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КОМГОМОЛМЬКбЩ
/к АКТИВКТА

Зайшла Варя Рубан, групкомсорг во провести засідання на фермі, 
комсомольсько-молодіжної ферми, ...Дівчата в червоному кутку явно 
Член комітету. На обличчі тривога. нудьгували. Хтось тримав у руках

— Таня Шевченко залишила фер- стару газету й бідкався, що не мож- 
муі — випалила схвильовано. — При- на дістати роман О. Проскуріна «Гір- 
Ілала листа аж з Кременчука. кі трави», інші читали якусь потріпа-

I комітетники вирішують терміно- ну книгу.

УРОЧИСТЕ

ВІДКРИТТЯ 
ЮВІЛЕЙНОЇ

МОСКВА, 28 липня. 
(ТАРС). Сьогодні на 
Центральному стадіоні 
імені В. І. Леніна уро
чисто піднято прапор фі
нальних змагань IV 
Спартакіади народів 
СРСР, присвяченої 50- 
річчю Великого Жовтня. 
Спартакіаду відкрив го
лова оргкомітету, член 
Політбюро ЦК КПРС, 
перший заступник Голо
ви Ради Міністрів СРСР 
товариш Мазуров К. Т. 
Він зачитав привітання 
Центрального Комітету 
КПРС, Президії Верхов
ної Ради СРСР і Ради Мі
ністрів СРСР учасникам 
Спартакіади.

На честь відкриття 
Спартакіади в Лужниках 
відбулося спортивне 
свято, в якому взяли 
участь тисячі фізкуль
турників.

Олександрійська

увертюра

— І почитати нічого путящого не 
знайдеш тут, — почали скаржитись, 
—• А до сільської бібліотеки спробуй 
добратись.

Комітетники відразу оцінили обста
новку.

— Чому б на фермі не влаштува
ти пересувну бібліотечку? — запропо
нував Микола Штанько. — А роман 
я дістану завтра ж.

— Та в кожної з нас удома є кни
ги, — подала голос Варя Рубан. — 
Самі думали укомплектувати бібліо
течку на фермі, але бракує полиць.

Ця бесіда стала увертюрою до ве
ликої і ділової розмови на засіданні 
комітету комсомолу.

З того часу минув місяць. Давайте 
знову завітаємо на ферму. Насампе
ред у червоному кутку ви помітите 

(Закінчення на 2-й стор.).

ДО САМОГО ПОЛУДНЯ Лео. 
нід Парієнко їздив артіль

ними ланами, стрічався з ме
ханізаторами, радився з ними, 
як краще укомплектувати мо
лодіжні ланки скиртоправів, 
бригаду, яка очищатиме зерно 
на токах, доставлятиме його на 
хлібоприймальний пункт. А на 
польовому стані тракторної 
бригади комсомольський вата, 
жок повідомив своїм ровесни
кам про те, що ЦК ЛКСМУ 
оголосив республіканський 
конкурс на кращого молодого 
комбайнера.

Так було не лише в 
колгоспі імені Лені
на. Всі наші активісти, 
ватажки комсомоль
ських організацій 
колгоспів, працівники 
райкому комсомолу 
напередодні жнив по.
діловому взялися за підготов
ку до боротьби за збирання 
врожаю ювілейного року.

З першого дня жнивного на
ступу в районі почав виходити 
бюлетень, який повідомляв про 
переможців на золотавих то
ках.

Нині секретар райкому ком. 
сомолу А. Гусаков, зустрічаю
чись з кращими молодими 
комбайнерами району, вручає 
їм перехідні червоні вимпели, 
а ватажки комсомольських ор
ганізацій колгоспів — грошові 
премії. Намолотив комбайнер 

тисячу центнерів зерна і на 
його агрегаті з’являється зір
ка. На комбайні Володимира 
Безая з колгоспу «Росія», вже 
п’ять таких зірок. Він скосив 
253 гектари зернових, намоло. 
тив 5650 центнерів хліба. Не 
набагато відстають від Володи
мира Анатолій Войчишин та 
Петро Жайворонок з артілі 
імені XXI з'їзду КПРС, Микола 
Дзюбенко з колгоспу імені 
Леніна.

В кожному колгоспі органі
зовані ланки водіїв, які транс
портують зерно від комбайнів.

ЖНИВНИХ 
МАГІСТРАЛЯХ

За їх роботою повсякчас сте. 
жать члени постів «Комсомоль
ського прожектора», що діють 
на хлібоприймальних пунктах. 
В Знам'янці ватажок прожек
тористів Володимир Рій зі свої
ми помічниками визначив, 
скільки потрібно часу, щоб 
привезти зерно з того чи іншо. 
го колгоспу. Якщо водії запіз
нюються, тоді мають зауважен
ня від прожектористів. Часто 
шофери прибувають на хлібо
приймальний пункт із запізнен. 
ням через те, що погано нала
годжена робота на токах. Ви

явивши це, дозорці із Зна
м’янки повідомляють про не
поладки в районний штаб 
«Комсомольського прожекто
ра». Безгосподарників критику
ють, а неполадки негайно усу
ваються.

Кращим водіям, як і ком
байнерам, теж вручаємо вина
городи, про них повідомляємо 
в «блискавках», спеціальних бю
летенях. Похвалу вже мають 
водії з колгоспу імені «Прав
ды» Іван Хірса та Петро Каза. 
кевич. Вони перевозять що
зміни від комбайнів понад 500 
центнерів зерна.

Щоб у полі звучала пісня, 
щоб молодий хлібороб міг 
добре відпочити, — теж наша 
комсомольська турбота. В арті
лі імені Кірова ватажок сіль
ської молоді Галя Сергієнко 
організовує після кожної зміни 
спортивні змагання, а секретар 
комсомольської організації ар. 
тілі імені «Правды» вирушає 
щодня до агрегатів на токи, до 
скиртоправів з культармійця
ми. Завжди серед хліборобів і 
самодіяльні аматори із Зна
м’янки.

Золотим потоком надходить 
хліб Знам’янщини в державні 
засіки: План виконано, ало 
продаж зерна триває.

А. ДІГТЯР, 
перший секретар Знам’ян- 
ського міськкому ЛКСМУ.

Радяться електрозяарюїальиик Іівн Погрібний та головний 
Інженер яБМУ-2п Андрій Мекеда.

ФАКЕЛ ПОДВИГУ В ЛЕНІНГРАДІ

ПРИЙДЕ ДНІПРОВСЬКА
ВОДА
(На 2-й стор. читайте репортаж нашого поза

штатного кореспондента).

ЛЕНІНГРАД,27липня. (ТАРС). 
До посланців 118 країн, які обго
ворюють у Таврійському палаці 
найважливіші проблеми світового 
молодіжного руху і вплив ідей 
Жовтня на прогрес людства, при
було сильне підкріплення — 95 
загонів червоних слідопитів, 
учасників третього Всесоюзного 
зльоту переможців походів по 
місцях революційної,бойової і тру
дової слави.

Позаду у них — сотні тисяч кі
лометрів важких шляхів. Ембле
ми на похідних штормівках свід
чать про те, що червоні слідопити 
пройшли героїчними стежками 
партизанів Примор’я і бійців Пер. 
шої Кінної, пройшли шляхами 
народних месників Ковпака, від
дали данину синівської поваги 
тим, хто захищав столицю, хто на 
смерть стояв біля застав міста 
Леніна.

«Ніхто не забутий і ніщо не 
забуто!» — ось девіз, який визна
чив маршрути червоних слідопи
тів. І для учасників міжнародної

зустрічі, які з’їхалися в місто 
Леніна, щоб дізнатись якомога 
більше про Країну Рад, це симво
лічне рукостискання із спадкоєм
цями Жовтня — яскраве свідчен
ня вірності і відданості молодого 
покоління -ідеалам своїх батьків, 
справі революції.

Університетом юності планети 
назвали журналісти цей пред
ставницький форум. Сьогодні з 
доповіддю «Комунізм і культура» 
на зустрічі виступив поет Микола 
Тихонов.

Одночасно з пленарними засі
даннями в Таврійському палаці у 
чотирьох клубах форуму юності 
тривають дискусії про найваж
ливіші проблеми міжнародного 
юнацького руху, про вплив Жовт
ня па соціальний прогрес.

Робітники Ленінграда прийма
ють7 у себе на заводах посланців 
юності землі.

За кілька годин до відкриття 
третього Всесоюзного зльоту пе
реможців походу по шляхах бать
ків на ескадрі, де «розквартиру-

валнсь» червоні слідопити, було 
оголошено «готовність № І». Тут 
пройшла радіоестафета зльоту, в 
якій брали участь міста • герої і 
столиці союзних республік.

1300 учасників Всесоюзного 
зльоту — це не тільки кращі юні 
слідопити країни, що розшукали 
для літопису Жовтня найяскраві
ші сторінки народного подвигу. 
Це люди, які стали провідниками 
славних звершень радянського на
роду. І тому відкриті сьогодні 
клуби зльоту — «Подвиг», «Чер
вона гвоздика», «Пошук», «Серп 
і молот» — це своєрідна школа 
виховання молодого покоління на 
революційних і трудових тради
ціях старших.

Що значить бути революціоне
ром сьогодні, як проводити похо
ди школярів по місцях ЖИТТЯ й
діяльності Ілліча, на яких прикла- 4 
дах краще знайомити молодь < 
революційними традиціями роб:

(Закінчення на 3-й стор.).
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В ОБКОМІ!
ЛКСМУ

Бюро обкому ЛКСМУ, 
розглянувши матеріали 
соціалістичного змагання 
колективів комсомоль

сько-молодіжних молочно-товарних ферм, визна
ло переможцем соціалістичного змагання за дру
гий квартал 1967 року колектиа молочно-товар
ної ферми колгоспу «Правда» Знам’янського ра
йону (групкомсорг Віра Горобенко) і нагородило 
молодіжний колектив ферми перехідним Черво
ним прапором обкому ЛКСМУ. Цей колектив за
несено до Книги пошани обласної комсомоль
ської організації і представлено до нагороджен
ня Почесною грамотою ЦК ЛКСМ України. Фермі 
виділено грошову премію в розмірі 80 карбо
ванців.

Друге й третє місця присуджено колективам 
мопочно-говарних ферм колгоспу імені Калініна 
Новоархангельського району (групкомсорг Ма
рія Пукало) та колгоспу «Росія» Новоукраїнсько- 
го району (групкомсорг Валентина Петренко).

Бюро обкому ЛКСМУ відзначило сумлінну ро
боту комсомольсько-молодіжних колективів тва- 

ПЕРЕМОЖЦЯМ- 
НАГОРОДИ

ПРИИДЕ
ДНІПРОВ
СЬКА
ВОДА

ринників з колгоспів імені Кірова Знам’янського 
району, «По шляху Леніна» та імені Котовського 
Гопованівського району, імені Леніна Нозгород- 
кІвського району.

З великого загону молодих доярок стали з 
шеренгу правофлангових десятки найзавзятіших 
молодик трудівників ферм. Ось імена найзавзя
тіших, які успішно виконали соціалістичне зобо
в'язання, брали найактивнішу участь в громад
ському житті колективів, імена тих, кого нагород
жено Почесними грамотами обкому ЛКСМУ:

Галина СТОЛЯРЕЦЬ, доярка колгоспу «Комін
терн» Бобринецького району.

Олена К1КАЛЕНКО, доярка колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новоархангельського району.

Ліюбоз ФАТОВЕНКО, доярка колгоспу «Ленін
ським шляхом» Олександрійського району.

Валентина СЛАВИНСЬКА, доярка колгоспу 
«Дружба» Нозоукраїнського району.

Ганна ЧУБЕРА, доярка колгоспу «Правда.» Зна
м’янського району.

Таїсія ШУМСЬКА, доярка колгоспу «Шлях Ле
ніна». Онуфріївського району.

Галина ШТОЛЬКО, доярка колгоспу «Більшо
вик» Гайворонського району.

Анастасія СЕРДЮК, доярка колгоспу «Дружба» 
Долинського району.

(Валентина ПЕТРЕНКО, групкомсорг молочно-то- 
взрної ферми колгоспу «Росія» Новоукраїнсько- 
го району.

Зоя (ПОКОРИЛО, доярка колгоспу «Залозіг Ле
ніна» Кіровоградського району.

Рака АБАЖЕЙ, доярка колгоспу імені Вагутіна 
Вільшанського району.

Катерина ЛИСИЦЯ, доярка колгоспу імені Су* 
аорова Бобринецького району.

Евдокія КУЛИБАБА, доярка колгоспу «Черво
ний прапор» Олександріаського району.

НАД ПОЛЕМ всідала
ся тишз, лише січ

невий вітер похитував 
сухі стебла полину. Аж 
ненароком тут, на рів
ному степовому роздол
лі, озвалися потужні мо
тори землерийних ма
шин, підйомних кранів. 
Засніженим шляхом по
мчали тягачі, що везли в 
степ велетенські труби. 
То майстри будівельного 
управління № 2 тресту' 
«Дніпроспецбуд» почали 
прокладати водовід 
«Дніпро — Кіровоград». 
Було це на початку ми
нулого року.

А нині водопровідні

труби прокладено в зем
лі на десятках кіломет
рів. В Знам’янці, Олек
сандрії, Кремгесі вже 
видніються резервуари 
насосних станцій. На бе
резі Дніпра триває мон
таж механізмів, які очи
щатимуть та фільтрува
тимуть річкову воду.

Довжина основного во
доводі' досягне 116.5 кі
лометра, а потужність 
його першої черги скла
де 168 тисяч кубічних 
метрів води за добу. По
тужні насоси мають під
няти воду більш як на 
110 метрів. Нелегке зав
дання у майстрів. Та во-

ни квапляться, щоб кі- 
ровоградці мали дніпро
ві' воду раніше наміче
ного строку.

План робіт перших 
(Нести місяців нинішньо
го року виконаний на 
104 проценти. Серед кра
щих — трубопрокладчи- 
кн бригад С. Ковальчу
ка. Н. Блнзкова. Піврічні 
завдання воин виконали 
на 170—156 процентів. В 
шерензі правофланго
вих — арматурник Іван 
Петраков, електрозварю- 
пальник Микола Глебо
вич, машиніст Григорій 
Кузнецов, бульдозерист 
Микола Волков,

Мине два роки, і май-

стри рапортуватимуть 
про закінчення будівни
цтва водоводу. Тру
дящі Кіровограда, Зна
м’янки, Олександрії. 
ГІантаївки, Кремгеса та 
іце 55 паселенкх пунктів 
області одержать воду з 
Дніпра. Нею користува
тимуться понад 360 ти
сяч чоловік. Л прокла
дання труб в степу про
довжуватиметься.

М. ЧЕРКАЄ».

На знімках: прокла
дання труб водоводу 
(внизу), вгорі — загаль
ний вигляд водник ре
зервуарів.

Фото автора,

ЗАПРОГРАМОВАНІ 
ВІДМІННИКИ

Олександрівська
(Закінчення.

У Ä lä'iüpO Початок на 1-Й стор.).

вручає іменинни
ці скромний приз, 
букет квігіз, по
здоровлення. Міс
цева радіогазета 
також вітає 
нинницю.

Згадується
шафу з книгами, які подарували до
нкам шефи з заводу підйомно-тран- 
сНоргн-огэ обладнання. На видному 
МІСЦІ — умови соціалістичного зма
гання молодих тваринників. Хід зма
гання регулярно висвітлюється в 
Стінній газеті й по місцевому радіо
мовленню, а в польових таборах чле
ни Комі гэгу Люба Півник, Іван Чу
мак, Микола Штанько випускають 
спеціальні «блискавки». Комсомоль
сько-молодіжна ферма колгоспу зай
май одне з перших місць в районі 
По надоях молока, молодим дояр
кам Варі Дугаренко, Валі Сагайдак і 
ЙЛрі Рубан вручені перехідні манда
ти переможців змагання.

Комітет комсомолу прагне всіх до- 
Йром підтягнути до рівня передових. 
З цією метою використовують засо
би морального і матеріального за
охочення: вручають мандати, премії, 
Перехідні червоні прапорці.

День народження доярки — це 
свяго для всіх. Комітет комсомолу

нам 
ще одне засідання комітету, на якому 
зайшла мова про нашого земляка- 
героя Олександра Жежерю, що був 
неабияким снайпером.

— А чому б нам не провести зма
гання стрільців на приз Героя Радян
ського Союзу? — подаз думку меха
нізатор Ізан Чумак.

Невдовзі з яру було обладнано 
тир. Спочатку змагалися сільські 
спортсмени, а коли про це дізнались 
у райкомі комсомолу — тут а уро
чистій обстановці почали виборюва
ти першість стрілецькі колективи 
всього району. В колгоспі виросли 
свої спортсмени-розрядники Вален
тин Жежеря, Іван Чумак, Володимир 
Тесленко та інші.

Хочеться розповісти ще про одну 
ініціативу комітету. Якось в 
культури давали концерт 
Художньому керівникові 
Штаньку сподобалась пісня 
яку виконували випускниці.

— Ну, чаєнята, — сказав

концерту, — чи не злетіти б нам над 
степовими просторами?

— Про що ви? — поцікавилась Ві
ра Смоляр.

— Ансамбль такий добра було б 
організувати. Гарно ви співаєте, — 
відпозів Микала.

Незабаром на одному з засідань 
він виклав свої міркування. І ось уже 
кілька місяців ансамбль чарує гля- 

• дачів задушевними піснями.
Важливою ділянкою роботи комі

тету є діяльність «Комсомольського 
прожектора». Девіз прожектористів: 
«Викривати і діяти!». Щомісяця 
штаб «КП» проводить масові рейди. 
Матеріали рейду не тільки вміщу
ють у стінгазеті, а й надсилають у 
парторганізацію, групу народного 
контролю. Виявлені недоліки швидко 
усувають. Прожектористи часті гос
ті на фермах, у бригадах.

Гарячі розмови на засіданнях ко* 
■ мітету, його рішення — це своєрід- 
1 на увертюра до буднів нашого ком* 

сомольського

Будинку 
школярі, 

Миколі 
«Чайка»,

він після

життя.

Г. МАТРОХІН, 
комітету комсомолу 

імені Свердлова.
В. ЗУБОВ, 

зав. оргвідділом Олександ
рійського райкому комсомолу.

секретар 
колгоспу

ЛИСТ
ВІД
НАРЕЧЕНОЇ

» обласному крає
знавчому музеї готується 
широка експозиція про 
поета - реаолюціон ера 
Олексія Гмирьоза. Не
щодавно вона поповни
лася новою збіркою вір
шів поета, що видана в 
Смоленську. Збір очка 
відкривається словами

Михайла Ш о л о х о в а: 
«Олексій Гмирьов в іс
торії нашої революції фі
гура дуже цікава. Це 
один з небагатьох обдаро
ваних російських поетів- 
революїнонерів, ЯКІ ВИЙ
ШЛИ з робітничого сере
довища. Його життєвий

шлях може бути пре
красним взірцем для 
виховання молоді».

Цю книгу з своїм ав
тографом надіслала му
зею наречена поета, йо
го друг і товариш Марія 
Панасівна Козлова, яка 
няні живе у Миколаєві.

Не один рік вони чули 
від учителів високі слова 
про чесність і справедли
вість, про дружбу, взає
мовиручку і колективізм.

І ось прийшов випуск
ний вечір. Через усе 
життя пронесе учень 
згадку про нього. 1 обо
в'язково зустріне піснею 
народження першого са
мостійного дня.

А от на випускному ве
чорі з учнів Добровелич- 
кЗаської восьми річної 
школи пісень не чулося. 
Четверо з них — Людми
ла Божора, Валентина 
Вістяк, Лариса Гоєнко і 
Надія Косюг — самот
ньо стояли на березі 
ставка, вдивлялися у від
дзеркалені водою зорі, 
а в думці кожної; «Ско
ріше б звідси».

Обличчя їх обпікають 
погляди однокласників, а 
серця впиваються кинуті 
ненароком образливі 
слова. Немов чужими 
пальцями вони стискають 
свої свідоцтва про закін
чення восьмирічної шко
ли, в ЯКІ ---------
черком 
п’ятірки.

Що ж 
му шістнадцятирічні 
мата не веселяться?

Почалося все напри
кінці учбозого року. Вчи
лися дівчата, як і їх под
руги; інколи краще, ін
коли гірше, бігали на 
вечори і в кіно, перешіп
тувались про свої дівочі 
таємниці. І може, так і 
продовжувалось би, як
би добрі феї — вчителі 
їхньої школи — не вирі
шили будь-що зробити з 
них відмінниць.

Люда Божора і її под
руги стали помічати, що 
в останній чверті п'ятір- 

I ки дістаються їм занадто 
легко, В той же час їх 
однокласники за подібні 
відповіді одержували не 

І більше четвірки. Дівчат 
І це спочатку дивувало, а 

потім вони настільки 
звикли до свого «особли
вого» становища, що по
чали навіть ображатися 

І за четвірки.
І Помічали це і одноклас-

ретельним по* 
вписані круглі

трапилося? Чо- 
ДІ8-

ники. І поступово 
запрограмованими 
мінницями й рештою уч* 
нів пролягла смуга во

рожнечі й недовір’я. Це 
неприродно, але добрі 
феї звершили злу спра
ву — розкололи учнів
ський колектив, виховали 
у чотирьох здібних дів
чаток легковажна став
лення до життя, впевне
ність у тому, що не обо
в'язково докладати зу
силь для досягнення сво
єї мети.

Дівчата впевнилися в 
тому, що деякі земні 
блага можна здобути за 
рахунок товариша. І це 
страшно. Надя Косюг. кла
де на стіл перед прий
мальною комісією Олек
сандрійського педагогіч
ного училища свій доку
мент відмінника і не 
бентежиться, що в ньому 
на місці трійки, яку вона 
заробила в шостому кла
сі і яку вчителі повинні 

а її ви- 
свідоцтво, стоїть

, вчителі 
були виставити 
пускне 
п ятірка.

Буває, 
милково 
тат чи 
оцінку, 
трапились також і з сві
доцтвами Людмили Бо-, 
жори, Валентини Вістяк,, 
Лариси Гоєнко, у яких' 
замість трійок та чегві- 
рок з арифметики також 
стоять п'ятірки.

— Як це трапилося? —І 
*— запитую директора! 
школи Ф. П. Бондаренка, і 

Вчителі умовили, 1 я 
дав згоду.

Школа звітувала про' 
те, що восьмий клас за

кінчило шість відмінни
ків. Можливо, за це де
кого й похвалили. Та яка 
користь з цього чоти
рьом нашим знайомим, 
які пішли 3 неї зі стра
хом, щоб. не розкрилася- 
правда, і з брудом ив 
душі. А решті восьмик
ласників? Яка згадка за
лишиться у НИХ про свою 
школу, про вчителів?..

що вчитель по- 
виставить з атес- 
свідоцтво не ту 
Але «помилки»

В ШАРІЙ,
спецкор «Молодого 

комунара».



ми?Лі 90 (790)
стер.

(Закінчення. Початок 
на t-Й стор.).

нячого класу — ці та інші пробле
ми обговорюються 8 клубі, що ви
брав СВОЄЮ ' емблемою квітку ре« 
волюції- Добре знати героїчні ді- 

£ ла батьків — це значить краще 
Й приготувати себе до захисту за- 
2 воювань соціалізму — ось девіз 
q клубу «Подвиг». І тому в розмо- 
g ччак яро форми військово-патріо* 

-цчного виховання разом з ком. 
Л сомольцямн беруть участь мар. 
2 шал артилерії В. І. Казаков, Ге- 
Н рой Радянського Союзу І. І. Фе- 
Si дюяінський, двічі Герой Радяи- 
9 ського Союзу П. П. Покришев, 
* захисник Брестської фортеці док* 
ш тор медичних наук В. Петров. 
w А в клубі «Пошук» розмова йде 

про те, як розповісти багатьом 
і> мільйонам радянських Людей про 
Ц героїв.

«Серп і молот» — вже сама ця

ФАКЕЛ
ПОДВИГУ
В ЛЕНІНГРАДІ

‘А

назва говорить про те, що четвер
тий клуб зльоту — трибуна тру
дових традицій народу, робітничо
го класу країни. Разом з Героями 
Соціалістичної Праці, ініціаторами 
найяскравіших справ, в дискусії 
беруть участь молоді будівники 
Братської ГЕС і молоді вчені, 
комсомольці цілини і «Нафтових 
Каменів». Крок за кроком, сторін
ка за сторінкою хочуть вони від
новити 
шляху 
йізм.

етапи 
иароцу,

♦ ♦ *

І гаванню Васильевського 
фанфари рознесли сигнал

Над 
острова 
«Збір». Спустіли палуби кораблів 

•^комсомольської ескадри. Через 
ЯрЛЙька хвилин ряд автобусів, при- 
її крашених червоними гвоздиками, 
її виїжджає на головну магістраль 
З васильевського острова. Тисячі 
у* ленінградців вітають учасників 

зльоту, посланців молоді всіх рес
публік країйи.
Університетська набережна, Двір« 

б иеапй міст, набережна Зимового 
| філацу — увесь залитий сонцем 
| святковий Ленінград усмішками й 
І квітами проводжає молодик пат-

п’ятдесятирічного
який будує кому-

рїотів до місця їхньої першої зу« 
пинкн — Марсового поля. Під сі
рим гранітом його плит лежать ті, 
хто першим вступив у боротьбу за 
новий світ, хто віддав життя за 
торжество найсвітліших ідеалів 
людства — за комунізм.

Застигла біля братської могили 
героїв-революціонерів почесна вар
та. Піонери, комсомольці, молоді 
воїни — біля прапорів ленінград
ського комсомолу, біля бойових 
стягів частин, які захищали від 
фашистських орд місто Жовтня.

У мовчанні проходять по Мар
совому полю учасники зльоту. На 
граніт до підніжжя Вічного вогню 
слави лягають букети квітів —- 
Зііак глибокої поваги молодого 
покоління тим, хто починав рево*, 
люцію.

Учасники зльоту діляться па 
дві групи, шляхи яких незабаром 
зійдуться на площі Пролетарської 
диктатури біля будинку штабу ре- 

волюціТ — Смольного. Частина 
червоних слідопитів прямує в 
Таврійський палац, де продовжує 
свою роботу міжнародна зустріч 
молоді, а основна колона під зву
ки революційних пісень починає 
багатокілометровий шлях до істо
ричної площі.

О 17 годині відбулося це дов
гождане рукостискання двох най
яскравіших свят молоді 1967 року, 
В гості до учасників міжнародної 
зустрічі «Жовтень і молодь» при4 
іїшлн делегати Всесоюзного зльо
ту червоних слідопитів.

Білоколопний зал Таврійського 
палацу потрясає овація. Посланці 
юності планети стоячи вітають 
учасників зльоту.

В одному строю, неначе симво
лізуючи єднання молодих сил зем
лі, з палацу виходять радянські 
юнаки і дівчата разом з своїми 
ровесниками з усіх континентів, 
їх шлях лежить до Смольного, ту
ди, де півстоліття тому була про
голошена перша в історії соціа» 
дієтична держава.

Сюди ж везуть факели, від яких 
спалахне вогонь зльоту. Факе
лів — чотири. Вони запалені від 
священного вогню над могилою 
Невідомого солдата біля Кремлів

ської стіни, від полум’я Слави на 
Марсовому полі і на Пєскарьов- 
ському меморіальному кладовищі, 
під зеленими пагорбами якого 
покояться сотім тисяч захисників 
Ленінграда. Четвертий факел за
палено від вогню -плавильних пе
чей Кіровського заводу —- леген
дарного ГІутіловського, який був 
бастіоном ленінської партії ' в 
1917, брав участь в індустріаліза
ції і колективізації країни, став 
переднім краєм оборони в суворо
му сорок першому.

„.Смольний! В урочистій тиші 
чекає він прибуття посланців мо
лодості світу. Біля пам’ятника 
Іллічу зміняється почесна варта 
поколінь. В її складі убілені си
виною ветерани революції, їх діти 
і внуки. Лунає сигнал фапфарз 
«Слухайте всі». Командуючий па
радом зльоту перший секретар 
ММК ВЛКСМ В. Трушин зачитує 
рапорт Всесоюзного зльоту.

Третій Всесоюзний зліт пере
можців походів по місцях револю
ційної, бойової і трудової слави 
відкрито! Голова Центрального 
штабу походу, Мар.нал Радянсько- . 
го Союзу І. С. Конев подає коман
ду внести прапор зльоту і запали
ти вогонь. Прапор встановлюють 
перед трибуною. Лунає Гімн Ра
дянського Союзу.

Із словами привітання до учас
ників зльоту звертаються перший 
секретар Ленінградського обкому 
КПРС В. С. Толстіков, Герой Ра
дянського Союзу, льотчик-космо- 
навт П. І. Беляев, президент 
ВФДМ Р. Мекіні.

Перед молоддю виступає пред
ставник ленінської гвардії, член 
Комуністичної партії з 1905 року 
А. І. Круглова.

До А. І. Круглової підходять 
представники делегацій зльоту, 
щоб прийняти з рук учасниці ре
волюції прапор ветеранів партії 
Леніна.

Учасники урочисто" маніфеста
ції прямують у будинок Смоль
ного. Звучать мелодії революцій
них пісень і маршів. Всі проходять 
в актовий зал. Тут ветерани ре
волюції, учасники другого Всеро
сійського з’їзду Рад вручають 
кожному юнакові й дівчині черво
ний бант і текст звернення Пет
роградського військово-революцій
ного комітету «До громадян Ро
сії!.».

Ввечері, коли па місто впали су
тінки, запалений біля Смольного 
вогонь був перенесений до штабу 
зльоту у гавань Васильєвського 
острова,

П. БУЛУШЕВ, 
Н. ЖЕЛЄЗНОВ, 

спец. кор. ТАРС.

Біографія нашого ко- 
лектиау почалася 

порівняно недавно. Па
м’ятаю, як чотири роки 
тому при вступі на фа
культет фізичного вихо
вання хтось напівжарто
ма сказав: «Давайте ви
ступимо з концертом 
абітурієнтів».

Ініціативу підтримали.
Ми дізналися, що в ін

ституті працює учасник 
танцювального колекти
ву клубу імені Каліні- 
на Є. Павлущенко. Звер
нулися до нього з про
ханням допомогти поста
вити один—два танці.

Почали з українського 
і білоруського. Вийшло, 
на наш погляд, непогано. 
Восени, по приїзді на за
няття до інституту, ' зіб
ралися ми всією групою 
і стали серйозно займа
тися репетиціями.

Пізніше довідалися, 
що така ж група є й на 
філологічному. Через 
деякий час ми об’єдна
лися.

Ніч під Новий рік. Наш 
перший концерт у залі 
філармонії. Танцювали 
«Метелицю». Хоч вико
навська майстерність і 
була ще на невисокому 
рівні, глядачі прийняли 
добре: буря оплесків за
повнила філармонію.

Так народився колек
тив.

Колгоспи, підшефна 
військова частина, клуби 
і парки Кіровограда, 
фестивалі і декадн-кон- 
курси... Скрізь встигали 
танцюристи.

8 жовтні 1964 року 
ми окремою групою ви
їхали на польові роботи 
в колгосп імені Карла 
Маркса Устиніаського 
району. Нелегко було 
студентам. Вдень робо
та в полі, а ввечері — 
репетиції. Коли поверну
лися, взяли участь в об
ласному огляді худож
ньо* самодіяльності. 
Третє місце не задозоль- 
нило нас. Але в наступ
ному році студентський 
танцювальний колектив 
виключно полонив чле
нів жюрі і глядачів. Пер
ше місце досі нікому яа 
вступаємо.

Позаминулого року 
трагічний випадок віді
брав у нас Едуарда Паз-

ГАСТРОЛІ 
БУДУТЬ 
У ТУРЕЧЧИНІ
лущенка, нашого керів
ника. Немало горя було 
на обличчях студентів і 
викладачів: через кіль
ка днів ми збиралися ві
тати Едіка з днем народ
ження.

Місце Павлущенка 
зайняв його друг В. Сло
боденюк. За два роки 
роботи він зробив дуже 
багато. Про це свідчать 
перші місця на міських, 
оглядах, обласних дека
дах народних танців.

«Нова свитка», «Було в 
тещі семеро зятів», «Чу- 
марочка», «З сиром пи
роги» — далеко не пов
на наша програма, І ко
жен танець не є пере
співом тієї чи іншої по
становки, а творча робо
та 8. Слободенюка, 
всього колективу.

Тріумфальною була 
поїздка до Києва на ог
ляд художньої самоді
яльності педагогічних 
вузів і педучилищ Укра
їни. Коли повернулися 
додому, на нас уже че
кала Грамота ЦК ЛКСМУ 
і повідомлення про при
судження першого міс
ця.

Зараз колектив знач
но виріс і з точки зору 
майстерності, і кількіс
но. Незважаючи на де
які успіхи, працюємо, як 
кажуть, до сьомого по
ту. І не лише займаємося 
шліфуванням кожного 
елементу танцю, а й ду
маємо... Думаємо над 
новими роботами, вишу
куємо фольклорні мате
ріали для створення іс
тинно народних танців.

Завтра виїжджаємо на 
огляд народних танців до 
Туреччини. Розуміємо 
відповідальність за ви
ступи, адже за кордоном 
будемо гастролювати 
вперше.

Микола ГЕРУ-Н, 
учасник танцю-, 
вального колекти
ву Кіровоград
ського педінсти
туту ім. О. С, 
Пушкіна.

Хлопці марять бригантинами
Геннадію снився скелястий 

берег і солоні бризки океан
ської хвилі. Кричали стривоже
но чайки — значить скоро сві
танок. Проб'ють склянки. Але 
склянки мовчали...

Прокинувся. За вікном вста
вав сухий ранок степового міс
та.

Нашаидкоруч снідав і йшот 
блукати містом. Просто так, 
без цілі. Ходив, звикаючи до 
цивільного одягу. А одного ра
зу на вулиці Шевченка на од
ному з будинків прочитав — 
«Морський клуб». Це здивува
ло і навіть розсмішило. Звідки 
тут, у степу, взятись справж
нім морякам? Інша справа на 
Далекому Сході, де він пла
вав механіком на риболовець
кому траулері.

І все-таки зайшов у клуб. 
Щоб слово колюче сказати 
«степовим морякам», покепку
вати над ними. Зайшов і... на
завжди причалив до клубного 
пірсу.

Вривається в наше степове 
місто море. Його приносять 
люди, закохані в безмежжя го
лубих просторів. Такі, як Ген- 
надій Кажанов, як Олександр 
Олександрович Дерепаско. Во
ни дарують хлопцям, що при
ходять у клуб, ранкові хмари, 
Схожі на вітрила. Це вони до
помогли п'ятикласникам із 
СШ № 32 Олегу Ломакіну і 
Колі Гашенку «захворіти» мо
рем. Вдивляються хлопці з 
хмару, що пропливає, а губи 
шепочуть:

— Дивіться, які великі-заликі 
вітрила!

І здається Тм, що на хвилях 
озера, яке в міському парку, 
не ялики і шлюпки, а океанські 
фрегати, а вітер співає пісню 
доріг, які ніколи не кінчають
ся, Під цю пісню знімаються з 
Якорів і виходять у море ті, 
його покликало справжнє мо
ре. Слухає голубий вітер офі
цер Леонід Сидоренко. Готую
ться стати морськими команди
рами ще два його брати — Ві
талій і Василь. Вони навчають
ся в Ленінградському морсько
му училищі, яке закінчив і Лео
нід.

Слухають новачки старших, 
і вчувається їм, що солоний ві
тер з далекого океану прино
сить розповідь про вихованця 
морського клубу матроса Вік
тора Редькіна. Юнак до кінця 
виконав свій обов’язок перед 
товаришами і морем — заги
нув при виконанні завдання.

Різними шляхами приходять 
юнаки до морського клубу. 
Валерій Бобоз закінчив Хар
ківський автошляховий інсти
тут. Прийшов в обком 
ДТСААФ, щоб влаштуватися в 
автомотоклуб. Вакансій не бу
ло. Запропонували піти в мор
ський. Зараз Валерій працює 
викладачем, займається водно- 
моторним спортом. А недавно 
привіз із Черкас, де проходи
ла першість республіки з цього 
виду спорту, бронзову медаль.

У капітана учбового катера 
Г. Пустового є чому повчитись

підводними 
виконали нор- 

спортивного

юнакам. Колишній командир 
військового торпедного катера 
розповідає юним морякам про 
свою службу, навчає морської 
справи. Спортсмени-підводники 
проходять під його керівниц
твом основи водолазної спра
ви. Олександр Краснокутський 
і Володимир Ільченко вже ста
ли досвідченими 
господарями — 
матив першого 
розряду.

Наймолодші
секції «Юних моряків» з азів: 
навчаються в'язати морські 
вузли, плавати, семафорити 
прапорцями.

Все в «Морському клубі» 
найсправжнісіньке: матроси,
старшини, капітани. Навіть за
відуючого господарством нази
вають боцманом. І записи 
журналі справжні: «Заступив

починають в

В. ГАИОЦЬКИП.
м. Кіровоград.
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вахту... Розвантажували майно... 
Вітер північно-західний, темпе
ратура повітря 4-26...»

І все-таки мало тільки навчи
ти морської справи. Треба на
вчити жити за законами моря. 
Назавжди відірвати від бере
гів корисливості, себелюбства. 
Хоч і невелике озеро, але, ко
ли виходять на воду, хлопці 
стають несхожими на тих, яки
ми були на березі. Все зайва 
залишається на причалі.

Рідко хто із членів клубу 
бачив справжнє море. Але ті, 
хто не бачив, знають, що во
но безмежне, як наші степи. 8 
ньому тяжко, але здорово, бо 
воно признає лише сміливих і 
сильних. Мине час, і, можливо, 
ці хлопці десь у бурхливих во
дах океану згадають свій клуб 
і перше море, яке жило у мрі
ях. А попереду у них буде го
луба дорога, яка ніколи не кін
чається.

J
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Державний Комітет Ради Міністрів УРСР 
по професійно-технічній освіті

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 4

| • До 150-річчя від дня народження І. АЙВАЗОВСЬКОГО

і! ОГЛЯДАЮЧИ експози-
цію нашої галереї,

І
і

глядачі часто 
ться і надовго 
ються біля роботи 
датного мариніста І. К. 
Айвазовського.

«Зірка першої вели
чини, і не тільки у нас, 
але й в історії мистец-

тва взагалі». Ці слова, 
сказані І. М. Крамським, 
стосуються творчості ро
сійського художника 
Івана Костянтиновича 
Айвазовського. Ні до, ні 
після Айвазовського не 
було такого художника, 
який би зробив тему мо
ря майже єдиною темою 
своєї творчості.

Народившись у Фео
досії в сім'ї небагатого 
купця, Айвазовський ще 
хлопчиною виявив вели
кі здібності до малюван-

З 1833 року він став 
учнем Петербурзької 
Академії мистецтв по 
класу М. М. Воробйова. 
Здібний учень швидко 
досяг успіхів. Його ака
демічні роботи неодно
разово удостоювались 
золотих медалей. Карти
ни «Буря», «Хаос», «Неа
політанська ніч» та інші 
принесли Айвазовському 
широке визнання. В 23 
роки він став знамени
тим, у 26 років мав сві
тову славу. В Неаполі, 
Римі, Парижі, Лондоні, 
Брюсселі й інших містах 
з великим успіхом про
ходять його персональні 
виставки.

Айвазовський був яс
кравим майстром пенз
ля, віртуозно володів 
технікою, якоюсь особ
ливою хоробрістю і 
швидкістю виконання. 
Він писав з натури і по 
пам’яті. До речі, перше 
йому вдавалося менше. 
Художник говорив, що 
«рух живих стихій невло
вимий для пензля, пи
сати блискавку, порив 
вітру, сплеск води — не
можливо з натури. Сю-

жет картини складається 
у мене в пам’яті, як сю
жет вірша у поета. Зро
бивши ескіз на шматоч
ку паперу, я приступаю 
до роботи і. до тих пір 
не відходжу від полотна, 
доки не висловлюсь на 
ньому моїм пензлем».

Айвазовського при
ваблювала завжди ро
мантика моря. Його 
картини є майже в усіх 
музеях країни, за рубе
жем, але найбільше їх у 
Феодосії, де 
ник свого часу 
вав майстерню 
тинну галерею.

Творчість Айвазовсько
го — глибоко патріотич
на.

Він був обраний чле
ном п’яти Академій мис. 
тецтв. Художник-пат- 
ріот, демократ, тісно 
зв’язаний своєю твор. 
чістю з прогресивним 
світом і донині.

Помер Айвазовський 
квітня 1900 року.

Л. ПУЗЕНКО, 
старший науковий 
працівник Кіро
воградської кар
тинної галереї.

фПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 

НЕДІЛЯ, 30 липня. Перша про
грама. 9.15 — Для школярів 
«Будильник». (М). 9.45 — «Ра
порт «Авроре». Передача, при
свячена Дню Військово-Морсько
го Флоту СРСР. (М). 13.30 —
Спартакіада народів СРСР. Кла
сична боротьба. (М). 14.15 — 
Для школярів. «Зубожіле коро
лівство». Телеспектакль за моти
вами казок І, Лади. (Ленін
град). 15.35 — Наша афіша, 
(К). 15.40 — Для школярів.
«Фізкульт-привіт!» Репортаж і 
плавального басейну стадіону 
«Динамо». (К). 16.30 — «Музич
ний кіоск». (М). 17.00 — До 50- 
річчя Великого Жовтня. «Хай 
завжди буде свято», Виступ 
О. Ммхалевича, (К), 17.30 —
«Ми а Кронштадта» Художній 
фільм. (К), 19.00 — «Клуб кі-
номандрівників». (М). 20.00 —
Теленовини. (М). 20.30 —• Кіно-
програма. (М). 21.45 — «Теле- 
гачок». (К). 22.05 — аТЕК-67». 
(К). 22.30 — Закриття Всесоюз
ного »льоту переможців турист
ського походу комсомольці» і 
молоді по місцях революційної, 
бойової і трудової слави радян
ського народу. Мітинг на Двір- 
цевій площі. (Ленінград),

Друга програма. 15.35 — «Ре
волюційний марш науки», (М), 
15.55 — Тиждень Литовської
РСР ■ Москві. (М). 16.30 —
«Музичний кіоск», (М). 17.00 — 
Теленовини. (М). 17.10 — Що
денник Спартакіади народів 
СРСР, (М). 17,30 — Художній
фільм. (М).

ПОНЕДІЛОК, 31. липня Перша 
програма. 17.30 — «Спіаас Бо
рис Штоколоп». Маленький кон
церт, (К), 17.40 — Розповіді
про героїв. «Господиня пта
шиного царства». (Кіровоград), 
17.50 — «Подарунок батьків»,
(Кіровоград). 18.00 — Теле
фільм (Кіровоград). 18.20 —
Телеальманах «Подвиг». (К), 
19.00 — Заключний концерт фес
тивалю самодіяльного мистецт
ва УРСР, 
чю 
22.00 
ни». (К). 
лауреатом». (Скрипаль 
Криса), (Львів),

В1ВТОРОК, 1 серпня. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм
та художній фільм «Неспокійна 
племінниця», (К і ро о о гра д), 
17.50 — Телеяісті. (К). 18.15 — 
Відкриття тижня Узбецької РСР 
у Москві. (М). Для вас, сільські 
трударі: 18.45 — Українські на
родні пісні. (К). 19.15 — «Яв-
доха Павлівна». Новий художній 
фільм. (К). 20.40 — Телефільми 
то художній фільм «Неспокійна 
племінниця». (Кіровогра д), 
23.10 — Щоденник Спартакіади 
иородів СРСР, (М),

приїздіть

Знам’янське міське професійно-технічне училище № З 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
на 1967—1968 навчальний рік

по підготовці кваліфікованих робіт- Ті, що вступають до училища, повинні 
ників: ■ , мати:

мулярів, заяву, автобіографію, паспорт або сві-
теслярів, доцтво про народження, свідоцтво про

штукатурів-малярів, освіту, довідку з місця проживання, до-
електромонтерів освітлювальної і си- відку про склад сім'ї, медичну довідку

лової мережі. (форма Кг 286), 5 фотокарток розміром
Училище приймає юнаків і дівчат у СМ‘ . ......

................ •- • • 3 ■ Іногородні забезпечуються гуртожит
ком. г'

Заява про прийом подається на ім’я 
директора училища. ,

Початок занять 1-го вересня 1967 ро
ку. ?

Адреса училища: м. Знам’янка, вул. 
Свердлова, 18.

віці від 15 до 17 років з освітою не ниж
че 8 класів.

Учні в період навчання знаходяться 
на державному утриманні і в установ
леному порядку одержують виплату за 
роботи, виконані в процесі виробничого 
навчання.

Строк навчання 1—2 роки.

АША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ &■

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-06, відповідального секре
таря — 45-35, відділів - 45-36.

БК 02192. Індекс 01197,

НАБИРАЄ

УЧНІВ
на спеціальності:

«Т. •. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.

професій- 
учили ще

МИРОНІВСЬКЕ 
МІСЬКЕ 

ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 

№ 27 ,

ПОНЕДІЛОК, 31 липня. 17.00—
До 50-річчя Великого Жовтня

• Екран новатора». 17.40 — Розпо
віді про героїв. «Господиня пта
шиного царства». (Кіровоград), 
17.50 — «Артерії життя». (Оде
со), 18.20 — Телевізійний аль
манах «Подвиг». (Київ). 19.00 — 
Заключний концерт фестивалю

фПОНАЗУЄ ДНІПРОПЕТРОВСЬК

НЕДІЛЯ, 30 липня. Передачі з 
Москви (див. недільну програ
му Кіровоградської студії).

самодіяльного 
присвяченого 50-річ- 

Великого Жовтня, (К), 
— «На меридіанах Украї- 

23.00 — «Зустріч з
Олег

ДИРЕКЦІЯ*
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1967—1968 навчальний рік

з української або російської мови (дик* |

•МОЛОДОЙ КОММУНАР»

орган Кировогрвдсног»

ДИРЕКЦІЯ.обкоме ЛКСМУ,

ОГОЛОШУЄ 
НАБІР УЧНІВ

самодіяльного мистецтво УРСР, 
присвяченого 50-річчю Великого 
Жовтня, (Київ). 22.00 — «Но ме
ридіанах Укроїни». (Київ), 
23.00 — «Зустріч і лауреатом», 
(Скрипаль Олег Криса), (Львів),

ВІВТОРОК, 1 серпня. 17.03 — 
Фільм для дітей, 17.50 — Теле
візійні вісті. (Київ), 18.15 — До 
Всесоюзного дня залізничника, 
«Клуб виходить о рейс». 18.30 — 
Дніпровські новини, 18.45 —
• Героїчний шлях боротьби і 
творення». (М). 19.00 — Тиж
день Узбецької РСР у Москві, 
(М). 22.00 — Художній фільм
«Спогоди дитинства»,

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

НЕДІЛЯ, 30 липня. Передачі з 
Москви (див. недільну програ
му Кіровоградської студії),

ПОНЕДІЛОК, 31 липня. 16.25— 
Т. Угрюмов — «Крісло N° 16», 
Спектакль Львівського театру. 
18.20 _  Телевізійний альманах
«Подвиг». (Київ). 19.00 — Зак
лючний концерт фестивалю са
модіяльного мистецтва, присвя
ченого 50-річчю Великого Жовт
ня. (Київ). 22.00 — «На глеридіа- 
нах України». (Київ). 23.00 — 
«Зустріч з лауреатом». (Скри
паль Олег Криса), (Львів),

ВІВТОРОК, 1 серпня. 10.30 — 
Документальний фільм. 11.00 — 
Художній фільм «Друге цвітін
ня». 16.45 — Передачі з Одеси, 
17.30 — «Революційний марш 
науки». (М). 17.50 — Телевізій
ні вісті, (Київ). 18.15 — Акту
альний екран. 18.45 — «Героїч
ний шлях боротьби і творення». 
(М). 19.00 — Тиждень Узбець
кої РСР у Москві. (М). 22.00 — 
Художній фільм «Друге цвітін
ня».

арматурники - електро- 
зварювальники (прий
маються дівчата віком 16 
років),

арматурники-бетонннки 
(юнаки віком 16 років), 

муляри - монтажники 
(юнаки 16 років), 

столяри-теслярі (юна
ки 15 років),

монтажники конструк
цій (юнаки 17 років),

монтажники конструк- 
цій-електрозварювальни- 
ки (юнаки 16—17 років), 

маляри-штукатури (дів
чата 16 років).

Учні забезпечуються 
безкоштовним триразо
вим харчуванням, обмун
дируванням. Є гуртожи
ток.

Приймаються юнаки та 
дівчата з освітою 
10 класів.

Адреса училища: 
нецька область, м. 
бальцево, селище Миро- 
нівське, міське 
но - технічне 
№ 27.

Дирекція училища.

на однорічні і дворічні курси 
трактористів-машиністів широкого профілю.
На дворічні к^рсн трактористів-машиністів широ

кого профілю приймаються юнаки і дівчата віком від 
15 з половиною років з освітою не нижче 8 класів.

На однорічні курси приймаються юнаки і дівчата 
віком від 17 років з освітою 8, 9, 10 класів.

Для вступу в училище необхідно подати такі доку
менти:

заяву на ім’я директора, 
направлення з колгоспу або радгоспу, 
свідоцтво про народження або паспорт, 
свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров’я, 
довідку з місця мешкання, 
довідку про склад сім’ї, 
фотокартки розміром 3$<'4 —- 3 шг.

Заяви з документами приймаються щоденно на про
тязі липня — серпня.

Початок занять з 1 вересня 1967 року і з 15 листо
пада 1967 року.

Зараховані в училище забезпечуються: 
триразовим безплатним харчуванням.

стипендією в розмірі 10 карбованців на місяць 
(сімейні — 20 карбованців на місяць),

спецодягом І ПОСТІЛЛЮ. -.Ні:

Адреса училища: с. Інгульське, Устинівського ра
йону.

В СПРАВАХ ОБ’ЯВ

ДЗВОНИТИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Кіровоградський кооперативний технікум 
імені М. П. Сая

Денний і заочний відділи готують спеціалістів для системи споживчої КобпЄ' 
рації: товарознавців, бухгалтерів, плановиків.

Вступні екзамени з таких предметів:
на базі неповної середньої школи — 

таит), математики (письмово й усно);
на базі середньої школи: на товарознавче відділення — 8 української або ро

сійської мови (твір), хімії (усно), математики (усно); на бухгалтерське та пла
нове відділення — з української мови (твір), математики (письмово и усію).

Вступники подають заяву на ім’я директора, документ про освіту (в орвгіна* 
лі), автобіографію, три фотокартки (розміром 3X4 см), довідку про стан здо
ров’я, витяг з трудової книжки. 1

Прийом заяв — до 31 липня 1967 року.
Вступні екзамени ~ з 1 по 20 серпня.
Учні забезпечуються гуртожитком.
Стипендія — на загальних підставах.
Технікум має їдальшо,
Адреса технікуму: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 14
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