
.- -'''і 1ІІ. ■ Ю КРАЇНУ пролунав голос меха- 
нізаторів нашої області, які заклмка- 
широко розгорнути соціалістичне 

агання за високопродуктивне викори- 
стання кожної машини, за схоронність 
машинно-тракторного парку, за ефектив
но використання мінеральних добрив і 
всіх матеріально-технічних засобів.

Минулого року на Кіровоградщині ви
рощено високий урожай зернових — по

, центнера з гектара. За підсумками 
змагання областей країни у 1971 роиі по 
збільшенню виробництва продуктів ріль
ництва і тваринництва нашій області вру
чено перехідний Червоний прапор Ради 
Міністрів СРСР і ВЦРПС.

Вирішальний вклад у досягнення цих 
результатів внесли /механізатори, серед 
них бригади, очолювані двічі Героем Со
ціалістичної Праці О. В. Гіталооим, Ге
роями Соціалістичної Праці В. І. Мотор
ним, Я. Г. Кожухарем, С. О. Гончарком, 
С, О. Чорнобаєм.

Сотні механізаторів області показують 
приклад трудової доблесті, відмінного 
володіння технікою, господарського збе-
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У піоперії Кіровоградщиви минулого тижня відбулася пам'ятна подія. П’ятдесяте літо зустрічає Всесоюзна піонерська 
організація ім. В. 1. Леніна. Цій даті і був присвячений обласний піонерський зліт, репортаж з якого читайте на 3-й сторінці.
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рєження її. Серед них немало есомсо- 
МОЛЬЦІВ і молоді. Днями бюро обкому 
ЛКСМУ підбило підсумки змагання ком
сомольсько-молодіжних бригад за пе
ріод весняно-польових робіт 1972 року. 
Перше місце присуджено комсомоль
сько-молодіжній тракторній бригаді 
№ 2 колгоспу імені Кукбишева Олек
сандрійського району, де бригадиром 
Віктор Галушко і групномсоргом Вале
рій Легкошерст, Цьому колективу вру
чені почесні і заслужені нагороди —- 
перехідний приз імені двічі Героя Со
ціалістично» Праці О. В. Гіталова, пере
хідний Червоний прапор і Почесну гра
моту обкому ЛКСМУ. Наша газета на
весні розповідала про бригаду. Середній 
він її трохи більше двадцяти років. Мо
лоді механізатори вивчають і впровад
жують передові методи праці, уміло 
використовують техніку.

Райкоми ЛКСМУ, комітети первинних 
комсомольських організацій колгоспів і 
радгоспів повинні розглядати звернення 
механізаторів області, як один із найго
ловніших розділів своїх робочих планів, 
бони покликані підняти на вищий ступінь 
роботу по вихованню у молодих механі
заторів прагнення до глибоких знань, 
умілого використання техніки, підвищен
ня продуктивності праці.

Неабияку роль у цьому відіграє підбір 
молоді для навчання е СПТУ, на курсах 
механізаторів. Тільки ті юнаки і дівчата 
можуть стати справжніми володарями 
техніки і майстрами врожаю, які люб
лять хліборобську справу, твердо обира
ють свою дорогу в життя. Прикладом 
кращої постановки роботи по залученню 
сільської молоді до оволодіння техніч
ними спеціальностями є Новоукраїнська 
районна комсомольська організація. 
Райком комсомолу приділяє постійну 
увагу трудовлаштуванню та закріпленню 
в сільськогосподарському виробництві 
молодих механізаторів, залученню їх до 
боротьби за раціональне і високопро
дуктивне використання сільськогоспо
дарської техніки. Переможцем респуб
ліканського огляду серед районних ком
сомольських організацій на кращу по
становку роботи по залученню сільсько* 
молоді до оволодіння технічними спе
ціальностями у 1971—1972 роках визна
но Новоукраїнську районну комсомоль
ську організацію. її нагороджено пере
відним Червоним прапором ЦК ЛКСМУ 
т-а грошовою премією.

Піднести продуктивність тракторного 
парку на 5 процентів (а це рівнозначно 
придбанню 800 нових машин), підвищити 
середньодобовий виробіток зернових і 
силосозбиральних комбайнів, бурякозби
ральних машин не менше, ніж на 5—6 
процентів — такі зобов’язання механіза
торів нашої області. Справа честі кожно
го молодого тракториста і комбайне
ра — добиватися ще кращих показників, 
підійматися на найвищі щаблі хлібороб
ської майстерності. Немає_ сумніву, що 
вже у збиральній кампанії, яка набли
жається, вони продемонструють свою 
відмінну технічну підготовку, почуття ВИ
СОКОЇ відповідальності за доручену - 
ніку, за долю врожаю. *_  ____

Товариство «Знання» УРСР об’єднує 575 ти
сяч громадських лекторів, серед них 24 тисячі 
вчених і великий загін спеціалістів різних га
лузей народного господарства та культури, пе
редовиків і новаторів виробництві. Спираю
чись на численний актив, розгалужену мережу 
своїх організацій і установ, товариство досигло 
значного розмаху лекційної пропаганди; Нині 
в республіці щодня в середньому проводиться 
13 тисяч лекцій та інших пропагандистських 
заходів, які охоплюють майже 700 тисяч чо
ловік.

Ці факти наводились на VIII з’їзді товари
ства «Знаннях Української PCP, який відбувся 
з Києві. Присутні тепло зустріли привітання

З’ЇЗД ПРОПАГАНДИСТІВ ЗНАНЬ
Центрального Комітету Комуністичної партії 
України на адресу з’їзду.

На з’їзді було вручено Почесну грамоту 
Президії Верховної Ради УРСР, якою товари
ство «Знання» УРСР нагороджено за заслуїи 
в поширенні політичних та наукових знань і 
актишу роботу по комуністичному вихованню 
трудящих.

Із звітною доповіддю виступив голова прав
ління товариства член-иоресповдент АИ УРСР 
І. І. Копдилеико. Звіт про роботу ревізійної

комісії зробив її голова доцент К. Л. Ліс
ничий.

На з’їзді виступив капдидат у члени Політ- 
бюро, секретар ЦК КП України Ф. Д. Овча- 
рейко.

З великим піднесенням було прийнято ві
тальні листи ЦК КПРС і ЦК КП України.

Обрано новий склад правління і ревізійне)! 
комісії товариства «Знання» УРСР.

(РАТАУ).

І Т Р 8 в PCP

ПРО ЗАХОДИ ДО ПОСИЛЕННЯ 
БОРОТЬБИ ПРОТИ ПИЯЦТВА 

І АЛКОГОЛІЗМУ
Розглянувши питання про заходи до 

посилення боротьби проти пияцтва і ал
коголізму, Рада Міністрів Союзу PCP 
визвала за потрібне з метою зниження 
споживання в країні спиртних напоїв 
здійснити заходи до скорочення у 1972— 
1975 роках виробництва горілки і міцних 
горілчаних виробів; значно розширити 
виробництво безалкогольних напоїв з 
тим, щоб повністю забезпечити задово
лений попиту населення па ці напої.

Дсржвланові СРСР, Міністерству хао- 
чової промисловості СРСР і Рздам Мі
ністрів союзних республік доручено пе
редбачити у річних планах здійснення 
заходів по забезпеченню скорочення ви
робництва і споживання міцних спирт
них напоїв і значному збільшенню ви
пуску виноградного вина та пива.

З метою наведення порядку а торгівлі 
алкогольними напоями і скорочення їх 
продажу населенню Рада Міністрів 
СРСР зобов’язала Ради Міністрів союз
них республік, Міністерство торгівлі 
СРСР, Центроспілку та інші міністерства 
і відомства, які мають торговельну ме
режу:

а) розглянути питання про скорочення 
числа магазинів но продажу алкоголь
них напоїв, заборонити торгівлю ними у 
дрібній роздрібній торговельній мережі, 
в усіх їдальнях і буфетах, а також у 
спеціалізованих продовольчих магазинах 
(за винятком спеціалізованих магазинів 
по торгівлі плодоовочами, рибою і кон* 
сернами, в яких може бути допущении 
Продаж шампанського, виноградного і 
илодовоягідного вина та інших алкоголь
них напоїв міцністю до 30 проц.);

б) заборонити продаж горілки та ін
ших алкогольних напоїв міцністю ЗО

ироц. і вище в торговельних підприєм-доручено вжити заходів до розширення 
ствах, що знаходяться в районі розташу- »мережі підприємств торгівлі і громад- 
вавня виробничих підприємств і будов, 
навчальних закладів, дитячих установ, 
лікарень, санаторіїв та будинків відпо
чинку, вокзалів, пристаней і аеропортів, 
культурних та видовищних підприємств, 
а також у місцях масових гулянь і від
починку трудящих.

Встановлено, що продаж горілки тз ін
ших алкогольних Напоїв міцністю ЗО 
лроц. і лише може провадитися в роз* 
дрібній торговельній мережі не раніше 
11 години ранку і не пізніше 19 години 
вечора.

Радам Міністрів союзних республік 
доручено розглянути питання про обме
ження або заборону торгівлі горілкою та 
іншими алкогольними напоями міцністю 
ЗО проц. і вище у вихідні га святкові дві 
і прийняти відповідні рішення, виходячи 
з місцевих умов.

Забороняється скрізь продаж усіх ал
когольних напоїв особам, які перебува
ють у стані сп’яніння, і неповнолітнім.

Правила торгівлі алкогольними напоя* 
ми (із зазначенням заходів відповідаль
ності за їх порушення) повинні бути ви
вішені иа видному місці в кожному під
приємстві, де провадиться продаж цих 
напоїв.

Рада Міністрів СРСР зобов’язала Мі
ністерство торгівлі СРСР, Центроспілку 
та інші міністерства і відомства, які ма
ють торговельну мережу, притягати пра
цівників торгівлі і громадського харчу
вання до суворої відповідальності за по
рушення встановленого порядку продажу 
алкогольних напоїв.

Радам Міністрів союзних республік, 
Міністерству торгівлі СРСР, Цснтроспіл« 
ні та іншим міністерствам і відомствам

ського харчування по продажу на розлив 
пива, соків та інших безалкогольних ва» 
поїв, а також здійснити необхідні заходи 
по підвищенню культури в роботі кафе, 
закусочних, ресторанів, їдалень та інших 
підприємств громадського харчування.

Міністерству хзрчової промисловості 
СРСР доручено припиняти гиробвицтво 
горілки для продажу населенню з вміс° 
том спнрту 50 процентів і 56 процентів, 
а також горілки і міцних горілчаних ви
робів у розфасовці 0,1 і 0,05 літра.

Рада Міністрів СРСР зобов’язала Мі
ністерство охорони здоров'я СРСР і Ра«» 
дм Міністрів союзних республік: розроби
ти і здійснити необхідні заходи до поліп
шення виявлення, обліку і лікування хво
рих на хронічний алкоголізм, забезпечи
ти розширення наукових досліджень по 
розробці ефективних засобів і методів 
лікування таких хворих.

Особи, які перебувають на лікуванні І 
відпочинку в санаторіях, будинках відточ 
чинку, пансіонатах та інших ліку вально- 
оздоровчих закладах і які порушили 
припис лікарів про заборону вживання 
алкогольних напоїв, повинні бути випи
сані з цих закладів без відшкодування 
вартості путівок за невикористані дні, з 
обов’язковим повідомленням про не за 
місцем їх роботи.

Встановлено, що при захворюваннях 
внаслідок сп’яніння або дій, зв’язаних із 
сп’янінням, а .також внаслідок зловжи
вання алкоголем (травм, алкогольний 
психоз, біла гарячка, хронічний алкого
лізм) лікарняні листки при амбулатор
ному і стаціонарному лікуванні не ви
даються і допомога у зв'язку з тимчасо
вою непрацездатністю не виплачується.
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Е ЖИВ ВИСТ
Щоденник — це завжди одкровення. Йому звіряють найвизнач

ніше і найпотаємніиіе, тс, що прожите і що хочеться закарбувати. 
Якби завели щоденник! Шкодували не раз, що так і незібрались 

розпочати «літопис» бригаои, хоча мова про це була. Важко ось 
так експромтом пригадати все одразу про роки праці і життя в 
колективі. Тоді ми вирішили, що лише про один трудовий, тиж
день комсомольсько-молодіжної бригади арматурників, очолюва
ної Омеляном Велітом, хай буде ця розповідь.

ТТОНЕДІЛОК вважають «важ
ким» днем. А для хлопців 

він почався святково. На мітин
гу в плавильному цеху їм вру
чили Почесну грамоту. Це ад
міністрація, партійний комітет, 
об'єднаний будком і комітет 
комсомолу тресту «Кіровоград- 
промбуд» визначили перемож
ця соціалістичного змагання на 
честь 50-річчя утворення СРСР 
в першому кварталі. Раділи всі 
щиро і, ніде правди діти, гор
дились. (м, одним з усього бу
дівельного управління, вдалося 
випередити інші бригади арма
турників.

Того дня, не змовляючись, 
працювали як ніколи. За зміну 
виробили понад півтори норми. 

ВІВТОРОК нічого особливо- 
& го не відбулось. Хоча і 
тут з теплими посмішками при
гадали одну подію. Вдень на 
дільницю завітав 5 «Б» клас з 
Побузької середньої школи. 
Прийшли ВСІ ЯК ОДИН — 36 чо
ловік, в піонерських формах, 
В галстуках, з букетами квітів.

Зі своїми маленькими друзя
ми члени бригади дружать ось 
уже два роки. Допомагають їм 
виготовляти різні прилади, на
очні посібники. Коли у підшеф
ному класі піонерські лінійки чи 
збори, гостей з бригади там че
кають обов’язково. А на 8 Бе
резня всі п’ятикласниці одер
жали в подарунок цікаві книж
ки з пам’ятними написами від 
шефів. У відповідь виявили 
увагу і учні —- в день Радян
ської Армії і Військово-Мор
ського Флоту вони вручили 
своїм старшим друзям поздо
ровні листівки.

і ось сьогодні вони прийшли 
поздоровити бригаду з новою 
пере/логою — першим місцем 
у змаганні серед комсомоль
сько-молодіжних бригад будо
ви. Відмінниці Люда Сулима і 
Галя Веліт від імені всього кла
су вручили нашому бригадиру 
свої зобов’язання — вчитись 
добре. Зараз воно поміщено 
Иоряд з соціалістичними зобо
в’язаннями бригади.

"V СЕРЕДУ знову у всіх був 
& хороший настрій. Приніс 

його, мабуть, Рафаїл Тативосян. 
В бригаді вже знають, якщо 
зрання не сходить посмішка з 
обличчя Рафіка — значить при
йшов йому з дому лист. З Ар
мавіра приїхав він на будову. 
Сподобалося, залишився, за
раз — один із засновників ком
сомольсько-молодіжної брига
ди. Коли в минулому році до 
нього в гості приїздили батько 
і брат Гена, були приємно зди
вовані — їх Рафік зі своїми 
друзями розмовляє на україн
ській мові.

Рафаїл світився радістю. При
йшов лист від рідних і ніби по
говорив з татом і мамою, з 
чотирма сестричками і шістьма 
братами. А хороше Рафаїпу, 
значить хороше всім.

Звичайний робочий день був 
у ЧЕТВЕР. Несподівано Омеляна 
Веліта (бригадира) викликали на 
засідання комітету комсомолу 
заводу. «Ти ж там недовго», — 
просили хлопці. А він і справді 
не мав права затримуватись. 
Терміново треба було здати 
фундамент під естакаду від га
зодувки до трубчастих печей. 
Тоді Омелян Веліт, Едмундас 
Валюкас, Микола Кузь/ленко і 
Микола Іващенко, звернулись 
до хлопців, мовляв, не встигне
мо до кінця зміни. Треба —> 
значить треба: рада була ко
роткою, рішення — одноголос
ним. До восьми вечора фунда
мент передали бетонникам.

Але того дня була не лише 
робота, була й розрядка. 
Бригаду фотографували біля 
розгорнутого перехідного Чер
воного прапора обкому комсо-

Ось і все, що відбулося за тиждень у бригаді. В бригаді, що 
стала рідною сім'єю для росіян Віктора Архипова і Бориса Яци- 
шина, вірмсна Рафаїла Тативосяна, литовця Едмундаса Валюкаса; 
українців Омеляна Веліта, Миколи Кузьменка, Миколи Іващенка, 
Анатолія Чумака, Галини Зінчснко і Тетяни Устименко.Події записала напередодні пуску першої черги Побузь- кого нікелевого заводу

молу — ще однієї нагороди за 
перший квартал в соцзмагачні. 
Цей знімок вмістили з альбом- 
сстафету по ударних комсо
мольських будовах України, 
присвячену 50-річчю СРСР. 
П ’ЯТНИЦЯ почалась в бригаді 

бурхливо. Розпочав все Ед- 
мундас. А раз вже він загово
рив — на спокій не надійся — 
просто цей юнак з роду допит
ливих і непосидючих. Не поми
лився бригадир, даючи йому 
два роки тому рекомендацію 
для вступу в члени КПРС.

Уважно слухали молодого 
комуніста, а його слова — су
цільні розрахунки. Справа в то
му, що до кінця місяця треба 
було поставити 170 квадратних 
метрів склопрофіліту. Щоб 
вкластися в ці строки, не виста
чало тижня, навіть коли пере
кривати денні норми. «Що ро
бити будемо?» — звернувся 
Едмундас до товаришів. І тут 
же разом з Омеляном відпові
ли: «Вихід — вихідні». Робота 
точна, майже ювелірна — підга
няти триметрові листи склопро
філіту на 17-метровій висоті,— 
так що не розженешся. А не 
виконати завдання — такого в 
бригаді вже давно не пам’ята
ли. «П'ятихвилинка» перед змі
ною закінчилась вже не так 
бурхливо. З Едмундасом пого
дились: вміє хлопець переко
нувати.

І лише Таня Устименко не 
втручалась в дискусію. Не то
му, що вона наймолодший член 
бригади (третій рік як приїхала 
з нікопольського профтехучи
лища). Не тому, що Борис Яци- 
шин — групкомсорг бригади, $ 
її чоловік, ніби і її думки вга
дав. Просто Таня з сьогодніш
нього дня вже не працює. Че
рез два місяці вона стане ма
тір’ю, а оце прийшла перед 
відпусткою попрощатись. Хлоп
ці майбутньому сину Тані і Бо
риса вже і обрали ім’я — Ва
лерка. «А якщо буде Вале
рія?» — сміється Таня. Нічого 
ніхто не має і проти Валерії.

О. БАСЕНКО,спецкор «Молодого комунара».

Під час літніх канікул 
не до вподоби сидіти 
піонерам, склавши руки. 
Адже скрізь стільки ро
боти, на полях иіефи- 
колгоспники борються За 
високий врожай. І як 
завжди на поміч їм при
ходять піонери.

На фо то: учні Кі
ровоградської школи А£> 2 
працюють на проріджен
ні рядків соняшника в 
приміському колгоспі 
«Заповіт Леніна»..Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

—НН ЛІНІЇ—ЧИТНЧ-ГАЗЕТА

ЧИТАЧ ЧЕКАЄ ВІДПОВІ
ДІ.

«Прошу Вашої допомоги. 
Справа ось в чому:

Я жив у Підмосков'ї, але 
обставини змусили мене знову 
повернутись в рідне с. Панче- 
во Нооомиргородського райо
ну. Незабаром повинна приї
хати й дружина з хворою ди
тиною. Мене хвилює: чи одер
жу я вчасно телеграму про її

приїзд. Адже їх приносять із 
запізненням та ще й кидають 
просто в ящик.

Повідомлення на посилку ле
жать доти, поки сам випадко
во знайдеш. Про вчасну достав
ку газет і журналів не може 
бути й мови.

м. СОЧИНСЬКИЙ».

Скаргу адресуємо Ноиомир- 
городському районному відді
ленню зв’язку.

ЯПТАЧі ЗАПИТУЮТЬ

Учні 8-річної школи с. Мар- 
'фівки волинського району, 
В. Гура з с. Головківки Олек
сандрійського району та інші 
запитують, де можна здобути 
професію радиста?

Свою мрію, друзі, ви може
те здійснити, вступивши до Ки
ївського політехнікуму, Львів
ського, Одеського та Харківсь
кого електротехнікумів.

П. Без така

четнвсниіі
(Продовження. Початок в газетах за 18, 23, 25, 27, ЗО травня та 1, 3, 6, 8, ІЗ, 15, 17 червня).
Застрільниками змагання, пропагандистами передового були 

більшовики. Вони створили атмосферу високої вимогливості до 
себе. «Неударнику не місце в партії»! — таким був їх лозунг.

Історія зберегла імена перших кращих ударників на заводі. 
Серед них: ливарники Кирило Столяренко, брати Тимофій і Устим 
Луценки, інструментальник Георгій Левашников, слюсар Петро 
Гаркуша, токар Іван Іщенко і багато інших,

Наприкінці літа 1935 року по всій країні пролунали рекордні удари від
бійного молотка Олексія Стаханова, який перевиконав змінне завдання 
в 14 разів. Як і скрізь, на заводі «Червона зірка» соціалістичне змагання 
починає переростати у шіщу свою форму — стахансвськиіі рух, яким уже 
наприкінці 1936 року було охоплено більше половини робітників. • Ініціатор 
рами нового руху стали комуністи Кирило Карповнч Столяренко, Віра Се- 
менівна Грищенко, Василь Олексійович Кирнлев, Іван Сергійович Давидец- 
ко, комсомольці Степан Лук’янченко, Віра ГрудсьКа, Василь Телехов, Таня 
Сергач, Стечан Гайворонськнн, Іван Кудінов, Дмитро Шаповал і їм. Вопи 
перевиконували змінні завдання в 4—в разів.

Найвищої продуктивності — 935% норми виробітку — досяг 
ливарник К. К. Столяренко напередодні 19-х роковин Великого 

Жовтня.
Ім’я комуніста Кирила Столяренка, який прийшов на завод ще 

в період відбудови, протягом 30-х років не сходило зі сторінок 
місцевої преси. Він ділився досвідом своєї роботи і як передовик 
виробництва, і як бригадир, і як партгрупорг, і як депутат. Про 
нього писали робкори або товариші по роботі, які через газету 
висловлювали вдячність за навчання працювати по-ударному, по- 
стахановському. Бригада К. Столяренка, що носила ім’я наркома 
важкої промисловості Серго Орджонікідзе, завжди вела перед у 
соціалістичному змаганні. Портрет К. К. Столяренка не сходив з 
Дошки пошани.

Очолюване партійною організацією соціалістичне змагання роз
вивалося на заводі у тісному зв’язку з винахідницьким та раціо
налізаторським рухом. Якщо в 1925 році економічний ефект від 
винаходів та раціоналізаторських пропозицій становив трохи біль
ше 2 тисяч карбованців, то через 5 років — 518 тисяч карбован
ців, а в 1940 році — понад 4 мільйонів карбованців. Неухильно 
зростала продуктивність праці. Творці нової техніки були оточені 
великою увагою, з боку заводської партійної організації. Вени що
року одержували грошові премії і інші заохочення. Кращих мо
лодих винахідників завод відряджав на навчання до втузів або 
середніх спеціальних закладів.

Одна з перших радянських сівалок, зроблених на заводі «Червона зірка»«

Кращими винахідниками і раціоналізаторами були комуністи Миколи 
Борисович Попов, Кирило Карпович Столяренко, Федір Каспарович Гуля- 
ницькнй, найстаріший ветеран заводу Іван Григорович Татомір, Віктор 
Матвійович Пташннський І багато інших. Найбільш вагомий вклад зробив 
слюсар М. Б. Попов. Завдяки своїй натхненній праці, він винайшов у 1930 
році новий хімічний склад речовини для цементування заліза і запропону
вав відмовитися від імпорту дисків, зчнщалок, валиків висівного апарата 
та інших деталей сівалки, які до революції і протяюм 20-х років довози
лися з-за кордону. Цс звільняло завод від іноземної технічної залежності й 
дало великий економічний ефект. Адже тільки за кожний імпортний диск 
Радянській державі доводилося платити німецькому капіталісту Круппу 
80 копійок золотом, а вартість диска Лі. Попова дорівнювала 62 копійки. 
Цінність винаходу робітннка-ксмуніста не важко зрозуміти, коли взягп до 
уваги, що для виконання виробничої преі рами заиод тоді потребував до 
10 тисяч дисків. До того ж запропонований М. Б. Поповим спосіб цементу
вання заліза знайшов застосування на багатьох машинобудівних заводах 
нашої країни.

П'ятирічні плани і річні виробничі завдання завод успішно вико
нував і перевиконував. Протягом двох передвоєнних років (1939— 
1940) червонозорівці у всесоюзному змаганні з машинобудівни
ками країни завоювали перехідний Червоний прапор ЦК проф
спілки працівників сільськогосподарського машинобудування. 
Тисячі червонозорівців були відзначені урядовими нагородами, 
грошовими преміями тощо.

Натхненно працюючи на заводі, червонозорівці пам’ятали запо
віт великого Леніна про необхідність всебічного зміцнення союзу 
робітничого класу з селянством. Вони перш за все дбали про по
ліпшення якості і здешевлення своєї продукції, що йшла на село. 
Окрім того, для зміцнення змички з селянством вони провели 
велику шефську роботу на селі. Червонозорівці першими в Єли- 
саветграді ще з 1922 року стали постійними шефами села Сен- 
тового (нині Родниківка).

Час від часу вони посилали на села свої бригади, які проводили там по- 
літнко-виховну і культурно-освітню роботу, допомагали бідноті своєчасно 
справитись з різними сільськогосподарськими роботами, займалися радіо
фікацією та електрифікацією підшефних сіл тощо. Селяни з великим до
вір'ям ставились до безкорисливих шефів і виявляли їм ширу вдячність. 
Комуністи Сснтового в 1924 році обрали активного учасника шефства чер* 
вонозорівця А. Нікітіна секретарем свого осередку, а сільських комсомоль-. 
ців там очолив молодий робітник В. Ісаев.

Особливо велику шефську роботу провів колектив заводу в селах Єлнса- 
ветградщинн напередодні і в період суцільної колгкінвізації. Тільки в 1929 
році в середньому по два місяці па селі працювало 45 робітничих бригад.- 
Вони допомогли бідняцько-середняцьким масам організувати близько 
150 колгоспів, відремонтувати пснад 4 тисячі штук різного інвентаря, прочи
тали близько 700 лекцій, доповідей І т. п. Наслідки копіткої роботи черво
нозорівців були наяву: темпи колективізації у підшефних селах були май
же в два рази вищими, ніж в інших, і вже до початку 1930 року иа шлях 
колгоспного життя в них стали понад 80 процентів селян.

Відповідаючи на рішення листопадового 0929 р.) Пленуму ЦК 
ВКП(б), колектив «Червоної зірки» відрядив на постійну роботу 
в село 166 своїх кращих товаришів. Більше двох третин червоно- 
зорівців-двадцятип ятитисячників становили комуністи і комсо
мольці. Багато з них стали прекрасними організаторами колгосп
ного руху на селі. Усій республіці стали відомі імена таких послан
ців заводу як І. В. Нижник (с. Чутівка), М, І. Компанієць (с. Ново- 
Миколаївка, Маловисківського району), І. М, Дем'яненко (с. Висо
кі Байраки), Б. А. Будзинський (с. Ирасносілля), комсомолець Ваня 
Кривошея (с. Татарівка) і багато інших.(Далі буде).



20 червня 1972 року і,МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор»

РЯДИ ШИКУЄ ПІСНЯ 
ПІОНЕРСЬКА

Репортаж з обласного піонерського зльоту
ДЕНЬ ПЕРШИЙ

Відлунені гучномовцями, несли
ся вулицями міста піонерські пісні, 
а в поДих історії нашої країни, 
в якій клас привілейований — ді
ти. їм все найкраще віддає народ, 
партія: школи-інтернати і піонер
ські табори, палаци піонерів, біб
ліотеки, ясла і дитячі садки. І рос
те юна зміна життєрадісна і міц
на, несучи в серці святу вірність 
ленінським заповітам, велику по
дяку, свої знання і працю — ле
нінській партії, трудящим Країни 
Рад.

Знову квітнуть вулиці обласного 
центру черзоннм кумачем. Юнь виши
кувалась на площі Кірова на урочисто 
відкриття обласного гіонерського зльо
ту, присвяченого 50-річчю організації 
юних комунарів. Онуки тих, хто в роки 
становлення нашої Вітчизни вперше по- 
в язав піонерський галстук і крізь Труд, 
Боротьбу, і Час пронесли в серці 
незгасний вогонь червоного ленінського 
прапора, їх онуки принесли сьогодні 
уклін вождеві, звіт своєму старшому 
братові — комсомолу, народові і партії 
про славні діла піонерії сімдесятих.

Кожний район області успішно крокує 
маршрутами Всесоюзного маршу «Зав
жди напоготові!», бере активну участь 
у громадському житті, вносить свій 
піонерський вклад у велику будову ко
муністичного суспільства.

Тиша на площт. «Слухайте всі!» — 
гордо звучать фанфари. З обох боків 
площі назустріч один одному плавно 
рушають два відкритих автомобілі. 
Учениці Кіровоградської школи № 25 
Наталці Давидовій випала велика 
честь — бути командиром піонерського 
зльоту. Вона здає рапорт секретарю 
обкому ЛКСМУ Антоиіні Васнленко. 
І разом, на автомобілях вони об’їжд
жають вишикувані ряди юних ленінців, 
А. Васнленко вітає піонерів з святом, 
бажає успіхів у навчанні. Салютуючи

йшло в кожен дім. Червоний галстук 
носили ті, хто штурмував космос І 
підкоряв цілину, хто стоїть за верстата
ми, чиї руки збирають урожай. Сьо
годні естафета у наших руках, І ми, ва
ші діди І батьки, віримо, що ви з чес
тю пронесете її далі. Бути піонером не 
лише почесно, але й відповідально. Го
туйтеся стати комуністами, борцями за 
щастя народу».

Червоними гвоздиками зацвіли на 
площі 50 вогнищ, символізуючи 50 піо
нерських літ. Запалили їх представники 
правофлангових дружин.

До пам'ятника Леніну лягає безліч 
квітів, застигає піонерська варта...

ДЕНЬ ДРУГИЙ
Автобуси, оповиті ледве відчут

ними хвильками теплого повітря, 
мчали по нагрітій асфальтовій до
розі, натужно вибираючись на го
ристі підйоми, вкриті зеленим ок
самитом лісів, несподівано — один 
за одним — провалюючись дони
зу, лише повітря мерехтіло над 
жарким літнім горизонтом...

На вулицях зупинялися перехожі, ко
зирком склавши долоні, дивилися на 
довгу колону. Засмаглі хлопчаки, при
тримуючи велосипеди, застигали в за
хваті: заздрили своїм одноліткам, біля
ві та русяві чуби яких куйовдив вігер, 
влітаючи у відкриті вікна автобусів. А 
колона тримала курс на знам’янськнй 
ліс, де незабаром розпочнуться цікаві 
конкурсні змагання учасників обласно
го піонерського зльоту.

Що потрібно туристу? Щоб над голо
вою не хлюпотіло, щоб ногам було су
хо. А цс не так просто — розбити по
хідний намет. З першого разу навряд 
чи вийде. Тому брати участь у конкурсі 
на краще оформлення наметового міс
течка доручили досвідченим туристам. 
Один за одним, немов гриби після до
щу, на сонячній галявині виростають 
невеликі — жовті, сині, зелені — бре
зентові хатинки. Не встигли їх як слід 
закріпити, а всередині деяких з них

Хід поновлення 
передплати на газету 
„МОЛОДИЙ КОМУНАР"
НА II ПІВРІЧЧЯ 1972 РОКУ
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Мовоархангсльськніі 151 161 •С
Олександрійський 113 12S
Пстрівський 29 2СГ 9
Вільшанськні) 59 48 п
Компапіївськпіі 35 23 12
Головапівськпіі 92 77 15
Кіровоградський ЗО 15 15
Ульяновський 68 39 19
Новгородківський 65 41 24
Новомиргородський 67 40 27
Знам’янськнй 173 144 29
Маловнсківськ.ііі 61 25 36
Онуфріївський 50 10 40
Новоукраїнськіїй .120- 77 43
Бобрннецькіпї 73 ЗО 43
Добровеличківськнй .141 83 58
УстпнівськиЙ 93 37 61
Світловодський 435 359 77
Олександрійський .183 79 104
м. Олександрія 233 123 118
Долинський 20.) 94 115
Гайворопськпй 211 82 129
м, Кіровоград 339 165 174

Закінчується передплата на друге ПІЗрІЧЧЯ на об-

На фото (зверху вниз)! 
«Заспівуй!» — звучить 
комапда, і в енне небо 

І лине весела піонерська 
Йісня,

' ф Серед зелені лісової галя
вини виростають турист
ські намети»

- ф Яка ж стіпнівка найцікат 
діша?

Застигли в строю юні мо-. 
ряки з_ кіровоградського 
піонерського табору 
^Червоні вітрила»,

Фото М. СЕРГІЄНКА.

секретарю обкому, кожний район вру
чав рапорт своїх піонерських справ.

Зліт відкрито. Звучать урочисті 
акорди Гімна Радянського Союзу, 
лягають до підніжжя пам’ятника 
С. М. Кірову квіти.

Хвилюючі слова почули в той 
день піонери. Учасників зльоту 
вітали другий секретар обкому 
ЛКСМУ М. П. Громовий: «Успіхи 
піонерів Кіровоградщини чималі. 
Тут і відмінне навчання, і активна 
праця, збір металолому і макула
тури... З вдячністю згадують хлі- 
бороби області піонерський дару
нок. 50 сівалок, збудованих з ме
талолому, зібраного піонерами Кі
ровограда, працюють на колгосп
них нивах. Будьте ж завжди до
стойні великих справ нашого на
роду, високо несіть піонерське 
знамено».

Завідуючий облвідділом наросвіти 
Д. 1О. СТЕЛЬМУХОВ: «Ваші успіхи 
радують партію, народ. Тільки в праці, 
разом з народом можна стати кому
ністом. Лише в праці на благо Вітчиз
ни зміст життя. Примножуйте славу 
нашої Батьківщини, рівняйтесь на стар
шого брата — комсомол».

Герой Радянського Союзу В. О. ВЕР
ХОЛАНЦЕВ; «Піонерське свято при-

трійка редколегії починає налагоджува
ти екстренний випуск стінних газет. 
Читайте їх — і зрозумієте, що такс 
піонерський зліт, яке радісне І веселе 
піонерське життя.

Ось, розклавши на землі папір, олів
ці, фарби працюють юні кореспонденти 
з Кіровограда, поруч них малюють за
головок новомиргородці, олександрінці. 
А коли свіжі газети розіклали просто 
на траві, всі стовпилися біля фотогазе
ти Маловисківського району. «Так тут 1 
себе можна пізнати», — дивувалися. 
А фотолітопнеці — учні Маловисківської 
СШ ЛІ 3 Коля Разін, Вова Голобородь- 
ко та Сергій Олійник стояли осторонь 
І задоволено посміхалися: недарма вночі 
віддрукували фотознімки, адже газета 
визнана найкращою. Друге і третє міс
ця за Новоархангельським та Онуфріїв- 
ськнм районами.

Що не говоріть, а коли сонце висить 
вже над головою, мимоволі гостро від
чуваєш смак борщу, що настирливо 
доноситься від багать, які розкладені 
тут же, в лісі. Якраз вчасно юні кухарі 
запрошують до столу. — очі розбігаю
ться від різноманітних страв. Жюрі 
таки трудненько було визнати пере
можців. Та юний повар найвищого кла
су виявився в олександрійців. призера
ми стали Кіровограді та юні кухарі з 
Вільшанського району.

А серед туристів Кіровоградського 
району теж радість — вони найкраще 
розбили намет, відстали трохи в май
стерності туристи з Долинського та 
Ульяновського районів. Заключний кон
курс— найцікавіший І найвідповідальні
ший. Крокують один за одним піонер
ські загони усіх районів. З піснею, при
мовкою, карбуючи крок. ї трохи втом
лені, але радісно збуджені чекають 
піонери підсумку конкурсу пісні та 
строю. Переможці — піонери з Ново- 
українського, Кіровоградського та Ком- 
ііаніївського районів.

Жаль розлучатися з друзями. 
Але зліт підходить до кінця. Двиг
тять нетерпляче двигуни автобусів, 
порожніє лісова галявина, — шлях 
стелиться до рідного дому, де 
чекає річка, сонце, цікава книга, 
веселий відпочинок — адже кані
кули! Але у них на все життя збе
режеться пам’ять про це піонер
ське свято.

М. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

ласну комсомольсько-молодіжну газету «Молодий 
комунар». Однак досить ознайомитися з наведеними 
цифрами, щоб переконатися, що деякі райкоми, 
міськкоми комсомолу та агентства «Союздруку» таку 
серйозну справу, як поновлення передплати на ком
сомольсько-молодіжне видання пустили на самоплив.

З року в рік не виконуються зобов’язання щодо 
розповсюдження та поновлення передплати на «Мо
лодий комунар» в Олександрійському районі, у місті 
Кіровограді. Незадовільне становище склалося й у 
Долинському, Гайворонському районах та місті Олек
сандрії.

Лише у двох районах — Новоархангельському те 
Олександрівському — поновлена передплата.

Райкомам, міськкомам комсомолу потрібно негай
но активізувати роботу щодо поновлення передплати 
у наступні місяці.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 21 ЧЕРВНЯ. 9.35 
>— Новини. (М). 9.45 — Для 
дітей. «Піонерія на марші». 
(Краснодар). 10.15 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Лялька». II серія. (М). 
11.35 — «Комуніст і час». 
(Ростов-иа-Дону). 12.05 — Кон
церт Державного хореографіч
ного ансамблю «Берізка». (М). 
12.55 — Програма телевізійних 
документальних фільмів. (М). 
13.40 — Новини. (М). 10.35 — 
«Бесіди про виховання». (М).
17.15 — «На нрлях країни».
(М). 17.25 — Для школярів.
«Грають маленькі музиканти». 
(М). 18.00 — Кольорове теле
бачення. «рушничок». (К).
18.30 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — «Таланти твої, 
Україно». (Дніпропетровськ). 
19.49 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 20.10 — «Та
ланти твої, Україно». (Запо
ріжжі:). 20.50 -- «На добраніч, 
діти!». (К). 21.05 — Творчий
вечір Ленінградського драма
тичного театру ім. Лснрадп. 
(К). 22.20 — Вечірні нови
ни. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 - 
Новини. (М). 18.55 — «Наука
— виробництву». (М). 19.25 — 
Інтербачення.. Відкриття фес
тивалю мистецтв «Білі ночі». 
Балет П. 1. Чайковськзго 
«Спляча красуня». (Ленін
град). В перерві — програма 
«Час». (М).

ЧЕТВЕР. 22 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9.45 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. «В кож
ному малюнку — сонце». (М).
10.15 — Художній фільм «Живі 
герої». (М). 11.30 — «Науково- 
пізнавальна програма «Наука
— сьогодні». (М). 12.00 — Те
левізійний музичний фільм. 
(М). 12.40 — Прем'єра телеві
зійного документального філь
му «Земля солдата». (Петро- 
заподсік). 12.50 — Новини, 
(М). 10.15 — «Російська мова». 
(М). 17.00 — Кінонарис «22
червня» і «Безсмертна мить», 
(К). 17.20 — ФІльм-концерт. 
«Коли говорили гармати». (К). 
18.00 — «Мальовнича Украї
на». (Запоріжжя). 18.30 — Для 
школярів. «Сурмач». (К). 19.00
— С. Іііаров. «Відлуння Брян
ського лісу». Вистава Брян
ського драматичного театру. 
В перерві — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Продовження вистави
«Відлуння Брянського лісу». 
(К). 22.15 — Вечірні нови
ни. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — «П’яти
річка, рік другий». (М). 18.40
— В ефірі — «Молодість». 
(М). 19.30 — Художній фільм 
«Відгомін минулого». (М). 
21.00 — Програма «Чаг». (М).
21.30 — «Запрошує концертна 
студія». (М). 22.35 — «Спор
тивний щоденник». (М). 22.55
— Новини. (М).

П’ЯТНИЦЯ, 23 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. Про творчість ху
дожника О. Верейського. (М). 
10.15 — Телевізійний художніік 
фільм «Прощайте, коза і ве
лосипед». (М). 10.55 — «Адре
са дев'ятої п’ятирічки». (Ві
тебськ). 11.25 — Кольорове те
лебачення, Коннерт хору ро
сійської пісні Всесоюзного ра
діо і центрального телебачен
ня. (М). І2.10 — Програма тс* 
лсвізійних документальних 
фільмів. (М). 13.16 — Новини. 
(М). 15.50 — «Бесіди про
спорт». (М). 10.30 — «Наука — 
сільському господарству». (М). 
17.00 — «Вечірня пісня».
(Львів). 17.35 — «Сільські об
рії». (Сімферополь). 18.00 —• 
«Увага! Досвід». (Кіровоград).
18.30 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.00 — Кольо
рове телебачення. «Вечір на
укового кіно». (І<). 19.50 —
«Хроніка тижня». (Кірово
град). 20.00 — Чемпіонат СРСР 
з футбола: «Зоря» — «Карпа
ти». II тайм. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (1(1. 21.00 — 
Програма «Час*. (М). 21.30 — 
Кінофестиваль, присвячений 
50-річчю утворення СРСР. КІ- 
нотрилогія «Ходіння по му
ках». II серія. «18-й рік». (К)* 
23.10 — Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.0(1 
Новини. (М). 18.20 — «Поезія». 
(М). 18.35 — Кольорово теле
бачення. Телевізійний худож
ній фільм «В селі Загалкіно». 
(М). 19.00 — Чемпіонат СРСР 
з футбола: «Динамо» (Тбілісі)’ 
— ЦСКА. II тайм. (Тбілісі). 
In on “ eSnlT соц,г>л!зму». (М). 
20.^0 — Концерт народної ар- 

РРФСР Л. Зикіної. 
/м\ ' 2ln’.°L~ пР°гРама «Час». 
(М). 21.30 — М. Сервантес.
«Циганочка». Прем'єра тете- 
спектаклю. (М). 22.35 — «Му
зична афіша». (М). 22.23 -• 
Новини. (М).

Т. 8. О. редактора А. КРЯТЕНКО. ’
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. О. С. Пушкіна 
ОГОЛОШУЄ прийом студентів 

(ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ) 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ.

математика, фізика і математика, українська мова 
і література, російська мова і література, англійська 
мова, фізичне виховання, музика і співи.

Вступні екзамени проводяться за програмами, за
твердженими Міністерством вищої і середньої спе
ціальної освіти СРСР у відповідності з програмами 
середньої загальноосвітньої школи •

Вступники складають екзамени, залежно від обра
ної спеціальності, з таких дисциплін:

математика — з математики (письмово і усно), фі
зики (усно), української мови і літератури (письмо
во);

фізика і математика — з фізики (усно), матслчати- 
ки (письмово і усно), української мови і літератури 
(письмово);

українська мова і література — з української мови 
і літератури (письмово і усно), іноземної мови (ус
но) ,історії СРСР (усно);

російська мова і література — з російської мови 
І літератури (письмово і усно), іноземної мови (ус
но), історії СРСР (усно);

англійська мова — з спеціальності (усно), україн
ської мови і літератури (письмово і усно), історії 
СРСР (усно), фізичне виховання — з сгеціальності, 
хімії (усно), фізики (усно), української мови і літера
тури (письмово);

музика і співи — з спеціальності, української мови 
І літератури (письмово і усно), історії СРСР (усно).

Строк навчання в інституті — 4 роки, а на спеціаль
ності «фізика і математика» — 5 років. Прийом зале 
до 31 липня. Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

Вступники подають заяву на ім’я ректора інститу
ту за встановленою формою і додають: документ 
про середню освіту (в оригіналі), характеристику для 
вступу в інститут зі школи або останнього місця ро
боти, медичну довідку (форма N2 286), 4 фотокартки 
(3X4). Паспорт і військовий квиток пред’являються 
особисто.

Особи, що мають стаж практичної роботи не мен
ше двох років, подають витяг з трудової книжки про 
Стаж роботи (колгоспники подають витяг з книжки 
Колгоспника).

Студенти забезпечуються гуртожитком та стипен* 
і дією на загальних підставах, а на спеціальності «фі

зичне виховання» всі студенти забезпечуються спор- 
| тиеною формою.
І Адреса інституту: м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, 
| Педінститут, приймальна комісія.

РЕКТОРАТ.

Миколаївський ордена трудового 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА кораблебудівний інститут 
ІМЕНІ С, о. МАКАРОВАЗ 20 ЧЕРВНЯ 1972 РОКУ ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ НА ПЕРШІ 3-ї КУРСЗ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

суднобудування та судноремонт, обладнання та 
технологія зварювального виробництва, економіка та 
організація машинобудівної промисловості (свеціалі- 

: зація — суднобудівна промисловість), суднові маши
ни та механізми, суднові силові установки, двигуни 
внутрішнього згоряння, турбобудування, електрооб
ладнання суден.

( Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня.

І
 Іногородні забезпечуються гуртожитком.

Заяву про прийом з документами (згідно правил 
прийому) надсилати на адресу; У PCP, м. Микол її в 
(обласний), проспект Леніна, 3, телефон; 6-20-60.

РЕКТОРАТ.КОСТРОМСЬКА ШКОЛА ФЗН ТЕКСТИЛЬНИКІВОРДЕНА ЛЕНІНА ЛЬОНОКОМБІНАТУ ІМЕНІ В. Е ЛЕНІНА
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Школа готує: прядильниць, ткаль, мотальниць, 
стрічкарок. Строк навчання від 7 до 15 місяців. При
ймаються дівчата віком 15 років і старші з освітою 
8—10 класів. Вступних екзаменів нема.

Навчання починаються 20 червня, 1 липня, 1 серп
ня, 15 вересня 1972 року. Учні забезпечуються без- 

) платним гуртожитком, триразовим харчуваннях*. В 
період навчання учнівська зарплата з врахуванням 
переведення на відрядну оплату зростає від 12 до 120 
карбованців на місяць.

При комбінаті є школа робітничої молоді.

Наша адреса і телефони
316050 ГСЛ, №ровоград-50, вул. Луначарського, 36,
Телефони: відповідального секретаря т» відділу ком* 

гомельського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від« 
ділу листів 3 масової роботи та Інших відділі* — 2-45-36.

БК 05116. Індекс 61197, ,3ам. № 10822е Тираж 50 300,

На денне відділення на базі неповної середньої 
школи з спеціальностей:

електроприладобудування, обробка металів різан. 
ням, електрообладнання промислових підприємств і 
установок.

На базі середньої школи з спеціальностей: оброб
ка металів різанням.

На вечірнє відділення на базі середньої школи з 
спеціальностей: обробка металів різанням, електро
обладнання промислових підприємств та установок, 
промислове і цивільне будівництво, електроприладом 
будування.

До заяви на ім’я директора слід додати такі доку
менти: документ про освіту (оригінал), медичну до
відку (форма № 286), 3 фотокарточки (розміром 
3X4 см), витяг з трудової книжки (тим хто має тру
довий стаж).

Вступники складають такі екзамени.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.*

формувальники машинного формування (строк 
навчання 1 рік, приймаються пише юнаки віком 17,5 
років);

токарі (строк навчання 3 роки, приймаються дів
чата з освітою за 8 класів віком 15 рок;в);

слюсарі-ремонтники, слюсарі-івструментальники г.о 
виготовленню та ремонту штампів, пристосувань та 
пресформ, спюсарі-сантехніки (сірок навчання 3 ро
ки, приймаються лише юнаки з освітою 8 класів не 
молодші 15 років).

Учні забезпечуються триразовим харчуванням, об
мундируванням та спецодягом, а формувальникам 
машинного формування надасться гуртожиток. Ир’м 
того, всі учні одержують 33 проценти під заробле
ної суми під час виробничої практики.

По закінченні училища всім випускникам, котрі

КЕРЧЕНСЬКИЙМЕТАЛУРГІЙНИЙ 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 (івір) для вступників 
на базі середньої школи.

Всі іногородні забезпечуються гуртожитком.
Адресе технікуму: 334515, м. Керч-15, вуп. Койко

ва, 1а.
ДИРЕКЦІЯ.

Для вступу необхідно надіслати такі документи: 
свідоцтво про освіту, характеристику із школи, до
відку про склад сім’ї, довідку з місця проживання, 
медичну довідку, заяву, автобіографію, 4 фотокарт
ки, для 15-річних свідоцтво про народження. Для 
16-річних паспорт пред’являється особисто.

Після перегляду документів висилаємо виклик.
Наша адреса: індекс 156601 м. Кострома-2, облас

ним, вул. Комунарів, 1. Школа ФЗН льонокомбінату 
імені В. І. Леніна.

ДИРЕКЦІЯ.

♦МОЛОДОЙ КОММУНАР», ортів Кировоградского 

обкома ЛЙСМу, г, Кировоград.

Друкаря* їм, Г. Лі. Димитрова, обласного управлінні 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1972—1973 навчальний рік

На базі середньої шнели: з російської або укра
їнської мови та літератури (твір), математики (усно).

11а базі восьмирічної школи; з російської чи ук-. 
рейнської мови (диктант), Автоматики (усно).

Особи, нагороджені по закінченні восьмирічної 
школи похвальною грамотою або золотою (срібною) 
медаллю по закінченні середньої школи, зараховую
ться до технікуму без екзаменів.

Прийом заяв на денне відділення на базі восьми
річної школи до 31 липня, на баз; середньої школи 
до 15 серпня. На вечірнє відділення до 6 серпня.

Вступні екзамени на денне відділення зі по 20 
серпня, на вечірнє — з 1 по 10 липня, з 7 по 12 
серпня.

Адреса технікуму: м. Олександрія, Проспект Ле
ніна, 62.

ДИРЕКЦІЯ.

навчалися 3 роки, видасться свідоцтво про виробни
чу кваліфікацію та середню осгіту, а формувальни
кам машинного формування — свідоцтво по спеці
альності, Ті, хто закінчив училище на «відмінно», ма
ють право вступу в інститут псза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1972 року.
Вступники мають подати такі документи: заяву на 

ім’я директора, свідоцтво про освіту, характеристику, 
свідоцтво про народження, а кому еипсвнилось 16 
років — паспорт, медичну довідку, довідку з місця 
проживання, довідку про склад сім’ї, автобіографію, 
6 фотокарток 3X4 сантиметри.

Прийом документів проаодиться щодня з 15 трав
ня цього року крім неділі.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20. Телефон 2-36-73.

ДИРЕКЦІЙ,

і ■

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРПШШЙТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
На денне відділення на базі 8 класів на перший 

курс з таких спеціальностей:
пиловиловлювання і очищення промислових ] вен*« 

тиляційних газів;
монтаж і ремонт промислового обладнення; 
технологія вторинних металів;
дротове, калібрувальне і канатне виробництво; 
обладнання коксохімічних заводів;
технологія коксохімічного виробництво; 
аналітична хімія.
На заочне відділення на базі 10 класів приймаю«* 

іься на спеціальності:
монтаж і ремонт промислового обладнання; 
дротове, калібрувальне і канатне виробництво; 
обладнання коксохімічних заводів.
Абітурієнти енладають такі екзамени: з російської 

або української мови і літератури (твір), математики 
(усно).

Вступники, які мають середню освіту, і вступають 
на металургійні та коксохімічні спеціальності, скла
дають екзамени з російської мови і літератури 
(івір), хімії (усно).

. Прийом заяв на денне відділення на базі 8 кла
сів з 1 червня по 31 липня, на базі середньої школи 
з 1 червня по 15 серпня. На вечірнє відділення з 
5 травня по 5 серпня. На заочне відділення з 3 трав* 
ня по 10 серпня.

Вступні екзамени проводяться на денне відділен
ня з 1 по 20 серпня. На вечірнє відділення з 1 по 
10 червня, з 1 по 10 липня, з 7 по 12 серпня І!п 
заочне відділення з 10 гю 20 червня, з 10 по 20 
липня, з 10 по 20 серпня.

Особи, які закінчили середню школу з потваль- 
сиелньоГш^'п» Т0’" нгго₽°А»вні "О »«інаднні 
середньо, школи золотими і срібними моделями, 

і мічмеии Збройним Сип СРСР. звшьнен, 3 військової служби еЧепес прий. 
маються без екзаменів. '

Всі учні забезпечую,«, гуртожитком. Стипен. 
З&З орХТ^оХГ^"^ “ * 0 

ПО«ИН»Ш,ЬЛ„ ,с .... . * И1'₽СИ' “ «"»'Я
починаються 25 червня.

ew- с*₽°-

ДИРЕКЦІЯ.
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