
В ГУБІВЦІ
СВЯТО

В ВІДКРИТТЯ МУЗЕЮ ДЕМ’ЯНА БЕДНОГО 
НА БАТЬКІВЩИНІ ПОЕТА

Цей недільний день був святковим для губівців. 
1 малий, і старий прийшли до нового будішку-музею 
свого земляка Дем’яна Бедного, який спорудив з& 
свої кошти місцевий колгосп імені Свердлова.

На відкриття музею приїхало чимало гостей. Цс 
син і дві дочки поета, секретар обкому КП Україні! 
Н. II. Сухаревська, заступник голови -облвиконкому 
Д. С. Сиволап, заступник завідуючого відділом про
паганди і агітації обкому партії І. П. Олефіренко, 
представник Спілки письменників СРСР В. П. Туркін^ 
представники творчих організацій і культурно-освіт
ніх установ області.

. Відбувся мітинг. З доповіддю про життя і твор
чість Дем’яна Бедного виступив секретар Компаніїв- 
Ського райкому КП України І. В. Артеменко. Про 
невмирущість спадщини поета, про її значення, про 
всенародну любов до Дем’яна Бедного говорили у 
Своїх виступах секретар обкому партії Н. П. Сухареві 
ська, проректор Кіровоградського педінституту І. Б, 
Долганов, голова місцевого колгоспу Л. М. Мазур, 
письменник Ц. П. Туркін, син поета Свет Придворов 
та інші:

Потім присутні оглянули експонати музею — фото
графії, документи, рідкісні видання і особисті речі 
поета-

Після, цього на відкритій площадці місцеві амато
ри, учасники художньої самодіяльності Компаніів- 
ського Будинку культури і танцювальний колектив 
«Юність» Кіровоградського педінституту дали вели
кий концерт.

СЬОГОДНІ 50 РОКІВ ПРИКОРДОННИМ ВІЙСЬКАМ

Розповідь про прикордонників читайте на 2-й сторінці.
Фото 1. ТКАЧЕНКЛ.

(ТАРС).

ГраПСЬКОГО ОБКОМУ АКСНУ

'шар
Пролетарі всіх країн, єднайтеся! '

Рік видання IX«

ПІСЛЯ

ріння Комуністичної партії України
У Центральному Комітеті КП України

ВІВТОРОК, 28 ТРАВНЯ 1968 РОКУ.

ВИКОНАНО
ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАПОВІТ
27 травня минуло п’ятдесят років з дня прийняття в 

нашій країні підписаного В. І. «Леніним основного закону 
про ліси. Цим законом ліси оголошувались державною 
власністю. Напередодні ювілейної історичної дати у па
вільйоні «Лісове господарство і лісова промисловість» 
ВДНГ СРСР відкрилась експозиція «Наш ліс за 50 ро
ків». Перед нею подані слова: «Виконано заповіт В. І. 
Леніна — «Всі ліси треба привести до відомості, описати 
й організувати в них господарство». Поруч цифри, які 
коментують текст.

Вони свідчать, що в 1914 році в Росії було обслідува
но менш як 100 мільйонів гектарів лісу і тільки 25 міль
йонів гектарів — лїсовпоряджено. Тепер в СРСР обслі
дувані всі ліси,-які займають 747 мільйонів гектарів. Що
року розміри лісовпоряджувальних робіт досягають 
30—35 мільйонів гектарів, відновлюється 2 мільйони 100 
тисяч гектарів лісів — у 50—60 раз більше, ніж у най
кращі роки дореволюційної Росії.

Для випускників середніх шкіл пролунав остан
ній дзвінок. Ще кілька днів — І учні зайдуть до 
класів на свій перший екзамен на атестат зрілості. 
Тепер можна оглянутися на свої юнацькі літа, аби 
ясніше бачити перед собою омріяну дорогу. Сьо
годнішній випуск «Вітрил» якраз і присвячено на
шим іменинникам — випускникам. Отже, шанов
ний читачу, запрошуємо тебе на третю сторінку 
для відвертої розмови з десятикласником Рівнян- 
ської середньої школи № б Новоукраїнського ра
йону Олександром Громком, до олександрівських 
випускниць з школн-інтернату, запрошуємо на за
душевну бесіду з секретарем комсомольської ор
ганізації колгоспу імені XX з’їзду КПРС Долнн- 
ського району Миколою Мазуренком... 

ської демократії; зміцненні союзу робіт
ників і селян, братерської дружби тру
дящих України з усіма народами Ра
дянського Союзу. Комуністична партія 
України очолила рух українського наро
ду за об’єднання всіх радянських наро
дів в Союзі Радянських Соціалістичних 
Республік. Вона невтомно бореться за 
зміцнення СРСР, послідовно відстоює і 
перетворює в життя ленінську націо
нальну політику, веде непримиренну 
боротьбу за чистоту марксистсько-ленін
ського вчення.

Комуністична партія України провела 
величезну роботу по здійсненню соціа
лістичної індустріалізації і колективіза
ції сільського господарства. Політична І 
організаторська робота партійних орга- 

В липні 1968 року минає 50 років з 
дня -утворення Комуністичної партії Ук
раїни.

В зв’язку з цим Центральний Комітет 
КП України прийняв постанову «Про 50- 
річчя Комуністичної партії України».

В постанові підкреслюється, що об’єд
нання більшовицьких організацій в Ко
муністичну партію України було підго
товлено всім ходом революційної бо
ротьби робітничого класу, діяльністю 
більшовицьких організацій, перемогою 
Великої Жовтнезої соціалістичної рево
люції. Воно відбулося при активній 
участі В. І. Леніна, під його безпосеред
нім керівництвом. Перший з’їзд більшо
вицьких організацій України, що прохо
див 5—12 липня 1918 року в м. Москві, 
організаційно завершив цей історичний нізацій забезпечила історичні успіхи тру- 
процес.

Комуністична партія України є скла
довою частиною КПРС. Вона побудована 
на непорушних принципах демократич
ного централізму та пролетарського ін
тернаціоналізму. Під керівництвом Цен
трального Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу Комуністична пар
тія України проводить всю організатор
ську та ідейно-виховну роботу серед 
трудящих, бореться за перетворення в 
життя ідей марксизму-ленінізму.

За 50 років свого існування, говори
ться о постанові, Комуністична партія 
України в єдиному бойовому строю ле
нінської партії пройшла великий і слав
ний шлях боротьби і перемог. Вона очо
лила героїчну боротьбу українського 
народу проти внутрішньої контррево- 
люцїі та іноземної інтервенції у період 
громадянської війни, була цементую
чою силою союзу робітничого класу і 
трудового селянства, організатором со
ціалістичного будівництва в республіці.

Діяльність більшовиків України віді
грала вирішальну роль у встановленні 
диктатури пролетаріату, створенні та 
розвитку Української Радянської соціа
лістичної держави, розгортанні радян-

дящих республіки у створенні могутньої 
промисловості і високорозвиненого сіль
ського господарства, невпинне піднесен
ня матеріального добробуту народу. 
Відбулися найглибші перетворення в ду- 
......... ............. __ї ------ ’ народу, 

культура, 
трудящих, 
марксист- 
пролетар- 

радянського

ховному житті українського 
розквітла нова, соціалістична 
Партійні організації виховують 
підростаюче покоління в дусі 
сько-ленінської ідеології, ідей 
,ського інтернаціоналізму, 
патріотизму і дружби народів.

Завдяки мудрій політиці КПРС, вели
ким успіхам в розвитку економіки і 
культури республіки, братерській допо
мозі всіх радянських народів україн
ський народ здійснив свою віко
вічну мрію, возз’єднавши усі свої землі 
в єдиній Українській Радянській дер
жаві.

В постанові відмічається, що Комуніс
тична партія України провела величезну 
політичну і організаторську роботу по 
мобілізації мас на героїчні ратні і тру
дові подвиги в роки Великої Вітчизняної 
війни. Український народ, як і всі на
роди Радянського Союзу, піднявся на 
боротьбу з ненависним ворогом, на за
хист завоювань Великого Жовтня. Кому- 

місти були в перших рядах бійців зо 
честь, свободу і незалежність нашої 
Батьківщини.

Виконуючи плани післявоєнних п’яти
річок, трудящі республіки при братер
ській допомозі російського і всіх наро
дів Радянського Союзу, швидко загоїли 
рани війни, відбудували народне госпо
дарство і впевнено стали на шлях ко
муністичного будівництва.

Досягнення Радянської України за 50 
років є переконливим свідченням тор
жества марксизму-ленінізму, ідей Вели
кого Жовтня.

Історична заслуга Комуністичної пар
тії України полягає в тому, що на основі 
неухильного перетворення в життя по
літики КПРС вона забезпечила і забез
печує всебічний розквіт матеріальних 
багатств і духовних сил українського на
роду, що під її керівництвом робітничий 
клас, колгоспне селянство, інтелігенція 
республіки самовіддано боролися за пе
ремогу соціалізму в нашій країні і нині 
в братній сім’ї народів СРСР успішно 
розв’язують завдання комуністичного 
будівництва, вносять вагомий вклад у 
дальше зміцнення економічної і обо
ронної могутності нашої Вітчизни, у збе
реження миру в усьому світі.

Піввіковий досвід свідчить, що джере
лом сили Комуністичної партії України 
є її вірністо безсмертному прапорові 
марксизму-ленінізму, міцний зв’язок з 
широкими масами трудящих, випробу
ване керівництво Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Сою
зу.

Протягом усієї своєї історії, підкрес
люється в постанові, Комуністична пар
тія України самовіддано боролася за 
здійснення генеральної лінії партії, за 
ленінську єдність її рядів. Вона вела не
примиренну боротьбу проти троцькізму, 
правих і «лівих» опортуністів, націонал- 
ухильників та інших антипартійних течій

(Закінчення на 2-й стор.).
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Лінія наступу—дбайливість

СТОД),

Комсомолку Зіііаїду СУНЬКО подруги жартома* назирають 
ветераном хімлабораторії Ссмсиінсько-Голопківського заводу 
гірничого воску, 1 це дійсно так. Адже вона прийшла на під
приємство, коли його тільки вводили В ДІЮ.

Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

—————

бОБРИНЕЦЬ. Де не зу
пинишся на кукурудзяних 
плантаціях колгоспу імені 
ЯХІ з’їзду КПРС, всюди 
видно, що тут працюють 
дбайливі господарі. На 
всіх 500 гектарах — чіткі 

, квадрати, молоді рослини 
качанистої стрімко тягну
ться до сонця. Члени ме
ханізованих ланок Григо
рій Шаповалов, Микола 
Осауленко, Олександр 
Мусієнко ретельно обро- 

! били посіви, зрихлили 
міжряддя, підживили рос
лини аміачною водою. І 
надія на те, що на гектарі 

*• буде по 40 центнерів ку
курудзи а зерні, стала 
ближчою для молодого 
хлібороба.

А механізатори колгос
пу імені Шевченка споді
ваються мати на гектарі 
по 50 центнерів зерна ку- 

[; курудзи. Володимир Гла-
дешко, Іван Якименко, 

; Володимир Наумов, інші

їх друзі на 1100 гектарах 
доглянули молоді росли
ни. Вони вже двічі обро
били міжряддя, закінчу
ють підживлення добри
вами.

ЗНАМ’ЯНКА. На польо
вому стані тракторної 
бригади колгоспу імені , 
Кірова — гуркіт комбай- ' 
нових моторів. Механіза
тори Олександр Мелехов, 
Іван Горбатенко, Григорій: 
Зіноватий, полагодивши' 
свої машини, тепер виві-. 
ряють їх в русі по спеці
альних майданчиках. Біль
шість збиральної техніки, 
зокрема чотири комбайни, 
артільні майстри полаго
дили в колгоспних май
стернях.

НОВОАРХАНГЕЛЬ С Ь К. 
Ватажок комсомольських 
прожектористів артілі 
«Зоря комунізму» Ганна 
Чижикова разом з своїми 
друзями побувала в усіх

1 --------------------- —

їзді
В ЗЕЛЕНИХ

м. Кіровоград.

Воли завжди на посту, люди в зеле- 
них кашкетах. Ні вдень, ні вночі, ні'й 
спеку, ні в завірюху не стуляє пильних 
очей прикордонник. За його спйнокг-кві- 
тує рідна країна, впевнена у своїх вар
тових, пост ’у яких найвідповідальні
ший— стояти на сторожі безпеки і 
спокою Батьківщини.

Кордон! Коротке, романтичне слово. 
Хто із хлопчаків не мріє стати прикор
донником! Підростуть вони, їх прнзо- 
вуть в армію і, можливо, здійсниться їх 
мрія. Як і тих хлопців, наших земляків, 
які зараз служать в прикордонних вій
ськах. І з’явиться на їх гімнастьорках 
значок «Відмінний прикордонник» — 
найвища солдатська відзнака, вартових 
у зелених кашкетах.

У Велику Вітчизняну війну радянські 
прикордонники першими Зустріли озві
рілих фашистів. Ніколи не померкне 
слава героїв фортеці Бреста, які до ос
таннього подиху стримували ворогів. Є 
в Криму, на березі моря, обеліск із сі
рого граніту. На ньому викарбувано 
слова «Тут похований начальник при
кордонної застави, командир Балаклав- 

1

я золотого колосу

господарствах тракторних 
бригад. Молоді дозорці 
цікавились, як підготовле
на до жнив збиральна 
техніка. Вони перекона
лись, що серед найдбай- 
ливіших знову комсомоль
сько-молодіжна бригада 
Василя Моторного. Жатки, 
комбайни, причіпні візки 
на майданчиках готовнос
ті.-

Прожектористи зустрі
лись з колгоспними шо
ферами. 1 тут, в гаражах, 
зажадали від водіїв, щоб 
вони якнайшвидше закін
чували біжучий ремонт 
автомашин, підготували 
всі деталі для нарощуван
ня бортів.

Штаб «Комсомольсько
го прожектора» вирішив 
під час жнивування вста
новити постійне чергуван
ня біля збиральних агре
гатів, на токах, шляхах, 
навіть на приймальному 
пункті.

ськоГо партизанського загону лейте
нант Олександр Степанович Терлецький, 
який загинув смертю хоробрих у бо
ротьбі з фашистськими загарбниками в 
1942 році». І вічно в серцях кіровоград- 
ців і кримчан буде жити пам’ять про 
нашого земляка з Добровеличківіцини 
Олександра Терлецького.

Наші кордони завжди на замку, не
приступні для будь-якого ворога, для 
будь-якого порушника.

Про один із епізодів, про пильність 
радянських воїнів розповідає колишній 
прикордонник, нині майор міліції Іван 
Никифорович Ткаченко.

Той випадок трапився на одному із 
кордонів більше двадцяти років тому. 
На одній із кінцевій залізничній стан
ції з поїзда зійшов чоловік, а потім пі
шов у бік кордону. По дорозі він дізнав
ся, що попереду прикордонна застава. 
Звернув, вирішивши обійти її. На око
лиці села зустрів хлопчаків, які пасли 
корів. Щоб не викликати підозру, почав 
грати з Ними' у піжмурки, а заодно і

50-річчя Комуністичної парти 
України

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
груп. Комуністи України посг^овно 

борються за чистоту і згуртованість сво
їх лав, за зміцнення єдності світового 
комуністичного руху, країн соціалістич
ної співдружності.

Свій півстолітній ювілей Комуністична 
партія України зустрічає як ніколи міц
ною і монолітною, тісно згуртованою 
навколо Ленінського Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радянського 
Союзу. Більш як двомільйонна армія 
комуністів республіки виступає провід
ною силою робітничого класу і всіх тру
дящих Радянської України в боротьбі за 
побудову комунізму. *

В постанові вказується, що півстоліт
ній ювілей Комуністичної партії України 
буде широко відзначено як видатну по
дію в житті українського народу.

Центральний Комітет КП України зо
бов'язав обкоми, міськкоми, райкоми 
партії та первинні партійні організації 
широко розгорнути підготовку до 50- 
річчя Комуністичної партії України І 
проводити її під знаком дальшого під
несення організаторської і! ідеологічної 
роботи, підвищення бойовитості партій
них організацій, посилення ролі кому
ністів у державному, господарському і 
культурному будівництві, зміцнення 
зв’язків з масами трудящих.

Вся партійно-політична і організатор
ська робота під час підготовки до 50- 
річчя КП України має бути підпорядко
вана мобілізації робітників, колгоспни
ків та інтелігенції на дострокове вико
нання завдань п’ятирічки, успішне пере
творення в життя рішень XXIII з їзду 
КПРС та XXIII з’їзду КП України, на гід
ну зустріч 100-річчя з дня народження 
засновника і вождя Комуністичної пар
тії Радянського Союзу Володимира Іллі
ча Леніна.

Партійним комітетам та первинним 
партійним організаціям рекомендовано 
розгорнути пропагандистську і масово- 
політичну роботу в зв'язку з 50-річчям 
Комуністичної партії України. В пресі, 
по радіо і телебаченню, в лекціях, допо-

України. В пресі,

відях і бесідах всебічно висвітлювати ■ 
найважливіші етапи історії КПРС і Ко- ■ 
муністичної партії України, вида і ну 
роль В. І. Леніна в перемозі Жовтневої ■ 
революції і будівництві соціалізму і ко- И 

• мунізму, зростання ролі КПРС в період
будівництва комунізму, нерушиму друж- Я 
бу народів СРСР. Глибоко роз’яснювати ■ 
рішення квітневого (1968 Р-) Пленуму Я 
ЦК КПРС, внутрішню і зовнішню пошти- ■ 
ку Комуністичної партії і Радянського І 
уряду, сучасне міжнародне станозищег Я 
боротьбу КПРС за зміцнення згуртоза- | 
НОСТІ СВІТОВОГО комуністичного pyx'/f Я 
підносити революційну пильність. і

Редакції республіканських і обласних І 
газет та журналів будуть публікувати Я 
теоретичні і пропагандистські статті, 
присвячені 50-річчю Комуністичної пар-1 | 
тії України. ,

В дні святкування п’ятдесятиріччя Ко<* 
муністичної партії"України з усіх 
тійних організаціях республіки передова 
чається провести партійні збориабо 
збори партійного активу, присвячені пів
віковому ювілею Комуністичної партії. 
України. , _

Інституту Історії ЦК КП України — фн 
ліалу Інституту марксизму-ленінізму при 
ЦК КПРС, Інституту історії Академії наук 
УРСР: та,Вищій партійній школі при ЦК. 
КП України доручено в червні — липні 
цього року провести наукову сесію, ГірИ- 
свячену 50-річчю Комуністичної партії 
України.

Рекомендовано Міністерству вищої і 
середньої спеціальної освіти УРСР, то
вариству «.Знання», вищим учбовим за
кладам республіки протягом травня —« 
червня 1968 року провести наукові се
сії, конференції, присвячені 50-річчю 

1 -Комуністичної партії України.
. ( * * *

Центральний Комітет Комуністичної 
партії України висловлює тверду влев- 

і неність в тому, що комуністи, всі трудя
щі України, відзначаючи славне п’ятде
сятиріччя Комуністичної партії Украї
ни — бойового загону Комуністичної 
партії Радянського Союзу, ще тісніше 
згуртуються навколо Ленінського Цен
трального Комітету КПРС, своєю само
відданою працею внесуть гідний вклад 
у здійснення величних планів комуніс
тичного будівництва в нашій країні.

НА ФІНІШІ

ФЕСТИВАЛЮ

розпитував про навколишню місцевість. 
Потім вийшов на дорогу, наблизився до 
кордону, де і зустрів його наряд. При
кордонники привітались до незнайом
ця. По тому, як той відповів, зрозумі
ли — не місцевий. Запитали: куди йдеш? 
Незнайомець назвав село, яке було зо
всім у протилежному боці.

Прикордонники затримали незнайом
ця. Нова версія, яку він придумав, теж 
була вигадкою. Ні вулиці в одному з 
міст, пі тьоті, до якої він йшов, не ви-

СОФІЯ, 27 травня. (ТАРС). Тут закінчився перший
• міжнародний фестиваль телевізійних театрів. Великого 

призу Болгарського телебачення «Золота шкатулка» 
удостоєне Центральне телебачення СРСР за постановку 
«Вчитель російської мови». Другий приз — «Срібна шка« 
тулка» — присуджено Польському телебаченню за спек
такль «Молодь». Постановка Болгарського телебачення 
«Світ тісний» удостоєна призу «Бронзова шкатулка».

Відзначена постановка Празької телевізійної студії 
«Тяжке ускладнення серця». Спеціальні Почесні грамоти 
присуджено Київській телестудії за постановку «Чужий 
дім» і Румунському телебаченню за спектакль «Сестри 
бога».

• ’ І
---------------------------------------------------------------—І 

явилось. То був злісний карний злочи
нець.

У прикордонників е ціла армія поміч- і; 
никіз серед мешканців і навколишніх І; 
міст і сіл. Колгоспники, учні, робітники. V 
Вони допомагають вартовим перекрити Р 
шляхи для проникнення через кордон ! 
будь-якого порушника. В дружбі воїнів 
р зелених кашкетах і населення — одна 
із гарантій безпеки наших кордонів.

І. ткаченко, 
колишній прикордонник.



на підбір!

відцурали-

28 стор,

СТОРІНКА --
СТАРШОКЛАСНИКІВ •

ЦЄ РАЗ доводилося чути 
мені скарги: мовляв, не 

тримається молодь обігрі
тих місць, залишає рідне 
село. Будь-куди. Аби, як 
кажуть, волам хвости не 
крутити.

Бачу оте занепокоєння і 
думаю: та невже? У нас зо
всім не так. Не вірите —— 
приїздіть. Поведу я вас у 
комсомольсько-молодіж н у 
бригаду механізаторів. 
Хлопці там, як на підбір! 
Всі вони свого часу закін
чили школу, не відцурали
ся від рідного села. І Вік
тор Чорноморець, і брати 
Андрій та Володимир Вла- 
сенки — гордість нашого 
колгоспу. Справа, звичайно, 
не в тому, що молоді трак
тористи перевиконують 
норми виробітку, головне 
треба шукати глибше. Вік
тор, Андрій і Володимир 
своєчасно відкрили в собі кої посади: Суходольська 
ту іскру, яка не згасне хоч 
Би й триста років довелося 
жити їм на землі.

От що значить йти доро
гою свого покликання.

Пролунав останній дзво
ник в нашій школі. Знаю, 
що майже всі випускники 
після екзаменів на атестат 
зрілості поїдуть вступати до 
вищих та середніх учбових 
закладів. Від усього серця 
хочеться побажати їм доб
ра! Нам потрібні висококва
ліфіковані спеціалісти.

Хочу розповісти й про ін
шу сторону цього питання. 
Може трапитися так, що де
хто по конкурсу не пройде 
до вузу. Куди тоді? А запи
тайте в наших Миколи Дун- 
ди, Фені Литвин чи Георгія 
Федорова. Останній — го
ловний механік в колгоспі. 
А ось щаблі до цієї висо-

восьмирічка, причіплювач, 
Новгородківська школа ме
ханізації, армія, Ніжинський 
сільськогосподарський тех
нікум... А якби Георгій пі-

шов з села, десь на будові 
підносив цеглу?

Звичайно, комусь і цо 
треба робити. Коли тебе 
кличе будова — будь лас
ка!

Є в нашому селі гарний 
клуб, добре працюють гурт
ки художньої"-''самодіяль
ності. Суходольські спорт
смени не раз виборювали 
призові місця на районних 
змаганнях. Майже над кож
ною хатою височить телеан
тена. Одним словом, живе
мо, як і всі люди. Не ходи
мо в передовиках, та й за
дніх не пасемо. І хоч наша 
комсомольська організація 
невелика та всеодно має 
авторитет і повагу.

Якось пізнього вечора за
йшов я до голови колгоспу 
Олексія Кириловича Єрков- 
ського. 4 . •;

— Чув, Миколо, наш

Д/литро Жилін одружується!
Я ствердно кивнув голо

вою. Мовляв, з цього при
воду й зайшов.

— Так от, було б добро 
влаштувати комсомольське 
весілля. Живемо в достатку, 
то чому б подаруночок не 
піднести молодятам!

Не забувають комсомоль
ці і своїх молодших това
ришів. Заходять до школи, 
разом влаштовуємо" неділь
ники.

... Ото й дивує мене, коли 
зачую, що □ деяких селах 
молодь цурається стежок, 
протоптаних ще в дитинстві. 
Бо хіба можна втекти від 
землі!

Микола МАЗУР ЕН КО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу Імені XX з’їзду

‘ КПРС Долинського 
району.

»

IB її -■> • л 
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Здається, вже, було, й забув про 
перший шкільний дзвінок, про. 
буквар» Іа прийшов на урочисту 
лінійку, останній дзвіьок. Несподі
вано! Мов од сну пробудив-

Наче ж зовсім недавно мати 
проводжала до першого класу, а 
Йині... Одні спомиїпь Пролітають 
над партою, як гарні, неповторні 
Іітиці. А між них Марія Дми
трівна Кулик, моя перша вчи
телька.

і'Отак, Саиіо, 
отак... Знову тиіпляму посадив на 
задачник.

Згадується.
Спасибі вам, Маріє Дмитрівно! 

Де б я не був, куди б не занесли 
дороги після школи — скрізь Ві! 
для мене будете порадницею.

Через три дні — перший екза
мен. Хвилююсь, звичайно. Та ще 
більше хвилювання приходить, 
коли починаю думати про профе
сію. Досі не знаю, якій мрії пере
вагу віддати, Мабуть, чи не най-

ручку тримай,

краще бути будівельникам! Але 
ж і факультет фізичного вихован
ня приваблює...

Вибачте мені, Кларо Луківпо, 
що не збираюся стати істориком. 
Не гнівайтеся, Раїсо Олександрів
но, що хоч і любив фізику, а не 
думаю поринати з головою у' її 
таємничі глибини.

Голодне те, що вчителі навчили 
дивитися на світ своїми очима. І 
думати. Значить буде моя дорога 
хоч і трудною, але вірною.

Олександр ГРОМКО, 
учень 10 «б» класу Рівнян- 
ської середньої школи № 5, 
Новоукраїнського району.

і
погані, з задоволенням будуть займатися 
з хлопцями. І користь неабияка. І я підняв 
руку «За!».

Рибаков посміхається: ї, здається, розрів
нюються глибокі зморшки на мужньому 
чолі. Лише вмовчав він про переваитажен-

АУДИТОРИ тиша. Лише поскри
пують, пера/ І чисті аркуші запов
нюються колонками складних фор
мул, підраховуваннями, незвичними 
схемами. Притишений голос виклада
ча. Потім — відповідають учні.

Слухаю білявого хлопця. Той пояс-
\ нюе завдання впевнено, конкретно.

— Сідайте, слухач Шпак, — викладач 
^адоволеипй. Теоретичне запитання з аеро
динаміки розкрито вірна.

Так починаються чергові заняття у юна
цькій військово-патріотичній школі «Авіа- 
Ър»,

Я розмовляю з заступником командира 
по політичній частині О. М. Рибаковим. Пе- 
реді мною — людина з великим життєвим 
досвідом. Про це свідчить сивина на скро- 
йяк, бадьорий вогник у вицвілих очах.

—• Військова патріотична школа «Авіа
тор» працює вже рік. Відвідують її учні 
загальноосвітніх шкіл №№ 3, 25, 27. Ми на
магалися зацікавити юнаків у виборі їх 
майбутньої професії, — розповідає Олексій 
Миколайович.

— А хто подав ідею створити подібну 
школу? — цікавимось.

Рнбаков иа хвилинку замислився. Свіжий 
вітерець охолоджував наші обличчя. Спога
ди заполонили серце досвідченого авіатора.

—- Пам’ятаю, зайшов до мене наш ком
сорг Віктор Чеботарьов.‘Збуджений, очі по
сміхаються. Почав прямо 3. порогу: «Олек
сій Миколайович, давай ге створимо при на
шій ШВЛП юнацьку школу. Лін з членами 
комітету комсомолу говорили на цю тему..» 
Це буде здорово! Слово за вами». А що, 
Думаю, непогана ідея. Викладачі у нас не-

ВИСОКОГО НЕБА 
ВАМ, ХЛОПЦІ!

І БУКЕТИ РЯСНІЛИ!

шсшо
ВІЗЬМІТЬ
НА ЗГАДКУ

Квітами всіяно зеле- 
ни$< клин біля школи. А 
степ — рукою подати, 
ото й роса на барвистих 
пелюстках, як маленькі 
польові сонечка. Одна за 
одною випурхують у по- 
весіння дівчата. І ті со
нечка приємною прохо
лодою скочуються на їх 
ноги... Ось вже дівчатка 
віночком стали навколо 
Люби Крохмаль. Стали, і 
спершу тихо, а 
голосніше і 
повели пісню 
клином.

Якось спало

потім все 
дзвінкіше 

зеленим

на думку

ня в роботі, добровільно взяв шефство над 
юнацькою військово-патріотичною школою 
«Авіатор».

І ПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ

— На занятті присутні 38 чоловік, — до
повідає викладачу П. М. Середі старшина 
групи Юрій Зосимо®. . ,іО. ■;

Так, їх тридцять вісім. Хлопців, яких 
дитинство тягнуло до блакитного неба. Хо
тілося злетіти до нього сизокрилим птахом- 
І звідти подивитися па свою неосяжну зем
лю. їх вабила мрія стати пілотами/ і вони 
досяглії її. Але була умова: иа заняття з 
двійками не приходити. І слухачі «Авіато
ра» не мали права заробляти погані оцін
ки. Інтерес до технічних знань був таким 
великим, що нікого не відраховували з шко
ли. ■ _

При Управлінні Цивільної авіації КОМІ

АРСР теж створений клуб «Ракета». Він 
мало чим відрізняється від «Авіатора». 
Слухачі цих закладів ведуть між собою 
дружню переписку: діляться творчими за
думами, пишуть про своє-навчання.

Цікаво, що «Авіатор» — перша на Украї
ні юнацька військово-патріотична школа. І 
її члени намагаються виправдати довір’я 
старших товариші'в-авіатарів^;

* і І І
’ ь 4 
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Щедре сонце зігрівало землю. Море по
смішок заповнило зелений парк ШВЛП. 
Чується щирий сміх, жарти. На кожному 
кроці —наші знайомі. Сьогодні — їх свято. . 
П’ятнадцять слухачів «Авіатора» закпічи- 
ли навчання.

Урочистий вечір випуску відкрив О. М, 
Рибаков.

Прості, людяні слова западали в саме 
серце. Ця теплота зігрівала випускників.

Один за одним на сцепу піднімаються 
«винуватці» торжества. Грамотами міськко
му комсомолу нагороджуються десятиклас
ники Станіслав Бей, Олег Гаврилов, Юрій 
Ткаченко, Володимир Балабушка.

І вже не віра, а тверда впевненість не , 
полишає.нас: майбутня професія сьогодніш
ніх випускників — поруч. Всі' вони підуть 
у льотні училища .цивільної авіації, всіх їх 
об’єднує любов до неба. Нам залишається 
лише побажати хлопцям зоряного щастя І';;., 
високого неба,; и

Анатолій САРЖЕВСЬКИИ, 
позаштатний кореспондент «Молодо-

і 1 го комунара».

провести анкету про те, 
що дає ученицям 
тя в ансамблі.

І ось відповідь:
— Я прийшла 

самбль три роки 
подружила з піснею на
завжди.

Це — слова солістки 
Валі Іщенко.

А Надя Біла з неприхо
ваним сумом:

— Скоро ми роз'їде
мось. Не буде вже нас у 
цьому залі, не побачать 
вчителі за партами...

Роз’їдуться випускниці. 
А над ними по всіх усю- 
дах летітимуть мелодії 
пісень, які здружили по
друг, навчили добра.

Іваяна ТКАЧЕНКО, 
старша піонерно- 
жата Олександрій
ської школн-Інтер- 
нату.

тому,

Н а з н і м к у: співачки ансамблю «Мрія» Люба КРОХМАЛЬ; Люба ІІІАР’ІЕНКО, Люда
ГАРБУЗ, Галя ПОДМГНОГ1НА, Рая МАРАНДА, Валя ІЩЕІ1КО, Надя БІЛА, Галя ДУБРО
ВЕ НКО. 

'г
занят-«
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ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД І 
СЕРЕДА, 29 травня. Перша 

програма 11.00 — Фільм ч ци
вільної оборони. (Кіровоград), 
11.20 — Художній фільм «Вов
чиця». (Кіровоград). 16.00 —
Кінопрограма. (Кіровоград). 
17.05 — Мультфільм. (К). 17.30 
— Телсвісті. (К). 18.00 — Для 
школярів. «Сто витівок двох 
друзів». (М). 18.30 — Кірово
градські вісті. 18 50 — «Скарб
ниця історії». (Кіровоград); 
19.00 — Художній фільм. (К). 
20.30 — Програма «Час». (М), 
21.15 — «Незабута сторінка»,
До 50-річчя Канізького повстан
ня. (Кіровоград). 21.30 — Оголо
шення. (Кіровоград). 21.35-г 
Фільм з цивільної оборони. (Кі
ровоград). 21.55 — Художній
фільм «Вовчиця». (Кіровоград).

ЧЕТВЕР, ЗО травня. Перша 
• програма. 11.00 — Телефільм

«Храм Сатурна». (Кіровоград). 
11.20 — Телефільм «І знову зуи 
стріч з юністю», (Кіровоград)- 
17.00 — О. Коломіець «Вовк та 
семеро козенят». Лялькова ви
става. (Чернівці). 17.30 — Теле- 
вісті, (К). 17.45 — «Міста . по
сміхаються вам». (К). 18.00 —
«Здрастуй, літо піонерське». 
Концерт ансамблю «Орлятко». 
(Дніпропетровськ). 18.30 — Ре
портаж з міжнародної вистав
ки комунального і побутового 
обладнання. (М). 1900 — .Сто
рінки музичного календаря. 
«Ф. ІДуберт». (М). 19.15 — Пе
редача з Києва. 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.15 — «ІІа 
лапах широких». Тележурнал. 
(Кіровоград). 22.00 — «Здрас
туй, літо». (Сочі). 22.30 — Зуст
річ з піснею. Співає К. Огне
вий. (К). 23.00 — «Старт-68. (КЬ

ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ і

ВІВТОРОК, 28 травня. 10.35 -Ч 
«Людина з легенди». (Дніпро
петровськ). 17.00 — Програма! 
присвячена 50-річчю прикордон
них військ. (М). 20.00 — Програ
ма «Час ■ (М). 20.30 - Фут
бол: «Динамо» (Москва) -4 
«Торпедо» (Москва). 21.15 —*
Кінопрограма. 21.30 — Дні Ук
раїнської Г’СР в Чехословаччк- 
пі. (Братіслава).“ . . |

СЕРЕДА, 29 трійня. 17.50 -і 
Телевізійний фільм «Марійчиі 
не дитинство». 19.00 — Акту
альний екран. 19.20 — Художпій 
фільм «Місячні ночі». 20.ЗО —? 
Програма «Час». (М). ~’
Едуардо де Філіппо — еМ“стс' 
цтно комедії». Телевізійний 
спектакль. 22.30 -- Концерт.

Редактор В. ПОГРІБНИМ.
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Олександрійське професійно- 
технічне училище № З 
оголошує набір учнів по спеціальностях:

Електромонтери сільської електрифікації і зв’язку з внв- 
чтшіям радіотехніки. „Строк навчання 1,5 роки. Приймають 

.ся особи віком не молодше 16.5 років.
Слюсарі по ремонту тракторів, автомобілів та сільсько

господарських машин. Строк навчання 1,5 роки. Приймають
ся особи віком Ііе молодше 15,5 років.

Електромонтери сільської електрифікації. Строк навчання 
І рік. Приймаються особи віком не молодше 17 років.

Трактористн-машнністн 3-го класу. Строк навчання 1 рік. 
Приймаються особи віком пс молодше 16 років.

Приймаються особи з восьмикласною освітою.
Прийом заяв з 10 травня 1968 року.
Початок занять з 1 вересня 1968 року.
До заяви на ім'я директора необхідно додати такі доку

менти; автобіографію, 2 фотокартки розміром 3x4 см, до
кумент про освіту, паспорт або довідку з місця проживання, 
свідоцтво про народження, характеристику.

Зараховані в училище забезпечуються гуртожитком, сти
пендією, спецодягом та триразовим харчуванням, за рахунок 
держави.

ПРИМІТКА; В училищі працює вечірня школа, де мож
ливо продовжувати навчання в 9, 10 та 11 класах.

Да довідками звертатися на адресу: м. Олександрія, сели
ще Жовтневе, вул. Грудрезервів, 1, С.ПТУ № 3.

ДИРЕКЦІЯ.

КРИВОРІЗЬКИЙ 
ГІРНИЧО-МЕХАНІЧНИЙ 

_ -ТЕХНІКУМ
оголошує прийом учнів

1968—1969 навчальний рік 
Технікум готує спеціалістів 
по спеціальностях:

Технологи 
виробництва 
відділення 
класів).

Обробка металів різанням 
(денне на базі 8 класів, за
очне на базі 8—10 класів).

Підйомно-транспортні 
Ш1Ш1І (денне на базі 8 
сів).

Заяви подаються на 
директора з доданням 
документів.

Прийом документів на за
очне відділення з 1 квітня 
по Зі липня, на денне від
ділення з 15 травня по Зі 
липня.

Адреса технікуму: м. Кри
вий Ріг, 53, вул. Мусоргсь- 
кого, 10, гірничо-механічний 
технікум.

зварювального 
(денне, заочне 

на базі 8—10

Ж 62 (918)

ма- 
кла-

ім'я 
всіх

ДИРЕКЦІЯ.

Керченський металургійний технікум
оголошує прийом учнів
968 — 1969 навчальний рік.

Па денне відділення
на базі середньої школи по спеціальності:

1. Гірнича електромеханіка (строк навчання
З роки 6 місяців).

На базі неповної середньої школи по спе
ціальностях:

і,. Іірнича електромеханіка (строк навчання
З роки бмісяців).

2. Розробка рудних і нерудних .родовищ
(строк навчання 3 роки 6 місяців).
3. Збагачення корисних копалин (строк
вчення 3 роки 6 місяців).

На вказані спеціальності приймаються
кн юнаки.

Заяви приймаються з 1-го червня по 31
йя,-

Вступні екзамени з 1-го по 20-те серпня.
До заяви на ім’я директора додаються такі

на

тіль-

лип-

/А 
документи: свідоцтво, атестат (в оригіналі?; 
медична довідка (форма № 286); автобіогра
фія; три фотокартки (розміром 3>/4 см); ха
рактеристика; витяг з трудової книжки, заві
рений керівником підприємства (для осіб, щб 
мають стаж роботи не менше 2-х років).

Вступники на базі неповної середньої шко
ли складають екзамени з таких предметів: ро
сійської мови (письмово — диктант); матема
тики (усно).

Вступники на базі повної середньої школи 
складають екзамени з таких предметів: ро
сійської мови — літератури (письмово — 
твір); математики (усно).

Всі іногородні забезпечуються гуртожитком^ 
За довідками звертатися на адресу) 

м. Ксрч-15, Кримської області, селище Войко» 
ва, вул. Войкова, 1.

Випускники технікуму розподіляються на 
всі Підприємства МЧМ УРСР, дирЕКЦІЯГОРЯНСЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ТЕХН! КУМ

оголошує набір учнів 
на 1-й і ІІ-й курси денного, 1-й і Ш-й 
курси заочного і на 1-й курс вечірнього 
відділень на 1968 рік по спеціальностях:

1. Технік-тсплотехнік по теплотехніч
ному обладнанню промислових під
приємств — на денне і заочне відділен
ня на базі восьмирічної і середньої 
школи.

2. Телиіл-саитехиік по сантехнічних 
обладнаннях будов — на денне і вечір
нє відділення на базі восьмирічної 
школи.

3. Тсхпік-.чсханік по обладнанню фаб
рик хімчистки і окраски одягу і праль
них —• на денне відділення па базі 
восьмирічної школи.

Вступні екзамени проводяться:
Для вступників на базі восьмирічної 

школи: з математики їусно), росій-

ської чи української мови (диктант). .
Строк навчання: на денному відділен

ні 3 роки 6 місяців, на вечірньому і 
заочному 4 роки 6 місяців.

Для вступників' ' иа базі середньої • 
школи: з математики (усно), російської 
мови і літератури чи української мови 
і літератури (твір).

Строк навчання: на-денному відділен
ні 2 роки б місяців, на заочному відді
ленні 2 роки 6 місяців.

Учні денного відділення забезпечую
ться стипендією на загальних умовах.

Іногородні забезпечуються гуртожит
ком.

Строки прийому заяв:
Іїа денне відділення: на базі восьми

річної школи з І червня по Зі липня. 
На базі середньої школи з І червня по 
15 серпня.

На вечірнє відділення: з 3 травня по 
6 серпня.

На заочне відділення; з 3 травня по 
10 серпня.

Вступні екзамени будуть проводитись 
в слідуючі строки:

На денне відділеня з 1 по 20 серпня.
На вечірнє відділення — з І 

червня, з 1 по -10 липня і з 7 
серпня.

На заочне відділеня — з 11 
червня, з 11 по 20 липня І з 13 
серпня.

Документи приймаються щодня 
17 годин, крім неділі.

Без виклику на екзамени не приїжд
жати.

Адреса технікуму: м. Горлівка-26, До
нецької області, вул. Рудакова, 35.

Телефони: 98-35, 98-31 по місту.

Дирекція.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ 
зооветеринарний 

технікум
оголошує прийом учнів 
на 1968—69 навчальний 

рік 
на стаціонарний відділ по 
спеціальностях «Зоотехнія» 
і «Ветеринарія» та заочний 
відділ по спеціальності 
«Зоотехнія».

Технікум готує зоотехніків ’’ 
7а ветеринарних фельдшерів Г 
для роботи в колгоспах, рад
госпах, на племзаводах, 
станціях по боротьбі 3 хво
робами сільськогосподар
ських тварин, держплсмстан- 
ціях, ветдільницях.

Крім основної кваліфіка
ції, кожному випускникові 
присвоюються додаткові ква
ліфікації — шофера, техні
ка по. штучному осімснінню 
с-г тварин.

На 1-й курс стаціонарного 
1 заочного відділень прийма
ються особи з освітою за 7, 
8, 9 класів (строк навчання 
на стаціонарі 3 роки 6 міся
ців, заочно — 5 років); на 
3-й курс заочного відділу — 
особи з освітою за 10—11 
класів (строк навчання 3 ро
ки).

Документи приймаються 
на стаціонарний відділ — 
до 1 серпня 1968 року, на 
заочний — до І грудня 1968 
року.

Вступні екзамени: на ста- - 
ціонарному відділі — з 1-го 
по 20 езрпия, на заочному 
відділі — з 1-го серпня по 20 
грудня з таких предметів: на 
1-й курс — з української 
мови (диктант), математики 
(усно); на 3-й курс заочного 
відділу — з української мо
ви і літератури (твір), хімії 
(усно). Початок навчання: 
на стаціонарному відділі .з 
1-го вересня 1968 року, ца 
заочному відділі з 2 січня 
1969 року.

Учні забезпечуються стипен 
дією і гуртожитком на за
гальних підставах.

Для підготовки до вступ
них екзаменів при технікумі 
з 20 липня працюватимуть 
платні місячні курси.

Заяви надсилати на адресу: 
м. Олександрія, вул. Дібро
ви, 85. Зооветтехнікум.

ДИРЕКЦІЯ.

ОБИРАЙ
ПРОФЕСІЮ

ро-

на-

рік

ЗНАМ’ЯНСЬКИИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ

оголошує прийом учнів 
на 1968—196) навчальний рік 

На стаціонарний відділ по спеціальностях: 
Агрономія (на базі 7, 8 та 9 класів) строк навчання З 

ки 6 місяців.
Бухгалтерський облік (на базі 7, 8 та 9 класів) строк 

г.чання 2 роки 10 місяців.
Планування (на базі 10 та 11 класів) строк навчання 1

10 місяців.
Технікум готує спеціалістів агрономів, бухгалтерів і плано

виків сільськогосподарських підприємств.
Вступники на базі неповної середньої школи складають ек

замени з української мови (диктант) та математики усно; на 
базі середньої школи з української мови (твір) та матема
тики усно.

Відмінники навчання, а також демобілізовані офіцерн і 
військовослужбовці зверхетрокової служби приймаються без 
екзаменів.

Заящі приймаються до Зі липня 1968 року, а від випуск
ників шкіл до 15 серпня 1968 року.

До заяви додаються: документ про освіту (в оригіналі), 
автобіографія, медична довідка (форма А’» 286), три фото
картки розміром 3x4 см. Свідоцтво про народження, пас
порт, пред’являються особисто.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня 1968 року.
Початок занять з 1 вересня 1968 року.
При технікумі є заочний відділ за спеціальностями пла

нування і бухгалтерський облік.
Адреса: с. Шамівка, Знам’янського району, Кіровоградсь

кої області.
ДИРЕКЦІЯ. 
■■■■■ажвивявЛ

Кіровоградське міське профтехучилище № 4 
оголошує на 1968—1969 навчальний рік набір юнаків та дівчат 

у віці 15—17,5 років на спеціальності:
1. Формувальники машинного формування.
2. Слюсарі-інструмснталішнкн.
3. Слюсарі-ремонтники
•1. Слюсарі савтехнікн.
5. Слюсарі механоскладальних робіт.
6. Токарі (дівчата).

Вступники повинні мати оезіту не нижче 8 класів середньої 
школи і бути фізично здоровими.

Навчання в МПТУ 4 безкоштовне. Учні забезпечуються 
харчуванням, обмундируванням і спецодягом або стипендією і 
спецодягом, а учня.м-формувальннкам надається, в необхідних 
випадках, обладнаний гуртожиток.

Строк навчання 2 роки, а формувальникам машинного форму
вання і слюсарям механоскладальних робіт — 1 рік.

Початок навчання 1 вересня 196' року.
ТІ, хто вступає до училища, повинні подати особисто: заяву 

на ім'я директора, свідоцтво про освіту, характеристику із 
школи, свідоцтво про народження . (ті, хго досяг 16 років — 
паспорт), довідку квартального комітету чи сільської Ради з 
місця проживання, Автобіографію шість фотокарток (3x4 см).

Документи приймаються з 15 травня по 15 серпня ц. р. що- 
дня. крім суботи і неділі, з 14-ї голини.

Адреса училища: і»., Кіргвоград, вул. Жовтневої революції, 
20, МПТУ № 4. Телефони: 2-36-73, 2-37-50.

ДИРЕКЦІЯ.

ДО ДУШІ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №5 І

оголошує набір учнів на 1968—1969 навчальний рік
по спеціальностях: 

щтукатур-маляр-плиточннк, штукатури, муляри, плотники, 
слюсарі-монтажннки, слюсарі-саитехнікн.

Строк навчання — 1 рік; 
штукатури,, плотники, муляри, слюсарі-монтажннки.

Строк навчання — 2 роки: ,„
щтукатури-малярн-плнточпнки, слюсарі-монтажпикн, слюса 

^'в'учіілнще приймаються юнаки і дівчата віком 15—17 ро
ків З ОСВІТОЮ 8—10 класів. «аЛрчпрЧвННІУчні знаходяться, на повному державному забезпе іеніп, 
іногородні забезпечуються-гуртожитком. ппгпітпю

При бажанні учні можуть відвідувати загальноосвітню 
школу робітничої молоді

Початок занять 1-го вересня 1968 року.
Вступникам до училища необхідно подати слідуючі ДОКУ* ЙЇЇ "заяву* іїа ім’я директора, автобіограф іє паспорт або 

свідоцтво про народження, документ про освіту, доыдку З 
місця проживання з зазначенням складу сім і, хаРак* Р 
тику зі школи, 4 фотокартки, довідку з колгоспу "Р° 
на вступ в училище (для проживаючих о сільських м <-Ц 
востях). •

Документи приймаються в канцелярії училища.
Адреса училища: м. Олександрія, селище Димитрове, вул, 

Трудрсзсрвів, 23. ДИРЕКЦІЯ,

Полтавський ... “ інститут
ОГОЛОШУЄ набір студсвтів на 1 курс 1968—1969 навчаль

ного року з відривом від виробництва иа факультети: агро
номічний,. зоотехнічний, економічний та механізації сільсько
го господарства.

Інститут готує висококваліфікованих спеціалістів сільсько
го господарства широкого профілю: вчених агрономів, вче
них зоотехніків, економістів по бухгалтерському обліку и 
сільському господарстві, вчених агрономів-економістів, інже- 
нерів-мехаяіків сільського господарства.

На навчання з відривом від виробництва приймаються гро
мадяни СРСР віком до 35 років, які мають --- - 
спеціальну середню освіту та успішно складуть 
замени.

Прийом заяв до 31 липня.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Вступники тримають екзамени з профілюючих 

иа факультети: агрономічний і зоотехнічний — з

01000131010071013101

Міністерства 
сільського господарства

Казахської РСР

загальну або 
вступні ек-

Оголошує прийом учнів 

на 1968—1909 навчальний рік

Харківський механічний технікум 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на повий учбовий рік.

Технікум готує спеціаліст іп по холодній обробці металів, 
дизелебудування, монтажу 1 ремонту промислового облад
нання і плануванню на промислових підприємствах.

Технікум має денпе 1 вечірнє відділення і приймає учнів 
на базі 8 і 10 класів.

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Прийом заяв з і червня. До заяви додаються такі доку

менти: атестат чв свідоцтва про освіту, автобіографію, ме
дична довідка (форма А’: 286), три фотокартки. Довідка з 
місця робот (для поступающих па вечірнє відділення).

Наша адреса: м. Харків-36, селище Артема, вул, Войкова, 
2-а. Телефон 20-51-85.

ДИРЕКЦІЯ.

у

дисциплін 
,г_„,______ ________ _ фізики (ус

но)," хімії (усно), біології (усно); економічний — з матема
тики (усно), хімії (усно), біології (усно); механізації сіль
ського господарства — з математики (письмово і усно), фі
зики (усно).

Всі вступники також тримають екзамени з російської або 
української мови (гвір). * - ,

Прийом провадиться за загальними правилами Міністер
ства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР. затверд
женими на 1968 рік.

З 5 травня по ЗО липня продовжують роботу підготовчі 
курси для вступу в інститут. Вартість навчання на курсах — 
7 карбованців на місяць. До заяви про вступ на курси слід 
додати документ про середню освіту.

Заяви і документ надсилати на адресу: м. Полтава, 3, ву
лиця Сковороди, № 1-3, приймальна комісія.

РЕКТОРАТ,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СЕРЕДНЯ ШКОЛА-1 НТЕРНАТ 
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1968—1969 навчальний рік в 1—10 класи.
Для вступу подати такі документи:

Заяву на ім’я директора школи, свідоцтво про народжен
ня (оригінал), довідку з місця роботи і про заробітну плагу 
батьків чи опікунів, довідку з місця проживання і про 
склад сім’ї, довідку з соцзабезу, медичну довідку про стан 
здоров’я.

Прийом документів проводиться з 1 травня 1968 року що
денно. 4

По питанню прийому звертатися в канцелярію школн-іи- 
тернату з 8.00 до 16.00 години, щодня.

ДИРЕКЦІЯ ШКОЛИ.

Іїа стаціонарному навчанні училище готус 
клубних працівників:

керівників самодіяльних оркестрів народних
1 духових інструментів, хорових, хореографіч
них і театральних колективів. Строк навчання 
З роки.

На заочному навчанні училище готує керів
ників хорових колективів, оркестрів народних 
інструментів те бібліотекарів середньої квалі
фікації Строк навчання в клубному відділі 
З роки 4 місяці, на бібліотечному — 2 роки
2 місяці.

ІІ<і стаціонарне навчання приймаються осо-

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редантора — 2-45-00, відпо' 
відзивного секретаря — 2-45-35, еіддГ 
л'в - 2-45-36.

та середню

і бібліотеч- 
приймаються

Олександрійське культосвітнє училище 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1968—1969 навчальний рік
би, що мають неповну середню 
освіту.

На всі спеціальності клубного 
ного відділів заочного навчання 
особи з середньою освітою.

Заяви приймаються на стаціонарне навчання 
до 31 липня, на заочне — до 10 серпня.

Вступні екзамени на стаціонарному навчанні 
проводяться з 1 по 20 серпня, па заочному — 
і 10 по 20 серпня.

Документи надсилайте на адресу: м. .Олек
сандрія, вул. Діброви, 47.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
оргап Кировоградского 

обкоме ЛКСМУ 
Г, Кировоград,

иа 1 курс зоотехнічного, 
ветеринарного і бухгалтерсь
кого відділення осіб, що за
кінчили неповну середню 
школу, і що закінчили .се
редню школу па 2 курс и 
групи прискореної підготов
ки зоотехнічного А ветери
нарного відділень,

Вступиики здають вступні 
екзамени:

на 1 курс з російської мо
ви (диктант), математики 
(усно' Я письмово).

на 2 курс р російської мо
ви (твір) математики (усно), 
хімії (усно).

Переважним правом всту
пу користуються особи, на
правлені на навчання рад
госпами і колгоспами, що 
мають стаж роботи не мен
ше 1-го року, демобілізовані 
з рядів Радянської Армії, а 
також нагороджені по за
кінченні школи похвальни
ми грамотами, золотими та 
срібними медалями.

Зараховані до технікуму 
забезпечуються стипендією в 
зв’язку з' положенням.

Прийом заяв до 31 липня.
Прийомні екзамени з 1 по 

20 серпня.

Початок занять з 1 верес
ня.

Для вступу на ім’я ди
ректора технікуму подають
ся документи: заява, сві
доцтво про освіту (в оригі
налі), свідоцтво про народ
ження (в оригіналі), автобіо
графія, три фотокартки 
(розміром 3x4), довідка про 
стан здоров’я, довідка про 
склад сім’ї І матеріальний 
стан (одержувана зарп.щ^ 
та), паспорт пред’являється 
особисто, характеристика-рс- 
комендація і копія трудопої 
книжки для вступу в 
ніку.ч направлених від 
подарств.

тех- 
гос-

Заяви 
правляти на адресу: 
лодар, ул. Володарского, 
129, зооветтехпикум.

її документи
г.

па-
Пав-

ДИРЕКЦІЯ.
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