
Змагаються руки у вправності і вмінні. Змагаються між собою подруги-комсомолки Надія Куку
рудза та Тамара Сотниченко на честь славного 50-річчя ВЛКСМ.

Барвиста етикетка на прозорих посудинах розповідає, що вони прибули Із ПІдвисокого Ново- 
архангельського району, де народились у плодоконсервному цеху. А смачні фрукти та овочі повідом
ляють про те, що їх готували добрі вмілі дівочі руки.

На фото: комсомолки Н. КУКУРУДЗА та Т. СОТНИЧЕНКО.

АРАДА
СОФІЯ, 8 березня. 

(ТАРС). Учасники наради 
Політичного Консульта
тивного Комітету дер
жав — учасниць Варшав
ського договору вислови
ли одностайний осуд зло
чинних дій американських 
Імперіалістів, які нама
гаються силою зброї при
душити національно-виз
вольну боротьбу в Пів
денному В’єтнамі, пере
шкодити будівництву со
ціалізму в Демократичній 
Республіці В’єтнам, Про 
це говориться в комюні
ке, прийнятому на нараді 
комітету, яка відбулася 
6—7 березня в м. Софії.

Учасники наради, вка
зується в комюніке, все
бічно розглянули станови
ще, яке створилося в ре
зультаті дальшого поси
лення агресії Сполучених 
Штатів Америки проти 
в'єтнамського народу та 
її вплив на загальну між
народну обстановку. Во
ни відзначили, що уряд 
США продовжує свій 
авантюристичний курс на 
розширення масштабів 
війни, відмовляється при
пинити бомбардування та 
інші агресивні дії проти 
ДРВ, перешкоджаючи та
ким чином створенню 

У
умов для переговорів з 
метою політичного врегу
лювання в’єтнамської про
блеми.

Учасники наради прий
няли Декларацію про за
грозу мирові, яка створи
лася в результаті розши
рення американської аг
ресії у В’єтнамі.

На нараді відбувся об
мін думками по проблемі 
нерозповсюдження ядер
ної зброї. Учасники нара
ди, підкреслюється в ко
мюніке, виходячи з пози
ції, колективно виробле
ної Варшавською і Буха
рестською нарадами По
літичного Консультативно
го Комітету, підтверджу
ють особливе значення 
відвернення розповсюд
ження ядерної зброї і 
важливість розв’язання 
цієї проблеми. Вони роз
глянули проект Договору 
про нерозповсюдження 
ядерної зброї, розробле
ний у ході переговорів і 
дискусій у Комітеті 18-ти 
держав по роззброєнню, 
і висловили свої відповід
ні позиції в цьому пи
танні.

Нарада проходила у 
відвертій, товариській об
становці.

Лата й Г.УГЛЕНКА.
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В УРЯДОВОМУ РЕСПУБЛІКАНСЬКОМУ 
КОМІТЕТІ ПО ПРЕМІЯХ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ПРО ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЙ 
ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ В ГАЛУЗІ 
ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА

Урядовий республіканський комітет по преміях іме
ні Т. Г. Шевченка постановив присудити премії імені 
Т. Г. Шевченка 1968 року за видатні досягнення в га
лузі літератури і мистецтва:

В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ
Новиченку Леонідові Миколайовичу — за книгу 

літературно-критичних нарисів і портретів «Не ілю
страція — відкриття!».

В ГАЛУЗІ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Василащук Ганні Василівні та Верес Ганні Іванів

ні — за цикл українських народних тканих рушників, 
створених у 1965—1967 роках.

В ГАЛУЗІ КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

Верьовці Григорієві Гурійовичу (посмертно) та 
Авдіевському Анатолієві Тимофійовичу за створен
ня високохудожніх концертних програм Державного 
заслуженого українського народного хору імені 
Г. Г. Верьовки. 

ПРОГРАМА
ДІЙ
молодо

БУДАПЕШТ. (ТАРС). Тут відбу
лась надзвичайна сесія виконкому 
Всесвітньої Федерації Демократич
ної Молоді (ВФДМ). Сесія обгово
рила найважливіше питання сучас
ності — про солідарність з героїч
ною боротьбою в’єтнамського наро
ду проти злочинної агресії США.

А ГІТАТОРИ, як правило, говорячи про 
досягнення нашої країни, наводять 

приклади пуску нових електростанцій, за
водів виробництва тієї чи іншої продук
ції. Цифри переконливі. Але я дивлюся 
не лише на них. Я відчуваю велетенські 
кроки п’ятирічки і там, де працюю.

Пригадую цехи, якими вони були рік 
тому. Особливо складальний. Сірі стіни, 
стеля. Врозбрід стояли трактори, що по
ступили на ремонт. Біля них порались 
десятки людей. Гуркіт. Гам. А завітайте 
зараз в приміщення. Світло, тихо, маши
ни на конвейєрі. Багато різних засобів 
механізації. Чимало змін і в інших це-

Виконком прийняв звернення до 
молоді світу, в якому закликає її 
подавати ще ефективнішу політич
ну і матеріальну підтримку бороть
бі в’єтнамського народу за свобо
ду, незалежність і мир, об’єднати 
і координувати дії за успіх цієї бо
ротьби, Виконком закликав моло
діжні організації всього світу, яким 
дорогі справедливість, свобода і 
мир, приєднатися до всесвітньої 
кампанії дій молоді за перемогу 
в’єтнамського народу, яку організує 
Всесвітня Федерація Демократичної 
Молоді, і зробити все, щоб забез
печити успіх цієї ініціативи.

, реформа''} 
( Лроомма И
Комсомол

І

Виконком висловлює зобов’язання 
ВФДМ присвятити всю свою діяль
ність у ході підготовки і проведен
ня IX Всесвітнього фестивалю мо
лоді І студентів справі боротьби за 
перемогу в'єтнамського народу, за 
свободу, незалежність і мир, за 
тріумф ідеалів фестивалю, проти 
агресивної політики американського 
імперіалізму.

У зверненні виконком ВФДМ ВИ- 
ч ГСЛОВЛЮЄ свою впевненість у перемо-

зі в’єтнамського народу.
Члени виконкому схвалили про

граму всесвітньої кампанії дій мо
лоді за перемогу в’єтнамського на
роду, яка передбачав проведення 
конкретних акцій, що сприяють 
дальшій активізації дій на націо
нальній І міжнародній основі всіх 
молодіжних організацій, що висту
пають на захист справедливої спра
ви в’єтнамського народу.

На виконкомі прийнято також 
резолюцію на підтримку прогресив
ної молоді США, яка бореться про
ти агресії у В’єтнамі.

хах. Там нові верстати, квіти. Але, ма- 
буть, краще про все по порядку...

Бобрннецька майстерня райоб’єднання 
«Сільгосптехніка» — одна з кращих в 
Області. Із заздрістю ми читали в газетах 
про хороші умови праці ремонтників. 
Хотілося, щеб і в нас сталися такі змі* 
ни. Молодь порушувала це питання на 
зборах, а члени штабу «Комсомольсько
го прожектора» не раз висвітлювали іс
нуючу «механізацію» в сатиричних стін
нівках. Не заспокоювались і старші то
вариші.

Разом домоглися бажаного. Поїхали інже
нерно-технічні працівники в Бобринсць. Взяли 
там необхідні креслення, розпитали, що й до 
чого, і почали переобладнувати свої цехи. 
Спершу взялися за складальний. Повикидали 
допотопні ручні талі, натомісіь поставили по
тужні електротельферн з кран-балками. За
купили пневматичні гайкозакручувачі, молот
ки, дрелі. Побілили стіни, панелі навели, сте
лю пофарбували в приємний колір, змонтува
ли денне освітлення. Забетонували підлогу і 
на ній проклали рейки.

За короткий строк все зробили для пе

реходу на потоковий ремонт тракторів, 
для поліпшення умов праці. У виконан
ні цих заходів активну участь брала мо
лодь. Пам’ятаю такий випадок. Одного 
дня з колюспів до майстерні надійшло 
багато тракторів. Приймати їх нікуди, 
не закінчили монтаж складального це
ху. Підійшов годі завідуючий майстер
нею Л. Д. Сотник до комсомольців ме
ханічного цеху і мовив:

— Доведеться тимчасово залишити 
верстати. З .монтажем відстаємо...

— Коли треба — перекваліфікуємо
ся, — відповів за всіх токар Борис Ка
лашников.

І хлопці взялися за ключі, молотки, 
Потокова лінія вступила в дію в намі- 
чені строки,

В чому ж вигідність нової технології, 
впровадження якої так добивався весь 
колектив? Раніше, як я вже говорив, 
трактори стояли в приміщенні вроздріб. 
Біля кожного працювало два механіза
тори. Тепер вся техніка ставиться на 
конвейєр. В спеціальному приміщенні 
машина розбирається, а на рейки вико
чується лише її рама на власних візках.

Одними з перших в цеху новий метод 
роботи освоїли комсомольці Микола Ка- 
цалап та Анатолій Чигрин. Хлопці зав
жди перевиконують змінні завдання, зо
бов’язалися до 50-річчя ВЛКСМ вико
нати доведений їм річний план. Непога
но йдуть справи її в інших ремонтників. 
За два місяці підготовлено 27 тракторів 
із 40 запланованих на перший квартал.

...Є новинки і в механічному цеху. Тут 
недавно пущені в дію сучасні фрезерний, 

плоско-шліфувальний, токарний верста
ти. Освоїли ми й верстат для шліфуван
ня колінчастих валів. Коли його не було, 
ці деталі доводилося возити в Кірово
град або волинську.

Всі зміни, при які я розповів, сталися 
за один рік. Для невеликого підприємст
ва це великі обнови. 1 саме в них, на 
мою думку, й відчутна сила п’ятирічки 
на місці, про що часто забувають агіта
тори.

Так, невпізнанними стали ремонтні це
хи майстерні райоб’єднання «Сільгосп
техніка». На місце старих верстатів 
ставляться нов1 складні агрегати, запро
ваджуються потокові лінії. Зростає про
дуктивність праці, поліпшується якість 
продукції, полегшується труд робітни
ків. Люди раді таким змінам. І вони 
своєю винахідливістю, кмітливою дум
кою прагнуть допомогти, прискорити ви
конання завдань п'ятирічки.

Хіба ж не свідчить про сказане такий при
клад. Як відомо, гідрошланги високого тиску 
на тракторах часто виходять з ладу. Воин 
рвуться на штуцерах. А кожний же коштує до 
чотирьох карбованців, та й не завжди їх Д<* 
станеш. Довго це непокоїло токаря Федора 
Кривошею. Все міркував, як би вийти із ста
новища. І придумав. Обрізав порваний кусок. 
Виточив новий штуцер і на нього за допомо
гою власноручно внгоювленого пристрою 
щільно посадив шланг. Поставив на трактор, 
перевірив у роботі: гідравліка працювала, ех 
нова.

Тепер механізатори не відчувають не
стачі деталей, економляться тисячі кар
бованців.

Кривошея разом з слюсарем Миколою 
Антоненком став автором ще одного 
пристрою — для виготовлення шайб во
дяних насосів тракторів та автомобілів.

Проявляють ініціативу й інші умільці. 
А все це разом і сприяє тому, що тепер 
трактор під час ремонту в нашій май
стерні обходиться державі майже на 
20 процентів дешевше, ніж раніше.

В. КРАВЧЕНКО, 
заступник секретаря комсомольської 
організації Новгородківського рай- 
об’еднання «Сільгосптехніка».

І
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Нові обряди пропагує і до
помагає впроваджувати мо
лодіжна комісія по пропа
ганді знань серед молоді.

Осінь. У Червоному — 
свято. Йрго мешканці про
воджають до лав Радян
ської Армії молодих кол
госпників. Клуб у святковім 
вбранні. Трохи схвильова
ний, за трибуною голова 
артілі А, Д. Ящуринський. 
У президії — ветерани 
колгоспу, представники 
партійної і комсомоль
ської організацій, депута
ти сільради, майбутні вої
ни. Секретар партійного 
бюро П. М. Купер поздо
ровляє призовників і від 
імені парторганізації та 
правління вручає пода
рунки. Потім слово нада
ється рідним, друзям, 
знайомим. Винуватці свя
та дають односельчанам 
клятву ча вірність слу
жіння Батьківщині, стають 
на коліно і цілують пра
пор. Текст клятви скріп
люється підписами, які 
разом з фотографіями 
збережуться в клубі на 
весь час служби.

Ветерани артілі вруча
ють юнакам рідну землю. 
Дівчата заспівують пісню 
і дарують хлопцям білі

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ 

троянди — символ вір
ності. На сцену підніма
ються матері майбутніх 
захисників і підносять 
хліб-сіпь на вишитих руш
никах.

А потім, перш ніж ви
рушити до райвійськкома- 
ту, кожен призовник на 
згадку саджає у сільсько
му парку деревце.

Я не випадково не на
зиваю призовників. Тх ба
гато, бо такі проводи ста
ли вже традицією в Чер
воному, гак само як і о Ка- 
завчині, Таужній, Тополі, 
Заваллі та в самому Гай
вороні стала доброю тра
дицією урочиста реєстра
ція новонароджених.

В Гайвороні, Заваллі і 
Сальковім стало прави
лом проводити свята пов
ноліття і посвяти в гро
мадянські права, в /Лоще
ній, Казавчині, Таужній — 
комсомольські весілля та 
посвячення в хлібороби.

У поширенні й утверд
женні нових, радянських 
обрядів чималу роль ві
діграли члени товариства 
«Знання» і, зокрема, ко

місія по пропаганді знань 
серед молоді, яка пра
цює при районному від
діленні товариства. Зав
дання полягає о тому, 
щоб досвід закріпити, 
примножити і збагатити 
ще більш новими форма
ми і методами лекційної 
пропаганди. Якраз про це 
і йшла мова на нещодав
но проведеній Гайворон- 
ській районній конферен
ції товариства «Знання».

Понад десять років ко
місію по пропаганді 
знань серед молоді очо
лює С. Е. Ейдліна. В комі
сію входять представники 
різних установ, підпри
ємств та організацій міс
та. Це дає можливість 
урізноманітнювати фор
ми і методи лекційної ро
боти серед молоді.

Пам'ятаючи заповіт 
В. І. Леніна, що «молодим 
робітникам потрібен дос
від старих борців проти 
гноблення й експлуатації, 
борців, які провели бага
то страйків, брали участь 
в ряді революцій, умуд
рені революційними тра

диціями і широким полі
тичним кругозором», мо
лодіжна комісія разом з 
райкомом комсомолу ба
гато зробила, щоб мо
лодь виховувалася на ре
волюційних, бойових і 
трудових традиціях партії 
і народу. Стали частіши
ми зустрічі з ветеранами 
двох воєн, з тими, хто 
встановлював Радянську 
владу в місті, з тими, хто 
своєю працею прослав
ляє його зараз.

В місцевому клубі 
ім. Воровського молодіж
на комісія разом з радою 
клубу та райкомом ком
сомолу провела цікаві 
тематичні вечори: «Від 
залпу «Аврори» до польо
тів у космос», «Славний 
літопис нашого міста». На 
цих вечорах виступили 
перший член Гайворон- 
ського ревкому О. Ф. Ба- 
юра, учасник Великої 
Вітчизняної війни В. А. 
Аркатов, колишній керів
ник партизанського заго
ну М. П. Кришталь, за
служений учитель респуб- 

піки О. Н. Ніколайчук, го« 
нова міської Ради П. А. 
Пруднук та інші.

Члени комісії велику 
допомогу надали юним 
слідопитам шкіл в роз
шуках матеріалів з історії 
Гайворона, про перших 
комсомольців і піонерів. 
Внаслідок цих пошуків у 
школах з’явилися чудові 
альбоми, які відобража
ють героїчний шлях на
шого народу за роки Ра
дянської влади і, зокре
ма, історію Гайворона та 
навколишніх сіл.

Успіх у роботі комісії 
по пропаганді знань се
ред молоді забезпечує 
тісна співдружність з пра- 
ців іиками райкому ком
сомолу. Жодний захід, 
який організовує і прово
дить молодіжна комісія, 
не проходить без їхньої 
участі.

Н. РИБАЛКО,
член комісії по про
паганді знань серед 
молоді обласної ор
ганізації товариства 
«Знання».

ГОЛОВНА ПИЖИ81

эля «ьцдаоі
Справу Василя Потіхи з села Софіїв- 

ки Компаніївського району вела слід
чий райпрокуратури комсомолка Вален
тина Чельцова.

— Важко це було, Валю?
Якусь мить вагається.
— Треба уявити знахабнілого хуліга

на, від якого в селі розбігаються діти, 
а дорослі обходять здалеку. І я з ним — 
наодинці.

Валентина розповідає про суть спра
ви.

— Вона, власне кажучи. — не складна. 
Захмелілий хуліган приходить в чужу 
сім’ю, сідає за стіл і починає господа
рювати. Коли ж йому зауважили, що 
він, мабуть, переплутав вулиці, Потіха 
бере ніж і б'є ним у спину господаря.

— Слідчому конче потрібно, — про
довжує Валя, — щоб обвинувачуваний 
ризнап твою вину. Без цього справу за-

кінчити не можна. Є факт, є свідки, а 
визнання немає. От і доводиться інколи 
до ночі просиджувати з такими. Відпус
тиш, а він на ранок передумає і відмо
виться від своїх слів.

Хліб V Валентини, як кажуть, нелег
кий. І вибирала вона його сама.

— Пропонували мені працювати адво
катом. Спокійніше і... не треба було б 
«арештовувати» машину секретаря рай
кому, — лукаво поглядає в бік Адама Ко- 
ротченка, нашого співрозмовника, секре
таря Компаніївського райкому комсо
молу.

Адам не сердиться, швидше захоплю
ється оперативністю і енергійністю ком
сомолки. Була нагальна справа, люди 
чекали її допомоги, а машини під рукою 
не було. От і довелося...

Свою професію дівчина любить. Лю
бить щиро, без фраз. Можна дивуватися 

з цього, а можна її зрозуміти. Здавало
ся б, що тут любити? Щодня мати спра
ву зі злочинцями.

— Для мене, як для слідчого, головне 
не в тому, щоб розкрити злочин, — го
ворить Валя, — хоч це і вважається 
моєю основною роботою. Злочин попе
реджений, профілактика — ось справж
ня робота для працівника прокуратури. 
І я маю надію, що незабаром не стане 
основним у нашій роботі.

Вона тут же завела мову з Адамом 
Коротчепком про громадських слідчих, 
без яких не уявляє далі своєї роботи.

Я все ж таки наважився поставити 
стандартне запитання: як трапилося, що 
дівчина стала слідчим. Адже це трохи 
незвичайно.

— Після закінчення середньої школи 
працювала секретарем у народному су
ді. Побачила, як кажуть, ближче жит
тя, тих, хто заважає людям спокійно жи
ти і трудитися. Думка стати слідчим 
прийшла сама по собі. Спочатку заочне 
ьідділепня Одеського юридичного інсти
туту, потім стаціонар Харківського.

ГІереді мною весь час слідчий. Дівчи
на захована десь далеко за густими 
віями. Мені хочеться взнати щось із її 
дівочого життя, ну, хоч би й те, чи тан
цює вона сучасні танці.

— Знайомі говорять, що в мене чоло

віча професія, що душа поступово гру
біє на цій роботі. — Валя відверта.
— Не знаю, може, вони й праві, але 
«шейк» я танцюю, люблю пісні, гарні 
книги і кіно. Танцювати доводиться біль
ше у вузькому колі, бо на танцювально
му майданчику партнери інколи не на-
важуються запрошувати.

— Валю, у вашій роботі, мабуть, 
можливо без зброї?

— Стріляти вмію, але пістолета з 
бою не беру. Просто боюся забути

не-

со- І 
- ~ о йо- I
го десь на прилавку, — жартує Вален
тина.

Вона дивиться на годинник і проща- * 
ється: чекають люди, чекають чиїсь до
лі. Я уявляю, як світяться її очі, коли а 
вона переконується в тому, що людина 1 
не винна, або як вони темніють, коли Ва-"| 
ля зустрічається з шахрайством, зло- І 
чином.

Дівчина крокує до своєї неспокійної І 
роботи. І, можливо, зараз, коли ми ли
стуемо книгу або дивимося телевізор, в 
кабінеті слідчого Компаніївської проку
ратури дзвенить телефон, і комсомолка 
Валя Чельцова вже одягає пальто, щоб 
їхати. Куди? Комусь на допомогу.

В. ШАРІЙ.
Компаніївський район.

г
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Шестиповерховий бу
динок під номером 134 
з’явився на вулиці Ра- 
ковського в Софії зовсім 
недавно, але він уже 
здобув заздрісну попу
лярність. Зовні нове при
міщення мало чим від
різняється від багатьох 
інших адміністративних 
споруд, які побудовані за 
останній час в болгар
ській столиці, але меш
канці Софії знають, що 
тут працює особлива, мо
лодіжна адміністрація...

Біля головного входу 
напис: «Національний під
готовчий комітет IX Все
світнього фестивалю мо
лоді і студентів». А по
руч глакати, на яких пло-

меніють слова: «Солідар
ність, мир, дружба».

Петр Младенов, секре 
тар ЦК Димитровської 
комуністичної спілки мо
лоді, — відповідальний 
секретар Підготовчого 
комітету, і в нього особ
ливо багато туобот. Тре
ба координувати заходи 
не тільки в міжнародному 
масштабі, але і в націо
нальних рамках, тобто 
твердо визначити, як бу
де представлена на фес
тивалі болгарська мо
лодь. Але енергійного 
секретаря не лякають 
труднощі.

В Підготовчому коміте
ті нам повідомили, що 
заявки на участь у фести-

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ „БАГНЕТ І СОНЦЕ“
Ча літературний конкурс, присвячений 50-річчю 

Збройних Сил СРСР, надійшло десятки творів. На 
своєму засіданні жюрі конкурсу вирішило першої 
премії не присуджувати, а замість неї встановити чо
тири заохочувальних.

Другі премії присудити: В Гончаренку (м. Кіро
воград) за фрагменти з поеми «Пісня про білий па
м'ятник» та В. Гордієнку (смт. Добровеличківка) за 
нарис «Піщаний Брід — діюча армія».

-Треті премії присудити: І. Гельману (м Кіровоград) 
за оповідання «Поки вона чекала», П. Рябому (м. Кі
ровоград) за спогади «Два написи на фото», М. Сто
яну (с. Панчеве Новомиргородського району) за на
рис «Ти будеш комуністом, Володю».

Заохочувальні — В. Баранцеву (м. Кіровоград) за 
добірку віршів «Всегда на посту», І. Ісаєву (м. Мала

валі уже надійшли із 110 
країн світу. Найбільш 
представницькою делега
цією на міжнародному 
молодіжному форумі бу
де, звичайно, болгарська. 
Тільки в художній про
грамі будуть брати 
участь близько двох з по
ловиною тисяч болгар
ських юнаків і дівчат. 
Свідками фестивалю бу
дуть 60—70 тисяч моло
дих іноземних туристів, 
яких особливо багато в 
Болгарії в липні — серп
ні.

Широкою буде спор
тивна програма фестива
лю. Посланці багатьох 
країн світу виступлять 
на змаганнях з багатьох 
видів спорту, щоб завою-

В
ШТАБІ
ФЕСТИВАЛЮ

вати пам'ятні фестивальні 
значки та медалі.

Ще про одне ми дізна
лися в штабі фестивалю: 
в дні всесвітнього фору
му молоді Софія буде 
святково прикрашена і 
освітлена, як справжнє 
місто молодості.

Д. БОЧАРОВ, 
кореспондент ТАРС. 

Софія.

Виска) за вірші із «Фронтових зошитів», О. Ковтуну 
(м. Мала Виска) за нарис «Село назвали Герой
ським», В. Колесникову (м. Олександрія) за вірш 
«Весілля».

Відзначити в числі кращих твори: «Гітара хотіла 
жити» В. Ольшевського та Г. Самоліса (м. Севасто
поль), «Шлях солдата» І. Бантиша (с. Панчеве. Ново- 
миргородського району), «Син» С. Левадченко 
(с. Онуфріївна), «Є тільки одна фотокартка» О. Олій
ника (смт. Добровеличківка), «Степова мати сина Ка
релії» В. Журавського (м. Кремгес), «Нагідки під сні
гом» С. Алейніковоі (м. Кіровоград).

Жюрі висловлює подяку всім товаришам, які взя
ли участь у конкурсі.

Жюрі конкурсу.

є-

ТО?Т ВІЗУСТШвеаВ На СВЯТКОВ»Й стіл ВНРУМ’ЯНеНИЙ 
отак завжпч „ ?“чними поглядами гостей, 

і отак завжди в Анатолія ІГНАТИУКА поан*" -чка їдальні _ІЯ 11 ПА Ч«КА, іф“«. «»жди в Анатолія ІГНАТЮКА,са
пнка їдальні Маловисківського робкоопу. S вгорі).

А Сімдесят п’ять учнів Гайворонської СШ £ 
вирушили в похід до села Соломії. Бонн лрнсвя^^ Lif* лн його наступному ювілею ■”—---- ------
молу. Ленінського КОМСО-

Фого В. ФЕДОРОВА та В. ЗЕМНОРІЯ- ,
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мимоволі звернув-

ч

батьків* та інші за- 
прекрасннми порад-

\ •' • -

нової людинш
Було ЦЕ не так давно в стінах Кірово

градського педагогічного інституту. 
Проходячи мимо стенду, присвяченого 

діяльності та творчості видатного ра
дянського педагога, я помітив людину 
у військовому. Через якісь півгодини 

А відчинив двері кабінету і був дуже зди- 
' " оппаяий — цей ВІЙСЬКОВИЙ ПППЛПЯМгипапвований — цей військовий продовжував 

вивчати наш стенд. Може, згадує своє зі
м'яте, покалічене дитинство, юність? Я 
підійшов до нього, став поряд і почав 
розглядати стенд, роблячи вигляд, що 
вперше його бачу. В цю мить я звернув 
увагу на ге, що мій сусід занадто пиль
но вдивляється в одну з фотографій. 
Тишу порушив я, мимоволі звернув
шись до нього із запитанням:

— Можливо, пізнали себе на цій фо
тографії?

Відповідь не довелось довго чекати.
— Так, — сказав він. — Ось бачите, 

це я...
Я слівставляю зображення на знімкові і вій

ськового, все більше переконуюсь, що це одна 
й та ж людина. Правда, там, на фото, сидів 
юнак за столом під час засідання бюро ком
сомольського активу чи ради командирів ко
муни імені Ф. Е. Дзержинського, а поряд зі 
мною стояла літня людина, підполковник Ра
дянської Армії Василь Романович Камардінов. 
Дізнавшись, що Камардінов політпрацівннк, 
викладач вищого авіаційного училища, домов
ляюсь про нові зустрічі...

Зі своїми спогадами про А. С. Мака- 
ренка Василь Романович виступив перед 
студентами, викладачами, співробітника
ми інституту. Як сьогодні, пригадую цю 
зустріч, пригадую й те, що, коли він за-

Антон Семенович’ Макаренко 
жив великим життям, пройшов 
шлях від рядового вчителя по
чаткової школи до видатного 
педагога й письменника.

«Університетом» Макаренка 
було робітниче середовище, ре
волюції 1905 і 1917 років, трива
ла педагогічна робота в дорево
люційних школах і в радянській 
трудовій колонії.

Променем, що освітлював йо
го творчий, новаторський шлях 
педагога - письменника, було 
марксистсько-ленінське вчення і 
в першу чергу — безсмертна 
промова великого В. 1. Леніна, 
проголошена 2 жовтня 1020 р. на 
НІ з’їзді комсомолу.

Не випадково на робочому сто
лі Макаренка завжди можна 
було бачити твір «Мати» Горь
кого і промову Леніна «Завдан
ня Спілок молоді». Чудові ху
дожньо-педагогічні твори А. С. 
Макаренка «Педагогічна поема», 
«Прапори на баштах», «Марш 
30-го року», «ФД-І», «Честь»,

„ДИВОВИЖНИМ
ви
ЧОАОВЯГА!“

ІМ,
D

ДО 80-Р1ЧЧЯ ВІД дня НАРОДЖЕННЯ А. С. МАКАРЕНКА

«Кннга для 
лишаються 
никами нашого народу та мо
лодого покоління.

Цінність його творів і діяль
ності полягає в тому, що вони 
допомагають нам зрозуміти лю
дину з усіма її сильними й 
слабкими сторонами, заклика
ють поважати і любити людину, 
довіряти їй, вимагають забува
ти її минуле, а головне — осе
ляють впевненість у можливос
ті розвитку людської гідності.

Новаторська, справді героїчна 
діяльність Макаренка в колонії 
' Горького (1920—1928 роки) і 

кому її ім. Дзержинського

(1928—1935 роки) в значній мірі 
була обумовлена горьківським 
оптимізмом: «Людина — це 
звучить гордо».

За 16 років роботи в колонії 
ім. Горького і в комуні ім. Дзер
жинського Макаренко виховав 
та перевиховав більше трьох 
тисяч чоловік, серед яких є лю
ди різних професій: педагоги й 
лікарі, інженери й робітники, 
артисти й журналісти, офіцери 
армії та флоту...

Кіровоградцям Макаренко 
близький і дорогий ще й тому, 
що він з 1911 по 1914 рік пра
цював учителем Долинського 
двокласного залізничного учнли-

ща, у реконструйованому при
міщенні якого зараз розміщена 
середня школа № 2.

Колишні учні Долинського за
лізничного двокласного училища 
М. Н. Донецко, В. Д. Опрншко, 
Д. Д. Опрншко, І. А. Іщенко, 
М. Л. Лановенко та інші з теп
лотою і вдячніотю згадують 
свого чудового наставника А. С. 
Макаренка, деякі з них зберіга
ють його пам’ятні подарунки.

Видатний педагог завжди н 
наших рядах, він, як живий з 
живими, продовжує вести муд
ру й повчальну розмову про ко
муністичне виховання нашої лю
дини.

віть лікаря. Якщо вихованець повноліт
ній, мав добре здоров’я, то на його зая
ві з’являлась резолюція: «Дозволити». 
А якщо членам ради видно і лікар під
тверджує, що у вихованця кволе здоро
в’я (худий, блідий...), то на заяві з’явля
лась дуже оригінальна віза — «Тимчасо
во утриматись». З педагогічної точки 
зору це був глибоко продуманий доку
мент. Всі добре знали, якщо винести рі
шення — «заборонити», то вихованець 
стане курити.

Камардінов з гумором повідо
мив, що одружуватись також мож
на було лише з дозволу ради 
командирів.

— Нам доводилось розглядати 
заяви, в яких, наприклад, комунар 
Воленко писав, що хоче одружити
ся з Тонею Торською. Така заява 
розглядалась грунтовно. Воленку і 
Торській треба було назвати свій 
виробничий розряд, можливі за
робітки після залишення комуни і 
т. д. Зваживши реальні підстави 
для самостійного життя, на ^аяві 
писалось: «Дозволити». Мало того, 
рада командирів виділяла для них 

гроші, ліжко, стіл і т. п. для так званої 
«сімейної ідилії». Звичайно, іноді на по
дібних заявах виникала і не зовсім приєм
на резолюція: «Тимчасово утриматись».

— Макаренко, — підкреслив Василь Романо
вич, — серйозно займався вихованням юнаць
ких почуттів, при потребі він стримував ці по
чуття, дисциплінував їх, а це приносило лише 
користь — формувався серйозний погляд на 
кохання, шлюб, життя. Тут особисті інтереси 
повинні були поступитися перед суспільними.

Камардінов розповів і про роль 
гальних зборів дитячого колективу.

— Загальні збори ми розглядали 
свого роду «Верховну Раду».

І він згадав цікаві факти з життя 
муни, наголосив, що вихованці дуже 
ялися загальних зборів.

Боялись тому, що треба було вийти 
на середину, стати точно під люстрою. 
А це було не так просто, бо вихованці 
«знущались» над тим, хто провинився, 
вони довю наказували йому: зроби 
крок вліво, півкроку вперед, трохи на
зад і т. д.

Після цих попередніх «процедур» по
рушник повинен був відповідати на різ
ні питання і в різні боки своїм товари
шам. Дитячий колектив вимагав, а зна
чить і виховував кожного свого члена.

Камардінов розповів про повагу, любов ко
мунарів до Антона Семеновича, підкреслив, що 
Макаренко знав кожного із 500 чоловік і що 
в нього на вихованців були заведені картки. 
В одній з них можна було прочитати: «Камар
дінов став худнути, гірше вчитися з хімії...»

— Всі ми відчували його любов до себе, хоч 
він її діє виявляв зовні.

Про А. С. Макаренка гість говорив, 
як про висококультурну, високоосвіче
ну (міг викладати майже всі предмети в 
середній школі), працьовиту (не знав ви
хідних днів, відпусток), просту й доступ
ну для всіх людину.

...Основоположник радянської літера
тури О. М. Горький, сторіччя з дня на
родження якого буде скоро відзнача
тися, з великим інтересом слідкував за 
чудовою працею педагога, високо оці
нював його діяльність і творчість, з гли
бокою повагою І любов’ю відгукувазея 
про нього:

лишав актовий зал інституту, перепов
нена аудиторія стоячи довго аплодувала 
йому.

Камардінов з 1927 по 1934 рік пере
бував у дитячому колективі, яким ке
рував Антон Семенович.

Розповідь про свого виховзтеля Ва
силь Романович розпочав словами: «Пе
дагогічну діяльність і погляди А. С. Ма- 
карвнка я хочу оцінити з точки зору 
очевидця».

Спочатку він «по секрету» сказав, що 
понад 20 перших вихованців А. С. Мака
ренко взяв з банди Махна (він мав на 
увазі роки заснування колонії ім. О. М. 
Горького). Ци-м Василь Романович вка
зав на важкий склад вихованців, з яки
ми довелось працювати і з яких треба 
було «робити» справжніх людей.

— Тепер я добре розумію, — продов
жив Камардінов, — що центральним пе
дагогічним питанням в діяльності А. С. 
Макаренка була проблема організації і 
виховання дитячого колективу, пробле
ма виховання особи в колективі, через 
колектив і для колективу, який він вва
жав дорогоцінним, багатющим інстру
ментом виховання.

Присутнім наш гість розповів і про 
структуру дитячої комуни ім. Дзержин
ського.

— Загальний .колектив вихованців 
складався з загонів. Загони будувались 
не за віковим, а за виробничим принци
пом. В них входило 12—15 вихованців. 
На чолі стояли командири, з яких утво
рювалась рада командирів. Великого 
значення надавав Макаренко дитячому 
самоврядуванню. Цей принцип знаходив 
своє втілення в організації праці, нав
чання, виховання, культурно-масової ро
боти тощо. Командир від імені колекти
ву наділявся необмеженою владою, а 
рада командирів була свого роду «Ра
дою міністрів» по відношенню до рес
публіки безпритульних.

— Я працював секретарем ради ко
мандирів, — сказав Камардінов про се
бе.

Макаренко високо цінив дитячу ініціативу, 
творчість, самодіяльність. Рада командирів 
серйозно і з повною відповідальністю розгля
дала різноманітні питання життя й діяльності 
дитячого колективу. Ми добре знали, що ко
муну вихованець залишав лише тоді, коли був 
підготовлений до життя, практичної діяльності.

І Василь Романович розповів про те, 
що на ім’я ради командирів від вихо
ванців надходили різні заяви, в тому 
числі й про дозвіл на куріння, шлюб.

На таке засідання запрошували на-
Н а знімках: А. С. МАКАРЕНКО з своїми вихованцями і. іаїлгіпиопт .« 

РИСКІНОЮ (вгері ліворуч): В. Р. КАМАРДІНОВ (в центрі) на бюро комсомольського акти
ву (вгорі праворуч): Долинське двокласне залізничне У,,илвще' в®в19 п0 
працював А. С. Макаренко) А. С. МАКАРЕНКО та О. М. ГОРЬКИЙ серед дів іат к 
•тонії імені Горького.

про нього: «...Вас я міцно обнімаю, ди
вовижний Ви чолов’яга і саме з таких, 
яких Русь потребує. Хоч Ви похвал І не 
любите, але — це від усієї душі і між 
нами».

л. шкот, 
старший викладач Кіровоградсько
го педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна.

своїми вихованнями Т. ТАТАР1НОВИМ та К. БО-
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ЛИЖНЯ
ЧЕМПІОНІВ

| • АЖУТЬ, в стародавній Греції для 
в’їзду в місто спортсменів-пере- 

можців прорубували у міській стіні 
спеціальні ворота. Для зустрічі жіно
чої команди лижників Златопільсько- 
го зоотехнікуму не влаштовувалось 
такої помпезної зустрічі з двох при
чин. По-перше, ніяких міських стін у 
Новомнргороді немає. По-друге, поїзд 
привіз переможців до самого вокзалу. 
Але зустріч чемпіонів республіки се
ред середніх сільськогосподарських 
навчальних закладів проходила не 
менш урочисто. Запам’яталися спорт
сменкам теплі слова привітань, поба
жання нових успіхів. Та найбільш 
важливими, мабуть, були поради, як
утримати високий титул, як готува
тись до нових поєдинків.

А що підготовка до змагань має 
бути систематичною і наполегливою, 
Спортсменки знають добре. Адже са
ме вона допомогла дівчатам з-над 
Висі з одинадцятого місця, яке вони 
зайняли в 1967 році на республікан
ських змаганнях, переміститись на 
перше. Такий блискавичний стрибок 
Сам по собі не приходить.

: : : х а в а а 
s • ? =

АВАНГАРДІВКИ
ПЕРШІ

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, 12 березня. Перша 
програма, п.ио _ Фільм-спек- 
такль «Весна співає». (Кірово
град). 17.30 — Телевісті. (К). 
18.00 — Для школярів. «Капітан 
Тенкеш». Угорський багатосе
рійний художній телевізійний 

............... ~ 19.00 — 
Тслеальма-

фільм. IX та X серії.
«Краса людська». Т_______
пах. (Львів). 19.30 — Вікторина 
«Доброго вечора». Другий тур.
20.00 — Співають . _
тепловозобудівники. (Луганськ).

ДРУЗІВ СПОРТУ
ЧЕКАЮТЬ НАГОРОДИ

В нашій країні велика увз- 
і надається будівництву 

спортивних споруд. В містах і 
селах стають до ладу нові ста
діони, спортзали, майданчики. 
В їх будівництві беруть участь 
підприємства, колгоспи, гро
мадськість.

З метою заохочення 
ннцтва спортивних 
Президія Центральної 
Союзу спортивних товариств і 
організацій встановила велику

і малу медалі «За активне бу
дівництво спортивних споруд». 
Великою медаллю нагород
жуються колгоспи, радгоспи, 
вищі, середні спеціальні і про
фесійно-технічні учбові закла
ди, школи, виконкоми місце
вих Рад депутатів трудящих,- 
фізкультурні, профспілкові і 
комсомольські організації, ор
гани народної освіти, культу
ри, комунального господарства 
та інші організації, які усніщ-

20.31) — Програма «Час». (М). 
21.15 — Горьковські читання Із 
«Казок про Італію». (Кірово
град). 21.30 — Фільм-спсктак.іь 
«Весна співає». (Кіоовоград).

СЕРЕДА, 13 березня. Перша 
програма, 11.00 — Документаль
ний фільм. «Звичайний фа
шизм». І та II серії. (Кірово
град). 18.00 — Кіровоградські 
вісті. 18.15 — Оголошенні. (Кі
ровоград). 18.20 — Для школя
рів. «Капітан Тенкеш». Багато
серійний угорський телефільм. 
XI, XII та XIII серії. (Кірово
град). 19.50 — Камерні вечори. 
(К). 20.15 — Телереклама. (К). 
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.15 — Документальний фільм. 
«Звичайний фашизм». І та II 
серії. (Кіровоград).

МЕКСІКА
ГОВОРИТЬ „НІ“

Завтра, 13 березня, в при
міщенні редакції «Молодого 
комунара» відбудеться чер
гове заняття молодіжної лі
тературної студії «Сівач». 
Звітуватимуть члени літсту
дії В. Барамба та Л. Чер
ненко.

Початок заняття о 18-й го
дині вечора.

Рішення Міжнародного Олімпійського комі
тету про запрошення Південно-Африканської 
Республіки на Олімпійські ігри 1958 року 
кликало в Мексіці глибоке занепокоєння.

Як відомо, мексіканський народ доклав 
гато зусиль до того, щоб гідно зустріти 
сланців п’яти континентів. Мексіка вклала 
ликі суми в будівництво найновіших спортив
них споруд, житлових комплексів майбутнього 
олімпійського селища, готелів для туристів, 
реконструкцію доріг. Закономірно, мексіканці 
не хочуть, щоб ці зусилля і витрати виявили
ся марними. Ці побоювання стали реальними 
після того, як газети щоденно сповіщають про 
нові країни, які прийняли рішення бойкотува
ти Олімпійські ігри. Негативна реакція на рі
шення МОКу в радянській пресі ще більше 
схвилювала мсксіканців. Ніхто не приховує, 
що у випадку відмови соціалістичних країн І 
країн Африки від участі в Олімпіаді ігри про
валяться.

Велика група відомих мексіканських адвока
тів. лікарів, інженерів, архітекторів, професо
рів опублікувала заяву, в якій енергійно про
тестує проти рішення МОКу. В заяві говори
ться: «Наша країна має вікову традицію, ві
дому всьому світові, в боротьбі проти будь- 
яких дискримінаційних проявів, незалежно від 
того, викликані вони кольором шкіри, релігій
ними віруваннями чн політичними переконан
нями. Звідси випливає необхідність, щоб наро
ди, які разом з нашим народом висловлюють 
незгоду з постановою, прийнятою МОКом, по
ставили вимогу перед цією 
організацією переглянути 
своє рішення».

про тренувальні

інших

Тренер Данило Лебідь уже не один 
рік працює з командою. «Працює», 
мабуть, не тс слово. Він, насамперед, 
спортсмен. Перший розряд з класич
ної та вільної боротьби, полейбола, 
ручного м’яча, лиж — найяскравіше 
свідоцтво його успіхів. Про тренерські 
успіхи гопорить цьогорічна першість 
у Сумах, звідки лижниці повернулись 
переможцями.

Можна говорити 
заняття, але вони, мабуть, мало чим 
відрізняються від тренувань '____
команд. Легкоатлетичні кроси, волей
бол, гімнастичні вправи та іце цілий 
комплекс інших вправ, що відточують 
техніку, майстерність. Але у дівчат 
із зоотехнікуму є ще й те, чого інко
ли бракує іншим, — наполегливість. 
Наполегливість у тренуваннях, в до
сягненні заповітного рубежа.

Ви бачите на фото вгорі команду — 
переможницю республіканських зма
гань. На фото внизу — тренер коман
ди Д. Лебідь. Це, мабуть, останні зи
мові фото, які ми вміщуємо в газеті 
напередодні весняних стартів. Зістав
лять спортсменки в стелажі лижі, та 
не забудуть, що їх чекає нова лижня. 
А, щоб вона була переможною і на
ступної зими, дівчата вийдуть на бі
гові доріжки, будуть наполегливо го
туватись до нових поєдинків.

Фото П. МАЛЄЄВА.

Закінчились обласні міжвідомчі 
змагання з баскетбола серед жі
нок. Перше місце здобула коман
да обласної ради ДСТ «Авангард». 
На другому місці команда фа
культету фізвиховання педінститу
ту. Дворазові переможці таких 
змагань, команда інституту сіль
ськогосподарського машинобуду
вання, зайняли третє місце.

к. ІВАНОВ.

. по здійснюють будівництво 
спортивних споруд.

Малою медаллю нагород
жуються інженери, техніки, 

. архітектори, робітники, служ
бовці, колгоспники, учні, сту
денти, керівники партійних, 
радянських, профспілкових, 
комсомольських та інших ор
ганізацій, які виявили іні
ціативу і здійснили будівни
цтво спортивних споруд.

.Організаціям, які нагородже
ні великою мдаллю, вручає
ться комплект спортивного ін
вентаря вартістю 500—1000 кар
бованців.

В. ГАЛЕНКО, 
старший інструктор обл- 
союзспорту.

Виступаючи від імені широких кіл громад
ськості, ці представники інтелігенції заявля
ють: «Спільні ідеали, які зв’язують народ 
Мсксіки з народами африканських країн, зав
жди були і будуть стояти вище міжнародних 
рішень. Аіексіка йде пліч-о-пліч з Африкою У 
її визвольній боротьбі проти будь-яких форм 
колоніалізму, проти будь-яких дискримінацій
них проявів»,

В колах прогресивних журналістів Мсксіки 
рішення МОКу розглядається як диверсія мо
рального порядку проти їхньої батьківщини, 
країни, яка ніколи не знала расової дискри
мінації і яка завжди боролась проти неї.

У зв’язку з ростом обурення мексіканської 
громадськості рішенням МОКу голова Органі-, 
заційного комітету XIX Олімпійських Ігор 
Педро Рамірес Васкес зробив таку заяву:

«Повинно бути зрозуміло, що Організаційний 
комітет, головою якого я являюсь, згідно Рі
шення Міжнародного Олімпійського Комітету 
не вирішує, які країни треба запросити для 
участі в Олімпіаді. Це є виключно правом 
МОКу.

Відомо, що представники Мексікн в Міжна
родному Олімпійському Комітеті голосували 
проти участі в іграх Південно-Африканської 
Республіки. Мексіка неодноразово демонстру
вала повну солідарність з справедливими ви
ступами африканських країн проти політики 
дискримінації, яку проводить ПАР, і постійно 
підтримує дружні відносини з усіма народами 
Африки. Організаційний комітет висловлює на
дію, що буде вироблена прийнятна формула, 
яка зробить можливою братерську зустріч мо
лоді в МексІцІ і підтвердить високі ідеали 
людства».

Микола ЛАР1Н.

(АПН).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

сМОЛОДОП КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
Г. Кировоград.

МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 72

на навчання на 1968—69 навчальний рік.
В училище приймаються юнаки віком до 28 ро

ків. Демобілізовані з рядів Радянської Армії 
приймаються в першу чергу.

Училище готує кваліфікованих робітників таких про- 
Фесій:
‘ РОБІТНИКИ ОЧИСНОГО ВИБОЮ. Строк навчання 

1 рік. Освіта 5—10 класів. Вік від 17,5 років і більше. 
Денна ставка 7,5—10 крб. Середньомісячний заробіток 
21X1—500 крб.

ПРОХІДНИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ І ПОХИЛИХ ВИ
РОБОК. Строк навчання І рік. Освіта 5—10 класів. Вік 
від 17,5 років і більше. Денна ставка 7,5—10 крб. Серед
ньомісячний заробіток 200—330 крб.

МАШИНІСТИ ШАХТНИХ МАШИН 1 
Строк навчання 1 рік. Вік від 17,5 років і 
8—10 класів. Денна ставка 4 крб. 61 коп.

Вступники подають документи: 
заяву на ім’я директора, 
паспорт, знятий з обліку (або довідку 

госпу, якщо місцевість непаспортнзоваиа), 
автобіографію, 
документ про освіту, 
5 фотокарток (3x4 см), 
військовий квиток (приписне свідоцтво), знятий з об

ліку.
Початок навчання 1 квітня.
Той, хго приїде раніше, буде зарахований до 

груп, які навчаються з 1 лютого.
Всі зараховані, до училища забезпечуються за рахунок 

держави обмундируванням, харчуванням. спецодягом, 
гуртожитком, підручниками, культ- і спортінвентарем. За 
бажанням учня, замість повного державного утримання 
йому виплачується сгшіендія в розмірі 36 крб. на місяць.

Тим, хто закінчить училище, надаються пільги:
час навчання входить в загальний трудовий стаж, який 

дає право на одержання винагороди за вислугу років;
відмінники навчання мають, право вступити до вищих 

і середніх спеціальних навчальних закладів поза кон
курсом;

після закінчення училища учням надається оплачувана 
відпустка за рахунок підприємства;

батькам, діти яких закінчили МПТУ № 72 і працюють 
у вугільній промисловості, надаються пільги по сільгосп- 
податку.

Учням під час навчання надається відпустка трива
лістю 12 днів.

Адреса училища:
м. Свердловськ, Луганської області, шахта № 10 

4м. Володарського, МПТУ № 72,

ЗАВАДІВСЬКИИ ЗООТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
1968—69 навчальний рік на денне та заочне 
відділення по спеціальності зоотехнія.

1-й курс стаціонарного відділення приймаються осо- 
освітою за 7—8 класів. Строк навчання — 3 роюг

6 місяців.
На 11-й курс стаціонарного відділення приймаються 

особи з освітою за 10—11 класів. Строк навчання 2 роки 
6 місяців.

Прийом документів з 15 травня по 31 липня 1968 року. 
Вступні іспити з 1 по 20 серпня 1968 року.
На 1-й курс заочного відділення приймаються особи з 

освітою за 7—8 класів, незалежно від віку. Строк навчан
ня 4 роки 6 місяців.

На ІІІ-й курс заочного відділення приймаються особи 
з освітою за 10—11 класів. Строк навчання 2 роки 6 мі
сяців.

Прийом документів з 1 квітня до 25 грудня 1968 року. 
Вступні іспити — в травні, серпні, листопаді, грудні. 
Вступні екзамени на обох відділеннях складаються:

НА БАЗІ 7-8 КЛАСІВ /
української мови (диктант), 
математики (усно й письмово).

НА БАЗІ 10—11 КЛАСІВ 
української мови та літератури (твір), 
математики (у^но), 
хімії (уейо).

Технікум забезпечує учнів гуртожитком та їдальнею.
Звертатись на адресу; Одеська область, Бере

гівський район, Завадівський зоотехнічний техні-

СВЕРДЛОВСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 43

НАБИРАЄ УЧНІВ
ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:
1. Мулярі.
2. Теслярі.
В училище Приймаються юнаки у віці від 15,5 

років, що мають восьмирічну освіту.
Всі учні перебувають на повному державному 

утриманні (обмундирування, харчування, гуртожи
ток, навчальні посібники).

Строк навчання — 2 роки.
Ті, хто бажає вступити дэ училища, повинні привезти 

з собою такі документи: 1
заяву на ім’я директора училища, 
свідоцтво про освіту, 
свідоцтво про народження, 
автобіографію,
довідку про етап здоров’я (ф. № 86), 
до'підку з місця проживання (вказати склад сім’ї)4 фотокартки (3x4 см). д |м ІЬ
Початок занять по

груп.
Адреса училища:
Луганська область, м. Свердловськ, вул. Карла 

Лібкнехта, МПТУ № 43. 3

зал’зни1\еІ0 д° от. Должанська через 
ст. Дебальцево. Зі станції Должанська автобусом 

автостанції, а потім автобусом «Червоний пар
тизан» до зупинки «Шахта № 23».
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