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ПЕРШІ ЛАУРЕАТИ
МОСКВА, 18 червня. (Кор. ТАРС). Сьогод

нішній день став справжнім святом для ве
ликого загону радянських прозаїків І поетів— 
перших лауреатів літературного конкурсу 
імені Миколи Осгровського. Першої премії 
було вирішево не присуджувати.

Другі премії, Почесні дипломи і медалі при
суджено поетові В. Гордєічеву. прозаїкам 
В. Колихалову і В, Титову. Третіх премій, 
дипломів 1 медалей удостоєні поеті» К. Ван- 
шейків, Лівіу Даміан, Ф. Чуев, прозаїки 
Л. Жариков, А. Меркулов, А. Сахнін. Вели
ка група літераторів удостоєна заохочуваль
них премій, і також Почесних дипломів.

Сьогодні відбулась урочиста церемонія вру
чення премій І почесних дипломів лауреатам 
цього конкурсу. Від імені ЦК ВЛК( М їх теп
ло 'Поздоровив з нагородою, побажав здо
ров’я І великих творчих успіхів перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельннков.

НЕЗАБУТНЯ
ЗУСТРІЧ
Лісні пощастило бути на зу

стрічі пропагандистів у Києві 
в ЦК ЛКСМ України. Секре
тар ЦК ЛКСМУ В. С. Шев

ченко підбила підсумки на
вчання в сітці комсомольської 
політосвіти, розповіла про 
завдання на наступний рік. 
Потім ми, пропагандисти, об
мінялися досвідом роботи. Я 
багато нового дізналася, про 
що обов’язково розповім сво
їм слухачам.

Незабутня І зустріч з кра- 
сенем-Києвом, його чудовими 
людьми. Головний режисер 
кіностудії хронікально-доку
ментальних фільмів А. О. 
Снісаренко розповів нам про 
роботу студії, про Історію на
родження фільмів «Гаряче 
дихання», «Керманичі», «Ус
мішки Остапа Вишні» та ін
ших.

Побували ми також на вис
тавці технічних засобів про
паганди в Будинку науково- 
технічної пропаганди, на вис
тавці передовою досвіду в 
народному господарстві, відві

дали Київський філіал Цент
рального музею В. І. Леніна, 
де зустрілися з ветеранами 
партії.

С. ЧАЛА, 
пропагандист клубу «Бать
ківщина».

Колгосп «Росія» 
Олександрійського району.

100-РІЧЧЮ
ПРИСВЯЧЕНА
В Журавлинській сіль

ській бібліотеці відкрито 
книжкову виставку «Сторінки 
Радянської Ленініани». Вис
тавка присвячена 100-річчю 
від дня народження В. І. Ле
ніна.

У цій же бібліотеці відкри
то також книжкову виставку 
«Нове, передове — на поля і 
ферми».

— Молодь великий Інтерес 

виявляв до творів В. І. Ле
ніна і фахових видань, — роз
повідає завідуюча бібліотекою 
М. ІО. Зозуля. — І це зрозу
міло. Щоб бути висококвалі
фікованим спеціалістом, тре-, 
ба не тільки добре знати 
свою професію.

Л. ПОЛІЩУК. 
Головапівськнй район.

ВІДЗНАЧЕННЯ 
ПРОПАГАНДИСТІВ
Бюро обкому комсомолу 

розглянуло підсумки навчаль
ного року в системі комсо
мольської політосвіти. За ак
тивну роботу по вихованню 
молоді групу кращих пропа
гандистів представлено до на
городження Почесними гра

мотами ЦК ВЛКСМ І ЦК 
ЛКСЛ1У, ислику групу про
пагандистів нагороджево По
чесною грамотою обкому ком
сомолу. Серед нагороджених 
— Т. А. Козюра, пропаган
дист полігклубу «Прометей» 
комсомольської організації 
колгоспу «Родина» Ульянов
ського району, Р. П. Набока, 
гіропагандист полігкл у б у 
«Батьківщина» комсомоль
ської організації колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Кіро
воградського району, Л. К. 
Косова, пропагандист політ- 
гуртка «Наш Ленінський ком
сомол» комсомольської орга
нізації колгоспу імені Каліні- 
на Новоархангельського ра
йону, В. М. Жорпинький — 
пропагандист гургкв «Крую- 
зір» комсомольської організа
ції колгоспу імені Жданова 
Новоархангельського району, 
М. М. Малько, пропагандист 

політгуртка «Бесіди про пар
тію» комсомольської органі
зації Устинівської райлікарні 
та інші.

КРАЄЗНАВЦІ 
З РЮКЗАКАМИ
Молоді краєзнавці — семи

класники і дев’ятикласники 
Коробчинської середньої ШКО
ЛІ» Новомиргородського пайо
ву — ВИЙШЛИ в похід, щоб 
краще пізнати рідний край. 
Очолює школярів вчиїелька 
географії Поліна Миколаївна 
Омельиниька Учн» вже побу
вали о Новомиргороді. Ка
м’янці, Мартоноші. Дальший 
їх шлях проляже на Панчсво, 
Капіж і хутір Надію.

Краєзнавці під час походу 
знайомая і ься з історичними 
пам’ятками, з Історією сіл і 
комсомольських оргаиізацій.

б. ЦВЄТАЄВ.

Ще донедавна тут, на мальовничих берегах Південного Бугу, о наметах жили гео
логи. Ііині в степу над річкою виросло робітниче селище, назва якому Побузькс. В 
гарних котеджах, багатоповерхових будинках живуть молоді робітничі сім’ї. ЦІ лю
ди на околиці селиша зводять велику будову — нікелевий комбінат. Він буде одним з 
найбілоших у країні. А поки що бриіади Никодима Іванченка, Павла Сулими. Петра 
Озерного, іпші будівельники закінчують підготовку цехів, у яких буде встановлено 
потужніші сучасні механізми. В 1970 році вступить до ладу перша черга Побузького 
нікелевого комбінату.

На фото: будівництво Побузького нікелевого комбінату.
Фото Г. УДОВИЧЕНКА.

ОБІГНАЛИ! жШк?
Майже щодня у нас новини. ...Тільки- 

но розцвів ранок.
Урочиста піша була в будинку тва

ринника. Дівчата поскидали хустки, за 
довгий стіл сіли.

— Валю, вітаємо тебе з вісімнадцяти
літтям. І всього тобі... — почала Стела- 
вида Федорівна Андрушко. — Візьми 
від нас цейхдаруночок.

На жіночій долоні блищав новенький 
годинник...

А ось іще. Прийшов голова колгоспу 
і сказав, шо на нашій фермі встанов
лять доїльний агрегат «Імпульс».

Ми раді, бо ніде ж ще нема їх в ра
йоні. До цього ж самі підготувались: 
стадо корів оновили і корівники облад
нали. Подбали і про літні табори. Вони 
— на березі Бугу.
' Є чим і годувати худобу.-На одну ко
рову даємо по 35 кілограмів зеленої 
маси, 3 — комбікорму, 5 — грубих кор
мів, півкілограма меляси. Наші тварин
ники навчились вміло готувати все це 
перед гим, як давати худобі. І надої 
збільшились.

Найвищих цифр досягли молоді дояр
ки Віра Чайківська га Люда Паршегу- 
ба. За п’ять місяців Віра надоїла 1568 
кілограмів молока, а Люда — 1355. А 
нині щодоби дівчата мають на голову 
по 10—11 кілограмів молока. З комсо
молками змагається Степанида Федо
рівна Андрушко. Вона вже 15 років в 
передовиках ходить. Тож і цього року 
зобов’язалась надоїти 3100 кілограмів 
молока. Але комсомолки випередили її.

Добре зарекомендували себе й сестри 
— Валя га Ніна Лісничуки. Дарма, що 
їм разом тридцять чотири роки.

А поки що гаряча пора аа молочно
товарній ферм'. Йде підготовка до ком
сомольських іменин. Дівчата металолом 
збирають, стенди для свого будинку 
тваринника готують, та надоїв висо
ких домагаються. Звісно основне —мо
локо. Ось на підсумковій декаді виз
начимо переможців В їх гурті — мо
лодь. звісно, буде.

Катерина ЗАХАРЕНКО, 
зоотехнік колгоспу «Україна» Гай- 
воронського району.

• НАС ВЕДУТЬ КОМУНІСТИ

ДО ОДНІЄЇ МЕТИ—
РАЗОМ

Стрічаюсь з ними всюди: □ 
полі, на тваринницькій фер
мі, в будівельній бригаді. І 
всюди про них доброї думки 
старші їх товариші по робо
ті.

А в нашій артілі кожоч 
другий трудівник — це моло
ді люди. 35 комсомольців та 
20 молодих комуністів € 
авангардом для всіх хлібо
робів. Якщо раніш більшість 
хлопців і дівчат після закін
чення школи виїжджали з 
села, то зараз це роблять 
одиниці. Навіть ті, хто шукай 
«кращого місця» в Доброве- 
личкізці, о місті, повертають» 
ся до рідного колгоспу. При
їхав недавно до села Василь 
Горобець, який працював у 
Добровеличківському рай- 
об’єднанні «Сільгосптехні
ка». Вершити щоденні хлі
боробські діла "вертаються 
хлопці з армії. Молоді тру
дарі артілі взяли на себе кон
кретні соціалістичні зобов’я
зання на чест.ь 50-річчя 
ВЛКСМ та 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. їх
нє слоао підкріплюється ді
лами. А ми, комуністи, допо
магаємо молодим здійснити 
вірні свої накреслення.

До недазнього часу робо
та комсомольської організа- 

ціТ ледь жевріла. Мінялись 
по два — три секретарі на 
рік. Ян бути далі? Це питання 
турбувало комуністів. Зібра
ли партком. Порадились. То
ді й вирішили: рекомендува
ти секретарем к о м с о- 
мольської організації моло
дого комуніста Володимира 
Шемендюка. Комсомольці 
нас підтримали. Відтоді ми
нуло небагато часу. Робота 
комсомольської організації 
значно пожвавилась,

А ось ще один приклад. 
Комсомольсько - молодіжну 

механізовану панку партком 
доручив очолювати кандида
ту п члени партії Олександру 
Кулиничу. Зараз вона одна з 
передових в артілі. Непогано 
зарекомендувала себе мо- 
лочно-тоезрна ферма ару- 
гої бригади, де парторгом 
групи Любов Зінченко. Та
ких прикладів багато.

Ми завжди дбаємо, щоб 
молоді виробничники пос
тійно підвищували свій за
гальноосвітній рівень, поліп
шували професійну майстер
ність.

У колгоспі поєднують пра
цю і навчання близько 60 
юнаків І дівчат, з них 49 
чоловік навчаються у вечір
ній школі, а решта — заоч
но у вузах і технікумах.

Партком разом з коміте
том комсомолу артілі ніколи 
не випускають з поля зору 
відпочинок молоді. А у нас 

зараз є де розважитись. До 
послуг молоді — стадіон, 
спортивні майданчики, тан
цювальна площадка. Є Буди
нок культури. Довгий час в 
селі була відсутня художня 
самодіяльність. Якось підій
шла група юнаків і дівчат до 
голови артілі Станіслава Гри
горовича Дерев’янка. Бу
ла пропозиція організувати 
хор. Це сподобалося Стані
славу Григоровичу. Одразу, 
склали списки учасників хо
ру. Записалось біля ста чоло
вік і голова артілі був пер
шим у списку. Приклад пона- 
зали також комуністи Іван 
Тимофійович Півень, Володи
мир Трохимович Козинець, 
Володимир Олександрович 
Климчун та комсомольці Пет
ро Васильченко, Віра Ярмо- 
ленко, Євдокія Коротчук, 
Колгоспні хористи виступали 
на огпяді художньої самоді
яльності - в Добровеличчівці 
та Кіровограді, де були в 
числі кращих. їх радо зустрі
чають і в сусідніх селах ра
йону.

У нас стало традиційним 
проведення вечорів слави, 
читацьких конференцій зу
стрічей молоді з ветеранами 
колгоспу, старими комуніс
тами.

Яку допомогу надає парт
ком комітетові комсомолу у 
його практичній роботі, як 
контролюється робота ком
сомольської організації?

Більшість членів парткому 
завжди буває присутньою на 
комсомольських зборах чи 
на засіданнях комітету. Тут 
прислухаємось до запитіз 
молоді, радимо, як провести 

той чи інший захід. З комсо
мольцями часто зустріча
ються спеціалісти колгоспу 
— зоотехнік Іван Гіеонтійович 
Будиця, . інженер-механік, 
Герой Соціалістичної Пра
ці Сергій Якович Єзан, вет
лікар Володимир Олександ
рович Климчун та інші. Вони 
ведуть розмови про хлібо
робську честь, допомагаютг 
юнакам га дівчатам краще 
господарювати.

Партком артілі періодично 
заслуховує на своїх засідан
нях комітет комсомолу про 
його роботу, секретар комі
тету комсомолу погоджує 
плани роботи комсомольсь
кої організації зі мною та 
іншими членами парткому.

Хочеться сказати, що з 
кожним роком міняється об
личчя колгоспної Липняжки. 
Зникають підсліпуваті хатин
ки. Виростають цілі вулиці 
благоустроєних будинків, над 
якими густішає гіс телевізій
них антен. В центрі села ви
сочить Будинок культури. 
Сільський пейзаж прикрашає 
трьохповерхова десятирічка, 
будівництво яної закінчуєть
ся. Є їдальня, перукарня та 
інші побутові заклади. Люди
на, я <а не була з цих краях 
десяток ронів. зовсім би їх 
не впізнала. Приємно, зви
чайно. що мрлодіє не тільки 
село, а й люди. Все це плід 
турбої всіх колгоспників, ко
муністів і комсомольців. Це 
плід єднання всіх поколінь.

Є. ПІВЕНЬ,
секретар паріорганіза- 
ції колгоспу «ГІравда» 
Добровеличківського ра
йону.

Якщо ти не встиг передплатити 
«Молодий комунар» на друге півріч
чя, зроби це зараз. Передплатна ці
на — 1 крб. 20 коп.



РІВНЯННЯ ИА НИХ, КОМСОМОЛІЯ СІЛ!
ЦК ВЛКСМ схвалив дос

від роботи комсомольських 
організацій колгоспів імені 
В. І. Леніна Хмельницької 
області та «Искра» Брест
ської області по підготовці 
до 50-річчя ВЛКСМ. Чим 
цікава діяльність молодіж
них колективів?

В артілі аИскра», наприк
лад, у змагання за гідну 
зустріч ювілею включилися 
комсомольці всіх поколінь 
— усі, хто в різні роки про
ходив школу трудового і 
політичного гартування в ря
дах первинної організації з 
час/ її створення до наших

Розповідь яро те, 
як новгородківці 
зустрічають День 
радянської молоді 

днів. У толгоспі імені Лені
на а основу передсвяткової 
підготовки покладено огляд 
трудових досягнень. Він про
ходить під девізом «Звіряй 
кроки за Іллічем».

Комітети комсомолу до
биваються високої відпові
дальності молодих трудівни
ків села за продуктивне ви
користання машин і механіз
мів, дбайливого ставлення 
до колгоспного добра, під
несення культури земле
робства. Велика увага приді
ляється розвиткові технічної 
творчості. Економічний 
ефект від впровадження 

Зараз червень. До свята радянсь
кої молоді залишилося зовсім мало 
часу. Та, щоб ді шитися, • які пода
рунки і як старанно’ готують своєму 
святу наші юнаки та дівчата, треба 
знову повернутися до травня. Саме 
в травні ми вели в райкомі мову 
про те, що вже зроблено і иіо ше 
треба зробити до свята. Секретарі 
первинних комсомольських оріаніза- 
цій, завідуючі клубами і бібліотека
ми, старші піоиервожаті шкіл ви
словилися за те, щоб, крім зроблено
го раніше, ще підготували силами 
худояаіьої самодіяльності звітні кон
церти, що треба активізувати індиві
дуальне змагання комсомольців і мо
лоді за право участі в районному 
святі молоді.

І ось вже у всіх шістнадцяти 
клубах закінчується підютовка звіт
них концертів. 1 важливо те, що в 
ході підготовки до звіту клуби по
ліпшили масово-політичну роботу 
серед молоді, залучили багато нових 
трудівників до участі в художній са
модіяльності. Взяти хоч би Спасів-

раціоналізаторських пропо
зицій в колгоспі «Искра» то
рік становив понад 8 тисяч 
карбованців. У колгоспі іме
ні Леніна увійшов у тради
цію публічний захист раціо
налізаторських пропозицій.

Ленінські уроки, читацькі 
конференції, кінофестивалі 
молодіжних фільмів, походи 
по історичних місцях, друж
ба з військовими частинами, 
змагання з військово-прик
ладних видів спорту, неділь
ники по благоустрою рідних 
сіл — все це стало постій
ним змістом роботи комсо
мольських організацій двох

ку. Це село невелике, а а самоді
яльності бере участь більше півсотні 
чоловік, танцювальна група тут на
лічує два десятки молодих хліборо
бів.

Характерно, що серед клубних «к- 
ти вістів можна зустріти людей різ
них спеціальностей. Зокрема, в робо
ті гуртків Мигрофанівського сільсь
кого клубу активну участь беруть 
вчителі Валентина Чабан І Станісла
ва Овдійчук, інструктор по спорту 
місцевого колгоспу Імені Ілліча «Лю
ба Григор’єпа. доярка Раїса Шала- 
май та інші. Тут лише в хорі біль
ше півсотні аматорів.

І якщо ще важко передбачити, 
який клуб здобуде перше місце і хто 
стане переможцем конкурсу на кра
ще виконання пісні, танцю, то пе
реможці соціалістичного змагання 
за право участі в святі молоді вже 
визначилися. Це — доярки колгос
пу Імені Леніна Раїса Ковальчук, 
Оксана та Зіна Токар, які мають 
на корову 1400 кілограмів молока, 
Віра І'оложа з колгоспу імен! Іллі- 

колгоспів. За останній час 
значно зміцнів зв язок комі
тетів комсомолу з сільськи
ми радами, профспілками, 
іншими громадськими орга
нізаціями у розв язанні пи
тань праці, побуту, навчан
ня, відпочинку колгоспної 
молоді. І це особливо цінно.

ЦК ВЛКСМ рекомендував 
усім комсомольським орга
нізаціям країни широко ви
користати досвід комсо
мольців з солгоспів імені 
Леніна та «Искра», щоб 
гідно зустріти 50 - р і ч ч я 
ВЛКСМ.

(ТАРС).

ча, котра довела добовий надій мо« 
лока на корову до 15 кілограмів. 
Це — свинарка артілі імені Мічурі- 
на Людмила Литвиненко, тракторист 
Юрій Максимов 1 ланкова комсо
мольсько-молодіжної ланки Раїса 
Чорноморець з цього колгоспу, теле
графістка районного відділу з» язку 
Людмила певряга, продавець з ком
сомольсько-молодіжного книжково
го магазину Алла Бондар та інші.

День радянської молоді — це свя
то молодості, краси. Але це й свято 
солідарності та дружби народів. 
Кілька разів молоді тваринники, ме
ханізатори, будівельники виходили 
дружно на недільники, і у фонд со
лідарності з В’єтнамом відраховано 
500 карбованців, стільки ж І в фонд 
фестивалю.

Трудов.! вахта на честь Дня моло
ді триває.

П. ХОМУТЕНКО, 
перший секретар Новгородкізсь- 
кого райкому комсомолу.

Ще промені-первенці поволі 
опускаються на зелень дерев, 
на вогкуваті стіни новобудов, 
спиваючи срібну ранкову ро
су, а Люда вже на риштуван
ні. Будує. Бо облюбувала собі 
таку нелегку професію — му
ляра.

В табельній картці проти її 
прізвища написи: 120 процен
тів. І так щодня.

На фото: робітниця буді
вельного управління № 1 трес
ту «Кіровоградпромбуд» Люд. 
мила Савченко.

Фото М. Осипенна.

а

О А ШИРОКОМУ ас- 
фальтованому май

дані йдуть заняття із 
стройової підгот о з к и. 
.Чітко карбуючи крок, 
проходять воїни. В 
(»диному ритмі, з точніс
тю годинникового меха

ЯК ТОБІ СЛУЖИТЬСЯ?

РАТНА ПРАЦЯ
нізму виконується коман
да. Коли я сказав про це 
командирові підрозділу 
офіцеру Десненку, він 
відповів:

— А що ж тут дивного? 
Військова частина — це 
єдиний організм.

І знову спостерігаю я 
і?а навчанням воїнів. Хочу 
зустріти знайомого. Ад
же, тут служать мої земля- 
Ки-кіровоградці. Офіцер 
Досненко провіз мене до 
Ленінської кімнати. На 
стінах — плакати, стінга
зети, блискавки. Поруч 
висить вирізьблений по 
дерезу портрет прикор-

ТіЛ ЕЗВЛЖАІОЧІІ на лицемірні запевнення 
" уряду Сполучених Штатів Америки про го- 
іовність мирно врегулювати в’єтнамське г|и- 
Таннп, переговори н Парижі між представііи-

ками ДРВ і СПІД зволікаються з виші аме
риканської делегації. Тим часом імперіалісти 
СІП \ посилюють ескалацію війни проти Піп« 
денного І! єтнаму ( це припиняють бомбарду«

дояника. Під портретом 
напис: «Комсомольській
організації військового 
підрозділу, де служить ви
пускник-нашої школи Бі
лий Олександр, від піоне
рів 7 «А» класу школи

№ 9 міста Олександрії.
Комсомолець Олек

сандр Білий, несучи служ
бу в армії, не забуває 
про рідну школу, підтри
мує з нею зв'язки, листу
ється з піонерами.

Знайомлюсь із земля
ками.

Анатолій Шевченко. 
Працював електрослюса
рем на Семенівсько-Го- 
ловкізському вуглерозрі
зі. В армії другий рік. 
Має 14 подяк від коман
дування. Після служби 
мріє повернутися додо
му, знову працювати гір
ником, вчитися у вечір

ньому гірничому інститу
ті. І тут, в армії, в його 
тумбочці лежать підруч
ники. У вільну годину 
комсомолець готується 
до сесії.

Леонід Губатенко. Від
крите, мужнє обличчя. 
Леонід трохи стомився 
після нічної варти. До ар
мії комсомолець працю
вав у Знам’янці на заліз
ниці. А тут — другий рік. 
Сержант Губатенко — 
відмінник бойової і полі
тичної підготовки, має дзі 
подяки від міністра обо
рони. Трзариші Леоніда 
розповіли, що він член 
комсомольського бюро 
військового підрозділу, 
редактор бойового лист
ка.

Праця воїна... Чим її 
зміряти в мирний час? 
Саме тут, з армії зрозу
міли хлопці, що вона та
ка ж потрібна, як труд 
хлібороба, як труд ро
бітника. Бо стоять воїни 
на охороні мирної праці, 
міцно тримаючи в руках 
зброю, я <у їм довірила 
Батьківщина.

А. КОХЛЯ.
ІІ-ська військова частина.

ДВІ ВІДПОВІДІ НА АНКЕТУ

23 травня в нашій газеті було вміщено анкету оСІм днів одно
го тижня», в якій запитувалося читачів про роботу клубу чи 
будинку культури за один тиждень. Відповіді надходять і від 
окремих молодих трудівників, і від цілих колективів. Вони свід
чать, що в умовах двох вихідних днів на тиждень не всі клуби 
І будинки культури зуміли організувати змістовний і культур
ний відпочинок молоді, що подекуди комсомольські організації 
ще недостатньо приділяють уваги цьому питанню.

НЕ ЗОВНІШНЯ КРАСА 
ПРИВАБЛЮЄ

У нас в радгоспі гарний 
Будинок культури. Сам со
бою він приваблює, але 
заходити туди не завжди

ЗАЗДРИМО СУСІДАМ
Ми, учні дев’ятого кла

су з міста ІІовоукраїнки, 
систематично читаємо ва
шу газету. В одному з но
мерів було надруковано 
анкету, в якій запитува
ли про роботу клубу і про 
участь в його роботі.

Зараз й Нозоукрашці 
будується новий Будинок 
культури, ще й досі буду
ється, хоч мали його зда
ти в експлуатацію ше в 
минулому році, а потім — 
до Першого травня. Вже 
ось і червень настав, а но
восілля все відкладається. 
А замість оголошення: 
«Сьогодні в Будинку куль
тури...» читаємо: «Діти! 
До ваших послуг карусе
лі!..» Це вже добре, ска
жете, ви. Але ж каруселі й 
то прпїзні. Якісь добрі дя
ді і тьоті приїхали в По- 

хочеться, бо там тільки кі
нофільми демонструють. 
Музиси ніколи не почуєте, 
хоч і є духозий оркестр.

взукраїнку і привезли^ па 
машині чотири гойдаліси і 
одну дуже ефектну кару
сель, якої в нас жовтеня
та і дошкільнята навіть 
ще не бачили.

А що залишається нам? 
Вийдеш і ходиш по цент
ральній вулиці туди-сюди. 
Правда, зараз екзамени, 
часу менше, але однак пі
де відпочити. Звичайно, в 
нас є чудовий кінотеатр, в 
якому інколи йдуть хоро
ші фільми. Але ж не бу
деш кожного разу сидіти 
в кіно.

Ма заздримо молоді 
колгоспу «Росія». Там є 
добрий клуб, де, крім кі
но, — танці, різні ігри. А 
як бути молоді другої 
бригади колгоспу «Друж
ба», де клуб старенький, 
дивитись на нього й то не

Молодіжних вечорів не 
буває. Видно, капельмейс
тер А. М. Мітлов і ди
ректор Будинку культури 
О. Д. Нужний вважають 
все це зайвою роботою 
для себе.

Взяти хоч би суботній 
вечір 'І червня. Після кі
но у фойє зібралося чи
мало молоді, чекаючи, що 
будуть танці. Але А. М. 
Мітяов і О. Д. Нужний по
гасили світло: мовляв, 
уже пізно — одинадцята 
година, заперли Будинок 
культури і спокійно пішли 
додому.-

І так часто не тільки в 
будні, а й у свята.

Молодь радгоспу «Ін- 
гульський» Усгинівсь- 
кого району.

приємно. а новий клуб ні
як не збуду-ють? Навіть те, 
що збудували, валиться, 
а подвір'я бузиною зарос
ло.

Стіни клубу колгоспу 
«Дружба» стоять иа вули
ці імені Паризької кому
ни, а новий Будинок куль
тури ніяк не виросте на 
вулиці імені Леніна. Це 
недалеко. Однакова доля 
цих новобудов. А на-м 
вдвічі від цього гірше — 
ніде вільний час провести.

* ♦ *
З різних місць ці листи. 

Різні зовсім, і схожі тим, 
що розповідають про не
задовільну організацію 
відпочинку молоді. Одна
ково незадовільну і в рад
госпі «Устинівському», де 
є чудовий Будинок куль
тури, і в місті Новоукраїн- 
ці, де такий Будинок 
культури ніяк не добуду
ють.

НАВКОЛО ПЛАНЕТИ н-,

Ескалацію
не припиняють

Вания території Північного В'єтнаму.
Нальоти американської авіації, яка руйнує 

мирні міста і села, школи і лікарні, буддій
ські храм» і культурні центр», не можуть 
зламати дух населення Демократичної Рес
публіки В’єтнам. Народ вірить в остаточну 
перемогу і віддає всі спої енлн зміцненню 
оборонної могутності країни і налаюдженню 
мирного життя.

Рішуче діють ' бійці І зенітники Народної 
армії ДРВ, з дня на день збільшуючи раху
нок збити! американських літаків. їм пода

ють велику довомогу ополченці багатьох •міст 
і сіл країни. Не припиняється робота промис
лових підприємств: зруйновані фабрик» і за
води т>т же відбудовуються, до ладу стають 
нові, чітко і швидко педетьсн ремонт зруйно
ваних мостів, переправ і доріг. Селяни і ри
балки працюють не покладаючн рук. щоб за
безпечити республіку необхідними продукта 
ми, а коли виникає необхідність — беруть в 
рук» зброю. На найрізноманітніших ділянках 
самовіддано працює в’єтнамська Інтелігенція. 
Всі свої сили народ В’єтнаму віддає справі 
бцротьби з американськими агресорами за 
свободу своєї батьківщина.

На фото: горем охоплена в'єтнамська мати, 
яка стоїть перед своїм зруйнованим будни
ком.

Фото Г. ЩЕРБАКОВА. (АНН).
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тим букетом жипмг а« 3 баРв,1с’ 
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прикрості. з5“оться'"йу тХ- 
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Нічого цьо- 
букет, що його не- 
дівчатка по закіи-

І географ не раз натякав, іцо її 
майбутнє — географія, а словесни
ки стверджували, що вона себе 
знайде, безперечно, в літературі. А 
дівчина тоді про вибір і не думала. 
Вона просто любила працю, кни
ги, своє рідне село, навколишні по
ля і сади. Батьки її кохали землю, 
ростили хліб і квіти і пристрасть 
цю передавали дітям. Сім’я була 
чимала, працьовита, і всі з однако
вою старанністю та любов’ю чита
ли книжку і 'сапали ниву. І там 
рядки, і тут рядки, і пройти їх з 
гін у гони — то не тільки важкий 
труд, а й безмежна відрада. Яке це 
було щастя — вибігти з відрами 
вранці на город по росяній траві, 
полити зелену, мов рута, розсаду, а 
потім сидіти біля вікна, де вишня 
облилася білим цвітом, і поринути 
в чарівний книжковий світ...

ДНІ В ІНСТИТУТІ мчать швид
ко, роботи багато, вгору гляну

ти ніколи. І не зчулася, коли прий
шов той час, коли треба йти на

® Делегати

РАДОЩІ

подружка

поясненні ста-

вже

Н. ПАДЦВОДА.

Бо
і Писаревська 
мене до моря.

Цілую. Люда».

стали такими

А

проти яімсцько-фаг- 
загарбників». (Ю.

г

рдКУЛЕНКО
І 
«Дорога мамулько.

і знов, як учора, шумлять 
‘ 1 над табором, внхлю- 

пи сріблом на берег Кре- 
„.щуцме море- По к,лька 
вмів на день я збігаю до 
,м,бич хвиль, граюся з ни
ми і воИ" ПОКІРН<> спада- 

Ніі пісок, немов теж 
враються смагнути на 
генні. Ті-1ЬІ'п ж дивна якась 
погода > Днх краях: вчора 
«м була спека, що, здає- 

| з води не вилазила б, 
сиіодні — холодно. Так, 

Ео купаєшся не щодня. Але 
-о не біда! Напевне, недар- 

’ мі >иШ піонерський табір 
І ідеться «Дружба»: граемо- 

ся разом, ходимо в походи 
і ті екскурсії. олаиїтопуємо 
і егмртнвні змагання... Всього 

й не перелічиш.
Бувають у нас дні особ- 

1ЯЗО святкові. Це коли 
приїжджають гості. Неіцо- 

: .чаїїо приймали піонерів з 
дитячого сектору Кремгесів- 
сьяого Палацу --------------
Імені Леніна. Юні 
пошили гарний 

І подружили з нами.
Мзмулько, а нещодавно 

: спіткала наш загін невдача. 
1 | ми трохи сумували. Ро

зумієш, в таборі
■ конкурс на кращу 

пісню. Виступали
зізвалося, І сосни 
пали нам...

культури 
помори 

концерт,

проходив 
похідну 
дружно, 
підспіву- 

_  Але жюрі при
судило приз першому і дру
гому загонам.

с Не журфя, Людко'» — 
«мала тоді моя 
Лена Москвіна.

1 піоясрвожата 
Павлівна почала 
миж

с- Лін ще покажемо се
бе!».

1 я вірю, мамулько. що 
ми ше втнемо щось неакн- 
чіііиє. Здивуємо весь табір!

Я тобі вже писала, що а 
таборі — більше 300 піоне
рі!. Є серед нас і жовтеня
та. Цікаві такі хлопчики та 
дівчатка: спершу трималися 
йл\ виховательок, а тепер— 
Г-Мійм^омилися, гасають по 
А). д ми, старші, ведемо 
себе гарно, шефствуємо над 
ямюхами.

За апетит не турбуйся, вп- 
мо. Я ще ніколи не їла та
йго стачного борщу, як 
ітаїаему таборі!

One і все.
Скучила за тобою.

*)лко, за сестричкою... І 
Кг г: не хочеться, щоб 
»таборі летів швидко.

Ставлю крапку.
Ліркса “ 
чете і

Світлана 
заспокою-

рядки, напевно,
Д'-жто шівіяли смуток из ру- 

діяча. Якось спроквола 
ЗДлМвала Люда Раку лел
ій кішгсрт. писала адресу.
- Л-ю-доІ
Седзатилася. Смутку, мов 

було. І помчала, мов 
•поиька, до своєї групи, до 
■о₽я... ' ■■

[ ’німку: восьмий загін 
і'«»ж| піонерського табо- 

’■ ’Дружба» Кремгесів- 
району.
Фото В. КОВПАКА.

уроці, КОЛИ доводили теорему" 
кав сусідку 3 передньої парти 
випрасувані кіснички... І” 
го це було! Отой 
сміло піднесли 
пенні екзамени, 
сквитав усе, і 
забулися три
воги та болі, — 
на серці зоста
лося тільки доб- 
р о. З доб
ром і квітами 
іде він додому, 
окрилений ра
дістю, насна
жений новими 
поривам п, і 
зникає тяжка ____,
вин учитель знову хоч зараз 
вертатися в клас, доводити теоре
му новим своїм учням, картати їх 
за невиконані завдання, ловити із 
списаними задачками, підіймати се
ред уроку того, хто смикає сусідку 
за кіснички...

— Це що? — гляне грізно.
— Нічого...
Справді, нічого цього не було й 

нема. Є квіти, є радість, є горде від
чуття виконаного обов’язку. І бу
кет, з яким іде вчитель додому, то 
найвища нагорода за всі його тур
боти, і цей день, то його найкраще 
особисте свято. В одних за плечи
ма десятки таких свят, у других...

Вона худенька, щупленька, 1 ше ду
же похожа на студентку, що стурбовано 
поспішає па заліки. 1 портфель малень
кий, як у студентки, тільки тепер в 
ньому не конспекти, а зібрані в класі уч
нівські зошити. В її особистій справі гра
фа «Нагороди та заохочення» ' поки що 
пустує, нічого там не записано. Але це 
не так. Були вже квіти, перші оадощі 
трудові...

В середній школі, в якій вона вчилась, 
I досі пам’ятають цю тиху І старанну 
дівчинку. З далекого хутора, де жили її 
батьки, вона приходила до уроків чи 
не раніше всіх; в зимові дні гріла за
дубілі руки лід теплою грубою і розка
зувала товаришам, як розв’язувала за
дачу, задану додому. Чомусь в неї всі 
задачі виходили, рівняння легко розв'я
зувались, а теореми в її 
вали зрозумілими.

— З тебе, дівчино, 
математик, — казав 
Тнмофійович, коли роздавав 
рольні роботи. А вона, :

втома, і гото- 
по-

буде добрий 
Володимир 

1 конт- 
, зашарів- 

шпсь, сідала на місце і соромливо 
ховала зошита під парту.

ліплять, — гомоните розповідаючи 
про свою роботу. І як вона теп^р 
йому та й усім тим, хто вчив у 
школі, наставляв в інституті, вдяч
на за науку!
М'< В ОНУФРІТВСЬКОМУ РА- 

ноні невелике село Мар’ївка, а 
в тому селі звичайна восьмирічна 
школа. Клуб та магазин та ше кон
тора колгоспу, та вулиці, що взим
ку тонуть в заметах, а з' весни в 
зелених розливах садів, та ще білі 
колгоспні ферми на вигоні, і кур- 
ний_ шлях, і високі щогли електро
лінії, і стовпа з білими мармуро
вими чашечками, і плетиво стрім
ких антен над шиферними та чере
пичними дахами — все, як і в кож
ному селі. А школа тут така мала, 
що по штату немає і посади заву
ча, а обов’язки ці на громадських 
засадах виконує одна із старих 
вчительок; і колектив, очолений ди
ректором Іваном Івановичем Тка- 
чеиком, зовсім невеликий, але тут 
діти теж торують шлях до вершин 
науки. І саме сюди два роки тому 
одержала призначення випускниця 
Кіровоградського педагогічного ін
ституту Олександра Василівна Бу
ланок. Це не так далеко від того 
хутора, де народилася, від серед
ньої школи, в якій вчилася, і, якщо 
треба, то в неділю можна вийти па 
шлях, автобусом чи попутньою ма
шиною добратися і до батьків, і до 
статних колег за порадою.

Вчить вона математики і креслення І 
хоче, щоб всі діти полюбили складні 

практику в школу. Взяла поизна- Форму-™, як і вона, і щоб заполонила їх 
чепня, хвилювалась: «Як же її зу
стрінуть діти, вчителі? Як пересту
пить вона заповітний поріг кла
су?..» Школа попалася нова, вели
ка, сонце сяяло райдужними зай
чиками на широких шибках. Ішла 
коридором, в якому гучно озивали
ся навіть обережні кроки, читала 
таблички на дверях. Спинилась: 
«Завуч». Ось зараз тут вирішиться 
її доля, може, вона взагалі не 
здатна сказати дітям слова, може, 
ці чужі люди подивляться та й ска
жуть...

— Здрастуйте, — переступила по
ріг.

— Здрастуйте...
— Я до вас... 
І замовкла.

•— На практику? — встав із-за 
столу старий чоловік. — Я так 1 
знав. Я давно казав, що з тебе бу
де добрий математик...

Це був він. її давній учитель Володи
мир Тнмофійович Голіннії. Він переїхав 
у місто. Т| ж допитливі очі, засмалене 
І обвітрене, як у завзятого рибалки, об
личчя. Всі знали, як вій після важких 
уроків, після багатьох годин невтомно
го штурму синусів та косинусів, на які 
наступала під його керівництвом нетер
пелива учнівська рать, боав свої вудоч
ки І спішив до ставка. Там сидів і ду
мав, звідкіль вести наступ далі. Жар
тували хлопці: «Бере на котангенси». А 
наступного дня він приходив до класу 
свіжий, обвітрений і загорілий. І втоми 
йому не було в повторенні все нових І 
нових формул.

Знітилась, зустрівши вчителя, 
піп повів показувати школу, кабі
нети.

— Будеш вчити, не святі горшки

уява, як І її. Бо як пояснює ча уроці, 
то звичайний еліпс стає трасою косміч
ного польоту, а невідоме в простому 
рівнянні — то велика таємниця, яку 
треба розкрити.

— Так хто підкаже, діти, звідкіль 
нам починати пошуки? — питає, 
окинувши примруженим зором при
тихлий клас. — Ну, ну, звідкіль? 
Як?..

Правдз, буває, що хтось там 
не виконає домашнього 
хтось перепише задачку 
зошита; не без того, щоб 
байголова не смикнув на —
кіснички свою сусідку. Але навіть 
з такими Олександра Василівна шу
кає спільної мови, па заняттях 
гуртка розказує їм про історію ма
тематики чи рішає задачі, а то й на 
екскурсію піде, па полі з дітьми по
працює...

— Задоволені? — питає.
— Го-го...
Живе молода вчителька турбота

ми свого села, справами ровесників. 
Керує комсомольським гуртком 
«Рідна земля», вивчає з молоддю 
минуле, знайомиться з тими, хто 
організовував колгосп, захищав у 
боях Батьківщину. Кажуть про неї:

— Бідова дівчина...
І заслуг у неї ще нема. Та вже 

знає вона, що то за радісний день, 
коли йдеш із школи не з портфелем, 
обважнілим від зібраних учнівсь
ких зошитів, а з барвистим букетом 

А живих запашних квітів...
Олександр МОТОРНИЙ.

с. Мар’ївка,
Онуфріївський район.

і
завдання, 
з чужого 
яким ши- 
уроні за

Відділ веде
кандидат 

у майстри спорту 
Г. ДУБІВКА

ЗАВДАННЯ № 9
1. Нещодавно закінчився ша

ховий чемпіонат України серед 
чоловіків. Назвіть переможця 
цього турніру.

2. Назвіть чемпіона СРСР се
ред студентів 1968 року.

За правильні відповіді на 1 £ 
2 питання нараховується но 2 
очка.

3. Розв’яжіть етюд:

Білі: Крс4; піҐІИ; 115(3) 
Чорні; Кре7; ппТб; £І(3)

Білі починають і роблять 
нічию.

За правильне розв’язання на
раховується 3 очка.

ЗАВДАННЯ № 10
1. Нещодавно пройшли півфі

нали IV командної першості 
Європи. Назвіть, які команди 
здобули право виступати у фі
налі.

2. Назвіть, хто переможець 
міжнародного турніру в Бепер- 
вейку 1968 року.

За правильні відповіді на і 
і 2 питання нараховується по З 
очка.

3. Розв’яжіть етюд:

Білі: Крії"; Саі; цп: 112 (3) 
Чорні: Kpel’.ChS; ііПІб(З)

Білі починаюіь і виграють.
За правильне, розв’язання на

раховується 4 очка.
Відповіді па 8-е завдаипя 

будуть опубліковані разом з 
відповідями па 9-е і 10-е.

Останній строк надсилання 
відповідей — ЗО червня 1908 
року.

.ВУЛИЦЯ
ІМЕНІ ДВОХ
Рішенням виконкому Помічнянської 

міської Ради депутатів трудящих одній 
із вулиць міста присвоєно ім’я Вані і 
Наді Рудяк. Тут знаходиться будинок, де 
жили юні герої. У місті всі знають їх

імена. В період Вели тої Вітчизняної вій
ни.юні патріоти боролися проти фашис
тів і загинули смертю хоробрих в за
стінках гестапо. Пам’ять про них вічно 
житиме в серцях земляків.

Л. ПЕДЧЕНКО, 
учениця 10 класу СШ № 2.

ст. Помічна.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 21 червня. Перша 

програма. 10.30 — «Живі і 
мертві». Художній фільм (II 
серія). (Кіровоград). 17 00 —
«II незабутніх днів». Дорожчій 
репортаж. (Кіровоград). 17.15 — 
Оголошення. (Кіровоград). 17.20
— «Живі і мертві». Художній
фільм (II серія). (Кіровоград)- 
19.00 — До 50-річчя КП Украї
ни. «Компартія України — ор
ганізатор боротьби українсько
го народу ~—........ -..... ..
шистсьгих ___ ........... .  .
19.30 — Передача з Києва. 20.00
— Естафета повни. (М). 21.00 — 
«У пас п гостях — «Техннка — 
молодежи». (М). 21.15 — «Доб
рий вечір, хліборобе!». (К).

Друга програма. 17.45 — Тс- 
левісіі. (К). 18.15 — Телерекла
ма. (К). 18.30 — Телематч з 
гімнастики. (Київ — Львіг).

СУБОТА, 22 червня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика
для всіх.. (М). 9.-15 — Теленови- 
ни. (М) 10.00 — «З днем на
родження». Музична розва
жальна програма. (М). 10.30 — 
«Здоров’я». Науково-популярна 
програма. (М). 11.00 — «Мисте
цтво І ми». (М). 12.00 — «22
червня». Репортаж а ПЕРА. 
(М). 13 35 — Телснопніїи. (М). 
13.45 — «Знання». Пауколо-піз- 
нлвальдя програма. ('1). 11.10—

Клуб відважних». Телефільм.

(М). 15 30 — В ефірі «Моло
дість». (М). 16 30 — Наша афі
ша. (К). 16.35 — Хуеожній
фільм. (К). 18.00 — «Клуб кіно- 
маїїдрівннків». (М). 19 00 —
«Вогник молодих акторів Мало
го театру». (К). 20.30 — «На ме
ридіанах України». (К). 21.00,— 
«Пісні перемоги». Концерт ап- 
самблто пііріі І танцю Москов
ського військового округу. (М). 
21.45 — Першість Європи з важ
кої атлетики. (Ленінград).

ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П'ЯТНИЦЯ. 21 червня. 18 00— 

Телевізійні вісті. 18.20 — Телеві
зійна реклама. (К). 18 30 —
Фїльм-копцерт. (К). 19.00 — До 
50-річчя Комуністичної партії 
України. «Комуністична партія 
України — організатор бороть
би українського народу проти 
німепько-іЬаіиистських загарб- 
нпкір». (К). 19.30 — Кіпощюгра- 
ма 20 00 — Естафета новим.
(М). 2100 — Першість Європи 
з важкої атлетики. (Леніпгпчд). 
21.15 — «Добрий вечір, хліборо
бе!» (К) 22.15 — Художнії!
Фільм «Життя хороша штука, 
бра ге».

СУБОТА, 22 червня. 12.00 —
«22 червня». Передача з Цент
рального Будинку Радянської 
Армії. (М). 1-3.35 — Фільм для 
дітей. 11 10 — Актуальний с>с- 
пан. 14 30 — «Клуб відважних». 
Телевізійний Фільм. (М). 15 '■>()
— Р ефірі «Молодість» (К).
16.30 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.00 — «Клуб 
кіпомаплрівпиків». (М). 19.00
— Передача з Херсона. 20.30 —
«На меридіаном України». (!<'.. 
21.00 — Концерт ансамблю піс
ні і танцю Московського війсь
кового округу. (51). 21.45 —
Першість Європи з важкої ат
летики. (Ленінград). 22(4) —
Художній фільм.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.



4 стер,г МК Лй 72 (028)

оголо
На факультотр стаціонарного навчання:
механізація сільського господарства (готує івжсперів-мс- 

каніків сільськоіосподЕрсьього Виробництва, строк навчання 
4 роки 10 місяців),

агрономічний (гстує вчених агрономів, строк, навчання 4 
роки 4 місяці);

економічний (готує агрономів-економістів, строк
4 роки 4 місяці, і бухгалтерів-економістів, строк
4 роки).

Прийом заяв з 20 червня по ЗІ липня.
До заяви на ім'я ректора інституту додаються: ___

про середню освіту (в оригіналі), автобіографія, чотири фо-

навчання 
навчання

документ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ

У Є ПРИИОМ студентівкНА 1968—1969 НАВЧАЛЬНИЙ РІ 
токартки (розміром 3x4 см), характеристика а місця роботи 
або навчання, підписана керівником підприємства чи устано
ви, партійної, комсомольської, профспілкової організацій, 
медична довідка (ф. 286), довідка з місця прожинання, ко
пія трудової (колгоспної) книжки, довідка з місця роботи.

Особи, що мають стані роботи не менше 1 року та на
правлені колгоспом, радгоспом, підприємством, крім пере
рахованих документів, додають направлення на навчання у 
вуз І витяг з протоколу загальних зборів колгоспників, ро
бітників та службовців.

Паспорі та тбіїськовий квиток (приписне свідоцтво) пода
ються особисто.

Вступні екзамени проводяться з І по 20 серпня.
Вступники складаюіо екзамени па базі середньої школи: 

на факультеї механізації сільського господарства — з мате
матики (письмово Й усію) фізики (усно); на агрономічний 
— з біології (усно), хімії (усно), фізики (усно); на еконо
мічний — я біологГ (усно), хімії (усно), математики (усио)< 
Всі вступники складають екзамен а російської або українсь
кої мови I літературі) (твір).

АДРЕСА ІІІСТИТУІУ: м Дніпропетровськ, 27, вул. 40 ро
ків Жовтня, 25. Телефон 4-17-01.

приписне

на 1968—1969

НОВОЧЕРКАСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

особи віком 15—16,5

ОГОЛОШУЄ
ПРИНОМ УЧНІВ

Курганський будівельний технікум

на 1968—1969 навчальний рік

ДИРЕКЦІЯ.

прийом учнівна 1968—1969 навчальний рік
неповної середньої і

зерноперсробвих ПІД.

денне 1 заочне віддЬ

(денне відділення на

ДИРЕКЦ1Я.

Друкарня їм, Г. М. Димитрова] обласного упраоліннп по пресі, м. Кіровоград, вул, Гліпки, 2.БК 02201,

м. Кіровоград, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: секретаріату—2-45-35, від
ділів — 2-45-36.

Компаніївськнй 
ветеринарний . 

технікум

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАДІОЛ РИЛАДОБУД1ВН ИП 
ТЕХНІКУМ

НА НАВЧАННЯ
В 1965-1969

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Технікум готує ветфельд 

шерів для роботи в колгос-, 
пах. радгоспах, ветлаборато. 
ріях, ветлікарнях, ветділвин
цях.

Строк навчання 3 роки 6 
місяців.

Вступники складаю т ь 
вступні екзамени з українсь
кої мови (диктант) і мате
матики (усно).

Заяви приймаються до 31 
липня 1968 року.

До заяви на Ім’я директо
ра слід додати свідоцтво 
про освіту за 7—8 класів 
(оригінал), автобіографію, 
медичну довідку (форма 
№ 286), три фотокартки (роз. 
міром З X 4 см ),

Вступні екзамени прово
дяться а 1 по 20 серпня 1963 
року.

Без вступних екзаменів за
раховуються: нагороджені
по закінченні восьмирічної 
школи похвальною грамо
тою та звільнені о запас 
офіцери і військовослуж
бовці надстрокової служба 
Радянської Армії.

Поза конкурсом прийма
ються особи, направлені на 
навчання за рахунок сільсь
когосподарських підпри
ємств, тз особи, що мають 
стані практичної роботи не 
менше двох років, в також 
демобілізовані з рядів Ра
дянської Армії.

При технікумі організовані 
підготовчі курси до вступу 
8 технікум.

Початок навчання ва під
готовчих курсах 15 липня 
196» року.

АДРЕСА» е, Компавіївва, 
Кіровоградської області. 

ДИРЕКЦІЯ.

РЕКЮРЛТ.

оголошує в 1968 році набір учнів на заочне відділення по 
спеціальності «Радіоапаратобудуїзання» на 1 курс па базі 
неповної середньої школи і на 111 курс ва базі повної се
редньої школи осіб, іцо працюють по цій

Прийом документів . довідки з І квітня 
тися на адресу: м. Дніпропетровськ, ГСП 
ський радіопрнладобудівннй технікум.

спеціальності.
1968 року. Зверта- 
317, Дніпр яістров-

ДИРЕКЦІЯ.

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ: 
трактористів-машиністів ІИ класу (строк 

навчання — І пік),
механізаторів тваринницьких ферм з квалі

фікацією електромонтера (строк навчання —- 
2 роки).

гракторнстів-машипістів широкого профілю 
(строк навчання — 2 роки),

майстрін-наладчіжів по технічному нагляду 
за гранторами і сільськогосподарськими ма
шинами (строк навчання — 6 місяців).

До училища приймаються юнаки < дівчата. 
На однорічний строк навчання — віком 16 ро
ків і більше, на дворічний строк навчання — 
віком 15,5 років І більше, ва 6-місячні курси 
приймаються особи з числа трактористів 1 і II 
класу

До заяви повинні бути додані хпрактеристп-

ьОБІ’ИНЕЦЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
1ІА 1963-1959 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ка з місця роботи чи навчання, свідоцтво про 
освіту, свідоцтво про народження, довідка з 
місця проживання (чи паспорт), гри фото
картки (розміром З У 4 см ), автобіографія, 
направлення а колгоспу (радгоспу).

Документи училпше приймає з 1 червня 
1968 року.

Початок занять 1 вересня 1953 року, па кур
сах з 6-м1сячнйм навчанням — 1 червня 1953 
року.

Учні, прийняті в училище, забезпечуються 
безплатним триразовим харчуванням, обмун- 

■ днруванням стипендією, постіллю, гуртожит
ком I навчальним приладдям.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м Бобрннець, Кіро
воградської області, вул. Димнтрова, 1.

ДИРЕКЦІЯ.

<

І

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА ДЕННЕ. ВЕЧІРНЄ 1 ЗАОЧНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ

На денному відділенні технікум готує тех
ніків промислового і цивільного будівництва 
і техніків по виробництву будівельних дета
лей та залізобетонних конструкцій.

На вечірньому відділенні — техніків про
мислового і цивільного будівництва й техні
ків по виробництву будівельних деталей і за
лізобетонних конструкцій.

На заочному відділенні — техніків про
мислового і цивільного будівництва.

НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ приймаються 
особи у віці до ЗО років, то мають неповну 
середню і середню освіту, а також позитивну 
характеристику від партійної, профспілкової, 
комсомольської організацій, керівників під
приємств I організацій, правлінь колгоспів, а 
також педагогічних рад загальноосвітніх 
шкіл, і успішно склали вступні екзамен», а 
також особа, направлені в середи! спеціальні 
учбові заклади для навчання иромнеловимн 
підприємствами, будовами, колгоспами.

НА ВЕЧІРНЄ І ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
приймаються особи без обмеження віку з ос
вітою 8 класів, що працюють за професіями, 
спорідненими вибраній спеціальності й успіш
но склали вступні екзамени.

Строк навчання на денному відділенні на 
базі неповної середньої інколи — 3 роки 6 
місяців, на базі середньої школи — 2 роки 
6 місяців.

Строк навчання на вечірньому 1 заочному 
відділеннях — 5 років.

Вступники на баз) неповної середньої 
школи складають вступні екзамени а росій
ської мови (диктант) І математика (усно), 
вступники на баз) середньої школи — в ро
сійської мови (твір) • математики (усно).

До заяви необхідно додати характеристику-

рекомендацію для вступу в середній учбовий 
заклад; свідоцтво про закінчення восьмиріч
ної чи семирічної школи (в оригіналі) або 
свідоцтво про перехід в 9—11 клас середньої 
школи (на бланку зі штампом школи, гер
бовою печаткою, підписами директора і вчи
телів). атестат про закінчення середньої 
школи; автобіографію; довідку з місця про
живання: витяг із трудової книжки чи кол
госпної книжки завірений керівником під
приємстві, установи чи правлінням колгоспу; 
три фогокаргки (3 у 4 см); медичну довід
ку (форма № 286).

Паспорт, військовий квиток чи 
свідоцтво ирел’янліиоть особисто.

Прийом заяв на денне підділевпя з 1 червня 
до 31 липня вступні екзамени — з 1 по 20 
серпня; на вечірнє відділення — з 1 червня 
по 10 серпня сступпі екзамени — з 10 серп
ня по 20 серпня.

Прийом заяв на заочне відділення з 1 
червня по 10 серпня, вступні екзамени з 10 
по 20 серпня.

Особи, що демобілізовані з рядів Радянсь
кої Армії після закінчення строку служби і 
мають стан: паркгнчної роботи більше 2 ро
ків. приймаються поза конкурсом.

Без вегупвнх екзаменів зараховуються: осо
би. нагороджені після закінчення середньої 
школи золотими чи срібними медалями, офі
цери і військовослужбовці надстрокової служ- 
бв Збройних Сил СРСР військ і органів Ко
мітету Державної безпеки при Рад) Мініст
рів СРСР. звільнені я військової служби за 
етапом здоров’я чи скороченню штатів про
тягом двох років після демобілізації.

Гуртожитком технікум забезпечує.
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ; г. Курган, ул. Куй- 

бьішева, 105.

Оголошує прийом учнів
НА 1953-1969 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на денне навчання.
На базі 8-м» класі* пі спеціальностях:
Хімічне м »шннобхдування.
Оброби. метал різанням.
Планування на підприємствах машинобудівно^ промисло

вості. ’. '■
На базі середньої школи:
Обробка металів різанням.
Правила вступу — загальні для всіх технікумів.
За довідками звертатися па адресу: гор. Новочеркасск, 

Ростовской области, ул. Кирова, 166. Телефоны 23-50, 34-30.
ДИРЕКЦІЯ.

ОНИКІІВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 7

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВнавчальний рік.ж-
років на

ОГОЛОШУЄНАБІР УЧНІВ
ЗНАМ ЯНСЬКЕ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Л» З
ОЛЕСЬКИН МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГ1ЧНИИ ТЕХНІКУМ

«МОЛОДОЙ КОММУНАР« - 
оргап Кіровоградекого 

обяома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

До УЧІ! .11 На ПрНЙМЗіОТЬСЯ 
спеціальності:

тракторист-машіїніст
2 роки);

трикіорисі и ішиніст 
тракторист-машнпіст 
Учні забезпечуються 

спецодягом гуртожитком.
Початок навчання — 1 вересня 1068 року, а по спеціаль

ності гракторисі-машнніст — 25 травня.
Вступники повинні подати такі документи: заяву на Ім’я 

директора, автобіографію, направлення від колгоспу, рад
госпу або оідділевня «Сільгосптехніки», свідоцтві» або до
відку із школ» про освіту, медичну довідку (форма № 286), 
паспорт обо довідку з місця проживання, свідоцтво про на
родження. характеристику я! школи вбо останнього місця 
роботи, три фотокартки (розміром 3x4 см).

Прийом документів — з 20 травня по 20 серпня 1968 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: с. Оникієве, Маловисківського ра

йону, Кіровоградської області.

широкого профілю (строк навчання

— 1 рік);3-го класу (строк навчання ■ 
(строк навчання 6 місяців).

безкоштовним обмундируванням І

ДИРЕКЦІЯ.

На деппе 3 заочне відділення.
Технікум готу* спеціалісти по базі 

середньої школи ао спеціальностях: 
елеитрообладаания елеваторів 1 

приемств зі спеціалізацією:
елевгрообладнапив підприємств (па 

лекмя на базі 8 і 10 пласів);
автоматизація виробничих процесів

базі 8 і 10 класів);
обладнання елеваторів І зервопереробннх підприємств 

(па денпе і заочне відділення па баз) 8 І 10 класів);
борошномельно • круп’яне I комбікормове виробництво 

(на денне 1 асочне відділення' па Сазі 8 і 10 класів);
збереження зерна І продуктів його переробки (на денне 

відділення лише на базі 8 класів, на заочне -• на базі 8 І 10 
класів).

Прийом заяв: на денне відділення — на базі 8 класів се
редньої школи з 1 червня по 51 липня, на баз) середньої 
школи — з і черев:, по 16 серпня Нз заочне відділення 
з 3 травня по 10 серпня.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Технікум забезпечує іногородніх учнів гуртожитком. 
Стипендія виплачується пв загальпчх підставах,
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Одеса. ГСП-442, ву.Т, Московсь 

жа, 12.

на 1968—1969 навчальний рік
по підготовці кваліфікованих робітників:
мулярів, тес.тарів, штукатурів-малярів.

Училище приймає юнаків та дівчат віком від 15—17 років, 
з освітою не нижче 8 класів.

Учні в період навчання знаходяться на державному забез
печенні й у встановленому порядку одержують оплату ва 
роботи, виконані в процесі виробничого навчання.

Строк навчання 1—2 роки.
Особи, що вступають до училища, повинні мати паспорі 

(гі що не мають свідоцтва про оародження). свідоцтво про 
освіту, довідки э місця проживання, про склад сім ї, про 
стан эдоров’о 1 чотири фотокартки.

Заяви про прийом подаються па Ім’я директора учнлнша 
« І червня <968 року.

Початой занять в 1 сереспя 1968 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Знам’пнка, вул. Свердлова, 18, 

ДИРЕКЦІЯ.

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на 1968—1969 навчальний рік 
на базі неповної середньої школ» на спеціальності: 

геодезія, промислове І цивільне будівництво.
Заяви приймаються:
від осіб, які закінчили неповну середню школу — до 31 

липня;
від осіб, які закінчили середню школу — до 15 серпня. 
Правила прийому загальні для всіх технікумів. 
Всі, хто потребує, забезпечуються гуртожитком. 
Стипендія виплачується на загальних підстепах, 
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ; м. Чернівці, вул, Федькопича, 16. 

ДИРЕКЦІЯ.

Український інститут інженерів 
водного господарства

ОГОЛОШУЄ
прийом студентівна 1968—1969 навчальний рік .

НА ПЕРШИЙ КУРС НАВЧАННЯ
З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА НА ФАКУЛЬТЕТИ:
ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИЙ — готує Інжеверів-гідротехпіків 

по спеціальності «Гідромеліорація»;
ГІДРОТЕХНІЧНИЙ — готує Інженерів-гідротсхніків по 

спеціальності «Гідротехнічно будівництво річкових споруд і 
гідроелектростанцій;

БУДІВЕЛЬНИЙ — готує Інженерів-будівельників по спе
ціальностях «Водопостачання І каналізація» та «Промисло
ве І цивільне.будівництво»;

МЕХАНІЧНИЙ — готує: Івженерів-механіків по спеці
альності «Механізація гідромеліоратиаанх робіт» та гірни
чих інженерії) по спеціальності «Технологія І комплексна ме
ханізація розробки торфових родовищ».

Заяви з зазначенням факультету ( спеціальності га доку
менти згідно правил прийому до вузів подаються на їм я 
директора з 20 червня по 31 липня. Вступні екзамені) — о 
І по 20 серпня.

Вступні екзамені) проводяться:
а профілюючих дисциплін — математики (письмово І ус- 

по), фізики (усно);
з пепрофілюючпх дисциплін — української або російської 

мови га літератури (гвір).
АДРЕСА ІНСТИТУТУ: м. Ровно, вул. Ленінська, З-б.

РЕКТОРАТ.
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