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імені М. І. Ульянової
За найкращу постановку масової роботи редак

ціями міських, районних і багатотиражних газет 
правління Спілки журналістів СРСР вперше при
судило премії імені М. І. Ульянової.

Лауреатами премії за 1967 рік стали — міська 
газета «Ленинская Шатура» Московської області, 
Сторожинецька районна газета «Радянське село» 
Чернівецької області і багатотиражна газета «За 
тяжелое машиностроение» Уралмгшзаводу імені 
С. Орджонікідзе (Свердловськ).

16 міських, районних і баїатотиражних газет 
відзначено заохочувальними преміями і диплома
ми Спілки журналістів СРСР.

(Кор. ТАРС).
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нових неосвое- 
КІЛЬКІСТЬ інди-

застосованих 
залізобетонних

СКЛАДНОСТЕЙ...

„КОМСОМОЛЬСЬКА ДИВІЗІЯ,, В НАСТУПІ

ФІЛЬМ

ПРАПОР НА КУРГАНІ

гХ

ДСШ - КОМСОМОЛЬСЬКА 
БУДОВА

у нашій газеті були вміщені 
* матеріали рейдової брига
ди, яка перевіряла хід робіт на 
будівництві дитячої спортивної 
школи в Кіровограді. Мате
ріали цього рейду, які містили 
в собі чимало критичних зау
важень, були направлені трес- 

. . . До
надійшла відповідь 
трестом В. І. Міро-

промбуд* вжито таких заходів: 
виготовлені металеві опалубки 

регелів і частини колон;
узгоджено з проектною організа

цією, замовником 1 заводом-вико- 
навцем заміну плит перекрить.

Комбінат «Буддеталь» почав ви
готовлення колон і освоює виго
товлення регелів. Почали надходи
ти з тресту «Дніпрозалізобетон» 
плити перекрить. Станом на 25 
квітня 1968 року е вже збірні залі
зобетонні конструкції, які 
змогу виконати монтаж ' 
них металоконструкцій в 
тонн. Монтаж будинку 
спортивної школи буде
З

ту «Кіровоградпромбуд».
редакції —-----
керуючого 
шниченка:

дають 
будівель- 
обсязі 100 

дитячої 
розпочато 
1968 року, 
і «Кіро- 

Мірош-

другої декади травня 1 
Керуючий трестом 

воградпромбуд» В, 
ниченко».

Від самого початку будів
ництва тільки й розмов

<Як відзначалось у матеріалах 
газети «Молодий комунар», будів
ництво дитячої спортивної школи — 
експериментальне, в якому засто
совані конструкції ------- ----------
них серій і велика 
підуальних.

Для виготовлення 
роектів збірних _________ ____

конструкцій потрібні спеціальні 
стенди, яких немає в тресті «Кіро
воградпромбуд» 1 на інших підпри
ємствах МІнтяжбуду УРСР, а по 
колонах і регелях — складні мета
леві форми. Тому Л виникли за
тримка при виготовленні конструк
цій І зриви по виконанню обсягів 
будівельних робіт 1967 року.

Газета «Молодий комунар» вірно 
відобразила стан справ 3 розмі
щенням замовлень. Наші неоднора
зові звернення на адресу замовни
ків і проектної організації щодо 
змін конструкцій вітражів вияви
лись безрезультатними.

Для забезпечення виконання річ
ного обсягу будівельно-монтажних 
робіт плану 1968 року І введення в 
дію дитячої спортивної НІКОЛИ П 
м. Кіровограді трестом «Кіровоград-

складність — будова, мовляв, 
експериментальна, будова дру
га у країні, будова така і ся
ка. Ця складність, наче отой 
Ноїв ковчег, у який ховаються 
і ті, кому дійсно доводиться 
стикатися з труднощами, і ті, 
хто ці труднощі робить сам.

На комбінаті «Буддеталь» 
головний інженер Едуард Гри
горович Крючков одразу вирі
шив огорошитн:

— Ось дивіться, — він пока
зав технічну документацію. — 
Майже всі колони і регелі ін
дивідуальні, тобто на кожну 
деталь потрібна окрема опа
лубка. І вся складність у ви
нятковій точності, яка вира
ховується долями міліметра.

Дійсно, конструкції колон 1 реге-

лів вимагають копіткої роботи, до
свіду, майстерності. Досвіду тако
го на комбінаті нема. Зате б хоро
ше бажання виконати замовлення. 
І справи, хоч 1 повільно, але просу
ваються. Вже готові колони на 
перший поверх школи, приступили 
до виготовлення регелів. РЛ13 трес
ту прислав опалубку, але вона ви
явилась не зовсім вдалою, і зарал 
и переробляв бригада з цього ж 
заводу. Буддеталівці намагаються 
своїми силами переборювати ті 
справжні складності, які випали на 
їх долю. А їх чимало. 1 головна — 
закладні деталі.

Зробили своїми силами контроль
ний стенд.

— Але він далекий від до
вершеності, — зауважив го
ловний інженер, — в наших 
умовах технічно неможливо 
якісно і точно провести деякі 
операції,

І ось тут вже випливає на 
поверхню та штучна склад
ність, коли через недбайливість 
одних важко доводиться ін
шим. Мається на увазі те, що 
завод «Червона . зірка» вже 
кілька місяців не виконує за
мовлення «Буддеталі» на виго
товлення закладних деталей. 
Замовлення це неабияке, бо ж 
таких деталей треба чимало — 
34,7 тонни. А скільки було б 
зекономлено часу, енергії, і, 
врешті-решт, грошей, коли 
б це замовлення було викона
не вчасно...

Ми недарма трохи закинули, 
що справжні труднощі випали 
саме на долю 
які, крім цього 
повинні зробити

буддеталівців, 
замовлення, 

. ще близько
500 найменувань залізобетон
них конструкцій. До речі, саме 
тут хочеться сказати, що, мож
ливо, отих складностей, які 
гальмують будівництво дитя
чої спортивної школи, і не бу
ло б. йдеться про розміщення 
замовлень.

З самого початку трест «Кірово
градпромбуд» — основний підряд
ник — пішов по найменшому опо-

ру. Ховаючись за ту ж таки склад
ність, в тресті вирішили: навіщо 
нам шукати виконавців десь на 
боці, «чужих», яких ще треба 
вмовляти, переконувати, краще ми 
найскладніші роботи дамо своїм 
підлеглим — буддеталівцям. Нема 
досвіду? Велике завантаження? 
Нема технічної бази? То не страш
но. Включимо до плану — зроблять. 
Бо ж то є план. Спробуй не вико
нати! 1 ще була відмовка: на Ук
раїні нема заводів, де б робили 
такі профілі.

А виявилось — є. 1 недалеко. 
У Дніпропетровську — металургій
ний завод імені Пстровського, на 
якому роблять будь-які профілі.

Можуть зауважити, що піс
ля бійки кулаками не маха
ють. Можливо, в цьому і е 
якась мудрість. Але справжня 
мудрість інша — на помилках 
вчаться...

А поки що переборюються 
труднощі на будівництві. 
Справжні і штучні. Поки що 
на об’єкті дитячої спортивної 
школи панує безладдя, не гарна 
тиша.

І в цій тиші, як виявилось, теж 
є свої причини. Керуючий трестом 
В. Мірошниченко повідомляє, що 
«за заявою начальника БУ-125 
т. Харченка, монтаж будинку 
тячої спортивної школи буде 
почато з другої декади травня 
року».

ІНІЦІАТИВА
ДОСВІД,
ДІЛА

♦ ♦ ♦
Коли вже верстався цей 

мер, нам повідомили: роботи 
на об’єкті поновлено. Встанов
лено кран, а от колони підвести 
неможливо. Тов. Харченко 
звертає якраз на цю нову 
складність. Хоч її могло б і не 
бути, коли б будуправління 
№ 125 скористалося тим, що 
їм вже не раз розчищали міс
це для крана, то колони давно б 
вже була на об’єкті. Зараз ро
боти йшли б своєю чергою. А 
виходить — знову треба чека
ти, знову з’явилися нові штуч
ні труднощі, які переборює той, 
хто їх і створив.

К.
м. Кіровоград.

СТАСЮК.

Валерій ШУМИХ1Н першим зірвав штандарт «противника». Букет ромашок — нагорода йому 
від друзів (фото ліворуч). Підрозділ на марші.

Репортаж про воєнізовану гру читайте на 3-й стор.

ОДЕСА, 11 травня. (Кор. РАТАУ). Сьо
годні на світанку за сигналом тривоги 
ожив комсомольсько-молодіжний табір 
на березі моря в селищі Чабанка, побли
зу Одеси. Один за одним вишикувались 
молодіжні загони, сформовані одеським

міськкомом комсомолу з студентів вузів, 
технікумів, молодих робітників міста-ге- 
роя — тих, хто незабаром мас служити 
и лавах Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту,

Проведена військова гра під назвою

«Комсомольська дивізія» — частина ши
рокої програми триденного молодіжно
го міського зльоту учасників походу 
«■Чорноморська слава», який з 9 по 11 
травня провели юнаки й дівчата міста- 
героя, присвятивши його 50-річчю Ле
нінського комсомолу. Зміцніли зв’язки 
молодих одеситів з воїнами шефських 
частин і підрозділів.

Молодь республіки відзначає ювілей
ний для Ленінського комсомолу рік 
багатьма цікавими починаннями. Як 
правило, вони народжуються в пер
винних організаціях, які е горнилом 
гартування юних будівників комунізму. 
Хай не завжди «масштабні» діла мо
лодих ентузіастів. Саме в малому 
найбільш зримо виявляються ентузіазм, 
пошук, запал, невгамоьність юності. 
Про це — розповідь кореспондентів 
РАТАУ.

ПРО 
ПЯТИОРДЕНОНОСНИЙ

Другий рік при Снятинському районному 
Будинку піонерів працює дитяча кіносту
дія, якою керує вчитель місцевої .школи 
Петро Андрійович Гуленчин. Юні кіноама- 
тори не тільки досконало оволоділи апа
ратурою і технікою знімання, а й створили 
свій перший фільм про життя і трудове 
виховання о Кулачинській восьмирічній 
школі. До 50-річчя Ленінського комсомолу 
вони знімають повнометражний докумен
тальний фільм «П’ятиорденоносний» за
сценарієм випускника Сиятинської серед
ньої школи Василя Ннкорака. Це буде роз
повідь про перших комсомольців району, 
таких, як Зіновія Одинська, Василь Чепи- 
га, керівник заболотівського комсомоль
ського підпілля в роки Великої Вітчизняної 
війни Іван Голубцов, життя яких для всієї 
молоді Прикарпаття стало прикладом без- 
завітного служіння Батьківщині, і про ни
нішнє юне покоління гірського краю, його 
справи й помисли.

ПЛЯЖІ 
В CTEFß
Ще недавно Веселівськш район вважав

ся в Запорізькій області нанбезводнішнм. 
Тепер про нього так не скажеш. У селах 
з’явилися штучні ставки. Тільки минулого 
року їх було створено вісім. Нещодавно 
закінчено будівництво ставка площею 
4 гектари в радгоспі «Ентузіаст». У водой
му вже запущено для розведення дзеркаль
ний короп. Молодь радгоспу вирішила пе
ретворити ставок на місце відпочинку. За 
ініціативою комсомольців його обсаджено 
деревами та чагарником. На березі рука
ми юнаків і дівчат обладнано чудовий пі
щаний пляж.

Добрий приклад нині наслідують молоді 
ентузіасти з інших господарств степового 
району.

СВЯТО 
МИСТЕЦТВ
Під девізом «Гордість Батьківщини, сла

ва Батьківщини — комсомол», присвячене 
БО-річчю ВЛКСМ, відбулося п Херсоні. Во
но відкрилося театралізованим прологом, 
у ході якого перед десятками тисяч гля
дачів, що заповнили чашу стадіову, в 
імпровізованих картинах пройшла вся 
героїчна півстолітня історія комсомолу.

В концертній виставі перед молоддю ви
ступили народні артисти УРСР Андрій Со
ва, Михайло Водяний, Людмила Сатосова, 
популярні артисти кіно, театру, естради.

(РАТАУ).
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• ЧИТАЧ ПРОДОВЖУЄ РОЗМОВУ

Дуже уважно прочитав статті Д. Дро
зденка «Не тільки його вина», О. Мо
торного «Для чого «розширювати воро
та?» і М. Стояна «Вдома чистимо 
картоплю?», якими воин відгукнулись 
на статтю «Середній учень — середній 
спеціаліст -- середній інтерес у житті».

Як автор статті, що стала початком 
дискусії, хочу щиро подякувати товари
шам за те, що вони, зацікавившись під
нятою темою, поділились своїми дум
ками, зачепили ряд питань, що допов
нюють і поглиблюють статтю, вислови
ли свої незгоди з окремими положен
нями.

Напевне, будуть товариші, які ще по
вернуться па сторінках «Молодого кому-

СЕРЕДНІЙ УЧЕНЬ — СЕРЕДНІЙ 
СПЕЦІАЛІСТ — СЕРЕДНІЙ 
ІНТЕРЕС У ЖИТТІ

пара» до цієї теми, та, незалежно від 
цього, мені хотілося б внести деяку яс
ність, щоб і автори згаданих статей, і 
ті, що читали і будуть чіпати, пра
вильно зрозуміли задум автора.

Автор статті «Не тільки його вина» вчитель 
Ульяновської СІП № 2 Д. Дрозденко говорить 
про те, що «з приводу самої термінології і 
«проблеми» середнього учив Можна було б 
посперечатися». Цілком згоден з ним в цьо
му.- Згоден, що «середні учні були, е ії завжди 
будуть у школі». Але, напевне, середній учень 
у школі через 10—15 років буде все ж дуже 
відрізнятись від такого учня сьогоднішньої 
школи.

І О. Моторний, і М. Стоян у своїх статтях 
виступають проти того, що середній учень — 
це середній спеціаліст — середній інтерес У 
житті. Обидва автори проти такої прямоліній
ності.

Як зародився заголовок статті? Мате
ріал було задумано з метою привернути 
увагу комсомолу школи, педагогів, гро
мадськості до тієї частини учнів, яких 
ми можемо бачити о кожному класі з 
якимось байдужим виразом обличчя, ду
же рідко — з піднятою рукою і з неве
ликим бажанням відповідати. Таких 
часто називають «пасивними»

Але ж не можна з року в рік лише 
говорити про слабкі знання, про пере
важання «трійок» і «трієчників» у шко
лах, про неміцність знань значної кіль
кості дітей. Проблема «середніх» існує. 
Значить, потрібно біліли гостро, при
страсно за неї братись. Ось так народи
лася стаття, а до неї.— й заголовок. 
Можливо, прямолінійний, можливо, го
стрий.

Гим краще, тим більше примусить він 
думати, дискутувати, шукати й знахо
дити вірний шлях до розв’язання по
ставленого питання. А ті, що були се
редніми учнями і стали хорошими спе
ціалістами (і ті, що будуть), велико
душно пробачать авторові за таку пря
молінійність. і все ж я буду захищати 
твердження, що молода людина, як?'за 
17 років життя і 10 років навчання в 
школі не проявила поглибленого інтере
су до знань, не виявила своєї пристрас
ті до якогось із предметів, не винесла

хороших знань, не зможе зрівнятися з 
тими, хто з жадобою, з почуттям відпо
відальності за своє майбутнє вбирав у 
себе знання, передбачені шкільною про
грамою. З цих знань складається фун
дамент майбутньої професії людини.

Винятки ж з правила завжди будуть. Я осо
бисто знаю кількох відмінників, які потім ста
ли, як говорить О. Моторний, «поганими спе
ціалістами І громадянами з примітивними оби
вательськими інтересами». Знаю й середняків, 
які пізніше стали хорошими спеціалістами. 
Але туг треба пам’ятати й інше. Адже шко
ла — цс поріг, за яким починається самостій
не життя. Тут залежить псе не лише від того, 
з яким багажем молода людина вийде в са
мостійне життя, а ще й від того, куди, в яке 
середовище, до яких вихователів потрапить, 
який напрям прийме дальше формування цієї 
людини.

Я вважаю звинувачення О. Мотор
ного на адресу автора статті за те, що 
«весь пафос статті І. Евсеева не в тому, 
щоб посилювати вимогливість, а тільки 
в тому, щоб «повести рішучий наступ 
на «середняка», необгрунтованим. В | 
статті є такі рядки. «Не послаблюючи І 
уваги до проблеми попередження неус- У 
пішиості, потрібно серйозно зайнятись И 
організацією назчально-внховноіо проце- 8 
су, щоб переважна більшість учнів за- я 
своювала програмовий матеріал міцно, Н 
фундамептальпо, осмислено і па багато | 
років». І далі «Це не бажання, не мрії, 
а вимоги часу, програмне завдання пар
тії, поставлене перед радянською шко
лою, вчительством, шкільним комсомо
лом, піонерією». Слід, напевне, додати — 
і перед батьками. Оскільки і чищення 
картоплі, і догляд па фермі за корова
ми, і безпричинні пропуски уроків (хай 
кожна школа проаналізує скільки їх!), 
і просиджування по 3—4 години біля те
левізора — все це такохс має пряме від
ношення до навчально-виховного про
цесу.

Ось і вся премудрість боротьби з «се
редняком». Немає тут нічого надума
ного.

Якби десь років з десять иазад хтось Із три
буни районної наради вчителів або в пресі 
заявив, що можна кожній школі працювати 
без другорічників, напевне, ніхто б цьому ке 
повірив. А сьогодні десятки, сотні великих (я 
вже не говорю про малі) середніх I восьмиріч
них шкіл працюють без другорічників. Прав
да, іноді контрольні роботи не підтверджують 
повної успішності тієї чи іншої школи. Але це 
не повсюдно.

Читаючи статті в газеті «Молодий 
комунар», у яких в різпих аспектах го
вориться про одне і те ж — повести 
наступ на байдужість, вести боротьбу 
за високі і сталі знання, — багато това
ришів, певно, подумає: «А чи не рано 
ще?» Мовляв, ще не побороли другоріч- 
ішцтво, а вже виступають проти «трі- 
йочииків».

Ці! Не рано.
Леонід Ілліч Брежнєв в доповіді па 

урочистому засіданні ЦК КПРС, Вер
ховної Ради СРСР і Верховної Ради 
РРФСР, присвяченому 50-річчю Вели
кого Жовтня, так визначив майбутнє 
нашої країни: «Майбутнє Країни Рад 
стане таким, яким його зроблять сьо
годнішні жовтенята, піонери і комсо
мольці...» 1 далі «...сучасний рівень ви
робництва, науково-технічний прогрес 
все більше зближують пращо робітників 
і селян з працею інженера, техніка, аг
ронома. Важливу роль' тут відіграє 
швидкий ріст культури всього населен
ня. Партія добивається того, щоб усі ро
бітники, всі селяни стали інтелігентни
ми в самому широкому розумінні цього 
слова».

Треба дивитися вперед, на багато ро
ків, працювати з перспективою. Сього
дні вже треба думати за виховання 
тих, хто народився гмора.

І. євс.єев, 
завідуючий Долннським райвно.

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

МОЗАМБІК БОРЕТЬСЯ
Ось уже три З ПОЛОНИНОЮ 

роки народ Мозамбіку — 
португальської колонії У 
Східній Африці — веде виз
вольну боротьбу проти іно
земних загарбників. Озброєні 
загони Фрелімо — Фронту 
національного визволення — 
наносять дошкульні удари 
по португальських найман
цях, Фрелімо вже КОІПрО-

_____________________________

люе великі райони в північ
ній частині країни загаль
ною площею більше 200 ти
сяч квадратних кілометрів з 
населенням у 800 тисяч чоло
вік, що складає дев’яту час
тину всього населення краї
ни.

У вимолених районах на
лагоджується ново життя.

Салазарівсьхі колонізатори

були б давно вигнані із Мо
замбіку, Анголи і «порту
гальської» Гвінеї, якби їх 
не підтримували монополії 
США, ФРИ і інших імперіа
лістичних держав, що мають 
в цих колоніях значні каяі- 
таловкладеннн.

На знімку: озброєні 
загони Фронту нацГональпого 
визволення Мозамбіку в по
ході.

Фото НВ1 - АПН.

Менше року працює па фермі комсомолка Валентина 
СЛЮСАРЕНКО, а вже одна з кращих доярок Ульянов
ського відділку Маяовнсківського радгоспу, бо старини* 

і завзята а роботі. Фого в фЕД0Р0ВЛ

УЖЕ ДРУГИЙ РІК чує ці слова лис
тоноша сімнадцятого міського від

ділка зв’язку Олена Тарасова, і кожного 
разу воші хвилюють дівчину по-новому.

— Краща листоноша відділка, — не
безпідставно говорить про неї парторг 
відділка К. Є. Козинцева.

У Олени своя система роботи. Дівчина 
не розлучається з записною книжкою, а 
в ній — прізвища передплатників.

«У Іванових закінчується строк перед
плати, — міркує Оленка, гортаючи блок
нота, — може, людям ніколи забігти у 
відділення зв’язку». Пропонує свої по
слуги, і знову чує:

— Спасибі, дівчинко!
Ніяковіє: адже це її робота.
Закінчується робочий день. З почуттям ,

«СПАСИБІ, 
ОЛЕНКО!»

добре зробленої справи йде дівчина, ке 
поспішаючи, весняними вулицями міста. 
Ковзає поглядом по вікнах. За ними лю
ди, яким вона принесла сьогодні радісну 
звістку, свіжу новину, цікаве оповідан
ня, роман-газету.

На думку приходять слова, які вона 
десь чула, а, може, вони народилися в 
душі дівчини: «Немає малих справ на 
землі, якщо віддаєш людям частинку
щирого серця».

м. Кіровоград.
Ю. ДУРАН.

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ

S3©
©©©©©©З3© ©©©Ж©

Як шкода, що недуга 
прикувала тебе до ліжка, 
що не маємо змоги зіб
ратися і заспівати гарну 
пісню. Пісню, що народи
лася, коли цвів роман, 
коли «яблука з Карпенко- 
вого саду» гупали в за-- 
мрію зечорів, коли в хо
лодну осінню каламуть 
несла свої сині води Ят- 
рань. Та Ятрань — опіс
ля, вбираючи 8 себе сто
надцять веселкових ко
льорів, вистигала, сходи
ла «на пристані робочого

автор висловлює кредо 
свого ліричного героя:

Не ховайся за ширму,
Не кричи спересердя. 
Чуєш, зорі крізь шиби 
Барабанять у серце?

І тут же:
Привітай їх, як треба, 
Навстіж — двері і вікна. 
Зорі стануть недремно 
На чалі твого віку.
Так, в кожному вірші 

поета молодий сучасник 
намагається осмислити 
себе серед кипучого жит
тя. Він думками сягає в 
історію рідного краю, 
він прагне заглянути за

Перша збірка віршів 
Володимира БАЗИЛЕВСЬКОГО

стола». І до людей при
йшла піснею.

До редакції раз-по-раз 
заходять щирі шануваль
ники поезії. Вони зачули 
про вихід у світ першої 
книжки Володимира Ба- 
зилевського.

— То а якому ж мага
зині можна придбати 
«Ягрань»?

— В другому.
— Я щойно звідти, —- 

відповідає Світлана Шев
ченко, студентка педін
ституту. — Збірку Воло
димира вже розібрали...

То, мабуть, найліпша 
рецензія на в’рші, коли 
книга розходиться по ру
ках за якийсь день! Прав
да, інколи, придбавши 
книжку похапцем, розча
ровуєшся... Чого аж ні
як не можна сказати про 
«Ятрань» В. Базилезсько- 
го.

Вже з перших сторінок

ня поет прагне бути гро
мадянином.

На долоню твою
Я поклав свою долю, кохана, 
В морі кіс твоїх русих 
Душу омив веселкову. 
Та. й пішов на дорогу.
Де вітри козакують горласті, 
1 потиснув їм руки: 
— Прийми, товариство, 

до гурту.
Осяйними очима твоїми 
Дивився я в далеч, 
Підставляючи сонцю 
Туге, розпашіле обличчя. 
Запашними вустами 
Джерельну ковта'в 

прохолоду, 
Наслухаючн клопоти серця 
і мить озаріння.
Такі

не залишать 
поведуть у 
думність, поставлять 
ред запитанням: для чо
го я прийшов у цей світ? 
«Гордо нести з сонячні 
далі» естафету своїх бать« 
ні в чи «а ситих домівках 
ліниво зівати»?

Я знаю «поетичну кух
ню» Володимира. Не раз 
доводилося бачити його

рядки будь-кого 
байдужим, 

праведну 
пе-

обрії будучими. Ліричний 
герой В. Базилевського 
говорить: «Розвихрений і 
змилений лечу крізь від
чаї, крізь відстані і бра
ми, з ім’я мети вулканом 
клекочу...» «і падаю. І 
стверджуюся знову, і 
знову тричі спалююсь дот
ла, щоб слово розігнути, 
як підкоау, на пристані 
робочого стола». Це __
не крикливі словеса, це__
життя.

Володимир 
ський —■ лірик, 
лос якого має 
ТОНИ і півтони централь-

Базмлев- 
Поет, го
не лише

ноі поетичної 
Його дорога 
його голос — 
пристрасний, 

надибуємо 
книжки віршів 
ВОЛОШКИ, про 

ромашки... | 
Навіть у поезі-

магістралі, 
віднайдена, 
своєрідний, 
чесний го

налос. Не 
сторінках 
про сині 
білосніжні 
Ча добре. -------„ г
ЯХ суто інтимного зауч&н-

нездоволення — на пер
ший погляд — гарними 
строфами. Тоді молодий 
поет забував про втому. 
По кілька разів перероб
ляй, шліфував кожен ря
док. На папір лягали відто
чені вірші, звучали, янтар
на музика. Адже інакше не 
можна. Інтелект сьогод
нішнього читача настіль
ки високий, що бодай не
значна сірість у поезії, 
якийсь промах — спурху
ють білими воронами. 
Та й хіба може наш мис
лячий сучасник жити ка
тегоріями примітивними! 
Його клопоти «— клопоти 
поета. Ліричний герой 
уболіває за побратимів, 
з якими пливе до бере
гів грядущих:

Мін світе, дивний, світе 1 
красив". 

Щоб серцем ти пе обмілів. 
Кермує слово повсякчасно 
До потаємних берег!«.

І ЦІ береги В уя»і пов' 
та зацвітають добрим са
дом. Між них плине на
ша степова Ятрань, яКЗ 
пролила на душу поета 
свою джерельну снагу.

Валерій ЮР’ЕВ-



Відзвак«

.V&e (в!2|

ПРАПОР
НА КУРГАНІ

підприємств,

1968

Санітарка падає допомогу «пораненому».
перші грошові

редакцію 
ВИКОНКО- 
раіірадй

Українська республі
канська рада профспі
лок республіканські ко
мітети профспілок ра
зом з міністерствами і 
відомствами УРСР роз
глянули підсумки соціа
лістичного змагання ко
лективів 
будов та організацій за 
перший квартал 
року і визначили пере
можців.

Перехідні Червоні 
прапори ряду міні
стерств УРСР і Україн
ської республіканської 
ради професійних спі
лок та перші грошові 
премії присуджено ба
гатьом 
редових 
будов і організацій Ук
раїни.

Українська Рсспублі- і 
канська рада професій
них спілок, республікам- | 
ські комітети профспі- І 
лок, міністерства І ві
домства республіки за
кликають всіх робітни
ків, інженерно-технічних 
працівників і службовців 
підприємств, будов і ор
ганізацій ще ширше 
розгорнути соціалістич
не змагання за гідну зу
стріч 100-річчя з дня на
родження В. 1. Леніна 
І дострокове виконан
ня п’ятирічного плану 
розвитку народного 
господарства УРС?.

. На місце збору в парк
о .

пере- 
У раз 
Попе* 
їх то-

РЕДАКЦІЯ 
ОДЕРЖАЛА 
ВІДПОВІДЬ

колективам пе- 
підприсмств,

імені В. І. Леніна 
повзводно. Йшли, 
мовляючись, раз 
збиваючись з ноги, 
реду — командир, 
вариш, ровесник. Він теж 
не проти зараз обговори* 
ти із своїми «підлеглими» 
кілька важливих питань 
воєнізованої гри, яка сьо
годні розпочнеться за 
містом. Коли підійшли на 
місце збору, там уже бу
ли майже всі підрозділи. 
Знайомі хлопці зустріча
ли вигуками, тисли руки, 
і __ - рОЗ-

важко 
який 

взвод, рота, батальйон...
І

команда, 
п о л к о в 
Д. Завт.
учасники

І стрій сам по собі 
пався. Здавалось, 
зараз знайти, де

раптом
Її

НИК
В його 

гри 
командирську 
вимогливість, 
зникло асе: 
розмови, І сміх, і жарти, 

завмерли 
і Віт- 

па- 
ля-

пролунала 
подав під- 

запасу 
голосі 

почули
суворість, 
наказ. І 

і вигуки, і

В лисгі до редакції 
ГОСПНИКН <0| 
биіиева Устииївського райо
ну К. Янчій, Є. Петренко^, 
С. Рішияк, Є. 
М. Бриль та інші 
лися на те, що їх 
не підключені до 
іюї електромережі.

Як повідомив 
заступник голови 
му Устинівської 
депутатів трудящих С. Ці- 
пов'яз, зараз колгосп 
Куйбншева закінчує 
трифікацію села. “ 
мовленості колгоспу 
цівникамн і..>.....
колони № 7 більшість 
госпників вже зараз 
жали освітлення, а до 
цього року всі двори

о редакції код« 
ртілі імені Куй»

незгасимим серцем, яке 
буде світити людям віч
но, кличучи на подвиг, на 
героїчні звершення.

Спираючись на руку 
молодої жінки, підходить 
до . пам’ятника бабуся. 
Вік і час зістарили її, по
сріблили голову, але як 
молодо видзвонюють на 
її грудях ордени і меда
лі. Афанасія Михеївна 
Крангач брала участь 
обороні Ленінграда, 
фронті 
тію. Схиляє 
свою сиву голову, і поруч 
з квітами школярів міста 
до підніжжя пам’ятника 
лягає її букет, в якому 
материнські туга і гор
дість, пам’ять і спогади 
про однополчан, про жи
вих і загиблих.

На площі імені С. М. 
Кірова командування 
прийняв керівник гри 
офіцер Ю. Батін. В кож
ний підрозділ призначаю
ться посередники — офі
цери і воїни місцевого 
гарнізону. Перше знайом
ство школярів з тими, з 
ким доведеться пліч-о-пліч 
йти в «атаку», чиї поради, 
настанови і, звичайно, на
кази будуть потрібні в 
«бою». Взводний, учень 
СШ № 15, тисне руку мо
лодому сержантозі:

— Олександр Марчен
ко.

— Віктор Гуськов.
Командири батальйонів 

доповідають про готов
ність до маршу. Офіцер 
Батін прапорцем подає 
команду: «По машинах!» 
Ще хвилина — і колона

8 
на 

вступила в пар- 
стара жінка

рушила за місто. Тду ра
зом з учнями школи інтер
нату № 2. Хтось несміли
во пробує почати пісню. 
Тї підхоплюють, 
на злітає над 
від машини до

Путь далек у

Фесенко', 
скаржнв 
будинки 
держав-

імені 
слек- 

По до» 
„■ з пра- 

механізованої 
кол- 

одер- 
КІІ1ЦЯ 

, _ _ ... кол
госпників будуть електрифі
ковані.

Савченко, разом зі свої
ми подругами теж в бо
йових порядках. Вони зав
жди нададуть першу «ме
дичну допомогу».

Коротка артпідготовка. 
Вибухи. Над полем клу- 
бочиться дим. В небо злі
тають три червоні раке
ти — сигнал до «бою». 
Прокотилось «ура!», і ба
тальйони пішли в наступ. 
На висотці полощеться на 
вітрі штандарт. Ним і 
треба заволодіти. Хто ж 
буде переможцем? Май
же одночасно до нього 
наближаються юнармійці 
2-го і 3-го батальйонів. 
Відчайдушний кидок — і 
прапор в руках учня СШ 
№ 11, юнармійця друго
го взводу 1-ї роти 2-го 
батальйону Валерія Шу- 
михіна. Ще не затихла 
атака, як товариші вручи
ли переможцеві букет кві
тів.

А потім був салют на 
честь Дня Перемоги. І 
була смачна солдатська 
каша, яку приготували 
куховари військової час
тини Михайло Суванов і 
Олександр Макаров...

Ось і закінчилась воє
нізована гра, переможця
ми якої можна вважати 
всіх її учасників. Бо вона 
відкрила в кожному по
тяг до подвигу, до сміли
вого вчинку. 1 руки, які 
тільки-но тримали іграш
кові автомати і гвинтівки, 
коли буде потрібно, візь
муть справжню зброю, 
щоб захистити свою краї
ну від будь-якого агресо
ра.

і ось во- 
колоною 

машини, 
нас с 
тобою, 

Веселей, солдат, гляди. 
Вьется, вьется знамя 

полковое 
Командиры впереди... 
Перші випробування 

почались на марші. У 
балці дорогу перетнуло 
болото. Послано вперед 
розвідку, яка обслідува
ла місцевість і визначила 
проїзд. А згодом з ко
мандирської машини про
лунало:

— ГазиІ..
Командири батальйо

нів ще й ще раз уточню
ють завдання. Радист ви
кликає «Волгу» і запитує:

— Дозвольте розпоча
ти «01».

«01» — це шифрована 
команда для виступу на 
вихідний рубіж. «Волга» 
дає дозвіл. Батальйони 
займають позиції. Від 
взводу до взводу проби
рається командир 3-го 
батальйону учень СШ 
N2 34 Валерій Селівест- 
ров. Він наказує:

— 8-а рота прикриває 
7-му! Не скупчуватись.

Валерія знають у шко
лі, як старосту 
пісні і танцю, 
ним — його 
командир роти, 
9-го класу цієї 
Володимир Сотников.

Попереду 2-го баталь
йону — прапороносець, 
учень СШ № 6 
сій Медведенко. 
ню батальйону 
няють кілька 
ців. Санітарка, 
9-го класу СШ № 11 Таня

(РАТАУ)

Фото АВТОРА та С. ВІ НА- 
РОВА І В. САВЧЕНКА (Кіро
воградський Палац піонерів).

ось

ЗА БЛАГОУСТРІЙ

— «Волга», «Волга», — викликає радист.

НІЧИЄЇ ЗАМАЛО
СтартиІ порт
олімпійської весни

Міністрів Україн
ської РСР і Українська рес
публіканська’ рада професій
них спілок присудили пере
хідний Червоний црапор і 
першу грошову премію за 
краще проведення робіт по 
благоустрою в першому 
кварталі 1968 року місту-ге- 
рою Києву.

Другу грошову Премію 
присуджено місту Донецьку, 
третю — місту Ялті.

Відмічено хорошу роботу 
по благоустрою в першому 
кварталі 1968 року міст 
Одеси, Севастополя, Львова, 
Івано-Франківська, Білої 
Церкви і Роаііо.

Рада Міністрів УРСР і Ук
раїнська республіканська ра
да професійних спілок за
кликають трудящих міст 
республіки ще ширше роз
горну™ соціалістичне зма
гання за краще проведення 
робіт по благоустрою міст, 
за гідну зустріч 100-річчя з 
дня народження В. І. Ле
ніна.

(РАТАУ).

Вишикувалися, -*— • — 
майбутні захисники 
чизни. До підніжжя 
м’ятника В. І, Леніну 
гають квіти.

Знову команда, І 
вже вулицею міста кро
кують юяармійці. Йдуть 
батальйони народження 
1950-х років. Йдуть піхо
тинці, артилеристи, сані
тарні дружини, приданим 
загін моряків. Йдуть юні 
патріоти до 
Невідомому 
щоб у День Перемоги 
покласти до його ніг кві
ти, звірити полум’я своїх 
молодих сердець з його

пам’ятника 
солдату,

ансамблю 
Поруч з 

помічник, 
комсорг 

ж школи

Олек- 
Святи- 
охоро- 

юнармій- 
учениця

В. ГАНОЦЬКИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

JL
0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 15 травня, 
програма. 11.00 — 
вільної оборони.
11.15 — Художній 
чеиький втікач».
17.45 — Програма 
телебачення. (М).
шість СРСР з футбола: «Дина
мо» (К) - ЦСКА. (К). 20.45 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Тележурнал «Від Дніпра до Бу
гу». (Кіровоград). 22.40 — Ого
лошення. (Кіровоград). 22.45 *« 
Фільм з цивільної оборони. (Кі
ровоград).

Друга програма.
дожній фільм. (К). 23.00 
ра». Камерний концерт.
ріг.).

Перша 
Фільм З ЦІЇ* 
(Кіровоград), 
фільм «Ма- 
(Кіровоград), 

кольорового 
19.00 — Пер-

21.30 — Ху-
— «ЛІ- 
(Волга -

____ Перша 
поограма. 11.00 — Телефільм 
«Дитяча спортиппа школа». (Кі
ровоград). 11.20 — Телефільм 
«Сто друзів». (Кіровоград). 18.00
— Для школярів. «Весняні тур
боти». (Мурманськ). 18.30 — Кі
ровоградські вісті. 18.45 — «Іні
ціатива. пошук, досвід». З до
спілу роботи сільської Ради. 
(Кіровоград) 19.00 — Першість 
СРСР л футбола: «Чорномо
рець» — «Динамо» (М). (Оде
са) 20.45 — Попі твори львів
ських композиторів. (Львів). 
21.15 — Вікторина «Доброго ве
чора». Заключний тур. (К).
0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ВІВТОРОК. II травин. 17.00 - 
Фільм для дітей. 17.10 — «Ко
муністи» Телевізійний парне 
(ЛьКЙО. 17.30 — Телевізійні віс
ті іч.ОО — Для школярів. «Зве
селим другом балабаном». (До
нецьк). 18.30 — Слухачам шкіл 
сішіов марчсизму-лепінізму. (М). 
19 00 _ Телевізійний журнал 
«02» (Луганськ) 19.10^— «Ка
мерні вечори». (К) 20.05 — Те- 
«г-візІйііиГі (більм. (К). 20.30 -є 
Поограма «Час». (М). 21.15 — 
Телепі.’ійп-’ програма «Зоряии- 
п«» 22.05 — Художній фільм
«Смерть лихваря».

СЕРЕДА. 15 травня. 17.00 -• 
Короткометражний Фільм для 
лі гой 17 15 — До 50-річчя КГТ 
України «Комуністична паотія 
України — бойовий загін КПРС». 
п<). 17.43 — «Весняний силует», 
Репортаж І3.25 — Передача і» 
Отеси 20 45 — Поограма «Час»’. 
ЇМ). 21.30 — Актуальний екран. 
22.00 — Художній фільм.

ЧЕТВЕР. 16 травня. 17.00 — 
Мультиплікаційні Фільми. 17.35
— «Третій ТРУДОВИЙ семестр», 
(Харків). 18.00 — Школа май
стрів зрошуваного землеробства. 
Репортаж з радгоспу їм. Кола- 
пова 18.30 — Телевізійні вісті. 
19.00 — Футбол: «Чорноморець*
— «Динамо» (Москва) 20.45 — 
Нові твори львівських компози
торів. (Львів). 21.15 — Вікторина 
«Добпого вечора». Заключний 
тур. (К). 22.15 — Художній фільм 
«Бухні смерті».

ЧЕТВЕР. 16 травня, 
програма.

10 травня «Зірка» зустрілася 
з «Авангардом» у Жовтих Во
дах. 90 хвилин боротьби не при
несли успіху жодній з команд — 
0:0. Нічиєї виявилося замало, 
щоб кіроноградні утрималися на 
чолі таблиці. їх випередили 
кременчуцьке «Дніпро», запо
різький «Металург» 1 Краснодар
ська «Кубань», які перемогли 
відповідно херсонський «Локо
мотив» (3:0), севастопольський 
СКЧФ (2:0> І харківський «Ме
таліст» (1:0). Наздогнав кірово- 
градців миколаївський «Судно
будівник», який у Дніпропет
ровську завдав поразки «Дніп
ру» з рахунком 2:1

В Інших матчах команд дру
гої підгрупи другої групи класу 
«А» зафіксовані такі результа
ти: «Спартак» — «Ростсіль-
маш» — 1:1, «Динамо» — «Ме
талург» (Липецьк) — 0:0. «Со
кіл» — «Шинник» — 0:1, «Мета
лург» (Куйбншев) — «Текстиль
ник» — 0:1, «Труд» — «Зірка» 
(Рязань) — 1:0.

л

Тепер місця розподіляються
так:

1 В н п М О
«Дніпро» (Кр) 7 3 4 0 9— 2 10
«Металург» (3) 7 3 4 0 10— 5 10
«Кубань» 7 4 2 1 6— 2 10
«Зірка» (Кг) G 3 3 0 10— 4 9
«Судне будівник» 6 3 3 0 8— 3 9
«Труд» G 3 2 1 9— 4 8
«Металіст» 7 3 2 2 6— 3 в
«Динамо» 7 2 4 1 7- 5 8
«Ростсільмаиі» 7 2 4 1 7— G 8
«Текстильник» 7 2 4 І 5- 4 8
«Дніпро» (Дн) 7 4 0 3 5— 5 8
«Авангард» 7 1 4 2 2- 4 6
«Шинник» 7 2 2 3 3- 5 в
«Спартак» 7 2 2 3 7-10 Г>
«Тацрія» 6 1 3 2 4- б б
«.Металург» (Кб) 6 1 2 3 4- 5 4
с Сокіл» G 1 2 3 3- 6 4
«Локомотив» С 0 4 2 3- 7 4
«Металург» (Лп) 7 0 3 4 4- 8 3
«Зірка» (Рз) 7 0 3 4 0- 8 3
СКЧФ 7 0 3 4 1-12 3

Завтра «Зірка» зустрінеться 
Кременчуці з «Дніпром».

Того дня боротьба розпочалася з самого 
папку Хвилювалися I учасники, і тренери, та, 
мабуть, найбільше — болільники. Сили розпо
ділилися остаточно. Переможцем серед хлоп
ців був учень школи № 6 Олександр Маяць- 
кнй, який приніс своїй команді 237 очок.

Сашко розповів про себе:
— Вчуся у 9-у класі. Легкою атлетикою зай

маюся майже два роки о ДС1І1 під 
тяои тренера І. М. Се.мченка Мої улюблені 
види: біг на 100 метрів, стрибки УД 
довжину. Мрію взяти участь у республіки 
ськіїх змаганнях, а потім виконати норму май-

"ЖХтгХе.» »
І на другий день змагань. Вона стала іем 
П,?'оеГзСЖ«ш«Аа парад учасників змагань. 
ЯІТ1К їх із досягнутими успіхами перший сек- Вітає їх із досягиу j ніпой Він і голо- ретар міськкому ЛКСМУ А. йшов. і і 
па міського спортивного топарпетьа в. 
феєв вручили перехідний кубок * Л»«п-пом і С у 
пепя переможцеві змагань - комакдД легко 
атлетів середньої школи М б. набрала у 

л -*• С АНТОНЕНКО.
л. ЧЕРНЕНКО.

загальне під- 
_ ______________,____ , молоді. її 

яскравий полиск і в очах юнаків і дівчат, іцо 
зібралися на стадіоні «Зірка» на змагання з 
п’ятиборства. У гостру боротьбу за пр":*оВ. 
місця, особисті і командні, вступили школ 
міста: 9 восьмирічних I 1-І середніх.

В перший день змагань серед хлопців на - 
більшу кількість очок — 184 з трьох виД • 
100 метрів, ядро, висота — набрав учень .-го 
класу середньої школи А5 13 Вячеслав Поло . 
Н.1 другому, третьому і четвертому місцях 5'1 1 
середньої школи № б: Олександр Лзаяцькии, 
Сергій Долииськнй і Сергій Зайцеп.

Серед дівчат лідирувала учениця 9-го класу 
середньої школи № 11 Людмила Коваленко.

Головний суддя змагань на приз «Олімпій
ська весна», суддя всесоюзної категорії Борне 
"Іиколайовпч Лосєв розповів: «Цьогорічні зма
гання мають явну перевагу над змаганнями 
минулих років. Раніше вони проводилися *•* 
°чно л школах, що мало свої недоліки: Мд- 
сутність напруженої боротьби, а в результаті 
Цього — зменшення спортивних досягнень».

Організація змагань у цьому році стоїть на 
відповідному рівні Обслуговує змагання суд
дівська колегія, яка складається іі 
Факультету фізичного виховання Кіровоград; 
ського педінституту, і треба сказати, що свої 
Обов’язки вони виконують сумлінно, Із знан
ням справи. »

боротьба набрала дуже гострої напруги. » 
Зіжвіїїн переможців мав другий, останній д1 • 
змагань.

•
 Весна олімпійського року — 

несення спортивного г------ -
■ цс ентузіазму

м. Кіровоград.

команді легко-

збір пика
ЗРОБИЛИ
НЕМОЖЛИВЕ

Відверто кажучи, мало хто сподівався, що 
футболісти збірної СРСР після поразки в 
Угорщині зберігають шанси на вихід у півфі
нал європейського чемпіонату. Але песимісти

були присоромлені. Сто тисяч уболівальників, 
які 11-го травпя в Лужниках спостерігали 
матч-відповідь СРСР — Угорщина, сгалн свід
ками чудового злету наших хлопців. Резуль- 
тат цієї зустрічі (3:0) говорить сам за себе.

Отже, в-е червня, Італія, півфінальний матч 
збірних СРСР і господарів поля.

Т. в. о. редактора Ю. МОТОРНИЙ.
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приїздіть
ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ІНЖЕНЕРНЕ 

МОРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ

ОГОЛОШУЄ НАБІР
на 1-й курс денного відділення

1968-1360 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.

Училище е вищим технішим учбовим закладом, що готує 
інженерно-командні кадри суден Міністерства Морського 
Флоту по спеціальностях:

СУДНОВОДІННЯ НА МОРСЬКИХ ШЛЯХАХ (факультет 
судноводіння);

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ СИЛОВИХ УСТАНОВОК 
(судномеханїчний факультет);

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
(електромеханічний факультет);

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕПЛО-І ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ (факультет автоматики).

Курсанти училища перебувають на повному державному 
забезпеченні.

Прийом заяв з 20 червня по 31 липня.
Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня.
Докладні довідки про умови прийому можна одержати 

особисто і поштою в приймальній комісії училища:
м. Одеса, вул. Перекопської Перемоги, 20, ОВІМУ, прий

мальна комісія (трамваї 28 і 15); телефон 3-90-31 (32, 33).
КОМАНДУВАННЯ УЧИЛИЩА.

до нас
КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

КООПЕРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ 
ім. М. П. САЯ

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1968—1969 навчальний рік.

Денний і заочний відділи готують спеціалістів для системи 
споживчої кооперації: товарознавців, бухгалтерів, планови
ків.

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ З ТАКИХ ПРЕДМЕТІВ:
на базі неповної середньої школи — з української або ро

сійської мови (диктант), математики (усно);
на базі середньої школи: на товарознавче відділення — з 

української або російської мови (твір), хімії (усно); па бух
галтерське та планове відділення — з української або ро
сійської мовн (твір), математики (усно).

Вступники подають заяву на ім’я директора документ про 
освіту (в оригіналі), автобіографію, три фотокартки (розмі
ром 3x4 см), довідку про стан здоров’я, витяг з трудової 
книжки.

Прийом заяв: на базі восьмирічної школи — до 31 липня 
1968 року; на базі середньої школи — до 15 серпня 1968 ро
ку; на заочне відділення — до 10 серпня 1968 року.

Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня.
Учні забезпечуються гуртожитком.
Стипендія — на загальних підставах.
Технікум має їдальню.
Адреса технікуму: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 13. 

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське 
міське 

профтехучилище № 4ОГОЛОШУЄ
на 1968-1969 

навчальний рік

набір юнаків 
та дівчат у віці 

15—17,5 років 
на 

спеціальності:

1. Формувальники машин
ного формування.

2. Слюсарі-Інструменталь- 
ннки.

3. Слюсарі-рсмонтникн.
4. Слюсарі-сантехніки.
5. Слюсарі механоскла

дальних робіт.
6. Токарі (дівчата).
Вступники повинні мати 

освіту не нижче 6 класів се
редньої школи і бути фізич
но здоровими.

Навчання в МИТУ № 4 
безкоштовне. Учні забезпе
чуються харчуванням, об
мундируванням і спецодягом 
або стипендією і спецодя
гом. а учням-формувальнп- 
кам надається, в необхідних 
випадках, обладнаний гур
тожиток.

Строк навчання 2 роки, а 
формувальникам машинно
го формування і слюсарям 
механоскладальних робіт — 
І рік.

Початок навчання 1 верес
ня 1963 року.

Ті. хто вступає до учили
ща. повинні надіслати заяву 
на ім’я директора, свідоцтво 
про освіту, характеристику 
із школи, свідоцтво про на
родження (ті, ХТО ДОСЯІ 16 
років, — паспорт), довідку 
квартального комітету чи 
сільської Ради з місця про
живання, автобіог рафію, 
шість фотокарток (3x4 см).

Документи приймаються з 
15 травня по 15 серпня ц. р. 
щодня, крім суботи і неділі, 
з 14-ї години.

Адреса училища: м. Кіро
воград, вул. Жовтневої ре
волюції, 20, МПГУ № 4. 
Телефони: 2-36-73, 2-37-50,

ДИРЕКЦІЯ.

навчатися

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ім. О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 19^8—1969НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ

Ф13ИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ — спеціальності: 
фізика і математика, математика;

ФІЛОЛОГІЧНИЙ — українська мова І літе
ратура, російська мова 1 література;

ФАКУЛЬТЕТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВН;
ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ;
МУЗ И Ч Н О- П Е ДА ГОП Ч Н И И.
Строк навчання на всіх факультетах — 4 ро

ки, а спеціальності «фізика і математика» — 
5 років.

Прийом заяв — до 31 липня.
Вступні екзамени з І по 20 серпня в обсязі 

програми середньої школи.
НА ФАКУЛЬТЕТИ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ: 

на перші курси факультетів: філологічного, 
фізнко-матсмагичного, англійської мовн, фі-

навчальний рікДЕННОГО НАВЧАННЯ:
зичного виховання, музично-педагогічної о та 
підготовки вчителів початкових класів.

Строк навчання — 5 років.
Прийом заяв — до 31 травня.
Вступні екзамени з 1 но 20 червня.
Вступники подають на ім’я ректора заяву, 

автобіографію, атестат зрілості або диплом 
про середню освіту, чотири фотокартки 
(3x4 см). медичну довідку (ф. № 286), ха
рактеристику, витяг з трудової книжки або 
книжки колгоспника.

Документи надсилати на адресу: м. Кірово
град, вул. Шевченка, 1, педінститут, прий
мальній комісії.

РЕКТОРАТ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВО-
ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄНАБІР УЧШВ 
на 1968--19S9 навчальний рік 

на денне, вечірнє і заочне 
відділення на базі 8-н і 11-и 
класів но спеціальностях:

планування на підприєм
ствах металургійної промис
ловості;

механізація обліку і обчис
лювальних робіт;

бухгалтерський облік;
організація діловодства 

(денне і вечірнє відділення).
Вступники но базі 8 класів 

(на і курс) складають екза
мени з російської мови 
письмово (диктант), мате
матики — письмово і усно.

Вступники на базі 11 кла
сів (на ПІ курс) складають 
екзамени з російської мовн 
і літератури — письмово 
(твір), математики — пись
мово і усно.

Учні денного відділення 
забезпечуються стипендією в 
розмірі. 20 карбованців на 
місяць. Іногородні забезпе
чуються гуртожитком.

Правила оформлення до
кументів і строки складання 
екзаменів — загальні для 
всіх технікумів.

Адреса технікуму: м. Дні
пропетровськ, 44, вул. Гого
ля, 15. Телефони: 4-33-66, 
4-25-82.

ДИРЕКЦІЯ.

РОСТОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
по спеціальностях:

ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

Електрообладнання промислових підприємств 1 установок 
на (1-й і 2-й курси).

Протипожежна техніка і безпека (на 1-й і 2-й курси).
Електроприладобудування (на 1-й курс).
Виробництво апаратури автоматики 1 телемеханіки (на 1-й 

курс).
До технікуму приймаються особи у віці від 15 до ЗО років (на 

вечірнє відділення без обмеження віку): ті, що закінчили 8 кла
сів, — на 1-й курс, 10—11 класів —.на 2-й курс.

Зараховані до технікуму по спеціальності «Протипожежна тех
ніка 1 безпека» забезпечуються безкоштовним харчуванням І 
обмундируванням.

ВЕЧІРНЄ ВІДДІЛЕННЯ
Електрообладнання промислових підприємств 1 установо!! 

(на 1-й і 3-й курси).
Умови прийому загальні для середніх спеціальних навчальних 

закладів.
Документи приймаються з 15 травня 1968 року. 
Адреса технікуму:

г. Ростов-на-Дону, 24 линия, 2/5.

КРИВОРІЗЬКИЙ ГІРНИЧО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 
МІНІСТЕРСТВА ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ УРСР

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧШВ
на 1968—1969 навчальний рікна ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ по спеціальності «ПЛАНУ» ВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОЇ ПРОМИЄ* ЛОВОСТІ» на базі 8—10 класів.Умови прийому на загальних підставах.Прийом заяв з 1 квітня по 5 серпня.Адреса технікуму: м. Кривий Ріг, МСП-5, вул. Ногі- 

на, 21.
ДИРЕКЦІЯ,

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВучбовий рік
РО-

Міністерство вищої і середньої 
спеціальної освіти Казахської РСР

ЦІЛИНОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ
ТЕХНІКУМ

па денне і заочне відділення на 1968—1969 навчальний рій.
Технікум має два відділення:
1. ПРОМИСЛОВЕ 1 ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО.
2. ПЛАНУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ.
До технікуму приймаються особи, які мають позву і непов

ну середню освіту. Строк навчання на денному відділенні 
ПЦБ па базі 10—11 класів — 2 роки 6 місяців, на базі 8 кла
сів — 3 роки 6 місяців, на відділенні «Планування в будів
ництві» на базі 10—11 класів строк павчання 1 рік 10 міся
ців, на базі 8 класів — 2 роки 10 місяців. Строк навчання па 
заочному відділенні від 3 до 5 років.

Вступаючі до технікуму складають екзамени:
для випускників 10,11 класів — твір з літератури, матема

тика (усно);
для випускників 7—8 класів — російська мова (диктант), 

математика (усно).
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня 1968 року. 
Нагороджені по закінченню неповної середньої школи по

хвальною грамотою 1 медалісти середньої школи зараховую
ться без вступних екзаменів.

Прийом документів по 31 червня 1968 року.
Вступники подають заяву на ім'я директора технікуму та 

документи: автобіографія, свідоцтво чи атестат зрілості (в 
оригіналі), медична довідка по форм) № 286, три фотокартки 
(3x4). довідка з місця проживання, довідка з місця роботи 
(заочникам), витяг з трудової книжки (заочникам),

Паспорт чн свідоцтво про народження, військовий кннток 
пред’являються особисто г.о прибуттю в технікум.

Ті, що мають потребу, забезпечуються гуртожитком.
Стипендія надається на загальних підставах. Особи, що 

вступають за рекомендацією організацій, приймаються дз’ 
технікуму поза конкурсом 1 одержують підвищену стипендію 
за рахунок організації, яка їх направила.

Адреса: г. Целиноград, проспект Победы, 92-а, строитель
ный техникум.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ-

і

БК 01017. Індекс 01197,

КАДІЇВСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ

ДЕННЕ НАВЧАННЯ по спеціальностях:
ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА ВУГІЛЬНИХ 

ДОВИІЦ,
ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА, 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО 

ЛАДНАННЯ в гірничій промисловості,
ПРОМИСЛОВЕ 1 ЦИВІЛЬНЕ

ТВО — на Сазі 8 класів і 10 
ньої школи.

ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ — по 
альностях.

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ -
ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА ВУГІЛЬНИХ

ДО ВИШ — на базі 8 1 10 класів.
ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА - па

10 класів.
Випускники середніх шкіл приймаються до 

технікуму в групи з скороченим строком на
вчання.

ТІ, що закінчили восьмирічну школу, склада
ють вступні екзамени з російської чи україн
ської мовн (диктант) і математики (усно).

ОБ-

БУД1ВНИЦ- 
класів серед-

тих же спеці-

РО-

базі

ПРИ ЙОЛІ ЗАЯВ
па денне навчання:
в групи на базі 8-річпої школи — з 1 черв

ня по 31 липня,
в групи на базі середньої школи — з 1 черз- 

ня по 15 серпня.
на вечірнє навчання 

ня,
на заочне навчання 

серпня.
Вступні екзамени з
Зарахованим до технікуму стипендія призна

чається на загальних підставах.
Іногородні забезпечуються гуртожитком.
До заяви додаються: документ про освіту 

(в оригіналі), автобіографія, медична довідка 
по формі № 286, три фотокартки розміром 
3x4 см, довідка з місця проживання.

Вступники, що мають стФк практичної робо
ти не менше двох років, представляють випис
ку із трудової книжки, завірену керівником 
підприємства, організації чн колгоспу.

Адреса технікуму: Луганська область, м. Ка
діївка, вул. Леніна, 20,

ТІ, що закінчили 10 класів, — я російської 
мови 1 літератури (твір) і математики (усію).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: редактора — 2-45-00, підло 
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

— з 3 травня по 6 серп-

— з 3 травня по 10

1 по 20 серпня.

ДИРЕКЦІЯ.

Друкарня ім, Г. М. Димитрова, обласного управління по пресі, м, Кіровоград, /вул. Глінкн, 2,

ЛЕНІНСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАР. 

СЬКІІЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ 

УЧНІВ
на 1968-1969 

навчальний рїк
перший і другий курси 

спсщДальностях: ЛГРОНО- 
I І А РІЯ, ЗАХИСТ* РОС ЛИ Н.

Приймаються особи, що 
мають неповну середню 1 се
редню освіту.

Документи подаються на 
їм я директора до 31 червня.

Вступники складають ек
замени:

ті, що мають неповну се
редню освіту, — з російської 
мови (диктант) 1 математи
ки (усно);

ті, що мають середню ос
віту. — з російської мови і 
літератури (твір) і хімії 
(усно).

Вступні екзамени з І по 
20 серпня.

Документи надсилати на 
адресу: Севсро-Казахстан-
ская область, Ленинский ра
йон, Ленинский сельскохо
зяйственный техникум.

ДИРЕКЦІЯ.

на
по___ _____________ ,
МІЯ. ЗООТЕХНІЯ, ВЕТЕРИ-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.
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