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48 найважливіших народногосподарських об'єктів Ук
раїни оголошено всесоюзними, республіканськими і об
ласними ударними комсомольськими будовами. їх спо
руджує понад 100 тисяч юнаків і дівчат. ■> травня, 
ь Черкасах закінчився дводенний семінар начальників 
комсомольських штабів і секретарів комітетів ЛКС’АУ 
ударних будов республіки.

На пленарних засіданнях вони обмінялися досвідом ро
боти, обговорили питання організаційної о зміцнення пер
винних комсомольських організацій і комсомольських 
штабів, виховання молодих будівельників, мобілізації їх 
на дострокове виконання народногосподарських планів.

Учасники семінару познайомилися з діяльністю молоді, 
яка споруджує Черкаський хімічний комбінат.

Про Державні премії Української РСР 
у галузі науки і техніки 
та Державні премії Української РСР 
імені Т. Г. Шевченка в галузі 
літератури, мистецтва і архітектури

З метою стимулювання дальшою розвитку науки і 
техніки та. широкого заохочення творчої праці вче
них, інженерів і новаторів виробництва Центральний 
Комітет КП України і Рада Міністрів УРСР прийня
ли постанову про заснування Державних премій 
Української РСР в галузі науки і техніки. Встановле
но десять таких премій по 2500 карбованців кожна. 
Починаючи з 1969 року вони присуджуватимуться 
щорічно 25 грудня — в день проголошення Радян
ської влади на Україні.

Визнано доцільним перетворити республіканські 
премії імені Т. Г. Шевченка та республіканські пре
мії по архітектурі на Державні премії Української 
РСР імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мис
тецтва і архітектури. Встановлено п’ять таких пре
мій по 2500 карбованців кожна. Присуджуватимуться 
вони щорічно 9 березня — в день народження 
Т. Г. Шевченка.

Особам, удостоєним Державної премії Української 
РСР, Державної премії Української РСР імені Т. Г. 
Шевченка, присвоюється відповідно звання «Лауреат 
Державної премії Української РСР», «Лауреат Дер- 
жавної премії Української РСР імені Т. Ґ. Шевчен
ка», вручається диплом і почесний знак.
Розгляд висунутих на здобуття премій робіт та при

судження премій здійснюватимуть Комітет по Дер
жавних преміях Української РСР в галузі науки і 
техніки при Раді Міністрів УРСР та Комітет по Дер
жавних преміях Української РСР імені Т. Г. Шев
ченка в галузі літератури, мистецтва і архітектури 
при Раді Міністрів УРСР.

ЦК КП України і Рада Міністрів УРСР затвердили 
положення про Державні премії Української РСР в 
галузі науки і техніки, про Державні премії імені 
Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва і ар
хітектури, про комітети по Державних преміях та 
про почесний знак лауреата Державної премії Укра
їнської РСР.

Комітет по Державних преміях Української РСР в 
галузі науки і техніки при Раді Міністрів УРСР буде 
приймати наукові праці щорічно до 1 липня після 
опублікування їх у пресі. Винаходи, роботи по кон
струюванню машин, нових матеріалах, технологічнії.'; 
процесах, удосконаленню методів виробництва вису
ваються після впровадження їх у народне госпо
дарство.

Комітет по Державних преміях Української РСР 
імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва 
і архітектури при Раді Міністрів УРСР прийматиме 
для розгляду праці щорічно до 1 січня після опублі
кування їх у пресі або ознайомлення з ними широ
кої громадськості, а твори архітектури — після спо
рудження об’єктів.

комсомоли

є
ТАКІ 
ХЛОПЦІ!

З кожним роком кращає 
село Добре. Той, хто не 
був тут літ п’ять-шість, 

не пізнас його. Через се
ло пролягла бруківка, до 
послуг сельчан нові мага
зини, їдальня, чудовий Бу

динок культури. Мабуть, 
тому й немає в Доброму 
скарг на те, що молодь 
кидає село.

З Варею Бобовою, яка 
два роки тому закінчила 
середню школу, працюва
ла в рільничій бригаді, а 
зараз очолює комсомоль
ську організацію колгос
пу, ми прийшли в трак
торну бригаду.

— Механізатори — це 
наша гвардія, — з гордіс
тю каже Варя, — На них 
колгоспники покладають 
великі надії.

Надіятись є на кого. Та
кі, як добрівські механіза
тори, не підведуть. Тут з 
кожних десяти — вісім мо
лодих, завзятих. Бригада 
тому й називається комсо- 

' мольсько - молодіжною. 
Сам бригадир Володимир 
Яковлев кілька років то

му був членом ревізійної 
комісії ЦК ВЛКСМ. Тяг
нуться молоді А'.еханізато- 
ри до Володимира, бо ба-

Таня схиляється над кеттельною маши
ною і уважно слідкує за кожним рядочком 
петель. Якість виробленої нею продукції — 
відмінна, про це скаже кожний з її цеху. 
А ще скажуть, що Тетяна Данильченко не 
тільки передова виробничниця Кірово
градської панчішно-шкарпеткової фабрики, 
а й секретар цехового комітету комсомолу, 
сіюрісмениа й добра співачка.

Фото М. ТЕІ’НАВСЬКОГО.

►
Ось іще одну сівалку підняла стріла кра

на. На фото ви бачите відвантаження ма
шин, які виготували червонозорівці в ра
хунок урядового завдання.

Добре потрудився багатотисячний колек
тив «Червоної зірки», в тому числі й ком
сомольці Іван Кумицький — електрозва
рювальний механічного цеху .Чі 2, Олек
сандр Кириченко — формувальник ливар
ного цеху сірого чавуну та інші молоді 
виробничники.

Фото В. КОВПАКА.

ДІВЧИНА 
ДОТРИМАЄ 
СЛОВА

ЗА КЕРМОМ — 
ВАСИЛЬ 
КОЗАЧЕНКО

МАНДАТ — 
СВІТЛАНИН
Серед молодих вироб

ничників області триває 
змагання по професіях 
за перехідними мандата
ми на честь 100-річчя від 
дня народження В. І. Ле
ніна та 50-річчя комсо
молу України.

Комсомольська орга
нізація колгоспу імені 
Чкалова Голованівського 
району підвела підсумки 
змагання серед молодих 
тваринників за квітень. 
Перехідний мандат одер
жала телятниця Світлана 
Бондаренко. Кілька мі
сяців підряд телята, за
кріпленої за нею групи, 
дають щодобовий при
ріст 700—750 грамів.

Як і багато інших ком
сомолок-доярок колгос
пу «Комінтерн» Бобри- 
нецького району, Люба 
Адаменко також визна
чила свій рубіж на чет
вертий рік п’ятирічки. 
А він такий: надоїти від 
кожної корови по 3603 
кілограмів молока. І дів
чина дотримує свого 
слова. За квітень в се
редньому на корову на
дій становив 500 кілогра
мів.

руками 1
молодих ’

Працює в Малсвисків- 
ському районі в колгос
пі імені Шевченка шо
фер Василь Козаченко. 
За останній місяць 
хлопець при нормі 2500 
тоннокілометрів виконав 
6215, перевізши при цьо
му 250 тонн вантажів.

ОДИНАДЦЯТЬ 
З МОЛОДІЖНОЇ
Добра слава йде на 

Кіровоградському меб- 
льовому комбінаті про 
фанеровщиків з цеху 
№ 1. їх 11. Одинадцять 
юнаків і дівчат з комсо- 
мольсько-моло д і ж н о ї 
бригади Олександра Ря- 
боштана.

На дошці показників 
проти їх прізвищ завжди 
найвища цифра: 130— 
140 процентів. Та не ли
ше проценти свідчать 
про їх працю. Добротні, 
зроблені без браку ша
фи, столи, стільці корис
туються широким попи
том у покупців.

чать в ньоллу уважного 
наставника і щирого дру
га, який завжди готовий 
прийти на допомогу.

Варя з теплотою нази
ває прізвища кращих ком
сомольців - виробнични

ків. Це доярки Віра Страй- 
стор, Лідія Смєлова, Ган
на Савенко, Віра Крейтор, 
механізатори Віра Паскань, 
Іван Григор’єв, Степан 
Смслов, Віктор Тончев...

А всіх їх, комсомольців, 
сімдесят вісім. І де б не 
перебували вони — в 
тракторній чи рільничій 
бригадах, на фермах чи 
в колгоспній майстерні — 
скрізь сільські комсомоль
ці працюють так, що лю
бо подивитись.

А яка радість для одно
сельчан чи жителів навко
лишніх сіл, коли перед 
ними виступають члени са
модіяльного колективу 
Добрівського Будинку 
культури. Щирими і ряс
ними оплесками нагород-

жують глядачі хористок 
Віру Крейтор, Галину Бар- 
булат, Петра Самойлова, 
Валентину Команову, Лі
дію Крижанівську, членів 
танцювального колективу 
Марію Стойкову, Віру За- 
болотню, Віру Кордюкову, 
Олександра Бобова, Ми
колу Білова, Григорія Цу- 
рана та багатьох інших. 
Тільки в минулому році 
вони одержали атестати 
зрілості і прийшли на 
ферми і поля рідного 
колгоспу. Голова артілі 
Іван Федорович Владов не 
нахвалиться юними рільни
ками, механізаторами та 
тваринниками.

— Чудова, роботяща 
молодь, — з теплотою го
ворить він про комсомо
льців.

В цьому році добрівці 
намітили виростити по 27 
центнерів зерна на пло
щі 1726 гектарів, зібрати 
близько 70 тис. центнерів 
цукрових буряків, а тва
ринники вироблять понад

350 центнерів молока на 
кожну сотню гектарів
угідь. Голова колгоспу
впевнений, що цих рубе
жів буде досягнуто. Бо 
він знає вдачу комсомоль
ців села: всі вони беручкі 
до роботи, люблять свою 
артіль. І в цьому виявля
ється сила впливу партій
ної організації та правлін
ня артілі, які вміють пра
цювати з молоддю. їм ба
гато допомагають голова 
сільради Іван Лук’янович 
Балабан, директор серед
ньої школи Олександр 
Остапович Климов, агро
ном Федір Тихонович Бо
бов, завідуючий Будин
ком культури Микола Іва
нович Діцул. Вони часті 
гості в школі, де зростає 
хліборобська зміна. Крім 
них, до школярів прихо

дять передовики колгосп
ного виробництва, вете
рани артілі — ланкова Ві
ра Петрівна Савенко, до
ярка Фросина Олександ
рівна Яковлева, кавалер

ордена Леніна комбайнер 
Петро Якович Стойкое та 
інші, ведуть з учнями щи
рі розмови про минуле і 
сьогоднішнє рідного се
ла, розповідають про пла
ни колгоспу. І йде молодь 
в артіль. А тут її стріча
ють батьки, старші брати 
і сестри, друзі.

Правління артілі довіряє 
молодим трудівникам ро
боту на найважливіших 
ділянках колгоспного ви
робництва. їм створюють
ся умови для навчання на 
курсах механізаторів, на 
заочних відділеннях вузів 
і технікумів. В натхненній 
праці, навчанні, в комсо
мольських справах, в са
модіяльному мистецтві і 
спорті — ось де добрівсь
кі юнаки та дівчата вияв
ляють свій талант і твор
чий запал.

І. КОТОВСЬКИЙ, 
наш позаштатний ко
респондент.
Колгосп ім. Димитрова 
Вільиіанського району.
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Спокійний 
Андріїв 
день

Андрій Мазур — інструктор Кіровоградського рай
кому. Сьогодні він не іде ні на комбінат, ні в авто
парк. Не їде в село. Такий спокійний день видався 
сьогодні — Андрій сидить в райкомі.

— Можна до вас?
Прийшла дівчина, Галя Розенко.
— Ну, як мої справи, Андрію?
— Домовився, Галипко. Підеш в ранпобугкомбіпат 

у відділ кадрів, там знають.
Дзвонить телефон. Схвильований голос доповідає, 

що шахову секцію створили, а шахів немає.
Приходять двоє — хлопець і дівчина. Певно, деся

тикласники. Принесли заяви, написані на аркуші па
перу, вирваному з шкільного зошита. «Прошу після 
закінчення школи дати мені путівку на будову в 
Сибір». Цс — дівочою рукою написано. І слово в 
слово така ж заява юнака.

— Гаразд, друзі, прийдете з атестатами.
Андрій кладе заяви в товсту папку. В ній є те 

такі аркуші, акуратно вирвані з зошитів. Кожний — 
перший крок до життя.

А ось лист: «ГІривіг, Андрію Здійснилась моя 
мрія. Я — військовий музикант. Вячеслав».

Було клопоту з ним хлопцем. Ще коли Андрій 
працював інструктором дитячої кімнати, мав з ним 
роботу А перейшов працювати в Кіровоградський 
ранком комсомолу — знову життя звело. Ходив 
Славко без діла. І запросив годі інструктор юнака до 
себе в гості. Часто ходив той. Папери друкував на 
машинці одним пальцем, дзвонив телефоном, переда
вав, що попросять. Андрій збере активістів і Славко 
тут я;; тут. Сидить слухає, дивиться, які люди в рай
ком приходять, про що сперечаються, чим живуть. І 
заздрісно хлопцеві: всі зайняті, у всіх свої справи. 
А виду не подає: сидить на машинці стукає.

Андрій задоволений: на очах хлопець, по вулиці не 
ганяє. Дав йому квиток на комсомольський вечір 
відпочинку. Хороший був вечір. Славко як побачив 
оркестр — ніби його хтось підштовхнув: «Хочу бути 
військовим музикантом. Ось чого я хочу. Та п у му
зиці трохи розуміюсь».

І ось лист. «Здійснилась мрія. Спасибі, Андрію».
Інструктор ретельно »горнув листа,, взявся за те

лефон.
— Мені потрібен секретар комсомольської органі

зації Володимир Олійник. Сьогодні в райкомі відбу
деться засідання виробничої комісії.

Така комісія діє недавно, але робить велику спра
ву. Активісти з різних колгоспів, підприємств роз
робляють умови імагапня первинних комсомольських 
організацій, підводять підсумки, заслуховують звіти 
виробничих секторів. Організаційна комісія слухає 
звіти про ріст рядів, про сплату членських внесків, 
перевіряє, чи правильно ведеться комсомольська до
кументація.

Певно, будь-який інструктор мріє при живу робо
ту з молоддю. Та не в кожного все добре виходить. 
В Андрія ж... Ного друзі — школярі. Вулиця вели
ка — всіх і не запам’ятати. А ось Андрія хлопці від
разу запримітили. Кожного ранку бігає він по до
ріжці в тренувальному костюмі — робить зарядку. 
Хлопці спочатку здалеку дивились, а тоді іі собі при
єднались. Тепер разом бігають. Якось Андрій запи
тав, чи люблять футбол.

— Ого!
І створили футбольну команду на своїй вулиці. 

Тренером Андрія обрали.
Райкомівські будні. Є в них і тривоги і турботи, 

є в них неповторні радощі. Приїде в село — там 
готують вечір. То разом з усіма думає, як. краще йо
го провести. Допоможе комсоргу в документації ро
зібратись. розкаже новини. 1 не вважає не «розпилю- ’ 
ванним сили». А пояснює просто:

— Тут діло в принципі: відвідуючи організацію, 
не вчн комсорга абстрактним формам, не говори за
гальних фраз, а просто попрацюй депь-два, поділись 
по ходу справи тим, що знаєш

Вже два роки Андрій Мазур працює в райкомі. І 
зацікавило мене, яка робота для інструктора чай- . 
трудомісткіша. Запитала.

— По-Моєму, створення комсомольської групи, — ; 
трохи помовчавши, додав: — Навіть коли вона вже 
створена, то це ще тільки чиста формальність. То ж . 
і слідкуєш, щоб був куточок групорга. щоденник. 
групи, екран успішності, соціалістичне зобов’язання. 
Щоб зміцніла група, не розпалась...

Така вона — робота інструктора.
Дощ перестав. Густішими стали вечірні тіні. Засві-! 

тилпсь ліхтарі. Закінчився робочий день — «спокій-; 
ний* ден-. Андрія Мазура.

Л. ПОПРАВКО. !
Кіровоградський район.
  •

ТГЕНІНСЬКІ уроки стали неаід’єм- 
ною частиною роботи комсо

мольської організації по підвищен
ню політичної зрілості молоді. Мо
лоді люди часто задумуються над 
тим, яку дорогу обрати в житті, щоб 
мати моральне задоволення і при
нести якнайбільшу користь Вітчизні, 
як краще організувати роботу, до
звілля. І нзд багатьма іншими пи
таннями розмірковують юнаки і дів
чата, вступивши у велике життя. На 
ці питання вони шукають і зна
ходять відповіді в Ілліча. Ленінські 
уроки тому й популярні, що допо
магають колективно осмислити про
читане, допомага
ють колективно ро
зібратися в пору
шених питаннях.

В нашому гуртку, 
який у минулому 
навчальному році 
працював по про
грамі «Наш Ленін
ський комсомол», а 
в цьому — по про
грамі «Бесіди про 
партію», таких уро
ків проведено три 
за навчальний рік. 
пройшов найкраще,
можна, бо кожний був 
ТТАВЧАЛЬНИЙ рік ми 

уроком «Вчимося 
будуємо комунізм». До

Карнасовський розповів про колек
тивізацію, про труднощі першого 
колективного господарства. Голова 
правління нинішнього колгоспу 
«Іскра» Сергій Михайлович Продан 
повідав про успіхи трудівників арті
лі. Якщо перші колгоспники і гадки 
не мали про машини, то сьогодні в 
артілі лише автомобілів більше со
рока.

Цікавим був виступ доярки, депу
тата районної Ради Наталії Бершад- 
ської. Вона розповіла про комсо
мольсько-молодіжний колектив 
ферми, про те, як працюють, від
почивають. Цьому 
похвалитися, адже

колективу є чил\ 
за минулий рік

буремні роки боротьби за владу 
Рад. Про своїх однолітків, про 
участь молоді в революційній бо
ротьбі й розповів ветеран.

Його розповідь продовжила депу
тат районної Ради депутатів трудя
щих комсомолка Наталія Бершад- 
ськз. Це була оповідь про то, що 
дала Радянська влада молоді, яку 
участь сьогоднішні молоді люди бе
руть у будівництві комунізму. Про 
це ж говорив і депутат районної 
Ради, голова колгоспу Сергій Ми
хайлович Продан. Він навів чимало 
цифр, що свідчать про невтомну 
працю колгоспників, про зростання 
колективного господарства.

ШКОЛА.
ЛЕНІНА

з них
не

Який 
сказати 
своєрідним.

розпочали 
комунізму, 
нього готу

валися близько місяця. План підго
товки обговорили не лише в гуртку, 
а й на спільних зборах комсомоль
ців колгоспу і місцевої школи. Там 
же вирішили найперше завдання 
для всіх — законспектувати праці 
8. І. Леніна «Завдання Спілок мо
лоді»’, «Великий почин», «Що таке 
Радянська влада?»», провести чи
тацькі конференції, виготовити фо
томонтажі про життя і діяльність 
В. І. Леніна.

До підготовки уроку залучили не лише 
активістів, а й багатьох рядових комсо
мольців — всього близько сотні чоловік. 
З їх допомогою шкільна і сільська біб
ліотеки організували дві книжкових ви
ставки — «Спілка молоді носить ім'я 
В. І. Леніна» та «Комсомолу — 50». Бу
ло виготовлено вісім фотомонтажі«».

В ден:, початку занять комсомольці і 
ііесні.ікініа молодь — всього понад 140 чо
ловік, не рахуючи численних гостей: вс- 
тграпів іи'.іосиного вііробпііцтиа, пер
ших комсомольців села і прості» рядових 
колгоспників далеко не комсомольського 
піку — зібрались у найбільшому примі
щенні села — в спортивному залі ніколи.

З піснею «Ленін завжди живий» 
комсомольці й гості направилися до 
пам’ятника В. І. Леніну, поклали 
квіти до підніжжя. Коли повернули
ся, прослухали грамзаписи промов 
Ілліча, а потім повели мову про те, 
як нчаться комунізму і будують ко 
мунізм. Висгугили бібліотекарка Ні
на Романюк, агроном колгоспу Вік
тор Фурсенко, школярка Олена За
мишляв та інші.

Учасники урочу дали клятву на 
вірність спразі Леніна, на вірність 
партії і народу. Закінчився урок спі
вом «Інтернаціоналу».
Д/- ПРОЦЕСІ підготовки до уроку 
& «Вчимося комунізму, будуємо 
комунізм» молодь пройшла героїч
ними шляхами комсомолу, зустрі
чаючись із ветеранами колгоспу, з 
першими комсомольцями. Цей по
хід продовжили, готуючись до уро
ку «Ідеї Леніна живуть і перемага
ють». Докладніше вивчили історію 
рідного села, прослідкували шля< 
зростання колгоспу.

У грудні відбувся урок. Прослуха
ли пластинку із записом промози 
В. І. Леніна. Перший голова кол
госпу в нашому селі Іван Якович

Джерело
животворнеПРОБЛЕМИ,

ДОСВІД,
ІНІЦІАТИВА

тут одержали в середньому по три 
тисячі кілограмів молока на корову 
і зараз мають теж непогані показ
ники.
грРЕТІИ УРОК, який підсумував 

пройдене за рік, — «Держава 
і ми». Для його підготовки заздале
гідь було створено спеціальний ко
мітет, до якого, крім мене, ввійшли 
завклубом А. О. Іващук, голова 
колгоспу С. М. Продан, працівник 
ферми В. П. Бершадський, комсо
молець 20-х років, нині пенсіонер 
А. Й. Антонюк, агроном, секретар 
комсомольської організації В. Г. 
Фурсенко, завідуюча бібліотекою 
Н. А. Романюк, доярка Н. Г. Бер
шадська, секретар парткому кол
госпу І. І. Романюк.

Члсілі цього комітету допомагали слу
хачам вивчати першоджерела, підбирати 
матеріали для фстомонтажів та їм.

До уроку всі слухачі законспектували 
праці В. І. Леніна «Чсргооі завдання 
Радянської піали», «Держава і револю
ція». Було підготовлено книжкові ви
ставки «Лїоя любима Батьківщина», «За
повітам Леніна ми вірні», фотомонтажі 
«Вічно живий», «Ленін з нами», «Вели
кий, близький і простий». До ленінсько
го уроку було випущено спеціальну стін
газету «Ленінська вахта».

Нз урок прийшло понад 300 чо
ловік. Оскільки більше половини з 
них не відвідували підготовчих за
нять до уроку, то завідуюча бібліо
текою Н. Л. Романюк зробила огляд 
літератури на тему «Моя любима 
Батьківщина» і «Заповітам Леніна 
вірні».

Після цього присутні поклали кві
ти до підніжжя пам'ятника В. І. Ле
ніну. Т. Костикова прочитала вірш 
«22 квітня». Потім, власне, почався 
урок.

Короткий вступ про роль Рад у 
здійсненні завдань комуністичнеє 
будівництва, у забезпеченні захис
ту соціалістичних завоювань, про 
участь молоді в роботі Рад. І уро
чисто:

— По питанню, що таке Радян
ська влада, — слово товаришу Ле
ніну Володимиру Іллічу!

Всі встають.
«Що такс Радянська влада? В чо

му суть цієї нової влади...» — лине 
знайомий голос Ілліча, Тиша, уваж
на тиша панує о залі. Закінчена 
промова, але ще якийсь час ніхто 
не наважується зупинити пластинку. 
А потім якось мимоволі всі повер
таються до А. Й. Антонюка, комсо- 
/яольця 20-х років. Він найстарший 
за віком серед присутніх, пам’ятає

Депутат сільської Ради, секретар ко
мітету комсомолу колгоспу Віктор ф>р- 
сснко детально проаналізував, скільки 
комсомольців у яких галузях виробни
цтва зайняті, як справляються зі своїми 
обов’язками. Депутат обласної Ради де
путатів трудящих робітниця Гайворон- 
ського паровозоремонтного заводу ком
сомолка Катерина Ка.теник розповіла 
про те, як депутати виконують накази 
виборців, а також про життя комсомоль
ців свого заводу, про хід змагання на 
честь 100-річчя від дня народження 
В. 1. Леніна.

Закінчився урок піснею «Ленін 
завжди живий». Потім присутні по
дивилися фільм «Співробітник ЧК». 

ТиГОЖНА, звичайно, сперечатися 
-І-’-“- відносно форми проведення 
уроків. Але безсумнівно одне: ле
нінські уроки — це ключ до арсе
налу ленінської думки. Вони допо
магають краще зрозуміти питання 
історії і сьогодення, розвивають 
творчу думку, потяг до вивчення 
першоджерел. Свідчення тому хоч 
би й такий факт: у нашій сільській 
бібліотеці з часу проведення уроків 
кількість читачів, які вивчають тво
ри В. І. Леніна, зросла в п’ять разів.

Велика і організаційна роль уро
ків. Раніше в нашому селі, на
приклад, не було художньої само
діяльності. Тепер же більшість мо
лоді бере учесть у роботі гуртків 
художньої самодіяльності. Драма
тичний колектив торік зайняв пер
ше місце на районному огляді. Ни
ні в селі є бойова агіткультбригада, 
до складу якої входять слухачі гурт- 

• на Наталя Бершадська, Валентина 
Дячок, Марія Костенюк.

Хочеться наголосити ось на чому. 
Ленінський урок — це не вечір про 
Леніна, не читацька конференція. 
Це езоєрідна форма поєднання 
теорії з практикою. До мене якось 
звернулася одна вчителька з прось
бою розповісти, як краще провести 
урок.

— Аз ким будете проводити? — 
залитую.

— У першому-четвертому кла
сах.

Я був більш, ніж здивований. Ад
же для проведення уроку перш за 
□се необхідно, щоб його учасники 
вивчили першоджерела. Без цього 
уроку не буде. Без цього можна 
провести цікавий темаїичний вечір, 
бесіду, але не ленінський урок.

Колгосп «Іскра»
І айзоронського район)'.

І. МАЛИЧЁНКО, 
пропагандист.

Д/; .■'ц повідомляли, ввечері 8 травня в Кі
ровограді відбувся факельний похід, влаштований ■ 
з нагоди знаменного свята Дня Перемоги. Наш !’ 
фотокореспондент В. Ковпак того вечора зробив 
кілька знімків, один з яких ми сьогодні і вміщає
мо.
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В кімнаті тихо. Маленька темно
ока дівчинка з пишним бантом 
таких же темних косах, 
розсаджує ляльки, поправляє 
них накрохмалені плаття. Вона 
сама в цей час схожа

в 
мрійливо 

на 
і 

_ на он ту, 
найсерйознішу з ляльок, що здиво
вано розкинула під намальованими 
бровами свої пухнасті вії. Дівчинці 
щось не подобається така розста
новка. Вона бере і пересаджує ту, 
що схожа на неї, поближче до се
бе. Дівчинка так заклопоталась, що 
не помічає, як до кімнати заходить 
мама і щось несердито говорить: 
«Знову Галинка заставила все свої
ми іграшками».

Та ось дівчинка на раз насторо
жилась. Прислухалась. Із сусідньої 
квартири доносились звуки фортепі
ано. Ніжні, ніжні і переливчасті. Во
на кидає своє господарство і бі-. 
жить туди, звідки линуть ті чарівні 
акорди,

Тьотя Ліда не мала звички запи
рати двері. Галинка без труднощів 
відчиняє їх і вже ось стоїть біля 
здоровенного інструменту. Вона не 
дивиться на своє відображення □ 
ньому, не дивиться і на Лідині паль
ці, що легенькими хвильками біга
ють по клавішах. Дівчинка завмерла 
поглядом на Лідиному обличчі. Во- 

\\*о було якимсь рішучим. Ніби піа-

ністка збиралась сказати щось різ
ке своєму удаваному суперникові, 
А ось на ньому з'явилась тінь мрій
ливості, якоїсь внутрішньої ніжнос
ті. І музика в цей час змінилась. 
Невеличку кімнату наповнили зву
ки срібних дзвіночків.
.Уже коли Галинка сама сідала за 

піаніно, подароване їй татом і 
мамою на день народження, вона 
завжди згадувала тьотю Ліду. «Чо
му мінялось в неї так обличчя? — 
думала вона. —- Мабуть, та музи
ка зв язана з якимись спогадами», 
— тут же давала відповідь, І аж по
тім, будучи в п’ятому — шостому 
класі музичної школи Галина зро

зуміла, що музику слухати (не те, 
що грати) пасивно, байдуже не 
можна.

Якось вона поверталась додому 
із сольфеджіо, несучи товсту пап
ку з нотами. Настрій у дівчини був 

безжурний і пустотливий. Вона роз
гойдувала папкою і наспівувала 
мелодію тільки-но розученої пісні. 
Її увагу привернув каштан. Власне, 
не саме дерево, а пухнасті шишечки 
нерозпущених листочків. Вони роз
бухали і, здавалось їй, випускали 
якісь звуки. Галина не могла влови
ти їх, але відчула, що це звуки про
будження, звуки життя. Вона їх не 
чула. Вона їх бачила. Так, так. Ба
чила. Ось вони наростають, збіль
шуються, ламають невидимі пере
шкоди і ширяться на все оточуюче 
хвилею всеперемагаючої молодос
ті. Як це здорово!

їй дразу пригадались «Пори ро
ку» Чайковського. Як їй захотілось 
самій виконати їх. Щоб не слухати

І СОНЦЕ ВІТАЛО
Відкриття пам’ятника 
М, Л. Кропгівницькому

Цього травневого надвечір’я 
до міської театральної пло
щі прийшли працівники куль, 
тури, робітники, студенти. Сон
це для більшої спятковості по
золотило зелені кропи дерев. 
-Навколо імпровізованої трибу
ни запанувала тиша.

— Сьогодні минає 129 років а 
дня народження М. Л. Кроїшв- 
пицького. Ми зібрались сюди, 
іцоб .вшанувати пам'ять зем
ляка...

Урочисто звучить голос за
ступника голови облвиконкому 
Д. С. Снволапа, який відкрив 
мітинг, присвячений відкриттю 
пам’ятника Марку Лукнчу Кр<>- 
пивницькому.

Поки що гранітне погруддя 
закпите білим полотном. Поки 
що райдужний вогонь живих 
квітів пломеніє в руках кірово- 
градців.

— Ніколи не згасне у світлії! 
народній пам’яті променистий 
путь нашою митця. — сказав 
головний режисер Кіровоград
ського музично - драматичного 
театру імені М. Л. Кропивпяць- 
кого заслужений діяч мистецтв 
УРСР І. В. Казнадій.

Від імені робітників та інже
нерно-технічного персоналу 
«Червоної зірки» до мікрофона 
піднімається артист народного 
театру Будинку культури імені 
Жовтня слюсар Віктор Попон.

Схвильовано лунає дзвінкий 
голос студентки Кіровоградсько

го педінституту Галини Діхтяр.., 
...І мариться; курними шляха

ми Єлнсаветградщнни йде мо
лодий Кронивницький, Розсо
вуються перед ним обрії, як за
віса. А шлях важкий. З перепо
нами...

Обабіч вулиці Леніна, на 
крайніх алеях скверу, з’юрми
лись молоді кіровоградські ак
тори. Тихою хвилею спадає до
долу покривало.

Напружені в задумі ледь ви
гнуті брови. Мрійливі очі. Кра
сиво окреслені густі вуси. Ось 
він, наш уславлений Марко 
Лукич!

До пам’ятника підходять мо
лоді та літні кіровоградці. Одні 
підходять, щоб покласти квіти, 
інші — вклонитися, треті — щоб 
навіки запам’ятати це відкрите, 
вольове обличчя.

Сонце теж поклало кілька 
пучків золотого проміння до 
постаменту...

На мітингу були присутні за
відуючий відділом пропаганди 
та агітації обкому партії О. К. 
Піекуиов, заступник завідуючо
го відділом І. П. Оліфіренко, 

заступник начальника обласно
го управління культури В. II. 
Ярош, секретар обкому комсо
молу Т. П. Лащевська та інші.

В. ГОНЧАРЕНКО.
На фото: пам’ятник М. .'І. 

Кропивші цькому.
Фото Б. КОВПАКА.
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більше пластинку. А ось так сісти і 
відтворити те, що чув у свій час 
композитор, те, що чула тільки-но 
сама.

Вона вже не йшла. Пливла у му
зиці весни — такій же свіжій, лег
кій і прозорій, як сама пора. При
гадалась вся мелодія, звуки з усіма 
найтоншими нюансами. Галина від
чула, що зараз для неї музика «Пір 
року» набагато зрозуміліша і лег
ша для виконання.

«А як зробити, щоб вона була та
кою ж ясною і для того, хто слу
хає тебе? — запитала у себе. — Для 
цього мало однієї майстерності ви
конавця. Треба, мабуть, щоб ауди
торія була уже підготовлена. Щоб 
кожен звук мелодії відтворював в 
уяві слухача картинку живої дійс
ності».

Роздумуючи над цим, Галина са
ма "вирішила це питання. Му
зикант повинен бути ще й пе
дагогом. Він повинен не тільки пра
цювати над своєю виконавською 
майстерністю. Він же повинен і ви
ховувати смак, любов до музики.

І вже коли дівчина в якійсь га
зеті прочитала, що при Кірово

градському педінституті відкрився 
музично-педагогічний факультет — 
вибір був зроблений.

Студентка І курсу музпеду Гали
на Заскалета сидить за піаніно. Пе
ред нею розгорнуті ноти. Але вона 
в них майже не заглядає. Пальці то 
припадають до клавіш, то злітають 
і потім ледь-ледь бігають над ни
ми. А клас наповнюється музикою. 
Не музикою — барвистою весною... Я

Г. ІВАНЧЕНКО. Я

ТОЛЬКО о ЛЮБВИ

З стор. ...........

хто т;
...І знову прийшла зелена пора гравия, пора висо

кого весняного сонця, радощів і мрій. А разом з 
цим — і приємних тривог, бо заходять оті мрії до 
класної кімнати, манять з-за парги в голубі горизон
ти несхожешіх доріг, зовуть у безкрає небо. «ІІо за
кінченні школи хочу бути трактористом»,' — пише до 
редакції учень Люшневатської восьмирічки Голова- 
нівського району Володимир Коло.мієць. Валентина 
Гарбуз із села Веснянки Добровелпчківського району 
мріє стати ткалею, Наталка Гіойчеико із станції Ада- 
баш Новоукраїнського району — кухарем, Людмила 
Політ з Новоукраїнки хоче присвятити своє життя 
учительській професії... У кожного свій вибір, своя 
дорога. І в цьому немає нічого дивного: старшоклас
ники обирають професію до душі. Бо що вже то бу
де за робота, коли вивчишся па лікаря, а в тобі за
кладено талант співачки чи тягне до конструювання 
літаків!

Якось до редакції зайшла десятикласниця однієї з 
кіровоградських шкіл. Розговорилися. «Мені дуже 
подобається професія кондуктора, — повідала нам 
дівчина. — Розумієте, кожен день, кожну мить — 
перед тобою нові люди, нові враження...» На цьому 
й закінчилася наша аудієнція. Дівчина залишила 
приємне враження, радість за заздалегідь визначену 
життєву дорогу.

«Хто я? — запитує у листі до редакції Рая С. — 
Провчилася в школі дев'ять зим і ніяк не можу зро
зуміти своє серце. Інколи мені хочеться бути вчи
телькою, іноді більш приваблює професія бібліотека
ря...» Отже, якась невизначеність, невпевненість.

А ЯК У ТЕБЕ, НАШ ЮНИЙ ЧИТАЧУ-СТАРШО- 
КЛАСНИКУ, З ВИБОРОМ ПРОФЕСІЇ5 Заповни, 
будь ласка, анкету, виріж, склей і опусти в поштову 
скриньку.

10 ЗАПИТАНЬ
ВИПУСКНИКОВІ

1. ТВОЯ МРІЯ! ---------------------------------------------------

2. ІДЕАЛ, ЯКИЙ ЗАВЖДИ НАДИХАЄ ТЕБЕ БУ

ТИ КРАЩИМ, СТАРАННІШИМ, ЧЕСНИМ!-------------

3. ЩО ТОБІ ДАВ ШКІЛЬНИЙ КОМСОМОЛ! -----

4. БЕЗ ЧОГО ТИ НЕ УЯВЛЯЄШ ЖИТТЯ!_______

5. ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ПРЕДМЕТ! _____________

(Див. на звороті).
. Лінія згину —==»=—
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Сегодня день совершенно новый. 
Такого не будет 
И нс было раньше,
И белый мой стих, которым пишу, 
Совсем не такой, 
Как вчерашний — 
Сегодня 
Уходит он п сотый

Ленинский год.
Сегодня день открывает столетье, 
Как открывают навстречу солпцу 
Весенние окна, 
Сердца открывают. 
И стих мой сегодня 
С открытым сердцем 
Вбирает все краски 
Апрельской планеты, 
Которая нынче совсем молодая. 
Которая новая нынче совсем. 
И возраст земли.
И звезды полнолетье — 
Сегодня нс п счет, 
•I другие столетья 
Сегодня рождаются заново 
Век,

котсрыч сегодня .земля исчисляет 
Свой возраст н беды, седины свои — 
Начало в Симбирске берет 
И оттуда, -
Взваливши на плечи бурлацкие песни, 
И рекрутов песни,
И стоны вдовы.
И Волгу, и Рен и, и Диеиро,
и могилы...
И трех революций 
Суровые будни, 
И песню штыка, 
И плуга напев, 
И зарево домен.
И сает’Днепрогэса,
Пяти континентов стремленье,и ги«*‘—ч 
Вливается н Ленинское столетье. 
Как Волга в Россию,
Как в сердцо кровь,

і

I.
Оті орали вокзалы,
Оторали вокзалы,
И надежно вонзалась
Ночь гудком обнаженным
В грудь невестам и женам...

II.
Уходили большелобые, 
Русоглавые,
л’ г,таза такие добрые — 
Все в них главное.
Все: от полюса до полюса, 
Все п них главное...
В тех глазах рождались повести 
Без заглавий.
Так рождалися, вдруг, внезапно, 
Словно первое слово «мама...» 
Пробирались составы на запад 
Безымянными повестями..,

III.
, На лавке стриженный мальчишка 

сиротливо 
Дожовыпает корку хлеба

наспех,
Л за окном неистовствует ливень 
И к теплым рельсам

тихо жмется насыпь. 
На лужи фонари уже косятся 
Нм надоели слякоть и туманы,.,, 
Мальчнн1ка'спнт.

Улыбка.
Видно снятся

МАМЕ
1.

Я весь нз корней. 
И каждый мой корень

принадлежит тебе. 
Потому что он начинается нз тебя. 
Ты — моя земля 
Самая плодородная 
И самая суровая. 
Я — твое дерево.
И ты знаешь, чем живет

мои каждый корень. 
Ты торопишь мою осень, 
Чтоб возвратить мне весну. 
А зима у нас одна — на двоих. 
И самая большая, 
И самая маленькая.
И птицы тоже на двоих. 
Ты знаешь, что вокруг 

нас много молний
II тебе бывает страшно... 
Не бойся.
Я тебе открою тайну: 
Если ударит молния, 
Она расколет дерево. 
Только дерево,
Н, обессилив, упадет к твоим ногам, 
Мама...'

Моючные 
неведомые страны.,,

> IV.
...Эх. вокзалы, вокзалы,

• вы такое вндадп,
Что и камни рыдали б.
Вог такими слезами. 
Эх вокзалы, вокзалы.
Что умыты слезами — 
Вы такое видали, 
Что от счастья рыдали.

' 2.
Каждая моя командировка — осень. 
А поездка —• листья.
Их срывает ветер с насиженных мест 
И уносит.

Уносит,
Ветер нем.
Он нс слышит, как 
Он не знает, о чем ■ 
Ему всегда некогда. 
Но если вдруг: 
Всего лишь три слова:

«Ты мне нужен...» 
И он уже гонит эти поезда обратно— 
У ветра нет тупиков.
Он нем.
Он не слышит и не ведает. 
О чем кричат поезда.
Он знает только одно:

«Нужен».

они кричат, 
они кричат.
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ВУЛИЦЯ
НА 
ОКОЛИЦІ

Здається, не такий вже 
й старий Іван Кудя, а на 
віку привелося побачити 
йому чимало» Бачив, як 
населяли цю вулицю за
водчани, насаджували сад
ки, вкривали хати соло

мою. З роками стріхи чор
ніли, гребені дахів вкри
валися зеленим мохом, 
провалювалися. Йдучи на 
роботу, робітниці підстав

ляли під жовті плями по
суд, а увечері, стомлені, 
витирали підлоги ганчірка
ми.

Зараз Іван Кудя, колиш
ній робітник заводу «Чер
вона зірка», ветеран пра
ці, на пенсії. Мріяв про 
відпочинок, а відпочивати 
й не хочеться. Бо як же 
рукам, що вік свій твори
ли, щось стругали, шось 

відшліфовували, залиши
тись без діла. Нудьгує 
старий Кудя, тільки й роз
ради, що словом переки
неться з сусідами. Тож 
стоїть на осонні, вичікує, 
чи не з’явиться хто на 
вулиці. А вже коли з’я
виться...

— Доброго здоров'я, 
Андрійовичу!

— З святом будьте 
здоровії

Андрійович, майже ро
весник старому Куді, зу
пиниться, пригостить ци
гаркою. Помовчать чолові
ки, попихкуючи, почека
ють нагоди для розмови. 
А нагода — ось вона: 
швидкоока третьокласни
ця Тетянка Мельникова, 
підстрибуючи, зникла за 
хвірткою. І тут згадають 

старі своє дитинство з 
«курчатами» на бруд

них ногах, з куркульською 
лайкою і нездійсненною 
жагою вчитися. Згадають 
і парубоцтво своє, коли в 
свята ходила Балашівка на 
Кущівку, а звідти привози
ла побитих «бійців» своїх.

Бійці... Іван Андрійович 
Овчаренко, заступник на
чальника цеху благоуст
рою заводу «Червона зір
ка», торкається рукою на
грудної кишені. Там фо
тографії його синів Бори
са та Юрка. Один вчить
ся, офіцером має стати, 

а другий закінчує військо
ву службу. Вдома радісна 
передсвяткова метушня. 
Мати, Ганна Олексіївна, 
чекає на побивку сина 
Бориса. Нетерпиться і 
Івану Андрійовичу побачи
ти його. Мовчить, лише 
зрідка торкнеться рукою 
нагрудної кишені. Жде в 
гості своїх синів-офіце- 

рів і старий Кудя.
— Не та молодь піш

ла... — чомусь зітхають 
чоловіки. Та в зітханні 
цьому ні крапельки суму. 
— І життя не те. Он Оля 
Мельникова диплом захи
щає, Юрко Журавський 
вищу освіту здобуває, в 
інституті вчиться. Піввули- 
ці на власних мотоциклах 

і автомобілях їздять. А ми 

вже з тобою, старий, біля 
телевізора...

— А про завод що ж 
мовчиш, Андрійовичу? Як 
там сусіди наші, заводча
ни?

Іван Андрійович розпа
лив цигарку, що була за
тухла, мовив:

— Дмитра Онищенка 
знаєш, що майстром в 
ковальсько - пресовому? 
Премія, казав, була хлоп
цям велика. Добре попра
цювали, урядове завдання 
виконуючи. Та ти ж наших 
знаєш,..

Задоволено оглянув 
Іван Андрійович сусіднє 
дворище, порівняв з сво
їм: господар, бач який 
будинок звіві

Так, цегляні будинки не 
лише в сусіда Івана Анд
рійовича. Вся вулиця пи
шається добротними бу
дівлями, бляшаними та 
шиферними дахами, те
левізійними антенами, га
ражами для мотоциклів 
та автомашин. А коли 
надходить травень і дере
ва одягають білі запаски, 
коли квітує бузок і палах
котить білим шумовинням 
черешня, вулиця ця особ
ливо чарівна.

Старий Кудя оглядає її, 
і широка посмішка розтя
гує зморшкуваті губи;

В. ШАРІЙ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ сільське 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

електромонтери сільської електромережі і зв’яз
ку (строк навчання — 1,5 року), слюсарі но 
ремонту тракторів, автомобілів і сільгоспмашин 
(строк навчання — 1,5 року), електромонтери 
(строк навчання — 1 рік), трактористи-машинісш 
3-го класу (строк навчання — 1 рік).

Приймаються юнаки і дівчата з освітою 8 і 10 
класів, які досяглії віку 15,5 — 17,5 років.

Документи приймаються з 1 травня.
Початок занять 1 вересня.
Вступники подають такі документи: заяву, ав

тобіографію, три фотокартки (3X4 сантиметри), 
довідку про освіту, паспорт або справку з місця 
проживання, свідоцтво про народження, направ
лення (колгоспу, радгоспу, мехколони, снерго- 
управління і т. ін.), характеристику.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, стипендією, харчуванням та спецодягом 
за рахунок держави.

При училищі працює вечірня школа.
Адреса училища: м. ОЛЕКСАНДРІЯ, СЕЛИ

ЩЕ ЖОВТНЕВЕ, ВУЛ. ТРУДОВИХ РЕЗЕР
ВІВ, 1, СИТУ №3.

ДИРЕКЦІЯ.

РОСТОВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
ІМЕНІ ГЕОРГЕ ГЕОРГІУ-ДЕЖ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1969-1970
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ

Місце для склеювання.

і. ЧИ ХОТІВ БИ ТИ УНАСЛІДУВАТИ ПРОФЕСІЮ 

БАТЬКІВ»----------------------------------------------------------------

7. ЩО ТЕБЕ ПРИВАБЛЮЄ В ОБРАНІЙ ПРОФЕ

СІЇ: ПІЗНАННЯ НЕВІДОМОГО, ВІЧНИЙ ПОШУК, 

РОМАНТИКА, ЗАРПЛАТА». -------------------------- :----------

8. ЯК ТИ ГАДАЄШ: ВАЖЧЕ ПІДНОСИТИ ЦЕГЛУ

МУЛЯРУ НА БУДОВІ, ЧИ МАЙСТЕРНО ГРАТИ НА 

СКРИПЦІ! _ __________________ ________________

-.................. = Лінія згппу

9. ЗАКІНЧИВШИ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (інсти- 

тут, технікум, училище) ТИ ПОВЕРНЕШСЯ В 

СВОЄ РІДНЕ СЕЛО, МІСТО! ЯКЩО НІ, ТО ЧОМУ!

10. ТИ ЩАСЛИВИЙ! ЧОГО НА СЬОГОДНІ НЕ 

ВИСТАЧАЄ ДЛЯ ТВОГО ПОВНОГО ЩАСТЯ!

Просимо вказати село (місто). Якщо хочеш, по

відом своє ім’я та прізвище.

Не забудь також поділитися з нами своєю не

величкою таємницею: КОМУ У ВИПУСКНОМУ 

КЛАСІ ТИ ХОТІВ ПОДОБАТИСЯ НАЙБІЛЬШЕ!

нової спільна мета — стати педагогом. А ще — май
стром спорту з спортивної гімнастики. Тож кожну хви
лину під час тренувань дівчата намагаються використати 
якнайкраще.

Валентина Семснівна задоволена своїми вихованками: 
всі вони вже виступають за програмою майстрів, не раз 
були в числі кращих на республіканських змаганнях.

На знімку: тренер В. ВИКОВА з студентками Кі
ровоградського педінституту.

Фото В, КОВПАКА.

Л ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК. 13 травня. Перша 
програма. 10.00 — Теленовшіи. 
(М). 10.15 — Актуальні пробле- 

.ми економії. .«15 позерхів за 15 
днів». (Сечі). 10.45 — Велогонка 
миру. (М). 11.35 — Шкільний
екран. Фізика для учнів X кла
су. «Елементарні частинки тз

їх властивості». (К). 12.10 —
Телевісті. (К). 12.20 — Кіножур
нал та художній фільм «Місто 
пробуджується рано». (Кірово
град). 17.00 — Теленовшіи. (Мі. 
17.15 —.«Народні майстри при
кладного мистецтва». (М). 18.03
— Длягдітей. «Лісова казка». 
(Кіровоград). 18.30 — «Пропа
гандист ленінської школи С. М. 
Кіров». (М). 19.00 — Кіножур
нал та художній фільм «Місто 
пробуджується рано». (Кірово
град). 20.30 — Інформаційна 
програма «Час». (М). 21.15 — 
Концерт з творів композитора 
Германа Жуковського. (К). 21.45
— Ф. Шіллер. «Дон Карлос». 
Вистава Київського російського 
драматичного театру імені 
Л. Українки, (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Наша адреса і телефони ||]

Особи, що закінчили 8 і 9 класів, приймаються па 
перший курс на такі спеціальності;

будівництво і експлуатація колійного господарства за
лізничного транспорту;

енергопостачання і енергетичне господарство залізнич
ного транспорту;

механічні вимірювання;
електротягове господарство залізниць.
Строк навчання по спеціальності «Енергопостачання і 

енергетичне господарство залізничного транспорту» і 
«Електротягове господарство залізниць» — 3 роки 10 
місяців. По спеціальності «Будівництво і експлуатація 
колійного господарства залізничного транспорту» і «Ме
ханічні вимірювання» — 3 роки 6 місяців.

Прийом заяв з 1 червня по 31 липня 1969 року.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня 1969 року.

НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
Особи, що закінчили 8 і 9 класів приймаються на пер

ший курс, а 10 і 11 класів — на третій курс на спеці
альності:

будівництво і експлуатація колійного господарства за
лізничного транспорту; електротягове господарство за
лізниць;

енергопостачання і енергетичне господарство залізнич
ного транспорту;

бухгалтерський облік.
Прийом заяв з 1 квітня по 5 серпня 1969 року. Вступні 

екзамени з 3 по 15 травня (1-й потік), з 1 по 20 червня 
(2-й потік), з 1 по 20 лігнін (3-й потік) і з 10 по 20 
серпня (4-й потік).

Вступники здають такі екзамени: з російської мови 
(диктант), математики (усно).

Особи, що закінчили середню школу, складають екза
мени з російської мови (твір) і математики (усно).

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Стипендія — на загальних підставах.

Адреса технікуму: м. Ростов-на-Дону, вул. Горько
го, 113.

Телефони: 98-20-97; 6-15-48.

АНАНЬЇВСЬКИЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
ТЕХНІКУМ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1969-1970 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА СТАЦІОНАРНЕ
1 ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

СТРОК НАВЧАННЯ:
з відривом від виробництва на базі неповної 

середньої школи — 2 роки 10 місяців, на базі се
редньої школи — 1 рік 10 місяців;

без відриву від виробництва на базі неповної 
середньої школи — 4 роки, на базі середньої 
школи — 2 роки.

Вступники складають такі екзамени:
па базі неповної середньої школи — з росій

ської або української мови (диктапт) і матема
тики (усно);

на базі середньої школи — з російської або 
української ь#ови і літератури (твір), математи
ки (усно).

Документи приймаються до 31 липня 1969 року 
(від випускників середніх ШКІЛ — ДО 115 серпня).

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня. На заочний 
відділ з 11 по 20 червня, з 11 по 20 липня, з 43 
по 20 серпня.

Особи, які мають стаж роботи 2 роки, зарахо
вуються поза конкурсом.

Адреса технікуму: м. АНАНЬЇВ ОДЕСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, вул. ПУШКІНА, 62.

ДИРЕКЦІЯ.
і

«Л4ОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

(Закінчення анкети).

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: 
секретаріату — 29-33 55, відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55,
Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 

по пресі, м, Кіровоград, вул. Гліпки, 2.
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