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ГІСТЬ ГЕРОЇВ 
„ПАРТИЗАНСЬКОЇ ІСКРИ“

МИКОЛАЇВ. (РАТАУ). В селі Кримв.і Первоыансьхого • 
району, там, де була створена і діяла підпільна комсо1« 
мольська організація «Партизанська іскра», відбувся 
урочистий пленум обкому комсомолу, присвячений пам’яі 
ті юних героїв. Засідання пленуму проходило в парку, 
посадженому ЗО років тому майбутніми підпільниками, 
біля їх братських могил.

Були присутні делегації міста Миколаєва, всіх районів 
Області та ряду областей України.

Після доповіді секретаря обкому ЛКСМУ Валентина 
Тсрещенка. на пленумі виступили член «Партизанської 
іскри» Юрій Ішаченко, учениця Крнмкської ордена 
«Знак пошани» середньої школи ім. Партизанської іскри 
Люда Бурятинська, перший секретар Перпомайського 
райкому комсомолу Вячеслав Педашевський. робітним 
Чорноморського суднобудівного заводу Анатолій Калінін,
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ДРУ31 З БРАТНЬОЇ 
БОЛГАРІЇ — ГОСТ? 
КІРОВОГРАДЦІВ

23 травня в Радянсько
му Союзі розпочалися 
Дні болгарської культу
ри, присвячені 25-річчю 
соціалістичної революції 
в Болгарії.

В цей день у 
граді віце-консул 
рального 
Болгарської 
Республіки в СРСР Анна 
Димитрова, 
на орденоносну

Кірово- 
Гене- 

консульства 
Народної

яка прибула 
Кірово- 

градщину одночасно з 
делегацією Толбухінської 
окружної організації Ди- 
митровської Комуністич
ної Спілки Молоді, о 16 
годині в приміщенні мі
ського лекторію зустріла
ся з місцевими журналіс
тами — працівниками об
ласних газет «Кірово
градська правда» і «Мо
лодий комунар», облас
ного радіо і телебачення, 
кіровоградської 
газети 
му».

Гостя 
разючі 
в її країні 
вільного розвитку. Зокре
ма, вона підкреслила, що 
за цей час при братній 
допомозі Радянського 
Союзу та інших соціаліс
тичних країн відстала аг
рарна Болгарія стала 
державою високорозви- 
нутої індустрії й експор
тує свою продукцію в 103 
країни світу. Разючі «змі
ни сталися в освіті й куль
турі. Кількість вищих 
бових закладів зросла 
цей час у п’ять разів, 
кількість студентів — 
дев'ять разів.

А. Димитрова повідала 
також про те, як болгар
ський народ готується зу
стріти 25-річчя своєї со
ціалістичної революції, як 
зміцнює дружбу з радян
ським народом.

районної
«Зоря комуніз-

розповіла про 
зміни, що сталися, 

за 25 років
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Редактор газети «Кіро
воградська правда» А. ГЕ 
Мостовий, голова коміте
ту по радіомовленню і те
лебаченню О. Б. Цибуль- 
чак, директор телестудії 
Ф. О. Цигульський роз
повіли, який великий ін
терес проявляють чита-» 
чі, слухачі радіо, телегля
дачі до братньої Болгарії, 
поділилися творчими пла
нами .щодо висвітлення 
радянсько « болгарськи X 
зв’язків.

Увечері 23 травня в при
міщенні обласної філар
монії відбувся вечір, при
свячений Дню болгарсь
кої освіти, культури і сло
в’янської писемності. Йо
го відкрила коротким 
вступним словом голова 
міського Товариства ра
дянсько - болгарсь к о ї 
дружби В. О. Цис. З допо
віддю про День болгарсь
кої освіти, культури і сло
в’янської писемності ви
ступив голова правління 
обласного Товариства 
радянсько <■ болгарськ о ї 
дружби О. К. 
Про розквіт 
Болгарії, про 
зв’язків між 
Кіровоградської 
Толбухінського 
йшлося в доповіді, 
це ж під схвальні оплески 
всіх присутніх говорили і 
гості — віце - консул Ан
на Димитрова, перший се
кретар Толбухінського 
окружкому комсомолу, 
керівник молодіжної ор
ганізації Жельо Добрев.

Учасників вечора теп
ло вітали терміст ордена 
Трудового. Червоного 
Прапора заводу сільсько
господарського машино
будування «Червона зір
ка» Ю, М. Мативоз, ви-

Устинчик. 
братньої 

зміцнення 
трудящими 

і області і 
округу 
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В ЦІІ ЛКСМУ

31 ТРАВНЯ-
КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ
СУБОТНИК,
ПРИСВЯЧЕНИЙ 50-річчю ЛКСМУ

кладач Кіровоградського 
педінституту імені О. С. 
Пушкіна Л. І. Добржансь- 
ка, голова первинної ор
ганізації Товариства ра
дянсько - болгарсь к о ї 
дружби на швейній фаб
риці О. Г. Зайцева.

На закінчення 
відбувся великий 
Черг.

* ♦ і>
24 травня зранку

знайомилися з обласним 
центром. Всюди їх зустрі
чали з братерською теп
лотою і щирістю.

вечора 
нон-

гості

і* $4

Делегація болгарської 
молоді поклала квіти до 
підніжжя пам’ятника В. І. 
Леніну.

Побувавши б обласно
му краєзнавчому 
гості 
двічі 
ної 
Вони 
бригадою, з 
імені XX з’їзду КПРС, зу
стрілися з колгоспниками, 
молоддю.

+ *

музеї, 
відбули у бригаду 

Героя Соціалістич- 
Праці О. В. Гіталова. 

ознайомилися з 
колгоспом

*

25 травня 
комсомольці 
ми Кремгеса. 
рілися з і 
міськкому партії і міськ
кому комсомолу, побува
ли на Кременчуцькій ГЕС.

* ♦ »

толбухінські 
були гостя- 

Вони зуст- 
працівниками
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26 травня олександрій
ські шахтарі тепло зуст
річали болгарських дру
зів. Комсомольські ак
тивісти розповіли членам 

делегації Толбухінського 
окружкому ДКСМ про 
організацію соціалістич
ного змагання між моло
дими робітниками, позна
йомили з містом.

Історія Радянської держави невід'ємна од героїч
них справ спадкоємців Великого почину. Наш народ 
пам'ятає і ніколи не забуде славну когорту зачина
телів ударного руху новаторів соціалістичного зма
гання в роки перших п'ятирічок.

Рішення XXIII з’їзду КПРС надали соціалістичному 
змаганню нового розмаху, нових рис. Підвищити 
ефективність народного виробництва — головне зав
дання нашого часу.

Небагато залишилося до славного ювілею — 
50-річчя Ленінської Комуністичної Спілки Молоді Ук« 
раїни. І напередодні свята ми виходимо на свій удар» 
ний Комуністичний суботник. Він буде важливою ві
хою дальшого розвитку масового змагання на честь 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна.

ЦК ЛКСМУ прийняв постанову про проведення 
ударного комуністичного суботника напередодні 
славного ювілею — 50-річчя комсомолу України.

Серед комсомольсько-молодіжних колективів, мо
лодих виробничників республіки шириться соціаліс
тичне змагання за гідну зустріч 100-річчя з дня на
родження В. І. Леніна і 50-річчя Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді України. Розгортається бо
ротьба за виконання взятих соціалістичних зобов'я
зань по збільшенню виробництва промислової і сіль
ськогосподарської продунції, успішне здійснення 
завдань п'ятирічки.

Комсомольські організації заводу ім. 15-річчя 
ЛКСМУ м. Донецька, шахти «Ново-Павлівська» трес
ту «Краснолучвугілля» Луганської області, заводу 
«Більшовик» м. Києва, колгоспу ім. Леніна Чемеро- 
вецького району, Хмельницької області, студенти і 
учні Харкова, Дніпропетровська та Одеси виступили 
з ініціативою провести 31 травня ц. р. ударний ком
сомольсько-молодіжний суботник.

У суботнику виявляють бажання взяти участь ве
терани, вихованці комсомолу України.

Кошти, зароблені під час комсомольсько-молодіж
ного суботника, присвяченого 50-річчю ЛКСМ Украї
ни, юнаки і дівчата вирішили перерахувати на раху
нок міськкомів і райкомів ЛКСМ України.

ЦК ЛКСМ України схвалив ініціативу комсомоль
ських організацій заводу ім. 15-річчя ЛКСМ України 
міста Донецька, шахти «Ново-Павлівська» тресту 
«Краснолучвугілля» Луганської області, заводу «Біль
шовик» міста Києва, колгоспу ім. Леніна Чемеро- 
вецького району, Хмельницької області, студентів і 
учнів міст Харкова, Дніпропетровська та Одеси про 
проведення 31 травня 1969 року ударного комсо
мольсько-молодіжного суботника.

Йдучи назустріч побажанням комсомольців і мо
лоді, створити «Фонд комсомолу України», в який 
будуть перераховані кошти, зароблені під час су
ботника.

Ця червона субота залишиться в історії комсо
мольської організації республіки, як приклад трудо
вої доблесті юнаків і дівчат в ім’я перемоги ко
мунізму.

Ми виходимо на суботник, усвідомлюючи його ве
лике мобілізуюче значення. В. І. Ленін, характери
зуючи роль Великого почину, вказував, що створен
ня і зміцнення соціалізму вимагає найдетальнішого, 
намупертішого героїзму масової і буденної праці.

Так> нехай же наш ударний комсомольський субет- 
ник стане великим святом прації
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РОЗМОВА 
З ЮНІСТЮ

За п’ятьма морями стоїть місто. Біле, 
воно відкривається як тільки теплохід 
вийде з-за гори, яку на десятки верст 
в окрузі називають Московицею. Ім'я у 
міста — Кремгес. Є у його назві щось 
індустрійне, сучасне, хоч і звучить воно 
трохи сухо — Кремгес. Звичайно, таким 
містам, як це, що їм від роду трохи 
більше десяти, дають зараз більш пое
тичні назви — Світлогорськ, Дивно- 
горськ, Сонцегорськ, та не в назві 
справа.

У червні Кремгес відсвяткує своє 
15-річчя. Вік, якщо його порівняти на
віть з людським, досить юний. Людина 
тільки в 16 років стає повнолітньою. Він 
же, Кремгес, пережив уже свою юність, 
а можливо, ніколи з нею й не розлучав
ся. Його будували молоді. В кінці 
весни 1954 року біля причалу села Та- 
бурища пришвартувався буксир «Біль
шовик» з низкою барж. На берег зій
шли люди і сказали: «Тут буде місто». 
Нове місто зобов'язане своїм народжен
ням Кременчуцькій ГЕС, яка росла ра
зом з ним. Побудована гідроелектро
станція, її енергія живить десятки міст 
і сіл, А місто росте. Росте і пам’ятає 
своїх будівельників, пам'ятає молоді і 
міцні руки, бачить творіння тих рук — 
Кременчуцьку ГЕС.

Зробивши свою справу, роз’їхались 
гідробудівники. їх можна зустріти на 
Вілюї і в Усть-Ілімі. Вони зводили Асу
ан в ОАР і Київську ГЕС. Ті, що були 

10—15 років тому комсомольцями, ста
ли людьми, про яких говорять «серед
нього віку». Для Кремгеса ж вони зав
жди залишаться молодими. — Тесляр 
Степан Олизько і каменяр Іван Рогоз- 
ський, штукатур Віра Колос і слюсар 
Анатолій Скрипка. А про Бориса Пав
ленка, який будував Куйбишевську і 
Кременчуцьку гідроелектростанції, а 
потім працював на Асуані, розповіда
ють легенди. Трагічний випадок обірвав 
життя Бориса. Та він живе у книжках, 
живе у спогадах поморян, як люблять 
називати себе жителі Кремгеса. Мабуть, 
вони праві. Адже п'ять морів, про які 
я говорив, не видумка. Полічіть самі: 
Каховське, озеро імені Леніна, Дніпро- 
дзержинське, Кременчуцьке, Київське... 
На одному з них, на Кременчуцькому, і 
стоїть Кремгес.

Сьогодні там, де ще 10 років тому 
ревли потужні самоскиди і в прорані ки
пів ще не загнузданий Дніпро, стоїть 
ГЕС. І тиша. Тільки гудки пароплавів 
та шум турбін порушують її. Часто на 
асфальтовій доріжці, яка веде до греб
лі, можна бачити стару людину. Це Ге
рой Соціалістичної Праці Михайло 
Дмитрович Карпов. Це він разом з сина
ми, дочками і невістками будував гід
роелектростанцію. Про що він думає у 
ці хвилини, коли йде до греблі? Мабуть, 
про тих, хто разом з ним будував її. 
Про Бориса і про Анатолія. Він думає 
про молодих. І про тих, хто прийняв 

із рук гідробудівників ЦЮ споруду, о 
той час ще третю на Дніпрі гідроелек
тростанцію.

Я розповім вам про них, про молодих 
господарів Кременчуцької ГЕС. Ось 
хоч би про Тетяну Дзюбу, лаборантку, 
секретаря комсомольської організації. 
Вона приїхала на будову разом з бать
ком у 1960 році. Коли ще навчалася в 
школі, ходила на ГЕС разом з одно
класниками на екскурсію, а після шко
ли прийшла сюди на роботу. Нещодав
но Таня стала кандидатом у члени 
КПРС. Коли її запитали, яка важлива по
дія була в її трудовому житті, дівчина 
відповіла:

— Те, що я прийшла працювати на 
ГЕС, на підприємство комуністичної 
праці.

Хто найбільше відчуває себе тут гос
подарями, так це хлопці із підстанції. 
Звідси, де вони чергують, де густо 
переплелися проводи І видзвонюють 
ізолятори, розбігаються з різні кінці 
лінії електропередач. Надійде команда 
від чергового інженера станції, корот
кий рух рукою — і проводами побіг 
струм. На підстанції три комсомольці: 
Володимир Фурса, Вячеслав Хоменко, 
Валерій Кулибаба. По-різному вони 
прийшли на цю дільницю. Та поки що 
зраджувати своїй професії не збира
ються. Поки. Тому що Вячеслав і Вале
рій навчаються в інституті, а там, на
певне, — нова робота, нові захоплення 
своєю професією.

Дільницю зв’язку називають «служ
бою точного часу». Мабуть, тому, що, 
крім основної роботи, до обов’язків 
зв'язківців входить нагляд за електрич
ними годинниками, а вони, годинники, 
як відомо, для підприємства, де все 
розраховано до секунди, грають не ос
танню роль. Хоч хлопці вважають сво
їм основним досягненням добре постав
лену службу внутрістанційного зв’язку, 

Працюють на цій дільниці і дівчата. 
Людмила Марякіна і Лариса Савченко, 
крім своєї основної спеціальності теле
фоністок, оволоділи суміжною — елек
тромонтера. Якщо вже говорити про 
громадські професії, то: Лариса — за
ступник секретаря комсомольської ор
ганізації ГЕС, а Людмила — учасниця 
художньої самодіяльності. Нещодавно 
проводжали в армію хлопців. І тут на 
«вогнику» Людмила одержала на свою 
адресу стільки оплесків, що іншому б 
вистачило на все життя.

Володимир Вереда на ГЕС прийшов 
слюсарем. А зараз він черговий маши
ніст у турбінному цеху. Під його Ела- 
дою 12 агрегатів. Скажіть, хіба це не 
господар на гідроелектростанції?

Можна називати ще нові імена. Про 
кожного із 32 комсомольців мені гово
рили багато хорошого. Всі вони від
мінні виробничники, а свій вільний час 
уміють заповнити вщерть. Хоч якраз 
того вільного часу їм і не вистачає. 
Адже 27 комсомольців із 32 навчають
ся у вузах і технікумах. Така вже ро
бота на гідроелектростанції, де все 
обладнано найновішими приладами, су
часним устаткуванням. Та коли випадає 
вільна година, хлопці і дівчата вихо
дять на човнах на дніпровий простір, 
мчать, розрізуючи хвилю, на водних 
лижах, або збираються у своєму клубі.

Будівництво Кременчуцької ГЕС бу
ло ударною комсомольською будовою. 
Тоді організація нараховувала тисячі 
членів Спілки, а зараз їх — 32. Але 
вони справжні спадкоємці гідробудів
ників. Своєю працею вони продовжу
ють юність тих, хто зводив ГЕС, хто вес
ною 1954 року ступив на цю землю, 
щоб побудувати третє диво на Дніпрі.

' • 3. ГАНОЦЬКИЙ
спецкор «Молодого комунара».

м. Кремгес.

ЗАВТРА—ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА

Прикордонники — учасники боїв біля острова Дамаиський — на Красній площі 
в Москві. Серед них — Лідія СТРЄЛЬНИКОВА. нагороджена орденом Червоної Зір
ки, — дружина старшого лейтенанта І. Стрельникова, який загинув смертю хоробрих 
з бою з китайськими провокаторами і бригадир дсржпромгоспу із села Ннжне- 
Михайлівки Г. А. АВДЄЄВ, нагороджений медаллю «За бсііопі заслуги'».

Фото АПН.

Служать на кордоні 
Терлецькі...
Фашисти рвалися до Сева

стополя. А там, у місті над 
морем, воїни і цивільне насе
лення готували укріплення, 
гцоб зустріти ворога вогневою 
завісою. Цс добре розуміли 
захисники тунелю, які ось 
уже кілька днів стримували 
натиск гітлерівців. Сотні во
рожих трупів застелили під
ступи до нього. Нелегко було 
й нашим. Кінчались боєприпа
си і продовольство. Знемагали 
від спраги поранені. Підмогу 
»гекати було нізвідки. Ось уже 
відбито четверту атаку. Ко
мандир зібрав .знесилених бій
ців. Він не наказував. В тако
му випадку він не міг наказу
вати. Та всі погодилися .з 
командиром... Знову пішли в 
атаку фашисти. Тунель мов
чить. Знахабнілі вороги уже 
досяглії входу, як раптом 
страшенний вибух змішав усе 
навколо, поховавши під улам
ками скелі сотні гітлерівців...

У штабі радянських військ 
почули цей вибух І вирішили, 
що весь загін загинув. Та зго
дом докотилася чутка про 
Балаклавськнй партизанський 
загін, яким командував лейте
нант Олександр Степанович 
Терлецький. Значить, прикор
донники, які захищали ту

нель, таки встніли піти в го
ри. А там, з’єднавшись із пар
тизанами, вони робили сміли
ві набіги па ворожі гарнізони, 
знищували склади І техніку, 
розгромили далекобійну ба
тарею.

Наступала зима. Все важче 
стало діставати боєприпаси і 
харчі. Вийшла з ладу рація. 
Партизанське командування 
приймає рішення послати че
рез лінію фронту лейтенанта 
Терлецького. Сміливець пере
йшов лінію фронту, доповів 
про дії партизанів. А незаба
ром літак скинув все необ
хідне для партизанів.

Лейтенант знову повертався 
в загін, та підірвався на міні. 
Непритомного його взяли в 
полон. Гітлерівці дізнались, 
що до їх рук потрапив колиш
ній начальник прикордонної 
застави,/ Спочатку фашисти 
обіцяли радянському офіцеро
ві золоті гори, але, коли тон 
на всі їх намагання відпові
дав мовчанкою, почали люто 
катувати. Ного прив’язували 
вірьовкою І скидали в урви
ще, а потім витягали по 
гострих скелях. Вкрай розби
того Терлецького тяглн по 
камінній дорозі за підводою 
ще кілька кілометрів до села

Соколиного. Тут його мали 
стратити. В останню хвилину 
герой знайшов у собі сили, 
щоб вигукнути «Хай живе 
Севастополь!»

...Вздовж східного кордону 
нашої Вітчизни крокує наряд 
прикордонників. На його чолі 
йде старший лейтенант Олек
сандр Терлецький, високий 
стрункий юнак. Цс сип нашо
го земляка, який теж обрав 
нелегку, але почесну службу 
на передньому краї Вітчизни. 
А на південному рубежі, на 
заставі, де служив Олександр 
Степанович Терлецький, чер
говий на перекличці щоразу 
називає двох Олександрі!) 
Тсрлецьких. За першого пра
вофланговий відповідає:

— Загинув у боротьбі за 
свободу і незалежність нашої 
Батьківщини.

Коли називають ще одного 
Терлецького, в шерензі чітко 
лупає:
- Я!
Це племінник Олександра 

Степановича, теж Олександр 
На заставі, крім нього, слу
жить ще шість земляків від
важного прикордонника. А 
завтра, коли люди в зелених 
кашкетах святкуватимуть спій 
день, на заставу прибудуть 
іцс три комсомольці з села 
Станкуватого, де народився 
О. С. Терлецький,

Кілька днів тому на першо
му районному зльоті червоних 
слідопитів піонерській дружи
ні Новостанкуватської вось
мирічної школи присвоєно 
ім’я О. С. Терлецького.

лі. КРАСКОВСЬКИИ.
Добровеличківський район.

ваш из
Предмет вивчення соціологів—закріплення 
молодих сільськогосподарських кадрів

Більше мільйона радянських молодих людей навчається у вищих і се
редніх спеціальних сільськогосподарських учбових закладах. їх випускники 
працюють агрономами, зоотехніками, економістами, інженерами. Деякі 
проблеми підготовки і місця молодого спеціаліста на селі розкриває до
слідження харківських соціологів.

Для Олексія Каплуновського майбутня про
фесія агронома визначилася ще в шкільні 
роки, в рідному селі Олександрівні. Він 
полюбив працю хлібороба спочатку на при
шкільній дослідній ділянці, а потім — кол
госпі. І колії школа була закінчена, Олексій 
не роздумував, куди ні ги далі.

Вирішивши стати агрономом, син кол
госпника спочатку закінчив сільськогоспо
дарський технікум у своєму ж районі, а 
потім вступив до Харківського сільськогос
подарського інституту. Отримавши диплом 
агронома вищої кваліфікації, пін повернувся 
в рідну Олександрівну.

Зараз Олексій Каплуновський — голова 
великого в Харківській області колгоспу 
імені Тімірязєва. Змінивші! на цьому пос
ту свого батька, який пішов на пенсію, мо
лодий агроном з успіхом веде господарство.

— Ось до таких спеціалістів сільського 
господарства, які нещодавно були студен
тами сільськогосподарських вузів області, і 
були звернуті запитання анкети соціологіч
них досліджень, — розповів кореспонденту 
АПН керівник цих досліджень, старший ви
кладач кафедри політекономії Харківського 
сільськогосподарського інституту Якій Тй- 
моха. — Ця категорія сільських спеціалістів 
становить 70 процентів усіх наших агроно
мів, зоотехніків, інженерів.

Більшість молодих спеціалістів заявили 
при опитуванні, що задоволені наданою їм 
після закінчення вузу роботою. Вони зай
мають посади агрономів, зоотехніків, еко
номістів, інженерів по експлуатації техніки 
— у відповідності із спеціальністю, якою ово
лоділи в інституті. Колгоспи і радгоспи ви
ділили їм упорядковані квартири, забезпе
чили доброю заробітною платою, яка перед
бачає щомісячні надбавки за високі показ
ники в роботі.

Майже всі молоді люди (80 процентів) 
вказали, що вони мають чітко визначене ко
ло обов'язків. Цс характеризує ті зміни, 
які відбуваються в складі спеціалістів кол
госпів І радгоспів. Десять—п'ятнадцять ро
ків тому и господарствах області як прави-

ТЕОРЕТИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ

Комсомольці та мо
лодь Олександрійсько
го електромеханічного 
заводу провели теоре
тичну конференцію за 
працями Володимира

ло, було два провідних спеціалісти; агроном 
і зоотехнік. Вони займалися дужо широким 
колом питань, і чітко виділити їх обов’яз
ки було нелегко. А зараз, крім агрономів 1 
зоотехніків, є спеціалісти з вищою освітою 
з механізації і електрифікації виробничих 
процесів, планування, економіки, будівництв 
ва, нормування і наукової організації праці. 

Вельми цікаві результати дали досліджен
ня тих методів, які частіше всього викорис
товуються для підвищення спеціальних 
знань. Це і праця над рефератами, які уза
гальнюють передовий досвід, а потім ви
даються як посібники для спеціалістів ін
ших колгоспів та радгоспів. Це й участь 
в роботі рад при районних виробничих уп
равліннях, які створені для керівництва ді
яльністю молодих спеціалістів. Це і пав» 
чания в заочній аспірантурі. Між іншим, 
таке навчання дозволяє вибирати теми май
бутніх досліджень, безпосередньо підказа
них практикою.

З кожним роком у сільськогосподарські 
вузи поступає все більше молоді з села. Ді.» 
тп колгоспників і робітників радгоспів скла
дали 80 процентів абітурієнтів сільськогос
подарських вузів Харкова п 1908 році. І 
це цілком закономірно: успадкована від 
батьків любов до землі, глибокі соціальні -- 
зміни в селі, високий ріст культури на. селі 
— все це, безумовно, впливає при виборі 
молодими людьми свого життєвого шляху.

Звичайно, це не означає, іцо псі випуск? 
пики сільських шкіл стануть агрономами 
або зоотехніками. В Харкові 20 вузів, - де 
навчається більше ста тисяч студентіп. Ін
ститути міста готують спеціалістів для різ
них галузей народного господарства, науки 
і техніки. До того ж, кожний може за ба; 
жання.м поїхати навчатися в інше місто. 
Вибір майбутніх спеціальностей настільки 
широкий і різноманітний для кожної моло- 

людини, що вона легко може вибрати 
яка її найбільше цікавить, в тому чне» 
звичайно, і «сільську» професію.

М. ІІЕСВИСТЕІІКО, 
кореспондент АПН.

дої 
ту, 
лі.

Ілліча Леніна. На ній бу
ло обговорено ряд тво
рів вождя та заслухано 
реферат робітниці тран
сформаторного цеху 
А. Плосконос.

ТРУДОВЕ 
ВИХОВАННЯ - 

СПРАВА 
КОМСОМОЛУ

Семінар 
первинних 
ських організацій 
тему: «Трудове
вання молоді — спра

ва комсомолу» відбувся 
У Вільшанському Г

секретарів 
комсомоль- 

на 
вихо-

Вільшанському РК

ЛКСМУ, Семінар роз
глянув ще ряд важли
вих питань: виховання
молодих колгоспників 
на трудових традиціях, 
роль комсомольської 
організації в 
за зміцнення 
дисципліни.

Ватажки молоді під
вели підсумки роботи 
комсомольсько - моло
діжних колект и в і в, 
бригад, ланок.

Лекцію про міжнарод
ний молодіжний рух 
прочитав лектор райко
му КП України Г. Крав
ченко.

боротьбі 
трудової

І
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1. Переможці конкурсу: Марія Максимчук (в
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 27 травня. Перш» 

програма. 11.15 — ТелевістІ. (К). 
11.25— Кіножурнал. (К). 11.35 — 
Шкільний екран. Фізика длй 
учнів 10 класу. Консультація до 
іспитів. (К). 12.10 — Кіножур
нал та художній фільм «Одні' 

(Кіровограді 
(К). 18.00 — 
Тележурнал«
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центрі), Людмила Криворучко (ліворуч) і Надія Доброрадних,
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ПЕРЕМОЖЦІ ЖИВУТЬ
У ЗНАМ’ЯНЦІ
КОНКУРС МАЙСТРІВ МАШИННОГО доїння

II
2. Після напруженої години. Молодий 

дояр колгоспу «Победа» Новоукраїнсько- 
ю району Віктор Васильєв.

їх було двадцять шість. Двадцять шість учас
ників захоплюючого конкурсу на звання кра
щого майстра машинного доїння корів, Він 
проводився в області вперше.’ Втім, одну хви
линку. Слово старшому зоотехніку головного 
управління по виробництву продуктів тварин
ництва і птахівництва Міністерства сільського 
господарства УРСР К. П. Довгаленку:

— Цей конкурс перший в нашій республіці. 
Незабаром змагання відбудуться в усіх облас
тях і завершаться всеукраїнським фіналом на 
Київщині

Механізація — майбутнє тваринництва. Але ж до 
машини неграмотну в технічному відношенні людину 
не поставши. Отже, головна мста змагання — про
пагувати технічні знання, розповсюджувати кращий 
досвід передовиків, сприяти прискоренню комплекс
ної механізації всіх виробничих процесів на молочно
товарних фермах.

Місцем обласного конкурсу — молочно-то
варна ферма артілі «Шлях Ілліча», була вибра
на не випадково. Ця ферма — справжня фаб
рика молока. Всі виробничі процеси, починаю
чи з доставки кормів і кінчаючи доїнням і 
транпортуванням молока, повністю механізо
вані. Доярки працюють у дві зміни. Затрати

Фото в. КОВПАКА.3. Група учасників конкурсу на фермі колгоспу «Шлях Ілліча».

праці на центнер молока зведені тут до мі
німуму.

Організація праці на знам’янській фермі ду
же сподобалася молодим учасникам конкурсу. 
Представимо їх читачам:

— Марія Нужна, комсомолка, з колгоспу їм. Дзср- 
жинського Устииівського району;

— Людмила Криворучко, комсомолка, з колгоспу 
ім. Дзсржинського Знам’янського району;

— Галина Скочко, комсомолка, з колгоспу <Кому
ніст» Новомиргородського району;

— Павло Сологуб, комсомолець, з колгоспу ім. XIX 
партз’їзду Вільшапського району;

—• Марія Монаша з колгоспу «Зоря комунізму» 
Новоархангельського району;

— Валентина Семенюк, з колгоспу «Мир» Гайво- 
ронського району;

— Ганна Пасхал, з колгоспу «Правда» Доброве- 
лнчківського району;

— Віктор Васильєв, з колгоспу «Победа» Новоукра- 
їнського району.

Серед учасників конкурсу були й «господарі 
поля», доярки з колгоспу «Шлях Ілліча» Марія 
Максимчук і Надія Доброрадних.

Напередодні конкурсу було зроблено комп
лектацію груп корів за результатами пробного 
доїння, приблизно встановлені затрати часу на 
їх доїння, доярки і дояри жеребкуванням ви
значили собі групи корів.

І ось ранок 23 травня. Сонце ще не випливло 
з-за горизонту, а на фермі вже йшли останні 
приготування до старту змагань. Члени жюрі 
конкурсу начолі з заступником начальника 
обласного управління сільського господарства 
Ю. М. Лисенком займають місця у двох кор
пусах ферми.

Слюсар-наладчик Віктор Яровий увімкнув 
доїльну установку «Імпульс». Змагання поча
лось. Доярки і дояри демонструють свою май
стерність у підготовці апарату до роботи, в 
машинному доїнні, в додержанні всіх зоотех
нічних та ветеринарних вимог. Через півтори 
години іспит на майстерність закінчено...

Нарешті, настає урочиста хвилина. Голова 
жюрі Ю. М. Лисенко оголошує прізвища пере
можців. Це комсомолка Марія Максимчук, 
доярка артілі «Шлях Ілліча» Знам’янського ра
йону, комсомолка Людмила Криворучко з кол
госпу ім. Дзержинського Знам’янського райо
ну, Надія Доброрадних з колгоспу «Шлях Іл
ліча» Знам’янського району, Іван Остапенко з 
колгоспу «Дніпро» Онуфріївського району.

Всі учасники конкурсу були нагороджені по
дарунками, грамотами обласного управління 
сільського господарства, обкому профспілки 
робітників і службовців сільського господар
ства, а молоді тваринники — грамотами обко
му комсомолу.

неприємності». 
17.40 — ТелевістІ. 
^Пропагандист». _____,___
(Львів). 18.30 — Урочисте’ від
криття Декади української лї« 
тератури і мистецтва в РРФСР* 
В перерві та по закінченню —• 
теленовпни. (М). 21.30 — »Ро« 
бітниче життя». Тележурнал^« 
(Кіровоград). 22.00 — ’«Одні не« 
приєності». Художній фільм« 
(Кіровоград).

СЕРЕДА, 2Э травня. Перша 
програма. 11.00 — ТелевістІ. (КГ. 
11.10 — Навчальний кінофільм 
для водіїв. (К). П.20 — Кіно-« 
журнал та художній фільм «Ан< 
на Кареніиа». І серія. (Кірово* 
град). 17.15 — «Марсельєза», 
Прем’єри музичного телеспек« 
таклю. (Дніпропетровськ). 18.00
— До 100-річчя з дня народжен
ня В. 1. Леніна. «Ідеї і справи 
Леніна безсмертні». (К). 18.20 — 
Програма передач. (К). 18.30 — 
'«Подвиг». Телеальманах до Дня 
прикордонника. (М). 19.30 —■
«Читаючи ваші листи». Кон
нерт. (К). 20.30 — Інформаційна 
програма »Час». (М). 21.15 •—
Програма кольорового телеба- 
чення. «Відпочивайте разом і 
нами». Музичний фільм, (К)1 
22.15 — «Лина Кареніиа». Ху-« 
дожиій фільм. І серія. (Кірово* 
град). 23.10 — Наші оголошення« 
(Кіровоград)

Друга програма. 22.30 — Пош« 
говий калейдоскоп. (К). 23.30 — 
Новини. Коментар. (М).

ЧЕТВЕР, 29 травня. Перша 
програма. 11.00 — ТелевістІ. (К). 
11.10 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Анна Кареніиа»', 
II серія. (Кіровоград). 18.10 — 
«Кіт у чоботях». Спектакль Мін
ського театру ляльок. (К). 19.00
— Рейд. (К). 20.15 — Реклама,
(К). 20.30 — Інформаційна про
грама «Час». (М). 21.15 — До
відкриття п'ятого конкурсу 
бальних танців. (К). 22.00 —
«Анна Кареніиа». П серія. (Кі
ровоград).

Друга програма. 22.00 — «Мо
ди сезону». (Софія). 22.50 —• 
Музик.« і життя. Тележурнал. 
(Львів).

А. КРЯТЕНКО.

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ 
ВІВТОРОК. 27 травня. 10.00 — 

Телевізійні новини. (М). 10.15 — 
«Маршрутами п’я т и р і ч к и», 
(Мінськ). 10.15 — Телеагентство 
«Піоиерія». (Куйбишев). 11.15 — 
Телевізійні вісті. (К). 11.25 —
Кіножурнал. (К). И.35 — Шкіль
ний екран. Фізика для учнів 
X класу. (К). 12.10 — Телефільм 
«Голос». (К). 17.00 — «Секрети 
красивого танцю». 17.40 — Тслс- 
иізійні вісті. (К). 18.00 — Теле
журнал «Проп а г'а н д н с'т ». 
(Львів). 18.30 — Урочисте від
криття Декади української лі
тератури і мистецтва в РРФСР. 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«Вогні в Іванову ніч».

СЕРЕДА. 28 травня. ___
ТелевістІ. (К). 11.10 — Навчаль
ний кінофільм для водіїв. (К). 
11.20 — Художній фільм »Ін
спектор і ніч». (К). 16.15 — «По 
щучому велінню». Вистава Мін
ського театру ляльок. (К). 17.15 
— «Марсельєза». Телеспектакль. 
(Дніпропетровськ). 18.00 — До 
100-річчя з дня народження 
В. 1. Леніна. «Ідеї і справи 
Леніна безсмертні». (К). 18.30 — 
Тслеальманах «Подвиг». (М).
19.30 — ТелевістІ. (К). 19.50 — 
Актуальний екран. 20.20 — Му
зика. 20.30 — Програма «Час». 
(М). 21.15 — Програма Україн
ського кольорового телебачення. 
«Відпочивайте разом з нами». 
Концерт. (К). 22.15 — «Лікар 
Староверов». Телеспектакль.
23.30 — Новини. Коментар. (М).

11.00 —

За шахівницею 
авангардівці

; Знову ЧЄМПІ0Н
ч 4• Михайло Вороній

ВАРШАВА. 25 травня. 
(ТАРС), Абсолютним чем
піоном вврМн 3 гімііастіїйп 
вдруге підряд став москййч 
Михайло Воронім, який на
брав 24 травня на першості 
континенту Й ПОЛЬСЬКІЙ СТО
ЯНЦІ у багатоборстві 57,45 
бала.

Велику срібну медаль ви
грав 20-річщиї московський 

Клименко з 
',0р. Бронзова 

-------- поль
ському гіин^стоіі МІко.'іаіо 
*.\Уб>ч1. Його результат — 
06.85 бала.

гімнаст Віктор 
ГУМОЮ балів 57,,.. _ 
нагорода дістаїїйсь

У Кпемгесівськнх любителів спорту велике 
свято. 21 травня у Палаці культури імені 
І) 1 Леніна розпочалися чвертьфінальні зма
гання на першість центральної Республікан
ської ради ДСТ «Авангард» з шахів. У них 
беруть участь ЗО найснльніших спортсменів 
з усіх областей України - 29 кандидатів у 
майстри спорту СРСР і 7 першорозрядників. СпЙтнвну чесїь Кіровоградщнни захищають 
чотири шахісти - к*нД«Д«У к’аЛс,тв" с"°р 
ту з обласного центру Георіїй ДуОІв>а. каї'- 
іидат у майстри спорту кремгесівець Микола 
Мартнненко та пеРш®Р°вр"дниЛ'пИ3 КремГеса 
Валентин Волков І Юрій Маліков. _ .

Учасників привітав член Української феде
рації шахів, член президії Республікансько, 
ради ДСТ «Авангард», майстер спорту СРСІ 
Є. І. Поляк. (Київ).

Турнір буде проведено за »ІВС,"1’Р |̂КО” 
системою, ВІН триватиме 10 днів, шахісти 
які займуть перші сім місць, дістануть право 
участі у5півфіналі першості Республіканської 
РапеРеДдС:очаткПом Тршого туру головний суд- 

II г Хпоін (Київ) висловив за- явполення доРрі мії організаційшімії умовами 
доволення доорпмн І створили керівники

пеоііпій тур відзначився гострою, безком 
ппЖою боротьбою на всіх 18 дошках. До- 
Ж сказати що 13 партій закінчилися резі- 
льтативно і лише У Двох зафіксовано нічию. 
Чотири партії відкладено. ______ .

На жаль, не зовсім удало розпочали зма
гання наші земляки. Мартнненко грав па
сивно і зазнав поразки від першорозрядника 
з Луганська Остапенка. Допустивши помилку, 
невдовзі зупинив годинника і Дубівка у партії 
З першорозрядником Івановим (Харків). У
складному становищі відклав партію І Малі-
ков з кандидатом у майстри спорту Шальньо- 
вим (Донецьк). Зате Волков порадував. У
відмінному стилі він переміг кандидата у
майстри спорту Коштенка (Хмельницький).

Майстер спорту СРСР Є. 1. Поляк прочи. 
тав у колективі фізкультури «Чайка» лекцію 
про першість світу з шахів між ТІграном Пе
тросяном і Борисом Спасським, після чого 
провів сеанс одночасної гри на 20 дошках. 
Майстер виграв 11 партій, 4 закінчив внічию 
і 2 програв. Лекцію І сеанс він провів також 
у Палаці культури імені В. І. Леніна.

Наступного дня при дограванні відкладених 
партій першого туру кремгесівець Маліков 
визнав поразку під кандидата п майстри спор
ту з Донецька Шальньова.

У другому турі зафіксовані такі результати 
(у партіях, п яких грали кіровоградці); Ду
бівка — Озимок (Закарпаття) — 1:0, Волков
— Іванов (Харків) 0,3:0,5. Горшков
(Херсон) — Мартнненко — 0,3:0.5, Маліков
— Тепер (Вінниця) — 0:1 (Маліков зазнав 
другої поразки). Після другого туру лідирує 
група учасників, серед яких кандидат у май
стри спорту Подгаєцький (Харків), кандидат 
у майстри спорту Сахановнч (Харків), першо
розрядник Із Луганська Остапенко, кандидат 
у майстри споргу Дикарєв (Донецьк). У них 
но дві перемоги. У кіровоградців після дру. 
того туру такі результати: Волков — 1,5 оч
ка, Дубівка — і очко, Мартнненко — 0,5 оч
ка, Маліков — 0.

А. ШУЛІМОВ,

Лідирує Леонід Ціпес Iі

протягом двох 
іде боротьба за 
чемпіона
з 

До

рес- 
міжнародних 

кінця змагань 
три тури, 

результ а т і в 
майстер спорту

В Кіровоградському Па
лаці культури імені Жовт
ня вже 
тижнів 
звання 
публіки 
шашок,
залишилося 
Таблицю 
очолює 

Леонід Ціпес (м. Хар
ків) який набрав 10,5 оч
ка з 12 можливих. Добрих 
результатів в турнірі до
мігся кандидат у майстри 
спорту Іван Сотников (Лу-

ганська область). У нього 
8,5 очка. Вісім очок має 
майстер спорту Едуард 
Кархов (м. Одеса). По 7,5 
в майстрів спорту Анато
лія Куліша (м. Кірово
град) та Ярослава Білору
са (Донецька область). На 
півочка від них відстають 
майстри спорту Віктор Ук- 
радига (м. Одеса) і Марк 
Макрович (м. Київ).

М ІВАНЧЕНКО, 
суддя республікан
ської категорії, суддя 
змагань.

ОЧКО З СЄВЄРОДОНЕЦЬКА
Після перемоги над кадіївським «-Шахтарем» фут

болісти «Зірки» здобули ще одне очко — цього разу 
в Сєвєродонецьку. 25 травня вони зіграли внічию 
(1:1) з місцевим «Хіміком».

Наступна гра — 29 і рання у Харкові з «Мета
лістом».

м. Кремгес, Т^в^о^редахто^О^^
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4 crop. „Молодий комунар“ 27 травня 1060 року Ч-

І

Криворізький гірничозбагачувальний технікум МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО

/ ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2червня по 31

К0- 1

ЗО

ко-

НІ»

■приймаються

серпня;
10 літня, з

травня по

для підготовки 
мулярів, теслярів, малярів, 

малярів-штукатурів

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

♦ I

ія Первоглайського району Мпкол'аївсь. :
і. Первомайська, звідти автобусом Пср-'V' - II U |> Р U It I «І

Дніпропетровський

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Приймаються юнаки і дівчата з освітою 8 класів.

ДН РЕКЦ1Я,

(‘ЇУ Наша адреса і телефони

устаткування хімічних заводів, експлуатація автоматич
ного обладнання хімічних підприємств, технологія виро-' 
бів із пластмас, технологія лаків і фарб, технологія Гу
ми, аналітична хімія.

українською та російською мо- 
всіх -технікумів умовах.

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

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

«МОЛОДОЇ! КОММУНАР» орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград.

я&навчатися
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ім. О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ прийом студентів 
НА 1969-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ФАКУЛЬТЕТИ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ: 
фізико-матсматичннй (спеціальності — фізика і мате

матика, математика);
філологічний (спеціальності — українська меса і літе

ратура „російська мова і література);
факультет англійської мови; 
факультет фізичного виховання; 
музично-педагогічний.
Строк навчання на всіх факультетах — 4 роки, а по 

Спеціальності «Фізика і математика» — 5 років.
Прийом заяз до 31 липня.
Вступні екзамени з і по 20 серпня в обсязі програми 

Середньої школи.
НА ФАКУЛЬТЕТИ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ: 
філологічний, фізико-матсматичннй, фізичного вихован

ня, музично-педагогічний та підготовки вчителів почат
кових класів.

Строк навчання — 5 років.
Прийом заяв до 31 травня.
Вступні екзамени з 1 по 20 червня.
Вступники подають па ім'я ректора: заяву, автобіогра

фію, атестат зрілості або диплом про середню освіту, 
чотири фотокартки (розміром 3x4 см). медичну довідку 
(форма № 286). характеристику, витяг з трудової книж
ки або книжки колгоспника.

Документи надсилати па адресу: м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, І, педінститут, приймальна комісія.

РЕКТОРАТ,

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1969—1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:
ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ;

збагачення корисних копалин; 
агломерація і окускувапня руд; 
відкрита розробка родовищ корисних 

палин;
гірнича електромеханіка.

ВЕЧІРНЄ ВІДДІЛЕННЯ;
гірнича електромеханіка; 
збагачення корисних копалин; 
агломерація і окускувапня руд; 
відкрита розробка родовищ корисних 

палин.
Особи, які закінчили неповну середню шко

лу, приймаються на 1-й курс, а ті, що закін
чили середню школу — на 3-й курс.

Вступники складають такі екзамени;
па базі неповної середіпЛн школи — з ро

сійської мови (диктант) і математики (усно); 
па базі середньої школи — на спеціальність 
«Збагачення корисних копалин» і «Агломера
ція та окускувапня руд» — з російської літе
ратури (твір) і хімії (усно): на спеціальність 
«Гірнича електромеханіка» та «Відкрита роз
робка корисних копалин» — з російської літе
ратури (твір) і математики (усно).

Заяви приймаються:
на денне відділеші.ч — з 1 

липня;
иа вечірнє відділення — з

6 серпня.
Вступні екзамени;
па денне відділення — з 1 по
па вечірнє відділення — з 1 по

7 по 12 серпня,
До заяви (па ім’я директора технікуму) до

даються: документ про освіту (оригінал), ви
тяг з трудової книжки аба книжки колгосп
ника (для осіб, які мають стаж роботи, пе 
менше 2-х років), медична довідка (форма 
№ 286), три фотокартки (розміром Зх-І см), 
Свідоцтво про народження або паспорт, вій
ськовий квиток або приписне свідоцтво по
даються особисто.

Стипендія виплачується на загальних під
ставах. Іногородні забезпечуються гуртожит
ком.

За довідками звертатися па адресу- м. КРИ
ВИЛ РІГ, ПГЗК, ВУЛ. КАРМЕЛЮКА, 33.

ДИРЕКЦІЯ.

ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1963-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
СТАЦІОНАРНОГО 1 ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕНЬ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ!

ТЕРНІВСЬКИЙ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
ТЕХНІКУМОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1969—1970 навчальний рік денного і вечірнього 

відділень по спеціальностях:
НА БАЗІ 7-8 КЛАСІВ:
збагачення корисних копалин (денне відді* 

лення);
електрообладнання промислових підприємств і 

установок;
рухомий склад залізни-іного транспорту (денне 

відділення);
технічне обслуговування і ремонт автомобілів; 
водопостачання, каналізація та очищення про

мислових і стічних вод (денне відділення).
НА БАЗІ 10—11 КЛАСІВ: 
збагачення корисних копалин; 
електрообладнання промислових підприємств і 

установок;
технічне обслуговування і ремонт автомобілів; 
водопостачання, каналізація і очищення 

мислових і стічних вод (денне відділення).
Вступники подають заяву, автобіографію, 

дичпу довідку (форма № 286), 3 фотокартки, до
кумент про освіту (в оригіналі).

Прийом документів на денне відділення з 
1 червня по ЗІ липня 1969 року. Па вечірнє відді
лення — з 15 травня по 13 липня.

Іногородні забезпечуються гуртожитком. 
Прийом дівчат обмежений.
Адреса технікуму: м. Терни Дніпропетровської 

області, Тернівський індустріальний технікум.
ДИРЕКЦІЯ.

ПОЛТАВСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА 1969-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

На перший курс стаціонарного відділення 
неповної середньої школи) по спеціальностях: 

плодоовочівництво;
аг рохімія;
гідромеліорація.
Строк навчання па стаціонарному відділенні 3 роки 

6 місяців.
На заочний відділ на І та 3 курси по спеціальностях; 
плодоовочівництво;
гідромеліорація.
Заяви та документи про вступ на стаціонарний аіддіа 

приймаються до ЗІ липня на заочний відділ — до ЗО лис
топада.

До заяви додаються: документ про освіту (оригінал), 
автобіографія, 3 фотокартки (розміром Зх-1 см), медична 
довідка (форма № 286).

Вступні екзамени: па стаціонарний відділ — з 1 по 
20 серпня на заочний відділ — у 1 листопада по 14 гру
дня

Вступники на 1-й курс складають екзамени з російської 
або української мови (диктант), матемапікн (усно).

Вступники на 3-Й курс заочного відділення по спеціаль
ності «Гідромеліорація» складають вступні екзамени з 
української або російської мови і літератури (твір), ма
тематики (усно). а по спеціальності «Плодоовочівни
цтво» — : української або російської мови і літератури 
І твір), хімії (усно).

Відмінники й особи, нагороджені медалями, приймаю
ться без вступних екзаменів. Учні стаціонарного відді
лення забезпечуються стипендією та гуртожитком на за
гальних підставах.

За довідками ліерівтісь на адресу; и. Полтава, 
вул. Сковороди. 18.

ДИРЕКЦІЯ.

БК 00792, Індекс 01197.

технічне обслуговування та ремонт автомобілів (спеціальність — техиік-механік); 
шляхові машини і обладнання (спеціальність техніх-механік); 
будівництво автомобільних шляхів (спеціальність тсхнік-будівсльїшк). 
Без вступних екзаменів приймаються відмінними навчання і медалісти,
Вступники складають такі екзамени; з математики (усно), з російської або української 

мови (диктант) — для тих, .хто вступає на перший курс; з російської (української) моьц В 
літератури (твір), математики (усно) — для тих, хто вступає на другий курс,

Для бажаючих з 7 липня будуть працювати місячні підготовчі курси.
АДРЕСА; м, Полтава, л.зоша Слави, технікум транспортного будівництва, приймальна 

комісія.

ХЕРСОНСЬКИЙ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА СУДНОМЕХАНІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ
імені адмірала Ф. Ф. УШАКОВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1969—70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА 1-Й 1 СТАРШІ КУРСИ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ: 
технологія зварювального виробництва; 
суднокорпусобудування;
суднові машини І механізми; 
суднова автоматика;
електрозв’язок і радіофікація.
Технікум приймає юнаків, які мають освіту в обсязі не

повної середньої та середньої школи.
Прийом заяв до 31 липня. Вступні екзамени з 1 ПО 20 

серпня.
Документи надсилати па адресу; м. Херссн-25, пр. Уша 

кова, 20. ДИРЕКЦІЯ.

МІГІИСЬКИЙ РАДГОСП-ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ППНЙОИ УЧИШ

Технікум готує агрономів і зоотехніків на стаціонарному 
та заочному відділеннях.

На пер ший курс стаціонарного відділення приймаються 
особи обох статей віком до 30 років, які успішно складуть 
вступні екзамени з таких предметів:

українська мова (диктант);
математика (усно).
Строк навчання 3 роки 6 місяців. Заяви приймаються до 

'ЗІ липня, вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Особи, що закінчили 8—9 класів середньої школи, прий

маються на перший курс на загальних підставах.
Для бажаючих підготуватися до вступних екзаменів при 

технікумі з 20 липня до ) серпня будуть працювати підіо- 
товчі курси.
г На третій курс заочного відділення з строком навчання 
2.5 року приймаються особи, що закінчили 10—11 класів 
середньої школи.

На перший курс заочного відділення з строком навчання

хіміко-механічний технікум

Екзамени проводяться
вами па загальних для ___ , ,_____

Технікум забезпечує гуртожитком^

Адреса технікуму: м. Дніпропетровськ-]’, ГСП-717, 
пров. Петровського, 38.

їхати трамваєм № 8 або X» 15 від вокзалу до зупинки 
«Авіаційна».

І
Друкарня ім. Г. М. Дпмптрова обласного управління 

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

Зам- № 2356. Тираж 50.000

Строк навчання 1—2 роки. 
Приймаються Юнаки та 

■дівчата 1953—1951 років на- 
■роДженпя з освітою 6—10 
класів.

Учні забезпечуються без
платним харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, 
гуртожитком і одержують 33 
проценти сум, зароблених 
лід час виробничої прак
тики, Мь.

Для вступу треба додати 
заяву на ім'я директора, ав
тобіографію, свідоцтво про 
народження, паспорт, доку
мент про освіту (в оригіна
лі), характеристику з шко
ли, довідку з місця прожи
вання, довідку про сімейне, 
становище і 6 фотокарток 
(3x1 см).

Документи 
до 1 серпня.

Початок занять •- 1 ве
ресня.

Адреса училища: м. Кіро
воград, вул. Декабристів, 3.

Довідки даються по теле
фону 2-47.54.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ОБЛАВТОУЧКОМБІНАТ 
ПРОВОДИТЬ ПОСТІЙНИЙ 
НАБІР ЮНАКІВ І ДІВЧАТ
па курси шоферів третього класу на денне та ве
чірнє навчання для роботи після закінчення на кі
ровоградських автопідприємствах А» 2199, № 2200, 
а також новоукраїнсько.му, доброве.тичківському, 
иовоархангельському, новомнргородському, мало- 
висківському, ульяновському, гаііворонському, Г0- 
ловаиівському та кремгесівському автопідприєм- 
ствах.

Навчання безплатне, учні одержують стипендію. 
За довідками звертатися на автопідпрпємства, 

облавтоучкомбінат та ного автошколи в Новоук- 
раїлці, Ульяиовці й Новомиргороді.

НА 1969—70 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

4,5 року приймаються особи, що закінчили "-річну' або 8-річ- 
му школу.

На заочне навчання приймаються особи обох статей без 
обмеження віку, які працюють за обраною спеціальністю в 
сільськогосподарському виробництві її успішно складуть 
вступні екзамени: па 3-й курс — з української мови та лі. 
тературн (твір), хімії (усно); на 1-й курс — з української 
мови (диктант), математики (усно).

Заяви на заочне відділення приймаються до 15 грудня. 
Вступні екзамени <— з 1 листопада по ЗО грудня. Початок 
навчання 1 січня 1970 року.

Для вступу до радгоспу-тсхнікуму необхідно подати доку- 
іісиїи згідно правил прийому в середні учбові заклади.

Учні технікуму забезпечуються стипендією на загальних 
підставах та гуртожитком. При технікумі працю« їдальня,

АДРЕСА: n/в Мігія. Первомайського району Mr-----
кої обл.. їхати до м. "г------„"-Д-
венОмськ—Мігія. ДИРЕКЦІЯ.

КРИВОРІЗЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
ПА 1969—1971) НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ НА БАЗІ НЕПОВНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ 1 СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:
доменне виробництво; 
виробництво сталі; 
прокатне виробництво; 
обладнання заводів чорної металургії; 
електрообладнання промислових підприємств і уста

новок.
На денне відділення приймаються громадяни СРСР у 

віці до 30 років. Заяви приймаються з 1 червня по 
ЗІ липня — па базі восьмирічної Піроли, і з 1 чергщд по 
)5 серпня — на базі середньої школи.

Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня, зараху
вання з 21 по 24 серпня I9G9 року. Прийом дівчат обме
жений. Іногородні (юнаки) забезпечуються гуртожитком.

Вступники складають такі екзамени; на базі неповної 
Середньої школи — з російської або української мови 
(диктант) і математики (усно): па базі середньої шко
ли — по спеціальностях «Доменне виробництво». «Вироб
ництво сталі». «Прокатне виробництво» — з російської 
або української мови (гпір) і .хімії (усно), по спеціаль
ностях «Обладнання заподів чорної металургії», «Елек
трообладнання промислових підприємств і установок» — 
з російської або української мови (твір) і .математики 
(усю)- ' , ,Вступники-додають до заяви (вказати обрану снеціаль- ... 
вість): документ про освіту (оригінал), автобіографію, 
медичну довідку (форма № 286), три фотокартки (розмі
ром 3x4 см). Свідоцтво про народження, паспорт, вій
ськовий квиток подаються особисто.

Заяви надсилати на адресу: м. Кривий Ріг, 51, вул. Сс- 
маївкл,- 4.

ДИРЕКЦІЯ.
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