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Охорона природи — обов’язок кожної моло-‘ 
дої людини. Цс підкреслено в прийнятій 
недавно постанові ЦК ВЛКСЛІ про участь ком
сомольців і молоді в охороні природи, раціо
нальному використанні та відновленні П ре
сурсів.

На розвиток постанови ЦК ВЛКСМ колегія 
Державного комітету лісового юсподарства 
Ради Міністрів СРСР 7 червня прийняла рі
шення про організацію комсомольсько-моло
діжних дружин по охороні природи, спеціаль
них комсомольських контрольних постів, рей
дових бригад, загонів комсомольського про
жектора і зеленого патруля.

За комсомольсько-молодіжними бригадами І 
ланками закріплюються лісові ділянки. Намі
чено провести масові молодіжні недільники по 
закладанню садів, парків, скверів, по озеле
ненню вулиць, стадіонів, шкіл, пам’ятних 
місць.

ПРАГА. Дні культури Української РСР відбуваються 
по всій республіці як свято дружби братніх народів Че
хословаччини і Радянського Союзу.

Тисячі трудящих республіки були присутні на концер
тах українських майстрів у Празі, Братіславі, Брно, 
Остраві, Кошіце, Банській Бистриці, Пльзені, Прешові, 
в десятках інших міст і селищ Чехословаччини. З вели
ким успіхом виступають у ці дні Київський камерний 
оркестр, естрадний колектив «Українська естрадна піс
ня», солісти Київського театру опери та балету ім. Т. Г. 
Шевченка народні артисти СРСР Д. Гнатюк, Ю. Гуляев 
та інші.

Великим успіхом користуються відкрита в Празькому
Граді виставка, присвячена життю і творчості великого . 
українського поета Т. Г. Шевченка, виставка графіки на

родного художника 
СРСР В. Касіяна та інші 
експозиції, що розпові
дають про історію і сьо
годнішній день Радян
ської України. На екра
нах кінотеатрів демон
струються фільми, ство
рені українськими кіне
матографістами.

По всій республіці від
буваються вечори друж
би, зустрічі трудящих з 
членами української де
легації, майстрами куль

тури та учасниками художньої самодіяльності Радян
ської України.

Президент ЧССР Людвік Свобода прийняв у Празько
му Граді делегацію Української РСР на чолі з заступ
ником Голови Ради Міністрів УРСР П. Т. Троньком.

Посол Радянського Союзу в ЧССР С. В. Червоненко 
влаштував прийом з нагоди днів української культури 
в Чехословаччині. На прийомі були Перший секретар 
ЦК КПЧ О. Дубчек, Голова уряду ЧССР О. Чернік. ін- 
ий^йрівники Комуністичної партії, уряду і національно
го фронту республіки, діячі науки і мистецтва.

На прийомі була присутня також делегація Україн
ської РСР.

Прийом пройшов у дружній обстановці.
7 червня в Празі відбувся урочистий концерт, присвя

чений дням української культури в Чехословаччині. На 
концерті були присутні президент ЧССР Л. Свобода, 
Перший секретар ЦК КПЧ О. Дубчек, Голова уряду 
О. Чернік та інші керівники Чехословаччини.

На концерті була присутня делегація Української РСР. 
(РАТАУ).

СВІТО
ВВАТШХ

Ще один бандитський напад
НЬЮ-ЙОРК, 10 червня. 

(ТАРС). Вчора рано-вранці 
було пограбовано !■ побито у 
Вашінгтоні особистого шо
фера покійного сенатора Ро
берта Кеннеді. Це сталося,

коли він повертався додому 
після чергування на квартирі 
сім’ї Кеннеді в ніч похорону 
сенатора на Арлінгтонсько- 
му кладовищі.

Приїхали з Кяхти,Урген, Азбека
слухачів Цент- Сподобався мені, на- 
комсомольської віть більше, справив силь- 
секретарі рай- не враження зліт піоне

рів в Олександрії.

На- АнДР’й СЕРЕДІН, секре
тар Чауського райкому 
комсомолу 
області.

Група 
ральної 
школи — 
комів і міськкомів комсо
молу з сонячної Вірменії і 
широчопросторого К- 
захстану, з суворої Мага
данської області і далеко
го Евенківського націо
нального округу та з бага
тьох інших куточків краї
ни більше десяти днів бу
ли в нашій області, зна
йомилися з роботою рай
комів, міськкомів комсо
молу, первинних комсо
мольських організацій.
Перед від’їздом вони зу

стрілися з членами бюро 
обласного комітету 
сомолу, поділилися 
женнями, висловили 
зауважень. Розмова йшла 
про одне — я< краще зу
стріти 50-річчя 
як ще краще 
комсомольську 
це зрозуміло, 
єднає дружба і спільність 
мети.

Наш кореспондент зуст
рівся з деякими з наших 
гостей і попросив поділи
тися враженнями від пе
ребування в області.

Разлик АСАТРЯН, 
секретар Азбеківського - 
райкому комсомолу Вір
менської РСР.

— Комсомольці нашого 
району зараз діяльно го
туються до 50-річчя ком
сомолу. У вас я теж най
більше цікавився якраз 
цим питанням. Мені дове
лося побувати в олександ
рійських шахтарів і хлібо
робів Знам’янського ра
йону. Видно, що комсо
мольці цих організацій 
багато зробили, щоб гід
но зустріти свій ювілей. 
Багато уваги приділяється 
соціалістичному змаганню 

. молоді. Радує наочна агі
тація.

Магаданської

гірник, тому з 
задоволенням

ком- 
вра- 
ряд

ВЛКСМ, 
налагодити 

роботу. І 
адже всіх

в Кіровограді.
Група слухачів Центральної комсомольської школи 

площі імені С. М. Кірова

— Я сам 
особливим 
побував у шахтарів, озна
йомився з їхньою чудовою 
технікою. Був я і на швей
ній фабриці в Олександ
рії. Там 
ли мені 
Не біля 
вони їх 
мою і лопатою. МолодціІ 
Вони, комсомольці, своїми 
силами збудували клуб.

Побував я і в селі. Це 
вперше в своєму житті. І 
був приємно здивований. 
Двозмінна робота, телеві
зори не тільки в будинках 
колгоспників, айв будин
ках відпочинку, на фер
мах. Як приїду, обов’яз
ково розповім своїм ком
сомольцям, бо вони, як і 
я до цього, зовсім не та
ким уявляють українське 
село.

Побував я в Кремгесі. І 
подумалось: наші люди з 
Півночі їдуть відпочивати 
в Сочі, де, буває, і <лапти- 
ка піску на березі не від
шукаєш вільного від 
пляжників, а можна ж і до 
вас приїздити, є чудові 
куточки. Я обов’язково 
приїду.

Про свій край? Добува
ємо золото, ртуть, олово. 
Розвинуте оленярст в о. 
Умови роботи дещо 
складніші, ніж у вас. Як
що у вас за кілька десят
ків хвилин можна добра
тися з 
лу до первинної організа
ції, то 
літаку така подорож зай
має годину, а то й біль
ше. Інколи й на собачих 
упряжках доводиться до
биратися.

Володимир ЧЕМІТОВ, 
секретар Кяхтинського 
райкому комсомолу 
Бурятської АРСР.

— В трьох колгоспах 
Новоархангельсьчого ра
йону я побував. Д 
боти молоді створені доб
рі умови, тож і зрозуміло, 
чому молодь залишається 
в рідному селі. Коли по
знайомився з комсомоль
сько - молодіжною бри
гадою Василя Моторного, 
то кинулося у вічі те, що, 
хоч хлопці молоді, а гос
подарі добрі, високий рі
вень агротехніки трима
ють.

дівчата показува* 
мозолі на руках, 
швейної машини 
натерли, • а кель-

райкому сомсомо-

в н*ас навіть на

Орозбек АКИМБАЄВ, 
секретар Ургенського 
райкому комсомолу Кир

гизької РСР
— Відчутно, що добре 

організовано виховання 
молоді на бойових і тру
дових традиціях. Старі 
комсомольці працюють з 
молодими разом. Це ду
же добре.

Мені особливо сподо
бався колишній комсомо
лець, а нині секретар пар
тійної організації <олгос- 

Для ро- ПУ імені Калініна Новоар- 
хангельського райо н у 
Костянтин Степанович Ко
сов. Хоч і в роках, а енер
гійності його і молоді мо
жуть позаздрити. З таким 
легко комсомольцям пра
цювати.
Зінаїда ПІКУНОВА, 
секретар Тунгусько-Чун- 
ського райкому комсомо
лу Евенківського націо
нального округу

Фото В. КОВПАКА.

— У вас добрі умови 
створені для роботи і від* 
починку. А ще сподобало* 
<ЯІ, що техніку люблять* 
Інженер в бригаді О. Гіта-ч 
лова про свої машини тач 
розповідав, що заслухав 
лась, мов поемою.

Сподобались неосяжні 
простори, особливо поля 
пшениці, кукурудзи. У. 
нас геж простори, але ще 
не повністю освоєні.

Вперше в житті я прямо 
з дерева спробувала че
решень. У нас же їх не
має. Наш край суворий« 
Мисливський 
звіроводство, 
во — ось чим 
народ, евенки.

Хочеться побажати, щоб 
дружба між народами на* 
шої країни була завжди 
яскравою, як сонце, міц* 
ною, як алмаз, красивою, 
як північне сяйво.

свою
ГАЗЕТУ

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ

«МОЛОДИЙ 

КОМУНАР»

промисел, 
оленярст* 

живе наш

передплачуйте

В КІОСКИ

ГАЗЕТА

НАДХОДИТЬ 

В ОБМЕЖЕНІЙ

КІЛЬКОСТІ.

Передплату на «Молодий комунар» 
на друге півріччя 1968 року прийма
ють відділення зв’язку, листоноші, 
громадські уповноважені по перед
платі на підприємствах, в установах, 
колгоспах, радгоспах, навчальних за
кладах.

Передплатна ціна «Молодого кому
нара» на півріччя — 1 крб. 20 ноп.

новини

Переможець 
Василь Мошак

Закінчився перший етап змагань моло
дих мулярів тресту «Кіровоградпромбуд», 
присвячених 50-річчю ВЛКСМ.

Молоді будівельники показували свою 
майстерність на спорудженні 64-квартнр- 
ного будинку по вулиці Радянській. Кож
ний з учасників змагань за годину повинен 
був укласти-450 цеглин І розшити. Пер
шим справився із завданням комсомолець 
Василь Мтииак, другим — Микола Ковали- 
шин. Третч місце в змаганні здобули Ва
силь Сорока І Валерій Мороз.

Переможцям було вручено грамоти і цін
ні подарунки.

М. ТАРНАВСЬКИЙ.
м. Кіровоград.

В індійському місті Хардвар (штат Уттар- 
Прадеш) будується великий завод важкого 
електромашинобудування при технічній допо
мозі Радянського Союзу. Проект заводу роз
роблений радянськими конструкторами і Інже
нерами. Підприємство буде оснащене радян
ським обладнанням, радянські спеціалісти по
дають своїм індійським друзям велику допо
могу в будівництві й експлуатації заводу, а 
також у підготовці технічних кадрів.

Завод в Хардвар! буде найбільшим підпри
ємством такого типу в Південно-Східній Азії 
і одним з найкрупніших у світі.

На знімку: заіальний вигляд заводу тяж
кого електрообладнання в Хардварі.

Фото Ю. АІіРЛМОЧКІНА, (АПН).
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СТЕЛИТЬСЯ 
ДОРОГА

Дитячі роки Віктора Лук’я- 
новича пройшли в Білорусії. 
Безрадісними були вони: ра
но померли • батьки, старші 
брати подалися до міста, де 
влаштувались на підпирємст- 
вах. Хлопець залишився один. 
Як бути, що робити?

Та якось у село приїхав у 
відпустку земляк Лук’янови- 
ча, який працював в одному 
з колгоспів Олександрійсько
го району. Розговорилися. 
Багато цікавого дізнався про 
цей край юнак. Розмріявся. 
І ось вирішено: поїхати на 

‘ Кіровоградщину.
З радістю прийняли в свою 

сім’ю колгоспники артілі іме
ні Леніна (с. Нова Прага) 
шістнадцятирічного хлопця з 
білоруського села. Влашту
вали на роботу. Віктор пра
цював на різних роботах, 
причіплювачем біля тракто
рів, пас корів. Йшли роки. 
Виріс, змужнів, став членом 
ВЛКСМ.

Одного разу Віктора покли
кали до контори колгоспу. 
Розмова відбулася в кабінеті 
зоотехніка Людмили Іванів
ни Великої.

— Комітет комсомолу ре
комендує тобі очолити вів
цеферму. звернулась вона 
до комсомольця Лук’янови- 
ча.

— Чи я справлюсь: ніколи

не доводилось виконувати 
подібну роботу, — відповів 

юнак. ,
— Допоможемо, — втру

тився в розмову секретар ко
мітету комсомолу.

Так почалась нова сторінка 
в житті Віхтора Луч’яновича.

Відтоді минуло близько 
шести років. Комсомолець 
Лук'янович став справжнім 
майстром своєї справи. За
провадивши цілорічне випа
сання овець, дотримуючись 
вимог зоотехнії та раціону 
годівлі, він разом з своїм 
напарником Федором Ма- 
ловіком щорічно добиваєть
ся високої продуктивності 
отари. Зараз вони догляда
ють 465 голів овець. На 
фермі відсутній падіж тва
рин. Вже 8 цьому році при 
зобов’язанні 3,5 вони наст
ригли з кожної вівці по 3,6 
кілограма вовни.

На кожну сотню вівцема
ток є по 88,5 ягнят. Молоді 
чабани дбайливо догляда
ють їх..

Допитливий комсомолець 
не зупиняється на досягнуто
му. Він наполегливо оволоді
ває професією чабана, чи
тає книги, спеціальні журна
ли, радиться з зоотехніком, 
як краще організувати робо
ту, щоб у найближчий час 
вийти на нові рубежі. /

— Великий працелюб і хо
роший товариш, — так гово
рять про Віктора тваринники 
артілі. І такої похвали він за
слуговує.

Віктор має хорошу сім’ю. 
Його дружина Таїса тру
диться в городній бригаді. 
Син Сашко та дочка Таня від
відують дитячий садок. За-

можно живуть Лук’яновичі. 
Подружжя отримує непогану 
зарплату. Колгосп допоміг 
збудувати добротний буди
нок. Для Віктора та його сі
м’ї артіль імені Леніна стала 
рідним домом, багатства яко
го примножує і їхній скром
ний труд.

Добра слава лине про 
старшого чабана колгоспу 
імені Леніна комсомольця 
Віктора Лук’яновича не тіль
ки в рідному селі. Про свої 
трудові здобутки він розпові
дає в сусідніх колгоспах, на 
комсомольських зборах, на 
нарадах тваринників. За ус
піхи в труді молодий чабан 
не раз одержував грамоти 
від райкому комсомолу, 
парторганізації та правління 
свого колгоспу. А в минуло
му році на обласному святі 
тваринників, учасником яко
го він був, нагороджений 
іменним годинником.

Наближається 50-річчя Ле
нінського комсомолу. Серед 
імен тих, хто готує йому тру
дові подарунки, ім’я старшо
го чабана колгоспу імені Ле
ніна Олександрійського ра
йону комсомольця Віктора 
’Лук’яновича.

З людьми і для людей — 
в такому напрямку стелиться 
дорога Віктора Лук’яновича.

П. КОВАЛЕНКО, 
слухач ВПШ при ЦК 
КП України.

До 50-річчя Компартії Україникопилка гірників
КРИВИЙ РІГ. Гірничозбагачу- 

вачі Новокриворізького комбі
нату зробили перший внесок в 
ювілейну надпланову копилку, 
заведену з ініціативи комуніс
тів збагачувальної фабрики. 
Вироблено 385 тонн залізного 
концентрату додатково до зав
дання.

Цей перший успіх став по
чатком місячної ударної вахти, 
присвяченої п’ятдесятиріччю 
Комуністичної партії України.

СЛОВО ПРО ПАРТІЮ
ОДЕСА. Цикл лекцій, при

свячених 50-річчю Комуністич
ної партії України, почався в 
міському лекторії. «В. І. Леніч 
і створення Компартії Украї
ни» — така тема першої лекції«

ЮВІЛЕЮ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. Тут від

булась міська теоретична кон
ференція, присвячена 50-річчю 
Комуністичної партії України.

Подібні теоретичні конфе
ренції, ббсіди і лекції про 
славне п’ятдесятиріччя Ком
партії України проходять у ці 
дні в багатьох містах і селах 
радянського Прикарпаття.

(РАТАУ).

МОСКВА. Будинок на вулиці Жда
нова № 11, в якому 5—12 липня 
1918 року проходив перший з’їзд Ко
муністичної партії України^

Фото В. Хухлаєва.
(Фотохроніка РАТАУ).

ОВ ЕР НУ ВСЯ з роботи тільки
~ хати іПОВЕРНУВСЯ з рооо 

надвечір. Зайшов до 
відразу запитав:

— їсти є що?
Замість відповіді мати 

ла на підлогу. І Борис 
коліна поряд з батьком.

Так бувало не раз. схи-
Вставши до сходу с°нця’ у УПот1м 

лялись перед іконою в кутяуй иа 
Борис брав своє знаряддя і йшо® ", 
заробітки. Він обкладав у селян хат 
цеїлою, робив їх гарними А сам з 
красою не знався. До клу у казував; 
див бо батько завжди наказував. 
«Великий гнів бога накличеш на себе, 
коли підеш туди...»

Якось не витримав. Несміло сту-

не видно ні-

показа- 
став на

пив перший крок з батьківської 
дороги. Оглянувся — не видно ні
кого. І він, шепочучи на ходу мо
литву, щоб бог простив гріх, на
близився до клубу, зазирнув У 
вікно. Доносилися звуки баяна, 
співали дівчата, хлопці. Простояв 
Борис ХрановсБкий з годину, але 
зайти не насмілився. «А що скаже 
батько, коли дізнається? — хви
лювався. — Напевне вижене з до
му, або поб’є до смерті».

Другого вечора Борис запізнив
ся на молитву. Батько зустрів йо-
го важким поглядом:

— Бога бійся! На коліна!
Якось зустріла Бориса на ВУЛ”* 

ці керівник школи атеїзму Д. М. 
КривсручкО.

— Вчитись добі не завадило б.
Храновський промовчав.
— Сьогодні в клубі вчителька 

Савранська читатиме лекцію «Ва
тікан иа службі імперіалізму». 
Прийдеш?

У відповідь — теж мовчання. 
Дора Михайлівна з болем в душі 
глянула юнакові вслід: не вийшла
розмова...

ЩЕ ЗА ГОДИНУ до лекції при
йшла Дора Михайлівна в 

клуб. Того разу було чимало лю
дей, а Борис не поспішав. Розпові
дають, що, як і вперше, він сто
яв біля вікна.

Коли про це дізналась Дора Ми
хайлівна, то зрозуміла, шо за 
нього треба боротись. «Але як під
ступити до хлопця? Як виклика
ти на щиру і відверту розмо
ву?» — непокоїли думки.

Такий випадок трапився. Одного ра
зу, взявши в бібліотеці атеїстичну лі
тературу, Дора Михайлівна поверта
лася додому. Ще з далеку побачила 
Бориса. Він ішов, як завжди, з опуще
ною головою, з плеча донизу звисав 
піджак. Вчителька стишила крок, 
привіталась. Борис відповів, але зупи
нятись не збирався.

— Борисе, — звернулась до 
нього, — ось книгу хотіла тобі да
ти. Візьми, прочитай, коли буде 
час.

Хлопець зупинився напроти жін
ки, підняв з-під важких чорних 
брів засмучені очі:

— Не візьму, вірою велено чи
тати тільки божі книжки.

— А ти продивись оцю, —■ про
тягнула юнакові тоненьку кни
жечку в чорній палітурці, иа якій 
червоним написано: «Не вірте 
свідкам Єгови!» Потім додала: 
—Я нікому про це не скажу, по
вір мені, Борисе. Це буде нашою 
таємницею.

Б. Храновський миттю вихопив 
з рук книжку, швидко заховав і 
пішов, не оглядаючись.

Довго не наважувавсь розкри
вати її, а потім, після вечірньої 
молитви, закрившись у кімнатці, 
при світлі свічки розгорнув книж
ку. Розповіді колишніх віруючих 
змусили його задуматись. Борис 
довго не міг заснути. Із голови 
не виходили відверті слова ко
лишнього сектанта В. Поповичаз 
«Роздивіться навколо, вдумай-

ЩИТ ЗЕМЛІ І ЛЮДИНИ
Захист населення від ядерної зброї та інших 

засобів масового ураягення
Рішення XXIII з’їзду КПРС 

відкрили перспективи дальшо
го розвитку народного госпо
дарства, створення матеріаль
но-технічної бази комунізму в 
нашій країні, в усіх куточ
ках Вітчизни розгорнулося 
змагання за успішне перетво
рення в життя накреслень 
п’ятирічного плану.

Однак >іс можна не врахову
вати того, іцо в багатьох ім
періалістичних державах е си
ли, які прагнуть розв’язати 
термоядерну війну. Ось чому 
ми завжди повинні бути напо
готові, здатні дати гідну від
січ агресорам, які посягнуть 
на незалежність нашої Бать
ківщини. Комуністична партія 
розглядав захист здобутків 
Жовтня, зміцнення оборони 
СРСР, могутності Збройних 
Сил як священний обов’язок

радянської людини. В підви
щенні обороноздатності краї
ни особливо важливого зна
чення набуває вдосконалення 
цивільної оборони.

Головне завдання цивільної 
оборони — захист населення 
від ядерної зброї та інших 
засобів масового ураження. 
Якою б не була майбутня 
війна, вирішальну роль в ній 
відіграватимуть народні маси. 
Центральною фігурою в со
ціалістичному суспільстві о 
людина, творець комунізму. 
Гнм-то зусилля цивільної обо
рони мають бути спрямовані 
на забезпечення захисту лю
дей. Подібне завдання стояло 
і в попередній війні, але тоді 
фактори уражання були не
значними порівняно з ядер
ною зброєю.

Нині не можні обмежува

тись лише захисними захода
ми в окремих містах і на вій
ськових об’єктах, як раніше. 
Треба проявити максимум пік
лування про захист населення 
всієї країни, в тому числі й 
сільських районів. На випадок 
війни ворог насамперед нама
гатиметься завдати ударів по 
промислових, сільськогоспо
дарських, наукових та адмі
ністративних центрах СРСР і 
країн соціалістичного табору. 
Тож треба використати всі 
силп й засоби для захіїсту цих 
центрів. Адже перемога в ни
нішній війні залежатиме від 
того, яка з держав зуміє збе
регти своє населення.

Основними засобами захис
ту населення в сучасних умо
вах є:

своєчасна евакуація насе
лення з великих промислових

і адміністративних центрів — 
можливих цілей ядерних уда
рів;

підтримання постійної готов
ності існуючих сховищ та ін
ших захисних споруд;

будівництво нових сховищ і 
пристосування підвалів, погре
бів та інших споруд для за
хисту населення від радіоак
тивного ураження;

створення й організація ро
боти системі) спостереження н 
повідомлення громадян про 
небезпеку нападу, ведення ра
діаційної, хімічної та бакте
ріологічної розвідки і лабора
торного контролю;

забезпечення особового скла
ду загонів цивільної оборони 
народногосподарських об’єк
тів засобами індивідуального 
захисту, організація масово
го виготовлення для всього 
населення найпростіших засо
бів захисту органів дихання і 
шкіри від зброї масового ура
ження;

захист продовольства, хар
чової сировини, води, тварин і 
всього сільськогосподарського 
виробництва від засобів масо
вого ураження;

створення і підготовка осо
бового складу загонів' цивіль
ної оборони для захисту об’ек-

тесь глибше, і ви побачите, ш0 
вас обманюють».

Багато передумав у той вечір Боинг 
Та не так просто зразу розібратись в‘ 
усьому і вирішити свою долю, КОЛ1. 
виріс у релігійній Сім’ї. Ллє тепер ВІН 
бачив перед собою добрий, лагідний 
погляд Дори Михайлівни, її теплу по- 
смішку. Вона якось непомітно ввійщла 
в його життя. І тепер підліток брав 
з рук вчительки книги В. ІльТнь - 
«Проповідники Армагеддону». А. ХУг. 
ченка — «Чи існує душа», г. Гу|?£ 
па — «Про віру в бога», К. Клочка 
ва — «Мертве озеро». їх читав Борис 
потай від батьків, заховавшись у вер. 
би в кінці городу або викроївши на 
роботі вільну хвилину, і все ясніше 
ставало Борисові, що обманюють «бра
ти», повчаючи триматися якомога даті 
від усього світу, бути ТИХИМ, ЙК го
луб, а хитрим, як змій, відмовлятись 
від земних благ. ІЦо більше зрозумів 
це. коли вечорами разом з Дорою Ми
хайлівною прочитали атеїстичну хре
стоматію «Проти темноти», Антирелі-

ТВІЙ світогляд

ЗУСТРІЧ
НА 
ВУЛИЦІ
гійні твори Вольтера, Беранже, Пуш
кіна, Горького, Аїаяковського. Галана 
посилили добрий сумнів у Бориса. В 
образах Луки (п’єса М. Горького сНа 
дні»), Сойки (С. Тудор, «День отця 
Сойки»), отця Паїсія (Л. Новиков — 
Прибой, «Цусіма») він побачив людей, 
які даремно розтратили сили, загуби
ли роки, не принісши користі ні собі, 
ні людям.

ЙШОВ ЧАС. Виростав Борис 
Храновський. У ньому не на 

життя, а па смерть билися дві 
думки: на чиїй стороні залиши
тись? Жити з богом біля ікон чи 
з молоддю в клубі, на колгоспних 
ланах? А тут ще запросили його 
комсомольці до себе на «вогник». 
«Піду, — вирішив. — Там, напев
не, буде і Валентина».

Він вперше за свої сімнадцять 
літ надів шовкову сорочку, 
пурився, як годиться ю/Тові. 
Батько з матір’ю підняли бунт.

— Не пущу, вб’юі несамовито 
хрипів Дмитро Храновський.

— Анцихрист, — жалібно крив
лячи обличчя, плакала мати.

— Дайте дорогу! — видихнув 
Борис і пішов до клубу.

Там він побачив чимало цікаво
го. Валентина пообіцяла навчити 
його танцювати. Борис не відмо
вився.

Додому він більше не прийшов. 
Став ночувати у діда на хуторі. 
Разом з комсомольцями зустрічав 
світанки на ланах колгоспу ^Запо
віт Ілліча». А потім все село ви
проводжало його служити до лав 
Радянської Армії.

Недавно мені, довелось бути в 
Чистопіллі. Побачив у клубі стенд 
«На вахті миру». Звернув увагу на 
фото гарного юнака у військовій 
формі.

— Це Борис Храновський, — не 
без гордості сказала секретар ком
сомольської організації колгоспу, 
завідуюча клубом Валентина Се
менюк. — Він вирвався із релігій
них тенет. Пише, що скоро повер
неться до нас, в артіль... його бог 
тепер — це віра в життя, в творчі 
сили людини.

В. ВОЛОНЕЦЬ, 
працівник районної газети« 

Вільшанський район.

тів народного господарства й 
людей;

навчання населення методів 
Захисту від зброї масового 
ураження;

здійснення профілактичних 
заходів (медичних і протипо
жежних).

До речі, в кінці травня про
ведено змагання санітарних 
дружин підприємств міста Кі
ровограда. В ньому взяло 
участь 18 найсильнішнх дру
жин. Змагання показали, що 
члени дружин мають непогані 
теоретичні знання і практичні 
навички.

Пеошс місце другий рік під
ряд здобула санітарна дружи
на ТЕЦ, друге — санітарна 
дружина заводу радіовнробів, 
трете — ремзаводу «Укрсіль- 
госптехніки». Добре показали 

, санітарні дружини 
у, агрегатного заводу, 

взуттєвої фабрики, кондитер
ської фабрики, заводу «Чер
вона зірка» та інших.

Підготовка населення до за
хисту від ядерної, хімічної та 
бактеріологічної зброї _  важ
ливо державне завдання. Ко
жен громадянин повинен умі
ти захистити себе й подати 
можливу допомогу іншим у 
правильному використанні за-

собів захисту. Для цього не* 
обхідна систематична й ССР" 
йозна підготовка всього насе
лення і особливо загонів ш>* 
вільної оборони. Набуті знан- 
ня треба закріплювати по- 
стійнимн тренуваннями. Адже 
кожному зрозуміло, до чого 
може призвести погане знання 
методів захисту, прийомів по
дання сандопомогн і взаємо
допомоги в умовах нападу 
ворога.

Особливу увагу слід зверну
ти иа підготовку до цивільної 
оборони молоді — учнів 5. »> 
7 і 9 класів загальноосвітніх 
шкіл, профтехучилищ, студен
тів технікумів і вузів. І

Комсомольці повинні бутн< 
перших рядах виконавців ШС| 
важливої державної справи, 
брати активну участь у прове
денні заходів цивільної оборо
ни на підприємствах, в уста
новах. колгоспах і радгоспах, 
в піонерських таборах під чзС 
літніх канікул школярів. вести 
широку пропагандистську Р ' 
боту по цивільній обороні се
ред усього населення.

П. ПОТАПЧУК, 
начальник штабу цивіль
ної оборони Кіровоград
ської області.



тл» «8 <9241

Жкносгі
в. ЧАБАНЕНКО

ГОЛУБИЙ 
ГОРИЗОНТ

(Продовження.'Поч. в № 67), 

природних Вбагатста?°яку “охороняли °н епоиНСЬК°і скарбниР< 
сніжеш горн. Лише подеку^ "ви, злися П’Т" ’ одвічно за- 
дянський уряд вирішив прокласти V Щл“*°Ч" стежки- Ра- 
райови сітку авіаційних трас Вони віддален| високогірні 
між тісно зімкнутихвідоогій ні» походили ущелинами, 
цих районах примхлива:Нерідко ‘міняємоНК?МИ' Пог°Да У 
день. Рейси над «дахом спіЛ» кілька разів на

І штормовими хвилями моря Л на яїсихЛ«п”’ “а польоти на« 
хітннх гірських майданчикя’т — н«ЯКИХ ” ята',ках» — кри- 
садки! доводилося здійснювати по-

ні шля^н.Нде^тав ^уаДмісцяхТаякі Дні ПР°КЛаДаП НОВІ Пов!тря- 
торів, де знаходив „є одного 0азУ „ Дп»“® >ЧуЛН РОКОту мо' 
дящі майданчики, сідав на них Г зиопи долн,,ах піДхо- 
слідом за ним ішли вже інші і У! зд1,імався В™РУ. Алярну експлуатаХ» ’ 1 НОВа ЛІНІЯ вход»да в Рсгу-

їх аж два одразу!), фашист 
поспішив
*
вильотом
(машина

ІДЕ ВІЙНА НАРОДНА

рогом? застосовували згодом у боях з во-

-К°ВашПеЇСпоіз°Пит^ 3 бЄС,Д Таран ?ГЛП»УВ с“оїх слухачів, 
тів. Б прізвище? — звернувся він до одного з курсаи-

— Старший лейтенант Єзерськнй! - відчеканив той.
іак от, старший лейтенанте... —Тарану явно почоба- 

сайта» В- оалГпепя “3аГагІ Т п,дтяг«Ута Фігура його «кур- 
а Та І , офіцера. — Готуйтеся до нічного польоту! Так 

РВони п^ЛР°НТУ к Перепіри«0- як ви засвоїли мої поради, 
вогшпі П піп™ ® Брянські лісн» точно вийшли на сигнальні 
на зворотний ку^с ‘ СК“”УЛИ Парашугах ванта«’ лягли

Біля залізниці Таран різко розвернув машину в бік станції: 
Подивимось як почувають себе гітлерівці. — пояснив 

Єзерському.
До станції підійшли на бриючому. Ш^м маневрових па

ровозів заглушці гудіння моторів, гітлерівці не підозрювали 
над своєю головою грози. Літак, ледве не торкнувшись фю
зеляжем покрівель станційних приміщень, розвернувся. Різ
кий крен — » ось вони, ешелони. Що там у них?

Спалахнули цистерни з пальним, зірвались вагони з боє
припасами, кидаючи в небе стов 'и диму і попелу.

Бойове хрещеннг відбулось. Єзерськнй надовго запам’я
тав: раптовість нападу забезпечу« безпеку й успіх.

••• Одного разу вилетів Таран із Дмитром Кузнецовим до 
партизанів на Десну. Вдало 'приземлились. Злітати! Але 
над лісом по колу ходив німецький літак: він вистежив Та
рана і тепер будь-що намагався піймати його.

— Що ж, ранку очікувати ризиковано. Вранці нас бом
бардуватимуть.

Це — факт. Давай, Дмитре, спробуємо з однією фа
рою?! — і на запитальний погляд Кузнецова Таран рішуче 
додав: Удасться!

1 хитрість вдалась. Злетів з однією фарою спочатку Куз
нецов, а за ним і Тарап. Знаючи, що з однією фарою лі
тають лише винищувачі (а туї 
побоявся зв’язуватися з ними і

♦ *
Бортмеханік перевіряє перед 

збільшує оберти. «Снігуронька» 
на у білий колір) надсадно завиває.

— Точнісінько тобі, як «фокке-вульф», — говорить Гри
горій Олексійович, прислухаючись до завивання. — А що, 
коли сектори оберту моторів поставити несинхронно?... — 
міркує. , .

Так і зробили. І з того часу ліні, фронту літаки боново
го підрозділу Тар іна перетинали з меншим риском. Зачув
ши знайоме «гау-гау-гау-», німці гостинно засвічували по
садочні вогні, приймаючи наші літаки за своїх.

— Наші мотори командир навчив по-німецькому гавка
ти, — жартували льотчики прославленої ескадрильї капіта
на Тарана.

П ОМАНТИК»» найбільше 
Н" полюбився ГОСТЯМ ТО« 
му, що він був тут єдиним, 
До нього просто-таки черга 
стояла. Кому він потрапляв 
до рук, той косився, на сусі
да: мовляв, почекай, роз
дивлюсь потім тобі дам.

Коли загорталась остання 
сторінка літературно-худож
нього журналу Кіровоград
ського будівельного техні
куму, відвідувач починав 
знайомитися з технічними 
експонатами будівельників. 
І х°ча для них був відведе
ний нзйвіддаленіший куто
чок, огляд починався саме 
звідс-и.

Одних цікавили макети 
споруд, інших — вдоскона
лена конструкція контро
люючої машини «ОЕМ-2», 
До речі, будівельники пред
ставили на виставку чотири 
експонати (із десяти) з про
грамового навчання.

Цілком природно, що ко
жен технікум демонстрував 
щось своє, індивідуальне. 
Мабуть, тому обласна ви
ставка творчості учнів тех
нікумів така різноманітна і 
багата. Експонатів зібралось 
стільки, що їх ледве вмістив 
спортивний зал кооператив
ного технікуму.

— Ось автор цієї маши
ни, — підказує хтось. — Ду
же цікава робота.

Автор, мабуть, теж почув 
ці слова і зніяковів. Дов
генько токарям «Червоної 
зірки» А. Журавльову і 
М. Рабиновичу, студентам- 
вечірникам машинобудівно
го технікуму, довелось по
потіти над пристосуванням

навтьоки.

двигун: зменшує і 
Тарана пофарбова-

УЛЮБЛЕНІ МЕЛОДІЇ
ІЛЛІЧА

МОСКВА. Всесоюзна студія грамзапису підготувала 
нову музично-літературну композицію «Музика в житті 
Володимира Ілліча Леніна».

«Інтернаціонал», революційні пісні «Варшав’янка», 
«Смело, товарищи, в ногу» і «Замучен тяжелой нево
лей», «Аппасіоната» Бетховена і четверта симфонія Чай- 
ковського — всі ці улюблені твори Ілліча записано у 
виконанні провідних радянських музичних колективів 
і солістів.

Автори композиції знайомлять слухачів з «біографією» 
пісень, розповідають про те, який слід залишила кожна 
з них у житті Ілліча.

(ТАРС)

А ЧАС НЕ ЖДЕ
мільйо- 

, спор- 
лотереї-

* * *
Він вчив літати обережно, .потайно, але був випадок, коли 

Таран навмисно показав свій літак німцям.
«Трапилось це в районі Старої Руси, згадує П. М. М - 

хайлов. — Разом із молодим командиром корабля олексі- 
енком Таран летів на «ЛІ-2». навантаженому боєприпасами 
по вузькому «коридору», прокладеному нашими війська 
У гітлерівській обороні. Ночами на снігах вздовж 
ходу палали тисячі вогнищ, переплітались у темн0”у. 
прожектори, непрохідним бар’єром вставав вогонь зс і т

Першою йшла Таранова «Снігуронька», за не,° “ л^ак 
Олексієнка. Коли машини увійшли у ворота «коридора», по 
чався шалений зенітний вогонь. Таран кидав спою «Снігу 
роньку» то праворуч, то ліворуч, то втрачав в У, 
бирав її і, маневруючи, ухилявся від снарядів Олекс іе .у 
Доводилось тугувато Кільце вогню змикалось включив
машини. І тоді Таран поспішив на вирУчку' ® велн
бортові вогні і заблимав ними. Гітлерівці до ц 
обстріл наосліп, орієнтуючись по звуку моторів. Коли ж во 
чн побачили в небі червоні і зелені бортов *ар ’ не.ш1(ОД- 
ГОНЬ було перенесено на літак Тарана- °ле*а*асивш|? вогні, 
Женим вийшов із зони обстрілу. А Тара ♦ -тпппили над чритис „їй літа:, до землі. ВИ6Г.И ся.р»ДІ. е™орнлизн.д 
шім вогневу арку. На бриючому польоті ® землі»
обстрілу. Обидві машини благополучно досягл

РЯДКИ З НАГОРОДНОГО
Вони ПО-ВІЙСЬКОВОМУ ТОЧНІ І скупі- Не Д ° л|зРИбуВдло, в 

Отупів було командирам під час війні. найповнішій мірі 
землянці офіцер, підшукує слова, котрі ' представлення 
змогам б розкрити велич подвигу. На за р 
має піти дал!, до штабу полку чи ДИВІ311; т.,паиа ,,и не най- 

Нагородний лист Григорія Олсксніови ія • Р‘ • »х ,-|оМу; 
Об'ємніший серед майже дванадцяти тися і ' адже
Він - на п’яти аркушах. Для льо.чпків не дивнозд 
їх представляли до нагородження ^олот капітана
один якийсь подвні (хоч і таке траплялось,. А 
Тарана цс ще більше навднвовижку. . т -іпіатранспорт-

На 26 вересня 1944 року, коли командір - ‘гс11ерал-майор 
яої ДИВІЗІЇ Цивільного Повітряного - У ив свій під- І 
авіації Шалва Лавоентійсвич Чанкотадзе З.го авіа- і
пис на п'ятому аркуші нагородного, і■ < - ох орден*11 Ітранспортного полку капітан Таран кг• - рд Рсдалсй «За І 
бонового Червоного Прапора, ордена Л „ИЗІІЯІ10ї війни» — 
Ооорону Ленінграда» і *парід3д,’у| „яви понад шістдесят 
особисто підготував і ввів у бойові Ряд пі_2» і «С-4/», 
командирів важких транспортних *0?*™.®фронтових частин 
які відзначилися у бойових діях У ск '..д капітана Та-
ЦПФ та авіації дальньої дії. Загальний шг години. 
Рана складав 4999 годин, за час вій“” тнвника пересікають 

Маршрути його польотів у тил "р польщу, Фінляндію— 
Німеччину, Румунію, Чехословаччину, польщу,

(Далі буде). ___

—■ Близько двадцяти 
нів білетів олімпійської 
тивної грошово-речової 
реалізовано за п’ять місяців, — 
сказав на прес-конференції в 
Москві заступник голови Цен
тральної ради Союзу спортивних 
товариств і організацій СРСР 
К. Жаров, який очолює тираж
ну комісію. Він нагадав, що 
серед 3 415 000 виграшів, що 
розігруються в олімпійській ло
тереї, 1800 легкових автомобілів 
марки «Волга», «Москвич» і 
«Запорожець». А в першій спор
тивній лотереї було розіграно 
лише 60 машин. У багато раз 
збільшилася тепер 1 кількість 
інших виграшів.

Серед них — 300 туристичних 
путівок на міжнародні спортив
ні змагання в НДР, Чехосло- 
ваччину, Болгарію, Югославію, 
11 900 — по Радянському Союзу, 
причому більшість білетів, що 
виграли, дає право на одержан
ня відразу двох путівок.

На прес-конференції було ого
лошено про рішення провести (ТАРС).

кольорового телебачен-

17.40 — Те-
18.00 — Для шко- 

«Розповідь про образо-

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 12 ЧЕРВНЯ. Перша 

програма. 10.30 — «Місто на
Ісеті» «Поема про Піахоград». 
Телефільми. (Кіровоград). 11.00 
—«Час снігів». Художній фільм. 
(Кіровоград). 17.35 - Оголошен
ня/ (Кіровоград). 17.40 — Кіро
воградські вісті. 17.55 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.05 -- 
Екран — новаторам. (Кірово
град). і8.зо - вс°ря.тппк.’'о,оллі: 
ча» М. Фрунзе. (М). 19.0'» —
«ЧяС СНІГІВ». Художній фіЛЬМ. 
(Кіровоград). 20.30 - Програ
ма «Час». (М)- 21.15 - «Старт 
68» (К). 21.45 - С. Кац. «Лю
бов до запитання». Прем ера 
телевізійно-музичного спектак
лю. (М).

мк 8 фторw .ц „.і

УЧНІВСЬКИМИ РУКАМИ
Перша виставка технічної творчості учнів технікумів

токарно-гвинторізного
верстата «ІК-62» для швид
кісного нарізування різьб та 
черв яків методом різців, 
що обертаються. Цей при
лад стаз їх дипломною ро
ботою. Днями вони будуть 
захищати її.

Не менш цікаві експонати 
привіз і Олександрійський 
індустріальний технікум. їх 
зразу помітиш, бо біля кож
ного лежить великий черво
ний паспорт. Навіть у таку 
деталь олександрійці вкла
ли свою фантазію.

Ось група відвідувачів 
зупиняється біля одного з 
них. «Прилад для визначен
ня деформації балки при 
поперчному вигині», — чи
тають.

— Це одна з кращих на
ших робіт, — не без гордос
ті пояснює О. П. Спасов, 
директор технікуму. — На 
Всесоюзній виставці техніч
ної творчості учнів техніку
мів Міністерства електро
технічної промисловості цей 
прилад одержав третю пре
мію.

Цьогорічна виставка 
перша і, сподіваємось, 
остання. Шкода, що в ній 
беруть участь лише п’ять 
технікумів і одне училище 
(Олександрійське педаго
гічне).

Г. ПРОКОПЕНКО?

всеоюзний конкурс на кращу 
пропаганду олімпійської лотереї. 
Преміями будуть відзначені ре
дакції газет і журналів, в яких 
вона систематично рекламується.

Начальник управління по 
проведенню олімпійської спор
тивної лотереї І. Гальперін роз
повів журналістам, що доходи 
від лотереї підуть на розвиток 
спорту. Так, завдяки проведен
ню першої спортивної лотереї 
збудовано веслувальні бази в 
Києві й Астрахані, штучну ков
занярську доріжку в Свердлов- 
ську, спортивні бази в республі
ках Закавказзя та інших міс
цях.

Добре йде розпродаж ниніш
ньої лотереї в Узбекистані, Кир
гизії, Таджикистані, Естонії. 
Грузії. А от у Російській Феде
рації, в Азербайджані, Молда
вії та Литві цю справу ще не 
налагоджено. А час не жде. 
Тираж олімпійської лотереї 
у липні!

Друга програма, 
левісті. (К). 
лярів. _ ИІ___
творче мистецтво». 19.00 — Про
грама і 
ня. (М).

ЧЕТВЕР, 
програма, 
відкрий», 
рія». Телефільми. (К). 
«Три 
фільм. 
«Вода прийшла в степ», 
нецьк). 17.30
Компартії України. «Каменярі». 
Теленарис. 17.50 — Для дітей. 
Деліб. «Каппелія». Балет хо
реографічної студії Київського 
Палацу піонерів. (К). 19.10 —
До Дня здоров'я. (Кіровоград)«
19.30
20.30
21.30
(К).
Художній фільм.

Друга програма. 11.00 — Теле- 
вісті, (К). 11.10 - Художній

13 ЧЕРВНЯ. Перша
10.30 — «Прийди 1 

«Кабардипо-Балка-
11.15 — 

товстуни». Художній 
(Кіровоград). 17.00 —

(До-
До 50-рі'ічя

— Музичний кругозір. (К)<
— Програма «Час». (М)<
— «Міжнародний огляд»< 
22.00 — «Три товстуни»«

(Кіровоград) <

відвідувачі зна
йомляться з експонатами ви
ставки.

Сигнал громадської тривоги

Але давайте 
придивимося

За останні роки наш 
Кіровоград значно роз
ширив свої околиці. Там, 
де раніше були лише 
пустирі, кручі, виросли 
багатоповерхові будинки, 
нові підприємства, про
спекти. Стрічки асфаль
тованих доріг простягни
ся на багато- кілометрів.

Пестять око зелені на
садження на вулицях. 
Словом, багато зроблено 
в місті, 
пильніше 
до стану асфальтованих 
доріг, яка якість асфаль
тування і строку сл.ужби 
цих доріг. Далеко йти не 
треба.

Вулиця Урожайна. Стан 
ЇТ аж ніяк не відповідає 
вимогам автотранспорт
ників. В минулому році 
вулицю розрили для 
укладання труб. Робітни
ки засипали щебенем 
проїжджу частину в тих 
місцях, де були укладені 
труби і на цьому закінчи
лися роботи по ремонту 
дороги. Зараз 
має жахливий

Ще приклад. Ви від
правились прогулятися 
на мотоциклі або авто
мобілі за місто. Наприк-

вулиця 
вигляд.

.11 червня. 10.50 — 
фільм «В країні не- 
грпмнть». 18.00 іг~ 

новини». (К). 18.20 — 
вісті. 18.50 — «Мп- 

Україна». «У чорно- 
рнбалок». (Одеса).

фільм. (К). 19.10 — Телевісті.
(К). 22.00—Художній фільм. (К), 
0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
ВІВТОРОК, " '

Художній 
ба. що 
«Шкільні 
Тсгвізійні 
льовнича 
морських .... .... ..
19.10 — «Ритми літнього вечо
ра». Естрадний концерт. (Львів). 
20.00 — До 50-річчя Комуністич
ної партії України. «Комуніс
тична партія України в бороть
бі за піднесення економіки 1 
культури республіки». (К). 20.30
— Програма «Час». (М). 21.15 — 
П. Штраус. «Великий вальс». 
Спектакль Львівського театру 
опери та балету їм. їв. Франка. 
(Львів).

СЕРЕДА, 12 червня. 16.55 — 
Мультиплікаційний фільм. 17.15
— «Калейдоскоп». (Ленінград). 

лад, до Бережинки. Ви
їжджаєте за місто і за
мість того, щоб спокій
но вести транспорт, вам 
доводиться робити на 
трасі викрутаси. Дуже 
небезпечна дорога. На 
дорозі лежить місцями 
торішня суха грязюка, 

Такий вигляд має і 
Рівнянське шосе. Самий 
початок шляху і до пово
роту на гранкар’єр всте
лений щебенем. Проїжд
жа частина шосе рясніє 
ямами, рівчаками. Є міс
ця, де автомашинам ніяк 
розминутись.

Від стану шляхів зале
жить, по-перше, безава
рійність транспорту. По- 
друге, стан матеріальної 
частини траспорту. Адже 
не секрет, що, якби до
рога не мала дефектів, 
водіям ' доводилося б 
менше ремонтувати ав
томобілі. Збільшився б 
також міжремонтний 
пробіг автомашин.

По-третє, покращилася 
б безпека руху, водії не 
порушували б правила 
безпеки руху транспорту.

Стан шляхів залежить 
від технології приготу
вання асфальту і його 
укладання. Працівникам, 
які відповідають за стан 
доріг, їх ремонт, а також 
керівникам асфальтово
го заводу слід подумати 
над розв’язанням цієї 
проблеми.

А. ПІВЕНЬ.
м. Кіровоград.

18.00 — Для школярів. Розпові< 
ді про образотворче мистецтво. 
(М). 18.30 — «Соратники Іллі
ча». М. Фрунзе. (М). 19.00 —
Кінохроніка. 19.15 — Передачі з 
Одеси 20.30 — Програма «Час», 
(М). 21.15 — До 50-рІччя Кому
ністичної партії України. «Ге
роїчним шляхом». (Кіровоград).’ 
21.30 — Художній фільм «Клят
ва Гіппократа».

ЧЕТВЕР. ІЗ червня. 17.00 -< 
«Вода прийшла v степ». (До
нецьк). 17.30 — До 50-річчя Ко
муністичної партії України. 
«Каменярі». Телевізійний нарис. 
(Львів). 17.50 — Балет Деліба 
«Коппелія» у виконанні хо
реографічної студії Київськсго 
палацу піонерів. (К). 19.10 — 
Телевізійні вісті. 19.30 —_ 
зичний кругозір». (К).
Програма «Час». по
Міжнародний огляд. ІК/.
— Передача з Одеси.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,
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ОГОЛОШУЄ

па 1968—1969 навчальний рік на відділення:

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧ
НІВ НА 1968 НАВЧАЛЬНИЙ 
РІК НА ДЕННЕ, ВЕЧІРНЄ 
І ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ.

Прийом заяв з 1 червня по 
31 липня.

КІРОВОГРАДСЬКЕ КООПЕРАТИВНЕ ПРОФЕСІЙНО 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ОБЛСПОЖИВСП1ЛКИ

КУИБИШЕВСЬКИЙ 
РІЧКОВИЙ 
ТЕХНІКУМ

Вступні екзамени прово
дяться зі по 20 серпня.

Відмінники приймаються 
без вступних екзаменів.

Технікум забезпечує гурто
житком.

Міністерства річкового 
флоту РРФСР

За довідками звертатися 
на адресу: г. Куйбишев (об і.), 
ул. Молодогвар д » й с к а я, 
62/64, Телефон 3-54-62

прийом учнів

Олександрійське професійно 
технічне училище № З 
оголошує набір учнів по спеціагьностях:

Електромонтери сільської електрифікації і зв’язку з вив
чанням радіотехніки. Строк навчання 1.5 роки. Приймають 

.ся особи віком не молодше 16,5 років.
Слюсарі по ремонту тракторів, автомобілів га сільсько

господарських машин. Строк навчання 1,5 роки. Приймають
ся особи віком не молодше 15.5 років.

Електромонтери сільської електрифікації Строк навчання 
І рік. Приймаю.ься особи віком н₽. молодше 17 років.

Трактористи-машнністн 3-го клг-у. Строк навчання 1 рік. 
Приймаються особи віком ье мтлодшг 16 років.

Приймаються оссбн з восьмикласною освітою.
Прийом лаяв з 10 травня 1968 року.
Початок занять з 1 вересня I9W1 року.
До заяви не ім’я директора необхідно додати такі доку

менти автобіографію, 2 фотокартки розміром 3x4 см, до
кумент про освіту паспорт аби 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 п 9, 10 та 11 класах.

За довідками звертатися на адресу: м. Олександрія, сели
ще Жовтнсее, вул. Трудрезервів, 1, СПТУ № 3.

ДИРЕКЦІЯ.

Полтавський технікум транспортного 
будівництва 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

До .технікуму на денне І 
відділення приймаються осо- І 
би чоловічої статі, що за
кінчили неповну середню 
школу, віком не молодше 15 
років (на 15 квітня 1968 ро
ку) і не старші ЗО років.

Навчання проводиться за 
спеціальністю судноводіння 
на внутрішніх водних шля
хах з правом експлуатації 
суднових силових установок.

Особи, що вступають на 
денне відділення, проходять 
спеціальне медичне обсліду
вання за направленням тех
нікуму.

№ 08 (924)

на 1 і 3 курев денного і заочного навчання по спеціаль
ностях:

«Технічне обслуговування і ремонт автомашин» — технік- 
ие.ханік;

«Дорожні машини і обладнання» — технік-механік; . 
«Будівництво шосейних шляхів» — технік-будівельник.
Без вступних екзаменів приймаються відмінники 8 класів і 

медалісти. Останні здають екзамени усно з математики і 
російської мови (диктант 1-й курс, твір 3-й курс).

Для бажаючих з 9 червня будуть працювати місячні під
готовчі курси.

Адреса іехиікуму: м. Полтава, площа Слави, 1, технікум 
транспортного будівництва, приймальна комісія денного чи 
заочного відділення

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
-ДИРЕКЦІЯ.

Керченський металургійний технікум
оголошує прийом учнів

на 1968 — 1969 навчальний рік.
На денне відділення

иа базі середньої школи по спеціальності:
1. Гірнича електромеханіка (строк навчання

З роки 6 місяців).
На базі неповної середньої школи по спе

ціальностях:
1. Гірнича електромеханіка (строк навчання

З роки бмісяців).
2. Розробка рудних і нерудних родовищ

(строк навчання 3 роки 6 місяців).
3. Збагачення корисних копалин (строк на
вчання 3 цокн 6 місяців).

На вказані спеціальності приймаються тіль
ки юнаки.

Заяви приймаються з 1-го червня по 31 лип
ня.

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

документи: свідоцтво, атестат (в оригіналі); 
медична довідка (форма ЛІ 286); автобіогра
фія; гри фотокартки (розміром 3\/4 см); ха
рактеристика; витяг з грудової книжки, заві
рений керівником підприємства (для осіб, що 
мають стаж рзботв 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 певної 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. Керч-15. Кримської області, селище Войко
ва. вул. Войкова, І,

Випускники технікуму розподіляються на 
всі підприємства МЧМ УРСР,

ДИРЕКЦІЯ.

МАРГАНЦІВСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ

НАБИРАЄ УЧНІВ
ва 1 і 11 курси 1968—1969 учбового року денного відділення 

на базі неповної і середньої школи по спеціальностях:
1. ВІДКРИТА РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КО

ПАЛИН.
2. ГІРНИЧА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА.
3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ АВТОМО

БІЛІВ.
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ. 
Вступники складають екзамени:
на базі 8 класів — з російської мови (диктант) і з матема

тики (усно);
на базі 10 класів — з російської мови (твір) і математика 

(усно).
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Гуртожитком забезпечуються юнаки.
Прийом заяв з 1 червня по 15 серпня 1968 року.
Адреса: м. Марганець, Дніпропетровської області, вул. Ра

дянська, 41, гірничий технікум. ДИРЕКЦІЯ.

ОДЕСЬКЕ ВИЩЕ ІНЖЕНЕРНЕ 
МОРСЬКЕ УЧИЛИЩЕ

ОГОЛОШУЄ НАБІР
на 1-й курс денного відділення

1968—1969 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.
Училище є вищим технічним учбовим закладом, що готує 

інженерно-командні кадри суден Міністерства АІорського 
Флоту по спеціальностях:

СУДНОВОДІННЯ НА МОРСЬКИХ ШЛЯХАХ (факультет 
судноводіння);

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ СИЛОВИХ УСТАНОВОК 
(судномеханічний факультеї);

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВОГО ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ 
(електромеханічний факультет);

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕПЛО- 1 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
ПРОЦЕСІВ (факультет автоматики).

Курсанти училища перебувають ва повному державному 
вабезпеченпі.

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

особисто і поштою в приймальній комісії
м. Одеса, вул. Перекопської Перемоги, 

мальва комісія (трамваї 28 і 15): телефон

можна одержати 
училища:
20, ОВІМУ, прнй- 
3-90-31 (32, 33).

КОМАНДУВАННЯ УЧИЛИЩА,
4 £■-. ■ - ~~--------- Г=------------------------------------

ьк 02187, Індекс 01197,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
МІНІСТЕРСТВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР

навчання 1—2 роки.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1968-1969 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

оголошує прийом учнів 
на 1968—1969 навчальний рік

На денне навчання . на базі восьмирічної
школи по спеціальностях:

Електроапаратобудування.
Обробка металів різанням.
Електрообладнання промислових підприємств 

і установок.
На базі середньої школи:
Електроапаратобудування.
До заяви нн ім’я директора, додаються та

кі документи: документ про освіту (оригінал), 
автобіографія. медична довідка (форма 
№ 286). три фотокартки (розміром 3x4 см), ви
тяг із трудової книжки (особам, що мають 
трудовий стаж більше 2-х років).

Вступники здають-такі екзамени:
на базі восьмирічної школи з російської мо

ви (диктант), математики (усно);

на базі середньої школи з російської мови і 
літератури (твір), математики (усно).

Особи, нагороджені по- закінченні восьми
річної школи Похвальною грамотою чи по за
кінченні середньої школи золотою ЧИ сріб- 
ною медаллю, — зараховуються в технікум 
без екзаменів.

Прийом заяв від тих, що закінчили восьми
річні інколи, з 15 червня по 31 липня; від тих, 
що закінчили середні школи, з 1 червня 
15 серпня.

Вступні екзамени з І по 20 серпня.
Гуртожитком технікум не забезпечує.

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Олександрія, Кі
ровоградської області, вул. Жовтнева. 62.

ДИРЕКЦІЯ.

КУЛІНАРНЕ (строк навчання — 2 роки),

ТОРГОВЕЛЬНЕ (строк навчання — 1 рік),

БУХГАЛТЕРСЬКЕ (строк навчання — 1 рік).
Училище готує куховарів-кондитерів, продавців продоволь

чих та промислових товарів, продавців книг, бухгалтерів для 
системи споживчої кооперації.

До училища приймаються юнаки і дівчата віком не менше 
17 років з освітою не нижче неповної середньої школи.

Вступники подають у райспоживспілку (по місцю прожи
вання) такі документи: заяву на ім’я директора училища, ав
тобіографію. атестат чи свідоцтво про освіту, копію свідо
цтва про народження, довідку про стан здоров’я, довідку 
з місця проживання.

Вступних екзаменів немає. Зарахування в училище прова
дитиметься 20—25 серпня на основі характеристик з місця 
роботи або навчання, а також за конкурсом атестатів і сві
доцтв про освіту.

Учні забезпечуються стипендією в розмірі 20 карбованців. 
Відмінники навчання одержують 25 карбованців на місяць.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Луначарського, 
(при кооперативному технікумі ім. М. П. Сая).

ДИРЕКЦІЯ.

олександрійське міське
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 8

Полтавський

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 
СУДНОБУДІВНИЙ 

ІНСТИТУТ 
імені адмірала 

С. О. МАКАР ОВА
з 20 червня оголошує при

йом студентів на І курс 
по спеціальностях:

суднобудування і судноре
монт. Обладнання 1 техноло
гія зварювального виробни
цтва. економіка і організа
ція машинобудівної промис
ловості (спеціалізація — 
суднобудівна промисловість), 
суднові силові установки, 
турбобудування. двигуни 
внутрішнього згоряння, елек
трообладнання суден.

Вступні екзамени проводя
ться з І по 20 серпня.

Іногородні студенти забез
печуються гуртожитком.

Заяви про прийом 9 по
трібними документами згід
но правил прийому до вузів 
напраплятн на адресу: 
м. Миколаїв (обласний), 
вул. Скороходова. 5. Теле
фон 70-94-27.

РЕКТОРАТ.

Училище готує для промислових підприємств 1 організацій 
міста і області кваліфікованих робітників з числа юнаків і 
дівчат, що мають освіту 8—9 класів (для спецгруп — серед
ню), віком 16—20 років. Строк

НАБІР ПРОВОДИТЬСЯ НА 
електромонтери по монтажу 

трообладнання (для роботи в 
й інших районах області);

слюсарі по ремонту автотранспорту (для роботи 
м. Олександрії й інших районах області);

слюсарі-ремонтники;
слюсарі-монтажники по металокоисгрукціях І обладнанню. 
В СПЕЦГРУПИ:
слюсарі по ремонту автотранспорту; 
слюсарі-інструментальннки;
слюсарі-ремонтники;
електрослюсар шахти.
Прийом молоді в училище здійснюється шляхом 

куреного відбору по оцінках, вказаних у свідоцтвах і ате
статах.

Встигаючі учні забезпечуються стипендією в розмірі 18—23 
карбованці.

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
При училищі працює їдальня. <
Заява про прийом до училища подається на ім’я дирек

тора училииіа з зазначенням обраної професії чи спеціаль
ності.

До заяви додаються: документ про освіту, свідоцтво про 
народження, медична довідка, довідка з місця Проживання, 
п'ять фотокарток (розміром 3X4 см).

Прийом заяв в училище — з 15 червня по 20 серпня 1968 
року.

Приймальна комісія по відбору в училище працює з 15 
до 17 серпня 1968 року.

Початок занять 1 вересня 1968 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Олександрія, площа Кірова, 18, 

ПТУ-8.
ДИРЕКЦІЯ.

інститут
ОГОЛОШУЄ набір студентів на 1 курс 1968—1969 навчаль

ного року з відривом від виробництва на 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 в 
сільському господарстві, вчених агропомів-економістів, інже- 
нерів-мехаяіків сільського господарства.

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

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

01000131010071013101

ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
І ремонту промислового «лек- 
Кремгесі, в раіїоні Побужжя

ХАРКІВСЬКИЙ 
ЗООТЕХНІЧНО- 
ВЕТЕРИНАРНИЙ 

ІНСТИТУТ

оголошує набір студентів

на 1968 — 1969 навчаль
ний рік зоотехнічного і 
ветеринарного факульте
тів. При зоотехнічному 
факультеті є відділення 
птахівництва.

Інститут готує вчених 
зоотехніків і ветеринар
них лікарів.

Прийом на перший 
курс проводиться згідно 
правил, встановлених 
Міністерством вищої і 
середньої спеціальної ос
віти СРСР.

Заяви подаються 
ім’я ректора інституту.

До заяви додаються: 
документ про середню 
освіту (в оригіналі), ха
рактеристика -рекоменда
ція, автобіографія, ме
дична довідка (форма- 
№ 286), витяг з трудо
вої книжки, 4 фотокарт
ки (3X4 см), довідка з 
місця проживання.

Документи приймають
ся до 31 липня.

З 1-го липня по 1-е 
серпня при інституті пра
цюють підготовчі курси. 
Вартість навчання на 
курсах 14 карбованців.

Вступні екзамени про
водяться з 1-го по 20 
серпня з хімії (усно), фі
зики (усно), біології (ус
но), російської чи укра
їнської мови (твір).

Строк навчання на зоо
технічному факультеті — 
4 роки 4 місяці, на. вете
ринарному — 5 років.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ: 
Харків, п-в «Зоо- 

інститут», Харківський 
зооветеринарнії й 
інститут,

РЕКТОРАТ.

дзвонити п де ПЕ 
ПО телефону А Td

вступники тримають екзамени з профілюючих дисциплін 
на факультети: агрономічний і зоотехнічний — з 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 (твір).

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 па місяць. До заяви про вступ на курси слід 
додати документ про середню осніту.

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

РЕКТОРАТ.

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

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кирової радского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.
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