
Збори партійного активу області
Вчора в Кіровограді відбулися збори активу об

ласної партійної організації, 3 доповіддю «Про під
сумки червневих (1967 рік) Пленумів ПК КПРС і 
ЦК КП України та завдання комуністів області» 
виступив перший секретар обкому КП України М. М. 
Кобильчак.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секре
тар Кіровоградського міськкому партії І. П. Валяв- 
ський, перший секретар Олександрійського міськко
му партії П. Ю. Гриценко, перший секретар Мало- 
висківського райкому партії В. В. Гуля, перший 
секретар обкому комсомолу М. Д. Сиротюк, началь
ник Кіровоградського районного управління сіль
ського господарства Г. Я. Шаповал, перший секре
тар Долинського райкому партії В. К. Дримченко 
та інші.

В обговореному питанні одноголосно прийнято ре
золюцію.

В Центральному Комітеті ЛКСМУ

ЮВІЛЕЙНОМУ ВРОЖАЮ —
ТУРБОТУ МОЛОДИХ
З високим трудовим і політичним під

несенням хлібороби республіки готую
ться до збирання врожаю 1967 року, во
ни прагнуть відзначити 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції ви
значними виробничими досягненнями. У 
південних районах республіки з кожним 
днем шарні .ся фронт жнив.

З метою ще ширшого і активнішого за
лучення комсомольців і молоді до оби
рання врожаю ювілейного року ЦК 
ЛКСМ України прийняв постанову, в 
якій зобов’язав обкоми, міськкоми, рай
коми ЛКСМУ, комітети комсомолу пер
винних організацій широко розгорнути 
соціалістичне змагання серед комсомоль
сько-молодіжних колективів, молодих 
механізаторів, усіх юнаків і дівчат кол
госпів та радгоспів, відділень і об’єднань 

«Сільгосптехніка», автогосподарсгв, хлі
боприймальних пунктів за своєчасне і 
якісне проведення жнив, перевезення та 
збереження врожаю.

Комітети комсомолу повинні широко 
використовувати весь арсенал стимулів 
морального і матеріального заохочення 
передовиків жнив, всіляко підтримувати 
і поширювати їх досвід.

ЦК ЛКСМУ оголосив республіканський 
конкурс- на кращого молодого комбай
нера. У конкурсі мають право взяти 
участь усі молоді комбайнери, комсо
мольсько-молодіжні екіпажі. Перемож
цями вважатимуться механізатори, які 
зберуть зернові на найбільшій площі і 
одержать найбільший намолот зерна 
при високій якості робіт.

Ім’я кращого молодого комбайнера 
республіки — переможця конкурсу — 
буде занесено до Книги Пошани респуб
ліканської орденів Леніна і Червоного 
Прапора комсомольської організації. 
Він візьме участь в республіканському 
фестивалі молоді. Переможець та члени 
екіпажу одержать цінні подарунки. Чле
ни екіпажу будуть нагороджені Почес
ними грамотами ЦК ЛКСМУ.

24 молоді комбайнери — переможці 
конкурсу від кожної області — нагород
жуватимуться Почесними грамотами ЦК 
ЛКСМ України і цінними подарунками. 
Молоді комбайнери, які досягнуть кра
щих показників на жнивах, за пред
ставленням обкомів ЛКСМУ будуть на
городжені Почє ними грамотами ЦК 
ЛКСМУ і представлені до нагороджен
ня ЦК ВЛКСМ.

Комітети комсомолу колі от рів, радгос
пів, райкоми ЛКСМУ повинні допомага
ти партійним і господарським органам, 
спеціалістам правильно розставити лю
дей на жнивах, зміцнювати трудову ди
сципліну, дбати про впровадження про
гресивної організації праці. Необхідно 
прийняти найактивнішу участь в комп

лектуванні комсомол ьсько-молодіжних
екіпажів збиральних агрегатів.

Центральний Комітет рекомендував 
провести районні та обласні конкурси 
на кращого молодого комбайнера.

Штаби, загони «Комсомольського про
жектора» покликані організувати рейди- 
перевірки повної готовності збиральної 
техніки, токів, зерносховищ, приймаль
них пунктів. Особливу увагу слід звер
ну іи на підготовку шляхів, усіх видів 
транспорту, забезпеченість його відпо
відним інвентарем.

Обкоми, райкоми, комітети комсомолу 
колгоспів і радгоспів зобов’язані забез
печити проведення активної політико-ма- 
сової роботи серед молоді, зайнятої на 
жнивах. Особливу увагу слід звернути 
на матеріально-побутове обслуговування 
молодих колгоспників і робітників рад
госпів.

Справа честі комсомольських організа
цій підприємств, які постачають запасні 

частини для сільськогосподарських ма
шин, щоб замовлення сільських трудів
ників виконувалися вчасно і внсокоякіс- ’ 
но. Молоді робітники повинні подати ді
йову шефську допомогу молоді села * 
гарячу і відповідальну пору жнив.

І> СІ ТРИ ДНІ обласного 
■““* зльоту переможців 
походу по місцях рево
люційної, бойової іи тру
дової слави були по- 
своєму цікавими і незви
чайними.

ДЕНЬ ПЕРШИЙ
Сплески сміху і пісні 

полонили «Бірюсинку», 
що в Знам’янському лісі. 
А машини й автобуси все 
під’їжджають і під'їжд
жають. З Ульяновки й Бо- 
бринця, з Голованівська й 
Устинівки, з усіх куточків 
області прямують сюди 
загони невтомних турис
тів. За кілька годин на 

ніх і чарівних жінок-льот- 
чиць. Пісня «Главное, ре
бята, сердцем не ста-

березі ставка виростає 
містечко наметів.

А як повечоріло, Д°

Відкриття обеліска Слави партизанам 
Чорного лісу.

юних прийшли люди з ле
генди. І та легенда про 
мужність і витримку зно
ву ожила і забриніла у 
захоплюючих розповідях 
і чарівних піснях.

Герой Радянського 
Союзу генерал Михайло 
Михайлович Скирда пові
дав юним про важкий і 
героїчний шлях партизан
ської боротьби. Тільки він 
скінчив, як над озером 
попливла пісня про пар
тизанів.

Герой Радян с ь к о г о 
Союзу Антоніна Федо
рівна Худякова розповіла 
про своїх подруг, муж- 

реть», яку виконував 
увесь табір, стала продов
женням тієї розповіді.

Офіційно це був кон
курс пісні. Але конкурс 
незвичайний. Після висту
пу кожного з гостей, 
учасники зльоту виконува
ли ті пісні, що найбільше 
відповідають темі розпо
віді.

Коли генерал запасу 
Володимир Олександро
вич Сурков розповів про 
відвагу радянських тан
кістів, про звірства фа
шистів, над табором зле
тів . тривожно «Бухен- 
вальдекий набат». «Песня 

о тревожной молодости» 
дуже вдало доповнила 
виступ інженер-підполков- 
ника запасу Софії Олек
сандрівни Петренко.

ДЕНЬ ДРУГИЙ
Репродуктор захрипів і 

потім кинув:
— Тривога, тривога, три

вога!
І відразу сон, мов ру

кою зняло. Табір ожив, 

заметушився. А через 
якийсь десяток хвилин 13 
загонів зникли в лісі. То 
почалася воєнізована гра, 
змагання на кмітливість 
між «червоними» та «си
німи».

А в таборі у цей час 
готували виставку мате
ріалів походів. Цікаво 
розповіли про червоне 
козацтво знам'янці, а за
гін з Малої Виски — про 
латиських стрільців. Та 
найбільшу увагу привер
нули матеріали ульянов
ських слідопитів. У їх ку
точку можна було поба
чити поряд З ОПИСОМ по
ходів і рапортом лист Ге
роя Радянського Союзу 
Архипа Самійловича Ма- 
ніти до матері, листи ма
тері Леоніда Змієва, який 
загинув, звільняючи Улья-

мшвілииивишаии

Стрічку перерізає М. М. Скирда.

Це повідомлення тоне
у стоголосому: «Молод

ці!».
Набігла хмаринка, схо

вала сонце, сипнула до
щем, немов спеціально 
для того, щоб зігнати вто
му. Сіявся дощ і тоді, ко-

новськии район, списи по- молимі. Жоден невірний
двигів героїв-земляків.

Уже під вечір, розгро
мивши ворожі «штаби», 
«червоні» і «сині» почали 
змагання з кульової 
стрільби. Найбільш вдало 
виступила Людмила Ни- 
кончук з Вільшанки. Вона 
здобула першість серед 
дівчат. Серед юнаків пе
реможцем став А. Зне- 
ров, теж вільшанець. Ці 
дві їх перемоги і забез
печили команді району 
першість у змаганні з ку
льової стрільби. На дру
гому місці — загін Ново- 
архангельської о району, 
на третьому — Ульянов
ського.

ДЕНЬ ТРЕТІЙ
Члени жюрі, хоч і роз

морені спекою, але нєв- 

рух не проходить непо
мітним. Упала дівчина з 
навісної переправи — і 
вже поменшало очок у 
команди. Юнак, переходя
чи рів по колоді, злетів 
у болото. Члени жюрі, як 
і всі присутні, засміялися 
з тієї незграбності, але 
знову ж невмолимо зня
ли очко.

Змахнувши на ходу піт 
з чола, молоді долають 
перешкоду за перешко
дою. Нарешті й останнє 
завдання туристського 
багатоборства — розбив
ка намету — виконане. 1 
есі очікувально дивляться 
на жюрі.

— Перше місце при
суджується новгородків- 
цям, друге — команді 
міста Кіровограда.

ли учасники зльоту кро
кували до місця розстрі
лу партизанів. І здавало
ся, що сама земля плаче 
за своїми загиблими си-
нами.

Мітинг відкриває секре
тар Знам янського мі
ськкому партії тов. Стрел
ков. Право перерізати 
стрічку надається колиш
ньому командирові пар
тизанів генералу Михай
лу Михайловичу Скирді.

Недалеко 8ід цього 
місця В одному лише бою 
З фашистами загинуло 

460 партизанів, — СкДди 
Михайло Михайлович. .. 
Слава про них вічна

І ліс тріпнув віттям, за
шумів: ’

«Вічна, вічна...»
Знято покривало, і пе. 

(Закінчення на 2-й СТор.).
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Шахтарське плем’я давно ждало цей 
день і наближало його своєю працею. 
Ждало з тієї пам’ятної дати, коли в 
Луганську відбулася республіканська 
нарада молодих шахтарів України і ко
ли 24 гірники — делегати Олександрій- 
щини, повернувшись додому, розповіли 
про народження естафети «Молоді шах
тарі України — 50-річчю Великого 
Жовтня» з передачею Книги Труда і 
відбійного молотка. Естафета старту
вала в Луганську.

Мов факел вогню Прометея, прийма
ли її шахтарі Львівсько-Волинського ву
гільного басейну, гірники Житомирщини 
і Черкащини.

— Не було жодного цікавого почи
нання в місті, — розповідає перший 
секретар міськкому комсомолу Ігор

кінченая зміни Володимир Майданик, 
Павло Обушко, Василь Городній. Вони 
з доброю заздрістю поглядають на Вік
тора, якому партком і комітет ком
сомолу доручили приймати естафету від 
ватутіиців.

Біля центрального входу зібрались
- десятки добувачів підземного вогню. 

Всюди — лозунги, транспаранти, уро
чистість.

Ось з-за рогу вискочили дві 
шини, обвиті кумачами, і люди 
тарських касках вихлюпнулись 
зустріч.

Наші друзі — гірники з міста
но—виносять відбійний молоток, що грає 
сонячними зайчиками у скляному чохлі, 
Книгу Труда.

Мітинг відкрив секретар парткому 
В. І. Жариков.

— Ми передаємо вам цю вогняну 
естафету, — сказав у переповненому 
залі позаштатний секретар Ватутінсько- 
го міськкому комсомолу Леонід Писан
ко, — і віримо, що молоді шахтарі Олек
сандрії зустрінуть 50-річчя Радянської 
влади новими 
її з шахти

автома- 
в шах- 
їм на-

Ват\гті-

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ЕСТАФЕТА 
«МОЛОДІ ШАХТАРІ УКРАЇНИ — 50-РІЧЧЮ 
ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ» ВРУЧЕНА ГІРНИКАМ 

ОЛЕКСАНДРІЙЩИНИ
А

Урицький, — в якому б молоді шахтарі 
не брали участі. Комсомольські неділь
ники, десятки алей і скверів, що зараз 
дарують прохолоду, а основне — широ
кий розмах соціалістичного змагання — 
допоміг набагато перевиконувати плани.

Та чи не найсхвильованіші були того 
дня молоді гірники шахти № 2—3, яким 
випала честь приймати республіканську 
естафету. Ось щойно піднявся на-гора 
прохідник Віктор. Головань — кремез
ний, з відкритим обличчям хлопець. Ра
зом з ним вийшли на подвір’я після за-

успіхами, що, передаючи 
па шахту, ви, комсомольці, 

підіб’єте підсумки своєї 
праці за перші місяці 
ювілейного року.

Приймаючи естафету, 
Віктор Головань повідо
мив, що до славного юві
лею шахтарі зобов’яза
лися дати державі 17 ти
сяч тонн бурого вугілля, 

за шість місяців добуто 
тонн понад план.

перебуватиме естафета в

В інтересах 
миру і безпеки

На запрошення глави 
держави Сірійської Араб
ської Республіки д-ра Ну- 
реддіна 'Атасі Голова Пре
зидії Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорний перебував 
з 1 по 3 липня 1967 року з 
дружнім візитом у Сірій
ській Арабській Республіці.

М. В. Підгорному і осо
бам, які його супроводили, 
було виявлено теплий при
йом з боку сірійського 
уряду і народу.

Між М. В. Підгорним і 
д-ром Нуреддіном Атасі 
відбулись офіціальні пере
говори.

У ході цих переговорів 
було розглянуто питання, 
що виникли в результаті 
агресії Ізраїлю проти Сірії 
та інших арабських країн, 
і практичні кроки, які тре
ба зробити для ліквідації 
наслідків цієї агресії.

Сторони обмінялись та
кож своїми міркуваннями 
по різних проблемах між
народної обстановки, які 
являють взаємний інтерес.

(ТАРС).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
СРСР та ЦК ВЛКСМ 

проводять огляд творів 
учнів 7—9 класів вось
мирічних і середніх шкіл 
на тему «Моя Радянська 
Вітчизна», присвячений 
50-річчю Великої Жовт
невої соціалістичної ре
волюції. \

В творах учням реко
мендується використати 
найяскравіші сторінки 
історії становлення і роз
витку соціалістичної дер
жави, життя, боротьби і 
праці радянського наро
ду, Комуністичної партії 
Радянського Союзу, ге
роїчних справ Ленінсько-

Підсумки огляду а 
кожній ШКОЛІ ПІДВОДЯТЬ 
комітети комсомолу і 
педагогічні колективи на 
творчих конференціях, 
зборах, диспутах.

Кожна восьмирічна 
школа направляє один, 
середня — два кращих 
твори учнів на адресу 
обласного жюрі не пізні
ше 20 вересня цього ро
ку.

Кращі твори школярів 
будуть < опубліковані в 
газеті «Молодий кому
нар» та республіканських 
газетах і журналах, роз
повідатиметься про них 
по радіо і телебаченню,

„МОЯ РАДЯНСЬКА 
ВІТЧИЗНА“

але вже
23 тисячі

Два тижні і .....- о
гірників Олександрііїщини. В Книгу Тру
да ляжуть схвильовані записи і фотоз
німки про натхненну працю, про відпо
чинок і дозвілля, про сади і алеї, які 
шумлять на степових вітрах. Потім еста
фету приймуть шахтарі Павлограда, що 
на Дніпропетровщині.

М. СОЛОДЧЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Дружній візит 
в Ірак

БАГДАД. Завершивши 
своє перебування в Сірії, 
сюди з дружнім візитом 
на запрошення президента 
Іраку Абдель Рахман Аре- 
фа 3 липня прибув член 
Полігбюро ЦК КПРС, Го
лова Президії Верховної 
Ради СРСР М. В. Підгор
ний.

(ТАРС). '

го комсомолу, дружби 
' народів СРСР, поділитися 

думками про те, як вони 
розуміють обов’язок пе
ред Батьківщиною, усві
домлюють своє місце в 
житті суспільства.

Героями творів можуть 
бути учасники революції, 
громадянської і Великої 
Вітчизняної воєн, люди 
праці, закохані у свою 
професію, друзі, товари
ші по організації, школі, 
класу, вчителі.

Кожному школяреві 
надається можливість ви
брати літературну форму 
викладу: оповідання, до
кументальний репортаж, 
частина ліричного що
денника, нарис, вірш, 
відкритий лист і т. п.

автори відзначатимуться 
почесними грамот а м и, 
похвальними лист а м и, 
премі ями.

Для проведення об. 
ласного огляду творів 
і відбору кращих з них 
для представлення Все
союзному жюрі спіль
ною постановою бюро 
обкому комсомолу і 
облвно затверджене об
ласне жюрі. До нього 
ввійшли представники 
обкому комсомолу, ор
ганів народної освіти, 
працівники преси.

Адреса жюрі: м. Кіро
воград, вул. Володар
ського, 36, інститут удо
сконалення кваліфікації 
вчителів.

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

ред 'зором присутніх 
гранітний обеліск, на і 
му викарбувано:

яко-

«Гіартизанам Чорного 
1941—1943 років 
від комсомолу 
Кіровоградщини 

1967 р.»

лісу

Як потомствені інтерна
ціоналісти, ми 
проголошуємо: 
не пройдеї Геть 
рів! Свободу 
Свободу патріотам Гре
ції! Геть завойовників із 
арабської землі!

Потім лине урочисто, 
бентежно:

«Іменем земляків, що 
загинули в боях з фаши
стськими полчищами, за
хищаючи священні рубе
жі Вітчизни, світлою па
м'яттю 130 тисяч бійців, 
що віддали своє життя 
за звільнення Кіровоград
щини, 
терів, 
синів 
ністю

КЛЯНЕМОСЬ!

Іменем трударів, 
проклали першу борозну 
на колгоспній ниві, що 
своїми мозолистими ру
ками звели фундамент 
соціалістичних перетво
рень на Кіровоградщині, 
іменем Героїв Праці — 
невтомних трудівників 
колгоспних ланів, заводів

сьогодні 
«Фашизм 

агресо- 
В’єтнаму!

БІрюсинха» — місто наметів.

сивою печаллю ма- 
що не дочекалися 

з фронту, священ- 
землі рідної

КЛЯНЕМОСЬ!
Бути гідними справи бать
ків, успадковувати і при
множувати їх славу й на 
перший поклик 
Вітчизни піти 
ремогти

КЛЯНЕМОСЬ!»
Узяв під ко

зирок військо
вий, втирає 
сльози бабуся, 
а по лісу коти
ться громови
цею: «Батьки,
як естафету, пе
редали нам 
овіяні револю
ційною сла
вою прапори, 
пролетарс ь к у 
солідарність з 
народами всьо
го світу, пова
гу до всіх на
родів - братів 
неозорої Краї
ни Рад, до на
родів країн со
ціалізму.

матері- 
у бій і пе-

Клятва на вірність
своїм серцем, розумом, 
рукамм утверджуватиме 
на землі комунізм!

Клянемось, Клянемось 
Клянемось!»

Мітинг закінчено.

і фабрик, славних будів
ничих нового суспільства, 
комсомольською юністю 
своєю

Учасники зльоту, 
члени загону 
м. Кіровограда.

Фото
В. КОВПАКА.

клянемось

Комуністична партіє, при
святити будні свої возве
дению світлої споруди — 
комуністичного суспіль
ства!

Молодь Кіровоградщи
ни ніколи не зверне із 
шляху, вказаного Лені
ним, завжди і в усьому 
йтиме за комуністами,

-....... До
обеліска лягають букети 

Учасники 
повер- 

«Бірюсинку». 
перепочи-

живих квітів, 
зльоту з піснею 
таються в

Короткий -------
нок — і знову шеренги 
на заключній лінійці. Ого
лошуються остаточні

сумки змагань. Перше 
місце — за командою 
Олександрії, на друго

му — кремгесівці, на 
третьому — команда Кі
ровограда. Перший секре
тар обкому комсомолу 
М. Сиротюк вручає пере
можцям дипломи, кубки, 
грамоти, подарунки.

просинь 
вже йде

Потім знову у 
злітає пісня. То 
концерт.

•Він стояв на подвір’ї підпри
ємства дуже гарно оформле
ний, цей стенд «Комсомоль
ського прожектора». Були там 
прикріплені якісь матеріали, 
але за браком часу я ніяк не 
могла ознайомитись з ними. 
Коли ж випала вільна хвили
на, підійшла разом з комсо
мольським секретарем. Яким 
же було моє здивування, коли 
замість бойових, гострих ма
теріалів побачила... оголошен
ня.

—• «Комсомольський про
жектор» — це формалізм, він 
віджив своє. Та й користі з 
нього... — відповів на моє ні
ме запитання секретар.

«Віджив», «користі з нього», 
— повтооила я і запросила 
сісти колегу на вільну лавоч
ку.

— А от у нас на «Червоній 
зірці» він не збирається віджи
вати, — розпочала розмо-

ву. — Навпаки, з кожним
днем популярність його зро-
------ * ‘ . і в

дійовості, в економічно-
: за-

. ------- — • ~
стає, бо всі переконуються 
його дійовості, г ......і ... 
му ефекті, який одержує З 
вод завдяки його пильності.

Я б назвала «КП» стоокістю 
в рідному домі. Адже, крім 
загальнозаводського штабу, 
який нараховує одинадцять 
чоловік, очолюваних Віктором 
Голубицьким,/Триста «прожек
тористів» працюють у всіх це
хах підприємства.

Пам’ятаю, якось на засідан
ні штабу «прожектористи» 
доповіли про зайву витрату 
часу робітниками: деякі запіз
нення, непотрібні ходіння, не- 
допрацювання до кінця зміни. 
Адже всім відомо, що одна 
зайво витрачена хвилина обхо
диться заводу в 13 карбован
ців. Встановили контрольні 
пости на прохідній та інших 
місцях. «Прожектористи» ви-

ЦВЯХ

КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
Д АКТИВІСТА

Ступили по 
та 
ні 
на
СЬІ

_ заводському радіо в багатотиражці; Економіч- 
розрахунки були вивішені 

і всіх стендах «Комсомоль- 
кого прожектора». І що жї 

Виступ виявився дійовим. Не
забаром витрата часу робітни
ками скоротилася до мініму
му.

В. ФЕСЕНКО, заступник секретаря комі
тету комсомолу.
м. Кіровоград.
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ДО ДАЛЕКИХ 
ПОХОДІВ

З етор.

Нам янський ліс здивовано зав
мер, затихли пташки: таке не часто 
побачиш. П ятдесят струнких юнаків 
у пілотках і гімнастерках вишикува
лися для відкриття свого військово- 
спортивного табору.

З теплим словом привітання звер
тається до хлопців перший секретар 
Новомиргородського райкому партії 
3. С. Присяжний. Урочисто пливе в 
синю височінь червоний прапор.

Гідну зміну бійцям, що поверта
ються з лав Радянської Армії, готує 
новомиргородська комсомолія ра
зом з райкомом партії, районним і 
обласним військкоматами, органами 
народної освіти. В розпорядженні 
хлопців — солідна матеріальна база: 
учбові автомати, малокаліберні гвин
тівки, парашути, спортивне знаряддя, 
волейбольний майданчик, футбольне 
прле.

Посміхаються задоволені голови 
місцевих колгоспів І. М. Воропай, 
В. І. Хижняк, О. І. Пухлій. Немало зу
силь і господарської кмітливості 
доклали вони, щоб забезпечити юна
ків наметами. А вже про продукти і 
говорити нічого: вони будуть у май
бутніх бійців найвищої якості.

За час свого перебування в таборі 
хлопці набудуть військових знань, 
загартуються і відпочинуть на сонці 
та свіжому повітрі.

Підійдіть до стенду, на якому роз? 
міщена документація табору, і ви по
бачите, що життя його проходить в 
чіткому військовому ритмі. Тут і ден
ний розпорядок, і обов’язки дню
вального та чергового по табору.

У КІРОВОГРАДІ-ЩЕ ОДИН ВУЗ
Філіал Харківського політехнічного інституту імені В. І. 

Леніна, який донині працював у Кіровограді, реорганізовано 
в самостійний інститут сільськогосподарського машинобуду
вання. Це єдиний на Україні і другий в Союзі вуз такого типу.

Цього року на перший курс всіх форм навчання інститут 
прийме 1200 студентів. Вони здобуватимуть спеціальності на 
факультетах сільгоспмашинобудування, механіко-металургій- 
ному, загальнотехнічному та Кремгесівському загальнотехніч- 

иж==^кому.

В. ПОГРІБНИЙ

к
І

Лиш тільки порожевіють крони де
рев, як у ранковому повітрі звучить 
сигнал підйому. Срібні звуки труби 
кличуть на фіззарядку мускулистих 
бронзових юнаків. Після фізичних 
вправ, після ранкового купання апе
титу хлопцям позичати не треба.

А потім — політзаняття, стройова 
підготовка, вивчення матеріальної 
частини малокаліберної гвинтівки, ав
томата, кулемета.

Та найбільше, мабуть, повезло «де
сантникам». Залишити крило літака 
і стрімголов кинутися у голубу без

вість, — що може бути білиш захоп
люючим для юних смілиеців. І на
чальник табору капітан запасу М. А. 
Самченко, і замполіт Р. М. Таран, 
разом з працівниками районного і 
обласного ДТСААФ обіцяли вихо
ванцям повезти їх до Кіровограда 
і навчити стрибкам з парашутом.

А. КОНДРАТЕНКО, 
перший секретар Новомирго

родського райкому комсомолу.

СЛОВНИК
РЕВОЛЮЦІЇ

СТАХАНОВЕЦЬ. Так в нашій країні з 1935 
року і на протязі багатьох літ називали удар

її! ВИДКО розвивається в нашій 
республіці видання такої необ

хідної для духовного збагачення ен
циклопедичної літератури. Завер
шено видання «Української Радян
ської Енциклопедії», що є великою 
культурною подією в житті Украї
ни. Окремо вийшов її 17-й 
том — «Українська Радянська Со
ціалістична Республіка», який яв
ляє собою стислу однотомну ук
раїнську національну енциклопе
дію. Вийшло два томи з трьох

Приємно о спеку освіжитися холодною содою.
На фото (зліва направо): тракторист Степан Скрипниченко, електрозвар

ник Іван Дяченко І трактористка Валентина Романенко в польовому стан! 
комсомольсько-молодіжної тракторної бригади колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району. Фото В. КОВПАКА.

ників праці, учасників стахачовського руху. 
... Було літо 1935 рону. Надходив міжна

родний юнацький день — перше вересня. 
Чим відзначити це свято. Думали комуністи 
І комсомольці шахти «Центральна — Ірміно» 
в Донбасі. Вирішили розпочати боротьбу за 
високу продуктивність праці. В ніч з ЗО на 
31 серпня молодий вибійник Олексій Стаха- 
нов установив видатний рекорд, видобувши 
за 5 годин 45 хвилин 102 тонни вугілля. Піз
ніше він добився ще більшого виробітку — 
227 тонн за зміну.

ФАБЗАУЧ. Це слово за своїм віком не

набагато молодше Радянської влади. Мабуть, 
но всі знають, що серед перших законів 
республіки Рад був декрет про трудові пра
ва підлітків, в якому ставилося завдання на
вчання молоді ремеслу. Незважаючи на гро
мадянську війну, розруху й голод, партія 
комуністів дбайливо пестила юну зміну ро
бітничого класу, організовуючи для неї на
вчання на заводах І фабриках. Фабрично- 
заводське учнівство (фабзауч, а більш ско
рочено — ФЗУ) — одна з цікавих сторінок 
біографії країни.

ІТАРС].

Є орден 
імені Егорова

(Продовження. Початок в газетах за 9, 12,
14, 17, 26, 28, ЗІ травня та 7, 9, 23, 28

4 і ЗО червня).

циклопедична література повинна 
посісти особливо важливе місце. 
Вона відіграє величезну роль у ви
хованні всебічно розвиненої, ши
роко ерудоваиої особистості, в ду
ховному зростанні радянської лю
дини.

Для нашої молоді органічно 
притаманне прагнення всебічного 
культурного збагачення. Жага 
знань' є однією з важливих рис 
сучасника. І в цьому відношенні 
енциклопедична література може

Не тільки для ерудитів
«Українського Радянського енцик
лопедичного словника». Вони здо
були широку популярність серед 
читачів. Розпочалася робота над 
виданням багатотомних галузевих 
енциклопедій. Протягом трьох нас
тупних років буде здійснено ви
дання чотирьох нових українських 
енциклопедій: «Радянської Енцик
лопедії історії України», «Енцикло

педії народного господарства», 
країнської сільськогосподарської 

енциклопедії» і першої в світі 
«Енциклопедії кібернетики».

в культурному житті .молоді ен

мати першорядну вагу.
Ми живемо в часи великого 

зльоту мислі, великих досягнень 
науки, культури і мистецтва. Лю
дина зараз не в змозі тримати в 
своїй пам’яті величезну інформа
цію. яка лине безперервним пото
ком щогодини внаслідок нових 
відкриттів у всіх галузях науки, 
техніки, мистецького і культурного 
життя людства. Па допомогу при
ходить енциклопедична література. 
І щоб не відстати від життя, бути 
на рівні надбань сучасної науко
вої і культурної думки, молодь по-

винна користуватися енциклопе
дичними виданнями.

З усіх українських попередніх і 
тих, що зараз надходять до читача, 
енциклопедичних видань, я хотів 
би виділити трьохтомний «Україн
ський Радянський Енциклопедич
ний словник», перший і другий 
томи якого є зараз у продажу. 
Цей універсальний словник охоп
лює біля сорока тисяч стислих ста
тей з усіх галузей сучасних знань, 
Ліолодь тут може знайти вичерпну 
відповідь на всі питання науки, 
техніки, культури, суспільно-еконо
мічного. політичного і культурного 
розвитку сучасного людства. Крім 
того, в словнику вміщено багато 
статей па теми світового молодіж
ного комуністичного і демократич
ного руху, про вихованців комсо
молу’. Весь матеріал у словнику 
викладений стисло, дохідливою мо
вою. Цей словник уже зараз може 
стати настільною книгою кожного 
комсомольського працівника, ок
расою бібліотек комітетів комсо
молу. Молодь, яка прагне знань, 
поширення своєї ерудиції, яка хо
че стояти на рівні вимог всебічно 
розвиненої людини комуністичного 
суспільства, неодмінно мусить ма
ти я своєму користуванні енцикло
педичні видання

М. ПИВОВАРОВ, 
доктор філологічних наук.

Молоді словаки, що висадилися разом з радян
ськими десантниками, скинувши ^пілотки, припа
ли до землі, цілують гірську скелю.

По щоках котяться сльози у словаків, які зуст
рілися з рідною землею, щоб помститися фашис
там. Котяться сльози і в російських хлопців, які 
прийшли допомогти визволитися з рабства.

Горбоносий француз у жовтуватих англійських 
штанях, німецькому офіцерському френчі з не
змінною посмішкою чистить російський ППШ.

Молода болгарка злилася з гвинтівкою, ціля
чись у мішень, прибиту до ялини...

Єгоров відкрив для себе ще одну гарячу сто
рінку-бойового життя. Вона писалася людьми, 
серця яких не могли миритися з насиллям і смер
тю, зі страшним цинізмом націстських головорі
зів. Ще там, на Волині, у лісах під Ковелем, вія 
склав ціну священній ненависті. Він розумів ра
дянських людей. Тепер перед ним розкривалася 
душа чужоземця, якого поневолили, який теж 
ішов мститися фашистам за зруйновані міста і 
села, за кров своїх співвітчизників. Ненависть бу
ла- такою ж, — священною. Але й любов, бра
терство народжувались. Братерство людей по 
зброї. Бійці 22 національностей билися пліч-о-пліч 
з російськими партизанами.

Одного разу підійшов до майора Йозеф Под- 
гора і ламаною російською мовою повідомив:

— Так ваш здоровило Мельниченко скоро на 
ноги стане. У Липтовій Лужні його чоловік двад
цять п’ять доглядає: один курочку несе, інший 
подушку поправляє, третій сигнали подає, де ка
рателі ходять. Можуть його навіть одружити, як
що ви не проти...

— Спасибі, — посміхнувся Єгоров.
Всі тисли руку Подгорі. Кожен тепер серцем 

відчув, що з долинах, які кишать гітлерівцями, є 
у них справжні брати — словаки. І варто вмерти 
тепер за їх свободу.

Близько місяця переховували словаки Мельни- 
ченка,.який під час приземлення з парашутом 
сильно понівечив ногу, ризикуючи життям, убе
регли від фашистських переслідувачів.

Гора Прашоза стала горою братерства, горою 
священного вогню.

БАНСЬКА БИСТРИЦЯ — ПАРТИЗАНСЬКЕ 
МІСТО

— О, майн метхен, корош панянка. Зольдат 
помоше, — скалить зуби гітлерівець.

Юлка відсахується. Вона робить вигляд, що їй 
дуже легко нести, що чемодан — пір’їнка. Вона 
із задоволенням дала б понести фашистові цю 
ношу, коли б їхала у Брно, але ж вона повертає
ться до Прашової, де на неї чекають російські 
хлопці. Дай чемодан, фашист обов'язково запи
тає: «Ви що, каміння чи залізо везете?». А після 
запитання і підозра може бути.

Так, Юпка дійсно везе залізо. Для нього ж, 
фашистського солдата, воно повернеться до ньо
го розпеченим свинцем. На цей раз Юлка везе 
патрони до німецьких гвинтівок, раніше з Праги 
везла п’ять автоматів. Навіть сам командир ро
сійський сказав того разу:

— Молодець, Юлка. Ти сміливіша 
якого чоловіка...

Минули роки. Навіть те, що мало 
забутися, поволі спливає з пам'яті. Та 
ки Белачек, Отилії Блегової Олексій _______ п
називає так, ніби вчора бачився з ними. Ці та 
інші відважні словацькі патріотки в дні підго
товки до Словацького повстання з Праги, Брно 
Нітри та інших міст доставляли в загін зброю, яку 
добували нз фашистських складах відважні під
пільники. Вони прекрасно знали, що навіть пачка 
патронів, знайдена гітлерівцями в їх кошиках, че
моданах, повела б до шибениці або поставила б 
під стінку...

Вони, вісімнадцятирічні, самі прийшли на Пра- 
шову, самі попросили найвідповідальнішого зав
дання. І ось їм довірили.

А це тільки дві із 450 жінок, які перебували в 
загоні. Всі вони, ризикуючи життям, допомагали 
партизанам. и

. Після того, як Єгоров установив зв’язок з пао- 
тіиним підпіллям, першим завданням стало поси 
лене озброєння людей, які прибувають У ГОпй' 
Робітники Ружемберга, Брезно, Банської Бистоиі 
Ці, селяни Придании, Лученця, Буковця, Липтозих 
Лужн, Медзибродів, ЩО прийшли до Єгорова 
мали нестримну нена.исть до окупанті,, д?с 
потр.бн, були Кулемет і автомат, граната і харч?

1 медикаменти і патрони. арч'»
З — Буквально всі — діти, стариі<И( жінки __

від будь-

ніколи на 
імена Юл- 
Семенович

(Продовження на 4-й стор.).

і
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В. ПОГРІБНИЙ

Є орден 
імені Єгорова

(Продовження).

ланцюжком тяглися в гори, — згадує Олексій 
Семенович. Селяни з долин Грона і Вага повоз- 
ками, у кошиках і мішках доставляли не тільки 
те, що захоплювали підпільні комітети. Жінки нес
ли домашню поживу — хто що міг. Все населен
ня вірило нам, вірило справі повстання, яке го
тувалося.

За тиждень в загін надійшло кілька тисяч гвин
тівок, сотні кулеметів, десятки тисяч гранат, міль
йони штук патронів. 25 серпня, тобто через 17 
днів після висадки радянського десанту, на 
Прашовій було вже понад дві тисячі народних 
месників. З Українського штабу партизанського 
руху прийшла радіограма, яка повідомляла, що 
загін перетворюється в Першу чехословацьку 
партизанську бригаду, командиром якої призна
чається Олексій Єгоров, комісаром — Григорій 
Мельников, начальником штабу Анатолій Ржець- 
кий.

Єгоров розумів, що бригада зможе виконати 
місію бойової частини, якщо вона буде чітким 
механізмом, дисциплінованою і боєздатною. Всіх 
партизан об’єднали окремі загони, названі ба
тальйонами. У батальйон входило три роти, які, 
в свою чергу, складалися з трьох взводів кожна. 
Командирами і комісарами призначалися в ос
новному комуністи, які мали досвід підпільної і 
партизанської боротьби.

Можна уявити, які завдання доводилося вирі-

. СловакІЇ. Крайній
— командир Першої чехословацької партизанської 
О. С. Єгоров. Ліворуч — бійці бригади.

Біля партизанської землянки в горах 
справа 
бригади

, коли добра по- 
людей, які прийшли на Прашову, навіть

шувати командуванню бригади, 
новина —•■ = 
гвинтівки тримати в руках не вміли. Якщо сплю- 
сувати години сну Єгорова і його товаришів з 8 
по 29 ----- ------------ --------- -------
повстання, — 
як трьом добам.

серпня — до дня початку Словацького 
то рівнятимуться вони не більше, 

........ . Зате вже 25 серпня 
могла виступити і вона виступила. Цього дня во
на розгромила фашистський гарнізон в 
берзі( 
армії,

гЬУТБОЛ не просто попу- 
■ Аярний. Він має таких са

мовідданих прихильників і 
любителів, яким навряд чи 
зможе 
стільки 
винахідливості і волі до пе
ремоги. Трапиться ватазі 
хлопчаків майданчик — 
портфелі або картузи на 
землю (ворота готові) — і 
закипіла баталія.

Затримає крок юнак, 
що поспішає на стадіон на 
тренування, подасть кілька 
порад. Тренер класної 
команди буде довго стоя
ти і вивчати хлопчаків, а 
потім запропонує одному- 
двом:

— Приходьте завтра на 
стадіон...

І дивись, з цього дня і 
розпочнеться їх футбольна 
кар єра: спочатку група під
готовки юних футболістів, 
потім дублюючий склад, а 
потім...

Хто з хлопців не мріє ста
ти такими майстрами шкі
ряного м яча, як Паркуян, 
Бишовець, Яшин?!

Скрізь, де живе невга
мовне плем’я хлопчаків, чу
ти удари по м’ячу, вимогли
ві вигуки:

Правим, правим про
ходь!

— Ну, бий же!
— Ех ти...
А коли приходить літо, 

уроки й екзамени позаду— 
справжня футбольна пора 
настйє. Грають вулиця з ву
лицею, клас з класом, загін 
із загоном.

Це, так би мовити, неор
ганізований футбол. Та цьо
го разу він був об’єднаний 
в суворі спортивні рамки 
всесоюзного клубу «Шкіря
ний м яч». Бюро обкому 
ЛКСМУ, рада облвно, пре
зидія обласної ради Союзу 
спортивних товариств і ор
ганізацій ще весною прий
няли спільну постанову про 
проведення в області зма
гань юних футболістів на 
приз цього клубу. В них 
взяло участь більше 800 
команд. Юні футболісти 
змагалися за вихід у фі
нальні ігри, які було прове
дено в містах Олександрії й 
Кіровограді.

Переможці шести зон 
(команди Олександрії, Пет
рового, Гайворона, Долин- 
ської, Новоукраїнки, Ново- 
миргорода та м. Кіровогра
да) зустрілися в обласному 
центрі на стадіоні «Юний 
піонер». Тут змагались юні 
футболісти 1954 — 1955 ро
ків народження. Команда 
кіровоградських хлопчик і в 
«Ракета» (будинкоуправлін- 
ня № 1), яка Еиступала в 
першій підгрупі, завдала 
поразки своїм суперникам 
з команди «Хвиля» (м. До- 
линська, вул. Мічуріна) — 
4:0, олександрійській «Чай
ці» 6:1, а з петрівською 
«Хвилею» зіграла внічию— 

-.0:0. Та найбільш гострим 
був поєдинок з перемож
цем другої підгрупи, ново-

хто протиставити 
енергії і завзяття,

миргородською «Чайкою». 
Хоч кіровоградці . й пере
могли в цій зустрічі з ра
хунком 2:0, все ж таки їм ці 
два голи дісталися в упер
тій боротьбі. Самовідданос
ті, настирливості і волі до 
перемоги новомиргород- 
ських хлопчиків міг би по
заздрити не один колектив 
клубних футболістів.

Потім відбулось урочисте пи У фіналі 
нагородження перемож
ців. Перший секретар об
кому ЛКСМУ М, Сиротюк 
вручив команді «Ракета» 
перехідний кубок обкому 
комсомолу і Почесну гра-- 
моту. Гравців команди на
городжено грамотами об
ласної комсомольської ор
ганізації і сувенірами.

Не менш цікаві поєдинки 
відбувались і в Олександ-

рік не приніс 
успіхів у боротьбі 

«Шкіряного м’я-

Минулий 
«Іскрі» 
за приз 
ча».

В цьому ж році іскровці 
перемогли найгрізнішого 
свого суперника—дворазо
вого чемпіона Олександрії 
серед дворових команд 
— «Чайку» з рахунком 3:1 
і вийшли до фіналу. Висту- 

виявились та
кож переможними.

Команді вручено пере
хідний кубок та футболь

бригада

. г . і Ружем-
і, приєднала до себе підрозділ словацької 
', який перейшов на бік партизанів.

В Банську Бистрицю, яка стала містом парти
занської слави, Перша чехословацька партизан
ська бригада увійшла разом з іншими загонами 
29 серпня. А вже 31-го єгоровці звільняли місто 
Брезно. За кілька днів була звільнена вся Трой
ська долина. Загони бригади Величка очистили 
від фашистської погані долину Вага. Таким чи
ном, на початку вересня виник великий партизан
ський край. На звільненій території почали оби
ратися органи народної влади.

Але фашистське командування не Збиралося 
миритися з таким становищем. Словацький уряд 
не міг покластися на своє військо, бо солдати ці
лими підрозділами переходили на бік народних 
месників, і покликало на допомогу гітлерівських 
головорізів. На " ”
кілька відбірних 
для фронту.

партизанський район посунуло 
німецьких дивізій, підготовлених

АША ЛАРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

м. Кіровоград, вул. Луначарського. 36.
Телефони: редактора — 45-СО, відповідального секре 
таря — 45-35, відділів — 45-36.

(Закінчення буде).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»

орган Кировоградского

обкома ЛКСМУ,

СЕРЕДА, 5 липня. Перша про
грама. 11.00 — Телефільми «Ме
лодії Ширака», «Мелодії Карелії» 
та «Ми будемо танцювати». (Кіро
воград). 16.50 — Школа спорт- 
смсна-початківця. (М), 17.30 —
Для дітей. Телефільм «Звичайні 
незвичайності». 18.00 — Кірово
градські вісті. 18.15 — Телерек
лама. (Кіровоград). 18.20 —
Тиждень Туркменської РСР у Мо
скві. Програма Ашхабадськоі 
телестудії. (М). 20.30 — Телено- 
вини. (М). 21.00 — Програма пе
редач. (К). 21.05 — Трудівникам 
села. До 50-річчя Великого Жовт
ня. Говорять ветерани ленінської 
гвардії, (К). 21.20 — «Горизонти 
науки». «В глибини сорця». (К). 
21.50 — «Для вас і про вас». Кон-

ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ,
Г

республіканську орбіту...«Ракета»
Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

рії, де 2 липня закінчилися 
фінальні змагання на приз 
«Шкіряного м'яча» серед 
хлопчиків 1952 — 1953 ро
ку народження. В фіналі 
судді (ними були ровесни
ки юних футболістів) викли
кали на поле «Іскру» чет
вертого будинкоуправлін- 
ня м. Олександрії та «Зо
рю» восьмого 
равління міста 
переконливим 
8:0 перемогли 
Ці.

Напередодні олександрій
ські хлопчики також з ве
ликим рахунком (6:1) пере
могли в півфіналі команду 
з м. Кремгеса.

Особливо відзначився в 
команді «Іскра» її централь
ний нападаючий Віктор Га- 
расюта, який в двох іграх— 
півфіналі та фіналі — забив 
у ворота суперників де
в’ять м’ячів. Відмінно зі
грав також лівий крайній 
команди, її капітан Серьо- 
жа Дяченко. Обидва хлоп
ці — відмінники навчання 
Олександрійської СШ№14.

Добре навчаються в шко
лі і грають в футбол Саша 
Авраменко і Слава Селез- 
ньов, Стасик Горбатюк і 
Володя Куценко. Надійно 
захищав ворота Володя Ти- 
ханський.

В нинішньому складі під 
керівництвом тренера Во
лодимира Філоненка коман
да виступає вже другий рік.

м.
будинкоуп- 

Знам'янки. З 
рахунком — 
олександрій-

♦

ний м’яч 
футболістів 
ського 
гравець нагороджений По
чесною 
ЛКСМУ 
статуеткою 
футболіста.

Як часто 
змаганнях, 
доліки і в 
ніру на приз 
м'яча». Та 
виявилось те, що представ
ники команди міста Кіро
вограда в погоні за сумнів
ною славою пішли нечес
ним шляхом. Офіційно в 
фінальних змаганнях серед 
юнаків 1952 — 1953 років 
народження від Кіровогра
да брала участь команда 
43-го квартального комітету 
з Новонекрасівки. Так свід
чили документи. А насправ
ді в цій команді грають 
хлопчики з Новомиколаївки

церт. (К). 22.25 — Відкриття V 
Московського Міжнародного кі
нофестивалю. (М).

Друга програма. 11.00 — Худож
ній фільм «Якби я був Білим 
Арапом». (Дніпропетровськ). 17.30 
— «Ернст Тельман». З цикл/ 
«інтернаціоналісти». (М). 18.00 — 
Телсвісті. (К). 19.00 — Кіножур
нал та художній фільм «Зірка ба
лету». (Кіровоград). 21.00 — «На
ші гості — артисти балету Каре
лії». (Дніпропетровськ).

ЧЕТВЕР, 6 липня. Перша про
грама. 11.00 — Телсвісті, (К). 
11.10 — Спортивна передача. (К). 
11.55 — «Цс трапилось в міліції». 
Художній фільм. (К). 16.50 — 
Для школярі». «Сонцсворот». Роз
повіді про природу. (Ленінград).
17.30 — «Сімейна реліквія». Пе
редача про сім’ю Зузсчків. (До
нецьк), 18.00 — Телсвісті. (К).
18.30 — Телефільми «Кама міняс
береги» та «Співас Джордже 
Мар’янооич». (Кіровоград). 20.00— 
фестиваль дружби радянської і 
чехословацької молоді. Концерт 
чехословацької художньої трупи. 
(Львіа). 22.00 — «Світ сьогодні». 
(М). 22.30 — «Український му
зичний театр»,* Передача пер
ша. (К).

Друга програма. 18.30 — «Ми 
йдемо о життя». Вечір випускни
ків середніх шкіл. (Дніпропет
ровськ). 19.20 — Кіножурнал. 
(К). 19.30 — «Завтра в морс».
(Одеса). 22.30 — В ефірі «Моло

дість». (фрунзе).

з автографами 
олександрій- 

«Шахтаря», кожен

грамотою обкому 
та подарунком —

з зображенням

трапляється в 
були деякі не- 
проведенні тур- 

«Шкіряного 
найприкрішим

те Балки. Звичайно, коман
ду було знято з розиграшу, 
і змагання від цього 
то втратили. Але ще 
те, що організатори 
команди показують 
приклад нечесності.

поставився 
змагань і 

міськком 
не знай-

бага
ті рше 

цієї 
дітям

Несерйозно 
до організації 
Кіровоградський 
комсомолу, який 
шов за потрібне навіть пе
ревірити правильність ком
плектування команди. А це 
треба було зробити обо
в’язково, враховуючи прик
рий торішній урок, коли 
команду обласного центру 
було знято з республікан
ської першості.

Вчора команди-перемож- 
ці виїхали до Херсона, де 
візьмуть участь в зональ
них змаганнях на приз 
«Шкіряного м’яча».

С. ЯНЧУКОВ, 
В. ГАНОЦЬКІІЙ.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ЛУГАНСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 26

ОГОЛОШУЄ

на 1967—1968 навчальний рік.
Училище готує для підприємств тресту «Луганськ- 

житлобуд» кваліфікованих
мулярів, 
малярів-штукагурів-плнточпиків, 
монтажників конструкцій — мулярів, , 
столярів-теслярів, 
слюсарїв-сантехніків, 
теслярів,
арматурників-бетонннків, 
столярів-мебльовиків.

(Освіта тих, хто вступає на навчання цим спсціаль-. 
ностям, повинна бути не нижче 8 класів);

, слектрогазозварювальників,
електромонтерів силових і освітлювальних ме
реж та установок.
машиністів автомобільних кранів, 
машиністів баштових кранів.

(Освіта тих, хто вступає на навчання цим 
ностям — закінчена середня).

Залежно від обраної спеціальності строк 
однії, півтора, два роки.

Приймаються юнаки та дівчата у віці не
15 років, а в групи з середньою освітою — 
ше 17,5 років.

Для одержання докладних довідок про умови при
йому і навчання в училищі звертатися на адресу: 
м. Луганськ, ГСП-22, вул. Курчагова, 10-А, МПТУ 
№ 26.

Для письмової відповіді додавати конверт з мар
кою.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

спсціаль-

навчання

молодше 
не молод-
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