх розвиток у на
ші дні. Однак центральне міс
це в кожній бесіді займають 
праці В. 1. Леніна, які рекомен
дуються повністю або в урив
ках. До кожної з них дано чіт
ке і досить глибоке поясненню 
У бесідах рекомендується не 
лише політична, а й художня 
література, подаються цікаві 
дані соціологічних досліджень.

Посібник дає корисні пора
ди, як користуватися повним 
зібранням Творів В. І. Леніна, 
як відшукати необхідну пра
цю, звертає увагу на наявність 
великої коментуючої літерату
ри.

Зосередження уваги на пи
таннях, що найбільше хвилюють 
радянську молодь, роз'яснен
ня основних ленінських по
ложень, цікава структура бе
сід, дохідлива мова — все це 
робить посібник цінним і при
вабливим, Він, без сумніву, на
дає велику допомогу в органі
зації роботи по вивченню 
праць В. І. Леніна.

Усім, хто прагне стати ленін
цем, хочеться нагадати думку 
Н. К. Крупської про те, що ос
новним завданням __ —
Творів В. І. Леніна потрібно 
вважати розуміння 
ідей, засвоєння

вивчення

суті його 
ленінського" 

методу, підходу до явищ нав
колишньої дійсності і їх оцінки, 
уміння застосувати ленінізм до 
нових умов, нових ситуацій.А. РОЗЕНБЕРГ, 
кандидат педагогічних наук. 1
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.(Продовження. Початок в газетах 
за 14, 16 та 19 травня).

Заспівував сибіряк - українець 
Неділя, старшина роти, здоровен
ним дядько років двадцяти п'яти, 
’ басовитим голосом. Підтягував 
йому старшин сержант Куріцин, 
москвич, командир^лінометної об
слуги, що мав не сильний, але 
приємним тенор, і ординарець 
Озерова «вільний козак» Дудчен
ко, володар контр-басу. Ці троє 
були головними піснярами, але 
завжди брали на підмогу ще двох- 
трьох солдат.

Неділя приносив флягу пайко
вої горілки що пахла діжкою, 
сильно розбавленої за той довгий 
шлях, який вона робила від вино
курні до передової, але всеодно 
Цінувалася. Вип'ють, бувало, по 
стопці, «прочистять горлянки», і 
Неділя відкине назад голову, по
дивиться кудись через колодовий 
настил землянки і приглушено-ба- 
совито почне:

Ой, Днепро, Днепро, 
ты широк, могуч...

Голос його вже при словах 
«...над тобой летят журавли» гри
мів так густо, що вогонь у гасничці 
дрижав, збивався набік, ніби дув 
на нього хтось. І тут, неначе між 
іншим, співуче-неголосно приєдну
валися до пісні сержант Куріцин 
5 Дудченко. Потім — сам командир 
роти і всі, хто приходив на пісен
ний вечір. Від дружного хору вже 
не одна гасничка, а й вся землянка 
тремтіла, повітря, здавалося натя
гувалося, як барабанна шкіра, і зі 
стелі сипалася земля.

Неділя починав диригувати, тро
хи схиливши голову, прислухаю
чись до хору. Диригував якось він 
по-особливому, з першого погля
ду — негарно, невміло, але на
справді — дуже чутливо і з 
натхненням: з примруженими очи
ма і виразом самозабуття на об
личчі водив перед собою рукою, 
ніби щось ніжно пригладжував.

Співали українські пісні «Роз
прягайте, хлопці, коні...», «Поза 
лугом зелененьким...», «Світить 
місяць», співали старинні російські 
«Ой ты, степь широкая...», «Волга- 
Волга, мать родная...», фронтові — 
«Землянку», «Огонек», «Тает снег 
в Ростове, тает в Таганроге...».

Озеров, не маючи голосу, рідко під
співував, І то після того, як Дудченко 
кивне йому: «Що ж ви. комвзводе? По
могайте!» Більше слухав, при такому 
припливі почуттів і картин, що на очі 
сльози навертались. Згадувався дім, 
святкові приготування, біганина, уро
чистий прихід гостей, які дарували 
маленькому Вітьку Озерову: хто — 
пригірщ горіхів, хто — ласунець на па
личці, а хто просто — пиріжок з ма
ком. сливами або сиром. Але не лише 
це було приємним — з гостями прихо
дили однолітки, хлопчики і дівчатка, 
зав’язувалися знайомства, влаштовува
лись галасливі ігри. І все ж найбіль
шим щастям було не це — інше: потра
пити між дорослих за стіл.

Бувало, хтось із гостей примітить 
Вітю і радісно вигукне:

— То, глянь, який уже великий!

Ану-но підійди, подивлюсь на тв
оє. В школу ходиш?

— Ні-і, — відповідав Вітя, по
хнюпившись, затиснути* між колін 
^скавого дядька, уявляючи шко

лу .чимсь далеким, недосяжним, 
семи замками: ще цілих два 

роки треба рости.
~~ Нічого, скоро підеш...
Пили за тих, хто живий і 

ТИХ, кого вже немає, але хто 
Лишив по собі добру пам’ять, 
ли за майбутнє хороше життя, го>

за 
за- 
пи-

Микола ПЛЕВАКО

йду чи
НА
ЗАХІД

рай
ком»

при- 
куплет

ворили про нинішнє, а потім хтось 
у гомоні, різноголосиці, серед су
перечок і палких пояснень 
том гаркне, заглушуючи всю 
панію:

Хаз-Булат мо-ло-дой,
Бедна-а са-кля тво-я...
Гості відразу змовкують, 

слухаються і наступний 
підхоплює вже весь стіл...

«Як все це близько, які викликає 
хвилювання! Чи доведеться коли- 
небудь знову почути голоси рід
них за великим святковим сто
лом?» — думав Озеров, закутав
шись у плащ-накидку, йдучи оба
біч дороги, вибираючи, де тверді
ше

— А німці знаєте, що співають, 
товаришу комвзводу? — підійшов 
Дудченко, посміхаючись.

— Які німці? Що співають? — 
Озеров ніби прокинувся від за
буття, здивовано глянув на орди
нарця, ще 
дитинстві.

— Баби 
ся в гурт, 
гармошці,

— Нема
До свидания, хозяйка!
Нема пива, нема вина,
До свиданья, Украина!..

Так фрицям тоскно, так сумно, що 
дехто сльозу випускає. Це ж тре- 
баї Прижилися, йти не хочеться.

— Ще б! — підхопив солдат, 
що проходив поруч. — Не бійся, 
не те, що в піщаній Прусії: бруква 
та картопля, та ріденький супик, 
(дві-три галушки плаває і дно та
рілки видно) та киселик із клюк
ви... Бував я у них на обідах...

— А на Україні черески від го
лодухи Не підтягували, — буркнув 
Дудченко. — Баби розповідають, 
м’ясо жерли, вмокуючи в смета- 
нуі

весь там, у далекому

розповідають: зберуть- 
один награє на губній 

а інші затягують: 
курка, нема яйка,

е- Подавитися б їм! ■— зло ска
зав Озеров...,
ТОЖЕ за Південним Бугом, підхо

дячи увечері ключем до вели
кого села о балці, мінометна рота 
наткнулася на засаду. Комусь при
йшло в голову звернути з дороги, 
взяти лівіше, в поле з купами со
ломи від розкиданих старих скирт. 
Не хотілося лізти в солдатську гу
щу, хотілося зайняти вільніші 
квартири, але це бажання оберну
лося горем. Під кулеметним вог
нем ворога перебігли до скирт, 
але старшину Неділю, першого в 
роті заспівувача, вели вже під ру
ки, з відкинутою назад головою, 
залитою кров'ю. Куля уцілила в 
щоку і вийшла через шию, вибила 
кілька зубів. Після всього цього 
дивно було бачити рух військ на 
дорозі в попередньому порядку, 
неначе нічого не трапилося. А ско
ро поранило і Озерова...

Полкова канцелярія мала зов
сім домашній вигляд, знаходилася 
вона на краю села в хаті під соло
мою, свіжо побіленій, а навколо — 
безкраї сади. Прямо біля ганку 
піднімалася стара гілляста яблу
ня, накриваючи собою дах. В про
холодім кімнаті стояв дубовий 
стіл з витертою вщент скатерти
ною, ніжками він навічно вріс у 
глиняну підлогу. Віддавало кізяка
ми, які господарка домішувала в 
глину. Підлога була недавно зма
зана, не всюди підсохла і глянцу- 
вато поблискувала. Переднім кра
єм тут і не пахло, але було в цих 
домашніх умовах щось армійське, 
прижите за війну. Саманні хати, 
обшарпані печі, жінки з натрудже
ними руками, що віддавали бійцям 
останню картоплю, 
лися з фронтом. Дубовий 
писар «відвоював» собі, розклав 
на ньому папери в 
теку, а зліва, на лавці біля вікна, 
прилаштував неспалимий ящик.

Поки писар гортав папери, розшуку
вав накази про нагородження і присво
єння чергових звань, Озеров роздуму
вав, йти. чи не йти на передову, у свою 
роту. Тягло побачити своїх товаришів, 
дізнатися про новини, але не хотілося 
втрачати день з того дорогого тижня 
тилового безтурботного життя, що за
лишався ще в нього в запасі. І ще 
одна причина стримувала його... Він не 
пішов у роту, тільки розпитав про де
кого у писаря, пішов шукати попутпю 
па Цебрнково. Озеров хотів зробити 
Тоні «сюрприз», повернувшись не через 
два дні, як обіцяв, а в той же день. 
Всю дорогу він думав про несподівану 
зустріч з нею. з сумом поглядав на «га
зики» і «віллісн», не раз хотів зіскочи
ти з кузова, пересісти на іншу машину, 
і, чим менше залишалося надії до тем
ноти повернутися в Цсбриково, тим 
сильніше його тягнуло сьогодні, обо
в'язково сьогодні побачити Тоню.

О пів на одинадцяту вантажна 
зупинилася біля шпиталю. Віктор- 
чика в палаті Озеров не знайшов 
і це давало йому впевненість, що 
Тоня ще не спить. Мабуть, гуляють 
втрьох. Було одне лише місце, де 
міг він застати їх в такий час — 
танці в санаторії, і Озеров кинув
ся туди через садки і городи — 
напрямки.

(Далі буде).

• ДЕБЮТИ МОЛОДИХ

Молодший
з Каптииарів

>..В селі Панчевому не знай- 
деться, мабуть, жодного жите
ля, який би не знав сім’ю Кап- 
динарів. Іван Андрійович і Ві
ра Савівна більше двох десят
ків років трудяться зв’язківця, 
ми. Люблять доручену справу, 
як говориться, всім серцем.

Паичівське відділення зв’яз
ку — одне з кращих в районі. 
Трудовим шляхом батьків пі

шов і син — Микола Каптннар.
...Веселівсько відділення 

зв’язку на той час було занед
баним. Відновити чітку роботу

па ньому не кожен браися. 
Та не розгубився молодий 
Каптннар, коли його запроси
ли на роботу. Взявся він за 
неї з юнацьким запалом. Жи
телі села почали регулярно 
одержувати друковані видан
ня, з місяця в місяць відділен
ня стало виконувати планові 
завдання. Чітко працюють всі 
листоноші відділення.

Найкращим свідком . про 
старанну працю Весслівсько- 
го відділення зв’язку е при
своєння звання ударника кому, 
містичної праці Миколі Кап- 
динару. Це почесне звання ма
ють також батько і мати.

іт 1. СНІСАРЕНКО.
НовомиргородськиГЇ 
район.

ніби порідни- 
стіл

папках, карто.

Хроніка змагань
В Бобрниці закінчилися 

змагання велосипед и с т і в 
району на приз імені 
03-ї стрілецької дивізії, яка 
визволяла нашу область від 
німецько-фашистських за
гарбників. Спортсменн-роз- 
рядники Микола Кнбашнюк. 
Павло Соснов та Григорій 
Руль (сільськогосподарсь
кий технікум) стали призера
ми в гонці на двадцятий’яти- 
кілометровій дистанції. Се
ред дівчат першими досяглії 
фінішу велосипедистки На
дія Куиенко, Антоніма Вер-

шигора та Валентина Мо
роз (сільськогосподарський 
технікум) — дистанція 15 
кілометрів.

Кубок Імені 03-ї стрілець
кої дивізії вручено команді 
Бобринецького сільськогос
подарського технікуму. Дру
ге і трете місця розділили 
між собою спортсмени кол
госпів імені Шевченка та 
«Зоря комунізму».

Чемпіонами обласної 
ради ДСТ «Спартак» з фех
тування серед чоловіків ста
ли Є. Туманов (рапіра). А. 
Жданович (шпага). О. Гра
бар (шабля). В. Козішкурт 
— чемпіонка товариства (ра
піра) серед жінок.

Радиш посмішки на обличчях майстра спорту СР и Р Воло
димир. Якупова га першорозрядниці Ніни Будак. 11а пер
шості власної ради ДСТ «Колос.» з кульової стрільби вони 
стали чемпіонами товариства у вправі І ф0^0 р ТОЛОКА.

ФУТБОЛ

У ДВОХ МАТЧАХ 
ТРИ ОЧКА

Після повернення з триту- 
рового турне по чужих полях 
футболісти кіровоградської 
«Зірки» провели вдома два 
матчі. В першому з них вони 
зустрілися з херсонським 
«Локомотивом». Гра прохо
дила при перевазі наших 
земляків, але. як це часто 
буває, перший м’яч влетів у 
ворота атакуючої команди. 
В другому таймі господарям 
поля вдалося зрівняти раху
нок. Гол з одинадцятнметро- 
пого удару забив Віктор 
Квасов.

Позавчора гостями «Зірки» 
були футболісти миколаїв
ського «Суднобудівника». 
Ця команда з усіх тих, що 
побували в цьому ропі у на
шому місті, справила най
краще враження.

Гра почалася рівно, в обо
пільних атаках. На двадця
тій хвилині матчу наші на
падаючі Віктор Квасов і Вік
тор Ступак вдало розіграли 
триходову комбінацію, яку 
Квасов завершив голом у 
ворота гостей.

Гра після цього ще більше 
пожвавішала. Ініціативу пе
рехопили миколаївці. Особ
ливо активно вони грали у 
другому таймі. Кіропоград- 
цям удалося утримати пере
можний рахунок, і за цс но
ни, в першу чергу, завдячні 
своєму захистові І, особливо, 
воротареві Леоніду Колтуну, 
який зіграв блискуче.

Дублери «Зірки» пере
могли херсонців з рахунком 
3:0. а миколаївців — 1:0.

ПОЧАТОК
БІОГРАФІЇ

Дуже часто кухаря порівню
ють з чарівником. Перемо
жець обласного огляду-кон- 
курсу молодих кулінарів Лю
ба Поліщук з ресторану «Вес
на» так говорить про цс:

— Смачне блюдо не приго
туєш зненацька, випадково, 
так як не можна випадково 
стати добрим кухарем. Кухня 
теж вимагає покликання.

Шість років тому двадця-

тирічною дівчиною після за
кінчення Кіровоградсь к о Т 
школи кулінарного учнівства 
Люба прийшла до ресторану. 
Тепер Люба — ударник кому
ністичної праці, має нагрудний 
знак «Відмінник торгівлі».

Почесна праця принесла Лю
бі Поліщук заслужену шану. 
Про це красномовно свідчать 
грамоти від обласного тресту 
громадського харчування, Мі
ністерства торгі в л і, ЦК 
ЛКСМУ.

Р. ДА ИДА КУЛОВ.
м. Кіровоград.

А НІЧИЇХ БАГАТО
Українські команди другої групи класу «А», які виборюють 

також титул чемпіона республіки, провели ігри чергового туру 
В цих зустрічах зафіксовано такі результати: '«Будівельника 
(Полтава) — «Спартак» (Суми) — 1:1, «Десна» (Чернігів) — 
%Гомсільмаш» (Гомель) — 1:0, СКЛ (Львів) — «Балтика» (Калі.- 
ніиград) —2:1, «Спартак» (Івано-Франківськ) — «Німан» (Грод
но) — 1:1, '«Буковина» (Чернівці) — «Спартак» (Брест) — 2:1, 
'«Авангард» (Тернопіль) — СКА (Одеса) — 0:0. «Зірка» (Кіро
воград) — '«Локомотиз» (Херсон) — 1:1, '«Крипбас» (Кривий 
Ріг) — «Шахтар» (Кадіївка) — 1:1. «Металург» (Запоріжжя) — 
«Шахтар» (Горлівка) — 2:0, ^Таврія» (Сімферополь) — «Азо- 
вець» (Жданов) — 1:1.

(РАТАУ).

ЧЕМПІОНОМ СТАЄ
Він прийшов на м'ясокомбінат три роки то

му. Як здібного спортсмена Миколу одразу 
помітили. Він добре грав у-шахи й шашки, 
завжди був попереду, коли тривали лижні 
кроси. Подиву це. звісно, пі в кого не викли
кало. бо кожен бачно на грудях спортсмена 
значок першорозрядника.

А недовзі фізкультурники підприємства обра
ли Миколу Комісарова своїм ватажком. Він по
чав не з організації спортивних змагань, а 
зразу звернув увагу на поліпшення спортпв- 
пої бази. Разом з хлопцями та дівчатами бу
дував волейбольні та баскетбольні майданчи
ки, легкоатлетичний корт, майстрували аль
танку для шахістів. І лише після цього — 
змагання між цехами і дільницями. Це для 
того, щоб виявити пайспльпіших з кожного ви
ду спорту. Найбільш перспективні почали за
няття в спортивних секціях. Нині їх тут оди
надцять. Постійно тренуються футболісти І 
волейболісти, легкоатлети I важкоатлети, ганд
болісти. баскетболісти, стрільці, орієптуваль- 
ники. Лише під час проведення огляду спор- 
тивпої та оборонно-масової роботи п’ять спорт
сменів виконали норму першого спортивного 
розряду, 28 — другого, 83 — третього. А всьо
го в колективі фізкультури — 318 спортсменів 
масових розрядів.

Серед найсильніших в місті — шахісти, 
стрільці, орієнтувальними. Наприклад, Василь 
Мяйстренко на обласних змаганнях з спор-

тппного орієнтуванпя на місцевості виборов 
чемпіонський титул і увійшов до складу збір
ної області. На республіканських змаганнях 
був у десятці кращих.

В минулому році колектив фізкультури ком
бінату отримав перехідний прапор міського ко
мітету фізкультури і спорту.

і ось нові випробування. Микола Комісаров 
прагне, щоб кожен комсомолець, кожен юнак 
І дівчина склали екзамен з фізичної і військо
во-технічної підготовки. Знову турбота про по
ліпшення спортипиої бази. Закуплено гирі, 
дрібнокаліберні гвинтівки. Іпвеитар для легко
атлетів.

Тепер щодня в спортивному містечку ЙДІТЬ 
поєдинки спортсменів. 200 юнаків та дівчат 
склали залік з стрільби. 359 — виконували 
вправи, стрибаючи у висоту і довжину, міря
ли спою майстерність па перекладині, шості. 
На черзі — змагання з плавання.

За попередніми підрахунками 380 юнаків та 
дівчат спроможні скласти норми комплексу 
ГЗБ. І Микола Комісаров продовжує випро
бування. А з ним 46 громадських Інструкторів 
по спорту, громадські тренери, судді,

М. ВІНЦЕВИЙ.
м. Кіровоград.

і

і

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ЗНАМЯНСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З 

оголошує прийом учнів

на 1970—1971 навчальний рік
ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Електромонтери по освітлювальних і силових мережах і силовому 
електрообладнанню. Строк навчання 2 роки.

Бригадири по біжучому утриманню залізничних шляхів. Строк 
навчання 1.5 року.

Покрівельники всіх видів покрівлі. — Строк навчання 2 роки.
Арматурники-електрозварники. Сірок навчання 2 роки.
Столярі-теслярі. Строк навчання 2 роки.
Мулярн. Строк навчання 1 рік.
Тесляри. Строк навчання 1 рік.
Училище приймає юнаків і дівчат віком з 15 років і більше, які 

мають освіту за 8—10 класів.
В період навчання учні знаходяться на повному державному ут

риманні з наданням гуртожитку.
Особи, які поступають в училище, повинні мати:
паспорт (ті, що не мають паспорта — свідоцтво про народження),

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

оголошує набір учнів на спеціальності: 

Ж

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ СІЛЬСЬКОЇ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЗВ’ЯЗКУ з 1,5-річпим строком 
навчання.

Прийом документів з 1 травня 1970 року. Початок занять 1 вересня 1970 року. 
Приймаються дівчата віком 17,5 років, юнаки — 17 років.
СЛЮСАРІ ПО РЕМОНТУ ТРАКТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ 1 СІЛЬСЬКОГОСПОДАР

СЬКИХ МАШИН.
Строк навчання 1,5 року. Прийом документів з 1 травня 1970 року. Початок занять 

1 вересня 1970 року.
Приймаються юнаки віком не молодше 15,5 років,
ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ.
Строк навчання — 12 місяців. Прийом документів з 1 травня 1970 року. Початок за

нять 1 вересня 1970 року.
Приймаються юнаки віком не молодше 17 років.
ТРАКТОРИСТИ-МАШИНІСТИ 3-ГО КЛАСУ.
Строк навчання 1 рік. Прийом документів з 1 травня 1970 року. Початок занять 1 ве

ресня 1970 року,
Приймаються юнаки не молодше 16 років.
На всі спеціальності приймаються юнаки та дівчата з в—10-класною освітою.
Для вступу необхідно подати такі документи: заяву, автобіографію, три фотокартки 

(розміром 3x4 см), довідку про освіту, паспорт чи довідку з місця проживання, свідоцтво 
про,иародження, характеристику.

Прийняті забезпечуються гуртожитком, стипендією, харчуванням І спецодягом за раху
нок держбюджету.

Примітка: При учцлшці працює вечірня школа, де можна продовжити навчання у 9, 
10, 11 класах.

За довідками звертатися на адресу; м. Олександрія, селище Жовтневе, вул. Трудових 
резервів. 1, ОСПТУ № 3.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

свідоцтво про освіту, довідку з місця проживання, довідку про 
склад сім’ї, довідку про стан здоров’я (форма № 286), чотири 
фотокартки розміром (3X4 см), характеристику з школи.

Прийом документів з І березня 1970 року.
Початок занять з 1 вересня 1970 року.
Після закінчення училища випускники направляються для роботи 

на залізничний транспорт Одесько-Кишинівської залізниці і корис
туються всіма пільгами робітників залізничного транспорту: двора
зовим безкоштовним залізничним квитком, один по Одеській дорозі і 
другий — по сітці залізничних доріг СРСР, вугільною карткою, гур
тожитком та Ці.

За довідками звертатися: м. Знам’янка Кіровоградської області, 
пул. Свердлова, 18. Професійно-технічне училище № 3.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 2

оголошує прийом учнів
для ПІДГОТОВКИ:

мулярів, штукатурів, теслярів, малярів (строк навчання 
один рік);

столярів-теслярів, малярів-штукатурів (строк навчання два 
роки).

Приймаються юнаки та дівчата 1954—1955 років народжен
ня з освітою 8—10 класів.

Учні забезпечуються безплатним харчуванням, обмундиру
ванням. спецодягом, гуртожитком 1 одержують 33 проценти 
сум, зароблених в період виробничої практики.

Для вступу треба подати заяву на ім’я директора, автобіо
графію, свідоцтво про народження, паспорт, документи про 
освіту (в оригіналі), характеристику з школи, довідку з міс
ця проживання, довідку про сімейне становище і С фотокар
ток розміром 3x4 см.

Документи приймаються до 25 серпня.
Початок занять — І вересня 1970 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 3.
Довідки даються по телефону 2-47-54. ,

ДИРЕКЦІЯ.

II рофесій по
техи ічне
училище
при
Кіровоград
ському 
об’єднанні 
«Укрголовм’ясо»

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1970-1971 
навчальний рік.

Училище готує робітників 
для м’ясної промисловості.

Строк навчання один рік.

Прийом заяв до ІЗ серпня,

Початок навчання 1 ве
ресня.

Училище приймає юнаків і 
дівчат під 17 років 1 старше, 
з освітою за 8—10 класів.

Учні забезпечуються сти
пендією в розмірі 18 карбо
ванців (та 8 карбованці 
квартирних), триразовім без. 
платним харчуванням, спец
одягом І форменим одягом.

При училищі 6 вечірня се
редня школа.

Гуртожитком училище не 
забезпечує, а розмішує учнів 
на приватних квартирах.

Вступники повинні подати 
заяву на ім’я директора, ав
тобіографію, документи про 
освіту та народження, довід
ку про стан здоров’я, три 
фотокартки (3x4 см), довід
ку з місця проживання.

Адреса училища: м. Кіро
воград, Обознівське шосе, 
м’ясокомбінат.

ДИРЕКЦІЯ

ГОРЯНСЬКИЙ 
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 і третій курс вечірнього та заочно

го відділення но спеціальності:
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИ

ЄМСТВ І УСТАНОВ,
На третій курс денно о 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) я 
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 виробництві по спеціальності, яку вивчають в 
технікумі.

Учні денного відділення забезпечуються і уртожитком і сти
пендією. Учні підземних 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.

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

Заяви приймаються з І травня по 31 червня 1970 року.
Вступні екзамени для учнів, які поступають на денне від

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

Зарахування в число учнів з 21 по 25 серпня 1970 року.
Адреса: м. Іорлівка, Донецької області, вул. Гагаріна, 40. 

Телефони: директор - 72-33-23, прийомна комісія: 7-58-57, на
вчальна частина — 7-52-13.

ДИРЕКЦІЯ.

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

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

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

БК 02317, Індекс 61197,

КРАСНОЛУЧСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ технікум
Міністерства вугільної промисловості СРСР 

оголошує набір учнів на 1970—71 навчальний рік
НА ПЕРШИЙ КУРС ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ;
ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА;
ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМАТИЧНИХ ОБЛАДНАНЬ В ГІРНИ

ЧІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ;
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК.
На перший курс приймаються особи, які закінчили Б—9 класів, 

а також особи, які мають свідоцтво за 7 класів і ви гримали при

ОДЕСЬКИЙ 
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ЗВ’ЯЗКУ 
ім. О. С. ПОПОВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ КУРС 
НАВЧАННЯ З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА 

НА ФАКУЛЬТЕТИ:
багатоканального електрозв’язку; 
автоматичною електрозв’язку; 
радіозв'язку і радіомовлення. 
Прийом документів з 20 червня по ЗІ липня. Вступні екза

мени з 1 по 20 серпня.
Без відриву від виробництва з спеціальностей; 
багатоканальний електрозв'язок; 
автоматичний електрозв’язок; 
радіозн’язок і радіомовлення.
Прийом документів з 20 квітіїя по ЗІ червня. Вступні екза-. 

мени потоками з 15 червня
Інститут готує інженерів широкого профілю по радіоелектро

ніці. телебаченню, Автоматиці і обчислювальній техніці, ав
томатичних телефонних станціях, фототелеграфії, радіоре
лейних лініях і імпульсній техніці.

Додаткові відомості про спеціальності інституту і умови 
прийому висиляються прийомною комісією.

Адреса: м. Одеса-20, вул. Челюскінців, 1, прийомна комісія. 
Телефон: 3-23-44.

РЕКТОРАТ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома Л КОМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкії, 2.
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йомні екзамени з російської мови (днктдіп) та математики 
(усно).

Прийом заяв по ЗІ червня 1970 року.
Прийомні екзамени з 1 по 20 серпня 1970 року.
За довідками звертатися в технікум.
Адреса технікуму: Ворошиловградська область, м. Красний

Луп, ст. Красний Луч, Донецької залізниці, гірничий технікум.
ДИРЕКЦІЯ.

РОСТОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
ім. ГЕОРГЕ ГЕОРГІУ-ДЕЖА 

оголошує прийом учнів 
на 1970—1971 навчальний рік

НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ
приймаються особи, які закінчили 8 класів, на 1-й курс по 

спеціальностях:
будівництво і експлуатація дорожного господарства за

лізничного транспорту;
енергопостачання І енергетичне постачання залізничного 

транспорту;
електротягове господарство залізниці; 
механічні вимірювання,
Прийом заяв з 1 червня по ЗІ липня 1970 року. 
Вступні екзамени з 1 по 20 липня.

НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
приймаються особи, які закінчили 8 класів, на перший курс, 

а 10 і II класів — на 3-й курс по спеціальностях: 
будівництво 1 експлуатація дорожного господарства заліз

ничного транспорту;
електротягове господарстію залізниці;
енергопостачання і енергетичне господарство залізничного 

транспорту;
бухгалтерський облік.
Прийом заяв з 1 квітня по 10 липня 1970 року.
Вступні екзамени: з 3 по 15 травня — перший потік; з 1 по 

20 червня — другий потік; з 1 по 20 липня — третій потік; 
з 10 по 20 серпня — четвертий потік.

До заяв додаються: атестат чи свідоцтво про освіту (в ори
гіналі). автобіографія, медична довідка (форма № 286), 4 фо
токартки (розміром 3x4 см). Особам, які поступають на за
очне відділення — витяг з трудової книжки.

Особи, які закінчили 8 класів, здають екзамени з росій
ської мови (диктант), з математики (усно).

Особи, які закінчили 10, 11 класів, здають екзамени з літе
ратури (твір), з математики (усно).

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Висилати документи і звертатися за довідками на адресу: 

м. Ростов-на-Дону, пул. М. Горького, 113.
Телефони: 6-15-48, 98-20-97.

ДИРЕКЦІЯ.
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