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У ПРАЦІ
ормується

ЛЮДИНА
НАРАДА В ЦК ВЛКСМ

Любов до праці, прагнення збагнути 
«таємниці» робітничих професій, готов
ність прийти на зміну старшим у цехах 
заводів, біля штурвалів комбайнів... Ве
личезний «коефіцієнт корисної дії» 
шкільних виробничих бригад, які нагро
мадили за останні роки багатий досвід 
виховання наших підлітків — майбутніх 
трудівників. Про це йшла мова на Все
союзній нараді по проблемах учнівських 
бригад, яка відбулася 21 червня в ЦК 
ВЛКСМ.

Секретар ЦК комсомолу т. Куценко, 
вітаючи посланців кращих шкільних ко
лективів з Білорусії та України, Костро
ми, Свердловська, інших міст і облас
тей Російської Федерації, відмітила по
требу вносиш в роботу бригад елемен
ти наукового експерименту, творчого 
пошуку.

Більш як два мільйони піонерів і ком
сомольців наших шкіл будуть цього лі
та зайняті суспільно корисною працею 
на дослідних полях, будовах, риболо
вецьких станах, в оленярських, лісових 
та інших господарствах. Крім того, ді
ти відпочинуть, побувають у походах по 
дорогах революційної, бойової і трудо
вої слави народу.

В роботі наради взяли участь пред
ставники міністерств, ВДНГ СРСР, на
укових закладів. Комсомольські праців
ники радилися з школярами, педагога
ми, керівниками підприємств, як краще 
організувати під час канікул життя і 
навчання дітей у виробничих бригадах. 
Від бригади до бригади проляжуть вліт
ку маршрути естафети. Щоденники-ра- 
порти розкажуть про досягнення юних 
майстрів урожаю, будівельників, риба
лок і тваринників на честь 50-річчя Ле
нінського комсомолу.

(Кор. ТАРС).
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

З ПАРТІЄЮ, З НАРОДОМ

• ДЛЯ ЗОЛОТОГО КОЛОСУ

СТАНОВИЩЕ треба було виправляти 
негайно: в колгоспі «Перемога»

І трактори і автомашини, доручені комсо
мольцям, на початку травня до збиран
ня врожаю не були готові.

Секретар М. Чалюк скликав збори 
членів ВЛКСМ. Запросив і механіка 
колгоспу В. Бардір’єра. Відбулася прин
ципова і серйозна розмова. Кожен ме
ханізатор, водій зрозуміли, яку відпо
відальність покладає на них комсомоль
ська організація. Ось, наприклад, шофер 
Е. Дудченко. Цілу зиму возив він ка
мінь на мощення бруківки, масивні за
пасні частини до сільгоспмашин. Зрозу
міло, Що дошки кузова проламались, че
рез щілини губитиметься в жнива зер
но. Та на зауваження механіка Едуард 
відмахувався, мовляв, до косовиці ще 
далеко, встигну.

Тоді М. Чалюк розповів Едуарду, що 
на машині до жнив треба вивезти сотні

ГОТОВНІСТЬ
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тонн місцевих добрив у бурти, забезпе
чити транспортування запланованих 
колгоспу будівельних матеріалів і, зви
чайно, особливого часу для полагоджен
ня машини не буде. Необхідно самому 
його відшукати.

Через день «ГАЗ-51» Е. Дудченка вже 
стояв біля артільної майстерні. Комсо
молець з лінійкою в руці обмірював кож
ну щілину, пошкоджену дошку. Потім 
разом з майстрами працював біля ма
шини, аж поки не відремонтували її.

Нині і комсомольці-водії Г. Тапа
сов, Б. Павлійчук зробили все належне, 
щоб жнива зустріти у всеозброєнні: від
ремонтували вогнегасники, заготовили 
матеріал для оббивки, зшили шторки на 
радіатори, каустичною содою промили 
систему охолодження, щоб у спеку не 
перегрівались двигуни...

Механізатори Г. Листок, М. Стояв, 
В. Пироженко ще на початку червня 
поставили закріплені за ними агрегати 
па лінійку готовності.

І задоволено посміхається групком- 
сорг механізаторів Г. Панченко:

— У нас, як в армії, техніка зараз в 
готовності № І. Мине небагато часу, і 
комсомольці ходитимуть на сталевих ко
нях широкополими ланами колгоспу, бо
ротимуться за те, щоб жодна зернина не 
загубилася.

В. ВОЛОНЕЦЬ, 
наш позаштатний кореспондент.

Вільшапський район.

Новим проявом турботи Ко
муністичної партії про вихован
ня молоді, життя Ленінського 
комсомолу є рішення ЦК 
КПРС про роботу Краснояр
ської крайової партійної орга
нізації по керівництву комсо
молом, спрямоване на дальше 
вдосконалення партійного ке
рівництва комсомольськими 
організаціями, підвищення їх 
боєздатності, ролі в господар
ському та культурному будів
ництві, у вихованні молодого 
покоління.

В світлі цих рішень відбула
ся широка розмова про зав
дання партійних організацій об
ласті по керівництву роботою 
комсомольських організацій 
по ідейному вихованню комсо
мольців і молоді на пленумі 
обкому КП України. З допові
дями по цьому питанню висту
пили перший секретар Кірово
градського міськкому КП Ук
раїни І. П. Валявський та пер
ший секретар Долинського 
райкому партії В. К. Дримченко.

Доповідачі відзначили, що 
робітнича та сільська молодь, 
йдучи назустріч 100-річчю з 
дня народження В. І. Леніна, 
50-річчю Компартії України, 
півстолітньому ювілеєві Ленін
ського комсомолу, примножу
ють трудові подарунки, раду
ють Вітчизну звершенням хо
роших справ, своєю активіза
цією на виробництві, у громад
ському житті,

НА ПЛЕНУМІ ОБКОМУ КП УКРАЇНИ

Партійні організації розвива
ють ініціативу молоді, підка
зують комсомольським акти
вістам, як розвивати в молоді 
творчість і пошук, прагнення 
збагатити свій духовний світ, 
найкращі свої поривання відда
ти на благо народу.

Разом з тим, підкреслювало
ся в доповідях, маються непо
одинокі факти формального 
ставлення до вирішення важли
вих питань в житті та праці 
комсомольців і молоді. Часом 
керівництво роботою комсо
мольських організацій звужу
валося до відвідання та висту
пів окремих комуністів на 
комсомольських зборах, не 
даються серйозні доручення, 
слабо підтримується авторитет 
комсомольців.

Партійні організації підпри
ємств, установ, колгоспів і 
радгоспів мають приділяти по
стійну увагу багатогранній ді
яльності комсомолу, кликати 
юнаків і дівчат до звершення 
корисних справ.

Чимале місце в доповідях 
відводилось комуністичному 
вихованню студентської та уч
нівської молоді.

Про батьківське піклування 
старшого покоління, приклади 
творчого підходу партійних ор
ганізацій до роботи з комсо
мольцями й молоддю, недолі-

ки в справі комуністичного ви
ховання молодої зміни, зав
дання дальшого поліпшення 
партійного керівництва діяль
ністю комсомольських органі
зацій говорилось у дебатах. 
Перший секретар Кремгесів- 
ського міськкому КП України
A. А. Давиденко, перший сек
ретар ОлександріБського рай
кому партії В. Я. Маслючєнко, 
голова колгоспу «Победа» Ма- 
ловисківського району Герой 
Соціалістичної Праці О. П. Ма- 
хинько, перший секретар Онуф- 
ріївського райкому партії В. Д. 
Іванов, другий секретар обко
му ЛКСМУ М. Г. Гайдамака, 
обласний військовий комісар
B. Т. Тимофеев, ректор інститу
ту сільськогосподарського ма
шинобудування В. О. Степа
нов, редактор обласної газети 
«Кіровоградська правда» А. П. 
Мостовий, перший секретар 
Добровеличківського райко
му КП України А. М. Мовчан, 
перший секретар Кіровоград
ського райкому партії Д. П. 
Коваль, начальник облуправ
ління охорони громадського 
порядку С. А. Шевченко, про
курор області В. М. Дятлов, 
секретар парторганізації артілі 
імені 40-річчя Жовтня Вільшан- 
ського району О. 3. Кушна- 
ренко.

Підкреслювалося, що одним
--—т.:.-.------і:-—-г—

з найважливіших завдань в 
світлі рішень XXIII з’їзду 
КПРС, квітневого (1968 р.) 
Пленуму ЦК партії є посилен
ня комуністичного виховання 
комсомольців і молоді. Пар
тійні, комсомольські організа
ції повинні активно сприяти 
формуванню і зміцненню у мо
лодого покоління марксист
сько-ленінського світогляду, 
глибокої комуністичної переко
наності, класової свідомості.

Партійні організації мають 
постійно удосконалювати фор
ми і методи керівництва ком
сомолом, з тим щоб вони пов
ніше відповідали зростаючому 
загальноосвітньому, політич
ному і культурному рівню мо
лоді, враховували специфіку 
роботи серед різних її груп — 
молодих робітників, колгосп
ників, інженерно-технічної і 
творчої інтелігенції, студентів 
і учнів.

На пленумі з промовою ви
ступив перший секретар обко
му КП України М. М. Кобиль- 
чак.

В обговореному питанні пле
нум прийняв рішення, в якому 
зобов’язав міськкоми, райкоми 
партії, первинні парторганізв- 
ції, обком ЛКСМУ на основі 
рішень партії докорінно поліп
шити керівництво комсомоль
ськими організаціями, система
тично допомагати їм у справ! 
комуністичного виховання мо
лодої зміни.

Комсомолець Анатолій Величко працює слю- 
сарем-складальником на Крсмгесівському за
воді металевих конструкцій п бригаді, яка 
бороться за звання імені 50-річчя ВЛКСМ. 
Змінні завдання він виконує на 115—120 про
центів.

Фото А. Шамали.

ИНЕИІР ШШЛЙ ПОЧАВ РОБОТУ
СОФІЯ, 21 червня. 

(ТАРС). Сьогодні почав 
регулярну роботу прес- 
центр IX Всесвітнього 
фестивалю молоді і сту
дентів у Софії. Як пові
домляє агентство БТА, 
він розміщений у най
старішому вищому уч
бовому закладі країни 
— Софійському дер
жавному університеті 
імені Климента Охрид- 
ського. В розпоряджен
ні прес-центру — 25 те
лексних апаратів, 20 ка-

бігі для прямого міжна
родного телефонного 
зв’язку і фототелеграф
на апаратура. Тут забез
печуватиметься зв’язок 
для безпосередніх ра
діопередач, а також для 
передач Інтербачення і 
Євробачення. 140 спів
робітників видаватимуть 
спеціальний інформацій
ний бюлетень фестива
лю російською, англій
ською, французькою, іс
панською та болгар
ською мовами. Фоторе
портерам буде надано

кілька добре обладна
них лабораторій.

Незабаром буде за
кінчено будівництво 20- 
поверхового готелю 
«Хемус», призначеного 
для журналістів, які при
їдуть на фестиваль. Три 
зали в ньому обладну
ються спеціально для 
прес-конференцій. У го
телі також монтуються 
десять телексних апара
тів і стільки ж телефон
них кабін для безпосе
реднього міжнародного 
зв’язку.

ПО ДВАДЦЯТЬ поросят на кожну основну 
свиноматку одержала вже з початку року сви
нарка колгоспу імені 40-річчя Жовтня Віль- 
шанського району Валентина Кульова.

♦ ♦ ♦

773 ЦЕНТНЕРИ м’яса здали на приймаль
ний пункт гварннникії колгоспу ім. Орджоні- 
кідзе Еобрипецького району.

♦ * ♦

МАТИ по 300 центнерів цукрових буряків на 
кожному гектарі — така мета механізаторів 
комсомольсько-молодіжної ланки Володимира 
Череслспка з колгоспу «Зоря комунізму» Боб- 
ринецького району. Хлопці закінчили третій 
раз підживлювати рослини і спушувати між
ряддя.

* * *

СТАРШОКЛАСНИКИ Богданівської серед
ньої школи Новгородківського району влаш
тували суботняя на Куцівському хлібоприй
мальному пункті. Вони побілили стіни склад
ських приміщень, підготували під’їзні май
данчики до прийому зерна нового врожаю.

ДО 50-РІЧЧЯ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИКОНАНО
Гідними ділами зустрічає 50-річчя 

Компартії України колектив ордена Ле
ніна Дніпропетровського заводу імені 
Петровського. Металурги підприємства 
одні з перших в області виконали соціа
лістичні зобов’язання, взяті на третій 
рік п’ятирічки по випуску надпланової 
продукції. Країна одержала додатково 
понад 7 тисяч тонн чавуну, 10,5 тисячі 
тонн сталі і 18,5 тисячі тонн прокату.

ПАРТОРГАНІЗАЦІЇ 
ПІВСТОЛІТТЯ
Парторганізація локомотивного депо 

станції Красний Лиман — найстаріша 
па Донецькій залізниці. Вона була ство
рена понад 50 років тому. Відтоді тран
спортники під керівництвом комуністів 
здійснили багато славних справ.

50-річчя Компартії України залізнич
ники зустрічають високими показниками 
У праці. З початку року у великоваго
вих поїздах перевезено півтора мільйона 
тонн вугілля, металу та іншої продукції 
додатково до плану.

І (РАТАУ).
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Рання весна. Комсо
мольці Малозисківського 
відділення «Сільгосптех
ніка» вели розмову про 
те, як мають діяти під 
ііас весняно-польових ро
біт. І в прожектористів 
була гаряча пора.

Тамара Литвинова, член 
Групи «Комсомольського 
прожектора» тривожи
лась:

— Чи ж легко було без

будинку трактористів? 
Гаразд, дістали вагон- 
будиночок. Обладнали. 
А тепер? Бруд, недокур
ки. На вікнах замість фі
ранок, якісь чорні від 
бруду і диму ганчірки.- 
Біля умивальника — ка
люжі, нема рушника. А 
аптечку вже десь на сміт
ник викинули.

Негайно перевірили 
факти. І через кілька

ПРОМЕНЯ
днів в комсомольській 
стінгазеті були розкрити
ковані недбайливі меха
нізатори.
.Дехто недолюблював 

активістів.
— Ти ба! — кидали 

зневажливо, відходячи 
від свіжого номера 
«Комсомольського про
жектора».

А «прожектористи» ді-

яли. Анатолія Сухомлина 
та Ганну Калмикову мож
на було зустріти в ре
монтних цехах «Сільгосп
техніки». І вже наступно
го дня промінь «КП» сиг
налізував, що в цехах за
газованість, розлиті мас
тила, пальне, робітники 
порушують правила тех
ніки безпеки.

В торгових складах, де 
проходив молодий дозо
рець Олександр Крило, 
з'явились аптечки.

Закінчили сівбу. Раніше

вертались в село. Та й не 
знали, 
знову 
зорці.
ку. А потім з усіма взя
лися за діло. Хлопці по
чали 
спортивний 
Одні попе 
С'тку для 
тягали. Дівчата 
квіти біля майстерень ви
сіяли. Тепер гарно тут. Є 
де після роботи відпочи
вати.

Прожектористи знову

чим зайнятись. І 
ЦС ПОМІТИЛИ до- 
Випустили листів-

впорядковувати 
майданчик, 

рівняли, інші 
волейбола на- 

навіть

в дорозі. Вони пройшли 
там, де механізатори до
глядають масиви куку
рудзи, цукрових буряків, 
перевірили, як готується 
техніка до жнив. Наступ
ні маршрути — знову в 
поле до тих, хто збира
тиме врожай зернових. 
Пости комсомольського 
прожектора будуть біля 
комбайнів, 
шляхах, на 
пункті.

на токах, на 
приймальному

В. КУДРЯ.
Мала Виска.
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ЛЮДИНА СТВОРИЛА МОРЕ — і ні
чого дивного. Сьогодні люди зво

дять велетенські будинки — і це стало 
закономірністю. І коли окинути поглядом 
вулицю 50-річчя Жовтня не охопиш всіх 
будов, які височать або тільки зводя
ться тут. Так-так, до цього треба мати 
хист. І неабиякий! Ви придивлялись 
коли-небудь до роботи теслярів? В одно
го, дивишся, сокира аж грає в руках.

Другий же — гекає нею, а голку мало. 
Огач і я мулярів...

Одну комплексну бригаду мулярів ве
де бригадир молодий комуніст Анато
лій Сокуренко. За кілька років роботи в 
БУ-1 він добре освоїв секрети будівель
них робіт.

В ного роботі особлива краса, треба 
добре організувати працю, допомагати 
відстаючим. Був у його бригаді муляр 
один. Віктором звали. Все задніх пас. 

Неохоче виконував наряди. Тоді й пого
ворили з ним бригадир та майстер. Та 
хіба тільки розмови? До екзаменів на 
вищий розряд допомогли підготуватись.

В години дозвілля Анатолій Сокурен- 
ко читає вірші своїм друзям...

Угорі, на стінах нового будинку, пло
меніє сонце. Вчора воно було над дру
гим поверхом, сьогодні — над третім. 
Володя Лавруїіснчо сидить па стільці, 
пише. Біля нього — комсомолка Євге-

І зовсім не диво...
пія Барбалсгсь. Вони виводять графік.

— За сьогоднішню зміну теж план на 
120 процентів виконали, — каже дівчи
на.

І так щодня. Це ще один з дарупкій 
ювілею Спілки. м. синєок.

м. Кіровоград.

|37’ІЛЯ ВОРІТ зупинилась 
машина. Галина на- 

швидкоруч відв’язав
ши фартушок, вибіг
ла на вулицю. Назуст
річ — молода жінка:

— Зібралась? А де ж 
Ганна?

— Через хвилину буде
мо тут, — кинула та у 
відповідь і майнула стро
катою спідничкою поміж 
яблунь...

V Справді, через кілька 
хвилин машина повезла 
дівчат курною дорогою 
до райцентру...

Хтозна. Можливо, я й 

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТІ

АКТИВІСТИ? 
БАБА ПАШКА

не поцікавилася б цим 
звичайнісіньким випад
ком, та в той вечір я зу
стрілась з подругою Га
лею Кройс,

Розмов було — про 
все на світі! І про те, що 
Лариса Давидова за но
вого зоотехніка заміж 
вийшла, і про те, що 
хлопців в армію призва
но... А вже пізно ввечері, 
сидячи на призьбі, звер
нулась Галина до мене:

— Знаєш, а я до Кре
менчука їду. На будову. 
— Трохи помовчала. — 
Жаль, правда, батька са
мого залишати. І до села 
звикла, до людей.

Я хотіла поспівчувати:
— Сама?
-— Ні. З Ганнуською 

Лазрук. — І вже якось 
насмішкувато: — Тут за
сохнути можна.

— Чого ж, он і зараз 

музика біля клубу, — за
перечила я.

— Одинока гармонь... 
Михайло себе розважає, 
— гірко посміхнулась 
дівчина.

— Не може бути. Там, 
певно, і комсомольці є...

— У нас навіть секре
таря немає.

І повідала мені Галина 
сумну історію, про яку 
мені ніхто не зміг би 
розповісти в колгоспній 
конторі.

Був секретарем Григо
рій Бойченко. Молодий 
хлопець. Відразу після 

армії. Він хоч член
ські внески збирав та 
домагався, щоб музи
ка біля клубу грала. Та 
згодом поїхав у Долин- 
ську на шоферські кур
си.

Знову в клубі — зати
шок. Вечорами в конторі 
прибиральниця та баба 
Пашка, що через дорогу 
живе, дивляться «Респуб
ліку Шкід» або «Розлу
чення по-ігалійськи». Ак
тивісти. Кін о механіку 
Анатолієві Орішку треба 
віддати належне: хло
пець через день, кіно 
«крутить». Тільки диви
тись нікому.

Побачили такі кепські 
справи старші товариші. 
Вирішили на засіданні 
правління артілі підібра
ти «ділову кадру», щоб 
був ініціативним І з ос
вітою, і покладистий. Ви
бір випав на Миколу 

Дрозда. Він заочно в ін
ституті навчається. Тяму
щий хлопець. Буде одер
жувати 90 карбованців і 
заодно накинемо йому 
відповідальність інструк
тора по спорту. Що йому 
ще? Хай комсомольців 
виховує.

На тому й порішили. 
Багато часу спливло від
тоді. Григорій Бойченко 
вже давно машину во
дить — вивчився, а збо
рів комсомольських ще й 
досі не було. Давненько 
вже Дрозд секретарює, а 
деякі комсомольці досі 
не знають, який він.

— Треба було мені 
членські внески заплати
ти, то я його три тижні 
шукала і не знайшла, — 
розповідає Г. Кройс.

— Вісім місяців тому 
я бачив на зборах усіх 
комсомольців. А про 
лекції та диспути, про 
щось інше, назіть уяви 
не маю, — додає Іван 
Литкевич.

Мені дуже хотілось 
побачитись з секретарем, 
але він був десь на сесії.

Тож і не дивно, що 
молодь кидає село.

— Куди-небудь, якби 
не тут, — говорять ком
сомольці.

Галина Кройс та Гали
на Лаврук на будову 
їдуть. Іван Литкевич до 
долинської «Сільгосптех
ніки» подався. Леонід 
Цигиця десь на Криво
ріжжі...

... Доки повернеться 
Дрозд з сесії, то нікого 
не залишиться.

А в райкомі комсомо
лу продовжують байду
же споглядати.

Л. ПОПРАВКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

с. Катерішівка 
Долішського району.

В ОБКОМІ ЛКСМУ

Визначено 
переможців

Бюро обкому комсо
молу розглянуло підсум
ки змагання комсомоль
ських організацій області 
по пропаганді та розпов
сюдженню літератури за 
минулий рік. Перше міс
це серед районних ком
сомольських організації! 
присуджено Добровелич- 
ківській організації. її 
нагороджено Почесною 
грамотою обкому 
ЛКСМУ і грошовою 
премією. Ця організа
ція стала вдруге волода
рем перехідного Черво
ного прапора обкому 
комсомолу і правління 
облсложивспілки.

Друге місце присудже
но Бобринецькій, третє 
— Олександрійській ра
йонній комсомольській 
організації. їх відзначено 
Почесними грамотами 
обкому комсомолу І гро
шовими преміями. Олек
сандрійську комсомоль
ську організацію, яка 
здобула першість у зма
ганні серед міських орга
нізацій, відзначено По
чесною грамотою обкому 
комсомолу і цінним по
дарунком.

Серед сільських пер
винних комсомольських 
організацій переможці 
змагання—комсомольсь
кі організації та піонерсь
кі дружини Злинської 
СШ №2, Долинської СШ 
№1, Новомиргородської 
СШ №2.

Ряд первинних комсо
мольських організацій 
відзначено Поч сени м н 
грамотами обкому комсо
молу, правління облепо- 
живспілкн, дирекції ббл- 
кннготоргу

У вечірні годин» вона, Валя Персверкайло, — допитли
ва другокурсниця Кіровоградського інституту сільсько
господарського машинобудування, а вдень — сумлінна 
робітниця, намотувальниця Кіровоградського районного 
об’єднання «Сільгосптехніки». Хоч тільки рік працює тут, 
та молоді робітники вже обрали П членом комсомоль
ського комітету. Фото Ф. ПЛАХТІЯ.
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ХЛІБ І
«Пошкодуєш різку — зіпсуєш дитину...» Й 

згадав про це скоріше смішне, пій: сумне ан
глійське прислів'я, натрапивши п пресі, на 
скоріше CyStlie, ІІІЖ смішне повідомлення, 
смисл якого був такий: після девальвації фун
та, стерлінгів цітііі па ріікті піднялися па 15 
процентів. Що та різкії? Звичайні, фабрично
го виробництва, довжиною не більше 91,4 цм 
І товщиною Я—10 мм. Нони все ще часом зЬ- 
стосовуютьсл в англійських школах І навіть 
служать не тільки вагомим «аргументом», 
але іі предметом серйозної полі пічної диску
сії... Трапилось так, що замітку про різки 
надрукувала «Правда», а через декілька дні» 
радіостанція БІ-бі-сі в своїй передачі на ро
сійській мові прокоментувала її. Коментар цей 
заслуговує того, щоб його хоч »легково про* 
цитувати. «Так, на жаль, тілесне покарання 
все що існує о деяких англійських школах, 
особливо в приватних школах, які гордяться 
своїми старовинними традиціями... Для бага
тьох англійців тілесне покарання и школі — 
це щось подібне до ритуалу, і нони глибоко 
засмучені тим, що такі покарання стають нее 
рідше й рідше, особливо в державних шко
лах...»

Судячи з сентиментального тону, яким бу
ло виголошено цей пасаж,. кб.мсптагор Г»і-бІ-с< 
ивио плутає різки з трояндами. Пе знаю, чи
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мають гаку ж недугу «багато англійців», але 
багато британських журналістів, соціологів, 
державних діячів до цих нір свято вірять, що 
всі проблеми молоді треба лікувати різка
ми, : І

Важко захищати молодь від людей, які за 
становищем повинні були б: бути-її офіціаль
ними захисниками, та й немає н щьому по
треби. Мені хочеться просто розповісти про 
дпі-три спої англійські зустрічі. о яких 
справжні риси молоді цієї країни проявля
ються куди краще, ніж у скороспілих обви
нуваченнях її добровільних прокурорів.

Лондон. Штаб англійського комсомолу. Де
кілька кімнат в непримітному старому будин
ку. Ми увійшли о одну з них. Баряі Девіс, 
національний секретар комсомолу, худорля
вий хлопець у літній сорочці з короткими ру
кавами, підняв на пас очі. Впізнав, посміх
нувся і встав.

— Прошу в приймальну, — запросив він 
широким жестом.

Лін чомусь вийшли з будинку і. пройшов
ши квартал, опинились перед вивіскою «Па
ба»,

-- Прошу вас, — ЬарнІ повторив спій широ
кий жест. Ми все зрозуміли І розсміялись. Ні
якої приймальної у національного секретаря 
немає, а, пам’ятаючи про гостинність, нку він 

відчув у нашій країні, Парні, звичайно, не 
міг не пригостити нас хоч би кухлем пива — 
більшою не дозволяла його скромна секре
тарська зарплата.

І до поїздки п. Англію ми знали про те, в 
яких умовах працює англійський комсомол. 
Але сильніше, ніж абстрактне знання, пере
конували особисто’ побачені деталі, зокрема, 
більш, ніж скромне приміщення штаб-квартири, 
«приймальна». Ні, в англійський комсомол 
не підуть К.ір’срисіп чи майбутні політика
ни, тільки хізіїці. .глибоко і щиро перекона
ні, що соціалізмі для їх країни — благо і 
єдиний шлях.

У молодих лейбористів, лібералів і особли
во консерваторів матеріальні можливості ку
ди ширші. «Батьки* партій стараються не 
скупитися. Вони прекрасно розуміють, що ло
яльність молодого покоління чогось партам 
Проте, якщо «мета виправдовує засоби», то 
витрачені кошти не завжди виправдовують 
мсту. Вся британська преса відзначає харак
терну закономірність; партійна молодь зай
має позиції куди більш радикальні і лісі, ніж 
Дорослі лідери. Це стосується і лейбористів, 
і лібералів, і консерваторів.

...і ите одна сцена. В Оксфорді нас якось 
запросили пообідати представники товариства 
«ОКСФАМ» (Окс — від Оксфорда. Фам — 
від фатіне, що значить «голод»), «Пс най
приємніше товариство для обіду», _ пожар
тував хтось Проте, ие хлібом єдиним... і, 
внісши іі свою частку, Мн прийняли нтпро- 
шення. Пригощали нас дійсно не хлібом єДн-
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ним, були іце ковбаса та чай. За обідом I 
розмовами все остаточно прояснилось. 
«ОКСФАМ» — одна з організацій, що допома
гає голодуючим в Індії, Африці, взагалі по 
всьому світі. Витрати на обід становили ли
ше половину наших коштів, решта пішла У 
фонд допомоги... Мн не просто жували ков- 

•;басу, ми допомагали голодуючим в Індії. Гу 
«мор мети чиї асоціації напрошувались самі со- 
• бою... Ллє потім я подумав, що хлопці все ж 
■роблять діло, хан не дуже велике, але діло. 
. Студенти ж пе принци, і зайвих шилінгів у 
них не буває, але воин їх пе шкодують, а як
що при цьому вони ще й підсміюються над 
собою, то це говорить пише про розвинуте по
чуття гумору, а не про комплекс меценатства.

Те. іцо я розповів. — лише епізод, може, з 
точки зору туристів, не найвнгіднішій для ре
путації’ «ОКСФАМ». Але діяльність товариств, 
які займаються допомогою голодуючим, бід- 
ним, неписьменним, хворим, престарілим в 
Англії чи за тисячі миль від неї, в тій чи ін
шій мірі займає уми сотень тисяч, якщо не 
мільйонів молодих англійців, які у всьому 
останньому дотримуються найрізноманітні
ших поглядів. Це »є від сверблячки благо
дійності, в якій завжди є щось. фарисейське, 
скоріше під благородства юності. Благород
ство ж на відміну від усього Іншого не під- 

І дається девальвації.
...А тим часом моралісти звинувачують м»- 

ледь у всіх смертних гріхах і звично тяг
нуться за різками,

Л. ПУМПЯНСЬКИЙ
ШАЛЕНИЙ СВІТ
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облетіла всіх .....ngnv----,
lfj> вИГЄСІВСЬКОІ 

ш«°ли
Москви, З
штабу Всесоюзної

учнів 
серед- 

2: із№ 
Головного 

ї вій
ково-спортивної гри 
Зарнице» прибув дип-

Цю нагороду 6а- 
альйон юнармійц.з 

«держав за активну ро- 
по аійськовопатрю- 

гичному вихованню.
'багато цікавого у юних 
./есесівців - членів 
ргонів ЮНИХ друзів Ра- 
пінської Армії. Вони не- 
їдьоразово проводили 
Стрічі з учасниками 
Великої Вітчизняної віи- 

и __ Героєм Радянсько
го Союзу Миколою Іва
новичем Євсєєвим, льот- 
чиком-вин и щ у В а ч е м, 
полковником у запасі І 
Антоном Антоновичем 
бородаєм. Тут обладна
ло куточки бойової сла- 
|И зібрані фотографи 
денних років. На одно
му ІЗ стендів — фото
графія захисника Оде
си нині директора шко
ли' Дмитра Івановича 
бродського, спогади про 
бойові подвиги батьків 
учнів школи.

Готуючись до відзнач
ення піввікового юві
лею Радянських Зброй
них Сил, загони юнар- 
мійців провели огляд- 
ко-хурс на краще вико- 
'..»гЯ стройової пісні. пГ.сіх загонах прово- 

далося навчання школя- 
різ за певними військо
вими спеціальностями. 
Тут і заняття саперів, 
підготовка розвідників, 
зичення радіотелеграф
ну азбуки, заняття з 
тог№йафії та санітарної 

Велику допомо
гу піонерам надавали 
А А. Бородай, О. О. 
Аіюалов, завуч школи 
Ф. Г. Корінний, старша 
вожата Н. Ф. Пістрюґа.

В усіх класах йшла 
ретельна підготовка до 
-уведення зимового 
етапу внутрішньої 
ьхззо-спортивної 
сЗисота
позитивно 
поліпшення 
ті навчання 
передодні
50-річчя Радянської Ар- 
*і: батальйон юнармій- 
ціз, розбившись на дв* 
роти, провів гру на міс- 
имосі. Перемогли «СИ
ПІ'*, яких очолював ком- 
очогець Віктор Жда- 
но«. Багато вражень за- 
голилося у юнармійців 
•Ц лижного переходу. І
3 Д. штурму висоти, і ВІД 
збору біля пам’ятника 
33‘иблим воїнам. А на
передодні Дня первмо-

батальйон юнармій-
4 3 черований дев яти- 
^иником Владиславом 
-^пдибою, успішно вис- 
тупиз у МІСЬКІЙ військо- 
•о-спортивній . грі 
пиления штабу», 
Робленій міським

вій- 
гри 

Вонагероїв», 
вплинула на 

дисципліни 
в Школі. На- 
святкування

«За- 
роз-

ІН| ш т а -
гри «Зарница». Ця 

г?4 була присвячена 50- 
? Ленінського ком
сомолу

^армійці добре вис- 
т."іили і з естафеті з 
В|<з<ово-прикладн ого 
■'»тецтм. •

' 0Сі> радість перемо- 
,‘1’ Диплом з редакції 

«Пионерская 
І'Ра*да»,
. другий

Робленій

.. . )згк під- 
> °А&ржує цю висо- 
' •■Породу за активну 

° У грі «Зарница»
батальйон 

і середньоїійців
' № 2 Кремгесз.

1. КАРАНТ,
Методист Будинку 
піонерів.

” Кремгес.

РІВНЯННЯ
НА
ФЕСТИВАЛЬ

II ЕДАЛЕ КИЙ 
** той день, коли 
в столиці Болгарії 
Софії спалахне во
гонь IX Всесвіт
нього фестивалю 
молоді і студентів. 
В Москві на прес- 
конференції Ра
дянського підго
товчого комітету ного 
КАЮ СРСР Г. Янаев іадии риЗПОВІВ 
про підготовку в нашій країні і за ру
бежем до софійського свята юності.

— Ми перекопані, що новий Всссвіт- 
нгй фестиваль, девіз якого «За солідар
ність, мир і дружбу!», стане могутньою 
демонстрацією єдності і згуртованості 
демократичної молоді планети, виявом

1 керівник голова 
докладно розповів

БОЛГАРСЬКА МОЛОДЬ 
В'ЄТНАМУ
Широкий рух солідарності з В’єтнамом роз

горнувся серед болгарської молоді. На фаб
риках і заводах, п сільськогосподарських коо
перативах молодь виконує понаднормові робо
ти у фонд В’єтнаму. Учні поповнюють цей 
фонд коштами, одержаними від продажу спе
ціальних марок, альбомів і плакатів. Піонери 
і школярі реалізують зібраний ними метало
брухт, папір. *•

Молоді робітниці швейної фабрики в місті 
Русі на свої кошти пошили для в’єтнамських 
дівчат 50 плать. Комсомольці-машинобу- 
дівники Карловського заводу готують до від
правки у В’єтнам декілька мотоциклів, багато 
молодіжних бригад передають у фонд В’єтна
му свій денний заробіток.

У ЦК комсомолу і в редакцію газети «На
родна младеж» щоденно приходить багато 
листів з повідомленнями: кампанія допомоги 
В’єтнаму шириться з кожним днем.

Д. БОЧАРОВ, 
кореспондент ТАРС.м. Софія..

її непохитної рішимості боротися проти 
імперіалізму, неоколоніалізму, реакції, 
— заявив Г. Янаев. — Радянська деле
гація активно сприятиме успіхові фес
тивалю.

Па прес-конференції на запитання 
радянських та іноземних журналістів 
відповідали секретарі ЦК ВЛКСМ 
О. Камшалов і ІО. Торсуєв, члени Ра
дянського підготовчого комітету.

Було повідомлено, що підбито під
сумки численних відбірних конкурсів, в 
результаті яких в художню групу на
шої делегації увійшли найкращі, найти- 
лановнтіші юнаки і дівчата — майстри 
різних жанрів мистецтва як професіо
нальні, так і самодіяльні колективи. Це, 
наприклад. Ансамбль пісні і танцю Лат
війського державного університету, мо
лодіжна танцювальна група академіч
ного Російського народного хору імені 
П’ятницького, духовий оркестр сТрімі- 
тас» з Литви, Ансамбль саратовських 
гармоністів, серед яких наймолодші 
учасники фестивалю — восьмп-і десяти
річні артисти.

Спортивну честь нашої країни п дні інтер
національної Зустрічі па землі Болгарії захи
щатимуть двісті спортсменів з 38 міст Союзу. 
Багато з них спортсмени міжнародного класу.

Після прес-конференції відбувся кон
церт колективів і виконавців, які готу
ються виступити на фестивалі.

(Кор. ТАРС).

Учасниця IX Всесвітнього фестивалю молоді і 
студентів у Софії солістка Новосибірського теат- 

(лірико-коло.ру опери і балету Лілія Соляних, 
ратурне сопрано).

Фото Р. Алфімоза. 
(АПН).
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АВТОСТОП з квитком
„АВТОСТОПУ“
6500 кілометрів у кабіні 
автомобіля

Прийшло літо — час відпусток, сту
дентських і шкільних канікул, час подо
рожей по рідному краю... Якщо ви зазда
легідь придбали туристську путівку, зви
чайно, справа значно полегшується при 
вирішенні питання літнього відпочинку.

А як бути тим, хто не зміг придбати 
путівку? Республіканська і обласна ради 
по туризму в цьому випадку пропонують 
скористатись системою «Автостоп». Що 
це за система?

Як відомо, таха форма подорожування 
зародилась в Прибалтиці н швидко по
ширилась по всій країні. Цей метод по
дорожування сподобався багатьом турис
там. Із книжками «Автостопу» в руках 
їх можна зустріти на дорогах України, 
Уралу. Сибіру. Середньої Азії, Прибал
тики. З допомогою «Автостопу» можна 
побувати в різних куточках нашої краї
ни, познайомитися з досягненнями ра
дянського народу, революційними, Істо
ричними та архітектурними пам’ятника
ми, з природою, новобудовами, гіганта
ми індустрії.

Ось, наприклад, група туристів із Дро
гобича під керівництвом вчительки шко
ли № З К. Гахової з допомогою «Авто
стопу» подочала С 500 кілометрів і здійс
нила свою мрію — відвідала місця, де 
жив І Працював В. 1. Ленін в буремні ре
волюційні часи — Ульяновськ, , Казань, 
Шушенське. Або подорож по Карпатах, 
яку здійсняла група туристів Чернівець
кого фінансового технікуму.

А кого не зацікавить можливість здійс
нити подорож у вихідний день в Уман
ський дендропарк або на Кременчуцьку 
ГЕС всього за 1 карбованець — туди й 
назад.

Квитки «Автостопу», що дають право 
на проїзд в кабіні або кузові покутньо
го автотранспорту, можна придбати за 
невелику плату в обласній раді по ту
ризму (м. Кіровоград, площа Кірова, 1).

Скільки захоплюючих подорожей опи
сали туристи! Тож і в цьому році, як і 
торік, республіканська рада по туризму 
оголосила конкурс .на кращий опис ту
ристського маршруту або серію кращих 
туристських фотографій для туристів, які 
скористаються системою «Автостоп» Ук
раїнської РСР. Переможцями вважати
муться ті туристи, які найкраще опишуть 
маршрут або висвітлять у фотографіях 
характерні місця туристського маршруту, 
історичні, революційні та архітектурні 
пам’ятники, трудові перемоги радян
ських людей, місця партизанської сла
ви, новобудови в містах і районах, най
більш визначні природні місця району, 
області, республіки, країни.

Переможців конкурсу за кращий опис 
туристського маршруту чекають цінні 
призи вартістю від 20 до 70 карбован
ців, а за серію найкращих туристських 
фотографій — призи вартістю від 30 до 
60 карбованців.

Водії автотранспорту теж задоволені: 
одержуючи від мандрівників талони

«Автостопу», вони направляють їх в 
республіканську раду по туризму, щоб 
взяти участь в конкурсі па активного во
дія «Автостопу».

Переможцями конкурсу вважаються ті 
водії, які перевезуть найбільше туристів 
на найдальшу віддаль.

Згідно з положенням переможцям кон
курсу встановлено 10 цінних призів вар
тістю від 100 до 300 карбованців. Решта 
водіїв, незалежно від кількості переве
зених туристів, візьме участь у розтра
ті цінних призів: радіоприймачів, фото
апаратів, годинників та Інших речей.
Чим більше водій перевезе туристів, 

тим більше йому дістанеться розиграш- 
них номерів 1 зростуть шанси на виграш.

Підсумки минулого року показали, що 
водії області активно допомагали ту
ристам. Крім щирої подяки від турис
тів, багато з них одержали цінні пода
рунки, а троє — премії республіканської 
ради по туризму. Це шофери К. ЛІ. Сін
ник із села Ганнівки Петрівського райо
ну, С. С. Горошіїнін з Устинівського ра
йону, Я. О. Коробка з Ульяновського 
району.

Прикро, але бувають ще у нас водії, 
котрі не зупиняються па сигнал трикут
ника, вписаного в коло. В цьому випадку 
на допомогу вам прийдуть диспетчери, 
лінійні контролери автогосподарств. кон
тор транспортно-експедиційних операцій 
та автоінспектори.

Передбачається добре літо, значить, 
буде багато бажаючих подорожувати з 
квитком «Автостоп». Чекаємо цікавих 
розповідей про туристські подорожі по 
нашій країні.

Матеріали на конкурс направляти п 
республіканське бюро «Автостоп» до ЗІ 
грудня 1968 року на адресу: м. Кпїз-1, 
Михайлівський провулок, 21.

Бажаємо успіхів у конкурсі!

М МИХАЙЛЕНКО, 
голова бюро «Автостоп» обласної 
ради по туризму.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 25 черпни. Перша 

програма. 17.40 — Оголошений. 
(Кіровоград). 17.45 — Виступ М. 
Черпичепка — голови виконко
му Малозисківської райради де
путатів трудящих. (Кірово
град). 18.00 — Художній фільм 
«баня». (Кіровоград). 19.00 — 
«Я на життя закохано див
люсь». (Львів). 19.30 — До 50- 
річчя КП України. «Братерська 
дружба і нерушима єдність на
родів СРСР — торжество лепінт 
ської національної політики 
партії*. (К). 20.00 — «Прожек
тор». Тележурнал. (Кіровот 
град). 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — Театральна виста- 
ла. І. К. Тобілеіиіч. «Гріх І по
каяния». Спектакль Львівсько
го українського драматичного 
театру ім. М. Заиьковецької 
(Харків)'.

СЕРЕДА, 26 червня. Перша 
програма. 18.50 — Кіровоград
ські вісті 19.05 — «ІПесо», Ху
дожній фільм. (Кіровоград). 
20.30 — Інформаційна програ
ма «Час». (М). 21.15 — Переда
ча з Києва.

Друга програма. 18.00 — Для 
школярів «Смі.хотроіг». (Калінін- 
град). 18.30 — «Економісти за 
круглим столом».

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ
ФУТБОЛ

У Вільшанському районі в зма
ганнях на приз клубу «Шкіряний 
м’яч» взяло участь вісімнадцять 
команд. Фінальні ігри, які відбу
лись у райцентрі, виявили пере
можця. Ним стала команда села 
Вівсяного, яка нагороджена пере
хідним кубком райкому комсомо
лу та дипломом першого ступеня. 
Юних футболістів тренує С. Ко- 
робань.

♦ ♦ ♦
Двадцять вісім дзор о в и х 

команд Олександрійського райо
ну боролйся за приз клубу «Шкі
ряний м’яч». Перше місце зайня
тій юні футболісти з Нової Праги.

ПЛАВАННЯ
у Малій І 

першість області 
ред і

і ' І 1 І і V» , - 
■{ с ■; і і і : І .. . і-

Висці відбулась 
і з плавання се

ред школярів районів і міст, 
В першій групі перемогла збірну

11 _____ .  .................... ...

команда Кремгеса. На другому
місці — збірна команда Кірово
града, на третьому — збірна 
Олександрії.

В другій групі, де були пред
ставлені райони і міста, в яких не
має дитячих спортивних шкіл, пе
ремогла команда Малої Виски. 
Друге місце вибороли плавці з 
Компаніївського району, на тре
тьому місці — долинчани, 
' ■ '■■■—--------— ©

ХРОНІКА
ЗМАГАНЬ
Ряд учасників змагань одержали 

призи, встановлені Маловисків- 
ським райкомом комсомолу та 
іншими організаціями району.

АВТОМОТОСПОРГ
В Кіровограді відбулися зма

гання на краще водіння легково
го автомобіля. їх провів міський 
комітет ДТСААФ. Титул кращого 
водія виборювали двадцять де
в'ять шоферів азтопідприємства 
міста. Найбільш майстерно і 
швидше від усіх подолав .відстань 

■ представник і азтомоток'л у б у 
ДТСААФ А. Шевченко. Другим 
був робітник агрегатного заводу 
В. Косолапов. Третє місце виборов 
водій таксомоторного парку М. 
Гармурар.

В командному заліку перемогли 
дтсаафівці. Вони й стали волода
рями перехідного кубка.

Нл фото ліпрруч — випускник Доб- 
.роврличківськоТ школп-іитериату Во
лодимир Липкан після запливу на 
1500 метрів.

Фото А. ШЕВЧЕНКА. 8

ЧЕТВЕР, 27 червня. Перша 
програма. 17.00 — Урочисте за
сідання і концерт, присвячений 
100-річчю Київського державно
го академічного театру опери та 
балету ім. Т. Г. Шевченка. 
Трансляція з театру. (К). В пе
рерві — телевісті. 22.15 — «Гам- 
лст». Художній фільм І серія. 
(Кіровоград).

ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
ВІВТОРОК, 25 червня. 16.40 — 

Кінопередача для дітей. 17.30 — 
Телевізійні вісті. (К). 18.00 —
Документальний фільм. 19.00 — 
«Я па життя закохано 
ся». (Одеса). 19.30— До 50-річ- 
чя Комуністичної партії Украї
ни «Братерська дружба і неру
шима єдність народів СРСР — 
торжество ленінської національ
ної політики партії». (К). 20.00 
— . «Ілліч слухає музику». 
(Львів).. 20.30—Програма «Час». 
(М). ■ 21.15 — І. Тобілевич -т~ 
«Гріх І покаяння». Спектакль 
Львівського театру .їм. М. Зань- 
козецької. (Харків).

.СЕРЕДА, 20 червня. 17.10 
Кінопередача для дітей. 18.10 — 
Актуальний екран. 18.30 — 
«Економісти за круглим сто
лом». (К). ■ 19 00 — Художній 
фільм «Крила пісні». 20.30 — 
О. Макєел — «Тьоті і дяді». 
Спектакль Калініїїськоґо драма- 
тичярто театру.

ЧЕТВЕР. 27 червня. 17.00 — 
Урочисте засідання і концерт, 
присвячені 100-річчю Київського 
державного академічного теат
ру опери та балету їм. Т.. Г. 
Шевченка. В перерві — телеві
зійні вісті. Після закінчення — 
міжнародний огляд (К).

18.00

дивлю-

I:

Редактор В. ПОГРІБНИЙ
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КОМУНАРСЬКИП

ГІРН НЧОМЕТАЛ УРП И Н И И ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ СТУДЕНТІВ
на 1963—1969 навчальний рік Із таких спе

ціальностей навчання:
Технологія і комплексна механізація під

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

робіт.
Гірничі машини і комплекси,
-Металургія чорних металів.
Фізнко-хімічне дослідження металургійних 

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

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

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

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

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

МСН1І тільки по одній із профілюючих дисцип
лін — математиці — (письмово й усно). При 
здачі екзаменів (як письмоио. так і усно) по 
цій ДИСЦИПЛІНІ 8 оцінкою «п'ять» вони звіль
няються иід здачі екзаменів, а при одержанні 
оцінки «чотири» чи «три» здають екзамени 
а усіх ВІДПОВІДІ! их предметів.

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

серпня.
Заяви подаються иа Ім’я ректора Інституту 

з зазначенням факультету і спеціальності, а 
також яку іноземну мову вивчав чи бажає 
вивчати в інституті.

До заяви додається:
характеристика, документ про середню осві

ту (в оригіналі), автобіографія, довідка про 
стан здоров’я (форма № 286). чотири фото
картки. довідка з місця проживання.

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

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

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

Адреса інституту: м. Комунарськ, Луганської 
області, проспект Леніна, 16.

ПРИЙМАЛЬНА комісія.

КИЇВСЬКИЙ ТЕХІПКУЛІ 
ТРАНСПОРТНОГО 

БУДІВНИЦТВА

ОГОЛОШУЄ 
ПРИИОМ

тих, що закінчили неповну 
або повну середню школу.

Технікум готує: техніків- 
будівельників залізниць, 
мостів, тунелів та техніків- 
механіків будівельних ма
шин.

Технікум забезпечує гур
тожитком, стипендія на за
гальних підставах.

АДРЕСА; м. Київ, 20, вул. 
Вінницька, 4. Телефон 
76-33-72. їхати тролейбусами 
8 або 9 до зупинки Рнбком- 
бінат.

ДИРЕКЦІЯ.

Миколаївський суднобудівний 
технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 1ІА 1 І 2 КУРСИ ДЕННОГО^
ВІДДІЛЕННЯ, НА 1 І З КУРСИ ЗАОЧНОГО ВІДДІ ЛЕЙщї

Денне відділення, перший курс, на спеціальності; 
суднокирпусобудуваиия, 
суднові машини і механізми, 
обробка металів різанням, 
електрообладнання суден.

На другий курс:
планування на машинобудівних підприємствах, 
суднова автоматика, 
бухгалтерський облік.

На заочне відділення;
суднові машини і механізми, 
обробка металів різанням, 
електрообладнання суден.
Прийом документів на денне відділення з 1 червня по 31 

липня і з 1 червня по 15 серпня (для випускників середньої 
школи). Екзамени з 1 по 20 серпня 1968 року.

Иа заочне відділення прийом документів з 3 травня по 10 
серпня 1068 року. Екзамени з 11 червня по 20 серпня, в три 
потоки.

Гуртожитком забезпечується обмежена кількість учнів. 
Документи подавати чн надсилати на адресу:
м. Миколаїв. вул. Р, Люксембург, 11-а. Приймальній комісії, ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське професійно- 
технічне училище № З

оголошує набір учнів по спеціальностях:
Електроминіери сільської електрифікації і зв’язку з внв- 

чтнням радіотехніки. Строк навчання 1,5 роки. Приймають 
ся особи віком не молодше 16,5 років.

Слюсар« и и ремонту трактирів, автомобілів та сільсько
господарських машин. Строк навчання 1,5 роки. Приймають
ся особи віком не молодше 15.5 років.

Елеьгримоніери сільської енскіоифіваціі. Строк навчання 
1 рік Приймаються особи віком не молодше 17 років.

Трактористн-машнністи 3-го класу. Строк навчання 1 річ. 
Прийм?.: ться особи віком не молодше 16 років.

приймаються оссби з восьмикласною освітою.
Пряном тань з 10 травня 1968 року.
Початок занять з 1 вересня 1963 року.
До таяви нь ім’я директора необхідно додати такі доку

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

Зараховані е у<клчще 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 її класах.

За довідками звертатися на адресу: м. Олександрія, сели
ще Жовтнсье, вул, ТРУдрсзервів, 1, СПТУ .4 3.

ДИРЕКЦІЯ.

Одеський технологічний інститут ім. М. В. Ломоносова
ОГОЛОШУЄ НАБ1Р-.СТУДЕНТІВ ПА 1 КУРС

1968 — 1969 НАВЧАЛЬНОГО- РОКУ
Інститут готує висококваліфікованих інжене

рів із спеціальностей:
Машини і апарати харчових підприємств 
інжеиер-мехаиік по машинах і апаратах хар

чових підприємств.
Автоматизація виробництва

і приладобудування ,
інженер-електромехашк по автоматизації і 

комплексній автоматизації хіміко-техиологіч- 
них процссін (харчової промисловості);

іиженер-слектрик по приладобудуванню.
Технологія

іцжспер-тсхнолог по хімічній технології де
ревини (гідролізні виробництва);

інженер-технолиг по зберіганню і переробці 
зерна.

Енергетика
інженер-теплоснсргетнк по водопідготовці і 

водному режиму теплових і атомних електро
станцій;

інжеиер-теплофізик;
інжснср-теплоеиергстик по проектуванню і 

експлуатації атомних електростанцій і устано
вок.

Економіка 
інжснер-скономіст по організації і економіці 

підприємств продовольчих товарів.
Заяви про прийом до інституту подаються 

на ім’я ректора інституту з додатком доку
ментів: документ про середню освіту (в оригі
налі), медична довідка ф. 286, характеристика 
школи або підприємства і 4 фотокарточки 
(3x4); паспорт, військовий квиток (приписне 
свідоцтво) пред’являються особисто.

Прийом заяв з 20 червня по 31 липня.
Вступні екзамени з 1 серпня по 20 серпня.
Документи направляти приймальній комісії 

на адресу: м. Одеса, 39, вул. Свердлова, 112, 
технологічний інститут імені М. В. Ломоносова. 

РЕКТОРАТ.

Міністерство промисловості 
будівельних матеріалів 

СРСР

ОДЕСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
на 1968—1969 навчальний рік.

Інститут готує: інженерів-метеорологів (синоптиків), ін- 
женерів-метеорологів (аерологів), інженерів-метеорологіз 
(прнбористів), інженерів-агромеорологів, інженерів-гідро- 
лотів.

Строк навчання; з відривом від виробництва — 4 роки 
10 місяців, без відриву від виробництва — 5 років 10 мі
сяців.

Заяви приймаються: на денне відділення з 20 червня 
по 31 липня, на заочне відділення — з 20 квітня по 31 
липня.

Вступні екзамени на денне відділення з 1 по 20 серпня, 
ГІрн інституті є гуртожиток I їдальня.
Студенти забезпечуються стипендією иа загальних під

ставах (1—IV курси — 35 карбованців, на V курсі — 40 
карбованців на місяць).

Адреса інституту: м. Одеса, вул. Кірова, 106,
РЕКТОРАТ.

Роменський
індустріальним 

технікум
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

УЧНІВ НА 1968 — 69

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Петрозаводский технікум 
залізничного транспорту
Міністерства шляхів сполучення СРСР

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ ИА БАЗІ 8 КЛАСІВ 
ДЛЯ НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

експлуатація залізниць (для дівчат, що закінчили середню 
школу, є сііецгрупа).

електротягове господарство залізниць, 
будівництво і експлуатація шляхового господарства, 
автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті. 
Всі зараховані до технікуму забезпечуються устаткованими 

гуртожитками.
Стипендія призначається на загальних умовах.
За довідками звергатися на адресу: Карельская АССР, 

г. Петрозаводск, ул. Анохина, 16. Техникум.
ДИРЕКЦІЯ.

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 
оголошує прийом учнів на заочне відділення 

на спеціальності: 
планування на підприємствах металургійної промисловості; 
товарознавство, матеріально-технічне постачання і збут У 

промисловості;
бухгалтерський облік у промисловості.
До технікуму приймаються особи, які мають неповну се

редню чн середню освіту і працюють за -обраною спеціаль
ністю.

Прийом заяв до 10 серпня 1968 року.
Адреса технікуму: м. Дніпродзержинськ, вул. Ленінград

ська. 102. ДИРЕКЦІЯ..

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ч 1968—1969 аавчальнай рік по спеціальностях:
машиністи бульдозерів, скреперів, грейдерів (річний строк на

вчання. вік на 1 вересня 1968 року не менше 17 років 4 місяці); 
машиністи екскаваторів (річний строк навчання, вік иа 1 вересня 
1968 року не менше 17 років 4 місяці); траитористи-машнністи 
широкого профілю (річний строк наичашія. вік на 1 вересня 
1958 року не менше 17 років 4 місяці); шофери з кваліфікацією 
слюсаря (річний строк навчання. вік па I вересня 1968 року не 
менше 17 років, прнймаїоіься юнаки та дівчата); електрогазо
зварники (2-річний строк навчання, вік на 1 вересня 1968 року 
не менше 16 років 5 місяціь. приймаються юнаки та дівчата); 
штукатури-маляри (2-рІчинй строк навчання, вік нз 1 вересня 
1968 року не менше 15 років, приймаються юнаки та дівчата); 
муляри (річний строк навчання, вік на І вересня 1968 року не 
менше 16 років, приймаються юнаки та дівчата); слюсарі по ре
монту землерийних машин (З.річний строк навчання, вік на 1 ве
ресня 19о8 року не менше 16 років 4 місяці).

Прийом на навчання провадиться за особистою заявою (без 
иаправлелня). з чиї забезпечуються стипендією, триразовим хар
чуванням. спецодягом, 8 ті, що потребують — і гуртожитком.

Вступники представляють на Ім'я директора училища: заяву, 
а також паспорт чи довідку з селищної чи сільської Ради за
мість паспорта, свідоцтво про освігу (не нижче 8 класів), довід
ку з місця проживання, характеристику з виробництва чи шко
ли. автобіографію, три фотокартки (3x4 см).

Документи приймаються з 10 травня по 31 серпня.
Гі, що закінчать училище, направляються на роботу в трест 

«Дніпооводбуд».

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Олександрія, Кіровоградської області, 
вул. Жовтнева, 53, Олександрійське сільське профтехучилище 
Лі 1

ДИРЕКЦІЯ.

Технікум готує спеціаліс
тів для промисловості бу
дівельних матеріалів по спе
ціальностях:

технологія кераміки, 
відкрита розробка родо

вищ корисних копалин.
Строк навчання на базі 

неповної середньої школи — 
З роки 10 місяців, на базі се
редньої школи — 2 роки 6 
місяців.

Вступники на базі непов
ної середньої школи склада
ють екзамени з української 
чи російської мови (дик
тант), математики (усно); на 
базі середньої школи — з 
української чн російської 
літератури (твір), хімії (ус
но) _ по спеціальності «тех
нологія кераміки»; ію спе
ціальності «відкрита розроб
ка родовищ корисних копа
лин» — з російської .........
раїнської літератури 
математики (усно).

Відмінники 8-річної 
далісти середньої 
приймаються без вступних 
екзаменів.

Заяви приймаються з 1 
червня по Зі липня.

Екзамени проводяться з 1 
по 20 серпня.

До заяви додаються доку
менти: свідоцтво про освіту, 
автобіографія, довідка про 
стан здоров’я (форма №286), 
три фотокартки (3x4 см); 
паспорт чи свідоцтво про 
народження пред’являються 
особисто.

АДРЕСА: м. Ромни. Сум- 
ської області, пул. Леніна, 
10, Індустріальний технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

чи ук- 
(твір),

і ме-
школи

БК 004 І 4, Індекс 01197,

У справах об’яв

Верхньодніпровський
металургійний технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1938—69 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на навчання з відривом від виробництва з таких спеціальностей:

На базі 8 класів:
металургія напівпровідникових матеріалів, 
металургія рідкісних і важких кольорових мсталіл, 
устаткування заводів кольорової металургії.

На базі 10 класів:
збагачення корисних копалин.
Прийом заяв з 1 червня.
Екзамени — з 1 серпня.
Технікум має гуртожиток.
Адреса технікуму: м. Вольногорськ, Дніпропетровської області 

(ст. Вільні Хутори), вул. Леніна, 33.
ДИРЕКЦІЯ.

олександрійський 
зооветеринарний 

технікум
оголошує прийом учнів 
иа 1968—69 навчальний 

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

Технікум готує зоотехніків 
та ветеринарних фельдшерів 
для роботи в колгоспах, рад
госпах, на племзаводах, 
станціях по боротьбі з хво
робами сільськогосподар
ських тварин, держплемстан- 
ціях, встдільницях.

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

На 1-й курс стаціонарного 
і заочного відділень прийма
ються особи з освітою за 7, 
8, 9 класів (строк навчання 
на стаціонарі 3 роки 6 міся
ців, заочно — 5 років); на 
3-й курс заочного відділу — 
особи з освітою за 1С!^1 
класів (строк навчання/з^о- 
кн).

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

Вступні екзамени: на ста
ціонарному відділі — з 1-го 
по 20 серпня, на заочному 
відділі — з 1-го серпня по 20 
грудня з таких предметів: на 
1-й курс — з української 
мови (диктант), математики 
(усно); на 3-й курс заочного 
відділу — з української мо
ви і літератури (твір), хімії 
(усно). Початок навчання: 
на стаціонарному відділі а 
1-го вересня 1963 року, на 
заочному відділі з 2 січня 
1969 року.

Учні забезпечуються стнпеп 
дією і гуртожитком на за
гальних підставах.

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

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

ДИРЕКЦІЯ.

ОДЕСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ СТУДЕНТІВ НА 1968 - 69 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
архітектура,
промислове і цивільне будівництво, 
сільськогосподарське будівництво, 
гідротехнічне будівництво (річкових споруд І 

гідроелектростанцій),
виробництво будівельних матеріалів І 

струкцій,
будівництво теплових електростанцій, 
водопостачання І каналізація, 
теплогазопостачання 1 вентиляція. 
БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Вечірній факулыст (м. Одеса)

промислове І цивільне будівництво, 
виробництво будівельних матеріалів | 

струкцій.
водопостачання і каналізація, 

^теплогазопостачання і вентиляція, 
па заочне нпвчання—загальнотехнічний фа

культет (м. Одеса) па спеціальності;

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

кол-

НА

коп-

будівництво.
транспорт, 
машинобудування і приладобудування, 
економіка.

загальнотехнічний факультет (м. Нова Ка
ховка) па спеціальності;

будівництво.
машинобудування і приладобудування, 
транспорт, 
економіка.
Заяви з документами подаються на Ім’я 

ректора з 20 червня по 31 липня — на навчан
ня з відривом від виробництва; па вечірнє і 
заочне навчання — з 20 квітня по Зі липня.

З І липня по 1 вересня провадиться 
прийом студентів па старші курси.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ:
Дідріхсона, 4.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

м. Одеса, вул.,^ .

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировш раде кого 

обкома ЛКСМУ 
Г, Кировоград.

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2« Зам. № 3136. Тираж 42 750.
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