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ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ
1968 року дала перші тонни промис

лового вугілля шахта-«Верболозіесьча», 
А на повну потужність вона запрацюва
ла минулого року. На неї перейшов ко- 
лектип шахти 2—3, де добування вугіл
ля згорнулось, І нині на «Верболозівсь- 
кій» — 82 комсомольці, котрі склада
ють кістяк молодого загону шахтарів.

Другий рік нової п’ятирічки розпочав
ся і протікає, можна сказати, нормаль* 
но. Розробляються дві леви, кожна з 
яких дає за добу 1000 тонн палива. Ви
конується .виробниче завдання. Звичай
ний ритм, за яким ховається напруга 
будня, творчість пошуку, неспокій лю
дини, котра живе інтересами держави.

Комсомольський комітет приділяє ве
лику увагу особистим комплексним пла
нам молодих виробничників,

Перш ніж судити про роль цих планів, 
хотілось би розповісти, як приймали їх 
молоді шахтарі. Це була подія урочиста. 
Обговорювались вони на зборах діль
ниці, в присутності старших робітників, 
ветеранів виробництва, керівників, ко
муністів, Дехто з юнаків скептично по
ставився до самої ідеї, та коли поміти
ли, наскільки серйозно сприймають її 
більш досвідчені, посерйознішали самі. 
Стали обдумувати кожний пункт, зважа
ючи на його реальність. І вийшли плани 
діловими, глибокими, справді перспек
тивними.

На шахті створено два комсомольсь
ко-молодіжних колективи. У віданні од
ного з них, автоматників, знаходяться

автоматичні установки по обслуговуван
ню конвейєрів. Бригадиром у автоматни
ків комуніст Володимир Колесник, а 
групкомсоргом — Михайло Чернязсь- 
кий. Кожен із членів бригади, котрій 
ледве .сповнилось півроку, має особис
тий комплексний план. Між іншим, у 
планах передбачені деякі раціоналіза
торські заходи. Очевидно, ке випадко
во саме ця бригада відзначилась у ра
ціоналізаторському рухові.

Автоматники бригади В. Колесника, 
серед них першими можу назвати Ми
хайла Чернявського, Віктора Репеньча, 
Геннадія Єрьоміна, розробили систему 
радіоуправління автоматами по відкачу
ванню води, їхній винахід проходить ви
пробування. Річний економічний ефект 
очікується в сумі 8 тис. карбованців.

Досягнення комсомольсько-молодіж-1 
ного колективу електриків Ігоря Бара- 
ненкова в раціоналізації значно скром
ніші. Але у праці, безперечно, елек
трики не поступляться автоматникам. 
Особистий план виступає фактором зо
бов’язуючим, мобілізуючим. При скла
данні Ленінського заліку кожен член 
ВЛКСМ доповідав про виконання комп

лексного плану. І доповідатиме ще. На 
зборах, на засіданнях комітету. Та й від
повідальність за дане, перед колективом, 
слово не слід скидати з рахунку. Слово 
шахтаря — як клятва. Він не порушить 
його.

Прекрасна ділами молодь, прекрасна 
пориваннями. Але поривання її — не 
стихія, а осмисленні, цілеспрямовані 
вчинки. Комплексні плани допомагають 
юнакам зосередити зусилля на певній 
справі, котра найбільш до вподоби і в 
якій найкраще можуть проявитися здіб
ності, індивідуальні риси характеру шах
таря.

Якщо я скажу, що електрослюсар 
енергомехелужби Володимир Коваленко 
працює чудово, я, по суті, нічого не 
скажу про нього. Як побачите Володю 
в роботі та уважно приглянетесь, — 
лиш тоді зумієте оцінити його. Він лю
бить трудове суперництво, любить по
змагатися у вправності на конкурсах. І 
ось здобув перше місце у змаганнях 
молодих токарів комбінату «Олександр 
ріявугілля».

Отак і в громадському житті, у спор
ті. Якщо хтось поставив собі якусь мету, 

наполегливо, терпляче домагається її 
здійснення. Віктор Репенько пообіцяв 
здобути перший розряд з бескетбопа. І 
здобув його. Машиніст шахтних машин і 
механізмів Василь Куляеін намітив удос
коналювати вміння у масово-політичній 
роботі. На своїй дільниці він проводить 
політінформації не лише з комсомоль
цями, а й з усіма робітниками.

Хотілось би згадати той значний обсяг 
роботи, який здійснюють «прожекторис
ти». Начальником штабу у них Борис Сс- 
ловйов. Вони помітили, що під дощами 
знаходиться придатне до використання 
обладнання, в іншому місці, не засипана 
канава, порушується техніка безпеки» 
Виступили у стіннівці. Не обійшлось без 
конфліктів, без образ. Та «прожекторис
тів» це не зупинило, головне — щоб ви
правити недоліки. А особисте, хай на
віть неприємне, минеться.

Комплексні плани в процесі їх здійс
нення можуть зазнавати змін, і навіть 
значних. Нічого осудливого в цьому не
ма. Навпаки, це говорить про те, що 
плани — не папірець, котрий,. написав
ши наспіх, залишили припадати пилом, о 
необхідний елемент дії.

У планах багатьох молодих шахт єрів е 
пункт; достроково виконати зобов’язан
ня другого року п’ятирічки. Чи й ширч 
ше: п'ятирічку. Запевняю, ці пункти бу
дуть виконані.

Д. КУКСА, 
секретар комсомольського ко
мітету шахти Верболозі б- 
сьвд»,
м. Олександрія.

На честь
50-річчя 
„Молодої 
гвардії“

У МІСТІ комсомольської 
слави Краснодоні дано старт 
аіітпробігові, присвяченому 
наступному 30-рІччю створен
ня підпільної організації 
«Молода гвардія». Після 
урочистого мітингу біля па
м’ятника молодогвардійцям 
яскраво оформлені автобуси 
в супроводі ескорту МОТО
ЦИКЛІСТІВ проїхали по цент
ральній вулиці міста І взяли 
курс на Станично-Луган
ський район.

У дорозі учасники агігпро- 
бігу зустрінуться з трудя
щими. Вони розкажуть їм 
про безсмертний подвиг 
юннх героїв, про успіхи з 
якими спадкоємці героїчної 
слави Краснодона.йдуть на
зустріч І1І в столітньому юві
леєві СРСР,

(РАТАУ).

Вірші
про безсмертний 
подвиг

«Молода гвардія» п поезії 
— така збірка, присвячена 
краснодонському підпіллю, 
вийшла в світ у книжковому 
иидавннцтві «Донбас».
Шістдесят авторів з різних 
країн Європи, Азії, Амери
ки, Африки беруть участь у 
цьому незвичайному видан
ні, і кожний з них говорить 
про своє захоплення без
смертним подвигом молодо
гвардійців.

Поряд з відомими вірша
ми Михайла Матусовського 
«Слухайте, товариші» в 
кинзі надруковано «Пісню 
молодогвардійцям» Камаля 
Аль-Гізулі з Судану, уривок 
з поеми «Молоді серця» 
Агуиїтіньйон Нетю з Анго
ли, вірші боліарського по
ста Захарі Іванова «Хвилини 
одного безсмертя» та Інші.

Збірка відкривається пе
редмовою письменника, іс- 
роя Радянського Союзу 
Юрія Збанацькою.

і РАТАУ).

НА ОСОБЛИВИЙ
РАХУНОК
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Дорогами Голованівського району нерід
ко курсують автомашини з металевим брух
том. Юнаки і дівчата збирають його, щоб 
одержати гроші, здати на особливий раху
нок. Понад два місяці в районі йде збір 
коштів на будівництво пам’ятника героям- 
комсомольцям Кіровоградщини,

Найкращі справи, поки що, у молодих по
бужен. Комсомольсько-молодіжна бригада 
монтажників, якою керує Володимир Шма- 
ровоз, одержала квитанцію за реалізова
ний металолом на 181 карбованець 52 ко
пійки. Комсомольці і молодь Побузького 
— одні з ініціаторів патріотичного почину, 
тому й турбуються, щоб ріс особливий ра
хунок.

Всього по району зібрано вже на споруд
ження пам’ятника 442 карбованці.

О. БОКОВЕНКО.

Семінари по вивченню твору В 1. Леніна 
чЩо робиш?» організовані -Центром влечен- 
ня маркспзму-леніпізму» комуністичної пар«. 
тії Лргснгінн і приз рочепі до 70-ї річниці ви- 
холі книги в світ, діють, незважаючи на реп
ресивний закон «Про а.іліїсг вія ік.мі .ь »му», | 
охоплюють широкі верстви населення, наса«ч 
перед — робітників.

Є)
До 90-річчя З дня народження Георгія Ди

ми тропа видавництво БКП випустило у свії 
зібрання його вибраних творів у 8-х томах, яко 
містить статті, промови, доповіді, листи, ше 
відображають кипучу діяльність визначного 
діяча міжнародного комуністичного і робіт
ничого руху, організатора і керівника соціа
лістичної революції та паро дно-демократичної 
держави в Болгарії.

Фотоінформація

З великим успіхом у Будапешті проходите 
виставка прикладною мистецтва ряду радян
ських союзних республік, на якій загальний 
інтерес викликали туркменські і казахські ви« 
.тими, грузинська кераміка і карбування, ни< 
готовлені руками українських майстрів при* 
краси з гірського кришталю і напівдорогоцінч 
них каменів, посуд із скла.

Комсомолець колгоспу Імені XXI 
з’їзду КПРС Бобринецького району 
Володимир МПЦЕНКО відмінно вис
тупив на районному конкурсі майстрів 
машинного доїння. Юнак виборов трете 
місце, поступившись першістю лише 
досвідченим Ганні Івановій (радгосп 
«Червоний землероб») та Герою Соціа
лістичної Праці Олені Новак з колгос
пу «Комінтерн».

На фото вгорі: В. МПЦЕНКО.-
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

перехідний вим< 
«Молодші кому» 

комсомсльсько-моло- 
які працюють на бу- 
---------з нікелевого 

"редз дістається 
Володимир Пінь* 

Анатолій Редчіїць

Нелегко завоювати 
пел обласної газети 
нар». Із дев'яти 
діжннх бригад, 
дівництві Побузького 
заводу, ця винагорода 
кращій. Ось чому 
кавський (зліва) і ------
(справа) —• друзі в житті і суперники 
на роботі. Бригади, очолювані ними, 
заключили договір на соціалісти«”« 
змагання. Цього разу вимпел газе ги 
виборола бригада Володимира Пінь« 
кавського. ... . .....

На фото: Володимир ПІпьиавськнй 
(зліва) І Анатолій Рсдчиць обмінюють
ся договорами на соціалістичне змагай- 
,,Я‘ Фото Г. КОРОТКИХ.

на соціалістичне

Понад мільйон трудящих НДР щороку від» 
попивають за профспілковими путівками в ма
льовничих місцях республіки — від балтій
ською узбережжя до тюрінгського лісу, а до 
1975 року кількість таких путівок збільшиться 
вдвоє.

•

Великим концертом завершилися в Улан- 
Баторі дні культури і мистецтва трудівників 
сільськогосподарського об'єднання «Ленін
ський шлях» Гобіалтанськоіо аймака, яні до
билися права показати свою художню майстер
ність глядачам столиці завдяки найвищим ви
робничим показникам, а також успіхам у роз
витку культури.

Па очах у багатьох меінк-аниіь румунського 
села Флорешті в повіті Мехсдінці на місці 
пагорба недалеко від села утворилася велика 
долина, а коли запанувала інша і пил розсі
явся, .люди побачили, що ліс, який ріс па вер« 
шині пагорба, опустився і лишився цілим; фа
хівці вивчають причини цього незвичайно.® 
явища, гадаючи, що воно має карстовий ха
рактер.
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збагатили програм своїх ви« 
ступів новими високохудожні
ми творами, які б гідно відо
бразили героїку радянської 
дійсності, велич і красу нашо
го життя, чуття єдиної родини.

Чудово, коли самодіяльні 
хорові колективи урізноманіт
нюють свій репертуар перли
нами народної творчості. Про
те на фестивалі хотілося б по-* 
чути і побачити виконання ще 
й творів, які прославляють на
ше радянське сьогодення.

На заключному концерті, 
який мав стати демонстрацією 
різноманітних жанрів худож-

СВОЄ ВІДСПІВАЛИ...
Нотатки з заключного концерту II туру

Республіканський фестиваль 
самодіяльного мистецтва, при
свячений 50-річчю утворення 
СРСР, за своїми масштабами 
та масовістю перевершує всі 
попередні огляди та фестивалі. 
Тисячі самодіяльних колективів 
демонструють високу виконав
ську майстерність та справжню 
любов до самодіяльного мис
тецтва.

Проте творче обличчя кож
ного колективу визначається 
не лише художнім рівнем ВРГ- 
конання репертуару, але й ба
гатством цього репертуару. 
Заключний концерт II туру 
фестивалю в Бобринецькому 
районі послужив тому яскра
вим прикладом.

Колективи художньої само
діяльності і їх керівники не

ньої самодіяльності, зовсім не 
виступали музичні ансамблі. 
Глядачі не побачити виступів 
духового оркестру колгоспу 
«Комінтерн», яким вони милу
вались на торішніх фестива
лях та оглядах. Оркестр роз
пався, Припинили свою діяль
ність іще чотири колективи 
духових інструментів в районі. 
У Витязівському, Тарасівсько- 
му, Олексіївському, Мар'янів- 
ському та Сугокліївському 
сільських будинках культури, 
як І 8 колгоспі . «Комінтерн» 
не стало керівників гуртків. Як 
зазначено в звіті завідуючого 
Бобринецьким районним відді
лом культури, ці люди виїха
ли за межі району.

Плинність клубних кадрів — 
явище, звичайно, сумне. То як

же борються з нею в Бобри
нецькому районі? З 67 клуб
них працівників 37 не мають 
середньої -фахової підготовки. 
4 з них навчається в культос
вітньому училищі. Здавалося б, 
замість тих, що виїхали, потріб
но було терміново направити 
гідних кандидатів до обласної 
школи підготовки керівників 
художньої самодіяльності. Про
те відділ культури мало тур
бується про виховання нових 
кадрів. При плані 18 бобри- 
иецькі колгоспи направили до 
цієї школи лише 9 слухачів.

Це і пояснює бідність фести
вального репертуару, і низь
кий, в окремих випадках, рі
вень виконавської майстернос
ті його учасників.

Навряд чи варто шукати ще 
якихось пояснень бобринець
ким фестивальним невдачам. 
Заключний концерт II туру, як 
і вся підготовка до нього, про
йшов у атмосфері стихійності і 
компанійщини.

Це дозодять і такі, може й 
не вирішальні, але досить крас
номовні факти. В порушення 
Положення про фестиваль, йо
го учасникам в Бобринці орга
нізатори того заходу не вручили 
пам’ятні фестивальні значки. 
А на заключний концерт, на цей 
екзамен самодіяльних митців, 
не приїхали голови сільських 
фестивальних комісій.

«Логіку» цих людей легко 
розгадати. Ми, мовляв, своє 
відспівали, а після нас...

Н. ЛІВАШНИКОВА, 
інспектор обласного управ
ління культури. і

П.безтака

(Продовження. Початок в газетах за 18, 23. 25. 27, ЗО травня 
та І, 3, 6. 8, 13, 15, 17, 20 червня).

Закінчився навчальний рік. Юнаки та дівчата .музично-педагогічного 
факультету Кіровоі римського педінституту складаюіь творчі звіш перед 
своїми педагогами, громадськістю міста.

З успіхом пройшов звітний концерт жіночого хору факультету, яким 
керує В. М. Горбатько. В репертуарі колективу: твори композиторів-кзасн- 
ків, пісні радянських авторів, народні мелодії.

На знімках: праворуч — виступає жіночий хор. ліворуч — соло виконує 
декан факультету П. ІІІКОЛАЄНКО.

Фото Н. ЗУВЧЕНКО.
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Найсерйознішому читачеві—дитині
За пропозицією делегації 

Радянського Союзу Генераль
на конференція ЮНЕСКО ого
лосила 1972 рік Міжнародним 
роком книги. Те, що цю про
позицію внесла делегація 
СРСР, не випадково. Адже Ра
дянський Союз по праву вва
жається державою повної гра
мотності.

Про любов наших людей до 
книги свідчать хоча б такі циф
ри: за роки Радянської влади 
видано 2,5 мільйона різних 
творів. Загальний їх тираж — 
36 мільярдів примірників. Це 
.— багатство, якому не скласти 
ціни. Тираж одних тільки дитя
чих книг збільшився за роки 
Радянської влади на чотири 
мільярди примірників.

Для юних читачів у цьому 
році вчетверте вийдуть твори 
А. Гайдара, Л. Касіля та інших 
дитячих письменників. Вже 
побачили світ перші книги 

ювілейного видання «Бібліоте
ки піонера». В 12 її томах діти 
прочитають кращі твори 35 ра
дянських письменників: М. Но
сова Л. Воронкової, С, Баруз- 
діна та багатьох інших.

Полюбилися читачам також 
книги з серій «Радянський Со

юз», «Ти по країні йдеш», 
«Честь, відвага, мужність», 
«Юні герої», «Тобі із дорогу, 
романтик». Щойно вийшла 
книга М. Прилежаєвої «На 
XXIV з'їзді». Вона видалась в 
серії «Оповідання про део’яту 
п’ятирічку». Це — прекрасний 
подарунок дітям.

Серед книг, які вийшли не
щодавно і вийдуть незабаром 
— твори лауреатів Ленінської 
премії А. Варто «За квітами в 
зимовий ліс», вірші останніх 
років Гуляма Гафура, «Брест
ська фортеця» С. Смирнова, 
«Повісті гір і степів» Ч. Айтма
това, «Високі зорі» Р. Гамза
това, повісті лауреата Дєрж.тв- 
ної премії СРСР М. Дубова, 
лауреатів Державної премії 
УРСР ім. Шевченка П. Воронь
ка «Повінь», В. Канівця «Ул->я- 
нови», цикл повістей нашого 
письменника-земляка В. П. Ко
заченка, книга лауреата премії 
їм. Ленінського комсомолу 
Н. Думбадзе «Я бачу сонце», 
поема «Трояндові діти» Н. За
біли — лауреата премії 
їм. Л. Українки і багато інших.

У Звітній доповіді на XXIV 
з’їзді КПРС Л. І. Брежнєв від
значив, що радянський народ

по праву вважається найбільш 
читаючим у світі. Це дійсно 
так. Дитячі і сільські бібліоте
ки нашої області відвідує 
147190 юних громадян, які за 
1971 рік прочитали понад 
1895 тисяч книг. Вони мають 
можливість користуватися фон
дом у 2305 тисяч книг. Кіль
кість книг для учнів 1—8 класів 
у сільських бібліотеках стано
вить 1180000 примірників.

Для більшої популяризації 
літератури у Міжнародному 
році книги бібліотеки області 
проведуть місячники книги, 
тижні літератури братніх рес
публік, дні відкритих дверей 
для вчителів, батьків, піонер- 
вожатих. Але найбільша увага 
приділятиметься вихованню 
культури читання.

«Чудо, ім’я якому — книга», 
«Книга твій друг — бережи 
її», «Як читати книгу» — такі 
бесіди прослухають юні читачі.

Успішне проведення Міжна
родного року книги сприятиме 
новому піднесенню значення 
книги, зміцненню авториіету 
Радянського Союзу.

А. КУКСЕІІКО, 
сг. бібліограф обласної ди
тячої бібліотеки їм. А. Гай
да ра.

Колишні заводські активісти безстрашно виступали проти під
ступних дій куркулів. Так, в комуні «Батьківщина» Татарівської 
сільради (нині с. Комишувате Новсукраїнсьної о району) до приїз
ду Івана Кривошеї орудувала банда куркулів, яка продовжувала 
експлуатувати сільську бідноту. Очолені двадцятип'.ятитисячником 
незаможні селяни викрили й вигнали куркулів з комуни і створи
ли колгосп «Шлях Леніна». За короткий час, як повідомляла рес
публіканська газета, цей колгосп збільшився у два рази і досяг 
значних госпбдарсь’ких успіхів. Серед колгоспників розгорнулося 
соціалістичне змагання. Іван Кривошея організував комсомоль
ський осередок і добре налагодив у селі культурно-освітг.ю 
роботу.

Не пос.іаблювів колектив заводу зв’язків з колгоспним селянством і в 
наступні роки довоєнних п’ятирічок. Уже на кінець першої п’ятирічки він 
став постійним шефом сімнадцяти колгоспів, одного радгоспу і трьох МТС 
Єлисавстградського району. Дбаючи про ефективність робітничого шефс.тва, 
комуністи на заводській партійній конференції 1934 року ухвалили: «Треба 
поставити роботу так, щоб за підшефний колгосп відповідати, ні: за цех 
свого виробництва».

Тримали І зміцнювали червонозорівці також інтернаціональні зв'язки. 
Вони листувалися з польськими комсомольцями, протягом 1929—19Д2 рр. під
тримували постійні зв’язки з німецькими комуністами і робітницями заводу 
Ланіта (м. Мангейм), надавали матеріальну доломоіу і моральну підтрим
ку румунським політичним в'язням у м. Браї.ті і Народному фронту о гро
мадянській війні в Іспанії.

Скільки тоді з ініціативи комуністів І комсомольців на заводі було Про
ведено недільників І добровільних відрахувань у фока оборони СРСР, фонд 
МОДР’у, фонд Іспанських патріотів, фонд колектпіізації тощо’

Таке трудове і політичне піднесення на заводі було закономір
ним. Воно пояснюється насамперед новою роллю робітничого 
класу в умовах соціалізму, перетворенням його з класу експлуато
ваного і безправного в пануючий клас, у справжнього господаря 
своєї країни. За роки Радянської влади докорінно змінилися со
ціально-економічне становище та умови праці робітників. В умо
вах нового ладу вчорашні пролетарі стали займати керівні посади 
в партійних, радянських і господарських установах. Так, у 1931 ро
ці Всеукраїнський з’їзд Рад обрав членом ВУЦВК токаря-ордено- 
носця «Червоної зірки» Іаана Климовича Іщенка. В минулому 
простими робітниками були тодішній секретар Кіровоградського 
міськкому партії Олександр Семенович Гупалсв, голова міськви
конкому Михайло Трохимович Степанов, технік Віра Семенізна 
Грищенко,'яку в 1938 році трудящі обрали депутатом Верховної 
Ради УРСР. Перший раз Віра Грищенко пройшла у заводські во
рота в пам’ятному 1929 році 17-річною неписьменною дівчиною. 
Своє трудове життя почала ще з 9 років — у наймах у куркулів. 
Не раз тоді скривджене дівча обливалося гіркими слізьми від 
жалю та образ. Але з вступом на завод убоге одноманітне життя 
колишньої наймички змінюється на багатобарвне, повнокрозче 
життя в робітничому колективі. Як раділа вона, що виробляє ма
шини, які розгинають спини мільйонам людей на селі.

Незабаром Віру приймають до комсомолу, вона починає вчи
тись, посилено працює над підвищенням свого культурно-техніч
ного рівня, без відриву від виробництва закінчує семирічку. Як 
одна з кращих ударниць, у 1932 році вступає до лав партії. А в 
1937 році її як кращу стахановку і здібну, технічно грамотну ро
бітницю висунуто на посаду техніка-інструмектальника механічно
го цеху. Самовіддана праця дівчини, що пройшла шлях від не
письменної наймички до державного діяча, зробила ї~ відомою на 
всій Україні. Нині Віра Семенівна Грищенко на заслуженому від
починку.

Сьогоднішні червонозорівці з гордістю називають імена колиш
ніх своїх товаришів по цаху, які одержали всенародне визнання. 
Такими вихованцями заводу є Маршал авіації В. О. Судець, пись
менники Я. А. Мацієвич, С. А. Трегуб, О. І. Рохович, відомий інже
нер, лауреат Державної премії, конструктор «Волги» М. Минчен
ко, народні артисти СРСР Михайло Гришко, Петро Селіванов та 
інші.

З кожним роком неухильно зростав матеріальний добробут робітників. Яв 
свідчить статистика, уже за перші два роки індустріалізації середньомі
сячна зарплата червонозорівців зросла майже в півтора раза і стала ви
щою проти довоєнного рівня на 40 процентів. Не менш швидко зростала 
вона і в наступні роки соціалістичного будівництва. Тільки за 1937—1940 ро
ки місячна зарплата робітників у середньому зросла на 75 процентів. На
передодні війни зарплата (в цінах відповідних років) стала майже в б pas 
вищою, ніж до революції. Водночас була значно знижена квартплата, пла
та за електроенергію, користування водопроводом тощо. Крім того, робіт
ники стали користуватися багатьма благами нового суспільства, про які 
вони не могли і мріяти до Жовтневої революції. Щороку, тисячі червонок
рівців лікувалися й відпочивали в санаторіях і будниках відпочинку, а їх 
діти оздоровлялися у піонерських таборах. Поліпшилися житлові умови. 
В місті виросли нові робітничі райони Червонозорівка та Нова Балашівка 
В побут робітників міцно втійшяо радіо, патефон, велосипед, мотоцикл 
тощо.

На заводі кожному робітникові були створені умови для підви
щення свого освітнього і культурно-технічного рівня. З 1930 року 
запроваджено семигодинний робочий день, покінчено з непись
менністю.

Кільна років при заводі працював інститут сільськогосподар
ського машинобудування, два технікуми, робітфак, школа ФЗУ, 
багато різних курсів. Технічним і загальноосвітьім навчанням охоп
лювалась більшість червонозорівців. Кращих молодих робітників 
завод відряджав на навчання у різні навчальні заклади. Тільки в 
першій поповині 1929—30 господарського ропу на навчання було 
відряджено 712 молодих червонозорівців.

У робітників підвищився інтерес до театру, літератури, музики, 
ширшим ставав їх культурний світогляд. На заводі працювало 
більше десятка різних самодіяльних художніх гуртків. Появилися 
свої таланти з усіх видів художнього мистецтва.

12-гисячний колектив червонозорівців, крім десятків міських, 
користувався двома заводськими бібліотеками. В цехах система
тично діяли 14—20 пересувних бібліотек.

Здійснилися слова Леніна, який на VIII Всеросійському з’їзді Рад 
говорив: «Треба добитися того, щоб кожна фабрика, кожна елек
тростанція перетворилася в вогнище освіти».

Одним з таких вогнищ в роки Радянської влади і стала «Черво
на зірка», що переживала тоді свою другу молодість.

У завзятій і натхненній праці час минав швидко і непомітно. 
Кожний новий патріотичний почин знаходив серед черао'нозорів- 
ців широкий відгук. В числі кращих людей заводу з явилися все 
нові й нові імена. До Почесної книги Всесоюзної сільськогоспо
дарської виставки 1940 року було занесено 48 кращих червоно
зорівців. Серед них директор заводу М. Н. Шинкаревим, секретар 
заводського парткому М. Ф. Лобасенко, головний інженер І. М. 
Єськов, старші конструктори А. Ф. Кобчинський, П. Й Рибчин- 
ський та ін. 1 травня 1941 року на заводській Дошці пошани гордо 
красувалися імена і портрети багатоверстатників О Н. Ситника 
(цех № 10), М. /А. Цанцика (цех № 2), І. І. Катани (цех № 5), М. Л. 
Добкіна, О. Є. Бур’янової (цех № 7), П. Марченка (цех № 1).

Відкривалися перспективи ще більшого розвитку і розквіту, Та 
мирна праця радянських людей була перервана війною.

(Далі буде).



... »» червня 1973 року
сьогодні МИНЛЄ ЗІ РІК

_________________„молодий КОМУНАР"
З ПОЧАТКУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ

З епюр.

І__
€5 ТРИМАЮ на долонях при-« 

гірш, масного чорнозему.
Ось вона, наша земля-году- 
вапьниця! Найидедріша в світі! 
Я не раз бачив, якою радістю 
сяяли оч: агронома чи механі
затора, коли вони ось так три
мали жменю землі...

Але чому так низько опусти
ла до землі своє помережане 
зморшками-турботами обличчя 
ця счвочола жінка в чорному 
одязі? Чому, тримаючи в руках 
жменю чорнозему, вона так 
рясно поливає його слізьми? 
Не може стримати сліз і дочка 
цієї жінки, що стоїть поруч.

— Заспокойся, мамо, — прохає 
вона.

— Ця земля полита кров'ю твого 
батька, — мовить мати. — Хіба ж 
можна бути спокійним...

— Ольго Харнтонівно. — до жі
нок підходить директор школи 
Я. Г. Зозуля, — вас уже чекають 
наші піонери. Хочуть почути роз
повідь про Григорія Дем’яновича.., 

Вона дбайливо, навіть з яко
юсь святістю, бере жменю зем
лі з братської могили, кладе в 
мішечок, перев'язує його 
стрічкою...

II—

будь-що спішили пробитись 
через кільце, що скувало вели
кі сили гітлерівців у районі 
Корсунь-Шевченківського.

— Гранати до бою! — 
силюючи гуп канонади,

пере- 
нака-

зав командир, коли ворожі 
танки підійшли до окопів.

— Передайте Огарю, хай від
січе піхоту від танків! — це 
вже наказ кулеметникові.

— Стояти насмерть! Не про
пустити жодного танка! — зно-
ву неслось над окопами.

т УГ, БІЛЯ Оситняжки, взимку 
та ранньої весни вогненно-

го 1944 року кипіли бої. Фа
шистські броньовані колони“І шист<

— Єсть, стояти! — і Григорій 
Дем’янович весь приріс • до 
кулемета, вдивляючись вперед, 
де за танками виднілись сіро- 
зелені фігури фашистів.

Вже вкотре цього дня (а чи 
ночі?) йому доводиться відби
вати атаки. «Не пройдете, га
ди, тут вам і кінець...» — без
звучно шепочуть губи. А куле
мет поливає піхоту свинцевим 
дощем.

Міцнішою від сплаву крупівської 
сталі виявилася стійкість радян
ських гвардійців. І цього разу не 
пройшли фашисти, не прорвали 
кільце оборони. Залишили на полі 
бою кілька палаючих танків і де
сятки трупів... Бились гвардійці, як 
герої. 1 багатьох тоді недорахува
лись наші воїни, а те більше 
фронтових побратимів віднесли до 
приміщення середньої школи, де 
містився польовий госпіталь. З тяж
ким пораненням попав туди І від
важний кулеметник Григорій Огар 
з Кабардчно-Балкарії. лежав тут 
поряд з росіянами і казахами, бі
лорусами і вірменами, 3 багатьма

рію полетіла сумна звістка: 
«Ваш чоловік загинув смертю 
героя в боях за нашу соціаліс
тичну Батьківщину... Вічна сла
ва героям!».

II? АГАТО років минуло відго- 
ді. Відшуміли веснами, від- 

плили у безвість талі води. За
кучерявились нові садки і гаї, 
виросло нове покоління. Але є 
таке, про що не -забути ніколи 
і нікому. Пам’ять серця бере
же навічно імена гвроїа-воїнів. 
На їх могилах завжди палають 
квіти.

загинув у бою мій чоловік, а гідяч» 
ІІІ люди тої землі, де він пролив 
кров І навіки залишився спочивати, 
завжди пам’ятають про нього, бе
режуть його могилу...

Я провела Гришу на фронт, — 
пише тіовомпргородським слідопи
там Ольга Харнтоиівна, — а сама 
трудилась, не гіокладаючн рук, ви
ховувала двох дітей. І о тилу ми 
кували перемогу над фашизмом. 
Кували своєю працею, ночей не до
сипали. недоїдали, псе робили для 
перемоги.,; Ліон» працю Батьківщи
на відзначила медаллю,..»

З одного металу ллють ме
далі — і за подвиг бойовий і 
за подвиг трудовий. Медаллю 
«За відвагу» Батьківщина-мати 
відзначила ратні подвиги Гри
горія Дем’яновича Огаря.'

А днями оситнязькі слідопи

ДУМКИ, ВІДГУКИ, РЕЦЕНЗІЇ ґ

ВІДВЕРТІСТЬ— 
ЧЕРЕЗ УСЕ ЖИТТЯ
«СПАДЩИНА» А. СОФРОНОВА

У ПОСТАНОВЦІ ФРАНКІВЦІВ
П єса відомого російського драматурга А. Софро

нова «Спадщина» належить до так званих соціально- 
побутових драм.

Доама А. Софронова привертає увагу насамперед 
гостротою ситуацій, якоюсь нищівною відвертістю. 
Щоправда, конфлікт між Варварою і Костею Шумо- 
•и?ли, розгорнений в драмі, вирішений автором де
що традиційно: хороша дружина і поганий чоловік.

Па ідасгя. в художньо-естетичному плані вистава нічого не 
втрачає. Режисер-постановянк заслужений діяч мистецтв 
РРФСР В. Ненашев наголошує на тому, що в різних випад
ках життя людина повинна бути безкомпромісною. Головна 
героїня п'єси, дочка генерала Недосєкіна Варя, не могла 
«терпіти заради сім’ї», про що умовляли її всі причетні до 
* гойного розладу. Артистка В. Сміян-Берізкд, що грає цю 
доль, переконує в щирості душі своєї героїні, в її мужності, 
ЖІНОЧІЙ гідності.

І ще в одному переконує актор і його герой — 
не старіють душею ветерани. Колись Недосєкіни 
відстояли Батьківщину в грізних воєнних випробуван
нях, тепер же в них ворог інший — лицемірство, его
їзм, черствість і можна бути впевненим, що в цій 
боротьбі перемога буде за Недосєкіним і його дру
зями. Перший крок вже зроблений. Як естафету 
приймають з рук Недосєкіна його життєві принципи 
Саша, внук Недосєкіна (артист Мозговим) і його то
вариш Петя (артист Є. Шах). 8 зв'язку з цими обра
зами особливо хочеться підкреслити, що «Спадщи
на», — то велика, цікава розмова з сучасником. По
ступове усвідомлення свого місця на земл:, сг.ого 
обов'язку перед партією, народом, геред тими, 
Хто кров’ю своєю здобував мир для нашої країни — 
ось характерні риси молоді. В фіналі Саша говорить: 
«... Земля... Стоїш, а вона твоя. Відповідаєш за все...» 
Хіба це не Недосєкіна слова? Хай сказані вони вну
ком, але ж зародились під впливом діда. «Душу, ду
шу дав мені ти, дідусь?» — вигукнув Саша. Для Кос
ті Шумова, батька Саші — це всього лише красиві 
слова, але для всіх — істина, грані мудрссті і краси.

/х ніколи не зрозуміти лицеміру, зраднику чистоти і щи
рості Кості Шумову (заради справедливості слід відмітити, 
шо С. Станкевичу.’ який и цілому переконливо виступає в 
Цій ролі. певно слід було б виявити більше довір'я до гля
дача і не намагатися різкими, незапждн виправданими за
собами переконати глядача в очевидному). Ми пб говорили 
про кожного виконавця ролей у виставі, в ній багато піка- 
аих акторських робіт, і, певно, не обійтись без традиційно-. 

. то узагальнення про злагодженість звучання акторського 
і ансамблю. Але хотілося б відзначити ще одного, точніше, 

одну учасницю вистави, артистку Л. Томашівську. що грає 
Тгрезу,. жінку зі своєю трагедією. Трагедією самотності.

Подобається у виставі художнє оформлення (ху
дожник — заслужений діяч мистецтв РРФСР М. Ула- 
новський), яке вражає своєю простотою та лаконіч
ністю. 8 цілому вистава фоанківціа полишає дуже 
приємне враження. Вона будить гарні думки, світлі 
почутт я.

В. ФЕДОРОВА.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
А, 24 ЧЕРВНЯ. ПЕР- 

ПРОЇ РАМА. 9.05 — Ко
льорове телебачення. Гімпагтіг- 
«а дяя всіх. (М). 9.35 — Нони-

(М). 9.45 — Кольорове те
лебачення. Концерт. (М) 10.15 
р Для дітей. Телефільм «Ніна 
1 іво». З I 4 серії. (М). 10.45 — 
Чаукоао-нопулярна програма

«Здоров'я». (М). 11,15 — Кон
церт. (М). 11.45 — Програма 
Якутської студії телебачення. 
(М>. 12.30 — «Літературні чи
тання». (М). 12.50 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 13.20 — Те
лефільм «Товариші нащадки». 
(М). 1-1.20 — Кольорове теле
бачення. «В світі тварин». 
(М). 15.30 — «Міжнародна па
норама». (Лі). 16.00 — Кольо
рове телебачення. «Музичні 
зустрічі», (М). 16.30 — Пробле
ми удосконалення управління 
народним господарством. (М). 
17.00 — Для воїнів Радянської 
Армії | Флоту. (К). >5.00 —
Інформаційна програма «Віс
ті», (К). 18.30 — Народний те-

синами братніх народів, які в гріз
ну годину пліч-о-пліч, наче казкові 
чуле-богатирі, стали на захист сво
єї Батьківщини.

... А через кілька днів непо
далік школи виросла ще одна 
братська могила. На фанерній 
зірці, що височіла над нею, хі
мічним олівцем виписано нові 
імена, серед них і його — 
Огаря Григорія Дем’яновича. 
А в далеку Кабзрдино-Балка-

—Нема невідомих героїв, — 
такий девіз червоних слідопи
тів Оситнязької середньої шко
ли Новомиргородського райо
ну. — Хай кожне ім’я засяє, 
розкаже про себе...

На чавунних плитах бронзою 
відсвічують написи: Завратин 
Микола, Іжик Іван, Іламов Са
лам, Обухов Василь, Огар Гри
горій... їх десятки, сотні. І за
кожним — доля, нерозкрита 
книга, яку треба прочитали...

Живі пам’ятають про вас, ге- 
роїі Червоні слідопити села 
Оситняжки розшукали сім’ю 
сина Кабардино-Балкарії, напи
сали рідним воїна про його 
подвиг.

«Я читаю листи з України і сер
це моє сповнюється теплом. Ось 
уже близько ЗО років минуло, як

ти отримали листа від сина 
героя — Миколи.

«Батько брав участь у геро
їчній обороні Одеси, а потім і 
Севастополя, писав мені про 
бої за села і міста України, 
переможний наступ наших вій
ськ. А в березні 1944-го прий
шло повідомлення... Ми не 
знали, де його могила. Спаси
бі, вам, юні слідопити з Украї
ни, за те, що розшукали нашу 
сім’ю... Мати із сестрою вжо 
побували на могилі батька, 
приїду на Україну і я. Тепар 
у нас багато друзів на Кірово- 
градщині...»

Іван РОМАНЕНКО, 
працівник райгазети «Чер
вона зірка».
м. Новомнргирод.
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МУЖНІХ, СПРИТНИХ
Військово-спортивна гра
в Кіровоградському будівельному технікумі

Зростанню майстерності перш за все 
сприяє масовість. Під таким гаслом 
проходять всі спортивні заходи у Кіро
воградському будівельному технікумі. 
Змагання тут розпочинаються у групах, 
закінчуються — фіналами першості на
вчального закладу. Це дає змогу осім 
юнакам 1 дівчатам перевірити свої сили 
в декількох видах спорту, а виховате
лям відкрити нові таланти.

Цього дня на спортивному майданчи
ку вишикувалися найсяльніші — комин- 
ди-перр.можниііі попередніх змагань, а

подивитися поєдинки прийшли майже 
всі учні технікуму. Перед стартами ди
ректор технікуму В. I. Сужяєв поздо
ровне усіх Із закінченням навчання, 
вручив чемпіонам спартакіади грамоти, 
цінні подарунки. Чемпіонів міста, об
ласті поздоровили представники облас
ної ради ДСТ «Авангард».

На старт вийшли 
пальники із
спритність юнаків 
му маршруті 
швидко розібрати і

Н а фото вгорі: 
розбирання і скла
дання автомата, (пра
воруч) подолання 
-,муги перешкод. Впи
ту — переможці вій- 
-ьково-спортнзиої ес
тафети О. КОРЯК ІН, 
П. ЧЕРВЕНЩУК, 
М. БАГНЮК.

Уболі- 
вітають 

на своє- 
вміння 

автомат,

леупіверсптет. (К). 19.00 —
Кінофестиваль, присвячений 
50-річчю утворення СРСР. Кі- 
іготрилотія «Ходіння по муках». 
III серія. «Похмурий ранок*. 
(М). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Кінопано
рама». (М). 23.00 — Иоан,
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Пошук». (ЛІ). 18.00 — Новини. 
(ЛІ). 18.10 — Я. Волчок. «Фізи
ки і лірики». Спектакль Мос
ковського драматичного театру 
на Малій Бронній. В перерві — 
кінопанорама, (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Запрошуємо на пісню». (К). 
22.30 — Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ, 25 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М), 9.20 - НОВИНИ. (М). 9.30
— Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів, (М). 10.15
— «Музичний кіоск». (М).
10.45 — Кінопанорама. (М). 
11.15 — Для дітей. Телеспек
такль. (М). 12.15 — Для воїнів 
Радянської Армії І Флоту. 
(Гашкент). 12.45 — Всесоюз
ний фестиваль народної твор
чості, присвячений 50-річчк» 
утворення СРСР. (Роетов-на- 
Допу). 14.00 — Новини. (М). 
11.05 — «Сільська година».
(М). 15.03 — Кольорове теле
бачення. «Втікач з Янтарно
го». Художній фільм, (М).

подолати смугу перешкод, пацати пер
шу допомогу «потерпілому», юнакам — 
не менше п'яти разів (разом з військо
вою амуніцією) підтягнутися на пере
кладині. фінішувати на велосипеді.

Краще від інших на першому етапі 
зі своїм завданням справився учеш» 
другого курсу Олександр Корпкін. Він 
діяв швидко і спритно. Не отримавши 
жодного штрафного очка (за кожне 
очко команді нараховувалися додаткові 
п’ять секунд) Олександр переднє еста
фету Ларисі Червенщук. Та ось бороть
ба загострюється. — Ларису наздога
няє Оля Мазуркевич. Майже одноразо
во спортсменки передають естафету на 
третьому етапі. Тут поза конкуренцією 
був командир групи будівельників дру
гого курсу Микола Багнюк. Команда 
цієї групи показала час 7 хвилин 29,4 
секунди.

Представники Інших колективів нам.і- б
гаються поліпшити цей результат, але 8
жедіїїй з команд зробити цього не 
вдається. 'І

' Отже, переможними військово-спор
тивної гри стали другокурсники Олек
сандр Корякін, Лариса Червенщук, Ми- R 
кола Багнюк. Лише па 11 секунд від 
переможців відстала команда, за яку 
виступали А. Товгач. Л. Андрієзська та 
О. Дишловий. Трете місце виборола 
друга команда студентів другого курсу.'

Свято закінчилося масовими .змагаїї- '' 
нямп, здачею нормативів комплексу 
ГПО.

Навчальний рік закінчено. Та, Йдучи 
па канікули, учні будіпельного техніку
му склали особисті плани, за якими 
будуть тренуватися, щоб у новому році 
успішно скласти екзамени із фізичної 
та військово-технічної підготовки.

10. СТОРЧАК. J

16.13 — Телевізійний народний 
університет. (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 18.09 — 
«На меридіанах України». 
(К). 18.30 — Телефільм. (Кіро
воград). 19.00 — «Таланти 
твої, Україно». (Івано-Фран
ківськ — Льпіп), В перерві — 
кіножурнал «Радянська Украї
на». (К). 20.4'і — «На добра
ніч, літні». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — В 
ефірі. — «Молодість». «Алло,

мн шукаємо таланти!». По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — Одноакт
ний балет «Шонсніана». (М). 
18.40 — Телевізійний докумен
тальний фільм. (М). 19.40 -«
Кольорове телебачення. Пре
м’єра телевізійного художньо
го фільму «Листи з мого мли
на». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кіиокомс» ПІН .Пі...... -пі '• Л’ПОКОМС-

LntPi".lJ,,a «анночка». (Ц), 
е..о0 — Вечірні новини. («),.

Т. в. о, редактора А. КРЯТЕНКО.
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ЛЬВІВСЬКИЙ державний медичний інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ми запасу) або приписне свідоцтво (особами призов
ного віку) подаються особисто.

Документи приймаються до 31 липня. 
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Вступники складають вступні екзамени я обсязі 

програми середньої загальноосвітньої школи з біо
логії (усно), хімії (усно), фізики (письмово), україн
ської або російської мови та літератури (письмово—: 
твір). Ж ЗК

Особи, нагороджені після закінчення середньої 
школи золотою (срібною) медаллю або ті, які • по 
закінченні середнього спеціального учбового закла
ду мають диплом з відзнакою, складають екзамени 
лише з фізики (письмово). При одержанні з цієї дис
ципліни оцінки «відмінно» вони звільняються від 
дальшого складання вступних екзаменів, а при оцін
ці «добре» або «задовільно» складають екзамени з 
усіх зазначених дисциплін і беруть участь у загаль
ному конкурсі.

Особам,, допущеним до вступних екзаменів у ви
щі учбові заклади, надається у встановленому поряд
ку додаткова відпустка — 15 календарних днів (не 
враховуючи часу на проїзд у вуз і назад) за місцем 
роботи без збереження зарплати.

Особи, що не з'явилися без поважних причин на 
один з екзаменів у призначений ?а розкладом, час, 
до дальших екзаменів не допускаються.

Початок занять — 1 вересня.
З 1 по 25 липня Львівський державний медичний 

інститут організовує підготовчі курси для осіб, які 
постійно проживають у сільській місцевості і бажа
ють вступити до інституту.

Прийняті забезпечуються гуртожитком.
Звертатися на адресу; Львів, вул. Пекарська, 69, 

приймальна комісія.

на факультети: лікувальний, педіатричний, стомато
логічний, фармацевтичний, санітарно-гігієнічний.

Заяви приймаються від осіб віком до 35 років з 
середньо«? освітою, Особи, які закінчили середні 
спеціальні учбові заклади і технічні училища, повин
ні мати трирічний практичний стаж роботи після за
кінчення учбового закладу. Такий стаж не вимага
ється від осіб, включених у 5% випуску середнього 
спеціального учбового закладу, а також від тих, що 
здобули середню спеціальну освіту без відриву від 
виробництва.

Особи, котрі закінчили ремісничі та професійно- 
технічні училища, школи ФЗН і ФЗУ та мають серед
ню освіту, повинні мати чотирирічний практи чний 
стаж після закінчення вказаних учбових закладів.

У заяві, що подається на ім'я ректора інституту, 
зазначається обраний вступником факультет. До за
яви треба додати документ про середню освіту (ори
гінал) для осіб, які закінчили середні спеціальні уч
бові заклади, обов'язково подавати витяг з семест
рової екзаменаційно" відомості), характеристику для 
вступу до вузу, що видається партійними, комсомоль
ськими, профспілковими та іншими громадськими 
організаціями, керівниками підприємств, установ, 
правліннями колгоспів, а для випускників загально
освітніх шкіл — керівниками і громадськими органі
заціями шкіл, медичну довідку (форма № 286),’ чо
тири фотокартки (знімки без головного убору, роз
міром 3X4 см).

Особи, що мають стаж практичної роботи не мен
ше двох рок:в, подають витяг з. трудової книжки, 
засвідчений керівником підприємства, установи, а 
колгоспники — витяг з колгоспної, засвідчений прав
лінням колгоспу, із газначениям виробітку трудово
го мінімуму за кожний календарний рік.

Паспорт, військовий квиток (військовозобов’язани-
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РЕКТОРАТ»

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ФІНАНСОВО- 
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ 
НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

на такі факультети:

- фінансово-економічний за спецідль-
II ОСТЯМИ:

фінанси і кредит (очне і заочне навчання); 
планування промисловості (очне навчання). 
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗА СПЕЦІАЛЬ

НОСТЯМИ:
бухгалтерський облік в промисловості (очне і за

очне навчання);
бухгалтерський облік б сільському господарстві 

(очне і заочне навчання);
планування сільського господарства (очне і заочне 

навчання).
До заяви додаються’: документ про середню освіту 

в оригіналі; характеристика для вступу до інституту, 
підписана керівниками підприємства або установи, 
партійної, комсомольської, профспілкової організа
ції і завірена гербовою печаткою; медична довідка 
(форма N2 286); п’ять фотокарточок (розміром 
3X4 см); витяг з трудової книжки (для працю
ючих); паспорт, військовий квиток або приписне сві
доцтво пред’являється особисто.

Прийом документів на денне і заочне навчання до 
31 липня.

Вступні екзамени проводяться в такі строки: на 
стаціонар з 1 по 20 серпня, на заочне — з 15 трав
ня по 20 серпня (потоками).

Вступні екзамени для всіх спеціальностей прово
дяться з таких дисциплін: математики (усно), реог
рафії (усно), історії СРСР (усно), української або 
російської мови і літератури (твір).

Адреса інституту: м. Тернопіль, пл. Перемоги, З» 
тел. 3-29-11.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
Мд перший курс 1972—1973 навчального року

з танмх спеціальностей:
Підйомно-транспортні машини і обладнання, хі

мічне машинобудування і апаратобудування, автомо
більний транспорт, технологія машинобудування, ме
талорізальні верстати та інструменти, машини і тех
нологія ливарного виробництва, автоматизація і 
комплексна механізація хіміко-технологічних проце
сів, технологія неорганічних речовин і хімічних доб
рив, технологія основного органічного і нафтохіміч
ного синтезу, теплові електричні станції, атомні 
електростанції та установки, промислова теплоенер
гетика, автоматизація теплоенергетичних процесів, 
технологія води і палива на теплових електростанці
ях, електричні машини і апарати, електропривод і 
автоматизація промислових установок, електропоста
чання промислових підприємств, міст і сільського 
господарства, радіотехніка, конструювання 'і вироб
ництво радіоапаратури, автоматика і телемеханіка, 
електронні обчислювальні машини, промислова елек
троніка, економіка і організація машинобудівної 
промисловості, організація механізованої обробки 
економічної інформації.

Заява з документами подасться чи висилається на 
ім’я ректоре в такі строки:

на денне відділення — з 20 червня до 31 липня.
Паспорт і військовий квиток чи приписне сеідоц- 

тво пред’являються особисто. «
■ До заяви додаються: документ про середню осві- 
і ту (оригінал), характеристика для вступу до вузу, г.и- 
1 тяг з трудової (колгоспної) книжки, медична довідка
■ (форма № 286), 6 фотокарток (знімок без головного 

убору, розміром 3X4).
Вступні іспити проводяться:

на денне відділення — зі по 20 сзрпі'я в обсязі 
програми середньої загальноосвітньої школи з таких 
дисциплін:

а) на технічні та інженерно-економічні спеціаль- 
: ності: українська чи російська мова та література

(письмово), математика (письмово, усно), фізика 
(усно);

б) на хіміно-технологічні спеціальності: українська 
чи російська мова та література (письмово), хімія 
(усно), математика (усно), фізика (усно).

Медалісти та особи, які закінчили середні спеці
альні учбові заклади з дипломом на «відмінно», скла
дають іспити тільки по одній з дисциплін. При одер
жанні по цій дисципліні оцінки «п’ять» вони звільня
ються від дальшого складання вступних іспитів.

і Адреса інституту: 270044, м. Одеса, пр. Т. Г. Шев- 
' чеика, № 1. Приймальна комісія

РЕКТОРАТ.

ЙШИЕЗШЕЯИ І
316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 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.

6К 05119»___________Ьценс 61197,

Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА ПЕРШІ КУРСИ СТАЦІОНАРНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

1972-1973 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
математика і фізика;
біологія і основи сільського господарства; 
педагогіка і методика початкового навчання.
Вступні іспити проводяться за програмами для 

вступників до вищих учбових закладів затверджени
ми Міністерством вищої і середньої спеціальної ос- 
еіти СРСР з таких дисциплін:

— з спеціальності «математика і фізика» — з ма
тематики (письмово, усно), фізики (усно), україн
ської мови й літератури (твір);

— з спеціальності «біологія і основи сільського 
господарства» — з біології (усно), хімії (усно), фізи
ки (усно), української мови і літератури (твір);

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА КОРАБЛЕБУДІВНИЙ 
ІНСТИТУТ ІМЕНІ АДМІРАЛА С. И. МАКАРОВА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ У 1972 РОЦІ 
НА ФАКУЛЬТЕТИ;

Кораблебудівний
Машинобудівний 
Електрообладнання суден

З спеціальностей:

Суднобудування і судноремонт £ 
Суднові силові установки 
Електрообладнання суден
Турбобудування
Двигуни внутрішнього згоряння
Обладнання і технологія зварювального вироб

ництва __
Економіка і організація машинобудівної промисло

вості
Суднові машини і механізми (технологія вироб

ництва та монтажу).
Правила прийому в інститут однакові для всіх вузів, 
Прийом заяв:
На денні факультети — з 20 червня до 31 липня, 
Прийом іспитів:
На денних факультетах — з 1 серпня до 20 серпня,
3 1 по 30 липня при інституті працюють підготовчі 

курси. Заяви приймаються з 26 червня.
Студенти забезпечуються стипендією відповідно 

існуючих положень. Іногородні забезпечуються гур
тожитком.

Адреса інституту: УРСР, м. Миколаїв, обласний, 
проспект Леніна, 3. Телефон 6-20-60.

РЕКТОРАТ.

«МОЛОДОК КОММУ НАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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— з спеціальності «педагогіка і методика початко
вої освіти» — з української мови і літератури (пись
мово, усно), математики (усно), історії СРСР (усно).

Прийом заяв з 20 червня по 31 липня.
Початок екзаменів з 1 серпня.
Заява про прийом подасться вступником на ім’я 

ректора інституту. До неї додається: документ про 
середню освіту (оригінал), характеристика для всту
пу до вузу, медична довідка (форма № 286), 3 фо
токартки (розміром 3X4).

Адреса: Умань, Черкаської області, вул. К. Марк- ж 
са, 2. )

РЕКТОРАТ.

ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

оголошує набір студентів 
на 1972—1973 навчальний рік 

Інститут мас такі факультети: 
Планово-економічний, який готує фахівців по пла

нуванню народного господарства, плануванню про
мисловості та стагисіиці.

Факультет економіки праці, який готує фахівців по 
економіці праці, економіці та плануванню матеріаль
но-технічного постачання.

Фінансово-економічний, який готує фахівців по 
фінансах промисловості.

Кредитно-економічний, який готує фахівців по 
кредиту та бухгалтерському обліку у банках.

Обліково-економічний, який готує фахівців бо бух
галтерському обліку в промисловості та бухгалтер
ському обліку в сільському господарстві.

Заочна форма навчання має такі спеціальності;
Планування народного господарства, економіка та 

планування матеріально-технічного постачання, пла
нування промисловості, економіка праці, фінанси та 
кредит, бухгалтерський облік, статистика, планування 
сільського господарства, бухгалтерський облік у сіль
ському господарстві.

В інститут приймаються особи, які мають середню 
освіту, та успішно здали конкурсні екзамени з мате
матики (усно), географії (усно), історії СРСР (усно) 
української або російської мови і літератури (твір).

Заяви подаються на ім’я ректора, з нгтзвою обра
ного факультету і спеціальності.

До заяви додаються: документ про середню осві
ту,характеристика для вступу в вуз, витяг з тр/до- 

г.ос,пн9,) кни,к«Иг медична довідка (форма 
.N. 286), 4 фотокартки (знімок без головного убору, 
розміром 3X4 см). Паспорт та військовий квиток 
(приписне свідоцтво) пред'являються особисто.

Грипом заяв провадиться з 20 червня по 31 лип- 
тет ~ дОаЦЧ10ИаРНІ (^кУль,т?ти). На заочний факуль- 
такі строки: ЛИПНЯ' а*Пн’ екзамени провадяться в

на стаціонарні факультети — 3 1 по 20 серпня*
Стро°'ііавчанняУ<1ЬТОТ 3 15 Т₽,“Н’ 20

,,вЗ^^ТЯУоФг',>"™‘- ” 4 ₽0ИИ'

----------- РЕКТОРАТ. "
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