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Урочисто відзначили трудящі на
шої тричі орденоносної республіки 
знаменну дату — 50-річчя Комуніс
тичної партії України — бойового за
гону створеної великим Леніним 
славної КПРС. Центром всенародних 
торжеств 5 липня стало місто-герой 
Київ. Тут у сесійному залі Верховної 
Ради УРСР відбувся урочистий Пле
нум ЦК КП України разом з пред
ставниками громадськості, присвяче
ний знаменній даті.

12 година дня. Тепло зустрінуті 
присутніми, місця в президії займа
ють керівники Комуністичної партії і 
уряду республіки, представники пар
тійних, радянських, громадських орга
нізацій, знатні люди України, військо
вослужбовці.

Урочисте засідання відкрив член 
Політбюро ЦК КПРС, перший секре
тар ЦК КП України П. Ю. Шелест.

Звучать Державні гімни СРСР 
УРСР.

Учасники урочистого Пленуму 
величезною одностайністю 
почесну президію у складі Політбю
ро ЦК КПРС.

Бурхливими, довго не стихаючими

оплесками зустріли присутні віталь
ного листа Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу, текст якого оголосив канди
дат у члени Політбюро ЦК КПРС, Го
лова Ради Міністрів УРСР В. В. Щер- 
бицький.

З доповіддю «П’ятдесят років Ко
муністичної партії України» виступив 
тепло зустрінутий присутніми това
риш П. Ю. Шелест. На закінчення до
повіді від імені учасників урочистого 
Пленуму, від імені комуністів і всьо
го українського народу у день 50- 
річчя Комуністичної партії України 
він запевнив ленінський Центральний 
Комітет КПРС у тому, що трудящі 
Української Радянської Соціалістич
ної Республіки не пошкодують сил і 
енергії для здійснення грандіозних 
накреслень нашої партії, внесуть 
гідний вклад у загальнонародну

і справу побудови комунізму в нашій 
країні.

Товариш П. Ю. Шелест проголошує 
здравиці на честь Комуністичної пар
тії України — бойового загону КПРС, 
на честь нашої великої. Батьківщи
ни — Союзу Радянських Соціалістич-

з 
обрали

них Республік, Комуністичної партії 
Радянського Союзу і її ленінського 
Центрального Комітету. В залі довго 
не стихають оплески.

Потім на Пленумі виступили пред
ставники ленінської гвардії комуніс
тів, робітничого класу, колгоспного’ 
селянства, трудової інтелігенції, юна
ків та дівчат республіки, воїнів Ра
дянської Армії. Вони передали сло
ва палкого привіту і глибокої шани 
бойовому, випробуваному авангар
ду українського народу — Комуніс
тичній партії України.

Звучать піонерські горни. Зал 
стоячи вітає юних ленінців. По-ди
тячому щирий і безпосередній колек
тивний виступ піонерів був зустріну
тий присутніми тривалими оплесками.

Учасники урочистого Пленуму од
ностайно прийняли вітального листа 
Центральному Комітетові Комуністич
ної партії Радянського Союзу.

Урочисте засідання закінчилося ви
конанням партійного гімну «Інтерна
ціоналу».
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5 липня члени і кандидати в члени 
Політбюро ЦК КП України поклали 
квіти до підніжжя пам’ятника творцю 
Комуністичної партії, засновнику Ра
дянської держави В. І. Леніну.

Вінки і квіти покладено також 
пам’ятникіе героям Жовтневих 
1917 року, учасникам Січневого 
стання, на могилу Невідомого
дата. (РАТАУ).
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Спокійна в бурю і спеку тече серед очеретяних бере

гів мрійливо-тиха річка. Вдень у ії дзеркало.вдивляєть
ся місто Мала Виска, а вечорами береги сповнює гомо
ном молодь, зорі лічить на воді, вірші складає. Про 
Вись, про щастя буття, про сонцесяйне завтра.

Подихнув світанок в понадвиссі,
Зоряний рушник він зняв з плечей, 
Молоком тумани піднялися, 
І лягли росою до очей.
Сонце нас проміннями лукаво 
Приласкало лагідним вогнем,

------ •
Вись прощалась

з ранком золотавим,
Обмивалась новим, 

щедрим днем.
Це маловисківець Станіс

лав Бровченко написав. А 
віршів про Вись ой як бага
то, вони е в кожного, хто на
родився тут, хто зустрічав 
світанки після випускного вечора.

Та Вись слухала не тільки «Шкільний вальс» і «Ве
сільну». Вона чула і сходки перших комунарів, і бряз
кіт партизанської зброї, і могутнє «ура!» наступаючих 
частин Червоної Армії. Вона б могла багато розповісти, 
та мовчить, мрійливо-тиха. А от пам’ять людська все 
закарбувала, назавжди, навіки.

КСПИИШЯ
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ПРОНІС КРІЗЬ РОКИ, 
ЗБЕРІГ ЯК СВЯТИНЮ• є®

Починався 1921 
сах і селах ще 
бандитські покидьки, чинила 
шалений опір куркульня. В 
один із зимових днів цього 
неспокійного року в напів
темному приміщенні зібра
лася молодь цукрозаводу 
на свої збори. За столом — 
директор заводу А. Всево- 
лодський — учасник двох

рік. По лі- 
сновигали

воєн і трьох революцій, ко
місари Афонін і Колосєсв. 
Секретар партійної яче^ки 
Іван Степанович Горобчук 
охарактеризував мол о д і 
становище в місті і в навко
лишніх селах, закликав всту
пати до Спілки молоді. Була 
створена ініціативна група, 
до якої ввійшли І. С. Гороб
чук, брати Сергій і Федір

Портнови, брати 
Яків Яворські.

1 лютого 1921 
шим ентузіастам 
чено комсомольські квитки.

«1 зараз, коли я пригадую ті 
далекі дні, лежить перед! мною 
на столі комсомольський квиток 
1921 року, який я проніс крізь 
роки і зберіг як святиню. Ній на
гадує мені про ті славні роки, 
про мого першого ідейного ви
хователя і керівника, комуніс
та Івана Степановича Горобчу- 
ка», — згадує С. С. Поргнов.

То були важкі і героїчні 
роки. Є про що згадати ста
рим комсомольцям. На кі
нець того ж 1921 року вже 
дев’яносто процентів моло
ді заводу йшло за комсо-

року пер- 
було Еру-
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мольськими вожаками. Ком
сомольці вели пропаганду, 
допомагали ліквідовувати 
неписьменність. За кожним 
було закріплено по десять 
будинків, з мешканцями 
яких юні вели бесіди про 
партію, комсомол, про до
сягнення молодої Країни 
Рад. Кращі з кращих всту
пали до частин особливого 
призначення.

Якось Сергієві Портнову 
з товаришем доручили до
ставити пакет в господарст
во, що утворилося на зем
лях колишньої панської еко
номії. Раніше туди комен
дант заводу повіз працівни
кам гроші. Назад він не по
вернувся. Тол^у хлопці, їду
чи, були насторожі. По до
розі зустріли селянина, 
який віз порубаного комен
данта. Селянин повідомив, 
що бандити подалися до се
ла Оникісвого. Хлопці спіш
но вернулися до райцентру. 
І незабаром міліція і лати
ські стрільці вирушили на 
банду. До вечора її було 
ліквідовано. А другого дня 
начальник загону частин 
особливого призначення 
Салтиков вручив Портнову 
іменний наган. Нагородами 
були відзначені й інші това
риші.

В 1924 році багато комсо
мольців стали комуністами 

(Закінчення на 2-й стор.).

Центральний Комітет Комуністичної партії Ра- 5 
донського Союзу палко поздоровляє комуністів | 
України, весь український народ з 50-річчям з дня І 
відкриття першого з’їзду і утворення Комуністки- І 
ної партії України — бойового загону великої ле- 1 
нінської партії.

Стгорена під керівництвом В. І. Леніна і Цент- І 
рального Комітету нашої партії Комуністична пар- ! 
тія України пройшла славний піввіковий шлях бо- | 
ротьби і перемог. В одному строю з революцій
ним пролетаріатом і селянством Росії трудящі Ук- . 
раїки, очолювані більшовицькими організаціями, 
боролися проти царизму і капіталізму, відстоюва
ли завоювання Великого Жовтня від іноземних 
інтервентів і внутрішньої контрреволюції в роки 1 
громадянської війни. Братерська згуртованість, 
єдність революційних цілей російського і україн
ського пролетаріату, всіх трудящих нашої Бать
ківщини зіграли вирішальну роль в їх соціальному 
і національному визволенні.

Ставши на шлях будівництва соціалізму, україн
ський народ в сім’ї радянських народів здобув 
справжню свободу, національну соціалістичну 
державність, добився небувалого піднесення еко
номіки і розквіту культури.

Вірні ленінській національній політиці комуніс- | 
ти України провели величезну роботу по зміцнен
ню дружби і братерського єднання українського 
народу з усіма народами нашої соціалістичної 
Батьківщини в ім’я торжества ідей інтернаціона
лізму.

Перетворюючи с життя генеральну лінію КПРС, 
партійні організації України послідовно бороли
сь проти опортуністів, антиленінських угруповань, 
відстоюючи єдність партії, чистоту марксизму-ле- 
нінізму.

На всіх етапах розвитку Радянської держави Ко
муністична партія України була надійною опорою 
Центрального Комітету КПРС у здійсненні завдань 
ленінської політики індустріалізації нраїни, колек
тивізації сільського господарства, піднесення со
ціалістичної культури. Трудящі України, керовані 
комуністичним авангардом, з допомогою ’ росій
ського та інших братніх народів нашої країни пе
ретворили Українську РСР в могутню індустріаль
ну соціалістичну республіку з високорозвинутим 
сільським господарством, передовою наукою і 
культурою.

У суворі роки Великої Вітчизняної війни україн
ський народ пліч-о-пліч з усіма народами СРСР 
героїчно бився з ворогом і вніс великий вклад у 
спільну справу перемоги над німецьким фашиз
мом. І в цій тяжкій боротьбі в авангарді народу 
незмінно йшли комуністи.

Трудовий ентузіазм робітничого класу, колгосп
ного селянства, інтелігенції, братерська підтрим
ка всіх республік нашої країни дали можливість 
Радянській Україні в короткий строк відбудувати 
зруйноване війною господарство і добитись но
вих досягнень у піднесенні економіки і культури.

Сьогодні більш як двомільйонний загін кому
ністів України спрямовує творчу енергію робітни
ків, трудівників сільського господарства, інтеліген
ції республіки на успішне перетворення Б життя 
рішень XXIII з їзду КПРС, дальше підвищення 
ефективності суспільного виробництва, достроко
ве виконання п'ятирічного плану розвитку народ
ного господарства, посилення ідейно-пспітичноі 
роботи 8 масах, на підготовну гідної зустрічі 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна.

Центральний Комітет Комуністичної Партії Ра
дянського Союзу висловлює тверду впевненість у 
тому, що Комуністична партія України буде й далі 
впевнено вести трудящих Української РСР у непо
рушній, братерській єдності з народами всіх ін
ших союзних республік по шляху, вказаному ве
ликим Леніним, доб’ється нових ще більших пе
ремог у справі комуністичного будівництва.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

х РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Виховувати 
майбутніх будівників
комуністичного
суспільства

МОСКВА. (ТАРС). 4 
липня в заключний день 
роботи всесоюзного з'їз
ду вчителів його делега
ти продовжили обгово
рення доповіді міністра 
освіти СРСР М. О. Про- 
коф’єва «Про стен і за
ходи дальшою г.окілшеи- 
ня роботи середньої за
гальноосвітньої школи».

Тепло зустрінутий при
сутніми на з’їзді висту-

лив Генеральний секре
тар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нев Віз побажав делега
там з їзду, всім праців
никам народної освіти 
натхненної праці і вели
ких творчих успіхів.

Промога товариша Л. І. 
Бреж»;.-₽а, е»слухана з ве
ликою увагою, не раз пе
реривалась оплесками.

(ТАРС).
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„ПРОНІС КРІЗЬ РОКИ, ЗБЕРІГ як святиню.
(Закінчення. Початок

на 1-й стор ).
ленінського призову. Вони 
пройшли складний життєвий 
шлях. Були ударниками пер
ших срціалістичних будов, 
брали участь у боях на Ха-

перших загинуло, 
живі, і нині в 

АРУ- 
жать з комсомолією, допо- 

Федір Портнов/ магаюіь виховувати молодь, 
повернувся Сер- Завжди бажані гості серед 

молодих С. Портноз, М. Но-

Багатосані, Халхінголі, героїчно за
хищали завоювання Жовтня А ті, що 
в роки Великої Вітчизняної строю. Вони і зараз 
війни. Загинули брати 
Яворські, 
інвалідом 
гій Портнов.

«
вак, /Л. Гільдій (нині заступ
ник начальника Одеського 
торгового порту), М. Кірж- 
нер, працівник Криворізь- 
кого рудоуправління.^, 

вчитель, краєзнавець.

1913 року гітлерівське комаи- 
дувашія крупкими силами 
провело каральні акції «ро- 

брянських і курських пар
тизанів. Словом, було зроб
лено все, щоб аабез"««™ 
успіх - чергового наступу, 
яким ворог збирався повер
нути хід війни собі на КО їисть. Однак у 
дії розгорнулися' ЗОВСІМ І 
так, як планували гітлер» 
ські стратеги. фаш"в™, а/и 
армії не вдалося зламати 
стійкість радянських військ.

Врахувавши помилки, до 
пущені" на початку ’^2 року. 
Радянське Верховне Голо., 
нокомандування ...>
року припинило наступальні 
операції і віддало «ака’ 
військам перейти до стР?™. 
РІЧНОЇ оборони. Вінська иули 
доукомплектовані ■ислс!*,?\1.71 
складом, зброєю і техніко , 
створені резерви.

Радянське команду ванн
знало про плани Г,Т™РЯ' 
ранньою весною 1913 року 
наша розвідка встановила, 
що на Курському напрям 
ку, в районі Орла і *>ЕЛГо 
рода, зосереджуються КРУ - 
ні сили артилерії, танків » 
авіації. -За планом Радянського 
Верховного Головнокоман
дування у районі Курсько
го виступу основний удар 
лорожнх сил повинні були 
прийняти на себе війська 
Центрального і Воронезико- 
го фронтів. їм ставились

п ОЧАТОК 15)13 Р ознаме- 
11 ..увався великими успіха
ми радянської Армії, в ре
зультаті <10! о була звільнена 
£ гітлерівських загарони- 
кіп величезна територія. 
Ллє вже на початку весни 
ІфОГИВИЯК став 
все більш упертий опір, МІС 
цими переходячи- - І « 
безуспішно — в контрнаступ.

Б результаті наступу І а* 
дянської Армії на Курсько
му напрямку утворився ве
личезні:» виступ, яки» за
глиблювався своєю верши
ною на захід на сотні кіло
метрів від загальної лінії 
фронту. До цього виступу і 
була прикута увага гітле- 
рірхького командування. Туг 
про півник планував голов
ний удар літньої кампанії 
1943 року.

Скориставшись відсутністю 
другого фронту в Європі, 
Гітлер до Літа 1943 року зо
середив на радянсько-ні
мецькому фроіпі на сорок 
дві дивізії більше, ніж на 
початку війни. Тільки для 
проведення операції о райо
ні Курська фашисти створи
ли ударне угруповання в 
складі 50 дивізій з засобами 
посилення, тобто більше 
третини ВСІХ ВІЙСЬК, ЯКІ 
діяли тоді проти Радянської 
Армії. У тому числі 20 ДИ
ВІЗІЙ були танковими і мо
торизованими. Противник 
мав десять тисяч гармат і 
мінометів, до 2300 танків і

Комсомолка Валя Кот, пробо
відбірники Маловисківського 
спиртового комбінату.

Фото 1. ТЯВКІНА.

КРИШТАЛЕВА
ВАЗА
ЗАВОДЧАН

И ОСЬ я на цукрокомбінаті. 
В Микола Рябець, секретар 
ко исо мол ьської організації,
знайомить із заводом, людьми. 
Багато тут молоді. А цех кон
трольно-вимірювальних прила
дів і автоматики взагалі ком
сомольсько-молодіжний, бо
реться за звання колективу іме
ні 50 річчя ВЛКСМ.

Кожного дня тут можна зу
стріти кучерявого Валерія 
Долматова. Часто його можна 
бачити в товаристві Володими
ра Черненка. Давненько вони 
дружать. А починалося все 
так.

По закінченні школи • радіо
аматор Валерій прийшов на за
вод, попросився у цех конт
рольно-вимірювальних прила
дів і автоматики. Сусідом- ■ по 
роботі виявився Володимир, на 
той час він уже був «старич
ком» — рік працював на заводі.

Якось, коли Валерій чаклував над 
деталлю, нервував, що ніяк не вихо
дило, Володимир кинув' значуще;

— Те, що поясно, треба вияснити. 
Ге, що важко, треба робити з ве
ликою илстирлисістю.

Валерій посміхнувся:
— З Коифуція?
І парирував:
— Турбуючись про щастя інших, 

ми’знаходимо своє власне.
Володимир одразу уточнив:
— Це Піфагор.
Довгенько вони ще вели таку пе

репалку, прощупуючи один одного.
Після того й подружили. І 

тепер на заводі, коли йде мова 
про раціоналізацію чи винахід
ництво, обов’язково називають 
поруч прізвища Долматова і 
Черненка. Це воші вдвох авто
матизували подачу уфтелю — 
продукту, з якого одержують®---

а Вік-

СЕМІНАР
ЛЕКТОРІВ
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ТЕПЕР
У ПРИБАЛТИКУ
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цукор. Впровадження 
їх пропозиції вивіль
нило чотирьох робіт
ників з кожної зміни, 
зменшило втрати про
дукції.

На заводі кілька ро
ків шукали вихід,. як 
позбутися втрат цук
ру па центрифугах. 
Хоч - і досконалі 
«БМА», а все ж де
яка кількість цукру , 
йшла в патоку. І 
знову удосконалення 
схеми центрифуг за
пропонували Долма
тов і Черненко.

Взагалі в цеху багато 
раціоналізаторів. І це 
закономірно. Нешода.ч- 

■ но одержали агестаг зрі
лості у вечірній , школі 
слюсарі Віктор Зарудннй 

’ і Валентина Мнронюк 
(доречі. Валя закінчила 
школу із золотою медал- 

. Л!О). Тепер уже ВСІ Б
цеху мають середню освіту, 
тор Альба, Анатолій Федай, Па- 

1 лерій Долматов навчаються заочно 
і в інститутах. •

А ще захоплюються тут спор- 
> том. Віктор Зарудннй не тіль

ки слюсар, а й улюбленець ма- 
ловищан — воротар місцевої 
футбольної команди.. Грають 
у футбол комсорг цеху Віктор

Альба, слюсарі Андрій Бонда
ренко, Володимир Гаєвський, 
Станіслав Пахаяи. Кубок ра
йону з футбола — кришталева 
заза — знову, певно, залишить
ся у заводчан.

В. ЦВЯХ, 
спецкор «Молодого кому
нара».

НА КУРСЬКІЙ
ВОГНЕННІЙ
ДУЗІ
До 25-річчя 
Курської битви

1

ОБРОТНІ будинки колгоспників в оточен- 
і ні садів. Будинок культури. Чудовий 
став. А за ним — безмежжя ланів. Це — Кі- 
ровка. Сьогоднішні юні інакшим і не уявляють 
своє село.

А ог Семен Іванович Шевченко пам'ятає ще й 
бідність у вогких кутках селянської хати.

Невдовзі після перемоги Жовтня в селі було створе
но партійний осередок. Семен Іванович добре пам’ятає 
тих перших борців за достаток села, за його щастя. 
Вій пам’ятає перших комуністів Володимира Януса. 
Григорія Бурковського. Цс з їх допомогою було ство
рено споживчу кооперацію, як першу ступінь залучен
ня селян до котективу.

Пам’ятає й те, як вони, комсомольці, допома
гали старшим. Комсомольський осередок тоді 
знаходився у Хмельовому. На засідання коміте
ту, а Шевченко був його членом, чи на комсо
мольські збори доводилося пішки ходити за де
сять кілометрів.

Якось йому дали доручення залучити мо
лодь до колективізації, вишукувати у куркуліз 
лишки зерна. Побесідував з однолітками. І зго
дом була вже первинна організація. Клубом 
для молоді служила клуня Григорія Гриценка. 
Там збиралися на збори. Там Петро Кравченко, 
Олекса Щербак та інші юнаки і дівчата ставили 
«Наталку Полтавку», «Безталанну». Потім при
стосували старе приміщення колишнього при
ватного магазину під хату-читальню, а в 1925 
році громадою збудували клуб.
Семен Іванович згадує ті роки, хвилюється. Хвилюються 

і слухачі, цього разу учні четвертого класу місцевої се
редньої школи, —....- ------
нюють його і» І

, уважно слухають про минуле, порів- 
сьогоднішнім.

Такі зустрічі стали традицією. І коли 
хтось із вчителів скаже: «Завтра за
вітає наш Семен Іванович», школярі— 
одна радість. І кожного разу гість роз
повідає про щось нове, до того незнане.

Цього разу він розповів про на
родження піонерської організа
ції в Кірозці. А Люба Кравченко, 
Лариса Морозова доповіли вете
рану про зроблене, доповіли про 
тонни зібраного металевого брух
ту, про культпоходи.

— Чим більше я зустрічаюся з 
молоддю, тим більше пересвід
чуюсь, що добра зміна росте, — 
каже Шєечєнко.

М. ТКАЧ Б Н КО.
завідуючий оргвідділом Мало- 
висківського райкому комсо
молу.

На фото: один з перших комсо
мольців КІровки Семен Іванович Шев
ченко бесідує з учнями місцевої серед
ньої школи.

Фото автора.

самохідних гармат. У повіт
ряних силах, і...' г.'.Д“:""’ 
вали 
ських ---------- ---------
понад 2000 бойових літаків. 
Крім того, німецьке коман
дування великі надії покла
дало на нову бойову техніку 
— танки «пант.ера» і «тигр», 
самохідні гармати «ферді- 
ианд», літаки аФоккс- 
Вульф-190» і «Хеншель-129». 
Тоді ця зброя була дійсно 
грізною. Наприклад, важкий 
шістдссятитонннй 
«тигр» 
до 150 
роєний 
матою

Слід . .
той час гітлерівські окупан
ти займали Україну, Крим, 
Білорусію, Прибалтику. Ус
пішний кінець боїв на Кур
ському виступі за планом 
вермахту повинен був пере
дувати новому походові на 
Москву.

Готуючись до наступу в 
районі Орловсько-Курської 
дуги, гітлерівське команду
вання переслідувало далеко
сяжні цілі. Справа п тому, 
що розгром фашистських 
військ на Волзі, серйозні не
вдачі в Північній Африці по
ставили під загрозу гітлерів
ську коаліцію. І Німеччина 
готувалася взяти реванш за 
поразку під Сталін градом.

Вести наступальні дії зра
зу на декількох напрямках 
Гітлер уже не міг — не ви
стачало сил. Тому його 
Ставка вирішила завдати 
удару по радянських вій
ськах саме в районі так зва
ного Курського виступу. На 
північному і південному Фа- 
сах цього виступу против
ник нависав над розташу
ванням радянських частин. 
Гітлерівське командування 
вирішило скористатися цим 
і одночасним ударом силь
них танкових угруповань з 
півночі і півдня під основи 
виступу ліквідувати 
розраховуючи 
ром оточити 
близько семи 
армій, розташованих у 
ступі.

Перед початком наступу 
як «профілактичні» заходи 
в тилу своїх ударних угру
повань в травні — червні

:........ , які підтриму-
угруповання фашист- 
військ, налічувалось

танк 
мав лобову броню 

міліметрів і був озб- 
88-міліметровою гар- 

I двома кулеметами, 
мати на увазі, що в

його, 
цим манеп- 
і знищити 

радянських 
і ви-

завдання: активною оборо
ною виснажити і обезкрови
ти ударні угруповання про
тивника, а потім почати за
гальний наступ на широкому 
фронті.

Війська Центрального і 
Воронезького фронтів блис
куче підготували глибоко- 
сшелоновану оборону, здатну 
витримати будь-який натиск 
ворога. В тилу обох фрон
тів Ставка Верховного Го
ловнокомандування зосере
дила наіімогутніший страте
гічний резерв, який коли- 
небудь створювався п роки 
Великої Вітчизняної війни,—■ 
Степовий фронт лід коман
дуванням генерал-полковни
ка І. С. Конєва. Війська 
Центрального і Воронезького 
фронтів були значно попов
нені особовим складом, 
зброєю й бойовою технікою.

Ми знали, що основні на
дії ворог покладав на масо
вані танкові удари, і тому 
оборону Курського виступу 
будували насамперед як 
протитанкову. її глибина з 
урахуванням рубежів військ 
Степового фронту 1 держав
ного рубежу, підготовленого 
по лівому березі Дону, до
сягла трьохсот кілометрів.

Початок свого наступу під 
Курськом гітлерівське ко
мандування намічало на три 
години ранку 5 липня. Нам 
це було відомо заздалегідь. 
І щоб послабити силу пер
шого їхнього удару, ми ви
рішили попередити ворожу 
артилерійську підготовку мо
гутньою контрартпідготоз- 
кою. Почалася вона о пів 
на третю і тривала тридцять 
хвилцн. Вогонь одночасно 
вели шістсот гармат. Півго
дини стояв такий гуркіт. що 
У вухах дзвеніло, земля 
здригалася, як в епіцентрі 
дев ятибального землетрусу, 
а нєд бойовими порядками 
противника, який підготу
вався до кидка. в суцільну 
чорну хмару злилися клуби 
здиоленої землі.

Потім все раптом завмер
ло. Оглушливий гуркіт кано- 
тпп.’’. Зї?'“ила насторожена 
™. Вс,х‘ хто в цю хвили
ну був на командному пунк-

• хвилювало одне: чому 
мовчить артилерія Моделя?

(Закінчення в наступ
ному номері).

Всього декілька днів 
пройшло з того часу, як 
хорова капела Кірово
градського педінституту 
ім. О. С. Пушкіна повер
нулась із Києва. Та ось 
телеграма, яка знову за
просила нас до столиці — 
для участі у святковому 
концерті, присвяченому

ювілею Компартії Украї
ни,

Капела виконала кан
тату С. Козака «Думи 
про Україну». Після вис
тупу в Києві хорова капе
ла взяла курс на Прибал
тику. Маршрут такий: 
Вільнюс, виступ у дер
жавній філармонії 
м. Клайпеди, Таллін та 
Ленінград.

В. БЕЗРЕКА, 
студент педінституту.

—...

У Кіровограді 
ся дводенний 
лекторів області, 
ступають серед ......
Учасники семінару про
слухали ряд лекцій — 
про стиль роботи В. І. 
Леніна, про міжнародне 
становище, про стан та 
заходи поліпшення атеїс-

відбув- 
семінар 
які ви- 
молоді.

тнчної пропаганди серед 
молоді, ознайомилися з 
новинками 
підготовки
лекцій на молодіжну те
матику, з досвідом вико
ристання наочних посіб
ників та технічних засо
бів в лекційній пропаган
ді, оомінялися досвідом 
роботи.

Учасники семінару зу
стрілися з творчою мо
лоддю обласного центру.

у методиці 
та читання

СВІЙ ОРКЕСТР
В артілі імені Фрунзе 

Новомиргородського па- 
митці в'ЄТута“Ухо ”д₽<!дн,|.к 

>т е хороші СПІ- 
К^нти 1аивд)Р«с™, музи- 
н . ’ недавно створе- 
нього ДУпХ0ВИЙ °РКестР- В 
нього входить 16 кол- 
воСмНдК‘п К?рує колекти- 
на тіі ° ,^енко- ТРИЧІ 

ждень він проводить 
тя односельчанами занят-
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КВІТКА КІМА—АЯТАНГА
2. СИН ЦИРМИ — 

РИНЧИН-НІМБУ

не вірила Цирма, що виживе її 
єдиний синок Ринчин-Німбу. 
знахарів обходила — нічого не 

сохне її дитя.

Вже й 
сирітка, 
Скількох 
допомагає, сохне її дитя. Отак мине 
якийсь час, і буде просити зона старого 
Данпілона Цидена-Доржо, щоб запріг 
коня у гринджоли і відвіз Ринчина-Німбу 
десь за сопки. Буде гнати Данпілон ко
нячину, аж поки не випаде труп із гринд
жол — вона поховає свого синочка за 
старим бурятським звичаєм.

Поки що ж до її Ринчин-Німбу ходять 
оті школярики, гукають на нього. І кож
ного разу ніби жалить щось, коли вони 
називають його Німкою. Ім’я Кім дала її 
синові при народженні лікарка-росіянка. 
Тепер в школі його тільки й називають 
Кімом. Можливо, і сохне через це її Рин
чин-Німбу, бо ж знахарі говорили, що 
не можна носити аж троє імен (лама — 
будійський священик — назвав хлопчика 
Удамброю), що треба змінити ім’я Рин
чин-Німбу.

А Кімку менше всього хвилювали 
проблеми його імені. От тільки б швид
ше йому підвестися, тільки б швидше 

І весна повертала. Він тоді знову піде на 
і Ольхон, у школу. Ітимуть з Сергійком 

Цирендержієвим, Розою Намзатовою по
над Егітою, присядуть десь, і буде Нім
ка малювати. Отим олівцем, що трьох 
кольорів — червоного, синього й зеле- 

I ного. Ніхто ним не писав, ним дозволяли 
користуватися тільки Німці — знамени
тому шкільному художникові. Пере- 

I йдуть вбрід Егіту, сядуть на березі і поч
не Німка виконувати замовлення своїх 
товаришів — он ту сопку намалювати, а 
тепер собаку, а тепер ая-гангу — гарну 
лугову квітку. А назавтра вони показува-

тимуть своїй учительці Долгор Гомбоїз- 
ні ескізи Німки Циденоза...

Долгар Гомбоївна, Можайська МТС, 
звідки ходив Німка на Ольхан, вузенька 
швидка Егіта... Німка Циденов залишився 
живим, і ті дитячі літа, хоч і важкі, го
лодні, зосталися в ньому світлим світом. 
Його врятували. Врятували лікарі, хоч 
десь після п’ятого класу родичі все-таки 
дослухалися знахарів і змінили ім’я Кіма 
на Цидена-Дамбу. Пізніше ця переміна 
стала на заваді, пізніше через неї дове
лося Кімові обрати інший шлях, не той, 
що вимріяв собі у степовій Ульгурді...

— 8 той далекий ранок мосї ранньої 
весни через безмежні степи, через за
литі сонцем горби і зелені пригорки тяг
лася ця дорогу, захоплюючи мою уяву, 
зовучи в незвідані далі. Цією дорогою 
їздили веселі, засмаглі під гарячим сон
цем люди, які пропахли запахом степо
вих трав і ковилу, вкрилися сірим наме
том пилу далеких доріг. З’являлися ці 
люди з якихось невідомих мені країв 
і гулом моторів, жартами і сміхом спов
нювали тиху, сонну вуличку нашого сіль
ця і тут же зникали невідомо куди.

І довго-довго кожного разу дивився 
я їм. услід. Швидко неслися все далі ма
шини і десь там вдалині набирали роз
пливчастого, фантастичного вигляду. А 
моя дитяча уява хотіла догнати їх, по
нестися слідом за ними.

Я подовгу стояв, дивлячись на марен
ня, що тануло вдалині, і. думав: «Які це 
щасливі люди».

А потім, по ночах снилися мені далекі 
краї, що не мали конкретних окреслень, 
ще фантастичніші, ніж ті машини, які та
нули вдалині, аге сповнені веселощів, 
сміху і гомону голосистих людей.

Ранками ці сни ще більше хвилювали 
мою дитячу уяву, і ця дорога ще силь
ніше манула мене в невідомі краї...

Це вже молодий прозаїк Кім Циденов 
розповідає, чим сповнювалася душа бу
рятського сільського хлопчини. А нині 
він, низенький удьгурдинський випуск
ник, з атестатом зрілості на ім’я Цидема- 
Дамби Циденоза їде із Сергійком Ци
рендержієвим у такому ж «газоні», які 
фантастично мчалися їх сільцем, їде до 
Улан-Уде. В педагогічному інституті вони 
екстерном складатимуть вступні екзаме
ни — мрія вчитися в Ленінградському 
університеті не збулася: паспорт і атес
тат зрілості у Кіма на ім’я Цидена-Дам- 
би, а свідоцтво про народження —• на 
ім’я Ринчин-Німбу. Документи з універ
ситету повернулися. Можна було щось 
зробити, але на той час Німка таку ситуа
цію вважав роковою і разом зі своїм 
товаришем поїхав в Улан-Уденський пед
інститут...

Мені зрозумілий потяг Кімкиної юнос
ті до невідомих, веселих, гомінких країз. 
Це природний потяг. І мене навряд чи 
дуже зацікавило б, наприклад, те, що 
ульгурдинський хлопчина закінчив сто
личний університет, захистив дисертацію

і викладає у столичному вузі, Я хотів ді
знатися, що прив’язало Кіма Циденова, 
прекрасного педагога, 
молодого письменника, 
його до Ульгурдщ

І першим бажанням було після подо- 
т^ння нашим «бобиком» нелегкої стокі
лометрової дороги — якось відокреми
тись з Кімом, викликати його на відвер
тість, щоб хоч трохи «розкрилась» лю
дина. Але цього, на жаль, зробити не 
вдалося.

В Ульгурдинській середній школі зуст
ріли нас гостинно. Та з перших же хви
лин її директор, відомий бурятський поет 
старшого покоління Цокто Номтоєзич 
Номтоєа, став розповідати мені не про 

Кіма, а про дослідницьку роботу «чер
воних слідопитів», показував різні аль
боми, книгу відгуків. Я дізнався, що з 
Ульгурди — генерал-майор Герой Ра
дянського Союзу Ілля Васильович Балди- 
нов, захисник Одеси; що полягли десь 
під Розно земляки Кіма — Дамбаєв, Ци- 
денжапов, Циденов, що орден Слази має 
Дугар-Жан Дашідондоков, що доктор
ську дисертацію в Москві захистив Гар- 
ма Жамчипов... .

Тільки як вже мали виходити з кабіне
ту Цокто Номтоєвича, дізнався я, що 
початок цій роботі зробив Кім.

Кіма Циденова, 
перспективного 
що прив’язало

В. ПОГРІБНИЙ.
Улан-Уде —- Кіровоград.

І МИ— І
ІДЕОЛОГІЯ НІ Б і Й ЦІ
ОБЛАСНІ ЗБОРИ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
4 липня відбулися обласні збори творчої інтелігенції. В 

них взяли участь поети І прозаїки, художники і композитори 
з Кіровограда й інших міст і сіл області.

З доповіддю про підсумки квітневого (1968 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і завданая творчої інтелігенції виступив завідуючий 
відділом пропаганди і агітації обласного комітету КП Ук
раїни О. К. ПІСКУ НОВ.

Доповідач підкреслив, що в останній час особливо загост
рилася ідеологічна боротьба між світом соціалізму І світом 
капіталізму. Буржуазна пропаганда намагається зобразити 
сучасний капіталізм, як «гуманне» суспільство, намагається 
довести, п/о буржуазне суспільство стає все більше соціально 
однорідним, що боротьба класів підходить у минуле. Бур
жуазна пропаганда прагне впливати й на окремих нестійких 
радянських людей.

Майстри пера і пензля, кінокамери і фотокамери повинні 
Дбати про високу ідейність своїх творів, утверджувати все 
нове, що пароджується в нашому русі до комунізму, без
компромісно утверджувати соціалістичні ідеали, створювати 
громадську думку навколо людей, що інколи підступають 
від правил соціалістичного співжиття.

О. К. Піскунов докладно зупинився на доробку творчої Ін
телігенції області, відзначив її зрослу активність, про що 
свідчить ряд збірок молодих поетів, що вийшли і готуються 
зараз до друку, виставка робіт художників, виставка фото- 
робіт.

Обговорення доповіді тривало кілька годин.
Редактор газети «Молодий комунар» В. ПОГРІБНИЙ, 

спираючись на дані анкетування, яке провела газета серед 
десятикласників і молодих робітників, розповіп про нашу 
молоду людину, для якої взірець у житті — це В. І. Ленін, 
Ф- Е. Дзсржинський. Зоя Космодем’янська, Олег Кошовий. 
Показати сучасника у всій його красі — справа важка, але 
під силу поетам, прозаїкам, художникам, кінодокумента
лістам.

Заступник голови обласного літоб’єднання поет В. ГОНЧА
РЕНКО особливу увагу звернув на те, що ще недостатні 
творчі контакти між літоб’єднанням і музично-хоровим то
вариством, між поетами і художниками. Про не ж він мову 
і голова музично-хорового товариства М. ПОЛЬОВИЙ.

Голова літгоупи при знам’яиській районній газеті «Серп і 
Л ПРОЦЕНКО, краєзнавець з Новомиргорода 

і. БОПКО та інші багато уваги у виступах приділили питан
ню пихочання творчої молоді.

Збори одноголосно прийняли резолюцію, яка передбачає 
дальше поліпшення роботи творчої інтелігенції.

• ПАКЛЗУЄ КІРОВОГРАД
НЕДІЛЯ, 7 липня. Перша програ

ма. 9 00 — Ранкова гімнастика для
ЛМ). 9.15 — «Будильник». 

(М) 9.4о — Теленошши. (М). 10.30
Для юнацтва. «Лукомор’я». Лі

тературний альманах. (М). 11.30 — 
«Народний вчитель». (М). 12.00 — 
Творчість молодих. (М). 13.00 — 
«Священні місця нашої Батьківщи
ни». (Новгород). 13.30 — «Для вас, 
жінки». Тележурнал. (М). 14.00 — 
«Знання» Науково-популярна прз- 
гропа. (М) 11.30 — Для воїнів Ра
дянсько! Ар.мії І Флоту. Концерт 
самодіяльного солдгтського ан
самблю. (Куйбишсв), 15.00 — «Му-

НЮ ІСТОРІЮ я почув у міськко
мі комсомолу. Засмучена жінка 

щось розповідає секретареві 
міськкому Юрію Руднєву. Він су
пить брови. Потім рвучко знімає 
телефонну трубку і гаряче пере
конує співрозмовника. Жінка три
вожно (дослухається.

Ми познайомились. Відвідувач
ка — працівник будинку грудної 
дитини № 1, що на Новомиколаїв- 
ці, Віра Карлівна Баркар, схвильо
вано повторила свою розповідь 
Ось вона. <■

Валентина , Посталюк, її дочка, 
закінчила середню школу. А хто 
з випускників не мріє про інсти-

А СЕСШ 
ЙДВ,
або як стати
МОЛОДІЙ робітниці
вчителькою

тут? Першого року дочці, як ка
жуть, не повезло. Не добрала ба
лів.

Та Валентина не опустила рук, 
як це інколи трапляється. Вона 
мала мрію, твердий намір здій
снити її і знала, що нічого страш
ного но трапилося. Мрія не зник
ла, лише віддалилася.

Як і її подруги, Валентина піш
ла працювати. Но будемо говори
ти, полюбила дівчина роботу на 
швейній фабриці, чи ні, але факт 
що два роки працювала і не була 
останньою. Не забувала й про 
підручники. І коли, нарешті, про
читала матері, що вона зарахова
на студенткою філологічного фа
культету і повинна з’явитись у 
вуз на заняття, тривожна радість 
охопила обох.

Та радість була, мабуть, перед
часною. В довідці, що її видав 
заочний відділ Кіровоградського 
педінституту, сказано: «В разі не
явки на заняття в установлений 
строк інститут змушений буде ви
ключити Вас з числа студентів». 
Не звернула уваги.

З світлим настроєм підійшла до 
начальника п’ятого цеху, де вона 
працює, Валентини Яківни Семе- 
нозої:

— В інститут вступила. Сесія 
зараз настановна.

Не будемо передавати всі дета
лі цієї розмови. Скажемо лише, 
що вдома з розпачем питала у ма
тері:

— Що ж робити тепер?
— Йди до начальника відділу 

кадрів. Не може бути, щоб не 
відпустили на сесію.

Виявляється, може бути й таке. 
Начальник відділу кадрів Євгеній 
Павлович Липов відповів:

— Немає такої постанови.
— Та я ж за свій рахунок...
— Не можу.
Директор фабрики Михайло 

Ісакович Фільштейн теж не вирі
шив «справи Валентини Поста-

XXIII спартакіада 
школярів
У нас—фінали

Зараз напружена пора у школярів- 
спортсмснів. В багатьох містах Украї
ни проходять фінальні змагання XX1П 
республіканської спартакіади. В кінці 
червня п Кіровограді закінчились зо
нальні поєдинки футболістів і тенісис
тів, а з перших днів липня в обласно
му центрі й Олександрії знову розго
рілись баталії республіканського мас* 
штабу: в Кіровограді проходять зма
гання з авіамодельного спорту, в міс
ті шахтарів змагаються полеболістн. З 
цих видів спорту тут також відбудуться 
фінали спартакіади.

Волейбол

зичний кіоск». (М). 15.30 — «У пос 
над Случем життя квітуче». Вис
туп агіткультбрнгади Краснлізсько- 
го Будинку культури. (Кї. 16.00 — 
«Камертон доброго настрою». 
(Дніпропетровськ). 16.30 — Б. Лав- 
пеььоз, «Гравюра на дереві». Те
леспектакль. (К). 18.00 — «Секретна 
команда «Бумеранг». V серія. Те
левізійний художній Фільм. (М). 
19.00 — сЄпропа: події, країни, 
проблеми». (М). 19.45 — П. Штра
ус. «Летюча миша».- Спектакль Ки
ївського театру оперети. (М).

ПОНЕДІЛОК, 8 липня. Перша 
програма. 11.00 — Телевісті. (К).
11.10 — Телефільм. (К). 12.00 — Для 
школярів. «Пригоди Маріка Пегу- 
са». Телевізійпий багатосерійний 
художній фільм. 1 серія. <М). 18.00
— Наші оголошення. (Кіровоград). 
18.05 — Рішення XXIII з’їзду 
КПРС — п життя». «Банк — кре
дит — колгосп». (Кіровоград). 18.20
— «Вовчиця». Телевізійний фільм.
(Кіровоград). 19.30 — Першість
СРСР з футбола: «Спартак» (М) — 
«Торпедо» (М). 21.15 — Прем’єра
телеспектаклю. (Ленінград). 22.45 —

«ПІЕРУТІ-69». Музична програма. 
(Таллін).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

Неділя, 7 липня. 9.00 — Гімнасти
ка для дітей. (М). 9.15 — «Буднль- 
пик». (М). 9.45 — Телевізійні нови
ни. (М). 10.00 — «Альбом приро
ди». (М). .10.30 — Для юнацтва. 
«Лукомор'я». (М). 11.30 — Докумен
тальний фільм. 12.00 — Для шко
лярів. «Творчість молодих». (М). 
13.00 — «Священні місця нашої 
Батьківщини». (Новгород). (М).
13.30 — Телевізійний журнал «Для 
вас, жінки». (М). 14.00 — Переда
ча «Знання». (М). ,14.30 — Для во
їнів Радянської Армії і Флоту. (М), 
15.00 — «Музичний кіоск». (М).
15.30 — Передача з Одеси. 16.00 — 
«Камертон доброго настрою». (Дні
пропетровськ). 16.30 — Програма 
кольорового телебачення., (М). 18.00
— «Секретна команда «Бумеранг».
Телевізійний художній фільм НДР. 
V серія. (М). 19.00 — Європа: по
дії, країни, проблеми. (М). 19.45 —
— П. Штраус. «Летюча миша».

люк».
— Немає такої постанови, — 

відрубав у телефонну трубку сек
ретареві міськкому комсомолу 
(Руднєв говорив саме з ним).

Так, постанови немає. Та й хіба 
треба відшукувати постанову на 
кожен випадок життя? У випадку 
з Валентиною керівники швейної 
фабрики почувають себе правими. 
А як же: на про себо дбають, 
про виробництво. Адже це — для 
загального добра. Мабуть, таким 
керівникам І на думку не спадає, 
що вони обкрадають це саме «за
гальне», недодаючи суспільству 
вчителів за покликанням, лікарів, 
художників.

Дівчина попросила розрахунок, 
але і в цьому їй відмовили, пообі
цявши розрахувати через тиж
день.

А настановна сесія йде...

В. ШАРІЙ.
г м. Кіровоград.

В Олександрії з 2 липня розпочались 
республіканські змагапя школярів, в 
яких беое участь 28 команд — з об
ластей України, міст Севастополя і 
Києва (від Одеської області виступає 
дві команди). Команди розподілено на 
6 підгруп. Наші спортсмени увійшли до 
четвертої підгрупи, де виступають ра
зом з волейболістками Луганської. Чер
нігівської та Одеської областей Кіро
воградські дівчата провели вже всі 
зустрічі і жодної не" програли. Рахун
ки зафіксовано такі: Кіровоградська 
область — Луганська область — 3:2, 
Кіровоградська область — Чернігівська 
область — 3:0, Кіровоградська область 
— Одеська (і) область — 3:1.

Таким чином, наші волейболістки пи- 
боролії перше місце в підгрупі і вийшли 
в фінал, який розпочнеться 8 липня.

Авіамодельний 
спорт

В Кіровограді змагаються юні авіа
моделісти республіки. Програмою пе
редбачено змагання по класу планерів 
«А-2», по класу моделей з гумовим мо
тором, по класу таймерннх моделей, 
змагання з кордових моделей, змаган
ня з моделей повітряного бою І ракет, 
змагання по класу експериментальних 
та р'адіокерованях моделей. До про
грами також включено виставку наоч
них приладів но авіаційній техніці.

В перший день відбулися змагання 
по класу планерів «А-2». Кіровоград
ські юні авіамоделісти виступили не
вдало, зайнявши в цьому виді зма
гань двадцяте місце.

Т. її. о. редактора !Ск МОТОРИ ИИ.
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школи золотою чіь-срїб- 
зараховуються в технікум

її Si

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

років на

широкого профілю (строк назчаивя

- 1 рік);

училище

ДИРЕКЦІЯ.

КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ:

па такі факультети:

віком від 15,5 років, строк

МЕХАНІЧНИЙ (спеціаль; 
вість — машини і апарати 
харчових підприємств).

олександрійський індустріальний технікум 
МІНІСТЕРСТВА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР

ОНИКНВСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 7

на 1968—1969 навчальний рік

3-го класу (строк навчання 
(строк навчання 6 місяців).

безкоштовним обмундирувавшім 1

РЕСПУБЛІКАНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

Школи працює в склад) VI—X класів, вона дає учням 
середню освіту, забезпечує їм загальний фізичний розвиток 
та високу спортивну майстериість.

До VI—VIII к талій приймаються учні, які успішно нав
чаються в загальлоосвітній школі із складуть екзамени з 
спорт напо-технічної підгатоні н по одному з видів спорту: 
баскетбол, волейбол, спортивна гімнастика, легка атлетика, 
плавания. теніс, фехгуїіаіиія. футбол.

До ЇХ—X класів, як виняток, приймаються учні, які ма
ють високі спортивні результати по одному з зазначених 
видів спорту та добру успішність із загальноосвітніх пред
меті в.

Для вступу . треба подати до приймальної комісії такі 
документи: заяву батьків або осіб, що їх замінісють, сві
доцтво про народження, табель успішності та витяг з рі
шення псдагоіічпої ради школи, до учень навчався, з ха
рактерне їй кою-рекомендацією для павчання в школі-інтер
наті спортивного профілю, медичну довідку про став здо
ров я (форма № 26), залікову класифікаційну кнпжку 
спортсмена, довідку про склад сім’ї та довідку з місця 
роботи батьків.

Строк подачі документів до 20 серпня.
Учні, допущені до екзаменів, прибувають до школи 25 

серпня для проходження медичної спортНВИО-ТСХНІЧНСії

СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ
комісій і подають дирекції школи довідку санітарпо-спідс- 
мі'ївої станції.

Харчування І утриманця учнів під час екзаменів — без
платне за рахунок школи-інтернату,

У гримання в спеціалізованій школі-іптерпиті платне, 
згідно з існуючим законоположенням, залежно від заробіт
ної плати батьків і складу сім'ї, як і в загальних школах- 
іптернатах.

АДРЕСА ШКОЛИ: м. Київ, 11, провулок Панаса Мирно
го, 9.

До училища прнй п'ються особи віком 15—16.5 
спеціальності:

тракторист-машиніст
2 роки);

тракторне!- ч ішніїіст 
тракторпст-машнніст 
Учні забезпечуюіься

спецодягом гур гожи1 ком.
Початок навчання — 1 вересня 1968 року, а по спеціаль

ності ip-jKiopuei-MUdJUHici — 25 грання.
Вступники повинні подоїв такі документи: заяву ва Ім’я 

директора, аигобіоірафію, направлення від колгоспу, рад
госпу або відділення «Сільї асінехнікн», свідоці ви або до
відку із шкали про освіту, меднчьу довідку (ферма № 2ь6), 
паспорт ибо довідку з місця проживання, свідоцтво про, на
родження, харзктерисінку зі школи ьбо останнього м'ісця 
роботи, три фотокаргки (розміром 3x4 см).

Прийом документів — а 20 травня пг 20 серпня 1968 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: с. Оннкієве Маловисківською ра

йону Кіровоградської області.

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

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

196-3 року минуло 15 років, та старшого віку до ЗО років.
Термін павчання від 3-х років 7 місяців до 4-х років.
Вступишш складають іспити з української або російської мо

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

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

ва загальних підставах.
Докладні відомості про умови прийому та навчання виси- 

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

та розладнали? кольорового зору, ие прнн- 
ма ються»

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

Інгульське 
сільське 

професійно- 
технічне 

училище № 4
оголошує набір учнів 

на 1968 — 69 навчальний 
рік на однорічні і дворічні 

курси трактористів- 
машнністів широкого 

профілю

На дворічні курси тракто- 
рисгів-машнністів широкого 
профілю приймаються юна
ки й дівчата віком від 15,5 
років, а на однорічні курси 
— віком від 17 
тою за 8, 9 10

років з осві- 
класів.

Для вступу в _ ....
обхідно пред’явити такі 
кумеитн: заяву на ім’я 
ректори, направлення з рад
госпу чи колгоспу, свідо
цтво про освігу, СВІДОЦТВО 
про народження, иаечорт, 
характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров’я, 
довідку з "місця прожинан
ня, довідку про склад сім’ї, 
6 фотокарток (3x4 см).

Заяви приймаються щоден
но з 1 червня 19G8 року.

Початок занять 1 вересня І 
15 листопада.

Зараховані до училища за
безпечуються безкоштовним 
харчуванням. • стипендією, 
спецодягом, постіллю. Учні 
можуть продовжувати на
вчання в загальноосвітній 
школі.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: с. 1к- 
гульськс Устинівською ра
йону Кіровоградської 
ласті.

ДИРЕКЦІЯ.

На денне невинна на базі- восьмирічної 
школи по свеціальносіях;

Елентроапаратобудування.
Обробка металів різанням.
Електрообладнання промислових підприємств 

І установок.
Па базі середньої школи;
Електроапаратобудування.
До заяви на ім’я директора, додаються та

кі документи: документ про освіту (оригінал), 
автобіографія, медична довідка (форма 
№ 285). три фотокартки (розміром 3x1 см). ви
тяг із трудової книжки (особам, то мають 
трудовий сгаж більше 2-х років).

Зступнпки здають такі екзамени: ~ 
на базі восьмирічної школи з російської мо

ви (днктанг). магематини (усно);

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ: 
тра кторнстіп- машиніс гін 

павчання — 1 рік)
НІ класу (строк

механі за торій тваринницьких ферм з квалі
фікацією електромонтера (строк навчання — 
2 роки).

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

майс гріи-нз.іа дчіікіп по технічному нагляду 
за гранторами І сільськогосподарськими ма
шинами (сірок павчання — 6 місяців).

До училища приймаються юнаки і дівчата. 
11а однорічний строк навчання — віком 16 ро
ків і більше, на дворічний строк навчання — 
віком 15,5 років І більше, на 6-мІсячиі курси 
приймаються особи а числа трактористів 1 і II 
класу.

До заяви повинні бути додані характерней!-

БОБРИНЕЦЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 2
У Є НАБІР УЧНІВ

НА 1968—1939 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ка з місті роботи чн навчання, свідоцтво про 
оспііу. свідоцтво про народження, довідка з 
місця проживання (чи паспорт), гри фото
картки (розміром 3 у 4 см ). овгобіографія, 
направлення з колгоспу (радгоспу).

Документа училища приймає а 1 червня 
1968 року.

Початок занять 1 пересип 1968 року, па кур
сах з 6-мІсячинм навчанням — 1 - червня 1958 
реку.

Учні, прийняті и учнлнше, забезпечуються 
безплатним триразовим харчуванням, обмун
дируванням стипендією, постіллю, гуртожит
ком І навчальним приладдям.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м Бобріпіень Кіро
воградської області, вул. Димитрова. 1.

ДИРЕКЦІЯ.

Луганське міське 
професійно-технічне училище № З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1968-69 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

арматурників-бстонннків (приймаються юнаки й дівчата ві
ком від 16 років, строк навчання — 2 роки):

малярів-штукатурів (приймаються юнаки Гі дівчата віком 
від 15 — 16 років, строк навчання — 2 роки);

столярів-Т'еслярів (приймаються юнаки віком від 15,5 — 16 
років, строк навчання — 2 роки);

монтажників конструкцій — мулярів (приймаються юнаки 
віком в:д 16,5 років, строк навчання — 2 роки);

мулярів (приймаються юнаки й дівчата віком від 15 
років, строк навчання — 1 рік);

теслярів (приймаються юнаки 
навчання — 1 рік). -

Б училище приймаються особи 
чата приймаються віком до

ОДЕСЬКИЙ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ J

І ХОЛОДИЛЬНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ

оголошує прийом студентів 
на 1908 — 69 навчальний рік

оголошує прийом учнів
па 1968—1969 навчальний рік

па, базі середньої школи з російської мови І 
літератури (івір). математики (усно).

Особи, нагороджені по закінченні восьми
річної школи Похвальною грамотою чи по за
кінченні середньої "■
ною медаллю. — 
без екзаменів.

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

Вступні екзамени з 1 по 29 серпня.
Гуртожитком технікум но забезпечує,

АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м. Олександрія 
ровоградської області, иул.

з освітою 8—11 класів. Діз- 
25 років, юнаки — старше 

вказаного віку, але тільки ті, що відслужили в рядах Ра
дянської Армії.

Вступники подають па ім’я директора заяву разом з таки
ми документами': свідоцтво про народження, свідоцтво при 
освіту, довідка про склад сім’ї і місце проживання, довідка 
про стан здоров’я, 6 фотокарток (3x4 см ), характеристика 
з школи чи з місця роботи. Паспорт, військовий квиток (при
писне свідоцтво) пред’являються особисто.

Зарахування до училища проводиться без екзаменів. Зара
ховані забезпечуються безкоштовним харчуванням, спецодя
гом, підручниками, гуртожитком. Ті, що іїс живуть у гурто
житку, забезпечуються проїзними квитками на міський 
транспорт.

Юнаки й дівчата, що закінчили училище, одержують ро
боту за спеціальністю и різних містах Донбасу. Прийом заяв 
до 25 серпня.

Початок занять 1 вересня,
АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Красний Луч-4 Луганської облас

ті, профтехучилище Л& З, ДИРЕКЦІЯ.

ХОЛОДІ ІЛЬНИП (спе
ціальність — холодильні і 
компресорні машини і уста
новки — помірного холоду, 
глибокого охолодження, ма- 
шіінн і установки для транс
порту і розділу природного 
газу).

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ (спе
ціальність — технологія кон
сервування, технологія су
шіння, технологія винороб
ства, технологія м’яса і 
м’ясних продуктів, техноло
гія молока і молочних про- • 
дуктів).

Адреса інституту: м. Оде
са ГСП-387 вул. Петра Ве
ликого 1/3, приймальній ко
місії. Телефони: 3-90-01, 
3-90-02. .

РЕКТОРАТ.

НОВОКАХОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
ГІДРОМЕЛІОРАЦІЇ, МЕХАНІЗАЦІЇ 

ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ОГОЛОШУЄ

НАБІР УЧНІВ
на 1968—1969 навчальний рік денного і заочвого навчан

ня по спеціальностях:
гідромеліорація сільського господарства; 
механізація сільського господарства;
електрифікація сільського господарства.
До техпікуму на дсішс навчання по спеціальності гід

ромеліорація приймаються особи з освітою 7—8 та 10—11 
класів, по спецівл’ьностях механізація та електрифіка
ція — з освітою 7—8 класів.

11а заочне навчання по всіх спеціальностях приймаю
ться особи з'оезітою 7—8 га 10—11 класів.

Прийом документів не денне навчання до 31 липня. 
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Прийом документів на заочне навчання до ЗО листопа

да. Вступні екзамени но спеціальності механізація з 14 
по 19 жовтня, по спеціальностях електрифікація 
меліорація — з 16 по 21 грудня.

Вступники складають екзамени з української

і гідро-

Вступники складають екзамени з української мосн I 
літератури (письмове) та математики (письмово й усно).

Учні забезпечуються гуртожитком. Стипендія па загаль
них підставах.

Документи нз/існлати нз адресу: Херсонська область, 
м. Попа Каховка, пр. Дніпровський, 23, приймальна ко
місія.

ДИРЕКЦІЯ.

EK 01099. Індекс Оі 197,

Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова
на спеціальності «Журналістика» (спеціалізація «Редагувань’ 

масової літератури» і «Редагування рекламної літератури та 
технічної інформації») — з української мови і літератури (твір і 
усно), історії СРСР (усно), іноземної мови (усно).

Вступники подають документи згідно з правилами прийому 
студентів до вузів. !

Примітка: особи, рекомендовані підприємствами на иапчапіія» 
повинні подати направлення за встановленою формою. 

Заяви приймаються;
на стаціонарний відділ на інженерні спеціальності і спеціаль« 

вість «Редагування рекламної літератури га технічної ііі<1)ор!>,:’< 
ції» - з 20 червня по 31 липня, на спеціальність «Графіка» - 
1 червня по І0 липня; 11

І
ОГОЛОШУЄ набір студентів на 1968 — 1969 навчальний рік на 

перші курси стаціонарного і заочного навчання.
Стаціонарний відділ маь факультети:
Технологічний — готує інжеверів-техпологів поліграфічної про

мисловості, художників-графіків по оформленню і ілюстрації 
мни: її; ,

Механічний — готує іігженеріп-мехаиіків поліграфічного устат
кування, інженерів-електромехапіків по автоматизації і комп
лексній механізації процесів поліграфічного виробництва;

Іпжеперію-економічиий — гогує іпженсрів-екопсмістів полігра
фічної промисловості, редакторів рекламної літератури та тех
нічної інформації.

Заочний відділ мас факультети:
Журналістика (спеціалізація — «Редагування масової літе

ратури); . .
Графіка (спеціалізація — «Оформлення 1 ілюстрація кіпігн»). 
Вступники складають екзамени з таких дисциплін: 
на спеціальності «Технолоіія поліграфічного, виробництва» та 

«Економіка і організація поліграфічної промисловості» — з хі
мії (усію), фізики (усно), математик!! (письмово), української 
або російської мови і літератури (гиір);

па спеціальності «Поліграфічні машини» та «Автоматизація і 
комплексна механізація процесів поліграфічного виробництва» — 
з математики (письмово і усію), фізики іуспо), української або 
російської мови і літера гурії (твір);

на спеціальність «Графіка» (спеціалізація «Оформлення та 
ілюстрація книги») — малюнок (антична гіпсова голриз — олі- 

. вець, композиція ва задану тему — олівець. ескіз книжкової 
обкладинки або плакат па задану тему — олівець), з історії 
СРСР (усно), української або російської мови і літератури (тшр 
і усно);

« «ТМ »»ir.wV » гі

па заочний відділ на .спеціальність «Журналістика» - з 20 
Г^серпня З Л,1П,ІЯ> ,іа спеціальність «Графіка» — з 1 червня 110 ‘

Вступні екзамени:
на стаціонарний відділ з інженерних спеціатьплетей і сп<'-‘ 

влпЬ,І°?" <^®лагУпаЩІя рекламної літератури та технічно*
1 - в:....  "гйій?- ’

... ............
.-•^2КУМ.?,,ТП поденлпта па адресу: м. Львів-л і», іияпаль,,:1* 17. Український полії рафічний Інститут і‘м йа

__________ РЕКТОРА^

м. Кіровоград, вуп. Луначарсьного, 36.
Телефони: секретаріату—2-45-35, від
ділів — 2-45-36.

«МОЛОДОК КОММУНАР» 
орі an Kupouuiраленого 

обкома ЛКСМУ 
г Кировоград.
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