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8 травня в Кіровоград^ 
в приміщенні обласної 
філармонії відбулися 
урочисті збори представ
ників партійних, радянсь
ких і громадських органі
зацій та Радянської Ар
мії.

Збори відкрив перший 
секретар міськкому КП 
України І, П. Валявський.

Одностайно було обра
но почесну президію 
зборів у складі Політбю- 
ро ленінського Цент
рального Ком і т е т у 
КПРС.

З доповіддю про 25- 
річчя Перемоги над фа
шистською Німеччиною 
виступив офіцер Радян
ської Армії П. Р. Ники- 
тенко.

Учасники зборів з ве
ликим піднесенням прий
няли вітального листа 
Центральному Комітету 
КПРС та Центральному 
Комітету КП України.

Для учасників урочистих 
зборів було дано святковий 
концерт.

9 травня. Місто, зустрі
чаючи свято, підняло 
знамена, їх червоне роз
крилля на вулицях і пло
щах, і в колонах трудя
щих, що простували з 
усіх кінців Кіровограда.

Після 9 години ранку в 
центрі міста пройшли загони _ 
юних піонерів. Рівною ше
ренгою вони вишикувались 
обабіч вулиць Шевченка та 
Карла Маркса, аж до кла
довища військової слави 
«Кріность». '1 тут в урочис
тій тиші біля гранітних 
плит,* яв яких викарбовані: 
імена визволителів міста, 
виструнчились воїнн-ветс- 
рани, А довкола збирались 
колони демонстрантів. В ру
ках старого комуніста І пер
шого комсомольця, робітнн- 
ка-червонозорівця і студен
та педінституту вінки вес
няних квітів. І всюди зна
мена.

В центрі кладовища 
височить монумент, по
критий білим полотни
щем. Об 11-й годині тут, 
біля обеліска, стають чле
ни бюро обкому КП Ук
раїни, члени бюро міськ
кому КП України. Уро
чистий мітинг трудящих 
міста з нагоди 25-річчя 
Перемоги та відкриття 
пам’ятника Невідомому 
солдату відкриває пер
ший секретар міськкому 
партії І. П. Валявський.

Хвилиною мовчання

! .Оч-гіпк/» /Иіі'ігиу вшано
вують пам ять тих, хто 
загинув смертю хороб
рих, визволяючи нашу 
землю од ворога.

— Хай сюди ніколи не за
ростає стежка. Прийде до 
цього обеліска мати, прийде 
воїн-ветеран, прийде син ко
лишнього воїна. 1 кожен 
поклониться цим священним 
могилам, — каже і. П. Ва- 
лявськнй. — Бо герої не по-~ 
мирають, вони завжди у на-' 
шій пам’яті.

Він просить запалити 
біля обеліска Вічний во
гонь першого секретаря 
обкому КП України М. М. 
Кобильчака. Під бара
банний дріб і урочисту 
мелодію маршу кроку
ють воїни-орденоносці. 
Попереду Герой Радян
ського Союзу В, Верхо- 
ланцев. В його руках фа
кел, який щойно провез
ли через усе місто на 

' бронетранспортері мо
лоді воїни місцевого гар
нізону. В. Верхоланцев 
передає факел М. М. Ко- 
бильчаку. І ось уже по
лум'я спалахує біля обе
ліска, з якого спало біле 
покривало. Звучи т ь 
Державний гімн. А по
гляди усіх спрямовані 
на обеліск, Там, на гра
нітній плиті, видніється 
напис: «Ім’я твоє невідо- 

• ме, подвиг безсмертний.
Повз щойно відкритий мо

нумент карбують крок вої
ни. А потім на теплий гра
ніт покладають вінки члени 
бюро обкому та міськкому 
КП України, робітники, сту
денти, школярі. Схиляється 
біля Вічного вогню старень
ка мати і молодий офіцер, 
схиляється юнак, що неза
баром вперше одягне війсь, 
нову шинелю.

Біля могил воїнів-віізволн- 
тслів, біля обеліска Неві
домому солдату в почесній 
варті допізна стояли молоді 

'Воїни і піонери, комсомоль
ці і воїнн-ветерани.

А в центрі міста проходи- 
лн колони спортсменів. На 
стадіоні спортивного клубу 
«Зірка» відбувся спортив
ний парад на честь свята 
Перемоги і з нагоди від
криття V обласної спартакі
ади. Кілька годнії тривали 
спортивні поєдинки. Де
монстрували спою майстер
ність гімнасти і велосипе
дисти, авіамоделісти, вихо
ванці спортивних клубів 
ДТСААФ, юні футболісти.

Ввечері — знову на вули
цях міста святкові колони. З 
прапорами і факелами прой
шла молодь. Біля обеліска 
Невідомому солдату знову 
звучала клятва синів високо 
тримати знамено, яке про- 
несли через блискавиці вої- 
нн-батькн під Волги до 
Берліна чверть століття то
му.

Допізна тривали масові 
гуляння молоді па вулицях, 
у парках і скверах Кірово
града. Святковий фейєр- 
верк веселковими фарбами 
вогнів прикрашав тихе небо 
над мирним містом-трудів- 
ннком.

На фото: нгорі — біля обе. 
ліска Невідомому солдату, 
внизу — ...Факел до обеліс
ка везли через усе місто. 
Фото ІО. ЛІ ВАШ ПИКО БА.

Велика Перемога 
радянського народу

Двадцятип’ятиріччя Перемоги радянського народу 
проходить о особливій атмосфері. Воно осяяне світ
лом славного Ленінського ювілею. З ім’ям Леніна 
зв'язані всі наші великі звершення, всі наші перемо
ги. Ленінські ідеї і заповіти були і є для всіх радянсь
ких людей невичерпним джерелом натхнення і оп
тимізму — в дні війни і в дні мирної праці.

8 травня у Кремлівський Палац з'їздів на урочисті 
збори, присвячені 25-річчю Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчизняній війні, прийшли пред
ставники трудящих Москви, воїни Армії і Флоту.

На сцені Палацу з’їздів на фоні Червоного прапора 
скульптурний портрет В. І. Леніна. Світлі цифри 
«1945» І «1970» нагадують про шлях, пройдений на
шим народом за час після Перемоги над фашистсь
кою Німеччиною. Біля бойових прапорів усіх видів 
Збройних Сил країни застигла почесна варта.

• Бурхливими, тривалими оплесками зустріли при
сутні появу в президії товаришів Л. І. Бержнєва, Г. І. 
Воронова, А. П. Кириленка, О. М. Косигіна, К. Т. Ма-

зурова, А. Я. Пельше, М. В. Підгорного, Д. С. Полян- 
ського, М. А. Суслова, О. М. Шелепіна, Ю. В. Андро
пова, В. В. Гришина, П. Н. Демічева, Д. Ф. Устинова, 
І. В. Капітонова, Ф. Д. Кулакова, Б. М. Пономарьова, 
М. С. Соломенцева. Зел тепло вітає маршалів Радян
ського Союзу І. X. Баграмяна, П. Ф. Батицького, С. М. 
Будьонного, П. І. Голікова, А. А. Гречка, Г. К. Жукова, 
І. С. Конева, П. К. Кошового, М. І. Крилова, К. С. Мос
каленка, В. І. Чуйкова, І. Г. Якубовського, адмірала 
флоту СРСР С. Г. Горшкова, а також військові деле
гації соціалістичних країн, які прибули в Москву на 
святкування 25-ї річниці Перемоги Радянського наро
ду над фашистською Німеччиною.

Присутні глави дипломатичних представництв, іно
земні військові аташе, учасники руху .Оперу фашиз
мові в роки минулої війни.

Урочисті збори відкрив голова виконкому Москов
ської Ради В. Ф. Промислов, Він поздоровив присут-

(Закінчення на 2-й стор.).

ПРОЛІН'АР І ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!
Рік видання XI 

№ 55 (1223].

(ШПОРОК
д

12 ТРАВНЯ 

1970 р.

Ціна 2 нол-

Р ІВНО чверть століття тому, 9 
травня 1945 року, над столицею 

нашої Батьківщини Москвою про
гримів тисячогарматний салют на 
честь звитяжного завершення Ве^ 
ликої Вітчизняної війни. І чим да
лі в історію відходять від нас роки 
запеклої битви з фашизмом, тим 
повніше і яскравіше вимальовуєть
ся велич героїчного подвигу на
шого народу, який відстояв під ке
рівництвом Комуністичної партії 
честь, свободу і незалежність 
Батьківщини, визволив багато на
родів Європи і Азії від імперіаліс
тичних агресорів,

У розквіті творчих сил зустрічає 
тричі орденоносна Україна зна
менну дату. Там, де колись гри
міли запеклі бої, тепер колосяться 
колгоспні і радгоспні лани, спо
руджено корпуси заводів і фаб
рик, греблі електростанцій, штучні 
моря, виросли нові міста і села. 
Славні трудові звершення україн
ського народу знаходять свій яск
равий вияв у дальшому піднесенні 
економіки, в розвитку науни і 
культури. Тісно згуртовані навколо

25-РІЧЧЮ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Комуністичної партії і її ленінсько
го Центрального Комітету трудів
ники міст і сіл республіки разом з 
усім радянським народом відда
ють свої сили, знання і досвід вті
ленню в життя Історичних рішень 
XXIII з’їзду КПРС і XXIII з’їзду КП 
України.

8 травня, в Києві у Палаці куль
тури «Україна» відбулись урочис
ті збори представників трудящих і 
воїнів Київського гарнізону, при
свячені 25-річчю Перемоги ра
дянського народу у Великій Віт
чизняній війні.

Просторий зал заповнили чле
ни ЦК КПРС і ЦК КП України, де
путати Верховної Ради СРСР і Вер
ховної Ради УРСР, Герої Радянсь
кого Союзу, Герої Соціалістичної 
Праці, кавалери орденів Слави,

старі комуністи, ветерани Великої 
Вітчизняної війни, колишні під
пільники і партизани, радянські во
їни, кращі люди підприємств те 
будов, діячі .науки, літератури і 
мистецтва. У багатьох на грудях 
сяють ордени й медалі — свідчен
ня ратних і трудових подвигів в 
ім'я любимої Батьківщини.

Погляди присутніх звернуті до 
сцени. В глибині її на фоні Черво
ного стяга і Державного прапора 
Української РСР портрет Володи
мира Ілліча Леніна. Поряд — па
м’ятна цифра «25» і макет ордена 
Перемоги. Біля бойових прапорів 
завмерла почесна варта представ
ників усіх родів військ.

(Закінчення на 2-й стор.).
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25-РІЧЧЮ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

(Закінчення).

і/ юдина. Під оплески прис/г- 
ніх місця з президії займають 
керівники Комуністичної партії і 
уряду республіки товариші В. 1« 
Дрозденко, Н. Т. Кальченко, І. К. 
Лутак, О. П. Ляшко, О. А. Титарен
ко, В. В. Щербицький, М. /А. Бори
сенко, Ф. Д. Овчаренко, В. К. Кли
менко, І. С. Грушецький, члени 
Президії Верховної Ради і Ради Мі
ністрів Української РСР, члени бю
ро Київських обкому і міськкому

КП України, передовики промис
ловості і сільського господарства, 
представники партійних, проф
спілкових, комсомольських орга
нізацій, Радянської Армії і Війсь
ково-Морського Флоту.

Вступну промову виголосив пер
ший секретар Київського обкому 
КП України В. М. Цибулько. Він 
запропонував вшануоати вставан
ням світлу пам’ять героїв, що по
лягли в боях за честь, свободу і 
незалежність нашої Батьківщини.

Урочисті збори оголошуються 
відкритими. Звучить величава ме

лодія Державного Гімну Радянсь* 
кого Союзу.

Присутні одностайно обрали по
чесну президію урочистих зборів 
у складі Політбюро ЦК КПРС.

З доповіддю про 25-річчя Пере
моги радянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні виступив 
командуючий .військами Червоно- 
прапорного Київського військово
го округу генерал-полковник Г. і. 
Саяманов.

З великим піднесенням присут
ні прийняли вітальний лист Цент
ральному Комітету комуністич
ної партії Радянського Союзу.

Урочисті збори оголошуються 
закритими. Оркестр виконує Дер
жавний Гімн Української РСР.

Для учасників урочистих зборів 
було дано великий концерт,

(РАТАУ).

ПР РИ СКОРБОТНІ постаті, висічені 
з білого каменю, зупинились 

посеред села. Три жінки в низько- 
пов’язаних над очима хустинах, 
три матері.

Щойно повільно сповзло біле 
полотнище, і весняне повітря розі
рвав залп салюту. Пружною хви
лею прокотився над мармуровими 
плитами з викарбуваними на них 
іменами загиблих воїнів і завмер 
десь там, у голубому небі.

У хвилині мовчання застигла 
Єлисаветградка.

...їх було багато, вчорашніх колгосп
ників, яким довелося піти від плуга і 
тяти в руки гвинтівку.

Очолив підпільний райком партії 
(1. І. Бісвсць. Не судилось йому дожи
ти до сьогоднішнього дня. Оточений 
фашистами в палаючому буднику, він 
волів за краще загинути, ніж потрапи
ти до рук ворога.

Пішов на війну П. Чернецький. І йо
му не судилось бути з нами сьогодні. 
На далеких фронтових дорогах обірва
лось життя воїна. Його дружина Гали
на Іванівна, краща телятниця колгос
пу «Дружба», член КПРС. сьогодні з 
гнівом засуджує любителів воєнних 
авантюр. Сни Леонід, той маленький 
Льонька. якою вій залишив дома, за
раз иаслідув батька на трудовому 
фроиті — кращий в селі шофер.

їх було баї ато...
Рівними рядочками лягли імена 

на камені, різнобарвним килимом 
простелились біля них весняні кві
ти.

...Фашисти котились на захід. Що 
день — дужче чути залпи гармат, що 
день — ближче до звільнення. В скла
ді 75-го стрілецького корпусу и Єлнса- 
пстградку ввійшов 983 окремий баталь
йон зв’язку. Недовго залишались вої
ни в селі, потрібно було наздоганяти 
ворога. Та сімнадцяти друзів зв’язків
ці не дорахувались.,.

Через двадцять п’ять років після ос
таннього пострілу Великої Вітчизняної 
війни приїхали о Єлпсаветградку ко
лишні зв’язківці Ш. ї. Ломідзе та 
К. М. Гвбедова з Грузії, О. Ф. Возненкй

ЩОБ
МОВЧАЛИ
ГАРМАТИ

ВІДКРИТТЯ ПАМ'ЯТНИКА 
РАДЯНСЬКИМ ВОЇНАМ В 
ЄЛИСАВЕТГРАДЦІ

з Москви, В. В. Сснійчук з Кірзизірада, 
І ,М. Коростін з Хабаровська, Г. Т, 
Яременко з Мурманська, Г. О. Коно- 
грай з Ровно, Г. Т. Гудзь з Астрахані, 
О. П. Кошман з Одеси. Близька вось
мидесяти колишніх воїнів 9БЗ-го бата
льйону зв’язку прибули з різних міст 
Радянського Союзу, щоб віддати шану 
своїм загиблим друзям, зустрітись з 
жителями села, яке вони звільняли від 
фашистів.

На трибуні — колишній коман
дир корпусу генерал А, 3. Аки
менко. Слухають його зв’язківці 
983-го, Скупа солдатська сльоза 
стікає по обличчю Герасима Коно- 
грая, воїна, який виніс пораненого 
командира корпусу з поля бою. 
Гаряча вона, солдатська сльоза.

Поруч — жителі села, комсо
мольці, школярі, що кілька років 
переписувались з своїми визволи
телями .чекали цієї зустрічі.

А три постаті скорботно схили
ли голови...

В цю урочисту хвилину, як 
клятва, заучать слова комбайнера 
колгоспу «Дружба», комсомольця 
Володимира Ткаченка:

— Ми працюємо і хочемо пра
цювати для блага Вітчизни, Та, 
якщо буде потрібно, всі як один 
станемо на її захист, міцно трима
тимемо 8 руках гвинтівку, будемо 
гідними своїх батьків.

...На площі біля пам'ятника зі
брались майже всі жителі Єлиса- 
ветградки. Вони слухають виступи 
секретаря райкому партії В. Я. 
Маслюченка, голови артілі О. А. 
Снісаремка, колишньої телефо
ністки батальйону зв'язку Є. В. 
Мотіної, офіцера запасу П. П. 
Гаркуші... Обличчя. Добрі, обвіт
рені обличчя трударів. Очї. Щирі 
очі господарів землі своєї. В них 
сум за загиблими, гордість за си
нів Вітчизни, мужність і готов- — 
ність стати в ряди її захисників на 
перший поклик. Вдивляючись в них 
ще раз, переконуєшся, що немає 
на світі більшої сили, ніж та, ім’я 
якій — радянська людина.

Б. КУБАНСЬКИЙ.
с. Єлисаветградка,
Олександрійського району.

На фото: вгорі — мітинг біля щойно 
відкритого пам’ятника, п центрі — ком
сомолки Катерина Азнма І Галина 
Мельничук покладають квіти до моги
ли героїв, внизу — бесідують ветера
ни Т, Шанкіна, В. Сскійчук, В. Зайце
ва, Л. Акименко, М. Дяченко та О. Ре- 
шенкова.

Фото 10. ЛІ ВАШ НИКОВА.

ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА
РАДЯНСЬКОГО!

НАРОДУ
(Закінчення).

ніх ,усіх москвичів, воїнів Армії і Флоту з Днем Пе
ремоги.

— Б цей урочистий день, — сказав головуючий, ми 
схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю тих, 
хто віддав своє життя за нашу справедливу справу, 
за свободу І незалежність нашої соціалістично'.' Бать
ківщини.

Всі встають. У залі на хвилину запанувала тиша. 
Учасники зборів вшанували пам'ять тих, хто віддав за 
Перемогу найдорожче — життя.

У залі звучить Гімн Радянського Сою-/. Громом 
оплесків зустрічають присутні прапор Перемоги, під
нятий над поваленим рейхстагом у травні 1945 року. В 
супроводі почесного ескорту прапор Перемоги внес
ли герої штурму Берліна, Герої Радянського Союзу 
К. Я. Самсонов, М. О. Єгороз, М. В. Кантарія.

З доповіддю на зборах виступив міністр оборони 
СРСР, Маршал Радянського Союзу А. А. Гречко.

Учасники зборів одноголосно приймають віталь
ний лист Центральному Комітетові КПРС, Президії 
Верховної Ради СРСР, Раді Міністрів СРСР.

Оркестр виконує марш Радянської Армії. Стоячи, 
бурею оплесків присутні проводжають із залу прапор 
Перемоги.

(ТАРС).

Реєстрація 
кандидатів 
у депутати 
Верховної 
Ради 
СРСР

Вчора відбулося засі
дання Окружної вибор
чої комісії по виборах до 
Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР Кіровоград
ського виборчого округу 
№ 498. Перше питання 
порядку денного засі
дання — реєстрація кан
дидата у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради 
СРСР по Кіровоград
ському виборчому окру
гу № 498 першого секре
таря Кіровоградського 
обкому КП України 
Михайла Митрофановича 
Кобильчака.

Голова Окружної ви
борчої комісії М. І. Жо- 
сан зачитує членам комі
сії протоколи зборів ви
борців заводу «Червона 
зірка», Кіровоградського 
заводу тракторних гідро
агрегатів, трудящих Боб- 
рнкецького, Компаніїв- 
ського, Устинівського та 
інших районів області, 
на яких вони виявили 
бажання мати своїм де
путатом у Раді Союзу 
Верховної Ради СРСР 
Михайла Митрофановича 
Кобильчака.

Була зачитана також 
заява кандидата у депу
тати Ради Союзу Верхов- 
пої Ради СРСР М. М. 
Кобильчака, в якій він 
дякує виборцям за до
вір’я, дає згоду балоту
ватися иа виборах.

Надходить пропозиція

зареєструвати кандида
том у депутати Ради Со
юзу Верховної Ради 
СРСР по Кіровоград
ському виборчому округу 
№ 498 Михайла Митро
фановича Кобильчака. 
Після одноголосного 
схвалення цієї пропозиції І 
його було зареєстровано 
кандидатом у депутати і 
Ради Союзу Верховної І 
Ради СРСР.

Відбулося засідання і 
Окружної виборчої комі
сії Кіровоградського ви
борчого округу № 48, по 
якому дав згоду балоту
ватися бригадир трактор
ної бригади ордена Лені
на колгоспу імені XX з'їз
ду КПРС, двічі Герой 
Соціалістичної Праці 
Олександр Васильович 
Гіталов.

На засіданні одного
лосно прийнято постано
ву — зареєструвати Олек
сандра Васильовича Гі- 
талова кандидатом у де
путати Ради Національ
ностей Верховної Ради 
СРСР по Кіровоградсько
му виборчому округу 
№ 48.

Окружна виборча ко
місія Маловисківського 
виборчого округу № 500 
по виборах до Ради Сою
зу Верховної Ради СРСР 
зареєструвала кандида
том у депутати по цьому 
округу машиніста станції 
Знам'янка Володимира 
Михайловича Малеєва.

Кандидатом у депута
ти Ради Союзу Верхов
ної Ради СРСР по Ново- 
архангельському вибор
чому округу № 501 на 
засіданні Окружної ви- 
борчої комісії зареєстро
вано кращу доярку орде
на Трудового Червоного 
Прапора колгоспу «Зоря і 
комунізму» Новоархан- 
нільського району Гали
ну Пилипівну Александ
рову.

ЮВІЛЕЙНУ ВИСТАВКУ 

«ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА-1970» ВІДКРИТО
У Москві иа території ВДНГ СРСР Н травня відбулось уро

чисте відкриття Ювілейної виставки «Чехословаччнма-1970» при
свяченої 20-річчю визволення Чсхословаччннн Радянською Ар
мією від фашистських загарбників.

На відкритті виставки були присутні товариші Я 1 Брежнев, ч 
м н’ ^.’Р”лснк»- <?• М- Косіиін, К. Т. Мазуров, ді Я. Пельше. *

- п "Х-Иорний. Д. С. Полянськнн. М. А, Суслов О М Шеи- 
пт, Ш В Гришин. П. Н. Демічсв, І. В. Капітонов, К. Ф. Кату
шев, Ф. Д. Кулаков, Б. М. Поіюмарьов, М. С. Соломенцев.

3 "Р°,М0М*«н виступили член Політбюро ЦК КПРС Голова Ра
ди Міністрів СРСР О. М. Косигін і член Президії ЦК КПЧ, 
Голова уряду ЧССР Л. Штроутал.

(ТАРС).



12 травня 1870 рову
»Молодий комунар“ З стор.—-' .1

КИМ БУТИ? КИМ БУТИ? КИМ БУТИ?

Сторінка
для старшокласників № 4(19)

а ї РУХИ розмірені, постать 
* струнка, голос тихий, 
приємний. А ще — відвер
тий щирий погляд очей. І 
більше — нічого особливо
го...

Запитую:
•— Чому ви не поїхали на

вчатися до інституту?
*- Поїду. Обов’язково по

їду! Хочу бути агрохіміком 
нільського * гаслодарствн. 

Знаєте, ця професія.,вабить 
мепе, а ‘заодно iV... Самі ро
зумієте, боюся, щоб не по
милитися.

— Що ж пн робите в кол
госпі?

ДІАЛОГ 
З ЛЮБОЮ 
ЕЛЮ ПІШІ Б

III ИРОКІ шляхи ведуть з шко- 
""*■* ли випускників у життя. 
Мине кілька років і на порозі 
школи зустрічаються колишні 
шкільні друзі, нині — ВЧИТ*.".І, 
лікарі, комбайнери, аг рої Оми, 
інженери, Ці зустрічі традицій
ні, як і традиційне питання, що 
виникає на сімнадцятому році 
життя людини «Ким бути?».

Різні шляхи обирають випуск
ники Андрусівської середньої 
школи. Багато з них залиша
ються тут, в рідному селі, на
завжди пов'язавши своє життя 
з створеним руками дідів і 
батьків колгоспом ім. Леніна. 
Не буде винятком і цей рік.

Нещодавно десятикласники 
нашої школи ділились мріями 
на комсомольських зборах 
«Моя любима професія». Се
ред гостей, яких запросили 
комсомольці, був комуніст, де
легат III Всесоюзного з’їзду 
колгоспників А, Н. Огер. Були 
тут і колишні випускники нашої

шнеки — тракторист Іван Гро, 
мса, шофер Анатолій Дикий, 
доярка Антоніна Шульга. Бата- 
то цікавого і повчального по
чули школярі від своїх стар-

НОШІ

УРОКИ•••

ших товаришів. А ті, в свою 
чергу, щиро вітали бажання 
Олі Тарасенко, Колі Могильно
го та їх друзів залишитись пра
цювати в рідному колгоспі.

Поки що йдуть уроки. Але 
бажання учнів допомогти своїм 
батькам тривожить молоді ду
ші. І от школярі Андрусівської 
школи вирішили 
цільного часу віддати 
Поштовхом стало ;
старшокласників Новоукраїнсь- 
кого району 
школярами 
сіями.

Школярі 
шефство 
фермами. Адже професія тва
ринника складна і цікава.

Зараз під наглядом школярів 
всі ферми колгоспу. Роботою 
учнів досвідчені доярки задо
волені. Ввечері, разом з ними 
додому повертаються учні, 
стомлені і серйозні. Кому з 
юних не хочеться відчути себе 
справжнім трударем.

М. ВВЩЕПАН, 
старша піонервожата Ан- 
друсівської середньої шко
ли Світловодського району.

частину 
і роботі, 
звернення

про оволодіння 
сільськими лрофе-

вирішили взяти 
над тваринницькими

Врсьмикла с и и ц я 
Світлана Кошова та 
її подруги з Олек
сандрійського району 
виростили минулого 
року 390 кілограмів 
тутового шовкопряда. 

Фото 
10. ЛЇВЛШНИКОВА.

Українські 
вечорниці

Того вечора до школи поспі
шали не тільки учні та вчителі, 
а і’і батьки. То тут, то там мож
на було чути:

— Невже справжні вечорниці 
будуть?
Дійсно, восьмикласники доб

ре підготували вечір-зустріч з 
старшими братами, сестрами 
та батьками. Як тільки гості 
сіли на стільці, о залі пролу
нала чарівна українська мело
дія... Співали Валя Нечепурна, 
Катя Бсрезовська, Наталка Но. 
номаренко,

— А тепер запрошую до ва
реників. — гостинно оголосила 
господиня вечорниць, десяти
класниця Лариса Бойправ.

Смачними виявилися варени
ки у сметані! Сам! ж готували. І 
батьки по могли нахвалитися 
своїми синами та дочками.

і я подумала: які ж гарні у 
мене друзі, як щиро закохані 
вони в рідний степ, у зелена
ве. заквітчане запашною че
ремхою, Гіанчеао!

Алла КРЕЙТОР.
Но во м нр го роДСЬКIIІ! 
район.

Незабаром екзамени. А тоді... Ліго поведе юних мандрівників Кам’янецької серед
ньої школи Новоархангельського району стежками рідного краю, розкриє не одну та
ємницю ліс, поле, річка. Вже зараз старшу піонервожату Наташу Вржсщ оточили 
старшокласники, кожен вносить пропозиції: куди податися під час літніх канікул. 
Фото 10. ЛІВАНІ НИКОВА.

ПРО ЩО МИ МРІЄМО?

— Доілкдаю телят. РІК 
уже, зразу ж по закінченні 
Івінгородської десятирічки.

— Подобається?
- Так.
«м Трудно?

Бував всього... Але ска
жу відверто: якби ие люби
ла оцих тпарннок. давно б 
помчиула ферму.

— Що ви. .Любо, можете 
сказати своїм ровесникам — 
Завтрашнім випускникам що
до вибору професії?

— Головне — не поспішати 
відвозити документи ДО ву
зів 1 технікумів. Треба В 
спершу знайти себе, відчути 
Душевну прихильність до ті
єї чн іншої вимріяної профе
сії. А цс відчуття власного 
•я» народжується тільки в 
роботі.

— Вам часто зауважують 
зоотехнік, завідуючий фер
мою на недоробки?

— Ні... Але я не вважаю 
себе бездоганно доверше
ною. Ще треба шліфувати 
і волю, і характер, і прин
циповість...

— Ви на посередніш за
кінчили школу?

— Ні. з золотою медал
лю.

Люба якось зніяковіло 
всміхнулася, розміреною хо
дою рушила до своїх телят. 
Потім зупинилася, помаха
ла рукою:

— До побачення.
— Щасливо тобі, хороша 

дівчино!
Н. ПАЛИВОДА.

Л£>лександрівськіш 
район.
На знімку: Люба

КЛІОШІІИК.
Фото Ю. Лі ВАШ НИКОВА.

Добрий день, дорога редакціє!
Хочу розповісти тобі про мрії 

випускників Зибківської серед
ньої школи.

За десять років навчання в тво
єму житті сталося багато змін. 
Спочатку ти носив червону зіроч
ку з силуетом Володі Ульянова, 
потім... Це було трішки згодом — 
ти йшов сповнений гордості, і чер
воний галстук весело тріпотів на 
вітрі.

22 квітня... Скільки разів потім ти 
був свідком, як в цей день попов
нювалась сім’я червоногалстучної 
піонерії. У тебе було стільки 
мрій,... А зараз ти стоїш на порозі 
в життя.

У
спів
дружності
з
Москвою

Ким бути? Насамперед, звичай
но, Людиною, погрібною людям.

Гортаю сторінки альбому, який 
підготували десятикласники до 
Ленінського ювілею. На обкладин
ці — девіз: «Вірність Леніну — ді
лом доведем».

Кожний рядок — щирість душі, 
а за ним постає випускник. 
Стариков Петро... «Хочу бути та
ким, як Ленін. Хочу бути гідним 
його імені. Ім’я Леніна буде вічно 
жити зі мною».

Кузнецова Наташа... «Потрібно 
жити так, як жив Ленін, потрібно 
працювати так, як працював Ленін, 
потрібно вчитися, як Ленін».

Гайчук Олександр... «Захоплю
юсь Леніним, його чесністю, прав-

дивістю і силою волі. В житті буду 
брати приклад з вождя».

Акулова Наташа... «Хочу по-ле- 
нінськи вчитися і перемагати».

Агафонова Віра... «Хочу знати 
життя нашого вождя, виконувати 
всі його заповіти».

Сафонова Шура... «Жити по-ле- 
нінськи, вчитись і перемагати. Жи
ти по-ленінськи — це значить жи
ти для людей».

Кубанова Валя... «Для мене Ле
нін — ідеал миру, свободи і щас
тя. Для мене Ленін — це життя, 
щастя народу».

Минуть роки, десятиріччя і твої 
діти будуть вчитуватись в ці ряд
ки, йтимуть твоїми стежками, 
сповнені гордістю за своїх бать
ків.

Валентина СКРИПНИК, 
завідуюча відділом шкіл Ону- 
фріївського РК Л.КСМУ.

„А я не поїду 
з Суботців.,.“

У черговому випуску «Віт
рил» за 20 лютого в «Моло. 
дому комунарі» було надру
ковано добірку листів учнів 
старших класів «Вісім лис
тів — вісім бажань». Галя 
Руденко з села Семенастово 
Новоукраїнського району, 
Лена Третяк з Долшіської, 
Ліда Шахуй та Оля Кор- 
інок з Панчево, що на Ііово- 
миргородщнпі, и н с а л и: 
«...прагнемо бути кондите
рами, педагогами, друкар
ками...» 1 ось до редакції 
прийшла свіжа пошта, ко
жен лист з якої *- ніби від
повідь Галі, Лені, Олі, ЛідІ.

«Після закінчення десятого 
піду працювати в колгосп, — 
пише Людмила Головко з 
Суботців Знам’янського ра
йону. — Давно обрала про
фесію. Буду майстром ма
шинного доїння. Я ніколи 
не зраджу своїм намірам...»

Станіслав Лисий розпові
дає про вогник, присвячений 
вибору професії, який від
бувся п Нбвосільській школі 
Голованівського району.

«На вечорі завтрашні 
випускники позивЛомил не я 
з професіями зоотехніка, 
комбайнера, ветеринара, 
бухгалтера... 1 кожному так 
захотілося ношвидше закін
чити навчання, влитися о 
трудові лави старших бра
тів. сестер, батьків, які з 
любопЪо виколисують на 
своїх руках вагомий колос».

«Шефи прийшли на фер
му» — так назвав свою за
мітку організатор позаклас- 
ної та позашкільної робо
ти Добрівської середньої 
шкоти Вільшапсг.кого району 
А. Соловей. «...Учні виріши, 
ли взяти иісфсгпо над тва
ринницькою фермою колгос
пу імені Димитрова. Комі
тет комсомолу ніколи під
тримав ініціативу юних. і 
тепер хлопці та дІпчага — 
часті гості на фермі піл час 
вечірнього доїння».

Ми навели уривки лише 
3 трьох листів. Але скільки 
щирості. любов! до хлібо
робської. праці таїться в 
них! Звичайно, всі професії 
в нас почесні. Але ж псі по
пи тримаються па музиці зо
лотого колосу. Бо життя — 
то е хліб, і тон. хто творить 
його — невмирущий.

Чергове засідання шкільного географічного товариства «Глобус». 
Член товариства, комсорг ніколи Микола Снвірський, читає листа з 
Москви, написаного власноручно Володимиром Арнольдовичем Шпейдс- 
ропнм. головою Всесоюзного телевізійного клубу кіномандрівпиків.

Шнейдеров — почесний член нашого шкільного географічного това
риства. В своєму листі він дякує глобусівця.м за прийняття його в по
чесні члени. Одночасно дає високу оцінку роботі наших юних кіноманд- 
рівникіо. Адже при нашому географічному товаристві вже другий рік 
ірацює секція юних любителів природи, яка встановила тісні зв’язки з 
Всесоюзним телевізійним клубом кіномандріпникіп.

Паша секція складається з шанувальників географії, романтик!» і 
шукачів пригод. Всі вони мають відповідні доручений. Юні кіноманд- 
рівиики система гичко дивляться передачі Центрального телевізійно
го клубу, детально записують прослухане, доповнюють матеріалом з 
літератури. Зараз мальовничо оформляється альбом з передач Цент
рального телевізійного клубу, які проходять під девізом: «Союз непо
рушних». Сумлінно працюють юні кіномаидрівинки Віктор Капелян, 
Володимир Момот. Валентина Коийонкіна та інші.

Тамара ПАРХОМЕНКО, 
керівник секції юних кіномандрівпиків Кіровоградської 
середньої школи № ЗО.

Відповіді па кросворд ..’Эи знаєте
вміщений у «Вітрилах* за

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Алтай. 3. Німан. 4. Па

риж б Румунія. 7. Марокко. 
10. Таз. 11. Ніл- «. Нігер. 
15. Седан. 18. Генуя.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. ілі, 5. Гімалаї. 8. Ду-

26 лютого цього року.

пай. 9. Китай. 12. Вадусь. ІЗ. 
Токіо. 16. Лівія. 17. Турку. 
19. Сенегал. 20 Гус.

Правильні відповіді на
діслали Віталій Стенснко 
т Долшіської, Юрій Омель-

КИМ БУТИ?

ви географію»,

ченки з Павліїської восьми
річки Онуфріївськото райо
ну, Валентина Омельченко 
з Глодос Новоукраїнського 
району та багато Інших щи
рих' прихильників геогра
фії.

КИМ БУТИ?

перед вами не оператор професійної гелесл удії. цс—во: <•- 
миклнсішк Кіровоградської середньої школи № б І. Крк- 
воруїко. цйзбм із своїми друзями він виготовив справж
ню телекамеру

Фото В. ДРЮКОВА,

» КИМ БУТИ?
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Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

НА ТРАСІ

ШКОЛЯРІ

В Бі.тогорську закінчилася весняна першість України з велосипедного спорті 
серед школярів. Наша область була представлена вихованцями ДЮСШ ЛІ 2 
м. Кіровограда. В перший день змагань на Ннжньогірському шосе стартували 
дівчата в особистій гонці на 15 кілометрів, а юнаки на 20 кілометрів.

Другий день змагань — групова гонка дівчат (25 км). Катя Василенко зай
няла трете місце.

В гонці на 50 кілометрів серед юнаків Л. Пімснов і Б. Хоруженко ввійшли в 
десятку сильніших.

Після двох днів змагань учениці 10 класу Кіровоградської інколіі-інтсрнату 
Лї 1 К. Василенко, В. Новохатько, А. Щербатюк в командному заліку зайняли 
трете місце, програвши киянкам і господарям траси — кримчанкам. Юнаки в 
командному заліку були сьомими.
М. Лозінськнй (школа *№ ЗО), А. Пімснов 
(школа № 31).

Кандидатами до збірної команди школярів України ввійшли: К. Василенко, 
(Інтернат № 1), Б. Хоруженко

тренер обласного комітету по
Т. САКЛРЛ,

фізичній культурі і спорту.

ЯГ

ФУТБОЛ

ПЕРШЕ ТУРНЕ
ЗАВЕРШЕНО

Футболісти кіровоградської «Зірки» за
вершили перше в цьому сезоні тритуровс 
турне по чужих полях. Вони зіграли в і'ор- 
лівці із «Шахтарем» унічию — 0:0. Таким 
чином, наші земляки з поїздки привезли 
три очка — стільки ж, скільки набрали 
вдома в перших трьох турах. Тепер у них 
шість очок з дванадцяти можливих. І різ
ниця забитих та пропущених м'ячів та

кож не на їх

Все було зроблено за кіль
ка квітневих суботників і не. 
дільників. На великий пус. 
тир, що розкинувся біля Кі
ровоградської швейної фаб
рики, спішили учні медучи
лища та училища радянсь
кої торгівлі, курса и т п 
ШІЗЛН. студенти педінститу
ту та будівельного техніку
му, робітнича молодь міста. 
Юнаки та дівчата обладну
вали . легкоатлетичний корт, 
тенісний, волейбольний та 
баскетбольний майданчики, 
садили дерева, розбивали 
квітники...

І ось після тритижневої

роботи відбулось відкриття 
спортивного комплексу. На 
спортивних майданчиках зі-

СВОЇМИ
РУКАМИ
брались кращі юні спорт
смени міста, переможці юпі- 
лейної спартакіади. Демон
стрували свою майстер-

вість велосипедисти, боксе
ри, фехтувальники, теніг 
систп, волейболісти, легкеє 
атлети. Переможцям цих 
напружених і цікавих поє
динків вручено нагороди мі
ського комітету по фізичній 
культурі і спорту.

Л напередодні 25-річчя з 
_Дия Перемоги над иімецьч 
ко-фашистськими загарбни* 
нами на щойно збудованих 
спортивних майданчиках свій 
ЛІТНІЙ СПОРТИВНИЙ СЄ30И ВІД“ 
крили юні фізкультурник^ 
міського будипкоуправлііі" 
ия № 2.

користь — 3—5.

Студентки факуль
тету фізвнховання Кі
ровоградського пед
інституту імені О. С. 
Пушкіна Наташа Ку
ліш та Тамара Се- 
вастенкова теж були 
учасниками спортив
ного свята в Кірово
граді.

гірників
Відбувся 

класу «Б». __ ,
шої області виступає 
«Шахтар». Г*. ______ _  ____ .
полі футболістів вінницького «Локомоти
ва», які ще торік грали в другій групі 
класу «А».

Тривалий час гра проходила безрезуль
татно. На 34-й хвилині матчу нападаючий 
господарів поля Анатолій Брайченко забив 
гол у ворота залізничників. Коли до кінця 
зустрічі лишалося шість хвилин, гостям 
удалося зрівняти рахунок. Так унічию і 
закінчився цей напружений поєдинок.

черговий тур і для команд 
У цій лізі, як відомо, під на- 

олександрійський 
Гірники приймали на своєму

—

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 13 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.35 — 
шкільний екран. Історія для 
учнів 6 класу. «Культура Єв
ропи кінця 15 і початку 16 сто
ліття». «Італійське відрод
ження. Леонардо да-ВІнчі», 
(К). 12.10 — Кіножурнал та 
художній фільм «Небо почи
нається па третьому поверсі». 
(Кіровоград). 17.40 — Телевісті.

(К). 18.00 — Програма пере
дач. (К). 18.05 —- Республікан
ська (Ьізнко-математн ч н а 
школа. (К). 18.15 — Назустріч 
виборам. (К), 19.00 — Кіно
журнал та художній фільм 
«Небо починається иа третьо
му поверсі». (Кіровоград). 
20.30 — Програма «Час». (М). 
2І.15 — Добрий вечір, хліборо
бе. (Херсон). 22.15 — На вело
гонці миру. (М). 23.30 —
«Старт-70», (К). 23.50 - Тсле- 
вісті. (К).

ЧЕТВЕР, 14 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.45 — Ху
дожній фільм «Перехідний 
пік». (Кіровоград). 12.20 —
Кубок СРСР з футбола. «Ди
намо» (К). — «Таврія» (Сім
ферополь). Другий тайм в за-

лису. (К). 17.-10 — Телевісті. 
(К). 18.00 — Паша програмі. 
(Кіровоград). 18.05 — Кольб- 
рове телебачення. Школярам 
про мистецтво. (М). 18.30 
Ленінський університет міль» 
йоиів. (М). 19.00 — Ми — ре
зерви трудові. Виступ ансамб
лю пісні і танцю Будинку техР 
профосвітн. (Кіровоград). 19.50
— Телевізійний фільм. (Кіро
воград). 20.15 — Програма 
«Час». (М). 20.45 — Українське 
кольорове телебачення. «Мис» 
тецтво України». (К). 21.45 «7 
Кіножуризл та художній фільм 
.«Перехідний вік», (КіровО*. 
град).

ДРУГА ПРОГРАМА. 21.45 -» 
Міжнародне життя. (К). 22.1$
— Клуб композиторів. (М/4 
23.00 — Телевісті. (К).

Редактор а. ПОГРІБНИЙ,
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ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

їм. В. Г. КОРОЛЕНКА
оголошує прийом студентів на перші курси заочного нав

чання по спеціальностях: <
ІСТОРІЯ, 
УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, 
РОСІЙСЬКА МОВА 1 ЛІТЕРАТУРА, 
МАТЕМАТИКА,
БІОЛОГІЯ П ХІМІЯ.
На заочний відділ в першу черіу приймаються вчителі, 

піонервожаті, лаборанти шкіл (на відділ «Біологів та хімія» 
тільки ця категорія працівників шкіл).

Прийом заяв проводиться з 20 квітня до 31 травня.
До заяви (єдина форма) на ім’я ректора додаються: до

кумент про середню освіту (а оригіналі), характеристика 
а місця роботи, медична довідка (форма № 286), чотири фо
токартки (знімки без головного убору) 3 у 4 см, витяг з тру
дової книжки (для працюючих за спеціальністю в школі).

Вступні екзамени з 1 по 15 червня (в один тур) за про
грамами середньої школи, затвердженими Міністерством ви
щої і середньої спеціальної освіти.

Зарахування з 21 до 25 червня.
Настановна сесія з 25 червня до 25 липня.

Адреса інституту: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, 
..-елефон: 7-25-93. Заочний відділ.

РЕКТОРАТ,

ЗНАМ’ЯНСЬКЕТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1970—71 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:
Чергові по станції (юнаки і дівчата з середньою освітою, 

строк навчаиня 1,5 року).
Помічники машиністів тепловозів (юнаки з середньою осві

тою. строк навчання 1,5 року).
Електромеханіки поїзного і станційного радіозв’язку 

(юнаки та дівчата з середньою освітою, строк навчання 2 
рокп). 4

Електромеханіки сигналізації, централізації і блокування 
(юнаки з середньою освітою, строк навчання 2 роки).

Дорожні майстри (юнаки з середньою освітою, строк нав
чання 2 роки).

Оглядачі вагонів (юнаки з освітою 8—10 класів, не менше 
16 років, строк навчання 2 роки).

Слюсарі по ремонту вагонів і автогальмування (юнаки з 
освітою 8—10 класів, не молодше 16 років, строк навчання 1,5 
року).

Слюсарі по ремонту електрообладнання тепловозів І елек
тровозів (юнаки з освітою 8—10 класів не молодше 15,5 років, 
строк навчання 2 роки).

Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, аул, Луначарського, 36 \

Телефони: відповідального секретаря — 2-43-33, 
відділу військово-патріотичного виховання 1 спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-43-36.

1

АСТРАХАНСЬКЕ РІЧКОВЕ 
УЧИЛИЩЕ

оголошує набір учнів з відривом від виробництва па відділи 
сумісної професії СУД ПОВОДІ П-СУДНОМЕХАНІК.

Відділення «Морське судноводіння» готує штурманів ма
лого плавання (для річкового флоту).

Відділення «Експлуатація суднових силових установок» го
тує механіків першого розряду.

Строк навчання 3 роки 7 місяців і 4 роки.
В училище приймаються юнаки віком )5 років (на 1 квіт

ня) але не старші 30 років з освітою 8 класів, які за ставом 
здоров’я здатні для роботи па річковому флоті.

Прийом заяв проводиться з 1 червня по ЗО серпня 1970 ро- 
ку.

Вступні екзамени проводяться з I по 20 червня 1970 року. 
Початок занять з 1 вересня 1970 року.
Вступники в училище здають екзамени з російської мови 

— письмово (диктант), з .математики — усно.
Особи, які зараховані на навчання, проживають в інтер

наті училища, забетпечуються безкоштовним форменим об
мундируванням і харчуванням, а також одержують стипен
дію.

' За всіма довідками звертатися па адресу: м. Астрахань, 
вул. Розн Люксембург № 6/14 — річкове училище.

ДИРЕКЦІЯ.

Слюсарі по ремонту механічної частини тепловозів 
(юнаки з освітою 8-10 класів, не молодше 15,5 років, строк 
навчання 2 рокп). , о

Монтери контактної мережі (юнаки з освітою 8—10 класів, 
не молодше 16,5 років, строк навчання 2 роки).

Вступники повинні подати слідуючі документи: свідоцтво 
про народження, документ про освіту, довідку з місця про- 

'живапня і складу сім’ї, характеристику, довідку про стан 
здоров'я (ф. № 286), 4 фотокартки З у 4 см.

Учням виплачується стипендія в розмірі 23 карбованців 
50 копійок. Відмінникам навчання — 29 карбованців. Учні, які 
навчаються по спеціальностях оглядачіп вагонів, слюсарів 
по ремонту вагонів і автогальмування. дорожні майстри, 
монтери контактних мережей забезпечуються гуртожитком. 
При училищі є їдальня.

Початок занять з 1 вересня 1970 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: Кіровоградська область, м. Зна

м'янка, вул. Р. Люксембург, 6.
ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Г л інки, 2.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4 

ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВА
НИХ РОБІТНИКІВ З СЕРЕДНЬОЮ 

ОСВІТОЮ -Ч.
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1970—1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ФОРМУВАЛЬНИКИ МАШИННОЇ ФОРМОВКИ - ііря»- 
маються юнаки віком 17,5 років з освітою 8—10 класів (строп 

навчання І рік);
СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ — прийма

ються юнаки і дівчата віком 15 років з освітою 8—10 класів 
(строк навчання 1 рік);

ТОКАРІ — приймаються дівчата віком 15 років з освітою 
8—10 класів (строк навчання 2 роки);

СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКІ! — приймаються юнаки піком 
15 років з освітою 8—10 класів (строк навчання 2 роки);

ТОКАРІ — приймаються дівчата віком 15 років з освітою 
8 класів (строк навчання 3 роки);

СЛ ЮСАР1-РЕМОНТНИКИ — приймаються юнаки віком
15 років з освітою 8 класів (строк навчання 3 роки);

СЛЮСАРІ-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ по виготовленню 1 
ремонту штампів, пристосувань І прссформ — приймаються 
юнаки віком 15 років з освітою 8 класів (строк навчання З 
роки).

Навчання в училищі безкоштовне. Всі учні забезпечують
ся триразовим харчуванням, обмундируванням І спецодягом, 
а формувальникам надається обладнаний гуртожиток. Крім 
цього, всі учні одержують 33 проценти від зарплати під час 
виробничої практики. ..

Після закінчення училища всім випускникам видається 
атестат по спеціальності, а учням з трирічним строком 
навчання ще іі атестат зрілості. ТІ, що закінчили училище з 
відзнакою, мають право поступити в Інститут поза копкурсьг^.;

Початок занять 1 вересня 1970 року.
Вступники в училище повинні подати слідуючі документи: 

заяву на ім’я директора, свідоцтво про освіту, характеристи
ку із школи, свідоцтво про народження, а ті, що досягли
16 років, — паспорт, медичну довідку про стан здоров’я, до
відку квартального комітету чи .сільради з місця проживан
ня, автобіографію, довідку ,лро склад сім’ї, 6 фотокарток 
розміром 3 у 4 см.

Прийом документів проводиться щодня а 15 травня, ц, р., 
крім неділі, з 10 до 18 години.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої Революції 
№ 20. Телефони № 2-3(1-73 та 2-37-50.

ДИРЕКЦІЯ.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 
КОРАБЛЕБУДІВЕЛЬНИЙ 

ІНСТИТУТ ІМЕНІ АДМІРАЛА 
С. О. МАКАРОВА

з 20 червня 1970 року оголошує прийом на І иурс по спе
ціальностях:

суднобудування і судноремонт;
обладнання і технологія зварювального виробництва; 
економіка і організація машинобудівної промисловості 

(спеціалізація суднобудівна промисловість); 
турбінобудуваиня; 
суднові силові установки;

двигуни внутрішнього згоряння;
електрообладнання суден;
технологія машинобудування, металоріжучі верстати Аі 

інструменти.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня.
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.
Заяви про прийом з документами відповідно правил при

йому направляти иа адресу: УРСР, м. Миколаїв (обласний), 
проспект Леніна, 3, телефон 6-20-60.
РЕКТОРАТ ЇСТИ ТУТУ.
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