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КАНІЖ —
СВЯТКОВИЙ
2 червня, в переддень 50-річчя Ка- 

нізького повстання проти німецько-ав
стрійських окупантів, в Квнежі відбу
лися спільні урочисті збори райкому 
КП України, райвиконкому, сільської 
Ради і представників трудящих села.

Вчора, 3 червня, в Канежі відбула
ся демонстрація і мітинг трудящих, 
присвячені 504)іччю повстання. Сотні 
вінків було покладено до пам’ятника 
і могил загиблих.

-------  ------------------------------ - НОВИНИ

ЗВІТУЮТЬ ВИПУСКНИКИ

У зв’язку з закінченням навчального року учні 
Кіровоградського музичного училища дали звітні 
концерти в приміщенні філармонії та в парку 
імені Перемоги.

В програмі молодих музикантів — твори компо. 
знторів-класпкір, народні мелодії. Зокрема, духо- 

I: ; вий оркестр порадував баладою «Чапаев», «По- 
І люшко-поле». Оркестр народних інструментів 
, виконав увертюру Шишова «Слава народам на- 

V і шої країни» (диригент — випускник училища 
В. Ревенко), «Ах вы сени мол, сени» в обробці 
Куликова (диригент — випускник А. Марченко) 
та інші твори. • •

НОВИНИ ~ _

ДЕНЬ ПРОПАГАНДИСТА

Позавчора б Кіровограді проведено День про
пагандиста. Коли пропагандисти, секретарі первин
них партійних і комсомольських організацій міста 
зібралися в парку імені Перемоги, перший секре
тар міськкому партії І. П. Валявськнй урочисто 
відкрив свято пропагандиста. Секретар міськкому 
партії А. Д. СухачоБ підсумував зроблене пропа
гандистами за рік, поставив нові завдання. Потім 
І. П. Валявський вручив грамоти міськкому КП Ук5, 
раїни і цінні подарунки кращим пропагандистам. 
Грамоти і подарунки пропагандистам комсомоль
ської політосвіти вручив секретар Кіровоград
ського міськкому комсомолу Ю. Руднєв. Серед 
нагороджених — пропагандист семінару «Молодь 
і суспільний прогрес» В. Пацюк із заводу «Чер
вона зірка», пропагандист гуртка «Кругозір» на 
агрегатному заводі М. Жиґальцов, пропагандист 
клубу «Прометей» у першій міській лікарні Є. Су- 
'ботіна та інші.

Потім присутні проглянули виступи «Ятрані», 
учасників художньої самодіяльності ШВЛП та Кі
ровоградського музичного училища.

, НОВИНИ

ВСЕСОЮЗНА СТУДЕНТСЬКА
В Каунасі відбулась XV Всесоюзна студентська науко

ва конференція з питань фізичної культури і спорту, а 
роботі якої взяв участь і студент IV курсу Кіровоград
ського педінституту Володимир Абакуменко. Він виступив 
На конференції з доповіддю «Вплив фізичних вправ на 
розумову сферу і сферу рухів у дітей допоміжної шко
ли». В цій роботі студент наводить експериментальні да
ні дворічних спостережень і досліджень, проведених сту
дентами вузу та автором доповіді.

Роботу гуртківців кафедри анатомії і фізіології опуб
ліковано в матеріалах конференції і відзначено грамо
тою.

ДОБ
РОГО
РАНКУ

щуванню молодня
ка сприяє хороша 
погода І добра го
дівля. Є вдосталь 
зелених кормів, 
концентратів. Се
редньо добовий 
приріст живої ва
ги кожної качки 
досягає 28 грамів. 
А планували — 24.

Заодно обмов
люсь, що в цьому 
році продали дер
жаві понад 1543 
центнери качиного 
м’яса. А до комсо
мольського юві
лею відгодуємо 
ще 850 тисяч голів.

БУДЕ ПО
20 ТИСЯЧ!

Йду на світанні сільською вулицею, 
А поруч:

— Доброго ранку!
Я на мить розгубилась. За час, 

який мені довелося жити в місті, я 
вже відвикла, що о селі вітаються всі.

Вперше мене привітали, коли я ви
йшла на ганок, потім, коли до кри
ниці по воду пішла. А ось іду до 
фабрики і всі — діти, літні люди, 
хлопці й дівчата вітають л)ене, хоч, 
крім того, що я новий зоотехнік, ні
хто про мене нічого не знає.

Я теж про них ще нічого не знаю. 
Але вже збагнула, що вони люди 
доброзичливі. І вітаюсь теж з ними.

...Весна 1968 року. Нам, студентам Хар
ківського зооветеринарного інституту вру
чили дипломи і путівки п різні області Ук
раїни. Я одержала призначення в Кірово
градську. З хвилюванням їхала и незна
йомий радгосп. Зупинилась в Устннівці, 
згодом в райцентр приїхала машина і до- 
ставила в радгосп «Сагайдак», де зараз 
з працюю зоотехніком.

Наступного дня директор радгоспу 
М. Й. Кулик і головний зоотехнік М. І. 
Самсонснко показували мені пташники, 
цехи птахофабрики.

Скажу відверто — боязно стало.
Поспішаю на ферму. Сьогодні ма

ють відправляти на Долинський пта
хокомбінат молоде поголів’я качок. 
І вчора возили, і позавчора. На пе
реробний пункт щодня доставляємо 
по 2560 голів. Кожна качка важить 
по 2 кілограми.

Качки у нас ростуть швидко. Виро-

Торік в нашому господарстві був 
падіж. Нині вирішено надолужити 
втрачене. А значить — потрібні под
війні зусилля. Тут якраз варто про 
колектив птахарок сказати. Адже чи 
не найголовнішу роль він грає. Де 
нема згоди — діла немає. Наші пташ
ниці — молодці. І Катя Садовенко, 
і Тамара Сапожникова, і Надя Коно- 
пвтенко. Вони люблять птицю. Кож
на з дівчат доглядає по 14 тисяч ка
чок. Зайдеш а цех одразу видно, 
що все тут до ладу. Поїлки чисті, кор
ми роздані, качки посортовані, як го
диться.

...Пообіді в кімнаті пташниць збирається 
наша бригада. Радимось, сперечаємось, 
вирішуємо. Тут і зооветвавчавня прохо
дить. Добрими «викладачами» стали ке
руючий фабрикою О. 1. Зачепа та голов
ний зоотехнік М. 1. Самсонепко. Я теж 
читаю лекції.

А оце після засідання правління 
директор запитав:

— Не сумуєш за Київщиною?
Я, звичайно, відповіла, що ні. Ніко_, 

ли сумувати. А в радгоспі мені дуже 
подобається. Гарно тут. На 360 гек
тарах сад, багато ставній, ліс. І люди 
хороші. І робота до душі. Хоч, прав
да, не завжди вихідний собі викроєш. 
Та що зробиш? Так треба.

Зате приємно, коли одержуєш за
доволення від роботи, коли щодня 
тобі бажають доброго ранку!

Валентина МАНЧЕНКО, 
зоотехнік.

Я навіть уяви не мала про цю птахо
фабрику. Якось від подруг довідалась, що 
заиіичують будівництво нових корпусів і 
скори мають здати забійний цех на €а- 
гайдацькій фабриці. Поїхала...

Не хочеться зараз пригадувати про свої 
перші трудові кроки, про невдачі. Краще 
сказати про сьогоднішній день. Адже 
втішно, що зараз успішно ииконуемо взяті 
соціалістичні зобов’язаний на честь юві
лею. Відрадно й тс, що за два місяці від
годівлі помітний непоганий приріст живої 
ваги качок. Є по 28 грамів на голову. А 
що треба ще? Звичайно, но слід зупиня
тись на досягнутому. Більше бути вимог
ливими до себе. Мста кожної пташинці 
цього року доглядати не по 14 тисяч ма
чок, а по 20 тисяч.

Поділюся своєю мрією. Хочу вступити до 
сільськогосподарського технікуму. Заочно. 
Працюватиму і вчитимусь, качок, догляда
тиму.

Приїздіть до нас на фабрику. Багато 
цікавого побачите...

Кати САДОВЕНКО, 
пташимцпо

Уже не перший рік Віру 
БУЛАТ на комбінаті «Дніп- 
роенсргобудіндустрія» вва
жають кращою мотористкою. 
А нині вона серед тих, хто 
досяг найвищих показників 
в змаганні на честь 50-річчя 
ВЛКСМ.

Фото Г. ЧОБІТКА.

ПЛЕНУМ ЦК КПЧ
ПРАГА. Тут закінчився 

пленум ЦК Компартії Че- 
хословаччини. '

З головною доповіддю на 
пленумі виступив перший 
секретар ЦК КПЧ О. Дуб- 
чек. Він охарактеризував 
нинішнє становище в партії 
і суспільстві, розповів про 
діяльність органів ЦК КПЧ 
за. період після січневого, 
пленуму, намітив дальші 
завдання партії но здійс
ненню програми дій КПЧ, 
по посиленню керівної ролі 
партії в суспільстві. Допо
відач спинився на питаннях 
підготовки надзвичайного 
XIV з’їзду партії.

Пленум прийняв резолю
цію «Про сучасне станови
ще і дальші дії партії», 
схвалив «Звернення 'Цен
трального Комітету КПЧ до 
членів партії і до всього на
роду» з закликом активно 
співробітничати в ім’я даль
шого успішного розвитку 
Чехословацької Соціалістич
ної Республіки, прийняв рі
шення про державно-пра
вовий устрій ЧССР.

(ТАРС).

1 БУДЕ ШИРОКА ВУЛИЦЯ
Тягнеться сіра стрічка дороги, облямована 

широким поясом лісосмуг. Одразу й не зба
гнеш, що село за ними причаїлось. Зараз тут 
тихо. Хіба що довгошиї крани скрекочуть на 
будовах, та іноді машина пронесеться, здій
маючи куряву.

Перше, що кидається в очі — риштування. 
Бере цікавість. Що ж то вони будують? .

— Дитячий садок! — каже смаглявий юнак 
не без гордості.

— А потім — побутовий комбінат, лазню.
— Яким ти уявляєш своє село?
Сонце іскристе, веселе і тепле. Ліс яскра

во-зелений.
Повітря теж зеленувате.
Хлопець довго дивиться, думає, а тоді;
— Я можу сказати, яким воно стане. За 

новим проектом наше Докучаєво не буде схо
же на інші. Гарний проект. Буде головна ши
рока вулиця. В неї в.іються маленькі. Голов
на на площу вийде. Я уявляю її в зелені, 
чисту, цінроку.

Він поет і будівельник. Він — Іван, Па- 
насюк, людина, що вимріяла своє ща^тц тут, 
серед веселкових барв рідного степу.

і я знала: це не фальшиві слова, Вони 
торкнулись струн закоханого серця.

ПРИГОРЩА ЗЕМЛІ
Гостюючи в докучаївців, не можна не від

відати тракторної бригади. Хоч міститься во
на на краю села — далеченько, все одно до
рога приведе туди, і неодмінно доведеться 
зустрітись з трактористами, познайомтесь з 
високочолим Віктором Макаровим, з ланко
вим механізованої ланки Анатолієм Лєщем- 
ком, з «асом» мехаиізаторської ниви Мико
лою Асмоловнм.

А Віктор Васильович Валах багато цікаво
го розповість. Як нещодавно і мені розповів:

— Працюю в полі з механізатором Іваном 
Трясюком, який в минулому вирощував по 
сорок і більше центнерів качанистої з іскта- 
ра, а торік, незважаючи на тс, що вологи 
було обмаль, завдяки високій культурі зем
леробства, мав по 29 Центнерів иа круг. Нині 
закінчили черговий обробіток 150-гентарної

площі, відведеної під кукурудзу на зерно 1 
170-гск гарну — на силос. •

Люблять молоді трактористи землю. Переко
патись можна, навіть, на тому, що коли один 
з них говорив зі мною, сидячи на культива
торі, то весь час тримав у руках пригорщ 
землі. Пересівав її, розглядав. Одна лиш при
горщ! Із широкого, безмежного поля,

ЗОЛОТИН СОН ЯБЛУНЬ
Дорога вела до центру.
Після робочого дня зібрались комсомольці 

біля приміщення сільського клубу.
і вже нс Катя Садовенко, а Уляна в п’єсі 

.«Сватання на Гончарівці». А два брати — 
Багрії — суперники біля тенісного стола.

Володимир Ніжснський, секретар комсо
мольської організації про щось радиться з 
педагогом Л. М. Нсчай. Катя Романенко під
бирав потрібні книги в бібліотеці. Вона мріє 
юристом стати. Валентина Манчевко пропо
нує завідуючому клубом Ф, П, Орєховському 
підготувати лекцію.

А я до ватажка сільських комсомольців:
~- У вас завжди так?
— Недавно в нас єдиною темою були тамці 

«до упаду». Але вона швидко вичерпалася. 
Та й хіба могло це об’єднати, наприклад, 
вчителя і зоотехніка, бібліотекаря і ветери
нара, коли вони не мали спільного інтересу?

Тепер — зовсім інакше. Люди різних профе
сій збираються щовечора тут. Лекції, диспу
ти... Це зблизило, зріднило. Розмова і про ка
чок га сукні, про спорт та художню самоді
яльність.

Оце днями був диспут «Ім’я тобі — комсо
мол».

Мені пощастило зустрітись з людьми різних 
професій, різних покливаиь, та в яких єдина 
дорога й мета.

Автобус м’яко котився грунтовою дорогою, 
а я ще довго бачила перед собою молодого 
будівельника, який тримав небо в долонях, 
бачила тракториста па фоні весняного поля.

В моїх пухах дзвенів молодий дівочий спів. 
Смфігдові яблуні прощально махали вітами, 
даруючи золотий сон.

Л. ПОПРАВКО, 
спецкор «Молодого комунара»,

с. Докучаєво
Устивізський район.
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ЗУСТРІЧ З ПИСЬМЕННИКАМИ
31 травня член Политбюро ЦК КПРС, 

перший секретар ЦК КП України това
риш ГІ. ІО. Шелест зустрівся з керівни
цтвом Спілки письменників України та 
партійного комітету. В розмові, яка про
йшла у винятково теплій і щирій обста
новці, взяли участь Перший секретар 
правління Спілки письменників України 
О. Т. Гончар, секретарі Спілки ГІ. А. 
Заіребельний, М. Я. Зарудннй, В. О. Ко
ротич, Л. М. Новиченко, Д. В. Павлич- 
ко, П. И. Панч, член президії правлін
ця Спілки М. П. Бажан, секретар парт
кому В. П. Козаченко, заступники секре
таря парткому Я. В. Баш та І. А. Цюпа.

Під час зустрічі відбувся широкий 
рбмін думками про шляхи дальшого 
розвитку української радянської літера
тури. Мова йшла, насамперед, про те, 
иіо Спілка письменників повинна віді
гравати велику роль в організації і 
спрямуванні літературного процесу, в 
ідейному загартуванні майстрів слова, 
всією своєю діяльністю сприяти підне
сенню художнього рівня і бойовитості 
літератури соціалістичного реалізму, ви
ховувати у кожного члена Спілки почут
тя високої громадянської відповідаль
ності перед партією і народом.

Активно сприяти своєю творчістю ви
хованню трудящих у дусі безмежної 
відданості ідеям марксизму-ленінізму, 
справі Комуністичної" партії, в дусі ра
дянського патріотизму, ленінської друж
би народів і пролетарського інтернаціо
налізму — почесний обов’язок, літераго- 
рір республіки. ’

Справа честі літера горів України, від
значалося на зустрічі, прийти до сторіч
чя з дня народження В. І. Леніна з но
вими визначними творами, високохудож
ньо відобразити і оспівати велич пере
мог українського народу, який разом з 
усіма народами Радянського Союзу,' під 
мудрим керівництвом Комуністичної 
партії здійснює заповіти великого вож
дя і вчителя трудящих.

Товарній ГІ. 10. Шелест па закінчення 
розмови щиро побажав керівництву 
Спілки письменників України, всім літе
раторам республіки щастя, здоров’я, 
плодотворної творчої роботи на благо 
рідного народу, соціалістичної Вітчизни.

На зустрічі буя присутній і взяв 
участь у розмові кандидат у члени По- 
літбюро, секретар ЦК КП України Ф. Д. 
Овчаренко.

(РАТАУ).

в Росії, в галузі внутрішньої політики

лян, про зростання світового 
революційного руху говорив у 
цій промові Ілліч.

ПРОСТИВ
SS2

КРИЛА
РЕВОЛЮЦІЇ

Цей знімок зроблений 31 
іічня 1918 року в Смольному. 
Якраз тоді за рішенням ЦК 
партії Петроградське видав
ництво готувало випуск вибра
них творів Леніна. Для книги 
потрібна була фотографія Во
лодимира Ілліча. Зробити її за
пропонували фотопортретисту- 
професіоналу М. С. Наппель- 
бауму.

Тоді Леніна небагато людей 
ще знало в обличчя, портретів 
його що не друкували. Не уяв
ляв собі зознішності вождя І 
Далекий від політики фото
граф. ’

«Я серйозно думав зустріти 
людину, схожу на одного з ві
домих мені по літературі геро
їв французької революції — з 
чорному, довгому сюртуці, 
оперезаному червоним шар
фом з кобурою ... Але назу
стріч вийшла звичайна і напро
чуд дуже скромна людина. З 
першої ж миті мене вразила 
його простота, — згадував фо
тограф. — Ні найменшої пози, 
жодного руху, що 
офект».

Перед портретистом 
дуже важке завдання: 
сувати гармонійно 
геніальності і величі 
простотою.

Маленька кімната, зідведена 
під кабінет, вміщувала лише 
письмовий стіл і кілька стіль
ців. Зйомка відбувалась о кон
ференц-залі, широкі вікна яко
го давали більше світла. Цей 
Знімок Наппельбаум зробив 
якраз тоді, коли заходило сон
це, і його, проміння заглянуло 
її зал, освітило обличчя Ілліча.

День 31 січня 1918 року па
м'ятний ще й тим, що з цей 
день В. І, Ленін виступив із за
ключним словом перед за
криттям третього Всеросійсько^ 
го з’їзду Рад. Про значення з'їз
ду, про переваги нового ладу, 
про єднання робітників і се-

б'є на

виникло 
зафік- 

поєднання 
духу з

«У нас, 
тепер остаточно визнано новий державний лад со
ціалістичної Радянської республіки, як федерації 
вільних республік різних націй, що населяють Ро
сію. І тепер усім, навіть, певен, нашим ворогам 
видно, що новий лад, влада Рад, не вигадка, 
не партійний прийом, а результат розвитку само
го життя, результат світової революції, яка сти
хійно складається. Згадайте, що всі великі рево
люції прагнули завжди змести дощенту старий 
капіталістичний лад, прагнули не тільки завою
вати політичні права, але й вирвати саме управ
ління державою з рук панівних класів, всяких 
експлуататорів і гнобителів трудящих, щоб раз 
назавжди покласти край всякій експлуатації і 
всякому гнобленню. Великі революції саме й праг
нули зламати цей старий експлуататорський дер
жавний апарат, але досі це не вдалося зробити 
до кінця. І от Росія, в силу особливостей свого 
господарського і політичного становища, тепер 
перша досягла цього переходу Державного прав
ління в руки самих трудящих. Тепер ми, на роз? 
чищеному від історичного мотлоху шляху, буду
ватимемо міцну, світлу будову соціалістичного 
суспільства, створюється новий, небачений в істо
рії. тип державної влади, волею революції по
кликаної очистити землю від всякої експлуатації, 
насильства і рабства.

... Ось основа нашої федерації, і я глибоко пе
реконаний, що навколо революційної Росії все 
більше й більше групуватимуться окремі різні фе
дерації вільних націй. Цілком добровільно, без 
брехні і заліза, ростиме ця федерація, і вона 
незламна. Найкраща запорука її незламності — 
ті закони, той державний лад, який ми творимо 
у себе. Зараз ви тільки що чули закон про соціа
лізацію землі. Хіба цей заков не запорука, що 
єднання робітників і селян нині нерозривне, що 
ми при такому єднанні будемо спроможні пере
могти всі перешкоди на шляху до соціалізму?

... Ви вже обізнані з телеграмами про станови- 
Ще революції в Німеччині. Вогняні язики рево
люційної стихії спалахують все сильніше й силь
ніше над усім прогнилим світовим старим ладом. 
Це не було теорією, абстрагованою від життя, 
не було фантазією кабінетних людей, що ми, 
створивши Радянську владу, покликали до життя 
такі самі спроби і в інших країнах. Бо, повторюю, 
іншого виходу у трудящих з цієї кривавої бойні 
не було. Нині ці спроби вже здійснюються у міц
ні завоювання міжнародної революції. І ми за
криваємо історичний з’їзд Рал під знаком все 

ЦостущоТ світової революції, і недалекий той 
час, коли трудящі всіх країн зіллються в одну 
вселюдську державу, щоб взаємними зусиллями 
будувати нову соціалістичну будову»...

II ЕРША
МАНІФЕСТАЦІЯ

РИ привезли а село! 7пер£' 
давалося людською хвнл«...., 
неслося по натовпу.

з Києва, кажуть.
— Рада робітничих, депута

тів Києва передала Капежу Ці 
прапори, як зпак братерського 
єднання з нами!

_  Значить, щоб I мн йшли 
разом з робочим людом.
- Світе ж ти Мій: І нас, 

бідакіз, за Людей мають!..
На маніфестацію закликали 

всіх присутніх на сільськім 
площі. Винесли яскравобаїря- 
ні прапори. На одному гРа' 
мотніші прочитали: <Хай жи
ве демократична республіка!», 
а на другому, більшому: 
сХай живе РСДРП!». їх нес
ли п голоаі колони. Зустрічні 
селяни скидали шапки і за 
старою звичкою побожно 
хрестилися на прапори, як на 
найбільшу святиню.

Колона маніфестантів орга
нізовано, з революційними 
піснями пройшла по головній 
вулиці. На кожнім перекрест
ку зупинялися слухати орато
рів. Одностайно вирішили ма
ти своє повне волосне само
врядування, влаштувати шко
лу для всіх дітей і читальню 
для всього населення.

— Куме, вн тільки глянь
те: яка-то нас тут сила!_ 1 - 
вам!
- А 

рогви 
серце 
вонс знамено!

— Наше. „ ,
До пізньої ночі в Канежі 

гриміли оркестри, чулися піс
ні. В спраглі селянські душі 
й серця Революція кидала 
щедрий засів.

Іван БОПКО, 
краєзнавець.

Звістка про повалення са
модержавства передавалася в 
Канежі з уст в уста. Навіть 
на далеких кутках заговори
ли про це вголос.

Спершу з острахом:
— Чули, Максиме, новину?
— Яку?
— Що царя вже нема!
—> А що ж воно тепер буде?
— Не інакше, як скоро на

стане кінець світу!
— Ай справді!..
А через декілька днів:
— А Мнколашку, як той, бу

ло каже, під три чорти І чет
верту відьму — за непридат
ністю скинули!

— Нема за чим шкодува
ти — такс миршавеньке було. 
Вкинь у річку — І жаби не 
їстимуть.

— От би тепер земельки 
нам дали, земельки!

— Та війну скоріше кінча
ли. Діти без батьків ростуть, 
поля забур’янились.

— Досить крівці порозлива
ли мужицької по чужих ПО
ЛЯХ.

— А вдів?! А сиріт СКІЛЬКИ?!
— Треба миру та народно» 

влади. Інакше, що ж то за ре
волюція до біса!

Чекаючи нових звісток, по
серед Канежа постійно юрми
лися чоловіки. Біля них б:лі- 
лн жіночі хустки. Привезені 
кимось з Єлнсаветграда чи з 
Новомиргорода новини й чут
ки миттю 
ДІІЛИСЬ по 
просторіні 
читувалися

З квітня __  г_ , _
зібралося багато селян з су
сідніх сіл. Казали, що було з 
десять тисяч. Село вирувало. 
На грудях у багатьох капі
тал яріли червоні стрічки.

— Прапори! Червоні прапо-

Вчора, ^червня, спов
нилося 50і років з дня 
Канізького повстання 
проти німецько-австрій
ських окупантів, одного 
з найбільших повстань 
на Україні. Пройдуть ро
ки, пройдуть сторіччя, 
та подвиг перших бор
ців за владу Рад ніколи 
не забудеться, бо той 
подвиг торуваа нелегкий 
шлях до сьогоднішнього 
щастя.

все то люду, скажу я 

як па' он ті червоні по
дивлюся, у мене аж 

завмирає — наше чер-

1

розноснлися-розхо- 
сслу, мов кола на 
Висі. А газети за- 
до дірок.

1917 року з Капіж

«ви
ВСІ

Перемога соціалістичної революції в 
Росії і на Україні, а також перші успіхи 
радянського будівництва викликали ша
лений опір внутрішньої і зовнішньої 
контрреволюції. В другій половині лю
того 1918 року почалося вторгнення ні
мецьких окупантів на Україну. Під за
хистом німецько-австрійських багнетів у 
міста і села поверталися вигнані рево
люцією, розлютовані пани.

В середині травня 1918 року повер
нувся в старе гніздо, у Павлівну, і помі
щик Лупенко. Але не сам, а з карателя
ми. Ті оточили село, підпалили кілька 
хат, а потім зігнали селян і вчинили над 
ними дику розправу.

Після виходу карального загону з Пав
лівни селяни вбили пана-катюгу та його 
управителя, а самі подалися в Каніж, де 
на той час згуртувався добре озброєний 
партизанський загін.

Коли павлівці прийшли в Каніж. там зараз 
же скликали сільський схід, який вирішив 
усім виступити проти окупантів і гайдамаків.

Того ж дня розпочалася гаряча підготовка до 
повстання. Насамперед, треба було дістати 
зброю. Чимало її знайшлось у селян — недав
ніх фронтовиків з Каніжа, Павлівни, Панче- 
вого, Осптияжкн та Інших сіл. Допомогли 
повстанцям зброєю та боєприпасами і робіт
ники Єлисазетграда. Суло сформовано загін, 
який налічував 700 чоловік. Ного очолив Па
нас Данилович Данилов. 20 травня 19ІЯ року 
загін у складі чотирьох рот, кавалерійської 
групи, вирушив з Каніжа І розташувався на 
околиці села біля кладовища.

Повстанці ставили своєю метою визво
лити волость від окупантів, допомогти у 
вигнанні ворога трудящим Єлисаветгра- 
да, об’єднати з ними свої сили для даль
шої боротьби з інтервентами.

Кінна розвідка, послана повстанцями, 
виявила, що німецько-австрійські вій
ська стоять у Веселівці. Загін сміливо 
атакував село. Захопивши ворога зне
нацька, повстанці розгромили ворожий 
ескадрон, забрали коней, зброю, боє
припаси. Перемога в першому бою за
палила повстанців. Вони повели наступ 
на Арсенівку, де були зосереджені ос
новні сили окупантів. Однак гарматним 
і кулеметним вогнем німці зупинили ата
куючих. До пізньої ночі тривала пере
стрілка, не вщухали ворожі гармати. В 
Канежі. піднялась паніка, населення по
чало тікати в степ, забираючи із собою 
майно, худобу.

Бої з ворогом показали, що сил повстан
ського загону не вистачить для нищівного уда
ру. Становище погіршало, коли частина селян 
підмовилась брати участь у повстанні. До то
го ж окупанти стягнули до Канежа нові сили. 
Загін змушений був розійтися невеликими 
групами. Але окупанти довго боялися входи
ти □ повсталі села. Оточивши їх, вони обе
режно просувалися до населених пунктів.

Поступово стискувалося вороже кіль
це і навколо Каніжа. Німецько-австрій
ські інтервенти нікого не випускали.

Кожного, хто потрапляв їм на очі, роз- ! 
стрілювали на місці. Над селом весь час : 
кружляв аероплан.

Третього червня окупанти зайняли се
ло. Почалася дика розправа над жителя
ми. Кількох чоловік німці розстріляли, 
коли входили в село, навіть не по
цікавившись, чи брали вони участь у 
повстанні.

Потім солдати зігнали всіх до огоро
жі біля церкви. Неначе худобу гнали во
ни людей на місце збору, б’ючи їх при
кладами.

У церкві тим часом проводилась обідня. Ко
ли вона закінчилась, усіх селя» поставили в 
ряди перед папертю, а від священика офі
цер зажадав, щоб той назвав більшовиків. 
Священик Кощунськнй відповів, що він У 
цьому селі недавно і нікого не знає. Батюшка 
брехав, бо щойно з його допомогою поміщик 
Лупенко, брат вбитого селянами Лупенка, 
склав список, за яким кількох чоловіків уже 
було розстріляно. Священик не хотів лише 
при людях зраджувати. Тоді офіцер ударив 
Кощунського палицею, і той почав иавманвя 
називати прізвища.

Люди стали заперечувати.
— Батюшко, що ви робите? Адже ми 

не більшовики, — кричали декотрі.
На заперечення «божий слуга» відпо

відав:
— .Нічого відмовлятися, ви всі біль

шовики.
Багатьох активістів видали окупантам 

куркулі. Увечері всіх шістдесятьох ЧО
ЛОВІК, чиї прізвища назвали піп та кур
кулі, австро-німецькі окупанти відвели 
в поле і розстріляли. Того ж дня, 3 черв
ня, на крилах вітряка вони повісили ві
сім учасників боротьби за владу Рад.

Ще кілька днів чинили насильства в 
Каніжі війська загарбників, а коли вони 
вийшли звідти, розправу над селянами 
продовжував залишений ними караль
ний загін.

Після трагедії, пережитої трудящими 
Каніжа та навколишніх сіл, тут на де
який час настала тиша. Та скоро її пору
шили постріли народних месників. Час
тина повстанців влилася а партизанські 
загони, створені Єлисаветградськнм 
підпільним повітовим ревкомом, І З 
складі цих загонів допомогла Червоній 
Армії вигнати німецько-австрійських 
окупантів і петлюрівські банди з повіту.

Зараз Каніж — велике і красиве село. 
Далено лине слава про його два кол
госпи — імені Леніна та імені Свердло
ва, про. його працьовитих людей,

На твденній околиці росте невелич
кий гайок. Там акація тріпоче листям, 
там шумлять, не змовкаючи, кучеряві 
клени, там вітер колише шовкову траву 
і квіти на братській могилі. Квіти на ній 
ніколи не в януть, бо невмируща пам'ять 
про перших борців за владу Рад.

О. НАГОРНИИ.
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І ВЕРСТАТ,
I ПАРТА

В широкій мальовничій 
долині розкинувся Новий 
Стародуб.

Вечірні сутінки огорта
ють село. Йде на спокій 
натружений день. З поля 
повертаються хлібороби. 
На подвір'ї вечірньої шко
ли зібралася група юна- 

. ків і дівчат. їхній трудо
вий день ще не закінчив
ся: він продовжується за 
шкільною партою.

З Тетяною Денисівною 
Косарєвою ми зустрілися 
в канцелярії школи. Роз
говорилися. Зайшла мова І про виховання молодої 
людини.

— Головне у вихован
ні — це підвести людину 

£ до того, щоб вона сама 
® прагнула ходити дорога- 
Ч ми, — мовить Тетяна Де- 
2 нисівна. — Виховувати — 
а це не давати обіцянок і 
< не відбувати чергу. Саме 
- таких принципів дотриму

ється в своїй роботі ко
лектив нашої школи.

Вчителі Ново - Старо- 
дубської школи робітничої 
та сільської молоді разом 
з комсомольською орга

нізацією села багато по
трудились над тим, щоб 
залучити до школи мо-

'рРИ ДНІ на стадіоні 
«Зірка» проходила 

першість області з лег
кої атлетики серед 
школярів, основною ме
тою якої було виявлення 
рі&ня підготовки учнів 8 
цього виду спорту та 
укомплектування збірної 

в 

МИ

ЯКИМ
БУДЕ
ФІНІШ?

СУДДЯ ДАЄ
ТІЛЬКИ ФАКТИкоманди для участі 

першості республіки.
в бігові на се-педч дистанщ? ' Щ0 Рез>,льтати в бігові па се- 

НУЛИМ пп?пї R ІП0 ЗР0СЛИ В ПОРІВНЯННІ З МИ- 
шничапЇп лг ■ В. ЦЬ°МУ заслуга тренерів І. Міро- 
хованпі ‘ я tPeMICC^ Т3 В’ Іванця (Кіровоград), ви- 
=12 ~ кіровоградець Володимир Чаба- 
П -ПАП-» дистанцн 800 метрів показав результат 
BoSST? РРзря*У- кремгесівці Володимир 
Волочков В бігові на 1500 метрів, Тетяна Дани- 
метп?и1 * З * *?п2? ,МЄгрів> Володимир Гуренков на 1500 
метрів з перешкодами також показали час друго
го спортивного розряду для дорослих.

Ручний м’яч на факультеті фізвиховання введено по так 
уже н давно, після того, як цей вид спорту було включені} 
до шкільних програм по фізичній культурі. Раніше гаидоО,- 
лістам факультету не вдавалось добитись успіху на великих 
змаганнях.

Цього разу взяли участь в зональній першості української 
ради студентського товариства, яка відбулась у Знам яйці. 
Збірну жіночу команду складали студентки факультету фІЗт 
виховання. За право брати участь у фінальних поєдинках 
змагались команди Одеси, Запоріжжя, Луганська і Кірово
града. Наші землячки впевнено виграли у дівчат Із Запоріж
жя з рахунком (11:3), у луганчанок (16:6) і зайняли друге 
місце, завоювавши право на участь у фінальних Іграх.

З технічної і фізичної підготовки наші спортсменки пере
вершували своїх суперниць, але інколи їм не вистачало ви
нахідливості, творчості, комбінаційної гри, іцо призвело А® 
програшу одеситкам з мінімальним рахунком.

Друге місце — це значний успіх команди, якнй_по праду 
разом із спортсменками повинен розділити І їх тренер 
О. Пильник.

Перший успіх, треба думати, стане справжнім поштовхом 
для більш наполегливої творчої роботи гандболісток.

На цих змаганнях зрілу гру показала студентка ‘іа™ерто? 
го курсу Людмила Дяковз, яка принесла команді найбільшу 
кількість очок. Добре грали і її подруги по команді.

В. СЕРГЄЄВ.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 5 червня. Перша 

програма. 11.00 — Телефільм. 
«Командир безсмертного взпо- 
ду». (Кіровоград). 11.20 —
Художній фільм «Цар і гене
рал». (Кіровоград). 18.00 — «Ча
рівний глобус». Лялькова виста
ва. (К). 18.30 — Кіровоградські 
вісті. 18.50 — Оголошення. (Кі
ровоград). 18.55 — Першість
Європи з футбола. Збірні Іта
лія — СРСР. Півфінал. (Неа
поль). 21.30 — Літературний
театр. «Пригрдп єфрейтора 
Ярослава Гашека». (М). 22.10 — 
Першість Європи з футбола. 
Збірні Югославія — Англія. 
Півфінал. (Флоренція).

Друга програма. 19.30 —
Художній фільм «Цар і гене
рал». (Кіровоград).

ЧЕТВЕР. 6 червня. Перша 
програма. 10.05 — Передача
Центрального т с л с б а ч еиня 
П.50 — Художній фільм «Іван 
Франко». (Кіровоград). 17.50 — 
«Семирічка/. Телеклуб «Друзі 
природи». (Льпіп). 18.30 — Но
вини кіноекрана. (К). 19-30 — 
Літературний вечір, присвяче
ний пуіикінськпм дням. (М). В 
перерві — теленозинн. (М).

Друга програма. 20.00 —
Художній фільм «Іван Франко», 
(Кіровоград).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 4 червня. 16.45 — 

«Листи з В’єтнаму». (Дніпро
петровськ). 17.15 — «Дунайські 
будови». (М). 17.45 — Телеві
зійні вісті. 18.10 — «Но шкіль
них шпротах». (К). 18.50 — «Мо
лоді голоси». Концерт випускни
ків Львівської консерваторії.

В нього1 * можлив°ст! є у Володимира Тарана,
зультат X Дп°с'сопал-а ’'«піка стрибка, але його ре- 
170 см Д споре менш молодшої групи непоганий —

Взагалі ж, важко продовжити перелік учнів, які 
о могли сподіватись на успіх на республіканських 
змаганнях. Дуже низькі результати показали шко
лярі в бігові на короткі дистанції, в бар’єрному 
^ягові, в стрибках з жердиною в потрійному стриб-

Кілька сліп на адресу сільських легкоатлетів. Друж- 
< о, з великим піднесенням і досить кваліфіковано висту
пили команди Ульяновського. Олександрійського та Пет- 
і>оСіпК0Г0 Ра1<онів. які відповідно забрали 16 233, 15 655 і 
>-лГ,п,. ’8*1пявши перше, друге 1 трете місця. А ось
команди Кіровоградського, Новгородківського та Оиуфрі- 
ївського районів набрали лише відповідно по 3 738 і 
ДД9 очок. Коментарі, мабуть, тут зайві.

Незабаром республіканські старти. А гам — і 
фініш. Та, як видно, школярі області до нього 
підготовлені слабо.

лодь, яка не має серед
ньої освіти. Взяти, наприк
лад, місцевий колгосп іме
ні Чкалова. Тут із 33 чле
нів ВЛКСМ школу відві
дує 22.

— Скажу відверто: важ
ко було організувати мо
лодь, особливо хлопців, — 
втручається в нашу роз
мову секретар комсо
мольської організації Ва- 
ля Петренко. — Та ми до
билися бажаного.

А було це так. Зібра
ли комсомольські збори. 
Запросили всіх учителів 
вечірньої школи, спеціа
лістів та керівників артілі. 
З бесідою про роль нау
ки для сучасного колгосп
ника виступила директор 
школи Т. Д. Косарєва. 
Виступ секретаря колгосп
ної парторганізації Ана
толія Івановича Мамуле- 
та був присвячений пер
спективам розвитку гос
подарства з новій п'яти
річці та ролі молоді в йо
го піднесенні. Розмова 
вилилася в широке обго
ворення. Тоді й вирішили: 
всім комсомольцям здо
бути середню освіту.

Відтоді минуло небага
то часу. Та важко перелі
чити все, що зробив ко
мітет комсомолу артілі 
імені Чкалова. Комітетни
ки разом з педколекти- 
аом і нині проводять ко
пітку І цілеспрямовану 
роботу з вечірнихами. 
Вони звітують про свої 
успіхи на зборах, випус
кають газету «Голос шко
ли», організовують зу
стрічі з колишніми ви
пускниками вечірньої 
школи. Не випускають з 
поля зору учнів-вироб- 
ничників секретар парт
організації А. І. Мамулет 
та ватажок колгоспної 
комсомоли Валя Петрен
ко. їх часто можна бачи
ти в колі зачірників.

Наближається час пере
відних і випускних екза
менів. Вчителі старанно 
готуються до цієї важли
вої події, правильно ор
ганізовують повторення 
пройденого матеріалу, 
Добиваються глибоких 
знань з кожного предме
та. А поряд з цим прово
диться відповідна робота 
Ао залученню молоді до 
навчання без відриву від 
виробництва в наступно
му навчальному році.

П. КОВАЛЕНКО, 
слухач Вито/ партій
ної школи при ЦК 
КП України.

Петрівеький район.

Б. ЛОПИРЬОВ, 
категорії, головний

На це запитання ми 
допомогою, юні чи-

суддя республіканської 
суддя змагань.

А які ж причини цьому! 
хочемо відповісти з вашою г,________ ,
тамі. Як ви вважаєте, чому слабка спортизяа під
готовка у наших школярів!

СТАРТИ
ЛІТНЬОГО
МІСЯЦЯ
Перший літній місяць відкрили баскетбо

лісти і велосипедисти. В останній день трав
ня І два наступних дні па спортивному май
данчику ДСШ збірні команди обласних то
вариств взяли участь у міжвідомчій першос
ті з баскетбола. Першого і другого червня 
змагались велосипедисти збірних команд ко
лективів фізкультури обкомів профспілки та 
галузей промисловості.

В перші дні літнього місяця на старти ви
йшли веслувальники, а в Запоріжжі трудре- 
зервівці беруть участь в республіканській 
спартакіаді із спортивної гімнастики. Завтра 
закінчаться змагання з теиіса по першій гру
пі серед школярів. Ці поєдинки проводяться 
за програмою XXIII спартакіади школярів.

4—7 червня обласна рада ДСТ «Спартак» 
проводить першість з волейбола в залік спар
такіади, а 7 — 10 в Тернополі відбудеться 
чемпіонат України з велоспорту. В ці ж дні 
центральна рада ДСТ «Колгоспник» прово
дить в Коростені Житомирської області осо
бисто-командну першість з велоспорту серед 
юнаків і дівчат.

Любителі купатись вже давно відкрили се
зон. Нарешті його відкривають і спортсмсни- 
плавці. В середині місяця Мала Виска стане 
місцем проведення обласних змагань школя
рів, а на водній станції, що на Новомпко- 
лаїсці, обласне товариство «Авангард» прове
де першість серед середніх учбових закладів. 
23 — 24-го водяними доріжками заволодіють 
спортсмени «Буревісника», які будуть вибо
рювати особисту першість обласного товари
ства. А черел два дні па голубі доріжки вий
дуть трудрезервівці.

Обласне товариство «Авангард» 7—9 про
веде першість з ручного м’яча серед учбових 
закладів, а 20 — 23 збірна команда цього 
товариства візьме участь в першості цент
ральної ради, яка відбудеться в Миколаєві. В 
кінці першої декади сільські спортсмени об
ласті змагатимуться з Ручного м’яча в чоти
рьох зонах (Долииській, Олександрійській, 
Маловисківській і Гайвороиській). 11 — 18 в 
Олександрівні відбудеться фінал з цього ви
ду спорту.

Наймасовішими, мабуть, будуть в червні 
поєдинки футболістів. «Зірка» і «Шахтар» 
продовжуватимуть зустрічі. Розпочнеться ро- 
зиграш кубка обласного товариства «Колгосп
ник», відбудуться зональні поєдинки школя
рів, облрада «Трудових резервів»’ проведе п 
Знам’янці фінальні ігри.

З Інших видів спорту теж відбудуться зма
гання. Уболівальники побачать цікаві поєдин
ки любителів малої ракетки, городошників, 
всслувальників, легкоатлетів.
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Міжвідомча першість області з баскетбола. На- фото: тренер 

команди факультету фізвиховання Віктор ДУШИ дає настанови 
“»’>■ .»0.ИЧ.И перед гро». фото хмур1(

И

ВОЛЕЙБОЛ
обласна вада ДСТ «Авангард» провела перт 

шість з волейбол а серед "’Д"Рйейс]?а5инобу* 
машинобудівної промисловості. У машинооу 
дівннків перемогли комапдгь серед^чолоз 
агрегатяого заводу, серед ж,‘1_ок *оиан, під- 
бу «Машняобудізшіх» ^яснТп1шими У 
прнемств легкої ПРОМИСЛОВО СІІ КІРОВгі»
жінок і чоловіків виявились команди Р 
градської швейної фабрики.

ВЕЛОСПОРТ
СередаІ учбові за«лад" "її" 5«Ж

ІА:

Хроніка змагань
явної 60-рІччю ВЛКСМ. Перше місце завоюва
ли спортсмени Олександрійського інудстріаль- 
Ного технікуму.

ДВТОМОТОСПОРТ
Вперше в програму сільських спортивних 

ігор включено змагання з двоборства з нього 
виду спорту. Обласна рада ДССТ «Колгосп
ник» провела в Новоукраїнському районі 
змагання (економія пального І фігурне во
діння автомобіля). Перемогли сільські спорт
смени Кіровоградського району.

я стор,

Незрозуміла 
ПОЗИЦІЯ, 
або як 
в Новгородці 
„зафутболили“ 
волейбол

* і

До 
учні
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Переможець в бігові па 110 метрів з бар’єрами учень 
Кіровоградської СШ № II Сергій ЗЛЙЦЕВ па дистанції. 

Фото П. ХМУРИ.
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Дорога редакціє! 
тебе звертаються 
Новгородківського райо
ну. Зараз у нашому райо
ні проходять спортивні 
змагання з баскетбола, 
футбола, ручного м’яча 
та легкої атлетики. Ви, на
певно, здивуєтесь, а чому 
ж немає серед спортив
них ігор найбільш поши
реної гри — волейбола. 
Цей випадок теж здиоу- 
вав усіх нас, а також на
ших болільників. Але тут 
нічого не вдієш, таке рі
шення прийняла рада со
юзу спорту. І тільки тому, 
що немає кубка. До цьо
го кожної минулої весни 
змагання з волейбола 
проходили без ніяких куб
ків. Чигаючи вашу га
зету, ми дізнаємося про 
спортивні змагання в ін
ших районах Кіровоград-І 
щини і хочемо, щоб зма
гання цього року нам най
більше запам’яталися. Бу
де дуже прикро, якщо 
змагання з волейбола не 
відбудуться, адже багато 
із нас в цьому році закін
чують школу.

Отже, допоможіть нам.

Любителі волейбо
ла Новгородківсько
го району.

<Ручний лг'яч

ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ

х

> ■■ А

і

(Львів). 19.30 - «Комуністична 
партія України — організатор 
розгрому внутрішньої контрревсґ- 
люції та Іноземної інтервенції 
на Україні». (К). 20.00 — В ефу 
рі «Молодість». (М). 20.45 
Програма «Час». (М). 21.30 
Телевізійний журнал сРове<£ 
ник». 22.10 — Художній фільм 
«Дикий мед».

СЕРЕДА, 5 червня. 16.40 
Художній фільм «Черемушки»» 
18.10 — Актуальний екран»
18.30 — «Людина І закон». 
мократія по-амернканськи». (М)» 
18.55 — Першість Європи з ФУГ» 
бола: Італія — СРСР. 20.45 -? 
Телевізійний народний театр. 
Концерт художньої самодіяль
ності шкіл профтехосвіти. 
21.35 — Програма кольорового 
телебачешіня. (М). 22.10 — Пер
шість Європи з футбола1 Юго
славія — Англія.

ЧЕТВЕР, 6 червня. 17.00 —
«Щоденник п’ятирічки». (Дні
пропетровськ). 17.30 — Телеві
зійні вісті. 17.50 - Телевізійний 
клуб друзів природи «Смеріч
ка». (Львів). 18.30 - До І<Х1- 
річчя з дня народження ІЗ. Г. 
Леніна. 18.50 — «Наш гість — 
Кпліиінськнй театр». зо — 
Літературна передача. (№< 
23.00 — «Тільки факти». (М).

Редактор В. ПОТРІБНИЙ,
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КОМУНАРСЬКИИ
ПРННЧОМЕТАЛУРГІИННИ ІНСТИТУТ

МІПИСЬКИИ РЛДГОСП-ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
на 1968—1969 навчальний рік із таких спе

ціальностей навчання:
Технологія і комплексна механізація під

земної розробки родовищ корисних копалин.
Гірнича електромеханіка.
Електрифікація І автоматизація гірничих 

робіт.
Гірничі машини і комплекси.
Металургія чорних металів.
Фізпко-хімічпе дослідження металургійних 

процесів.
Обробка металів тиском.
Технологія машинобудування.
Електропрнвід і автоматизація промислових 

установок.
Електричні машини 1 апарати.
Автоматизація теплоенергетичних процесів. 
Промислове і цивільне будівництво.
Будівництво підземних споруд і шахт.
Вступні екзамени, крім ннжчеперераховавнх, 

проводяться з таких дисциплін: математики 
(усно й письмово), фізики (усно), російської 
мови і літератури (твір) — пепрофілюючнй 
предмет.

Особи, що вступають на спеціальності мета
лургія чорних металів, фізико-хімічие дослід
ження металургійних процесів і обробка мета
лів тиском, складають екзамени з таких 
дисциплін: математики (усно), фізики (усно), 
хімії (усно), російської мови і літератури 
(твір) — пепрофілюючнй предмет.

Нагороджені по закінченні середньої шко
ли золотою (срібною) медаллю чи закінчили 
середній спеціальний учбовий заклад з дипло
мом з відзнакою, здають установлені екза-

СТУДЕНТІВ
менн тільки по одній із профілюючих днсинп- 
аіи — математиці — (письмово й усно). При 
здачі екзаменів (як письмово, так і усної по 
цій дисципліні з оцінкою «п’ять» вогні звіль
няються від здачі екзаменів, а при одержанні 
оцінки «чотири» чи «три» здають екзамени 
з усіх відповідних предметів.

Заяви приймаються з 20 червня по ЗІ липня.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 

серпня.
Заяв» подаються па ім’я 

з зазначенням факультету 
також яку іноземну мову 
ввнчатн в інституті.

До заяви додається; 
характеристика, документ . _ ___

ту (в оригіналі), автобіографія, довідка 
стан здоров’я (форма № 286), .
картки, довідка а місця проживання.

Особи, що мають впробиичнй стаж не мен
ше 2-х років, а також направлені па навчання 
з відривом від виробництва па спеціальності, 
які відповідають характеру їх роботи в на
родному господарстві, при здачі заяв повинні 
додавати затверджену керівником підприєм
ства чи установи витяг з трудової чи кол
госпної КНИЖКИ.

Більш ясніші відомості про умови прийому 
можна одержати в приймальній комісії інсти
туту.

Прийом заяв і видача довідок щодеино з 10 
до 18 годин.

Адреса інституту: м. Комуиарськ, Луганської 
області, проспемт Леніна, 16.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ-

ректора інституту 
і спеціальності, а 
вивчав чи бажає

про середню осві- 
_  про 

чотири фото-

НОВОПОЛТАВСЬКИИ
ЗООТЕХНІЧНО-ВЕТЕРИНАРНИЙ ТЕХНІКУМ

оголошує набір учнів

па 1968 — 1969 навчальний рік на стаціонарне навчання по 
спеціальності «ветеринарія».

Приймаються громадяни обох статей віком до ЗО років.
Вступники на базі неповної середньої школи складають 

вступні екзамени з української чи російської мови (диктанті 
та математики (усио) і приймаються иа 1 курс

Вступники на базі середньої школи складають вступні 
екзамени з української чи російської мови і літератури 
(твір) і хімії (усно) та приймаються на поповнення 2 курсу.

Нагороджені похвальними грамотами, золотими і срібни
ми медалями приймаються без вступних екзаменів.

Для вступу треба подати заяву на ім’я директора (особне- 
’То або рекомендованим листом), документ про освіту (в ори
гіналі). автобіографію, медичну довідку (форма № 286), три 
фотокартки розміром 3x4 см. (без головного убору), випис
ку з трудової книжки, а для колгоспників — виписку з 
кпижки колгоспника (для осіб, які мають стаж практичної 
роботи не менше 2 років).

Прийом заяв до 31 липня.
Прийняті забезпечуються гуртожитком, стипендією на за

гальних підставах.
Адреса технікуму: Миколаївська область, Баштанський 

район, Новополтанський зооветтехиікум. їхати поїздом до 
ст. Новополтавка. ДИРЕКЦІЯ.

ВОЛХОВСЬКИЙ 
БУДІВЕЛЬНИЙ 

ТЕХН1КУЛ1 
оголошує прийом учнів . 
1958 році' на денне і заочне 
відділення по спеціальнос
тях:

Розвідка і будівництво за
лізниць.

Промислове і цивільне бу
дівництво.

Будівництво 1 експлуата
ція автомобільних шляхів.

Умови прийому вагальні 
для всіх іехиікумів.

Прийом заяв на очне від
ділення з 1 червня по 31 
липня; па заочне відділення 
з 3 травня по 10 серпня.

Вступні екзамени на очно
му відділенні проводяться з 
1 по 20 серпня, на заочне — 
з 11 червня по 20 серпня.

Іногородні забезпечуються 
гуртожитком.

Заяви надсилайте на ад
ресу: м. Волхов, Ленінград
ської області, вул. Воро
незька, 4,

у

ДИРЕКЦІЯ.

ТОРЕЗЬКИИ 
ГІРНИЧИЙ 
ТЕХНІКУМ 

ІМЕНІ
А. Ф. ЗАСЯДЬКА

Індекс 01197.

Дніпропетровський технологічний технікум
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

оголошує прийом учнів 
на 1958 — 1969 навчальний рік.

Технікум готує:
Агрономів та зоотехніків на стаціонарному та заочному 

відділах.
На 1-й курс стаціонарного навчання приймаються особи 

обох статей віком до 30 років, які успішно складуть вступні 
екзамени з таких предметів: української мови (диктант) та 
математики (усно).

Строк навчання 3 роки 6 місяців.
Заяви приймаються до 31 липня, вступні екзамени з 1 по 

20 серпня. Особи, що закінчили 8 — 9 класів середньої шко
ли приймаються на 1-й курс на загальних підставах.

На заочне навчання:
На 3-й курс відділу агрономії та зоотехнії з строком на- 

пчання 3 роки приймаються особи, що закінчили 10 або 11пчання 3 роки приймаються особи, що закінчили 10 
класів середньої школи.

На 1-й курс цих же відділів, з строком навчання 
приймаються особи, що закінчили семирічну або 
річну школу.

11а заочний відділ приймаються особи обох статей__
межеиня віку, які працюють за обраною спеціальністю 
сільськогосподарському виробництві 1 успішно 
вступні екзамени з предметів:

На 1-й курс з української мови (диктант), математики 
(усно).

На 3-й курс: з української мови та літератури (твір), з хі
мії (усно).

Заяви приймаються протягом року до 15 грудня.
Вступні екзамени проводяться з 1 листопада по 30 грудня. 
Початок навчання з І січня 1969 року.
Для вступу в технікум необхідно подати документи згід

но правил прийому в середні спеціальні учбові заклади 
СРСР на 1968 рік. \

Учні технікуму забезпечуються стипендією на загальних 
підставах та гуртожитком.

При технікумі працює їдальня.
Вступники подають заяви на ім’я директора особисто або 

поштою по такій адресі:
с. Мігія, Первомайського району, Миколаївської області; 

їхати до м. Псрвомайська, звідти автобусом Первомайськ— 
Мігія. ДИРЕКЦІЯ.

КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕХНІКУМ 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

5 років 
восьми-

без об- 
в 

складуть

на 1968—1969 навчальний рік
па базі неповної середньої школи на 1-й курс денного відді

лення на такі спеціальності:
Суднобудування на внутрішніх водних шляхах.
Експлуатація електрообладнання суден.
Експлуатація суднових силових установок.
Приймаються громадінні чоловічої сгаті, яким на 1 квітня 

1968 року минуло 15 років, та старшого віку До ЗО років.
Термін навчання під 3-х років 7 місяців до 4-х років.
Вступники складають іспити з української або російської мо

ви (диктант) за вибором вступника та з математики (усно).
ГІрнйим заяв з документами з 1-го червня до 31-го липня, 

поштою або особисто.
Вступні іспити з 1-го по 20-е серпня.
Гуртожитком забезпечуються всі учні. Стипендія надасться 

на загальних підставах.
Докладні відомості про умови прийому та навчання виси

паються на запитання.
Примітка: Особи, у яких понижений зір (короткозорість) 

та розладнання кольорового вору, не прий
маються.

Адреса технікуму: м. Київ, 71, вулиця Фрунзе, 9.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ла eft (021) —
ХЕРСОНСЬКИЙ

■ сільськогосподарський 
ІНСТИТУТ

ЇМ. А. Д. Ц1ОРУПИ

оголошує набір студентів на

1968 — 1969 навчальний рік 
на перші курси слідуючих 
факультет ів:

Агрономічний з спеціаль
ностями: зрошувальне зем
леробство, рисоводство;

Зоотехнічний з спеціа.’^Г" 
іюсгямії: загальна зоотех
нія, рнбоводство;

Гідромеліоративний.
Ті, що закінчили інститут, 

одержують кваліфікацію 
згідно факультету — вчено
го агронома, вченого зоо
техніка, вченого зоотехніка- 
рнбовода, . іиженера-гідро- 
техніка.

Вступні 'екзамени прово
дяться з і по 2б серпня 
1958 року по дисциплінах: 
па агрономічний і зоотехніч
ний факультети — біології 
(усно), фізики (усно), хімії 
(усно), російської чи укра
їнської мови і' літератури 
(твір); па гідромеліоратив
ний факультет — математи
ки (усно і письмово), фізи
ки (усно), російської чи ук
раїнської мови і літератури 
(твір).

З і липня для вступаючих 
до інституту 
консультації.

Заяви з 
приймаються 
1968 року.

До заяви пеобхідио 
ти; характеристику 
вступу у вуз, документ про 
середню освіту (оригінал), 
виписку з трудової чи кол
госпної книжки, завірену 
керівником підприємства 
чн організації (представля
ють ті, що мають практич
ний стаж роботи, а також 
направлені на навчання), 
медичну довідку (форма 
№ 286). заповнену лікарем, 
чотири фотокартки (знімки 
без головного убора) розмі

ром 3x4 см.
Заняття починаються а 1 

вересня 1968 року.
Студенти забезпечуються 

, гуртожитком і стипендією 
па загальних підставах.

При інституті організовані 
платні курси по підготовці 
до вступу в інститут з деп- 

■ ними заняттями — півтора
місячні (з 15 червня но 1 
серпня) і місячні (з 1 лип
ня по 1 серпня).

Бажаючі вступити на ці 
курен подають заяиу і вно
сять в касу інституту плату 
за навчання відповідно 10 
чи 7 карбованців.

Адреса: м. Херсон, 6.
сільськогосподарський 
титут,

РЕКТОРАТ.

; і ■

проводяться

документами 
До 31 липня

дода- 
для

НЕМІШАЇВСЬКИП
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ 

на 1968—Г969 навчальний рік 
па денне відділення по спе
ціальностях: підземна роз
робка вугільних родовищ 
(на базі 8 класів), гірнича 
електромеханіка (на базі 
8 класів), планування па 
підприємствах гірничої про
мисловості (па базі 8 класів).

На спеціальності «Підзем
на розробка вугільних родо
вищ» і «Гірнича електроме
ханіка» приймаються лише 
юнаки, що досяглії 15-річпо- 
го віку.

Всі іногородні забезпе
чуються гуртожитком. Учні, 
шо добре навчаються, забез
печуються стипендією в роз
мірі 20 карбованців на мі
сяць.

При технікумі є магазин, 
їдальня, кіно, служби по
буту.

На вечірнє відділення при 
технікумі і філіалі в м. То- 
рез оголошується прийом по 
спеціальностях: підземна
розробка вугільних копалин 
і гірнича електромеханіка 
(на базі 8 і 10 класів).

Вступаючі до технікуму 
складають екзамени:

на базі 8 класів — з ро
сійської мови (диктант), ма
тематики (усно);

на базі 10 класів — я ро
сійської мови (твір), мате
матики (усно).

Прийом заяв з 1 червня по 
31 липня 1968 року.

Вступні екзамени прово
дяться з 1 по 20 серпня.

АДРЕСА: м. Торсз, 
пецької області.

ДИРЕКЦІЯ.

БК 00370.

па 1968—1969 навчальний рік
па денне і заочне навчання на базі восьмирічної 

і середньої школи
Технікум готує;
техвікіп-технологів з спеціальності зберігання зерна та 

продуктів його переробки;
технікіз-технологів з спеціальності борошномельно-круп’яп- 

не та комбікормове виробництво;
плановпків-бухгалтерів з спеціальності планування та об

лік на підприємствах по зберіганню і переробці зерна;
бухгалтерів з спеціальності бухгалтерський облік на під

приємствах по зберіганню 1 переробці зерна.
Заяви приймаються:
на денне навчання в групи па базі восьмирічної школи по 

Зі липня; в групи па базі середньої школи до 15 серпня;
на заочне навчання — до 10 серпия.
Вступні екзамени складаються:
на денне навчання з І по 10 серпня;
на заочне павчащія з 11 до 20 червня, 
Технікум забезпечує гуртожитком. 
Адреса технікуму: м. Дніпропетровськ,

76. Телефон 4-29-71.

з 21 до ЗО серпня,

пр. Карла Маркса, 
ДИРЕКЦІЯ. j

набір учнів
на стаціонарне навчання на базі 

середньої школи по спеціальностях:
«Механізація і електрифікація 

цтва», «Ветеринарія», «Зоотехнія» 
номія» і на заочне навчання на 1 і 
но спеціальності «Зоотехнія».

До технікуму приймаються громадяни обох 
статей па стаціонарне навчання віком до 
років, а на заочне — без обмеження віку. 

Вступники складають екзамени:
I. На базі неповної середньої школи:

а) українська мова (диктант),
б) мате.маїпка (усно).

II. На базі середньої школи:
а) українська література (твір),-
б) хімія (усно).

Відмінники приймаються без вступних екза
менів.

При вступі в технікум заяви подаються на

на 1968—1969 навчальний рік
неповної

тварнннн- 
та «Агро- 
111 курси

ЗО

. і - > 
і; 11'

ім’я директора особисто або рекомендованим 
листом.

До заяви додаються:, ( £
а) документ про освіту (в оригіналі),
б) автобіографія,
в) медична довідка (форма № 286),
г) три фотокартки розміром 3x4 (без голов

ного убору),
д) виписка з трудової ййііжкй,' а для кол

госпників — виписка з книжки і колгоспника 
(для осіб, які мають стаж практичної роботи 
ке менше 2-х років).

Прийом заяв в технікум па стаціонарне на
вчання проводиться до 31 липня, па заочне — 
до ЗО листопада 1968 року.

Адреса технікуму: Київська область, Боро- 
дяиський район, ст. Немішаєво. їхати елек
тропоїздом із м. Києва до ст. Немішаєво.

ДИРЕКЦІЯ.

*

г

МАЛИНСЬКИЛ 
ЛІСОТЕХНІЧНІ!!!

ТЕХ ПІКУЛІ

оголошує набір учнів

1968 — 1969 навчальний

на

рік

ШАЦЬКНЙ ЛІСНИЙ ТЕХНІКУМ 
оголошує набір учнів

на 1968 — 1969 навчальний рік 
на стаціонарний відділ.

Технікум .готує техніків лісового господарства і мислив
ствознавців.

До технікуму приймаються громадяни віком до ЗО років, 
на базі 7—8 та 19—11 класів з терміном навчання 3 роки 6 
місяців та 2 роки 6 місяців (відповідно).

Вступники на-, базі 7—8 класів здають вступні екзамени з 
української мови (пнсьмово-диктант). математики (усно).

Вступники па базі 10—11 класів здають вступні екзаме
ни з української мови і літератури (твір) і хімії (усно).

Заяви приймаються з 1 травня по 31 липня на базі 8 кла
сів та з 1 травня по 15 серпня на базі 10 класів.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня. Початок навчання 1 ве
ресня 1968 року. До заяви додаються: автобіографія, довід
ка про стан здоров’я ф. 286, свідоцтво про закінчення 7 — 8 
класів або атестат про. закінчення 10 — 11 класів (в оригі
налі), чотири фотокартки розміром 3x4 см., особи з вироб
ничим стажем додають направлення на навчання та випис
ку з трудової або колгоспної книжки.

Документи надсилати цінним листом, або подавати осо
бисто.

Студенти забезпечуються стипендією на загальних під
ставах. ■

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Адреса технікуму: с. ІНацьк, Любомпрського району, Во

линської області. Сполучення між с. ІІІацьк та ст. Ковель— 
автобусом. _________ ДИРЕКЦІЯ.

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони; редантора — 2-45-00, відпо« 
відального секретаря — 2-45-35, віддЬ 
лів — 2-45-36.

на денне та заочне відді
лення по спеціальностях:

1. Технологія лісозаготі
вель (0901) (тільки на денне 
відділення) — для підготов
ки техпіків-технологів ме
ханізованих лісозаготівель.

2. Обладнанпи лісозаго
тівельних підприємств та 
лісового господарства (0553) 
— для підготовки техніків- 
мехапіків по лісозаготівель
ному та лісогосподарському 
обладнанню.

3. Лісове господарство 
(1510) — для підготовці тех
ніків лісового господарства.

На всі спеціальності ден
ного та заочного відділення 
оголошується набір учнів на 
базі неповної середньої 
школи.

Крім того, по спеціальнос
ті А'-, 1510 оголошується на
бір на базі середньої шко
ли.

Адреса технікуму: Жито
мирська область. Малин, лі
сотехнічний технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КО.ММУНАР» 
орган Кировоїрадского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

/

криворізький гірііичо-мехлнічннй технікум
оголошує прийом учнів на 1938—1969 навчальний рік.

Технікум гоТує спеціалістів із таких спеціальностей:
Технологи зварювального виробництва (дс^ше,: заочне від

ділення на базі 8—10 класів). х
Обробка металів різанням (денне на базі 8 класів, заочне 

на базі 8—10 класів).
Підйомно-транспортні машини (денне на базі 8 класів).
Заяви подаються на ім’я директора з поданням всіх доку- 

-мептів.
Прийом документів па заочне і денне відділення до 3) 

липня. ««•
Адреса технікуму: м. Кривий Ріг, 53, вул. Мусоргського, 

10, гірніїчо-мсхаїїічпий технікум. ДИРЕКЦІЯ.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКНП ХІМІКО-МЕХАН1ЧНИЙ ТЕХНІКУМ 
оголошує d 1968 році прийом учнів по спеціальностях:

1. Обладнання хімічних заподів.
2. Експлуатація автоматичного обладнання хімічних 

робппцтв.
3. Технологія синтетичних смол і пластмас.
4. Технологія лаків і красок.
5. Технологія гуми.
6. Аналітична хімія.
Строк навчання в групах иа базі 8 класів — 3 роки 10 

сяців, а її групах па базі середньої школи т- 2 роки 6 
ся ціп.

Прийом заяв з 1 червня по 31 липня. і 1 '
Екзамени проводяться з І но 20 серпня»
Вступники па І курс на базі 8 класів здають вступні екза; 

мени з російської мови (диктант), математики (письмово 
усно).

Особи, що вступають на базі середньої і наколи, вдають 
екзамени з російської мови 1 літератури (твір) математики 
(усію), хімії (усно).

До заяви па ім’я директора технікуму необхідно додати: 
документ про освіту (в оригіналі), довідку про стан здоров’я 
по формі As 286, автобіографію, 5 фотокарток розміром 3x4 
см., виписку з трудової КІІНЖКИ ' 
мають стаж роботи). Свідоцтво 
військовий квиток чи приписне 
особисто.

Технікум має гуртожиток.
Учні, що встигають, забезпечуються стипендією,

 ДИРЕКЦІЯ.

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

В)І-

мі- 
МІ-

(представляють особи, що 
про народження, паспорт, 

£В ідоцтво пред* Я ВЛ ЯІОТЬС я

*
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