
ОБЛАСНИЙ ПІОНЕРСЬКИЙ
СЬОГОДНІ В КІРОВОГРАДІ розпочинається обласний 

піонерський зліт, присвячений 50-річчю Всесоюзної піо
нерської організації імені В. І. Леніна. •>

Протягом двох днів юні ленінці зустрінуться з цікави
ми людьми, побачать і пізнають багато нового, проде
монструють своє вміння □ спортивних змаганнях, іграх, 
художній самодіяльності тощо.

Вітасмо учасників обласного піонерського зльоту, ба
жаємо щасливого і сонячного настрою.

(Матеріали про обласний піонерський зліт читайте в 
одному з наступних номерів газети).'

Приємно одержувати нагороди — це завжди радість. 
Тому й настрій у цих будівельників Побузького нікеле
вого заводу — членів комсомольсько-молодіжної брига
ди, очолюваної Володимиром IIIмаровозом, хороший. Ко
лектив монтажників в соціалістичному змаганні завоював 
перехідний вимпел обласної газети «Молодий комунар».

(Розповідь про молодих будівельників Побужжя чи
тайте на 2-й сторінці).

ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА

□> ВІКНА відкривається вид на 
Кременчуцьке водосховище, 

на тихі дніпровські заплави та бе
реги з перелісками. Цех ніби взяв 
собі у Дніпра шматочок його чис
тоти і безмежжя, так тут свіжо, 
привабливо, просторо. Зелена 
підлога — дніпровська хвиля, бі
лі халати — паруси в далечині...

- Я не знаю, чи тої хвилини саме 
такі асоціації виринали в думках 
Олі Самбур, але настрій у неї був 
підходящий для лірики.

Оля складала екзамен. Вранці 
вона прийшла на зміну апаратни- 
ком-шліфувальником 3-го розря
ду, а вже по обіді стала робітни
цею 4-го розряду. Правда, доку
ментально підвищення кваліфіка
ції ще не оформлене, але іспит 
вона витримала чудово.

Комсомолка зі мною розмовля
ла уривками. їй не хотілось поки
дати робоче місце. Незважаючи 
на екзамен, вона однаково вико
нає змінне завдання. Гнезважаю- 
чи на кореспондента. Оля добро
вільно взяла найвищий темп ро
боти, який тепер став для неї обо
в’язковим. Знизити його вона вже 
не може. З початку року Оля ні
кому не поступалася першістю у 
своїй професії, і як краща апарат
ниця сподівається одержати ман
дат на честь 50-річчя утворення 
Союзу PCP. Сьогодні вона дово
дить до високого класу точності 
1600 деталей за зміну. Ніхто не 
здивується, коли Оля Самбур 
здає більше деталей, та копи б їх 
виявилося менше, дуже дивували
ся б майстер Анатолій Олексійо
вич Стоян, старша апаратниця Га-

лина Олексіївна Панченко. Та ще
— Люда Будакова.

Люда Будакова не працює в то
му цеху, що взяв собі шматочок 
дніпровської просторіні. Люда 
тільки закінчила 7-й клас, але во
на — голова ради піонерського 
загону, а Самбур Ольга Сергіївна
— загонова вожата, учениця її

добре знає і хоче бути схожою на 
дівчину, котра працює в цеху і 
так добре вміє захопити дітей 
усякими цікавими справами. За
вод чистих металів подарував 
школі піонерські атрибути, спор
тивний інвентар, а вчорашнім се
микласникам здається, що все те 
дарує загонова вожата. На катку з 
нею весело, в походах «Зірниці» — 
надійно. Завтра піонери вируша
ють з Олею Самбур на острів,

в ОБКОМІ ЛКСМУ ТРИ КРАЩИХ ТРАКТОРНИХ
Бюро обкому ЛКСМУ розглянуло підсумки змаган

ня комсомольсько-молодіжних тракторних бригад за 
період весняно-польових робіт 19/2 року.

Перше місне присуджене КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НІЙ тракторній бригаді № 2 колгоспу імені Куйбнше- 
ва Олександрійського району, цс бригадиром Віктор 
Галушко і групкомсоргом Валерій Легкошсрст, Цьо
му колективу вручено перехідний приз імені двічі 
Героя Соціалістичної Праці О. В. Гіталова, перехід
ний Червоний прапор і Почесну грамоту обкому 
ЛКСМУ. п

За друге місце перехідним Червоним прапором Ди- 

живописний куточок суші, що ра
ніше був частиною «материка», та
дніпровська вода, розлившись мо
рем, оточила підвищену місцину.

Діти знають, що Ольга Сергіїв
на носить звання ударника кому
ністичної праці. Інакше бути не 
може, бо апаратниця освоїла всі 
професії, котрі тільки є в цеху. 
Всі до сдиноїі Отак, як вони по

руч з математи
кою оволодівають 
премудростями хі
мії, образністю лі
тератури, масштаб
ністю географії.

Така людина має 
дружити з книгою. 
Логіка речей під
казує. А ще — по
дарунки комсо
мольсько - моло
діжної зміни май
стра Стояна своїм 
підшефним. На 
50-річчя піонер
ської організації 
загонова вожата 
принесла дігям 
твори Леніна. І 
розповіла, що в 
зміні добре роз

повсюджується література, ко
жен робітник купує книги. Без 
книги не станеш ні інженером, ні 
кваліфікованим робітником.

... Цех — як частинка сонячної 
далини. Хай за вікном вітер го
нить буруни морем, стьобає до
щем по шибках, хай хооається з 
туманах виднокрай. Тут — світло, 
просторо. Тут люди добрі.

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.
м. Світловодськ.

митрівської Комуністичної Спілки Молоді Народної 
Республіки Болгарії та Почесною грамотою обкому 
ЛКСМУ нагороджена комсомольсько-молодіжна трак
торна бригада колгоспу імені Ульянова Ульянова ко
го району (бригадир Анатолій Харкавпй, групком- 
сорг Олексій Руденко).

Бригада Миколи Давидова (групкомеорг Микола 
Тіітепко) з колгоспу «Дружба» Новоукраїнського ра
йону здобула іретє місце їй присуджується перехід
ний Червоний вимпел і Почесна грамота обкому 
комсомолу.

Договір про дружбу та співробітництво
ІЗ червня в Москві відбулося засідання Президії 

Верховної Ради СРСР, на якому було обговорено питан
ня про ратифікацію Договору про дружбу та співробіт
ництво між Радянським Союзом і Іракською Респуб
лікою.

Президія Верховної Ради постановила: поданий Радою 
Міністрів СРСР па ратифікацію Договір про дружбу та 
співробітництво між Союзом Радянських Соціалістичних 
Республік і Іракською Республікою, підписаний у Багда
ді 9 квітня 1972 року і схвалений комісіями в закордон
них справах Ради Союзу і Ради Національностей Вер
ховної Ради СРСР, ратифікувати.

(ТАРС).

У Центральному Комітеті КПРС

Про заходи 
до посилення боротьби 
проти пияцтва 
і алкоголізму

У прийнятій Постанові в цьому питанні ЦК КПРС 
зобов'язав Ц1< Компартій союзних республік, крайко
ми, обкоми, міськкоми, райкоми партії і первинні 
партійні організації повести рішучу н наполегливу 
боротьбу проти пияцтва та алкоголізму, розробити 
конкретні заходи до широкого розгортання масово- 
політичної і культурно-виховної роботи в колективах 
та серед населення за місцем проживання, посилення 
протиалкогольної пропаганди, підвищення ефектив
ності громадського й адміністративного впливу на 
осіб, які зловживають алкоголем.

Міністерству охорони здоров'я СРСР, Комітетові 
по пресі при Раді Міністрів СРСР, Державному ко
мітетові Ради Міністрів СРСР по телебаченню і ра
діомовленню, Комітетові по кінематографії при Раді 
Міністрів СРСР. Міністерству культури СРСР, Комі
тетові по фізичній культурі і спорту при Раді Мі
ністрів СРСР, Всесоюзному товариству «Знання», ре
дакціям центральних та місцевих газет і журналів 
запропоновано активніше використовувати пресу, ра
діо і телебачення, кіно, видовищні заходи, лекційну 
пропаганду, фізичну культуру і спорт з метою поси
лення протиалкогольної пропаганди, роз'яснення ве
личезної шкоди, якої завдає пияцтво здоров'ю лю
дей. вихованню дітей і підлітків усьому радянському 
суспільству.

Міністсрсіиу охорони здоров'я СР( Р. Міиісіерсгву ОСВІГИ 
СРСР, Академії педагогічних наук СРСР, Державному комі
тетові Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній’ освіті 
разом з ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ доручено розробити пропор
ції щодо системи протиалкоюльиої пропаганди і виховання 
учнівської та працюючої молоді і забезпечити їх здійснення, 

ЦК КПРС зобов’язав виконкоми місцевих Рад де
путатів трудящих разом з профспілковими, комсо
мольськими, фізкультурними та іншими громадськи
ми організаціями, керівників підприємств і установ 
вжити заходів до поліпшення організації культурно
го дозвілля трудящих у вихідні і святкові дні

З цією метою розробити і здійснити заходи для 
розширення мережі заміських баз відпочинку трудя
щих, використовуючи для цього, зокрема, приміщен
ня піонерських таборів у вільний від обслуговування 
дітей час; забезпечити створення в заміських зонах 
відпочинку додаткової кількості лижних баз, катків, 
павільйонів і майданчиків для демонстрування кіно
фільмів, читалень, човнових етапній, пунктів прока
ту, спортивного, культурно-побутового інвентаря і 
туристичного спорядження: вжити заходів до розши
рення кількості спортивних майданчиків, тенісних кор
тів. катків і т. іп У колгоспах і радгоспах, v житло
вих кварталах міст і селищ.

Запропоновано Міністерству культури СРСР. Ко
мі іетові по кінематографії при Раді Міністрів СРСР 
організувати в кінотеатрах, у вищих і середніх спеці
альних учбових закладах, санаторіях, будинках від
починку, пансіонатах, парках, і на відкритих майдан
чиках безплатне демонстрування науково-популярних 
і документальних кінофільміз, що розкривають шкід

ливість пияцтва і алкоголізму.
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О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара», 
селище Побузьке,

С. МЕЩЕРЯКОВ, 
начальник штабу ударної комсомоль
ської будови Побузького нікелевого 
заводу.

ЗАВОД ЗБУДУЄМО!
Півмісяця тому біля заводоуправління 

зупинились два комфортабельних автобуси. 
Це на заклик комсомолу прибули на будо
ву 48 юнаків і дівчат з усіх куточків Кіро- 
соградщини. Того ж вечора зібралися в од
ній з кімнат гуртожитку. Щоб краще поз
найомитися один з одним, поговорити про 
свої плани. Уважно всі слухали секретаря 
комітету комсомолу будови Івана Власю
ка. Він розповів хлопцям і дівчатам про за
вод, про умови праці і побуту будівельни
ків, відповів на численні запитання.

Тоді ж на зборах створили позастатутну 
комсомольську організацію, секретарем од
ноголосно обрали молодого комуніста 
Богдана Лаврука. Це було перше його до
ручення, друге — він очолив бригаду в 
складі 12 чоловік. І невдовзі про цей ко
лектив заговорили на будові.

У нас щодня до початку першої зміни 
проходять короткі робочі планірки. Збира
ються бригадири, начальник будови 8. С. 
Бабін або головний інженер В. М. Мельник 
оголошують результати роботи за минулий 
день. Трьом кращим бригадам вруча
ють перехідні вимпели і грошові премії. 
Так ось, бригада Богдана з дня приїзду за
войовувала призові місця вже тричі.

— Нам подобаються ці хлопці. Щиро 
беруться за будь-яку роботу. Не шукають 
вигідної, високооплачуваної, а виконують 
те, що сьогодні необхідно на будозі. Вели
ке спасибі тим райкомам комсомолу, які 
підібрали і направили до нас хороших 
хлопців і дівчат, поставились до спрази до
бросовісно, — сказав мені в розмові на
чальник дільниці М. Д. Затолочний.

Від хлопців не відстають і дівчата. Тх 
бригада на чолі з Людмилою Вовкодав

працює на конвейєрі пр транспортуванню 
вогнетривкої цегли. Головний інженер 
«Теплобуду» т. Шемегнло задоволений дів
чатами.

Люда Рижова і Люба Кравченко розпо
відали мені, що спершу настрій у них, та й 
у всіх дівчат, був песимістичний. Робота не
легка. Умови побуту могли б бути кращи
ми.

— Але ми бачили, — продовжують вони, 
що будові дуже потрібні робочі руки, 

що треба побудувати і здати завод вчасно, 
а часу залишилось мало. Тому вирішили 
залишитись і -працювати до кінця.

V ВЖЕ НЕ НОВОМУ «пазику» бу- 
ло тісно. Тісно людям, які 

обов’язково хотіли їхати саме ра
нішнім рейсом і обов’язково сьо
годні. І не менш тісно було Лео- 
нідозим думкам. З кожним кіло
метром, що віддаляв його від 
Бобринця, їх ставало все більше і 
більше. Думалось про минуле. 
«Двадцять два роки... Якщо пишеш 
автобіографію, то це всього кіль
ка дат... Пішов до школи, став піо
нером, вступив до комсомолу, 
одержав атестат...» І ловйв себе 
на тому, що посміхається,
згадував останні роки. То бачив 
себе на ремонті тракторіз у рай- 
відділенні 
то шофером у Витязівці, 
рювальником. «А скільки 
замаз, вірних і щирих. Он 
Німчинський напросився 
їхати з ним за компанію, 
оце друзі зараз поруч», 
мріялося і теплішало чи то від 
тих мрій, чи то від щирого трав
невого сонця.

Л сонце іі справді не шкодувало 
тепла: поливало рясно придорожні лі
сосмуги, плело химерні візерунки и 
набубнявілих і вже розкритих оростях. 
Та лише на поворотах, коли автобус 
гальмував, юнак ненадовго помічав 
усю оту красу весни, а за мить знову 
був далеко, вдома, з рідними, з тоиі- 
ришамн.

Цей крутий поворот в житті Лео
ніда Жосана був першим. В на
грудній кишені зараз лежить пу
тівка обкому комсомолу на будів
ництво Побузького нікелзвого за
воду, а в особистих речах — об
ласна молодіжна газета, яка роз
повіла йому про новобудову, по
сіяла звабу самому все побачити, 
торкнутись своїми руками.

— Всі, хто до нас приїжджає, 
неодмінно стають будівничими, — 
сказали в заводоуправлінні. — 
(«Будувати й прибули», — глянув 
на сусідів Леонід), — голозний 
приціл: сьогодні — будівельник, а 
завтра — ливарник. — («Це вже 
нове», — подумав Леонід, — 
зважити треба, так далеко не за
глядав»).

Чомусь про сільських хлопців скла; 
лось враження, що вони, здебільшого, 
рішень зопалу не приймають. Мовляв, 
спокійний, розмірений спосіб жіітгп в 
селі накладає відбиток врівноваженос
ті. і там, де городянин Микола вва
жає, що рішення його в цю хвилину 
остаточне, його ровесник з Іззнівк», 
як кажуть, сім раз відміряє. Цс вра
ження, як і будь-яке інше, суть спог
лядання. Погоджуєшся з иим до того 
моменту, поки за кожною молодою 
людиною, все одно з села вона чи з 
міста, не починаєш бачити індивіду
альність, окремий характер.

Що ж до Леоніда Жосача, його 
можна однаково зачислити і до 
людей покладистих, і так само до 
непосидючих. Кілька місць робо
ти за короткий поки що час тру-

«Укрсільгосптехніки», 
то зва- 

друзів . 
Василь 
навіть 

Були б 
— вже

дозого життя. Поміняв кілька спе» 
ціальностсй. І це при зовні тихій 
вдачі. В трудовій книжці його сто
ять короткі записи: «Звільнений.., 
в зв'язку з переходом на іншу ро
боту».

— Мене ие раз запитували: 
«Знайшов вигідніше місце?» Не
зручно від такої цікавості, міря
ють тебе з тими, що до довгого 
карбованця охочі. А заробітки 
були: десяткою більше, десяткою 
менше. Просто «захворював» то 
на спеціальність шофера, то зза- 
рюоальника... Цікаво ж, — звіря
ється Леонід.

Побузьким зааодом вій гіахаорів* 
одразу.

— Л може вистачить, хлопче, тих 
мандрів. Влаштований непогано, жи
веш біля батька та матері. На одному 
місці...

— 1 камінь обростає, — закінчив 
батькове повчання Леонід. — Знаю, та
то. Але ж сумно, коли, крім на його 
хлібозаводу, не побачу справжнього, 
що за останнім словом техніки... Ціка
во. Розумієш?

Розумів Іван Ісакович, не на огляди
ни їде син, не на екскурсію, бо хто т 
краще батьків знає своїх дітей. І як 
батько, хотів запобігти розлуці — тіль
ки на ноги став його русо-голий Льзн.і,- 
не зірвався б там, далеко від дому, 
без суворого батьківського слова, без 
материної туристи.

Завод на молодого бобринча- 
нина напливав величчю цехів, 
масштабами забудови. А найбіль
ше вражала та швидкість, з якою 
мінялись його контури.

— Коли приїхав, не було ще 
трубчатих печей, їх тільки почали 
монтувати, — згадує Леонід. — І 
плавильні печі вже потім 
Все це — на моїх очах.

А згадки ті охоплюють 
рік.

Б бригаді теслярів, куди 
вили Леоніда Жосана, працювали 
вже не новачки. Бригадир Олек
сій Тищенко і його заступник Іван 
Переверзій, можна сказати, закла
дали фундамент заводу. Комсо-

мольці Юрій Гільоз і Микола По- 
крищенко теж мають не рік ста
жу. В їх руках, помітив Леонід, 
найважчі дошки нагадують зви
чайну легку пір’їну. Один — два 
помахи молотка — і вже щіль
но припасована до сусідньої. Не 
вгледиш, як і десятки квадратних 
метрів настилу з’являються. Спо
добалась Леоніду і така беруч- 
кість, і найбільше, що дуже по
трібна його робота. Не встигне їх 
бригада закінчити опалубку, як 
вже «на п’яти наступають» арма
турники і бетонники.

— Нас, теслярів, жартома нази
вають тут «першопроходцями 
стель і підлог», — сміється Лео
нід, і з виразу обличчя видно, цей 
жарт йому приємний.

Саме отого відчуття своєї ітогрібизс- 
11 для такого великого колективу, від
чуття причетності до появи щодня но
вого на будозі-велеті (принаймні для 
Леоніда завод цеп найбільший в жит
ті) так не вистачало вдома.

Якщо людина довго шукав свою 
мрію, про неї кажуть — невиправний! 
романтик. Леонід, натури скромної, не 
називає себе романтиком. І дуже шко
дує, що завод не запав так в душу йо
го землякові і другові Василю, як йо
му. Поїхав той невдовзі з Побужжя.

— В романтику будови закохав
ся, люди подобаються, — призна
ється Леонід. — Навіть мій суво
рий тато, як приїздив у гості не
давно, вже не наполягав, щоб « 
повернувся додому.

Ледь прихована посмішка тор
кається відкритого обличчя і по
мітний червінь лягає на скроніг 
дорослі завжди соромляться 
батьківської опіки. Леонід не на
зиває себе романтиком, романти
ка в серці його, в потягу до ще 
незнаного.

В окремій теці на столі директора 
Побузького нікелевого заводу лежить 
заява: <3 пуском заводу прошу пере
вести на роботу за моєю спеціальністю 
— кониерторииком». Під нею підпис 
Леоніда Жосана. Цс не поммлкі. Лео
нід зараз закіичув однорічну школу 
майстрів. Потім недовга практика — і 
до печі заступить сьогоднішній тесляр,

З найвищої відмітки, д э працю
вав Леонід зі своїми товаришами, 
добре видно панораму заводу. 
Срібляться на сонці градирні, 
сягають небз високі труби... Не 
приголомшує ця велич, а вабить 
і захоплює. Так, як рік тому за
хопила молодого степовика, захо
пила назавжди. Він не знає слів, 
що передали б це почуття. І коли 
з Компановки ніжний дівочий го
лос запитує по телефону: «Як 
справи, Льоню?» — у відповідь: 
«Все добре». А сказати треба так 
багато...

Донедавна ці хлопці пе знали один одного. А зараз 
їх здружила ударна комсомольська. 1 ще оди-і иа 
»сіх мрія: перший феронікель дати вчасно.

На фото: бригада, очолювана Богданом ЛАВРУКОМ 
(перший зліва в середньому ряді).

Фото Г. КОРОТКИХ.
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Вид на шихтар- 
к Побузького 

нікелевого заводу,

Фото 3. Коротких

СПЛАВ ПОШУКУДОСВІДУ І ЮНОСТІ
Відповідно до вказівок XXIV з’їзду КПРС пуск першої 

черги Побузького нікелевого заводу намічено на І линии 
цього року. Необхідність будівництва і швидшого введення 
п експлуатацію цього заводу обумовлена важливими народ
ногосподарськими завданнями.

Виплавка товарного феронікелю, важливої сировини у ви
робництві легованих сталей, із бідних окисяеннх нікелевих 
руд в СРС.Р буде здійснено вперше на Побузькому нікеле
вому заводі. Зараз окислені нікелеві руди переробляються в 
нашій країні шляхом відиовлювалько-сульфідуючої плавки 
в шахтних печах. Ллє цей метод має й свої вади.

Освоения нових родовищ окислених нікелевих руд (типу 
руд поблизу Побужжя) поставило завдання — віднайти нову 
технологію, зокрема в переробці окислених нікелевих руд, 
в електричних рудотермічшіх печах значної потужності.

Головна перевага цього методу — висок.» одержання ніке
лю і кобальту в залізонікелевнй сплав. Елсктронлаака за
безпечу« також комплексне використання сировини, характе
ризується порівняно низькою витратою відновлювача.

Розвиток в Радянському Союзі електрометалургійного одер
жання феронікелю став можливим завдяки різкому збіль
шенню виробництва електроенергії. На сьогодні накопичено 
багато матеріалів науково-дослідннцькн.х робіт, збудований 
і діє дослідний металургійний цех в районі Південного Ура
лу. Ллє промислове освоєння виплавки феронікелю із окис
лених нікелевих руд па Побузькому нікелевому заводі буде 
здій сисно вперше. І цс дуже складне завдання.

Новизна і ектадністо освоєння заводу в тому, що на од
ному підприємстві зосереджено цілий комплекс металургій
них агрегатів: рудний склад і цех шихтопідготовки зі склад
ним технологічним обладнанням, потужні обертові трубчаті 
печі, потужні рудотермічиі електропечі і електропіч синте
тичних шлаків, серія конверторів і розливна машина домен
ного типу. Весь цей складний цикл зв'язаний єдиною техно
логією. Значні труднощі чекають колектив заводу, І зокрема 
плавильною цеху, при освоєнні технологій Адже наяюіий 
досвід дає тільки основні штрихи до практики одержання 
товарного феронікелю, головні ж етапи доведеться вирішу
вати вже в процесі виробництва. Основною складністю в ос
воєнні технології є вилучення ЦІЛОГО РЯДУ хімічних елемен
тів з точністю до сотих процента. Наскільки це не просто 
зробити, стає зрозумілим, якщо врахувати, що одним із 
слабких місць при виплавці феронікелю в рудот»рмічник 
електропечах є низький опір жаростійких матеріалів. Зараз 
колектив заводу на чолі з партійною і комсомольською ор
ганізаціями піклуються про поліпшеная жаростійкості: замі
нили марку цегли на йоді і стінках, установлюються в стін
ки мідні холодильники, йде реконструкція металевих і шла
кових шпурових плит.

В одній ланці з пуском заводу вирішується проблема ви
сококваліфікованих кадрів. Поряд 5 будівельниками ні 
об’єкті трудяться робітники, котрі приймають в експлуата
цію готове обладнання. В основному — це бездоганні спе
ціалісти. Вони не лише працюють на заводі: у вільний від 
роботи час допомагають будівельникам. З ініціативи робіт
ників плавильного цеху створена бригада, яка прискорює 
зведення роиітничого іуртожнтку. Дванадцять робітників 
мехапо-елсктрослужби на чолі з бригадиром А. С. Кабако
вим вдень працюють на заводі, а кілька вечірніх годин — 
на будівництві. Па післязмінну вахту разом зі своїми това
ришами заступають молодий комуаіст Юрій Капустин, Кос
тянтин Коротков.

В грудні минулого року Побузька будоза оголошена удар
ною комсомольською. Поряд з досвідченими спеціалістам!: 
повинні стати комсомольці і молодь, адже вогняна професія 
•— це сплав досвіду з юністю.

В. ГОЛОВАЧ, 
начальник електричних і трубчастих печей пла
вильного цеху Побузького нікелевого заводу.



червня хт року

ЧЕНЮНВСНН
^Продовженая. Початок в газетах за 18, 23, 25, 27, ЗО травня 

та 1, 3, 6, 8, ІЗ червня),
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І ‘езабаром з ініціативи комуністів у заводському клубітезаоаром з ініціативи комуністів у заводському клубі від
крився ленінський куток, любовно прикрашений старанними ру- 
Ками Ж'нок-робітниць. Згодом такі кутки були організовані в усіх 
цвкая Сюди збирали зсе, що мало відношення до пам’яті про 
Володимира Ілліча. В ленінських кутках дорослі й молодь прэъо- 
ДНІЗИ своє дозвілля. Вони слухали розповіді робітників-комуністіз 
Т уляницького, Г. Журбинського, А. Полупанова, яким пощасти
ло особисто бачити й чути S. І. Леніна. Дззінко і натхненно луна
ми пісні про любимого вождя у виконанні заводського хорового 
колективу, в якому на початку 20-Х років заспівувачами були 
Михайло Гришко (нині народний артист CPCF, лауреат Державної 
Гріемії, соліст Київського театру опери і балету '.мені Т. f. Шев
ченка) і Петро Селіааноз (нині народний артист РРФСР, соліст 
Великого театру СРСР), що починали свою трудову діяльність ро- 
рігниками заводу.

Найближчим помічником заводської партійної організації бу
ти комсомольці. Комсомольський осередок було створено на за- 
рощ 50 років тому, 2t травня 1922 року, а через рік він об'єдну
вав 40 кращих молодих червонозорівців. Першим секретарем 
комсомольської організації був слюсар Олександр Миколайович 
ІаіЦ'-.енко. Зелику роботу серед заводської молоді проводили та
кож члени комсомольського комітету Петро Сидяк і Всеволод 
Баїсмат та політичний працівник школи ФЗУ комсомолець Михай
ло Бондаренко. Молодіжна організація заводу з перших днів 
соого існування користувалася довір’ям і авторитетом серед ро
бітничої молоді. Вона відзначалася завзятістю, діловитістю і дис
циплінованістю. У червні 1923 року на губернському конкурсі 
виробничих комсомольських осередків їй було присуджено ДРУ
ГИМ приз. Комсомольську роботу в цехах завод/ з 1923 року ста
ти очолювати цехорги. Всі комсомольці мали постійні доручення. 
'Для роботи серед неспілкової молоді було виділено пропаган
дистів.

[нтерес і потяг заводської молоді до комсомолу був великий. 
І/исв з 1923 році вся червонозорівська молодь знаходилася під 
^«йним впливом комсомольського осередку. До середини 1925 
рку в його рядах налічувалося 543 членів ЛКСМУ і 210: співчу
ваючих. . .

Переважна більшість тодішніх комсомольців, — пниіе у своїх 
Щ'огадах П. В. Сидяк, — прийшли на завод з освітою за 2—4 
класи. Та всі прагнули вчитися. Деякі здобули середню і вищу 
оезіту. Так, Олександр Ізаненко згодом стаз інженером, керів
ником великого заводу з Москві, Семен Трегуб — відомим лі- 
торвтурним критиком, Михайло Бондаренко, Григорій Гамаюнов, 
Із«:ч Генінков, Петро Тарасенко — партійними і радянськими пра
цівниками.

Виховуючи членів Спілки та робітничу молодь з комуністич- 
нолау дусі, осередок проводив велику шефську роботу. Він шеф
ствував над комсомольським осередком села Сентово (нині Род
имій? вка), нзд дитбудинком, над кількома школами міста, тримаз 
зи язок з польським комсомолом, з військовими частинами та з 
виробничими комсомольськими осередками Одеси, Харкова і 
Миколаєва.
Кожея робітник усвідомлював, щ> найглибшим 

юхгдя в неухильне виконання ного занозі тіл. Спою ____ —
Гівц! доводили иа ділі. В числі перших у країні поки завершили відбудову 
>іг,і«іго заводу, першими серед колективів підприємгтн сілєськлгисподар- 
ського машинобудування України вже напри гінці 1924 року досягли, а до 
ішця відбудовного періоду знание неревепіннля довеєнпий рівепг. про.іуіг- 
•тяіггості праці. Водночас значно знизилась і собівартість продукції. За від- 
тртаыи селян та висновками центральних І місцевих спеціальних комісій, 
г їсть продукції І організація праці на заводі «Червона зірка» в період 
»Іі'.будовн були визнані найкращими з усіх завод.!» сільського машинобуцу- 
юігая республіки.

Справжню святкову радість переживав колектив заводу, коли 
за трудові здобутки й високу організацію праці влітку 1925 роду 
єін удостоївся вищої нагороди Українського Радянського урзду. 
За кілька днів до нагородження на «Червоній зірці» побував Го
лова ВУЦЗК Г. І. Пегровський, Всеукраїнський староста обійшов 
усі цехи заводу, розмовляв з робітниками й переконався, иіо ко- 
лмтив заслуговує відзнаки.

Першого липня 1925 року за пропозицією Г. І. Петровського 
Грез'идія 8УЦВК постановила нагородити робітників аЧервоіої 
ієни». Грамотою і-Червоним прапором.

Иг була вже друга висока урядова нагорода. Л першу високу державну 
г-бнаку — Атестат Ц8К СРСР. підписаний М. І. Калініянч. — червоио- 
*оі>ї.8ці одержали за високі показники в поліпшенні якості заводської гро- 
Лукиїї ще в серпні 1923 року на Всеросійській промислочій виставці. На піп 

чч-апонозорівські сіпалки та молотарки завоювали першість серед машин 
є,- Тільки Вігчнзняанх заводів, а н 12 какіталісіичмкк країн, «*1 були 

ЯП* представлені.
За самовіддану працю на відбудові заводу багато червонозо- 

рівщ-ів були нагороджені орденами й грамотами. Першими серед 
йн>: найвищу нагороду — орден Трудового Червоного Прапора 
«держали.робітники Євген Зіноаійознч Безлатній, Давид Іванович 
•>;'рлака, Андрій Павлович Карпов, Засиль Іванович Федоров.

(Далі буде).

вапнуванням пам’яті 
вірність їм червоною-

„молодий КОМУНАР»

Піонерська 
особистого

З опор*

- н.1
ДЗВЕНИТЬ піснями табірне піонерське літо, пора канікул, захоплюючих походів 5 цікавий .»'/чЛр «ся^г 

час, коли можна багато бігаїи, плавати, грати в м’яча... -
А коли від річки повіс прохолодою, і тихий літній вечір спалахне щедрістю зірок, тоді зоира - 

ться мешканці піонерського табору' навколо вогнища 5 слухають розповіді вожатої, щораз від • 
ходячи в них нове, незнане досі. Ґ

Наш кореспондент А. БАБАК пропонує тим, кого зібрав дзвінкий піонерський горн біля багаття, 
інтерв’ю, взяте у піонерів різних поколінь, про найбільш пам’ятні події їх піонерського життя, про 
зв’язок з нинішніми піонерами та про те, якими б вони хотіли бачити сучасник піонерів.

Зінаїда Матвіївна ЗЛВПІЛ, піонерна 20-х років, 
колишня вожата, вчителька, нині пенсіонерка:

Школярі часто «росять мене розповісти про справи, за
хоплення перших піонерів. Дли них це цікава, щораз но
ва історія, а для мене життя — буремне, хвилююче.

Йшов суворий 1922 рік. Це був тяжкий і водночас пре
красний час, бо вперше в світі створювалося суспільство, 
юловн'їм принципом якого було: «Людина людині друг, 
товариш і брат».

Я виховувалась тоді в школі-інгериаті, навчалась в 
п'ятому класі. Підійшов якось до мене Толя Стерпул й 
говорить: «Зіно, ми, члени піонерської організації імені 
Спартака, вважаємо, що ти гідна вступу до осередку». 
Я дуже розхвилювалася, а згодом, коди приймали, впев
нено обіцяла бути вірною Інтересам робітничого класу, 
бути сміливою, чесною па словах і на ділі. Перше піо
нерське доручення було серйозне, відповідальне: виступи
ти перед учасниками окружною з’їзду робітників освіти. 
Виетуп вдався. Це був мін перший успіх, моя невеличка 
перемога.

Життя в нашому піоперському загоні вирувало: ми вчи
лись робити все своїми руками, захоплювались живими 
Іграми, влаштовували фізкультурні змагання з елемента
ми акробатики, брали участь у ліквідації неписьмен
ності, боролись з безпритульністю.

По всій області серед лісового затишку, біля тихоплин
них отер та річок, в школах урочисто і радісно просур
мив сурмач. І затріпотів на високій щоглі табірний піо
нерський прапор. Здрастуй, літо піоперське!

Наш фотокореспондент побував па езяті відкриття о 
піонерському таборі ім. Ю. Гагаріна м. Кіровограда. 
З початком літнього відпочинку піонерів поздоровила на
чальник табору Л. А. Мороз. Після закінчення урочистої 
піонерської лінійки, відбувся концерт художньої самоді
яльності, масові ігри, атракціони, тощо. А потім у вечірнє 
небо полинула піонерська пісня, спалахнуло багаття.

На фото: Сергій ВЕЛНХОВСЬКИЯ і Віра ГРУШ- 
КОВСЬКА піднімають прапор.

Фото М. ТЕРПАВСЬКОГО.

Боротьба з безпритульністю, на мою думку, найбільш 
яскрава картина діяльності піонерів нашо<о міста. Зна
ли, щоб витягти цих дітей з руїн і ящиків для сміггя, 
потрібно завоювати їхнє довір'я, прихильність. На пі 
хлопці Толи Стерпул, Миша Савченко, Боря Кацо запро
понували поділятися з нашими вихованцями своїми обі
дами (хоч й ми не завжди були ситі). І ми, приховавши 
від вихователя шматки хліба, мчали на вулицю Калініїїа, 
де у напівзруйнованому будинку знаходилися наші 
«підопічні». Безумовно, було нелегко, але в процесі ро
боти росла повага до нас не лише з боку безпритульник, 
а й місцевого населення, адже ми вміли добре працюва
ти, співати пісні, допомагати у всьому старшим. Піонер — 
всім дітям приклад. За цим принципом ми жили, працю
вали, вчилися.

Тридцять років в віддала роботі з дітьми, 
робота для мене є «окликом душі, умовою 
щастя.

Дмитро Федорович ЧИБіСОВ, піонер 30-х ро
ків, заступник начальника позавідомчої охорони 
міськвідділу УВС:

— З тих пір, коли я востаннє гюв’язао червоний галс гук, 
минуло понад тридцять років, однак, нам'ять добре збе

регла найцікавіше того часу. А цікавих подій, зустрічей

було немало. Незважаючи на життєві труднощі, на те, що 
замість справжнього футбольною м’яча ми ганяли по 
майданчику панчоху, набиту різним лахміттям, — наше 
піонерське життя було веселим і різноманітним. Потяг 
до знань, до книги — величезний. Не пригадую випадку, 
щоб хтось з моїх друзів-піонерів не вивчив уроку, або 
не з'явився до школи без поважної причини.

Всього двічі був я у піонерському таборі, що знаходив
ся поблизу села Соколовкп, та йою атмосфера — дружби 
й саятковості — запам’яталася назавжди. При світлі вог
нища слухали ми розповіді вожатої про успіхи авіаторів, 
про переліт екіпажу Чкалова з Москви через Північний 
полюс з Америку, про наддалекий переліт жіночого екі
пажу в складі Грнзодубової, Раскооої, Осипенко на Да
лекий Схід. їм аплодував світ. Ми ж, хлопчики І дівчат
ка, пишалися нашими героями, прагнули бути схожими 
иа них.

Одного разу завітав до нас справжній, живий герой — 
учасник боїв на озері Хасан, нагороджений медаллю «За 
бонові заслуїи». Зустрічали ми його луже урочисто, за
хоплено. Не хотілося б говори ги традиційними фразами 
«слухали, затамувавши подих», та що поробиш, коли 
слухали, справді затамувавши подих, забувши про псе на 
світі, всім єством поринувши в розповідь бійця. А дигпча 
уява тим часом малювала страшну, романтичну картину 
бою... я не пам'ятаю прізвища героя, та пою слона: 
«Будьте сильними», вкарбувалися в пам'ять, стали деві
зом нашого піонерського буття.

Ми добре розуміли: сильний той, хто багато знає, вміє 
добре бігати, стрибати, плавати. Не було в нас басейнів, 
не було обладнаних за останнім словом техніки спортза
лів, та було головне — бажання займатися спортом, 
У парку імені Леніна стояла 35-метрова вишка, єдина в 
місті, з якої можна було стрибати, одягнувши парашут. 
Пам’ять Гі досі зберегла почуття насолоди, святковості, 
яке одержували після кожного стрибка.

А ще ми, безумовно, як і піонери усіх поколінь, любили 
піспю. Співали скрізь: в піонерському таборі й «ід час. 
перерв, простуючи па стадіон чи крокуючи з вожатою 
лісовою стежиною. Закоханість у піонерську пісню не по
лишає- мене й досі. Складаю пісні для піонерів, пишу 
вірші для них. І так хочеться, щоб кожна створена мною 
пісня чн вірш допомагали нинішнім піонерам в їх по
всякденному житті, робили їх добрими й сильними.

Жанна Яківна ЯЦЕНДО, піонерка років війна, 
нині вчителька початкових класів восьмирічної 
школи № 8 м. Кіровограда:

— У нас, дівчаток і хлопчиків воєнних років, справ бу
ло багато. Сталося так: щойно прийняли мене в піонери, 
пов'язали червоний галстук, як почалася війна. І наша 
радість, мрії про піонерські табори, про походи з вожа
тою померкли. На країну насувалася грізна хмара — 
фашизм. Наші серця, відкриті для дитячих забав, для 
всього світлого, доброго, раптом подорослішали, пройня
лися турботами батьків і матерів.

Війна змусила мене розлучитися з моїми друзпмп-ліо-; 
перами: сім’я евакуювалась в один з приміських радгос
пів Сталіпабада (нині Душанбе). Яких тільки національ
ностей дітей не було там: і росіяни, і українці, І євреї, і 
латиші, І естонці! Ми дещо не розуміли один одною, та 
По не зупиняло нас. Дружба наша міцніла з кожани 
днем.

Запам’ятався наш перший робочий день па збиранні 
бавОзника, На поле йшли як «а демонстрацію — з чер
воними галстуками на грудях, рівіиічп рядами, і кожно
му хотілося в той час працювати якнайкраще, бо знали, 
що зароблені гроші — це й наш внесок у гіаближеиия 
перемоги.

Не забудеться і наше шефство пад пораненими віісце- 
вого госпіталю. Ми завжди були для них бажаними гос
тями і водночас добрими помічниками. З пашим прихо
дом палати оживали: і-а столиках поранених бійців з’яв
лялися квіти, книги, веселим настроєм проймалися навіть 
тяжкохворі. Кожного свята виступали з концертами ху
дожньої самодіяльності, разом зустрічали Новий рік, 
влаштовували ялинки, читали бійцям листи рідних. 
А тим, хто від'їжджав па фронт, дарували сувеніри, ви
готовлені власноручно. 1 стільки потім було V нас радос
ті. ІЦс б пак — одержали листа з передовоїі

Все моє життя зв’язане зі школою, з піонерською робо
тою. Нині я вчителька. До цього тринадцять років пра
цювала старшою піонервожатою. Робота з дітьми — моє 
покликання. Найцікавіше для мене в житті — допомага
ти хлопчикам і дівчаткам робити піонерське життя ще 
більш захоплюючим. Вважаю: найперш піонери мають 
стати патріотами своєї Батьківщини, а відтак і світлішії, 
що зустрічатимуть діти біля табірних багать, будуть 
безхмарні, зоряні.

Таня ЛіЗУНОВЛ, піонерка 7-го класу, голова 
ради дружини Сазонівської восьмирічної школи 
Кіровоградського району:

— Сьогодні я піонерка, та мине рік і нас. сьогоднішніх 
семикласників, приймуть у комсомол. Того ж року для 
нас пролунає останній дзвінок у рідній школі. По-різному 
складуться наші долі — дехто продовжуватиме навчання 
в середній школі, Інші мають намір вступати до техні
кумів, хтось підмінить батька, матір па полі. Як згадка 
про нас залишиться дубова алея, названа Ленінською, бо 
посаджена нашим класом у рік Ленінського ювілею. 
Пройдуть роки, і дубки виростуть, стануть міцними, кре
мезними дубами. З’їдемось колись усі разом, прийдемо 
до дубів, а воли, горді, високі, про щось таємниче шепо
чуться, Та ми знаємо, що секретів у них від нас немає. 
Це вони просто нагадають нам, дорослим, той радісний 
щасливий час, коли ми їх саджали: копали ямки, підли
вали водичку, прив’язували до стовпчиків...

Ми. піонери 70-х років, живемо в радісний і щасливий 
час. Звичайно, ми багато знаємо, вміємо, для нас відчи
нені двері палаців піонерів І дитячих спортивних шкіл, 
нас кличуть піонерські сурми в табори відпочинку. І до б 
мп не були, що б ми не робили у всьому — навчанні, 
праці, житті — мн звірятимемо свій крок по Леніну.

жтди
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ІЯТНИЦЯ, 16 ЧЕРВНЯ- 
Яерщд програма, 9.зз — 
Номіш. (М). 9.45 — Кольоро- 

телебачення. Для дітей- 
іГГодррож у казку». (М>. 10-‘£ 
- Художній фільм. (М). і *• 2» 
~ & ефірі «Молодість». (<«)• 
І'лЗв — Кольорове телебачен
ні. Естрадний концерт. (М>. 
І'- .’У — «Об'єктив». (М), 13.00 
“ «З* вашими листами». (М),

1340 — Новини. (М). 16.С5 —• 
Програма передач. (Кірово
град). 17.00 — «Як цим зали
обізвуться». (Львів). 17.30 — 
сЗа накресленнями XXIV з їз
ду КПРС». «Партійне життя», 
(Харків). * 
тижня».
- До 
СРСР.
Виступ першого секретаря Но- 
воархангельського РК КПУ 
В. Н. Пустовою. (Кіровоград). 
18.30 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19-00 — Твор
чий вечір Горьківського ака
демічного театру ім. Горько
го. (К). 20.00 — Тележурнал 
«Людина і закон». (Кірово
град). 20.30 — Телефільм. (їм* 
ровоград), 20.45 — «Иа добра
ніч, діти». (К). 21.00 — Про-

18.06 ' — «Хроніка 
(Кіровоград). 18.10 

БО-річчя утворення 
«Дружбою зріднені».

грама «Час». (М), 2140 —
«Ласкаво просимо». Концерт 
духового оркестру, (М). 22.35
— Кольорове телебачення, 
«Хата нашого роду». Доку
ментальний фільм. (М). 22.45
— Інтербачення. «Карусель». 
Телеогляд. (М). 23.15 — Новії* 
ВИ. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30- 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. Телевізійний художній 
фільм «Ніна і leo». І та 
II серії. (М). 18.00 — Повний. 
(М). 18.10 — Кольорове теле
бачення. Для дітей. Мульт
фільм. (М). 18 30 — «Товариш 
І ліспи». (ЛІ). 19.05 — Телсаль- 
манах «Подвиг». (Mh 19.35 — 
Художній фільм «Хліб і сіль», 
(ЛІ), 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ), 21.30 — Художній фільм

«Квіти запізиіл!». (К). 23.05 -• 
Вечірні повний. (К).

СУБОТА, 17 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.00 - Про
грама передач. (М). -9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М). 
0.35 - Новини. (М). 9.45 — 
Кольорове телебачення. «Ран
кова прогулянка». (Ленін
град). 10.30 — Для дітей. «Лі- 
чялочка». (М). 11.00 — Науко
во-популярна програма «Здо
ров’я». (М). 11.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
Програма мультфільмів. (М). 
11.45 — «Людина і закон». 
(А1). 12-00 — В ефірі «Моло
дість». (Ленінград).
Музичний турнір. (ЛЯ). 14.00 —• 
«Зустріч друзів». (М). 14.45 — 
Новини. (М). (1.50 — Кольо
рове телебачення, «Музичні

В.00

зустрічі». (М). 15.35 - Пере
дача, присвячена чехословаць
ко-радянській дружбі, (М). 
15.55 — Художній фільм «Про- 

’ . (М). 17.30 —
уп- 

господар- 
• Новини. 

18.10 — М. Анчароп. 
за днем». Телсспек-

майте, друзі». (М). 
Проблеми удосконалення 
равлінн» народним 
ством, (М). 18.00
(М). --
«День 
такль. Розділ 9. (М), 19.15 
«•■Стадіон КВМ». (М). 21.00 - 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт Л. Сеичшюї. (Ленін
град). 22.00 — Спортивна про-

■

грамп. (М). 23.45 — Нооіішг. 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.0&. 
— «Червона квіточка». Спек
такль Дніпропетровського ро
сійського драмтеатру. (Дніп
ропетровськ). 13.30 - толе» 
Фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті*. (К). 19Д0 — «Чиста кри- 
ииця». (К). 20.45 - «На до
браніч, діти». (К). 21.00 -о
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Українська кінопанорама, 
/ ■ ' “ Вечірні новини,
(К).

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.
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КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ СТУДЕНТІВ В 1972 РОЦІ НА ПЕРШІ КУРСИ -

Денна форма навчання.МЕХАНІЧНІ їй ФАКУЛЬТЕТ.
Спеціальності: машини і апарати легкої промисло

вості; автоматизація і комплексна механізація хіміко- 
технологічних процесів.ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ1Й ФАКУЛЬТЕТ. 

Спеціальності: технологія хімічних волокон; техно
логія шкіри та хутра.ФАКУЛЬТЕТ ТРИКОТАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА. * ;

Спеціальності: трикотажне виробництво.

[ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА. ' ' '
Спеціальності: технологія швейних виробів; кон

струювання швейних виробів.ФАКУЛЬТЕТ КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ.
Спеціальності: технологія виробів із шкіри; кон

струювання виробів із шкіри.ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. 
Спеціальності: економіка та організація промисло

вості предметів широкого вжитку.
Заочна форма навчання.ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИИ ФАКУЛЬТЕТ.
Спеціальності: машинобудування і приладобуду

вання; хімічна технологія; технологія предметів ши
рокого вжитку; економіка; електронна техніка; елек- 
троприладобудування та автоматика.ФАКУЛЬТЕТ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Спеціальності: машини і апарати підприємств побу
тового обслуговування; технологія швейних виробів; 
технологія виробів із шкіри; хімічна технологія і об
ладнання опоряджувального виробництва; економіка 
та організація промисловості предметів широкого 
вжитку. ' . (

Вступники на денне, вечірнє і заочне відділення із 
спеціальностей: технологія . швейних виробів, кон
струювання швейних виробів, технологія виробів із 
шкіри, конструювання виробів із шкіри, трикотажне 
виробництво, технологія хімічних волокон, техноло
гія шкіри та хутра, економіка і організація промис
ловості предметів широкого вжитку, технологія пред
метів широкого вжитку, економіка, хімічна техноло
гія, хімічна технологія і обладнання опоряджуваль
ного виробництва — складають такі вступні екзаме
ни: • ’ ч

математика (усно), фізика (усно), хімія (усчо), ук
раїнська або російська мова та література (твір).

Екзамен для тих, котрі закінчили школу із золоти
ми (срібними) медалями і середні спеціальні на
вчальні заклади з відзнакою із перелічених спеці
альностей, крім технології шкіри та хутра, технології 
хімічних волокон, хімічної технології, хімічної техно
логії і обладнання опоряджувального виробництва 
— математики (усно). Для спеціальностей «техноло
гія шкіри та хутра», «технологія хімічних волокон», 
«хімічна технологія», «хімічна технологія і обладнан
ня опоряджувальних виробництв» складається екза
мен — хімія (усно).

Ті, хто вступає до інституту на спеціальності: маши
ни і апарати легкої промисловості, автоматизація і 
комплексна механізація хіміко-технологічних проце
сів, машинобудування і приладобудування, машини і 
апарати підприємств побутового обслуговування, 
електронна техніка, електроприлгдобудування та ав
томатика — складають такі вступні екзамени: мате
матика (письмово і усно), фізика (усно), українська 
або російська мова і література (твір).

Особи, які закінчили середню школу із золотою 
(срібного) медаллю або середній спеціальний учбо
вий заклад з відзнакою і вступають до інституту по 
вищеперелічених спеціальностях складають екзамен 
з фізики (усно).

Необхідно для вступу документи зазначені в пра
вилах прийому.

Заяви приймаються до 31 липня.
Вступні екзамени на факультети денного навчан

ня — зі по 20 серпня.
Вступні екзамени на заочний та вечірній відділи 

проводяться з 15 липня по 20 серпня потоками (1. 
потік — з 15 липня, II потік — з 5 серпня).

Зарахування до складу студентів — з 21 по 25 серп
ня на навчання з відривом від виробництва, з 21 по 
ЗО серпня — на навчання без відриву від виробницт
ва. т . і .

Початок занять з 1 вересня.
Адреса інституту: м. Київ-11, вул. Немировича- 

Данченка, 2, КТІЛП.
‘ - ". ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

> г ' -і . і-

КИЇВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО- 
ДОРОЖНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 1 КУРС 1972-1973 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
з таких спеціальностей: 
автомобільні дороги;
мости і тунелі;
будівельні та дорожні машини і устаткування; 
автомобільний транспорт;
економіка і організація автомобільного транспорту.
Заяви разом з іншими документами, передбачени

ми правилами прийому до вузів СРСР, приймаються 
до 31 липня.

Вступні екзамени провадитимуться зі по 2С серп
ня з таких дисциплін: української або російської мо
ви та літератури (письмово), математики (письмово і 
усно), фізики (усно). 1

Особи, нагороджені по закінченні середньої шко
ли золотою (срібного) медаллю або особи, які піс
ля закінчення середнього спеціального учбового 
закладу одержали диплом з відзнакою, складають 
екзамен тільки з фізики (усно). При одержанні з ці
єї дисципліни «п’ять» такі вступники звільняються 
від подальшого складання екзаменів.

Адреса інституту: 252010, Київ-10, Суверова 1.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ЖДАНОВСЬКИЙ МЕХАНІКО- 
МЕТАЛУРГІИНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

по спеціальностях:
на денне відділення на базі неповної середньої 

школи:
обладнання заводів чорної металургії; гирооництво 

сталі; прокатне виробництво; будівниц’во і експлу
атація лінійного господарства залізничного транспор
ту; рухомий склад промислового залізничного тран
спорту; експлуатація промислового залізничного 
транспорту.

Заяви приймаються:
на денне відділення до 31 липня.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня.
Вступники повинні скласти такі екзамени: на базі 

восьмирічної школи з російської або української мо
ви (диктант), математики (усно).

Адреса технікуму: м. Жданов, Донецької області, 
вул. К. Маркса, 29/44, телефони 3-30-32, 3-22-18.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ коммундро, орган кировоградского 

овнома ЛКСМу, г. Нировоград.
Наша адреса і телефони

316050 ГСП, Kipoeorpan-SO, вул. Луначгрського. 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та Інших відділів = 2-45-36.

ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ В 1972 РОЦІ

на перший курс денного відділення (на базі 3 кла
сів) з спеціальностей:

теплотехнічне обладнання промислових підпри
ємств, прокатне виробництво, обладнання заводів 
чорної металургії, доменне виробництво, виробницт
во сталі, ливарне виробництво чорних металів.

На денне відділення приймаються особи, які за
кінчили 8 класів. Іногородніх технікум гуртожитком 
не забезпечує.

На 3-й курс заочного відділення (на базі 10 класів) 
з спеціальностей:

ливарне виробництво чорних металів, теплотехніч
не обладнання промислових підприємств, обладнання 
заводів чорної металургії.

Здаючи документи, вступник має пред’явити сві
доцтво про народження або паспорт, військовий кви
ток або приписне свідоцтво.

Вступники на базі неповної середньої школи скла
дають такі екзамени: математики (усно), російської 
або української мови (диктант).

На базі середньої школи: математики (усно), ро
сійська або українська мова та література (твір).

Ті, хто вступає на спеціальності виробництво сталі, 
ливарне виробництво, прокатне виробництво на базі 
середньої школи складають екзамени з російської 
мови та літератури (твір), хімії (усно).

Вступні екзамени: на денне відділення з 1 по 20 
серпня. На заочне — з 11 по 20 липня та з 13 по 20 
серпня.

Адреса технікуму: м. Донецьк-1, вул. Ленінська, 
104 (їхати тролейбусом № 9 до зупинки «Райрада»).

КЕРЧИНСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на денне відділення:
на базі восьмирічної школи — збагачення корис

них копалин;
на базі середньої школи — розробка рудних і не

рудних родовищ.
Заяви приймаються:
на базі восьмирічної школи з 1 червня по 31 лип

ня;
на базі середньої школи з 1 червня по 15 серпня. 
Умови прийому загальні для всіх технікумів. Вступ

ники складають екзамени з таких предметів: матема
тики (усно), російської або української мови (дик
тант) для вступників на базі восьмирічної школи з 
російської мови та літератури (твір) для вступників 
на базі середньої школи.

Всі іногородні забезпечуються гуртожитком,
Адреса технікуму: 334515, м. Керч-15, вул. Войко

ва, 1 а.
ДИРЕКЦІЯ.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управліинв 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

Зам. № 10SI3. Типаж 58 300.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 1
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1972-1973 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує висококваліфікованих робітників. 
По закінченні училища учні одержують атестат про 
середню освіту та атестат по спеціальності з при
своєнням 2—3 розряду. Учні набувають таких спе
ціальностей:

на базі 8 класів з одержанням середньої освіти: 
токарі по меіалу, слюсарі механоскладальних робіт, 
електрогазозварники, слюсарі, електромонтажники;

на базі 10—11 класів (строк навчання 1 рік): тока
рі по металу, машиністи електромостових кранів —> 
електрослюсарі, електрозварники;

на базі 8 класів з строком навчання 2 роки без 
здобуття середньої освіти: слюсарі механоскла
дальних робіт.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж. На всі спеціальності приймаються юнаки та 
дівчатз віком від 15 років і старші. Демобілізовані 
із лав Радянської Армії.

Вступники повинні подати такі документи: заяву, 
автобіографію, свідоцтво про освіту, паспорт або 
свідоцтво про народження, характеристику зі шко
ли, довідку про стан здоров’я, довідку з місця про
живання та про склад сім’ї, медичну довідку про 
профілактичні прищеплення, 7 фотокарток розмі
ром 3X4 см.

Вступники проходять медичну комісію за направ
ленням училища.

Зараховані до училища _ забезпечуються: з стро
ком навчання двз та три роки, безплатним триразо
вим харчуванням, вихідним і робочим одягом та 
взу.ітям; з строком навчання 1 рік стипендію о 
розмірі ЗО карбованців на місяць.

Під час виробничої практики кожному виплачує
ться 33 проценти від вартості виробленої продукції.

Початок занять з 1 вересня 1972 року.
Гуртожитком забезпечуються лише юнаки.

Адреса училища: м. Олександрія, мікрорайон 
Жовтневий, вул. Вагутіна, 1, телефон 5-10-48. Авто
бусом їхати до зупинки Жовтневе селище.

ДИРЕКЦІЯ.

ХАРКІВСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

обробка металів різанням'
Дикуни внутрішнього згоряння; 
н2нумі!ігГи?’!.і‘ІЕОМИСЛО,и>г<> обладннгня;

вост| У * а п^пй*6мствах машинобудівної промпсло- 

шкіл?"0” "ровпдитьсп '»а базі восьмирічної та середньої

Адреса технікуму: м. Харків-36, пул. Войкова, 2 а. 
хати трамваями №№ 5, 8, 13 |4е Зупинка селище 

імені Артема. '
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
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