
Першин секретар Кіровоградського
КП України М, М, ЦОБИЛЬЧАК перерізає стрічку,

11,1 .................................................. .ліоі.здвеаа

Повідомлення ТАРС
Космічний корабель «Союз-9» продовжує політ. 

На 13 годину 45 хвилин московського часу 17 черв
ня корабель зробив 253 оберти навколо Землі« 
.Тривалість перебування Андріяна Ніколаєва і Віта
лія Севастьянова у космічному просторі на цей час 
Становила 375 годин.

Шістнадцятий робочий день у космосі закінчився 
о третій годині ранку 17 червня. В цей день космо
навти виконували наукові і медичні експерименти« 
Працездатність обох космонавтів як і раніше, зали
шалась на високому рівні, самопочуття — добре.

Об 11 годині московського часу 17 червня почав
ся черговий робочий день Андріяна Ніколаєва і Ві
талія Севастьянова.

(ТАРС).

РЕПОРТАЖ ’

ОРОЗІВСЬКИЙ вуглерозріз недарма на
зивають гігантом п’ятирічки. Все тут 

вражає: машини, загальна вага яких сягає 
10 тисяч тонн, потужність підприємства, кот
ре даватиме щороку 2 млн. 750 тис. тонн 
палива, велетенська робота, виконана буді
вельниками, що перемістили гори породи, 
мэре води, перш ніж добратися до вугіль
ного пласта і змонтувати необхідне устатку
вання для його видобутку.

До передачі новобудови гірникам вся 
шахтарська Олександрія готувалась як до 
великого свята. Випустили навіть пам'ятно
го значка, присвяченого цій події. Його 
вручають будівельники учасникам свята. 
Збирається народ на майданчику біля ро
торного крокуючого екскаватора. На три- 
оуні, прикрашеній прапорами, транспоран- 
тами, полум’яніє напис:

«Тобі, Вітчизно, в дарунок — Морозів- 
ський вуглерозріз». А ось і головні вину-
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КУ АКСИУ ]

0 Електровоз з 
першим вугіллям 
Морозівського вуг
лерозрізу.

Фото
В. КОВПАКА.

Розкрившій 
комплекс Ново- 
краматорс ь кого 
машинобудівно г о 
заводу (ліворуч).

МОРОЗІВСЬКИЙ ГІГАНТ СТАРТУЄ

ватці свята — кращі будівельники, монтаж
ники, шахтарі — появляються на трибуні. 
. Мітинг відкриває перший секретар Олек
сандрійського міськкому КП України П. Ю. 
Гриценко. Оплески зринають над розрізом, 
коли перший секретар Кіровоградського 
обкому партії М. М. Кобильчак зачитує 
урядову телеграму, в якій Центральний Ко
мітет КП України і Рада Міністрів республі
ки сердечно вітають колектив розрізобудів- 
ників з перемогою. Один за одним висту
пають ті, чиїми руками й розумом твори
лася ця перемога. Перед очима присутніх

постає велична картина колективного трудо
вого подвигу.

Багато сил доклали гірники, прокладаючи 
шлях до вугілля, котре залягає на глибині 
майже 70 метрів.

При спорудженні східного блока розрізу на 
шляху будівельників стала вода. Проектом намі
чалося відвести її з допомогою дренажних штре
ків. Па цій роботі особливу відвагу і витримку 
проявили бригади прохідників Миколи Лісового і 
Євгена Чудовського. Чотири рази затоплювало 
їх підземний виробіток. Але вони кожного разу 
штурмом брали перешкоду і пройшли. В різних 
напрямках під землею пролягли штреки загаль
ною протяжністю понад 8 кілометрів. А більше 
зробити вода не дала. 1 тоді розрізобудівники 
вирішили доконати стихію з допомогою відкритих 
дренажних канав. Задум цей втілювали у життя 
начальник розкривної дільниці Костянтин Геть
ман, змінний інженер Олександр Журавльов, гір
ничий майстер Дмитро Сірош, бригадир електро- 
слюсарів-лінінників Володимир Дусажок та брига
ди екскаваторників. їх кмітливість заощадила 
близько 100 тисяч карбованців. А будівельники 
відкачали понад 50 мільйонів кубометрів води.

Успішно склали свій екзамен трудівники 
Олександрійського монтажного управління. 
Унікальний розкривний комплекс — гігант
ський крокуючий роторний екскаватор ви-

готовили для будови новокраматорські ма
шинобудівники. Загальна вага його 11 ти
сяч тонн. Контрольного складання на заводі 
екскаватор не проходив. Тож монтажникам, 
яких очолюють Іван Перехрест, Михайло Ли
сенко, Володимир Нечипоренко, довелося 
безпосередньо в розрізі припасовувати ок
ремі конструкції, усувати заводські недо
робки.

Ще важче було встановлювати 6-тисячотонний 
відвальний міст. Раніше він використовувався в 
Керчі. Робітники Олександрійського рудоремонт
ного заводу швидко полагодили, реконструювали 
і заново виготовили 3 тис. тонн мсталоконструк- 
цій. Цс дало змогу монтажникам за рік зібрати 
міст. В такий короткий строк жоден подібний 
комплекс щё не монтувався.

І ось велетень п'ятирічки стартував. Всі 
учасники свята прямують до вихідної тран
шеї розрізу,де стоїть ешелон, завантаже
ний щойно добутим паливом. М. М. Кобиль
чак перерізає стрічку — і електропоїзд ру
шає.

Одержуй, Вітчизно, морозівське вугілля!
П. ВАСИЛЮК.

Ліорозівськпй вуглерозріз.

ВАМ,
СІВАЧІ

Співробітники Дер
жавного спеціального 
конструкторсько • техно
логічного бюро заводу 
«Червона Зірка» створи
ли причіпну пунктирну 
сівалку «СКПК-6». Ма- в 
шина призначена для 
шестррядкового висіву 
кукурудзи та інших про
сапних культур пунктир
но-рядковим способом з 
одночасним внесенням у 
грунт мінеральних доб
рив та гербіцидів. Робо
ча швидкість сівалки — 
12 кілометрів на годину.

Спеціальні пристрої 
дають можливість вико
ристати машину також 
для сівби соняшнику і 
сої.

ОПЕРА —
ВПЕРШЕ

Учні Олександрійської 
дитячої музичної школи 
під керівництвом педа
гогів підготовили і по
ставили па сцені район
ного Будинку культури 
дитячу оперу Аркадія 
Філіпеика (лібретто 
нашої землячки поетеси 
Галини Демчепко) «У 
зеленому саду». Прем’є
ра опери пройшла з ве
ликим успіхом. Безпосе
редністю і вмілим вико
нанням ролей відзначи
лись учні ДМШ Олена 
Сауленко, Ігор Куль- 
чицький, Світлана Гринь- 
ко, Олена Катальянце- 
ва, Таня Бречко, Віра 
Крамаренко.

Педколекгив музичної 
школи планує познайо- 
мнтн з оперою учнів 
шкіл райцентру та сіл, 
де працюють філіали 
дитячої музичної школи.

Це перша опера, по
ставлена силами юних 
музикантів.

■■■
ДЛЯ ЮВІЛЕЙНОГО КОРОВАЮ

О

ТАМ. ДЕ ЖАЙВІР...
В духмяному повітрі бринить, переплітаю

чись із співом жайвора, невтомна пісня трак- ?орш/х двигунів. Йде ліго нивами!., Поспішн
ість впоратись з всіма польовими роботами 
Хлібороби. Не гають часу і механізатори трак
торної бригади колгоспу «Комуніст».

Комсомольсько-молодіжну групу в трактор
ній бригаді № І очолює молодий комуніст Ва
силь Ятел — один з кращих трактористів, 
член комітету комсомолу колгоспу. Василь 
завжди і в усьому подає добрий приклад. У 
нього давно вже стало правилом не залишати 
поле без перевиконання норми.

— Молодь колгоспу йде в перших лавах 
борців за високий урожай ювілейного року, — 
радо говорить секретар комітету комсомолу 
Анатолій Поліщук. — І тон в усьому зада
ють комсомольці, наші правофлангові.

Про те. щоб змагання було гласним, діє
вим, щоб воно ОХОПИЛО ВСІХ, тут ПІКЛУЮТЬСЯ 
весь час. В тракторній бригаді -Мг 1, иаприк- 

лад, з перших днів весни діє агіткультпост. У 
його складі — члени комсомольського коміте
ту: бібліотекар Меланін Науменко, завідую
чий сільським клубом Віктор НІмчннов, за
відуючий медпунктом молодий комуніст Вік
тор Штанько.

— В полі ми випускаємо «Блискавку» та 
«Перець», — розповідав останній. В них ви
світлюємо хід польових робіт, піддаємо кри
тиці недоліки.

Комсомольці — члени агіткультпоста облад
нали на польовому стані пересувну бібліотеч
ку. забезпечили будинок механізаторів посіб
никами наочної агітації.

Деякий час тому польовий стан мав непри

вабливий вигляд, 1 тут виявили свою ініціа
тиву комсомольці. Вони лаштували суботник, 
під час якого упорядкували територію стану: 
засадили деревами і квітами.

— Ми створили комсомольську агіїкульг- 
бригаду, яка успішно виступає з концертами, 
—• говорить Анатолій Поліщук. — її силами 
влаштовуємо вечори відпочинку для молоді, 
зустрічі представників кількох поколінь, і «я 
жнивах виступатимемо.

І. РОМАНЕНКО.
Колгосп «Комуніст»
1 Іовомнргородського району.
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АНТИВОЄННИЙ
ФОНД 
УНІВЕРСИТЕТІВ

НЬЮ-ЙОРК. (ГАРС). Ство- 
Ь₽на місяць тому антиврєн- 
иа організація американ
ських робітників освіти «Ан
тивоєнний фонд університе
тів» розгорнула кампанію в 
підтримку тих кандидатів в 
конгрес США, які виступа
ють проти агресивного кур
су уряду в Південно-Східній 
Азії. Вона звернулась до 
профссорськовнклалацького 
складу університетів і ко-

ТВІЙ РОВЕСНИК
ЗА РУБЕЖЕМ.

ле.тжів країни з закликом 
внести в «Антивоєнний 
фонд» одноденний заробі
ток для проведення вибор
чої кампанії ’на користь кан
дидатів в сенат І палату 
представників — противни
ків індокитайської авантю
ри. Повідомляється, що спе
ціальні групи по збору 
коштів утворені вже в 350 
навчальних закладах Спо
лучених Штатів.

Космонавт Павло ПОПОВИЧ серед делегатів IX кон
гресу Товариства радянсько-німецької дружби.

Фото Із журналу «Юііге Вельт».

Рішення комсомольських з’їздів —до кожного
ІЛ0МС0М0Л. Ще в двадцяті ро- 
**■ ки його назвали школою, де 
«на більшовиків вчать». З роками 
ця бойова роль напчислениішої в 
світі організації молоді зросла ще 
більше. Сьогоднішні юнаки і дів
чата з комсомольськими значками 
на грудях, як відмітив XVI з’їзд 
ВЛКСМ, — віддані і активні бу
дівники комуністичного суспіль
ства. ~ ,

Саме про трудовий внесок ком
сомольців і молоді Кіровоградщн- 
ни, про його завдання в світлі рі
шень XVI з’їзду ВЛКСМ та XXI 
з’їзду ЛКСМУ йшла мова на 
пленумі Кіровоградського міського 
комітету комсомолу.

З доповіддю на пленумі висту
пив перший секретар міськкому 
ЛКСМУ, делегат XVI з’їзду 
ВЛКСМ Анатолій Ніцой.

— Володимир Ілліч Ленін заповідав 
Комуністичній Спілці Молоді допомог
ти партії будувати комунізм,—говорить 
доповідач.

Далі він розповідає про виконання 
цього священного заповіту молодими 
кіропограднями. Па ІОО-денній ударній 
Ленінській вахті 75 комсомольсько-мо
лодіжних колективів успішно виконали 
свої соціалістичні зобов’язання. 22 
квітня звітували про завершення п’я
тирічного плану бригада токарів Гали
ни Лузай заводу «Червона зірка», 
бригада слюсарів Петра Швеця з рем- 
заводу «Укрсільгосптехпіка», бригада 
Люби Дячснко із заводу тракторних 
гідроагрегатів. 27 комсомольсько-моло
діжним колективам міста присвоєно 
звання «Бригади Лепінської вахти тру
да». Ці високі досягнення — найкра
щий агітатор за збільшення кількості 
молодіжних колективів.

Надійним резервом робітничого класу 
стала підготовка учнів ГІТУ. Як на
голосив доповідач, кровна справа комі
тетів комсомолу допомогти випускни
кам профтехучилищ знайти своє місцо 
на підприємстві, в колективі.

Паралельно з трудовим вихованням 
комсомольська організація міста прово
дить велику роботу по ідейному та по
літичному загартуванню молоді. В Кі
ровограді в 1970 році працювало 02 по- 
літгуртки. У багатьох з них заняття 
пр< ходили у формі Ленінських урикі.ч, 
теоретичних конференцій та семінарів. 
Змістовні і найбільш впливові форми 
політичного виховання молоді необхід
но закріплювати з перспективою пере
ростання їх в традицію. «Жодного зри-

ву занять політгуртка, жодної нецікавої 
лекції, глибокі політичні знання — 
кожному комсомольцю!» — цей лозунг 
повинен стати кредо комітетів на май
бутнє.

У своїй доповіді перший секретар 
ЛІК ЛКСМУ А. Ніцой багато уваги 
приділив завданням комсомольської ор
ганізації в справі виховання школярів 
та військово-патріотичного виховання, 
зміцненій основної ланки комсомолу — 
первинної комсомольської організації.

— XVI з’їзд ВЛКСМ визначив 
програму дій комсомолу на най
ближчі роки, — сказав з-трибуни 
пленуму секретар завкому комсо
молу заводу «Червона зірка» 
М. Скляниченко. — Рішення З’ІЗ' 
ду стануть для нас тим компасом, 
по якому комітет комсомолу по
веде за собою заводську молодь, 
— завірив він присутніх.

Зводити будову майбутнього су
спільства можуть лише покоління, 
виховані в труді і через труд. Ця 
аксіома прозвучала у виступах 
секретарів комітету комсомолу 
швейної фабрики Т. Духобор, ко
мітету комсомолу автоколони

№ 2199 П. Дрозда, комітету ком
сомолу тресту «Кіровоградпром- 
буд» М.Снісаренка, заступника 
секретаря комітету комсомолу 
взуттєвої фабрики А.Дворовенка, 
бригадира комсомольсько - моло
діжної бригади слюсарів механо
складального цеху А» 1 заводу 
«Червона зірка» В.Недопаса.

Про роботу комітетів з учнів
ською та студентською молоддю 
розповіли секретар комітету ком
сомолу міського ПТУ № 2 Г. Ба
систий та студент Кіровоградсько
го інституту сільгоспмашинобуду
вання А. Шендрик.

Виступ секретаря комітету ком
сомолу Кіровоградського тресту 
їдалень та ресторанів В. Алісова 
своїми проблемами був адресова
ний, в першу чергу комспмолбцям 
і молоді, зайнятим в сфері обслу
говування.

ГІро військово-патріотичне вихо
вання серед слухачів ШВЛП ЦА 
розповів на пленумі секретар ко
мітету комсомолу ЦІЄЇ школи 
В. Караманов.

З особливою теплотою учасники 
пленуму вітали виступи делегатів 
XVI з’їзду ВЛКСМ другого секре
таря Кіровоградського обкому 
комсомолу Миколи Гайдамаки, 
секретаря комсомольської органі
зації цеху № 3 заводу радіовиро- 
бів Віри Стешенко. Під незмрвка- 
ючі оплески другий секретар обко
му комсомолу прикріплює до пра
пора міської комсомольської орга
нізації пам’ятну стрічку ЦК 
ВЛКСМ — почесну нагороду на 
честь Ленінського ювілею.

В роботі пленуму взяла участь 
і виступила з промовою секретар 
міського комітету КП України 
3. І. Власова.

На фото: виступає секретар 
комсомольської організації швей
ної фабрики Тамара Духобор,

Фото Ю. МОГИЛИ.

ТІ ЕЩОДАВНО довелось мені 
побувати в селі ХаГшівці 

Олексаидрівського району. Літ
ній колгоспник в розмові якось 
сказав:

— А ви б навідались в наш 
клуб. Це ж просто — нетуди- 
хата.

Дійсно, моє перо не в змозі 
описати то бідолашну хатину, 
яку чомусь нарекли клубом. 
Проте тема нашої розмови 
вельми глибша і ширша, щоб 
обносити її чотирма стінами 
якогось незугарного примі
щення.

«... Зайдіть увечері до клубу. 
Крім любителів доміно, ви там ні
кого не побачите», — пишуть до 
редакції комсомольці села Іванівни 
Долинського району.

«Жоден гурток не працює в клу
бі», — це вже «хвалиться» група 
комсомольців села Леніно-2 Олек
сандрійського району.

«Не пам’ятають люди, коли вовн 
дивились фільм, слухали лекцію в 
сільському клубі», — повідомляє 
редакцію Ф. Бородін Із села Ново- 
червоного Маловисківського району*.

На жаль, цей перелік можна 
продовжувати і далі. Щоправ
да, один лист виявився найори- 
гінальнішим. Надіслав його за
відуючий сільським клубом 
колгоспу Імені Леніна Новго- 

родківського району Микола 
Захаров. Написав про тс, що в 
його клубі... не працює жоден 
гурток, не проводяться моло- 
д(жиі вечори, не влаштовуються 
танці тощо.

Відвертість М. Захарова на
стільки «сподобалась», що по 
приїзді в Новгородку ми пішки 

Сигнал громадської тривоги ----------Клуб ЛЕТУДИХАТА“
подолали три кілометри до зга
даного клубу. І не пошкоду
вали.

Простора цегляна споруда 
зустріла байдужими вікнами і 
облупленими східцями, які ціл
ком скидались на вишкірені зу
би якогось замученого страхо
виська.

Високий юнак з привітною 
посмішкою вийшоп назустріч і 
привітався:

Микола Захаров.
Молодий завклубом охоче ви

кликався стати гідом і неда
ремно. Через кілька кроків я 
опинився в дивному приміщен
ні, де долівка нагадувала ви
боїни на поганій проїжджій 
дорозі, а сам зал — скла.і без
турботності і пустки,

Між іншим, фойє, м’яко кажучи, 
тут перетворили в своєрідний сміт
ник, де поряд із битим склом лл 
жать зірвані батареї, м.шкн з це
ментом. Над всім цим непотрібом 
сірим більмом світиться стеля, де 
обпала штукатурка. Підлога, зви
чайно, теж не настелена.

«Люди в нас молоді, красиві. Ви
робничі норми ппкопують І переви
конують». Це рядки із листа М. За
харова. Значить молодь в колгоспі 
є. Більше того, сільські футбольна 
і волейбольна команди регулярно 
виступають в районних змаганнях. 
Колгосп за власні кошти придбав 

спортивний інвентар і форму для 
своїх спортсменів.

В згаданому ж сільському 
клубі давно вже опустила кри
ла завіса в траурному мов
чанні.

— Вся причина в підлозі. 
Адже тут ногу зламаєш, якщо 
ступиш кілька кроків, — гово
рить Микола.

І це правда. Але хіба кол
госп не спроможний виділити 
дошки для власних же потреб? 
Спроможний. Навіть виділив. І 
комсомольці вже їх розпиля
ли. Проте на цьому все і за
кінчилось.

Найдивніше те, що про по
дібний стан речей знають і в 
райвідділі культури, і в райко
мі комсомолу. Але, мабуть, і 
ті, і інші — дуже «рідкісні» 
гості в згаданому клубі (все- 
таки три кілометри від цент
ру!).

Коли готувалась ця стаття, черго
ва редакційна пошта принесла ще 
один лист від комсомольців селі 
Плошкового Олексаидрівського ра
йону, які сповіщають, що в них е 
гарний клуб, завклубом, духові ін
струменти і великий замок не тіль
ки на дверях клубу, а й на всьому 
цікавому, змістовному дозвіллі. В 
кіпці листа типове запитання: «Що 
нам робити?..»

Даремно всі ці автори листів 
вважають, що знайдеться 
якийсь легендарний герой і од
ним ударом меча розрубає гор
діїв вузол, що так недоречно 
затягнувся вже не в одному 
селі.

Безумовно, багато в чому 
згадані скарги справедливі. 
Райкомам комсомолу варто до 
них дослухатись і падати на
лежну підтримку. Думається, 
що районні відділи культури 
теж послабили контроль за ро
ботою сільських клубів.

Але найголовніше — ініціа
тива самих комсомольців села. 
Скажімо, в тому ж колгоспі 
імені Леніна Новгородківсько- 
го району невже молодь не 
змогла організувати недільник 
чи суботник, щоб принаймні 
хоч очистити від бруду фоне 
сіого клубу?

Чомусь мало віриться в «без
душність голів» колгоспів, якї 
«відмахуються» від молодих 
активістів, як від настирливих

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Новгородківський район.

ЕПОПЕЮ ЗНЯТИ НЕЛЕГКО
Наші читачі, подивившись дві серії кіноепопеї «Визволення», просять док- 

ладніше розповісти про авторів і акторів фільму та як знімалося це полотно. 
Сьогодні виконуємо їх прохання, вміщуючи розповідь М. Комарова про фільм, 
підготовлену інформаційно-рекламним бюро управління кінофікації і кінопро
кату по кінематографії при Раді Міністрів СРСР,

ДЕКІЛЬКА років тому автори багатосерійної 
кіноепопеї «Визволення» режисер Юрій 

Озеров, письменники Юрій Бондарев І Оскар 
Курганов зібрались на «МосфільмІ». і якось 
само собою зайшла розмова про війну. Це 
природно, так як всі вони пройшли через неї, 
знають про війну не по книгах чи фільмах, а 
пережили псі її тяготи.

Режисер-постанопнпк кіноепопеї Г один з ав
торів сценарію Юрій Озероз ще до війни після 
шкільної лази поступив а інститут театрально
го мистецтва Імені Луначарського. Солдатом 
пройшов через важкі бої і став офіцером, а 
потім закінчив одну Із прославлених військо
вих академій Радянської Армії — академію 
імені Фрунзе. І вже будучи офіцером, знову 
повернувся до мистецтзв. але не до театраль
ного, а до кінематографічного — поступив на 
перший курс інституту кінематографії.

1 мені здається, що, сам того не знаючи. 
Юрій Озеров всією своєю творчою і життєвою 
біоі рафією ніби готував себе до постановки 
кіноепопеї «Виззоления».

Юрій Бондарев — автор багатьох військових 
повістей І романів — був лейтенантом під час 
війни, командував батареєю і на Курській ду- 

81, І на Дніпрі. Оскар Курганов — бу з всю вій
ну військовим кореспондентом «Правды», 
брав участь у всіх операціях Веліїної Вітчиз
няної війни.

Учасником війни е І головний оператор 
фільму — Ігор Слабкевнч. Він був танкіс
том. І, подичившись зйомки танкових боїв у 
перших двох фільмах кіноепопеї «Визволен
ня», глядач переконається, що так зняти міг 
не тільки талановитий кінооператор, а й 
учасник танкових боїв. На війні був і головний 
художник фільму Олександр М’ягков.

Тоді і народилася думка створити фільм, 
яким розповість новим поколінням людей про 
минулу війну.

В дві, коли йшло обговорення сюжету май
бутньої кіноепопеї, на «МосфільмІ» показува
ли новий анг.то-амсрнканський супербойови« 
«Найдовший день» — фільм, який розповідав 
про висадку англо-амсрнканських військ в 
Нормандії, фільм про другий фронт.

Перші два фільми вже готові і вийшли на 
екран. Останні знаходяться У виробництві. 
Режисер Ю. Озеров раніше зняв у Берліні 
фінальні сцени останньої картини — штурм
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і ЗАВТРА—ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Указом Президії Верхов- 

йоі Ради Української Радян
ської Соціалістичної Рес
публіки головному лікареві 
Кіровоградської обласної 
санітарно - епідеміологічної

станції Олександру Дмитро
вичу Радіонову присвоєно 
почесне звання заслуженого 
лікаря Української РСР.

Щиро вітаємо з присвоєн
ням цього високого звання!
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Фото В. КОВПАКА.
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НА ТЕМИ МОРАЛІ

До редакції надійшов лист від учня 8-го класу Онуфрїівської 
середньої школи Михайла Котолупа. Він пише, що не має змоги 
спокійно жити і навчатись, відпочивати, як його товариші. При
чина в поганих стосунках між батьком і матір’ю. Михайло 
звертається по допомогу, просить захистити від бруду, який 
майже щодня торкається його дитячої душі.

Чи можна залишатись байдужим?
Лист покликав у дорогу...

С УВ час, коли малий Михайли« 
и полюбляв після уроків побіг- 

а поле, Де ного батько працює 
колгоспним бригадиром, пройтись 
з ним хлібами, засипати батька 
дитячими запитаннями. А то ще й 
піти з ним на полювання, при
нишкнути вранішньої зорі біля 
нього, чекаючи на селезня. Хоро
ше було...

А тепер восьмикласник Михай
ло не по-дигячому різко говорить:

— Батька я знати не хочу!
Сумує й Олексій Кіндратович, 

ображається на те, що син не ви
знає його, не хоче з ним розмов
ляти. Все це, мовляв, материна 
робота.

І не задумується батько над 
тим, що іншої реакції на мого по
ведінку від сина чекати важко.

Незгоди у сім’ї Котолупів розпоча
лись давно. Поступово вони роз’їдали 
сім’ю, вороже настроювали чоловіка й 
жінку. Сварки виникали з-за дрібниць, 
Швали дедалі частішими. Згодом, по- 
«Лаючись з роботи, та ще й напід- 
гнтку, Олексій Кіндратович почав де
монструвати свої ачоловічі права», не 
**ажди обмежуючись загально прнйня- 
тиии виразами. Кілька разів в «сімейві 
Глиови» доводилось втручатись діль- 
ч^'.ому інспектору, представникам се- 
■^К'Яої Ради.
Восени минулого року подружжя Ко- 

тояупів вирішило жити окремо. Ми-
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хайло залишився з матір’ю, Марією 
Пантеліївною. Та спокою в сім’ю цс не 
принесло. Час від часу приходить бать
ко, розпочинаються сварки, погрози. 
Кілька разів син з матір’ю не ночували 
вдома.

Про Михайла класний керівних 
К, Ф. Даиилейко говорить:

— Хлопчик здібний. Має нахил 
до гуманітарних наук. Навчається 
посередньо. Міг би значно кра
ще, коли б вдома все гаразд.

Слід сказати й те, що хлопчина 
став вкрай нервовий. Зникла ди
тяча безпосередність, а натомість 
з’явилась полохливість, скова
ність. Все це наслідки сімейних 
сцен, свідком яких був Михайло! 
І не тільки свідком. Тому що

батьки, кожен по-своє.му, намага
ючись привернути енна на свій 
бік, втягували і його в сварки, 
з ті інтимні подробиці, з якими 
знайомитись Михайлові ще рано.

Звичайно, питання про те, жи
ти чи не жити разом, повинні і 
оправі вирішити самі батьки і да
вати зараз їм якісь рекомендації 
було б ні до чого. Але захистити 
Михайла від морального травму
вання, створити умови для його 
нормального життя і павчанпя — 
обов’язок громадськості. Думає
ться, що це в змозі зробити і пра
цівники селищної Ради, і керів
ники артілі імені ІЦорса, де О. І(. 
Котолуп працює бригадиром ком
плексної бригади, покликати 
батька до відповідальності, при
пинити його свавілля.

Слід допомогти 'Михайлові ро
зібратися в ситуації, то склалась, 
допомогти повністю зрозуміти 
стосунки між батьком і матір’ю. 
Поведінка Михайла зрозуміла. 
Хлопчина ще не може бути об’єк
тивним в оцінці побаченого в сі
м’ї. А об’єктивна оцінка йому по
трібна. перш за все, для подаль
шого формування свого власного 
характеру. Хотілося б, щоб шко
ла, найближчі порадники Михай
ла — вчителі, допомогли йому 
розібратись в усьому.

Для країни не байдуже, яким 
виросте її майбутній громадя
нин. І сгати на його захист — 
обов’язок кожного, хто нині по
руч нього.

Б. {(УМАНСЬКИЙ.

•успорту спорт\спорт

Ось вони, фіналісти
МЕХІКО, 17 червня, 

(ТАРС). Отже, на чемпіона
ті світу з футбола відомі фі
налісти. Півфінальні матчі 
дали такі результати: Бра- 
зілія—Уругвай — 3:1, Іта
лія—ФРН з 4:3. Успіх до 
італійської команди при
йшов тільки у додаткозий

•о о

час, а основний час у магчі 
Італія—ФРН закінчився з 
рахунком 1:1. Переможці зу
стрінуться 21-го червня на 
стадіоні «Ацтека» у заключ
ному матчі за кубок Жюля 
Ріме, переможені за день до 
цього розіграють третє—чет
верте місця.

МИНУЛО понад чверть століття з того часу, коли Віктор 
Третяков у числі одинадцяти футболістів вперше в офі

ційних змаганнях захищав спортивну честь заводу.
Старожили Кіровограда добре пам’ятають гру цього здіб

ного нападаючого. Він відзначався високою технікою воло
діння м'ячем, тактичною зрілістю, великою працездатністю.

Завжди веселий, життєрадісний, Віктор перероджувався, 
натягнувши на себе футбольні доспіхн. Ось тільки вчора він 
заливисто сміявся, був абсолютно на все згоден у дружній 
компанії спортсменів. Але сьогодні на футбольному полі до 

,діього не підходь. Він не знає в боротьбі компромісів.
Чималу історію має «Зірка», яка представляє дванадцяти- 

тисячний колектив червонозорівців. За післявоєнні роки у 
республіканських чемпіонатах серёд команд першої групи 
вона виходила переможницею зони, брала участь у фіналах, 
де займала призові місця.

У 1953 році Кіровограді завоювали Кубок України і, ви
гравши фінальний матч у московських одноклубників, стали 
чемпіонами центральної ради свого товариства, а в наступ- 

! кому році — володарями Кубка Республіканської ради про
фесійних спілок.

Усі ці успіхи зв’язані з ім’ям Віктора Михайловича Третя- 
нова. Він був провідним гравцем, душею команди, її капі
таном.

Десять рокіп тому Третякову доручили готувати зміну 
старшим. Понад сто хлопчиків віком від 10 і до 18 років ре-

Вихователь
юних
футболістів

ПІДГОТОВКИ молодих футбо-гулярпо відвідують заняття груп ______ ___ ______
лістів при команді «Зірка». Поговоріть з тренером і він роз
каже вам цілу систему виховання.

Молоді є чого навчитись у людині, яка пройшла ослику 
школу футбола, закінчила педагогічне училище, факультет 
фізичного виховання Кіровоградського педагогічного інсти
туту, шестимісячну школу треиерів при Московському інсти
туті.

Футбольна наука — один бік справи. Наставник молодих 
футболістів ревно стежить за успішністю своїх вихованців у 
школі. І якщо хлопчина дістав двійку, то сам приходить до 
тренера і говорить: «Віктор Михайлович, у мене двійка. Я 
пішов додому вчити уроки».

З двійкою тут ні до тренувань, ні до змагань не допуска
ють. Цей захід дійовий. Успішність юних футболістів у школі 
дедалі поліпшується. Не те, то двійки, трійки — рідке яви
ще. Том>’ чимало випускників шкіл, які відвідували заняття 
груп підготовки молодих футболістів, щороку успішно скла
дають вступні екзамени у вищі навчальні заклади, з відзна
кою закінчують їх.

За два останніх роки в різні інститути поступило близько 
двадцяти юнаків. В їх числі Юрій Касьонкін, Олександр 
Смичеико, Юрій Лівшнць, Валерій Повстенко. Цими днями з 
відзнакою закінчив Кіровоградський інститут сільськогоспо
дарського машинобудування Сергій Цела. Високі оцінки ді
стали випускники цього ж інституту Олександр Рядчснко та 
Олександр Кочубей.

Вихованці Трстякова щороку поповнюють ряди курсантів 
Кіровоградської школи вищої льотної підготовки. Чи не тому 
команда цієї школи е найснльнішою в країні серед нав
чальних закладів цивільної авіації.

За десять років тренерської роботи Віктор Михайлович під
готував цілу армію футболістів високого класу. Ім’я майст
ра спорту міжнародного класу Валерія Поркуяпа відоме 
прихильникам футбола. Володимир Веремеев, Василь Кири
ченко. Борис Білоус успішно виступають за київське «Дина
мо», Станіслав Євсеєнко — грає в донецькому «Шахтарі», 
Василь Босий — в одеському «Чорноморці».

Зараз у складі кіровоградської «Зірки» грають Юрій 
Касьонкін, Юрій Лівшнць, Іван Аніщеико, Олександр 
Смичеико та багато інших випускників іруп підготовки мо
лодих футболістів. Касьонкін щойно виступав у складі збір
ної молодіжної України в міжнародному матчі проти 
команди Бірми. Очевидно доведеться розпрощатися із Сми- 
ченком, його викликають у київське «Динамо».

Плодотворну працю Третякова високо оцінено. Цими дня
ми Колегія комітету по фізичній культурі і спорту при Раді 
Міністрів УРСР присвоїла йому звання «Заслужений тренер 
УРСР».

Приймаючи поздоровлення, Віктор Михайлович сказав!
«Заслуга в цьому не тільки моя. Разом зі мною зміну 

старшим футболістам готували і зараз готують А, К. Га- 
латенко, 10. Г. Калашников, 10. І. Махно, Я. А. Шклов- 
ський, О. І» Новиков. А торік, коли я захворів, за мене пра
цював мій же вихованець Слава Колодпцький».

Ну що ж, поздоровляємо не тільки Третякова, а І його 
товаришів, як! разом з ним виховують юних футболістів, 

Л. ФАПНШТЕПН.

Облесної армії. Ось шо а цього приводу

країна. Це пояснюється тим, що в Берліні 
віщають останні сліди війни. На мові кіно 

,Пе називається — зникаюча натура; на мов! 
Лиття — це означає, що Німецька Демократии- 
н,? Республіка залікувала тяжкі рани війни і 
їспішно рухається по шляху соціалізму.

Не можна показувати на екрані неправду 
,н напівправду про війну у всьому — і у ве
ликому, і у малому. Військова техніка пішла 
Лі іско вперед, стара зброя вже або переплав- 
•’с"а. або непридатна. А у фільмі танки о- 
Лінні рухатись 1 стріляти. Літаки — літати І 
*®*вяти. .

1 тут на допомогу нашим кінематографам 
«іРнйшлв військові. Треба віддати належне тій 
«’помозі. яку виявило Міністерство Об°Р°н” 
С₽СР зйомочній групі. Були в’Д»овави1. "ар 
Танки «Т-34», наші заводи виготовили я->-еяь 
м ’Тигри» і «Фердснанди». була в,л”°плс”а, 
’^'•терія того часу, знайдені і відремонтовані 

літаки, радянські і німецькі.
Виникла й інша, не менш складна пробле 

1,1 - акторська. Справа в тому, то фільм за 
‘’Рейтером — хроніка, фільм, оспо.ва” йІСТ’оа 
^ментальних фактах. В НЬОМУ л1“т^н1йтЯ 
’«чиї особи. Це значить. шо треба а”аЙь„ 
•«о₽Ів. схожих на Сталіна. Черчілля Рузвель 

Жукова, Конева. Рибалко, Катукова. Всм 
’’таких акторів потрібно було більше пя , 
С!“И, і вони були знайдені.

ВПраадивість і переконаність які пр •
•&^за рубежами СРСР, досягається в 
£ чергу тим. що на головні ролі були 
'Ношені крупні актори відповідних країн.
• Та*. роїь Гітлера виконує відомий аР™с

ворить Маршал Радянського Союзу К. С. Мос
каленко:

— Радянський прапор пад рейхстагом став 
символом нашої перемоги у важкій кровопро
литній війні. Люди всіх країн світу дивились 
на цей прапор з глибокою вдячністю і надією, 
тому шо він відкривав перед народами нові 
горизоптп — свободи, мирної праці, прогресу. 
Вони вірили, що страх ніколи більше не буде 
панувати в будинках і душах людей.

Досить сказати, що в зйомках «Визволення» 
брали участь війська трьох військових округів 
— Московського, Закавказького і Київського.

В процесі роботи над «Визволенням» автори 
І вся зйомочна група консультувались з мар
шалами Радянського Союзу Г. К. Жуковим, 
К. К. Рокоссопським, І. С. Копєвим, К. С. 
Москаленком. Постійними консультантами бу
ти відомі воєначальники і полководці — гене- 
рат армії С. М. Штеменко, генерал-полковник 
А І Родімцев. генерал-полковник танкових 
військ Г І. Орел, генерал-лейтенант авіації 
С П Синяков. Епізоди в німецьких штабах 
консультував полковник армії НДР Н. Фон 
Вітплебен. Це племінник фельдмаршала Віт- 
цлебена. якого закатували п 1944 ропі за 
участь □ змові проти Гітлера. А нинішній кон
сультант 6уп толі розжалуваний в рядові. 
Г АГАТ0СЕР1ЙНЛ епопея «Визволення» яп- 
Ь ляе собою приклад інтернаціональної друж
би кінематографістів багатьох країн. Запроше- 
н актори Із Польщі. Угорщини, Румунії, 
НДР Італії. Кіностудії .багатьох країн - 
Потьші. Угорщини, Румунії, НДР, Італії 
палати допомогу в створенні кіноепопеї.

слід було спостерігати, з якою щирою і га
рячою зацікавленістю допомагали нашій зйо- 
точній групі кінематографісти цих країн. До
лались будь-які труднощі, якщо потрібно було 
— працювали і вдень, і ввечері, і вночі, зна
ходили потрібний реквізит, костюми, зброю 
25-річпої давності, одним словом, вважали 
зйомки радянського фільму своєю кровною 
справою. I в цьому ми бачимо відображення 
того душевного поєднання, того Ін
тернаціонального братерства, яке вини
кає між діячами кіномистецтва багатьох кра
їн. Адже ця тема — інтернаціонального бра
терства — пронизує ясі фільми «Визволення»,

які розповідають про визволення народів Єв» 
ропи.

ДВА фільми кіноепопеї «Визволення»—«Вог
ненна дуга» І «Прорив» вийшли на екран. 

Лрсдстоїть ще більша і складніша робота по 
зйомці наступних картин — в Польщі, Берлі
ні, Будапешті, Бухаресті, Белграді, Італії І, 
звичайно, в багатьох районпх СРСР. Предсто
ять місяці зйомок у павільйонах «Мосфільму». 
які будуть перетворюватися то п бліндажі 
штабів, то в підземні сховища Гітлера, то 
ділові кабінети глав держав.

М, КОМАРОВ.
На фото: кадри з фільму.
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на бильці 
це здається 
неймовірним.

Компановка жила 
кипучим життям, і 

кип’ятку інко-

місто на 
концерт, 

починання 
більше, що 

зробити

ге

Заяви про вступ до технікуму приймаються 
з 1 червня по 31 липня.

Ук- 
днів. 
(М).

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ
оголошує прийом учнів на 1970—71

На денне відділення на базі непопносерсдиьої школи по 
спеціальностях:

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

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

РАТОБУДУВАННЯ.
На вечірие відділення на базі середньої школи но 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 

З додатком документа про освіту (в оригіналі), медичної до
відки (форма 2в6), трьох фотокарток (розміром 3x4 см), ви
тягу з трудової книжки (особам, які мають трудовий стаж).

Вступники складають екзамени:

навчальний рік

на базі середньої школи — з російської мови та літературі} 
чи української мови та літератури (твір) —. за вибором вступ« 
пика, 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 шкот 
ли Похвальною грамотою чи після закінчення середньої 
школи золотою медаллю, зараховуються в технікум без сі»« 
замснів.

Прийом заяв па денне відділення:
від осіб, які закінчили восьмирічні школи, з І 

31 липня.
Від осіб, які закінчили середню школу, — з 1 

15 серпня.
На вечірні відділення •— з 3 травня по С серпня.
Вступні екзамени: на денне відділення — з 1 по 

на вечірнє відділення 
7 по 12 серпня.

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

червня Ш>

червня ні»

20 серпня, 
з 1 по 10 червня, з ( но 10 липня, з

ФЕЙЛЕТОН

І
п ЮДСЬК.Х Фантазія ство- 
* * рила цс один казковий 
образ. Про них бабусі роз
повідають діт^м казки. Про
те, ще ніхто не чув посвис
ту рака та не смакував з 

верби груш.
Можливо, для розвитку 

дитини і не завадить послу
ха: г про Коника-горбоконн- 
ка, чи ирр Жар-птицю. Але 

Для музичної освіти це зов
сім зайве. 1 вже геть кеп
сько, коли ці казочки роз
повідають малечі дорослі.

— Приїздіть до нас в 
Компановку, відкрийте му- 
ОЛЧНУ школу! — просили 
працівники районного ВІД-

ділу культури викладачів з 
Кіровограда.

Приїхали. Відкрили.
Та час зруйнував ілюзії, 

з якими їхали вчителі у се
лище, 
своїм 
хвилі ЦЬОГО 
ли ошпарювали і музичну 
школу. Одного дня в Бу
динку культури було про
ведено великий спортивний 
форум, який, звичайно, не 
міг залишити спокійними і 
юних музикантів. Його бу
ло влаштовано в сусідніх з 
музичним класом кімнатах, 
де йшли шахові, тенісні та 
більярдні баталії. Гарячі 
компаніївські болільники 
час від часу переносили 
свій темперамент то на ша
хи, то на теніс, то на біль
ярд. А так. як найкорогша 
лінів між двома точками є 
пряма, то траса транспорту
вання темпераменту бо
лільників пролягала якраз 
через музичний клас.

Як на це дивиться дирек
тор Будинку культури І. І. 
Бур’яненко? Мабуть, пін 
цілком схвалює аксіому про 
найкоротшу відстань, бо са
ме цим шляхом пересува
ється з кінозали до кабіне
ту 1 в зворотному напрям
ку. Але людяна він чемна, 
і завжди вибачається, 
віть, пройшовши за 
двадцять п'ять разіи.

Та, мабуть, пізніше адмі
ністрація вирішила споку
тувати свої провини і замк
нула одні двері. Коли ж 
через другі в кімнату про
никла достатня кількість 
учнів на чолі з вчителькою 
Н. О. Матковою, білетер- 
ша спритно замкнула і їх.

Вчителька та двоє десяти
річних дітей залишились. 
Відімкнути двері було не
можливо, бо в кінозалі йш
ло кіно, а допустити, щоб 
хтось хоч хвилину подивив
ся його, тітка Дуся не мог
ла. Для того, щоб здійсни
ти акт відкривання дверей, 
потрібна була трьохгодинна 
боротьба літучнх батьківсь
ких зборів та представника 
райвідділу культури. В хо
ді боротьби обидві сторони 
Не понесли втрат, якщо не 
рахувати взаємних образ.

1, безумовно, малюкам 
конче було необхідно ви
слухувати. що думають один 

про одного дорослі.
Або ще таке. Бажаючи 

показати учням, як на
вчаються їх колеги в Кі
ровоградській музичній 
школі, вчителька вирішує 
повезти їх в 
академічний 
Здавалося б. 
добре, тим 
цй планувалось 
в позаурочний день. Крім 
того, Н. О. Ліашковій 
хотілось показати дітям 
картинну галерею.

Та така пропозиція ви
кликала захоплення лише в 
учнів. Зав. райвідділом 
культури О. В. Семенов су
хо пообіцяв дати автобус. 
Власне, оплесків від нього
i не чекали. Потрібен був 
автобус, і його було обіцяно. 
Ще за місяць до поїздки. 
За тиждень до того обі
цянку було підтверджено. 
Діти, як і вчителька, не
терпляче чекали неділі. До
чекались...

Напередодні концерту ди
ректор Будинку культури 
зробив заяву: «Автобус не 
поїде. Немає бензину. Влас
не, бензин є, але в поне
ділок паші люди їдуть на 
нараду, і ми по можемо ви
трачати стільки пального».

Діти погодились їхати на 
звичайному рейсовому 
гобусі. Доїхали в 
яких позах, хто сидячи 
мішку 
висячи 
(Якщо 
мало __ _____
спробує поїхати н неділю з 
Компановки в Кіровоград).

Майбутні музиканти були
ii на концерті, були і в кар
тинній галереї. Додому по
їхали вдоволені. Дарма, що 
за це задоволення довелось 
платити і вдаси и ми гроши
ма, і незручностямн пере
сування. Мистецтво вимагає 
жертв. В усякому разі, так 
вважають знавці музики з 
районного відділу культури.

ЗЛАТОПІЛЬСЬКИЙ ЗООТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ

прийом учнів на 1970—1971 
навчальний рік

Технікум готує зоотехніків.

Випускники одержують також до
даткові кваліфікації.
На 1 курс приймаються особи з неповною се
редньою освітою віком до ЗО років.

Вступні екзамени: українська мова (письмо
во — диктант), математика (усно).

Прийом заяв до 31 липня, вступні екзамени 
з і по 20 серпня 1970 року.

Для вступників організовуються заняття на 
підготов тих курсах.

Учні забезпечуються стипендією та гурто
житком.

При технікумі є їдальня.
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: у. Новомнргород, 

Кіровоградської області, зоотехнікум. Залізйич, 
на станція Новомнргород,

ДИРЕКЦІЯ.

Київський 
геологорозвідувальний 

технікум

оголошує прийом учнів
На перший курс денного відділення 

1970—1971 навчального року.

ДИРЕКЦІЯ.

адя
ВОРОШИЛОВГРАДСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ ’
ІНСТИТУТ

оголошує прийом студентів на 1-й курс 

на 1970—71 навчальний рік на факультети

і спеціальності:

МЕХАНІЧН И И ФАКУЛЬТЕТ

Гсхнологія машинобудування, мсталоріжучі верстати і інст* 
рументи.
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

Автоматизація і комплексна механізація машинобудування. 
Гідравлічні машини 1 засоби автоматики.

ав- 
хтозна 

на 
а хто 

сидіння, 
комусь 

нехай

М. ГРИГОРОВИЧ, 
смт. Компановка

ф ПОКАЗУЄ К1РОВОІ РАД ' 
НЕДІЛЯ. 21 ЧЕРВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.00 - Ран
кова гімнастика для всіх. (М), 
9.15 — Новини. (М). 9.30 —
Сьогодні День медичного пра
цівника. (М). 10.00 — Музич
ний кіоск. (М). 10.30 — Чем
піонат світу з футбола. (Мек- 
сіка). 12.00 — Для школярів. 
Турнір умілих. (Рига). 12.30 — 
Для школярів. Юні кролівни
ки. (Львів). 13.00 — Для
школярів. «Концерт піонерів». 
(М). 14.05 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. (М). 14.35

— Наша афіша. (К). 14.40 —
Сьогодні День медичного пра
цівника. Виступ міністра охо
рони здоров’я УРСР В. Д. 
Братуся. (К). 14.55 — Одеса
курортна. (Одеса). 15.50 — Гос
подарі землі. (К). 16.00 — За
ключний концерт фестивалю 
самодіяльного мистецтва 
раїнк, (К). 17.30 — Сім 
(М). 18.00 — Новини. ,
18.05 — Кольорове телебачення. 
Клуб кіномандрівннків. (М). 
19.00 — В ефірі — «Молодість». 
«Алло, ми шукаємо таланти». 
Заключна передача. 20.50 — 
Чемпіонат світу з футбола. 
Фінал. (Мсксіка). 22.45 — Ко
льорове телебачення. Співає 
Рена Рольська. (М). 23.25 — 
Новини. (М).

ПОНЕДІЛОК, 22 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Господарі землі». (К). 17.15 

Телеальманах «Подвиг». 
•15 — Телепісті. (К). 
Піонерський калеядо-

Технікум готує спеціалістів за таким фахом: 
ТЕХНІКА РОЗВІДУВАННЯ РОДОВИЩ КО

РИСНИХ КОПАЛИН, ГЕОФІЗИЧНІ МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ СВЕРДЛОВИН, ГЕОФІЗИЧ. 
НІ МЕТОДИ РОЗШУКІВ І РОЗВІДУВАННЯ 
РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН, ГЕОЛО
ГІЯ, РОЗШУКИ 1 РОЗВІДУВАННЯ РОДО
ВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН; ГІДРОГЕОЛО
ГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ; ГЕОФІЗИЧ
НА АПАРАТУРА І УСТАТКУВАННЯ.

На перший курс приймаються особи, які ма
ють освіту в обсязі неповної середньої школи.

Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 
серпня.

Вступники здають такі екзамени: диктант з 
української або російської мови і усний екза
мен з математики.

Без вступних екзаменів зараховуються особи, 
які закінчили неповну середню школу з По
хвальною грамотою (відмінники).

При вступі подаються документи, які затверд
жені правилами прийому.

Строк навчання в технікумі — 3 роки 6 мі
сяців.

Технікум забезпечує гуртожитком.
Документи подавати па адресу: м. Київ-150, 

зул, Анрі Барбюса, 9. приймальна комісія.

ДИРЕКЦІЯ.

скоп. (Харків). 18.Зэ — «Міся
цю ясний». Концерт україн
ської народної пісні. (Одеса). 
19.00 — «Ми розлучаємось». 
Художній фільм. (Кіровоград). 
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.00 — «З джерел натхнення». 
(Народне мистецтво України). 
(К). 21.40 — На четвертому
Міжнародному конкурсі Імені 
П. І. Чайковського. (М). 23.00
— Чемпіонат СРСР з баскет
бола. «Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. 23.50 - Тслевісті. (К).

ВІВТОРОК. 23 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.45 - 
Програма передач. (Кірово
град). 10.50 — «Сліпий дощ». 
Телефільм. (Кіровоград). 11.20
— «Мій друг Надар». Худож
ній фільм. (Кіровоград). 12.50
— Телсвісті. (К). 13.00 — Теле- 
спектакль «Кінець чорних ли-
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ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДУВАННЯ 
Електричні машини і апарати.
Напівпровідникове і електровакуумне машинобудування. 
Електротермічні установки.

ЛІ ЕТАЛ У РГІП Н И Л Ф А КУЛ ЬТ ЕТ
Машини і технологія ливарного виробництва.
Обладнання і технологія зварювального виробництва.

ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Локомотивобудування. Двигуни внутрішнього згоряння. 
Промисловий транспорт. Підііомно-гранспортні машини і бо- 
ладнання.

Строк навчання в інституті 5 років. Прийом заяв проводи
ться з 20 червня по ЗІ липня. В^іупні екзамени — з і по 20 
серпня.

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

профілюючі: математика (письмово І усно), фізика (усцдЬч. 
ііелрофілюючі: українська мова і література чи російські- 

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 з місця роботи (навчання), 4 фо
токартки (розміром 3x4 см), медична довідка (форма М 286), 
паспорт і військовий квиток чи приписне свідоцтво подаю
ться особисто.

Особи, які зараховані в Інститут, забезпечуються 
ЖІІТКОМ.

гурто-

Документи надсилати па адресу: м. Ворошиловград, кв. Л\о- 
лодіжиий, 20-а. Приймальна комісія.

КРИВОРІЗЬКИЙ
ТЕХНІКУМ
РУДНИЧОІ
АВТОМАТИКИ

оголошує прийом

РЕКТОРАТ.

-м і

царів». На IV
Міжнародному конкурсі Імені 
П. І. Чайковського. (М). 17.00
— «День за днем». Інформа
ційна програма. (Кіровоград). 
17.10 — Для школярів. Спец
випуск тележурналу «ГОРН». 
(Дніпропетровськ). 17.10 — Те- 
левісті. (К). 18.00 — «Господа
рювання — це мистецтво».«Лі
то хліборобське». (К). 18.10 — 
«З піснею в серні». (К). 19.00

— Кольоровий телефільм «Дон
Кіхот». (М). 20.35 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.05 — «Обрій». 
Молодіжна програма. (Кірово
град). 22.05 — Наші оголошен
ня. (Кіровоград). 22.10 — На 
IV Міжнародному конкурсі 
імені П. І. Чайковського. (М). 
23.00 — Кодьорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з хокея 
на траві. (М). 23.50 — Тслс- 
пісті. (К).

На 1970—1971 навчальний рік (на базі 8 класів) по 
спеціальностях:

ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА РУДНИХ I НЕРУДНИХ РОДО
ВИЩ;

ПРОТИПОЖЕЖНА ТЕХНІКА І БЕЗПЕКА (ГІРНИЧОРЯ
ТУВАЛЬНА СПРАВА І БЕЗПЕКА);

Е Л Е КТ РОО БЛ А Д И А И Н Я П РОМ И СЛ О В11X П1ДII Р И -
ЄМСТВ 1 УСТАНОВОК;

ОБРОБКА МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ;

ГІРНИЧЕ МАШИНОБУДУВАННЯ;

ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА;

МОНТАЖ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІД
ПРИЄМСТВ.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - орган Кпровогрідсєоіо 
обкоме ЛКС.МУ, Г, Кярсвогряд,

Заяви подаються на ім'я директора технікуму особисто або 
поштою з додатком: документа про закінчення неповної се
редньої чи середньої школи (в оригіналі) чи перевідного сві
доцтва про переведення в 9 — 10 класи, автобіографії, ме
дичної довідки (форма Л- 286), 3-х фотокарток (розміром 
3x4 см), витягу з трудової книжки (для осіб, іцо мають стаж 
роботи не менше 2-х років) ,свідоцтво про народження або 
паспорт, військовий квиток чи приписне свідоцтво пред’яв
ляються особисто.

Стипендія виплачується на загальних підставах.

Учням гірничих спеціальностей стипендія назначається на 
25 процентів більша.

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 76. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-3$, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

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

Друкарня їм. Г. М. Димиїрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

Іногороднім надо-.ьгя гуртожиток.

Прийом заяв: в трупи на базі восьмирічної ніколи з І черв
ня по Зі липня.

Вступні екзамени! (з математики 1 російської мови чи уц. 
раїиської мови) з І по 20 серпня.

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Кривий Ріг, Дніпропетровська 
область пр. Карла Маркса, 6«. ДИРЕКЦІЯ.
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