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Про політику Радянського Союзу 
в зв'язку з агресією Ізраїлю на Близькому Сході

ІНФОРМАЦІЙНЕ 
гіошдомлЕііші
II |Н> Пленум 
Центрального Комітету 
Комуністичної партії 
Радянського Союзу

20 червня 1967 року відкрився Пленум Цент
рального Комітету КПРС.

На порядку денному Пленуму:
1. Пре політику Радянського Союзу в зв'язку 

з агресією Ізраїлю на Близькому Сході.
2. Про Тези до 50-річчя Великої Жовтневої 

соціалістичної революції.
У першому питанні порядку денного Пленум 

заслухав доповідь Генерального секретаря ЦК
НПРС Л. І. Брежнєва «Про політику Радянського 
Союзу в зв’язку з агресією Ізраїлю на Близько
му Сході».

У дебатах виступили: тт. П. Ю. Шелест — 
перший секретар ЦК Компартії України, Д. А. 
Кунаев — перший секретар ЦК Компартії Казах
стану, В. В. Гришин — голова ВЦРПС, М. Г. Єго- 
ричев — перший секретар Московського міськ
кому КПРС , В. В. Холявно — сталевар Макіїв
ського металургійного заводу ім. Кірова Донець
кої області, В. С. Толстіков — перший секретар 
Ленінградського обкому НПРС, М. В. Келдиш — 
президент Академії наук СРСР.

& * *
21 червня 1967 року Пленум Центрального 

Комітету КПРС продовжував роботу.
В дебатах на доповідь Генерального секретаря 

ЦК НПРС тов. Л. І. Брежнєва «Про політику 
Радянського Союзу в зв’язку з агресією Ізраїлю 
на Близькому Сході» виступили: тт. Ш. Р. Раші- 
дов — перший сенретар ЦК Компартії Узбеки
стану, К. Ф. Катушев — перший секретар Горь- 
ковського обкому КПРС, В. П. Мжаванадзе — 
перший секретар ЦК Компартії Грузії, М. М. Ро- 
діонов — перший секретар Челябінського обкому 
КПРС, В. Ю. Ахундов — перший секретар ЦК 
Компартії Азербайджану, І. Є. Поляков — пер
ший сенретар Мінського обкому Компартії Біло
русії, А. Е. Восс — перший секретар ЦК Компар
тії Латвії, 0. Є. Корнійчук — письменник, сек
ретар правління Спілки письменників СРСР, 
Г. С. Золотухін — перший сенретар Краснодар
ського нрайкому КПРС.

Пленум ЦК одноголосно прийняв постанову в 
обговореному питанні.

Пленум обговорив і схвалив Тези ЦК КПРС до 
50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції.

Із заключним словом на Пленумі виступив Ге
неральний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв.

Пленум обрав тов. Ю. В: Андропова кандида
том у члени Політбюро ЦК КПРС.

Пленум увільнив тов. Ю. В. Андропова від 
обов’язків секретаря ЦК КПРС у зв’язку з пере
ходом на іншу роботу.

На цьому Пленум ЦК КПРС закінчив свою ро
боту.

ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ
КПРС, ПРИЙНЯТА 21 ЧЕРВНЯ 1967 РОКУ

ПРО ТЕЗИ ЦК КПРС до 50-РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Схвалити Тези ЦК КПРС до 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції.

ТРИВОГИ 
ПОЗАДУ

Птахом злітас догори рука Люди 
Смуляр, випускниці 11-ї школи м. Кі
ровограда: п’ятіриаі А попереду — 
світле мрія: аудиторі? Інституту Іио- 
хемних мов.

«•то П. Хмурн.

Пролетарі всіх країн, едпайтесаі

П’ЯТНИЦЯ, 23 ЧЕРВНЯ 1967 р. Ціна 2 коп»

ПОСТАНОВА

з’їздом КПРС і підтверджених груд-
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Заслухавши і обговоривши допо- 
від Генерального секретаря ЦК КПРС 
т. Брежнєва Л. І. «Про політику Ра
дянського Союзу в зв'язку з агре
сією Ізраїлю на Близькому Сході», 
Пленум ЦК КПРС постановляє:

Повністю схвалити політичну лінію 
і практичну діяльність Політбюро ЦК, 
спрямовану на припинення агресії Із
раїлю, на підтримку ОАР, Сірії та ін
ших арабських держав, які зазнали 
нападу, на відвернення небезпечних 
наслідків агресії для справи загаль
ного миру.

Агресія Ізраїлю — це результат 
змови найреакційніших сил міжна
родного імперіалізму, насамперед 
США, спрямованої проти одного із 
загонів національно-визвольного ру
ху, проти передових арабських дер
жав, що стали на шлях прогресивних 
соціально-економічних перетворень 
в інтересах трудящих і проводять ан
тиімперіалістичну політику.

В умовах, коли США продовжують 
свою розбійницьку війну у В’єтнамі, 
агресія Ізраїлю на Близькому Сході 
являє собою ще одну ланку в за
гальному ланцюгу політики войовни
чих імперіалістичних кіл, які нама
гаються спинити історичне просуван
ня вперед справи національної неза
лежності, демократії, миру і соціа
лізму.

Радянський Союз, інші соціалістич
ні країни, асі прогресивні антиімпе-

соціа- 
ц. р. і

Сьогодні Володимир 
Мельников — водій Кі
ровоградського авто
парку — разом із 167 
його товаришами, учня
ми Кіровоградської за
очної середньої школи, 
зітхнув з полегкістю: 
тривоги позаду, остан
ній екзамен складено.

Тепер можна згадати, 
як після зміни бігли на 
консультації, як просили 
своїх синів і дочок допо
могти розв'язати задачу 
чи розтлумачити якесь 
незрозуміле питання.

Для багатьох 
ників останній 
стане першою 
кою до великої 
Про вищу освіту мріють 
робітник 
управління 
ударник 
праці, робітник «Рембуд- 
тресту» В. Чалий, корек
тор редакції обласної 
газети «Кіровоградська 
правда» В. Ладна.

В. ЛЕОН,

випуск- 
екзамен 
приступ- 

науки.

будівельного 
Г. Бакун, 

комуністичної

секретар партійної ор
ганізації 
ської заочної школи.

Кіровоград-

ріалістичні сили стоять на боці араб
ських народів в їх справедливій бо- . невим (1966 р.) Пленумом ЦК, треба 
ротьбі проти імперіалізму і неоко
лоніалізму, за невід’ємне право са
мим розв’язувати всі питання свого 
внутрішнього життя4і зовнішньої по
літики. Пленум ЦК, виражаючи волю 
радянських комуністів, всього радян
ського народу, рішуче засуджує агре
сію Ізраїлю і заявляє про свою со
лідарність з народами ОАР, Сірії, 
Алжіру та інших арабських країн.

Пленум відзначає, що швидкі, рі
шучі і спільні дії Радянського Союзу 
та інших соціалістичних держав ві
діграли важливу роль в тому, що 
воєнні дії на Близькому Сході були 
припинені. Позиція нашої партії і 
Радянського уряду, їх практичні кро
ки в зв’язку з подіями на Близькому 
Сході дістали повну підтримку всьо
го радянського народу.

Пленум ЦК з задоволенням кон
статує, що у відповідальний момент 
в розвитку міжнародних подій разом, 
пліч-о-пліч діяли братні соціалістич
ні держави, які підписали Заяву від 
9 червня 1967 р. Ще раз було під
тверджено, що спільні дії соціаліс
тичних країн — могутній фактор у 
боротьбі проти агресивних підступів 
міжнародного імперіалізму.

Пленум ЦК повністю схвалює Заяву 
Центральних Комітетів комуністичних 
і робітничих партій та урядів 
лістичних країн від 9 червня 
підтверджує, що Радянський Союз 
разом з іншими соціалістичними 
країнами зробить все необхідне, щоб 
допомогти народам арабських країн 
дати рішучу відсіч агресорові, захис
тити свої законні права, погасити 
вогнище війни на Близькому Сході, 
відновити мир у цьому районі.

Зараз, коли сили імперіалізму * 
неоколоніалізму, використов у ю ч и 
створену агресією Ізраїлю обстановку 
на Близькому Сході, роблять замах 
на незалежність і територіальну ці
лісність арабських держав, найважли
віше завдання полягає в тому, щоб 
не дати агресорові скористатись ре
зультатами його віроломних дій, до
битись негайного, без усяких умов 
виведення військ інтервентів ІЗ зайня
тих ними територій за лінію переми
р’я і компенсування шкоди, заподія
ної агресором ОАР, Сірії та Йорда

нії. . _
Відповідно до основних цілей по

літики нашої партії, визначених XXIII

й далі вести боротьбу проти войов
ничих сил імперіалізму та їхньої по
літики втручання у внутрішні справи 
інших країн, продовжувати лінію на 
підтримку арабських держав в їх бо
ротьбі за свободу, незалежність, те
риторіальну цілісність і за соціаль
ний прогрес.

Треба й далі зміцнювати дружбу та 
згуртованість між Радянським Сою
зом і арабськими державами, давати 
рішучу відсіч підступам імперіаліз
му, викривати його справжнє, анти
народне обличчя, вести боротьбу 
проти наклепницької кампанії і роз
кольницьких дій групи Мао Цзе-дуна, 
спрямованих на те, щоб роз’єднати 
антиімперіалістичні сили, підірвати 
довір'я між народами арабських дер
жав і народами соціалістичних країн.' 

Пленум ЦК вважає, що події на 
Близькому Сході з новою силою під
креслюють необхідність єдності ДІЙ 
комуністичних і робітничих партій, 
міжнародного робітничого руху і 
національно-визвольного руху наро
дів Азії, Африки і Латинської Амери
ки, всіх миролюбних і прогресивних 
сил, усіх, кому дорога Справа свобо
ди і незалежності народів, справа 
боротьби за загальний мир.

Комуністична партія Радянського 
Союзу, перетворюючи в життя рі
шення XXIII з'їзду, і далі неухильно 
проводитиме боротьбу проти агре
сивних сил імперіалізму, підтримува
тиме високу пильність радянського 
народу, послідовно здійснюватиме 
ленінський курс мирного співіснуван
ня держав з різним соціальним ла
дом, виконуватиме свій інтернаціо
нальний обов'язок — подаватиме 
всемірну підтримку народам, які бо
рються за свою свободу і національ
ну незалежність, за соціальний про
грес. Спільні дії сил миру, демокра
тії і соціалізму, національно-визволь
ного руху здатні приборкати агресо
ра і відвернути нову світову війну. !

Пленум ЦК КПРС закликає партійні 
організації, всіх трудящих Радянсько
го Союзу до нових трудових зусиль,1 
спрямованих на будівництво комуніз
му, на дальше зміцнення економіч
ної та військової могутності країни, 
гідно зустріти славне 50-річчя Вели
кої Жовтневої соціалістичної рево
люції. ‘ .

Військовий заколот
у Південній Аравії

САНА. В кількох гарнізо
нах армії Федерації Півден
ної Аравії було придушено 
військовий заколот. Солда
ти, які підняли повстання, 
спалили будинок казарми, 
викинули на дорогу всі меб
лі і зайняли пости на дахах 
будинків, не дозволяючи ан
глійським частинам набли
зитися до таборів. Два вій
ськових вертольоти були 
обстріляні повсталими і 
один з них збитий. На під

тримку повсталих виступи
ли частини федеральної 
гвардії, які охороняють сто
лицю Федерації Південної 
Аравії.

В усьому місті почався 
загальний страйк. Патріоти 
через гучномовці на мечетях 
закликали населення взяти
ся за зброю і виступити 
проти панування англійців 
і маріонеткового федераль
ного уряду.

Жорстокі сутички сталися 
на ®УЛИЧЯХ Адена між оку
паційними англійськими вій
ськами і солдатами армії 
Федерації Південної Аравії. 
В результаті чого 20 англій
ських солдатів убито і 25 
поранено.

(ТАРС)
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У кого
характер
корчагінський?

Повечоріло. 1 молодь полонила 
парк сміхом та гомоном. Коли поба
чили Зінаїду Усатенко з паперами в 
руках, потягнулися до літнього май
данчика. Це не випадково. В Іванго- 
роді вже звикли до публічних висту
пів цієї вчительки. Керівник гуртка 
«Молодь і суспільний прогрес», во
на знаходить час побувати і на фер
мі, й на тракторнол\у стані. Цього 
разу місцем зустрічі пропагандиста з 
молоддю став парк. Зібралося бли
зько сотні чоловік. І Зінаїда прочи
тала їм, як завжди, вдало, 
люючи теоретичні розробки 
ми з місцевого життя, лекцію 
і вчитись по Леніну».

Корчагінський характер і в 
районної лікарні Григорія І 
ренка. Він,

підкріп- 
факта- 
«Жити

і лікаря 
Нечипо- 

ренка. Він, як кажуть, сам постійно 
шукає роботу. Виступає з лекціями і 
на медичні, і на молодіжні теми.

Безсумнівно, нецікавих тем немає, 
а є нудні лектори. Агроном колгоспу 
«Прогрес» Григорій Степанович Бак 
читає лекції на сільськогосподарські 
теми, А на його публічні виступи не 
доводиться довго запрошувати одно
сельчан. Завжди охоче йдуть люди, 
е тому числі й молоді, на лекції 'ди
ректора Першобірчанської середньої

школи Тетяни Ос
тапівни Піонтків- 
ської.

В останні роки, 
щоб більше заці
кавити молодь, по
чали практикувати 
лекції-концерти.

Зокрема, такого 
типу лекція про 
вальс була прове

дена в районному 
Будинку культури. 

Розповідь весь час доповнювалася 
кращими вальсами. Звичайно, це не
погана форма. Але не кожну лекцію 
так можна провести. Та й не варто 
цього робити. Треба, щоб сама лек
ція була цікавою, викликала супе
речки. Тоді і йтимуть охоче юнаки і 
дівчата.

У «Молодому комунарі» ставилось 
недавно питання: «Чи потрібна лекції 
реклама?» Так, потрібна дуже. І во
на є. Але не завжди, мабуть, вдала. 
Як часто можна бачити на афіші ар
шинні букви: «Лекція». Тема лекції — 
вже дрібніше, а прізвище виступаю
чого зовсім дрібно написано. А це 
неправильно. Адже частіше всього 
прізвище лектора говорить найбіль
ше.

Я не уявляю також лекцію без до
кументального фільму чи діафільму. 
Ось і недавно завідуюча шкільним 
відділом райкому комсомолу Катери
на Рой читала в Будинку піонерів 
лекцію про життя і діяльність В. І. 
Леніна. Уважно слухали школярі. Та 
я певний, що, якби не показала во
на діафільму про життя вождя, емо
ційний вплив лекції був би меншим. 
Жаль тільки, що не завжди можна

підшукати потрібний фільм. ГІр° МІС 
цеве життя їх взагалі немає. мо 
же б, обласному товариству «Знання» 
продумати теми і замовити кілька 
фільмів самодіяльним студіям.

Молодь цікавить політика, музика, 
новини екрану, нозі книги і наукові 
відкриття. Та з обласного товариства 
«Знання» матеріалів на цю тем/ 
одержуємо недостатньо. Підібрати їх 
на місці не завжди вдається. Часто 
трапляється, що в надісланих розроб
ках про міжнародне становище ні 
слова не згадується про молодь. А 
хлопцям і дівчатам хочеться знати, 
чим живе їх ровесник за рубежем.

Треба б мати більше лекцій про 
мистецтво, музику. Вони популярні 
серед молоді, допомагають виховува
ти добрий смак. У багатьох місцях 
ми організовували лекцію «Як розу
міти музику?», і повсюди молодь 
охоче займала місця в залі. Ця лек
ція, напевне, сподобалася й тому, 
що розповіді супроводжувалися ви
ступами учнів музичної школи.

Рік п’ятдесятий нашої революції — 
це важливий етап розвитку радянсько
го суспільства, на якому ми створює
мо умови нових перемог та звер
шень. І лектори прагнуть силою сво
го слова якнайбільше допомогти мо
лоді виробити ясну життєву і класо
ву позицію, тверду комуністичну пе
реконаність.

Виховуючи молодь, розповідаючи 
їй про наші досягнення, ми не забу
ваємо ленінські слова, що кращий 
спосіб відсвяткувати річницю вели
кої революції — це зосередити ува
гу ма невирішених питаннях.

О. УСАТЕНКО, 
перший секретар Олександрів- 
ського райкому комсомолу.
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Г ГЕРОЇНІ — 
І ІГЯТДЕСЯТ

ВИ, БЕЗСУМНІВНО, якщо не зустрічалися з 
нею, то чули про її подвиги. Так, це відома 

і сьогоднішньому, і старшому поколінню Антоніна 
Федорівна Худякова, Герой Радянського Союзу, 
безстрашний льотчик в роки Великої Вітчизняної 
війни. Вона служила у жіночому полку Євдокії 
Давидівни Бершанської. За ніч дівчата встигали 
зробити по 3—4 вильоти, а в зимовий час — 
16—18. В тяжкі періоди льотчиці сиділи на землі 
не більше трьох хвилин: поки на ходу здавали 
рапорти, а зброярі вантажили бомби, техніки за
правляли машини. Скромні, ніжні жінки були 
грозою для фашистів.

Худякова сама віч-на-віч зустрічалася з смертю, 
стояла в німій скорботі перед загиблими друзями. 
Тому сьогодні так гаряче пропагує мир, так непри
миренно виступає проти агресії у будь-якому ку
точку землі. А ще своїми виступами виховує 
молодь гідною слави батьків. У місті Олександрії, 
де живе зараз Антоніна Федорівна, її можна час
то бачити і в школі, і в технікумі, і в піонер
ському таборі.

І скрізь її радо зустрічають. Повсюди у неї 
друзі, бо люди мужні і ніжні, як правило.

Худякова — ровесниця Жовтня. Ти — п'ятде
сят. Редакція від імені тисяч шанувальників щиро 
вітає Антоніну Федорівну Худякову з днем на
родження. Здоров’я і успіхів Вам!

На фото: А. Ф. Худякова (зліва) серед молоді.

Йде передплата молодіжних видань

ПОСПІШАЙТЕ, ДРУЗІ!
Лічені дні залишились до закінчення поновлення передплати на 

друге півріччя. Отож поспішати слід розповсюджувачам преси, ком
сомольським активістам. Хай не випаде з їх уваги жоден юнак чи 
дівчина, які можуть залишитись без вірного порадника і друга — 
молодіжного видання.

Політична значимість цієї кампанії дуже важлива. Та, на жаль, ще

ПОНОВЛЕННЯ
передплати на

„Молодий комунар“
СТАНОМ НА 21 ЧЕРВНЯ

Рамон«, міста
Поновлено
І» троц.)

Петріоський 100
Бобринсцький 95
Онуфріїаський 80
Голованівсьнин 64
Добровсличківський 52
Новоукраїнський 52
Маловискіоський 50
Олександрійський 46
Новгородкіоський 44
Долинський 41
Вільшанський 40
Знам’янський 38
Компаніївський 37
Олександрійський 35
Кіровоградський 35
Крзмгссівський 33
НовоархангельськиГі ЗО
Ульяновський 29
м. Кіровоград 25
Гайворонсі.кий 25
Нозомиргородськи:; 23
Устннівський 18
м. Олександрія 11

не всюди це добре розуміють. Ні
чим похвалитися багатьом райкомам 
комсомолу області, які перш за все 
відповідають за пропаганду моло
діжних видань.

Вкрай занедбані справи з перед
платою в Кіровограді, де поновлено 
лише третину «Комсомольской прав
ды», 25 процентів «Молоді України» 
та «Молодого комунара».

Недооцінюють важливості друкова
ного слова в справі комуністичного 
виховання секретарі комсомольських 
організацій Маловисківського, Зна- 
/л'янського, Гайворонського районів, 
де поновлено передплату молодіж
них видань всього на 40—50 процен
тів, а «Молодого комунара» — на 
25—ЗО процентів. Наприклад, в Ново- 
архангельському районі не поновили 
на друге півріччя жодного примірни
ка газети «Комсомольское знамя».

Особливо тривожний стан склався 
в містах Олександрії, Знам'янці та в 
Устинівському районі.

Передплата на «Молодий комунар» 
приймається до 29 червня включно. 
Часу залишилось обмаль. Якщо ши
роко провести пропаганду молодіж
ної преси, залучити активістів, гро
мадськість, то й за ці дні можна пов
ністю впоратись з цим важливим, не
відкладним завданням.

А «МОЛОДИЙ КОМУНАР» є?
— Немає. Був, уже продала. 

— От шкода, не встиг купити... 
Такі розмови можна почути біля 

газетних кіосків «Союздруку» не 
тільки в Кіровограді, 
м’янці, Олександрії, в інших ра
йонних центрах. Бо молоді хоче
ться більше знати, як живуть, як 
трудяться їх ровесники в славний 
ювілейний рік.

Долинському, Новоукраїнському, 
Новомиргородському, Гайвсрон- 
ському районах.

Комсомольські
комсорги мають

комітети, груп- 
............ потурбуватися, 

а й у Зна- щоб обласну комсомольську га
зету мав змогу читати кожен член 
ВЛКСАЛ, щоб вона і надалі 
міцніше дружила з кожним 
ком і дівчиною, була їхнім 
рим супутником у житті.

ще
юма-
Доб-

Валерій ЮР‘ЄВ

О ДІШЬ!
Герою Радянського Союзу, колишній льотчиці 

АитоиіиІ Федорівні Худяковій присвячую.

Коли крило прониже небо гінко 
І білий слід окреслять літаки,
Я знов згадаю вас, звичайна жінко, 
І незвичайна, жінко, все-таки.
Ви десь у сад зайшли сієї миті. 
Вас гуркіт реактивного спинив... 
Ростуть внучата І ростуть сини. 
Намов колосся у рясному житі. 
І світ росте. 
Як паляниця СВІТ, 
Обласканий гарячими руками. 
Його підносить віщий зорохід 
Червокопурпурооими вінками.
Ви зупинились, жінко. Час летить 
Поміж тополь, степами, небесами, 
І коршуном буруниться над сами 
Тривоги озвіріла ненасить.

А день вродив.
О, день прийшов який!
Якби но тінь военного зачала — 
Летіли б чайки з моря до причалу, 
А не страшної миті літаки. 
Горить В’єтнам, 
Палахкотить хатина 
У мудрого араба на виду.
Ви зупинились, жінко. Промінь кинув 
Ваш давній спомин...
В тихому саду 
Розкішно й млосно. 
Ви ступили крок. 
Загомоніли в небі лелочата. 
Загомоніли птиці на добро — 
Добра початок!
Та знов крило вістрюс небо гінко 
На мир одвічний, а не для війни... 
Ростуть внучата І ростуть сини. 
Спокійні будьте супокоєм, жінкої

До кіоску черга
Та нерідко буває, що в кіоску 

газету не встигнеш купити. Краще, 
коли її передплачуєш і тобі лис
тоноша приносить додому. Зараз 
повсюдно, як і на інші видання, 
триває передплата на газету «Мо
лодий комунар» на друге півріч
чя 1967 року. Між тим, в ряді ра
йонів цю важливу роботу пустили 
на самоплив, чекають якихось 
особливих вказівок. Погано по
новлюють передплату на друге 
півріччя в Кіровограді, у Кірово- 
грвдському, Маловисківському,

Треба поцікавитись, у кого 
тачів закінчується строк 
плати у червні і своєчзсно поно
вити її. Це прямий обов’язок всіх 
активістів, громадських розпов
сюджувачів преси. Газету можна 
передплатити у будь-якому пош
товому відділенні, агентстві 
«Союздруку».

з чи- 
перед-

I

₽. САРЖЕВСЬКИЙ, 
інструктор обласного відділу 
«Со юз друк».

____ _____ _ буиноквіт- 
тя, лоскотно шарнув по облич
чю. Зупинилася. Стала біля 
верби, що взялася 
своє віття в ставку. І 
серпанки затріпотіли 
довгими віями. І тепла 
молодої наснаги торкнулася 
розтривоженого серця.

Аж поруч:
— О боги, свята милується 

небом у райському куточку.
Оглянулась. Троє хлопців 

бризкали на неї колючим смі
хом.

Світлі фарби надвечір'я од
разу стали темніти. І гірка 
журба стиснула серце.

Побігла понад беоегом. 
Навстріч своїй журбі, 

своїй скорботі. Аж у 
садку, що притулився до 
самої хати, зупинилась. 
Упала на вигаптуваний 
шовком-траг.є?!о килим.

Заслухалась.
Вільною чайкою неслась над 

селом пісня.
Підвелася дівчина. Та й до 

тину рушила. А потім — до 
хвіртки.

Ось і вулиця вже. Зовсім 
близько — шепіт:

— Ти любиш світання?
— Так.
— А роси?
— Теж.
— І вітер теж?4'
— І вітер... І тишу... І грім...
— Тоді ти найчарівніша лю

дина на світі.
— Ну, що ти, Васю?..
Трішки соромливо стало, що 

ненароком підслухала чужу 
розмову. Лелечко, а їй же ще 
ніхто навіть не починав промов-

Стала 
вимивати 

дивні 
поміж 
хвиля

ляти такі втішні слова, ніхто не 
умивав такою ніжністю! Нато
мість — гіркота. А їй сплило 
двадцять п’ять весен.

Зайшла до хатн. А спати не 
змогла. Знову озивалася десь 
пісня. І зорі заглядали в шиб
ки.

Хтось якось сказав:
як люди...»

Тамара підвела 
подушки. Т 7 ... 
треба йти до людей.’

Пішла. Одразу в перший же 
недільний день. На весілля за
вітала. Стояла осторонь. Диви
лася на чуже щастя. Бачила, 
як хлопці вели в танок дівчат’

«Зорі,

голову од
І збагнула, що їй

культури, стрічаю її. І кажу:
— Я можу коли-небудь при

йти до тебе?
На її обличчі здивування. 
— Як хлопець?
— Як людина.
Тріпнулися віночки чорних 

брів.
— В нашій хаті рідко чути 

гарне слово — добридень. А я 
рада йому...
Ш ПВЕ Тамара но з своєю ма- 

тір’ю. А в бабусі. В селі 
давно помічають, як стара з 
своєю донькою спішиті» кудись 
за Буг. Недавно й Тамару по
кликали з собою. Лиш діл Т.і- 
марин не сектант.

А до неї не поспішав ніхто.
Ввечері в сільському Пала

ці культури — веселощі, танці, 
туди подалась. І знову при

тулилася самотньо до стіни А 
хлопці и дівчата сміялися А 
хлопці н дівчата тішились сво
єю долею.

Ось тих троє, що тоді ко то 
ставу сміялись. Наче прямо до не. йдуть. Невже однії з чи” 
запросить її в танок? Але ні 
минають.

Горлицею 
кинутись: 
Я — зовсім

розгніваною хотіла 
«Це — непоавда’ 
не така, як ви ду

віпуючі^0’ ®’Оу""Я"'
Вфиочі, а я теж хочу такого 
“бГм«К ’ Та стР"мала 

„• М°мк". вийшла надвір... 
На майдані, що біля Палацу

В негоду добрався я в Лозу- 
вате, вважаючи, що застану 
вдома Тамару, її рідню. 1 |!Є 
помилився.

В хаті Тамариної бабусі бу
ли гості. За столом сидіз кре
мезний чоловік з пухколииею 
жінкою. Гамарин дід простя
гав їм Чар1{у.

Припросили гостинно й мене 
ДО столе.

Два чоловіки, рум’яніючи, 
заспівали.

Прийшла Тамарина нзтК- 
сіла осторонь. А кремез- 

ннн гість:
г». Я ж До тебе, сестро, аж 3 
Вінниччини причимчнкував. ’ 
ти гРерУєш мною...

— Не гнівайся, — опустім3 
голову жінка. — Тн знаєш,
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Аж ніяк не гостями по
чували себе сьогодні 
львівські піонери в кабі
неті Героя Соціалістич
ної Праці О. К. Антоно
ва. Зустріч з генераль
ним авіаконструктором 
відбулася «на діловій» 
основі. Нещодавно учні 
восьмирічної школи № 67 
м. Львова передали міс
цевому авіапідрозділові 
літак «АН-24» № 46248, 
який було збудовано на 
кошти. виручені ними 
від збору металобрухту. 
І ось тепер, в шкільні ка
нікули, піонери дружини 
імені Зої Космодем’ян- 
ської приїхали до столи
ці України, щоб як «за
мовники» ознайомитися з 
своїм заводом-поставщи
ком, подякувати за ство
рену машину.

Літак — не єдина 
«власність» учнів цієї 
школи. Металобрухт во
ни збирають уже 12 ро
ків. І на одержані за це 
гроші збудували тепло
воз і елетровоз, два ав
тобуси і трамвай. Своїми 
вважають вони два кіло
метри нафтопроводу 
«Дружба» і два кіломет
ри залізниці Абакан — 
іаишет. Сто тонн мета

лобрухту виділили піоне
ри в рахунок будівни
цтва Саяно-Яушенської 
ГЕС.

Про все це розповіла 
на урочистій лінійці в 
кабінеті лауреата Ленін
ської і Державної премій 
О. К. Антонова голова 
ради дружини Люба Ге- 
летіи. Повідомила вона і 
про плани на майбутнє. 
Слідом за першим у рес
публіці , піонерським лі
таком з’явиться і тепло
хід. названий на честь 
старовинного українсько
го міста — «Львів». Зби
рання 150 тонн кольоро
вого металобрухту, необ
хідного для його збуду
вання, вони вже розпо
чали.

Генеральний авіакон
структор подякував піо
нерам за працю, розпо
вів їм про роботу над 
створенням «Антея», який 
завоював світову сла
ву.

_ На закінчення зустрі
чі піонери подарували 
заводові пам’ятні сувені
ри, а у відповідь одержа
ли модель літака «АН- 
24». Потім діти познайо
милися з експонатами 
музею підприємства, зро
били екскурсію по цехах 
авіазаводу.

(РАТАУ),

З стор.

Прагнення до глибокого 
проникнення у внутрішній 
світ сучасника, вміння се
ред буденного знайти 
справді прекрасне — саме 
це помітно в картинах 
художника Віталія Коліс- 
ннченка. Ще минулого мі
сяця в Новоархаягсль- 
сьи.у, де живе І працює Ві
талій, відкрито виставку 
його творів. І час дав тво
рам сільського митця ви
соку оцінку, бо й понині о 
залі велелюдно. Більшість 
відвідувачів — молоді ро
бітники, колгоспники та 
службовці району, адж* 
добра половина творів Ко- 
лісничонка відтворює жит
тя радянської молоді.

На фото: у виставочному 
залі.

Фото В. Ковпака.

мені не можна так, як тобі...
— І де тільки взялося на 

вас таке?.. Жили б, як люди, а 
то світ собі вкорочують. Та іце 
й дівчині голову забивають. 
Давно б вийшла заміж...

Гості розійшлися.
І Тамара одразу вибігла з 

кухні. Збентежена. Трохи засо
ромлена.

Уривчасто починає розпові
дати, як од неї одвернулись її 
ровесники. І тільки тому, шо її 
мати сектантка. Бабуся, помі
тивши на очах онуки тінь са
мотності, запросила її з собою 
на зібрання.

— А там, — втішно вимови

сом і прорвали рядки. І Тама
рина сестра знову пішла до 
школи.

Згадавши про сестру, дівчи
на ще більше засмучується.

—Бачте, за неї потурбува
лись. А я... я — нікому ке по
трібна...

ТАМАРА нічого не знає про 
Рєпіна і Бетховена, вона 

не сидить перед голубим екра
ном телевізора. Кажу про це 
завідуючій бібліотекою Олек
сандрі Талпі. А вона:

— Сьогодні ж піду до неї, 
занесу' книги.

Занесла кілька брошур. Та
мара лише перелистала їх сто

рінки. і віддала через 
два місяці назад. 
Більше бібліотекарка 
не зустрічалася з Та
марою Гасіцою.

В Палаці культури 
запропонував хлоп
цям і дівчатам при 
нагоді відвідати одно

сельчанку, яка починає втрача
ти віру в людей, яка розлучає
ться зі своєю мрією.

Молодий механізатор Василь 
Послалатій хихикнув:

— Щоб сміялися тоді з тебе. 
Ватажок сільських комсо

мольців Дмитро Гасіца теж 
байдужий до долі дівчини.

На її лиці згас рум’янець. 
На її лиці тінь безнадії і смут
ку. Простує Тамара сільською 
вулицею. А навстріч їй дів
чата. Проходять поруч. З сво
єю радістю. З своїм щастям.

До Тамариної журби їм не
ма діла.

М. ШЕВЧУК.
с. Лозу вате, 
Ульяновського району.

ла дівчина, — слухаєш дивні 
пісні і забуваєш про всі при
крощі...

Пригадала, як сектанти на
віть жениха їй привели.

— Він стояв поруч мене, — 
казала вже засмучено. — А 
був далеко-далеко...

На причілку почулися чиїсь 
кроки.

— Закрий двері, дочко, — 
озвалась Тамарина бабуся. — 
Бо різні тепер люди вештаю
ться..,

Молодшу свою дочку Тама
рина мати навіть до школи бу
ла не пустила, бо бідкалась, 
що вона там може дізнатись 
про щось непутнє. Послала її 
на бурякову плантацію. А шко
лярі вийшли в поле всім кла

В. ПОГРІБНИЙ

6 орден 
імені Єгорова
(Продовження. Початок в газетах за 9» 12» *7,

26, 28, 31 травня та 7 і 9 червня).

На засіданні бюро підпільного обкому партії 
перемогу одержала нова підривна тактика. Біль
шість командирів партизанських батальйонів ви
знала безперечну доцільність розширення прав 
«МЗД-5». Гаряче, інколи зриваючись на слові, го
ворив командир з’єднання. На засіданні обгово
рювалися й інші питання. Люди давно не збира
лися, в кожного було про що сказати — і про до
помогу полоненим, які втекли з неволі, і роботу 
серед населення окупованої Волині, — але голов
ним стояло питання про диверсії на Ковельському 
вузлі, а значить про використання нової техніки, 
ефективність підривів ворожих залізниць.

Мав зауваження прославлений підривник Григо
рій Балицький, який одним з перших у партизан
ському краї одержав високе звання Героя Радян
ського Союзу. Чесно, як належить чесному кому
ністові, він визнав свою помилку. Григорій Васильо
вич привіз бойову новину на засідання бюро — ба
тальйон за два місяці знищив 56 ворожих ешело
нів. Але він зрозумів, що це не найкращий показ
ник. У батальйоні Федора Кравченка, який ство
рив вісім невеликих диверсійних груп, один воро
жий ешелон припадав на двох підривників, у Гри
горія Васильовича — на десять, у Кравченка на 
підрив ешелона витрачали сім кілограмів толу, у 
батальйоні, яким командував Балицький, — до 
двадцяти.

Всі захоплювалися особистою хоробрістю Ба- 
лицького, який був гордістю з’єднання Федорова. 
І Григорій Васильович знав про це прекрасно, але 
Зірка Героя не стала на заваді принципової оцін
ки роботи свого батальйону. Після пам’ятного за
сідання батальйон Балицького за кількістю підір
ваних ешелонів вийшов на перше місце. До 26-ї 
річниці Жовтня на рахунку месників загону Григо
рія Васильовича було близько 100 фашистських 
поїздів.

12.. ПЕРШИЙ ОРДЕН

Єгоров радів яе тому, що повсюдно визнали 
нову підривну тактику, яку він пропагував. На
решті, «МЗД-5» повністю показала свої можли
вості. Окремі дільниці Ковельського вузла на по
чатку вересня зовсім були паралізовані. Одного 
разу Єгорову принесли донесення від командира

км, що наші хлопці — цо дійсно люди, яких не 
лякає ні чисте поле, ні ліс, ні засади. Вони вперті 
і настійливі у виконанні своїх завдань. Чим більше 
зростає протидія охорони, тим більше бажання 
підривників перехитрити і виконати своє завдання. 
В перестрілках з охороною вийшов увесь запас 
автоматних патронів. Прошу вислати штук 400 
хоча б на перший час. Тут гаряче».

І це далося нелегко. І в загоні Тарасенка, і в 
загоні Кравченка — у всіх батальйонах Єгорову 
доводилося розбирати всі невдалі виходи на за
лізницю, самому йти з групою підривників, ви
саджувати в повітря локомотиви, що поспішали 
на схід до Дніпра і Дону, поспішали на захід, тяг
нучи награбоване фашистами.

У вересні з'єднання одержує радіограму з Ук
раїнського штабу партизанського руху:

«Командирові Чернігівсько-Волинського парти
занського з'єднання О. Ф. Федорову, комісарові 
В. Н. Дружинину, начальникові штабу Д. І. Рванову, 
заступникові по диверсійній роботі О. С. Єго-
рову.

Поздоровляємо Вас, командирів, комісарів, всіх 
партизан і партизанок, які добилися блискучих 
успіхів у виводі із строю ворожих комунікацій 
Ковель-Брест, Брест—Пінськ. Тих, хто відзначив
ся, рекомендуйте до нагороди. Ваші пропозиції 
про посилення диверсійної роботи розглядаю
ться...»

В шухляді робочого столу Олексій Семенович 
зберігає невеличкого розміру вже пожовклий ар
куш. Він показував мені десятки фото, листів, 
різних відгуків, вирізок з газет, які надсилали в 
різний час товариші по зброї. Але цей аркуш 
Олексій Семенович розгортав з якоюсь особли
вою обережнісію, немов то була з обгорілими 
краями гімнасгьоока бійця, що поліг на попі за-

НебезпечнІ партизанські стежки. Оцими позами привозили 
на базу поранених, привозили загиблих підривників...

Фото 1943 р.

пеклої битви. І коли про інші документи він роз
повідав багато, подаючи цей, сказав коротко:

— Ось...
І я, прочитавши рядки, зрозумів Олексія Семе

новича.
«Начальнику спецслужби партизанського з’єд

нання Федорова — Дружиніна старшому лейте
нанту тов. Єгорову. № 0265/х.

Липневі І серпневі успіхи вашого з’єднання 
відкрили нову віху в справі впливу на залізничні 
комунікації ворога.

Вперше за весь час 
тизанами були нанесені такі могутні удари 

важливих комунікаціях воро
сильно охороняються. Досить навес- 

такі факти, що одним вашим 
днанням в серпні пущено поїздів під 

укіс більше, ніж партизанськими загонами 
'’країни протягом травня і червня.

В розгромі ворога і вигнанні його з Лі
вобережної України, безперечно, одним 

великих факторів є майже фактичне 
важливих магістралей, як 

Ровно — Пінськ і Ковель—

світової історії пар-

таких 
Ровно,

тепер із

Герой Радянського Союзу 
Федір Йосипович Кравченко — 
командир загону Імені Богуна. 
Одним з перших взяв на оз- 
броення підривну тактику Єго
рова. Лише на залізниці Ко
вель — Брест його загін пі
дірвав 43 ворожих ешелони з 
технікою, боспрйпасами, жи
вою силою фашистів. За да
ними розвідки внаслідок ава
рій було вбито 654 І поранено 
383 гітперіоці.

Фото 1944 року.

Герой Радянського Союзу 
Дмитро Миронович Рсзуто — 
легендарний підривник, один з 
найбільших ентузіастів, вико
ристання «МЗД», нанесення 
масованих ударів партиза
нів по Ковельському вузлу. Ра
зом з Єгоровим висадився в 
1944 році на території Чехо- 
словаччини.

Фото 1945 року.

показань полонених ясно, 
що для перекидання військ із Гамбурга в 
Харків доводилось користуватися румун
ською залізницею, тобто розтягнути шлях 
ще на тисячу кілометрів. При становищі, 
яке склалося на залізничних дільницях ва-
шого району, встановлення «МЗД» зі стро
ками сповільненої дії від 10 до 40 діб бу
де мати вирішальну роль, при цьому необ
хідно виробити нові тактичні і стратегічні 
прийоми і способи встановлення. Широко 
застосовувати міни проти патрулів, вико
ристовуючи для цього «АС» і «ПМС».

Бажаю дальших успіхів. До скорої зуст
річі.

Старинов.
28 вересня 1943 року».

диверсійної роти Всеволода Клокова, яка діяла 
на залізниці Брест — Пінськ.

«Більше вибухів немає через відсутність руху 
на залізниці. Залізницю німці кидати не збираю
ться. Посилюють охорону на всьому її протязі. 
На залізниці стоять дві міни, чекаючи жертв. 
Працювати стало набагато трудніше. Скажу тіль-

Таку оцінку роботи Єгорова давав у своїй ра
діограмі із Українського штабу партизанського 
руху улюбленець Єгорова полковник Старинов, 
начальник інженерного відділу штабу.

(Далі буде).

УКРАЇНА—АРАБСЬКИМ КРАЇНАМ
КИЇВ. 21 червня. (РАТАУ). 

Колектив заводу «Точелекгро- 
прнлад» достроково відправив 
Сірії партію високоточних 
електровимірювальних прила
дів. Зараз готується до від
правки в ОАР десять видів

різної апаратури.
Трудівники України на ба

гатолюдних мітингах, вислов
люючи гнівний протест проти 
злочинних дій ізраїльських аг
ресорів на Близькому Сході, 
заявляють про свою готовність

подати арабським країнам ак
тивну допомогу у відбудові 
зруйнованих промислових 
об’єктів. Так, Першотравневий 
завод відвантажив на їх адре
су електротехнічний фарфор, 
Прилуцький завод протипо
жежного устаткування — ав
тоцистерни і пожежні машини.
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у будівництві 
в інженерних

Вихованці групи підготов
ки молодих футболістів при 
команді «Зірка» провели в

університету 
Вчені дають 
цьому при-

руки не 
вгостить 
в село.
Ось під-

зара- 
тобі... 
ж ти?

Досить! Сьогодні все ска
жу. Візьму за руки, цупко 
отак візьму і скажу: «Галю,

а ти за 
мені щи- 

мовила. 
за поса-

ненавидиш. 
и те, що 
Співає, 
подвиг.

я...
Ну.

ПОГОДА

Сьогодні по те
риторії області та 
місту Кіровограду 
передбача е т ь с я 
мінлива хмарність,

короткочасний дощ, гроза. 
Вітер південнозахіднип, по
мірний до сильного.

Температура повітря: по 
області — 20 — 25, по міс
ту — 23 — 24 градуси.

ГАЛЮ...

П’ЯТНИЦЯ, 23 червня. Перша 
програм». 11.00 — Теловісті. (К). 
11.10 — Кіножурнал та художній 
фільм «Серце матері». (Кірово- 
гРад). 17.00 — «Ведмежатко на 
дорозі». Мультфільм. (К). 17.10 — 
Толевісті. (К). 17.30 — Програма 
УТ, присвячена дню Волині. (К). 
19.00 — До 50-річчя Великого 
Жовтня. «Український симфоніч
ний...». (К). 20.00 — Естафета но
вин, (М). 21.00 — Телереклама.

Галочко...» Ні, 
братиму, бо ще 
ляпасом і дремене

На коліна впаду, 
готую отут місце, щоб м'я
ко було стояти, гепнусь на 
коліна і... Ні, на коліна па
дати соромно. Я ж все-таки 
мужчина. Просто без уся
ких там урочистих церемо
ній стану перед її очі і ска
жу: «Галочко, зіронько
ясночола, послухай».

Серце моє ніби в кропи
ві хто витіпав, огнем горить. 
Вечора не діждусь, щоб 
побачити тебе. Ну чому,

чому, ти ніколи не глянеш 
на мене, як ото на інших 
хлопців? Я ж другий рік за 
чотири з половиною кіло
метра зустрічати тебе що
вечора виходжу, 
всю дорогу слова 
рого, теплого не 
Знаю, Галочко, ти 
ду мою мене 
Але знай же 
Ой, вже йде. 
благослови на

— Галю! Ану стій! Заче
кай Галочко... Це я, Петро 
Відчайдушний. В мене... в 
моїм серці... В кропиві... Ну

верзу!
Що ти питаєш, Галочко, чи 
не хворий? Ще й руку до 
лоба приклада. Ух, аж ноги 
полум’ям обхопило.

— Галочко... Та куди ти 
мене тягнеш? В кропиву? 
Чому в кропиву? Ах, це я в 
кропиву заліз. Ну й нехай! 
Я ще й не таке можу 
ди тебе. Я тебе, ні, я 
Ти чуєш, Галю? Куди 
Послухай, Галочко...

Пішла. Мене з кропиви 
витягла і побігла. Плаче. Ех, 
окорок ти копчений, олія

конопляна 
кому — коханій дівчині 
зміг сказати, що потай від 
усіх зібрав он отого пуза
того чемодана. Що потай 
від матері вирушив 
пішки аж в Оникієве, 
училища механізації,
вже не можеш більше тер
піти, щоб твоя Галя водила 
широким ланом сталевого 
коня, а ти пропадав днями 
у отій коморі. Ех, лопух зе
лений, не сказав...

Вячеслав СОКУРЕНКО.
м. Мала Виска.

ПОСПІШАЙ
ПЕРЕДПЛАТА
НА„молодий 
КОМУНАР

НА II ПІВРІЧЧЯ 
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ

коли гості залишилися вде
сятьох, кіровоградцям не 
вдалося змінити рахунок.

Наступні футбольні мат
чі відбудуться в Кіровогра
ді 25 і 26 червня.

«ЗІРКА» 
ПРОГРАЄ

«Зірка» провела на 
своєму полі з 
львівськими «Кар
патами», які до 
цього знаходили
ся поруч в турнір
ній таблиці. Госпо
дарі поля дул<е 
погано провели цей

матч. І справа не в його ре
зультатах («Зірка» програ
ла з рахунком 0:1). В коман
ді не було злагодженості, 
гравці грішили неточними 
передачами, діяли сумбур
но. Навіть у другому таймі,

ЮНАКИ — 
У ПІВФІНАЛ!

Шістнадцятий 
піонату країни з

Харкові черговий матч на 
першість країни. Вони зав
дали поразки місцевим тор- 
педівцям з рахунком 4:0. 
Зараз юнаки «Зірки» мають 
16 очок, різниця забитих і 
пропущених м’ячів 26 — 6. 
Незалежно від останньої 
гри другого кола, яку наші 
юнаки проведуть на своєму 
полі 25 червня проти ніко
польського «Трубника», во
ни забезпечили собі перше 
місце в зоні і вихід у півфі
нал.

Кулі—в гціль
КИЇВ, 21 червня. (РАТАУ). 

Відмінно виступив сьогодні 
на змаганнях стрільців за 
програмою IV Спартакіади 
України київський динамо- 
вець В. Астахов. Він пока
зав результат 197 очок, що 
на очко перевищує рекорд 
країни.

Передплату 
приймають 
без обмежень 
всі відділення 
зв’язку, 
листоноші, 
громадські 
розповсюджувачі

І преси

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

JL

ВІРНИЙ 
ПОМІЧНИК 
МОВОЗНАВЦІВ
Чи може прилад вивчати 

звуки різних мов, досліджу
вати причини неправильної 
вимови слів? Виявляється, 
може. Для цієї мети інже
нер лабораторії експери
ментальної фонетики Київ
ського ордена Леніна дер
жавного університету імені 
Т. Г. Шевченка В. О. Сквор
цов уперше в країні скон
струював універсальну ви
сокопродуктивну установку.

Портативний фотопалато- 
граф складається з полег
шеної дюралюмінієвої ра
ми, на якій змонтовано 
кронштейн для фотоапара
та, встановлено дві імпульс
ні електронні лампи, щиток

керування, трансформатор 
та інші пристрої. Коли нема 
змінного струму, прилад 
може працювати від пере
творювача постійного стру
му (акумулятор автомаши
ни) або від батареї. Одер
жувана фотографія дає точ
не уявлення, як вимовила 
людина досліджуваний 
звук, визначає причини не
правильної вимови слів.

Київський інженер В. О. 
Скворцов виготовив перші 
зразки вдосконаленого фо- 
топалатографа, які успішно 
застосовуються в лаборато
ріях Московського інститу
ту російської мови Академії 
наук СРСР, Ленінградського 
державного 
імені Жданова. 
високу оцінку 
ладові.

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ

на базі неповної середньої школи на І курс 
денного відділення на спеціальності:

судноводіння на внутрішніх водних шляхах; 
суднові силові установки.
Приймаються громадяни чоловічої статі, яким 

на 1 квітня 1967 року минуло 15 років, та старшо
го віку (до ЗО років).

ПРИМІТКА: Особи, у яких понижений зір (короткозорість) 
ті розладнання кольорового зору, на навчан
ня не приймаються.

Термін навчання — 3 роки 7 місяців.
Вступники складають іспити з української 

або російської мови письмово (диктант) за вибо« 
ром вступника та з математики (письмово та ус
но).

Прийом заяв з документами з 1 червня до 31 
липня — поштою або особисто.

Вступні іспити з 1 до 20 серпня.
Гуртожитком забезпечуються всі приїжджі учні. 
Стипендія надається на загальних підставах. 
Адреса технікуму: Київ, 71, вул. Фрунзе, 9.

Днілродзержинський енергетичний технікум
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на спеці

(Кіровоград). 21.05 — Докумен
тальний фільм „Сім’я Синоацівп. 
(Кіровоград). 21.15 — Кіножурнал 
та художній фільм «Серце мате
рі». (Кіровоград).

Друга програма. 11.10 — «Уіеір 
Гаджибеков». Телефільм. (К). 21.00 
«Це було в Ровно». Спектакль Ро- 
венського обласного музично-дра
матичного театру ім. М, Остров- 
ського. (Роєно).

СУБОТА. 24 червня. Перша про
грама. 11.00 — Наш коментар. (К). 
11.10 — Кіножурнал та художній 
фільм і Вірність матері». (Кірово
град). 16.20 — «Піомерія». Теле
журнал. (К). 17.00 — Урочисте
відкриття Спартакіади УРСР. (К). 
19.00 — Художній фільм «Вірність 
матері». (Кіровоград). 20.30 — Те- 
леновини. (М). 21.00 До Дня ра-

дянської молоді. (Кіровоград), 
21.30 — «Золотий Орфей». Міжна
родний конкурс естрадної пісні, 
(Софія).

Друга програма. 11.10 — «Зу
стріч». Прем'сра телевізійної но
вели за мотивами оповідання 
І. Чендея <Сии». (К). 11.35 — «12 
могил Ходжі Насреддіиа». Кіноко
медія. ’ (К). 13.00 — Концерт,
(Дніпропетровськ). 15.05 — Фільм 
для дітей. (Дніпропетровськ). 
16.00 — «Народний музей «За вла
ду Рад». (М). 16.30 — Телефільм, 
(Дніпропетровськ). 19.00 — «Тися
ча порад». Телереклама. (К). 19.10 
— Теловісті. (К). 19.25 — Програ
ма передач. (К). 19.30 — Тиждень 
Азербайджанської PCP у Москві. 
(М). 21.00 — «Бакинські бульвари»
(К). 21.20 — «ЕКСПО-67» (М).

Індекс 91197,

ДЕННИЙ ВІДДІЛ
На базі 10 класів:
електричні станції, мережі і системи; 
гідрогеологія та інженерна геологія; 
інженерна геодезія;
бухгалтерський облік 

енергетичних об’єктів та 
дослідженнях.

Строк навчання на 
«Бухгалтерський облік» — 1 рік 10 міся
ців, на решті спеціальностей — 2 роки 
6 місяців.

На базі 8 класів:
бухгалтерський облік в будівництві 

енергетичних об’єктів та в інженерних 
дослідженнях;

гідрогеологія та інженерна геологія; 
інженерна геодезія.
Строк навчання па спеціальності 

«Бухгалтерський облік» — 2 роки 10 мі
сяців, на решті спеціальностей — 3 роки 
6 місяців.

ВЕЧІРНІЙ ВІДДІЛ
На базі 10 класів:
електричні станції, мережі і системи; 
монтаж та експлуатація гідооенерге- 

тичних установок.
Строк навчання — 2 роки 6 місяців.
Вступники подають такі документи:
1. Заяву.
2. Атестат або свідоцтво про освіту.
3. Автобіографію.

4. Довідку про стан здоров’я.
5. З фотокартки розміром 3X4 см.
6. Військовозобов’язані — військовий 

білет або приписні) свідоцтво (пред’яв
ляється особисто). ’

7. Гі, хто вступає па вечірнє відді
лення, — витяг.з трудової книжки.

Прийом заяв на денний відділ — до 
31 липня, па вечірній — до 10 липня.

Вступні екзамени на денний відділ 
провадяться з І по 20 серпня з таких 
предметів:

На базі 10 класів:
1. Російська література (твір).
2. ААатематнка (письмово та усно).
На базі 8 класів:
1. Російська мова (диктант).
2. Математика (письмово й усно).
Вступні екзамени на вечірній відділ 

провадяться з 15 по ЗО липня з пред
метів:

1. Російська література (твір).
2. Математика (письмово й усно).
Зарахованим, на денний відділ при

значається стипендія на загальних під
ставах в розмірі 20 крб. на місяць.

Іногороднім надається гуртожиток.
Приймальна комісія працює щоденно, 

крім неділі,'з 10 до 18 години.
Адреса технікуму: Дніпродзер- 

жинськ 18, вул. Енергетиків, 36, те
лефон 95-5-00.
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