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ЧЕТВЕР

В ОБКОМІ ЛКСМУ,

ЗАКЛИК МОЛОДИХ МЕХАНІЗАТОРІВ

БЮРО ОБ.'ІАСНОГО КОМПЕТУ КОМСОМОЛУ СХВАЛИЛО ЗВЕР
НЕННЯ УЧАСНИКІВ ОБЛАСНОЇ НАРАДИ БРИГАДИРІВ КОМСО
МОЛЬСЬКО ДЮЛОДІ/КНИХ ТРАКТОРНИХ БРИГАД 1 МОЛОДИХ 
КОМБАЙНЕРІВ ДО ВСІХ МОЛОДИХ ХЛІБОРОБІВ ОБЛАСТІ

РАЙОННИМ КОМІТЕТАМ КОМСОМОЛУ ЗАПРОПОНОВАНО ПІД
ТРИМАТИ ЗВЕРНЕННЯ, У ПОВНУ СИЛУ РОЗГОРНУТІЇ СОША- 
УІК ТИЧІІЕ ЗМАГАННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ ЖНИВАРІВ ЗА ВИСОКО
ЯКІСНЕ 1 ВЧАСНЕ ЗБИРАННЯ РАННІХ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ, ЗА ЗВЕ- 
РЕЖЕ11ІІЯ ВРОЖАЮ 1 ДОСТРОКОВЕ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 
'ДЕРЖАВИ НА ХЛІБ,

ПОСТАНОВОЮ БЮРО ОБКОМУ КОМСОМОЛУ ВКАЗУЄТЬСЯ НА 
НЕОБХІДНІСТЬ ПОВСЮДНОГО ПОШИРЕННЯ ДОСВІДУ ТРАКТОР
НОЇ БРИГАДИ КОЛГОСПУ ІМЕНІ XX З’ЇЗДУ КПРС ІІОВОУКРЛЇН- 
СЬКОГО РАЙОНУ, ДЕ БРИГАДИРОМ ДВІЧІ ТЕРОРІ СОЦІАЛІСТИЧ
НОЇ ПРАЦІ О. В. ГГГАЛОВ, У СПРАВІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕХНІКИ«

МІЦНІЄ
РЛДЯНСЬКО- 
КУБИНСЬКЛ 
ДРУЖБЛ

Перший "секретар Центрального Комітету 
Комуністичної партії Купи, прем'єр-міністр Ре
волюційною уряду Республіки Куба Фідель 
Кастро Рус 3 липня влаштував у посольстві 
Республіки Куба прийом на честь Центрально
го Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу, Президії Верхоп’Ної Ради СРСР і Уря
ду СРСР.

На прийомі були члени Політбюро ЦК 
КПРС, кандидати в члени Нолітбюро ЦК 
КПРС, секретарі ЦК КПРС, заступники Голо
ви Президії Верховної Ради СРСР, заступники 
Голови Ради /Міністрів СРСР, міністри, голови 

і державних номітетіп СРСР, діячі науки і 
культури, льотчики-иосмонавти, воєначальнп-

ки, представники радянської громадськості.
Були присутні партійні і державні діячі Рес

публіки Куба, які супроводять Фіделя Кастро.
Серед і остей були глави ряду дипломатич

них представництв, акредитовані в Радянсько
му Союзі.

На прийомі товариші Фідель Кастро Рус і 
О. М. Косигіи обмінялись промовами, які були 
зустрінуті оплесками.

Прийом пройшов у братерській, сердечній 
обстановці.

Завершення 
Радянсько-
Кубинських 
переговорів

4 липня у Кремлі відбулася зустріч Гене
рального секретаря ЦК КПРС тов. Л. І. Бреж
нєва, члена Політбюро ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради СРСР тов. М. В. Під-ОГОЛОШЕНО УДАРНУ ВАХТУ

Прес-конференція для радянських 
та іноземних журналістів

Питання активної участі комсомольських ор
ганізацій, всіх юнаків і дівчат у пнконанні рі
шень XXIV з’їзду КПРС — найважливіша для 
Ленінського комсомолу справа. Про цс гово
рилося на прес-конференції для радянських 
та іноземних журналістів, яка відбулася ЗО 
червня, у Москві.

Секретар ЦК ВЛКСМ Г. Єлисеєв відзначив, 
що успішне проведення Ленінського заліку 
«Рішення XXIV з’їзду КПРС в життя» пока
зало великий інтерес молоді до теорії марк- 
ензму-ленінізму, підвищення рівня політичної 
Я громадської активності юнаків і дівчат. Те
пер н країні широко розгорнувся патріотичний 
рух «П’ятирічці — ударну працю, майстер
ність і пошук молодих», нові форми змагання 
— «За надпланову уральську годину», «П'я
тиденну за чотири дні», «Дев’ята п'ятирічка

— п’ятирічка найвищої продуктивності праці, 
економії та ощадливості».

Складовою частиною руху молодих с зма
гання за одержання високих, сталих урожаїв 
зернових і кормових культур. Тепер у колгос
пах і радгоспах понад 40 тисяч комсомоль
сько-молодіжних бригад, загонів, ланок ве
дуть боротьбу за виконання зобов'язань дру
гого року п’ятирічки. У Латвії, Естонії, Кир
гизії, Рязанській, Бєлгородській та інших 
областях молодь добилася успіхів у створен
ні міцної кормової бази для тваринництва.

Говорячи про участь юнаків і дівчаг у зма
ганні на честь 50-річчя з дня утворення СРСР» 
Г. Єлисеєв повідомив, що з і липня оголоше
но всесоюзну ударну молодіжну трудову

(Кор. ТАРС).
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Радують 
у ні дні 
своєю звя- 
тя ж и о ю 
и р а ц є ю 
в о м с о- 
МОЛЬЦІ і 
молодь Ус- 
ТІІНІВСЬКОГО ____

"у оії„„, □пошук!
передових ь
серед ком
байнерів йде комсомолець кол
госпу імені Петровського Василь 
Обач, який вже намолотив по
над 1000 центнерів зерна, у со
ціалістичному змаганні серед 
доярок першість виборола ком
сомолка колгоспу імені Карла 
Маркса Любов Поліщук. За нів
року вона надоїла від кожної 
корови но 2100 кілограмів мо
лока«

Там, де сьогодні пройшов ком
байн, завтра має пройти лу
щильник, а пізніше — плуг. Під 
таким девізом господарюють 
хлібороби колгоспу «Більшо
вик». Тут вже зорано понад 150 
гектарів землі. Значігу площу 
обробили молоді трактористі! 
Олександр Шульга та Вла
дислав Червоний. При нормі 5,3 
вони щозміни зорюють 7--В гек
тарів поля.

На фото вгорі: комсомолка 
Любов ПОЛІЩУК. Вин у — 
тракторист Олександр ШУЛЬ
ГА; на полі — трактори 
О, Шульги та В. Червоного.

Фото Н. ЗУБЧЕНКО.

Ціна 2 коп.
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горного, члена Політбюро ЦК КПРС, Голови 
Ради Міністрів СРСР тов. О. ЛІ. Коснгіпа з 
Першим секретарем Центрального Комітету 
Комуністичної партії Куби, прем’єр-міністром 
Революційного уряду Республіки Куба тов. Фі
делем Кастро Рус і членом секретаріату ЦК 
КП Куби, міністром Революційного уряду Рес
публіки Куба тов. Карлосом Рафаелем Родрі- 
гссом.

В ході дружньої товариської розмови було 
завершено обмін думками про дальше поглиб
лення братерських зв’язків між Комуністич
ною партією Радянського Союзу і Комуністич
ною партією Куби, про всебічний розвиток від
носин дружби і співробітництва між Радян
ським Союзом і Республікою Куба. Було та- 
иож завершено розі ляд актуальних питань 
міжнародного становища і взаємного співро
бітництва в інтересах зміцнення соціалізму, 
комуністичного і робітничого руху, справи ми
ру і соціального прогресу народів.

Під час переговорів було погоджено текст 
Спільного радянсько-кубинського комюніке.

(ТАРС).
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УЛЯР робить кладку кута. Цеглина 
до цеглини, щоб між стінами було 

точно 90 градусів. І час від часу переві
ряє висном, чи нема відхилення від вер
тикалі. А не прослідкуй він, махни ру
кою на всі оті точності —- дивишся пі
шла стіна хилитись, а там і завалилася. 
І Іочинається все спочатку: цеглина до 
цеглини... Будівництво затримується, не
се збитки робітник... А від муляра ви
магалось небагато, всього — якість в 
роботі.

Одна Із важливих особливостей сучасного 
розвитку соціалістичної економіки - безпе
рервний ріст її якісних показників. В комбі
наті «мровоградважбуд», останнім часом тен
денція до поліпшення якості будівельних ро
біт стала помітною, і не остання роль у цьо
му належить постам «Комсомольського про
жектора». Разом з групою народного контро
лю і штабом «Комсомольського прожектора» 
тресту вони ведуть контроль безпосередньо в 
своїх _ колективах. Допомагають партійній 
організації, комітету комсомолу та адмініст
рації мобілізувати будівельників па успішне 
виконання державних планів, країно викорис
товувати резерви. З їх участю створюється 
нетерпима обстановка до будь-яких проявів

ведуть контроль пости 
комсомольсько-молодіжних 

управлінь № 2,

безгосподарності, розбазарювання соціаліс
тичної власності, порушень трудової дисцип
ліни, соціалістичної законності. Тому пости 
прожектористів зміцніли організаційно, заво
ювали хороший авторитет на всіх будівель
них майданчиках,

В цьому році на комбінаті створено 
34 пости «Комсомольського прожекто
ра», в усіх дев'яти первинних комсо
мольських організаціях працюють шта
би «КП». Така досить ширена мережа 
допомагає створити надійну опору в 
боротьбі за якість.

По-діловому 
«КП» в 
бригадах будівельних управлінь № 2, 
№ 3 і «Циеільбуд». Так, в бригаді шту
катурів будуправління «Цивільбуд» чле
ни поста «КП» Алла Булава, Надія Твер- 
доступ і Антоніна Тарасова активно 
втручаються у все те, що заважає ко
лективу в роботі. Якось Галина Дроз
дюк, член їхньої бригади, не вийшла на 
зміну раз, вдруге... Прогули — ганьба 
для всіх, тим більше для комссмольсь- 

ко-молодіжної. Вияснивши причини не
виходів на роботу, члени поста одразу 
ж випустили листівку «Комсомольського 
прожектора». Але на цьому не обмежи
лись, порадившись з бригадиром Аллою 
Тимсшино/о, окремим питанням на ком
сомольські збори бригади винесли пи
тання про боротьбу з прогульництвом. 
Галині Дроздюк дали зрозуміти, що їх 
колектив і прогульники — явища несу
місні.

Свої турботи поста — в номсомольсько-мо- 
лодіжній бригаді теслярів, де бригадиром Ми
кола Ромашок. Тут Петро Тетсва, Микола 
Коряк і Григорій Кіров пильнують за якістю 
теслярських робіт, за бережливим ставлен
ням до витрат лісоматеріалів. Про це свід
чать часті листівки «Комсомольського про
жектора», які збирають чималу аудиторію.

Два рейди в місяць — стало прави
лом для всіх штабів «КП» первинних 
комсомольських організацій. Від почат
ку року вже проведено понад 100 рей
дів по тресту. Віддача цього маршу г>~ 
зорців викликає повагу до їх нее>'мни* 
пошуків, комсомольської принциповості 
і діловитості. Це вони дог“,л'огли буді
вельникам тресту вір початку року 
зекономити 205 кубометрів лісу, 95тонц 
металу, 282 тонн* цементу, 428 квадрат
них метрів скла. І якщо достроково 
здано об’єкт, якщо в державної прий

мальної комісії нема претензій щодо 
якості робіт, у цьому є і їх доля за
слуги.

Говорити лише хороші слова на адресу на
ших штабів і постів «Комсомольського про
жектора» було б несамокритично. Ніяк ще не 
доб’ємось ритмічності в роботі, наполегливо
сті. Причина, мабуть, в тому, що штаби і 
пости мало спираються на широкі кола ро
бітничої молоді. А це в свою чергу нерід 
заважає запобігти тим чи Іншим порушеу£ ' 
Комсомольські пости послабили свій & *
за якістю будівельно-монтажних £ ’ ’
результат - до цього часу наж" 
від новоселів: то дах протік.)- ° водопровід 
не в порядку.

А кому, як не ^сокольським до
зорцям, тим, що ”тоять найближче до 
молодого роб-’иИКа' виховувати в ньо
го почуття відповідальності за якість 
будови гД'фундаменту до даху?

Ко,.гет комсомолу в своїх планах на- 
м:-ив: штаби і пости «КП» повинні ство

рювати б усіх колективах обстановку 
високої відповідальності і взаємної ви
могливості, непримиренності до брако
робів. Підставу вірити в реальність та
кої перспективи дають результати, що 
маємо на сьогодні.

П. ДРОЗД, 
секретар комсомольсько» організа
ції комбінату «Кіровоградваж- 
буд».
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молодих кролівників.група учасників обласної наради

кролівництво-справа комсомольська

ЗВЕРМЕВ ШЯ
УЧАСНИКІВ ОБЛАСНОЇ НАРАДИ 
МОЛОДИХ КРОЛІВНИКІВ ДО ВСІХ 
КРОЛІВНИКІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

XXIV з'їзд КПРС намітив широку про
граму розвитку всіх галузей народного 
господарства, науки й культури СРСР. 
Плани партії успішно втілюються в жит
тя. Трудівники села Кіровоградщини, го
туючи гідну зустріч 50-річчю утворення 
Союзу PCP, з великим політичним і тру
довим піднесенням виконують завдання 
п'ятирічки.

Країна чекає від нас збільшення ви
робництва всіх видів сільськогосподар
ських продуктів, особливо м яса. Важ
ливим резервом його виробництва є 
кролівництво. Кролі дають дешеве діє
тичне м'ясо, хутро, пух, і розводити їх 
вигідно. Це підтвердив досвід кроле
ферми звірорадгоспу «Червона поля
на» Добровеличківського району, кол
госпів імені 50-річчя Жовтня Голованів- 
ського району, «Комунар» Олександрій
ського району, імені Леніна Петрівсько- 
го району, імені Ілліча Кіровоградсько
го району, імені К. Маркса Новоукраїн- 
ського району, а також багатьох шкіл 
області.

Цього року нам належить виробити й 
реалізувати 195 тонн кролячого м'яса, 
довести поголів’я кролів до 204 тисяч 
штук. Завдання нелегке, і ми закликає
мо комсомольців, усіх юнаків та дівчат, 
піонерів і школярів області взяти шеф
ство над кролівництвом.

Кролівництво — справа комсомоль
ська!

Базову кролеферму — кожному ра
йонові! Кролеферму — кожній школі! 
Таку мету ми ставимо. Ми закликаємо 
молодь взяти під свою опіку цю важли
ву галузь тваринництва, організовувати 
ферми, допомагати шкільним кролево- 
дам, розвивати їхню любов до приро
ди, до почесної сільськогосподарської 
праці.

Кролівництво — справа комсомоль
ська! Хай цей девіз буде запорукою 
того, що Кіровоградщина у дев’ятій п’я
тирічці дасть країні багато дешевого 
м’яса.

Звернення обговорено іі прийнято на 
обласній нараді молодих кролівників.

І ТЕХ ДЕШЕВОГО М’ЯСА
З ОБЛАСНОЇ НАРАДИ МОЛОДИХ КРОЛІВНИКІВ

Усі, хто зібрався цього 
дня в обкомі комсомолу, 
мали відповісти на одній ті 
ж питання: як найближчим 
часом на Кіровоградщині 
розвиватиметься кролівниц
тво, як у цій 'важливій га
лузі тваринництва вивести 
на орбіту соціалістичного 
змагання за дострокове ви
конання п'ятирічного плану 
якомога більше комсо
мольців і молоді, що пра
цюють в сільському госпо
дарстві, школярів.

Ці питання важливі, невід
кладні. І дати відповідь на 
них потрібно сьогодні. Ад
же у 1975 році господарст
ва продадуть населенню 
області у 13 разів більше 
кролячого м’яса, ніж у пер
шому році п’ятирічки. До
сягти цього можна лише 
перевівши кролівництво на 
промислову основу. В об
ласті будуть збудовані 32 
великі механізовані ферми, 
у кожній з яких протягом 
року вирощуватиметься по-

над 25 тисяч кроликів. Вже 
нинішнього року 16 госпо
дарств отримають проекти 
і розпочнуть забудову но
вих кролеферм. •

Значну допомогу тварин
никам у збільшенні пого
лів’я кролів можуть надати 
юні кролівники. У більшос
ті шкіл області вже зараз є 
кролеферми. Але питання 
стоїть так, щоб учні взяли 
шефство над кролівницт
вом, щоб у кожній школі 
була кролеферма.

Про це. та про інші шля
хи розвитку кролівництва в 
нашій області учасникам на
ради розповіла старший 
зоотехнік обласного управ
ління сільського господар
ства В. І. Фундовна. Товаро
знавець облспоживспі лки 
Г. П. Марченко ознайомила 
присутніх з правилами при
йому кроликів на прий
мальних пунктах.

А потім нарада продов
жувалася на кролефермі 
звірорадгоспу «Червона по
ляна» Добровеличківського

району. Тут учасники нара
ди ознайомилися з передо
вими методами роботи, 
отримали з усіх питань цін
ні практичні поради дирек
тора радгоспу І. Д- Кісур- 
кіна, головного зоотехніка 
В. І. Осколкова, ветлікаря 
К. О. Кісуркіної. Поділити
ся досвідом роботи також 
завідуючий кролефермою 
колгоспу імені Леніна Пет- 
рівського району М. Г. Зай
май та завідуючий кроле
фермою колгоспу імені Іл
ліча Кіровоградського ра
йону М, А. Двоєнко.

Від молодих кролеводів 
виступив учень Компаніїв- 
ської середньої школи 
Олексій Кононенко. Він ви
словив загальну думку:

— Розвиток кролівництва 
— комсомольська справа. 
Кожній школі — свою кро
леферму.

Учасники наради прийня
ли звернення до всіх моло
дих кролівників Кіровоград
щини.

Ю. СТОРЧАК.

зліт молодих 
СПЕЦІАЛІСТІВ

Недавно в нашому місті на Дні- 
поі відбувся зліт молодих спеціа- 

Г . ,__ томадськпгллістів »•— 
харчування, 
сутні _ 
алістів, 
України 
керуючого 
громадського 
Полонін, г; 
воградського 
ської торгівлі, 
нарного училища, 
ського * 
харчування

З доповіддю «Про роль та зав
дання молодих спеціалістів комбі
нату громадського харчування» 
виступила інженер-технолог Т. І. 
Красношапка.

Віл встеранів-харчовиків виступили 
завідуюча виробництвом 
кого цеху майстер-кондитер Є. П. Гре- 
Лонюк завідуюча їдальнею /в 7 К. І. 
Мельникова, які працюють_ у сфері об
слуговування уже понад 17 років.

Від молодих спеціалістів висту
пили випускники КУЛІНДРПН°[°А^- 
лища Зоя Заварська, Оль. а Авра
менко, Зінаїда Ковальчук т_а_ інші. 
Секретар 
комбінату 
ла про роль ------- .
ганізації в підготовці та вихованні 
молодих кадрів, підвищення їх 
професійної майстерності.

В останній час широке розпов
сюдження одержали конкурси на 
звання «Кращий по професії». Це 
звання завоювала кондитер Раїса 
Левченко, офіціантка Люба По- 
витчаніна, кухар Людмила Калюж
на, 
нях, готуючись до 
кількість молоді переймає пере
довий досвід, підвищує кваліфіка
цію та продуктивність праці.

Комсомольська організація ком
бінату приділяє значну увагу 
комсомольсько - молодіжним ко
лективам, в яких працює понад 
70 чоловік.

На зльоті було прийнято звер
нення до працівників громадсько
го харчування Світлоеодська, об
рано новий склад ради молодих 
спеціалістів.

Зліт закінчився святковим «вог
ником».

комбінату громадського 
На зльоті були при- 

7 близько 200 молодих спеці- 
секретар міськкому КП 
А. І. Петулько, заступник 

трестом 
В. І. 
Кіро- 

радян- 
професійно-кулі- 

Олександрій- 
комбінату громадського 

та інші.

обласним 
харчування 

представники 
технікуму

комітету комсомолу 
Надія Гунько розпові- 

комсомольської ор-

Беручи участь у цих змаган- 
них, велика

с. ТИШКО,
завідуючий організаційним 
відділом Світловодського 
МК ЛКСМУ.

I
Г

Ангама 
якими 
потра-

Про нього говорили в рай
комі комсомолу. З повагою, 
захоплено. Кілька разів його 
ім’я згадувалось на сторінках 
районної газети: в минулому 
році комсомольсько-молодіж
ний екіпаж Ангама Садікова 
на збиранні колосових зайняв 
перше місце в колгоспі імені 
Кірова, намолотивши близько 
8 тисяч центнерів зерна.

Хотілося побачити 
Садікова, довідатись, 
шляхами він, башкир, 
пив у наші степи, як йому жи
веться серед українців.

... Перша тракторна брига
да. Невеличкий будиночок 
механізаторів, а поряд — 
стежина, що веде через фрук
товий сад до стану, де на сон
ці вилискують трактори, ком
байни, причепи. Дбайливі руки 
механізаторів давно посадили 
яблуні...

Микола Антонович Ружин, 
бригадир, невисокого росту, 
плечистий,
личчям, уважно вислухав мене 
і сказав:

Так, Ангам Садіков дійсно 
працює добре... А бригада у 
нас інтернаціональна. Давайте 
будемо рахувати, скільки 
представників і яких націо
нальностей працює в бригаді. 
Всіх нас ЗО чоловік. Переважна 
більшість — українці. Ангам 
Зекірович Садіков — башкир, 
Тамір Джараєв — туркмен, 

Семенович Гранкін —- 

з засмаглим об-

росіянин, Микола Йосипович 
Крупський — білорус, Василь 
Григорович Білокуров— глол- 
даванин. Якщо образно гово
рити, то це і є те торжество 
національної політики, про яку 
в свій час мріяв і зробив так 
багато для її утвердження Во
лодимир Ілліч Ленін.

1 бригадир — комуніст, лю
дина принципова, ділова, ску
пими, але досить рельєфними 

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА 
МЕХАНІЗАТОРСЬКА

путівку, вези в

колгоспу допо- 
і механізатор по
влаштовувати ди-

штрихами змалював життя 
бригади,її трудові будні, турбо
ти, плани на майбутнє. Радощі 
і невдачі, навіть біль окремої 
сім'ї стає болем всього ко
лективу. Так, у Миколи Йосипо
вича Крупського захворіла ди
тина. Лікувати негайно треба, 
але лише на півдні. І товариші 
радять:

— Діставай
Крим.

Правління 
могло, і нині 
їхав у Крим і 
тину о санаторій.

Мені хотілось побачити 
Крупського, довідатись, як він 
потрапив на Україну.

— А дуже просто, — пояс
нив М.А. Р^жин. — Сам він з 
Брестської області приїхав 
улаштуватись на роботу. Спо
добалось. Та ще й наші дівча
та покоряють хлопців. Зако
хався, одружився. А, скажімо, 
Тамір Джараєв служив у рядах 
Радянської Армії з Миколою 

Пилиповичем Салоусом. «По
їдемо до нас, на Україну», — 
запропонував йому Микола. По 
закінченні служби туркмен 
приїхав до нас, одружився з 
Ніною Федотівною і нині пра
цює чудово. А втім, всі хлоп- 
ці-механізатори високого кла
су.

І Микола Антонович захопле
но розповідає про Джафарова. 
Сіє і збирає зернові, буряки, 

кукурудзу, а ще й відповідає 
персонально за сад і город. 
Площа саду — 45, городу — 
19 гектарів. Петро Семенович 
Гранкін — учасник Великої Віт
чизняної. Він майстер виро
щення цукристих. Близько де
сяти років спеціалізується на 
цьому.

Василь Білокуров — з Котов- 
ки.Переїхав в Оситну. Батько 
його у війну загинув за Бать
ківщину. І найкращим пам’ят
ником йому — натхненна пра
ця сина, який народився в рік 
війни.

— А тепер, — посміхаючись, 
каже Микола Антонович, — 
напишіть за українців. Візьміть 
першим Миколу Івановича Си
доренка, нині він працює слю
сарем. Техніку ремонтує. В ми
нулому році добре збирав цу
кристі.

А поряд стояв середнього 
зросту чоловік і весь час жар- 
Ту°а?- 3 ТОваРишами. На гіо- 
Двір ї біля будиночку збира-

обід. Бі- 
старанно

Садіков

що вас 
орної 

Озимих 
бачили, 
— 555

лись механізатори на 
ля умивальника вони 
мили руки.

— Скоро й Ангам 
прийде, — сказав бригадир. — 
А поки що розповім, 
цікавить. 1200 гектарів 
землі у нас в бригаді. 
430. Ви їхали, певно, 
добрі озимі. Буряків 
гектарів.

Минулого року кіровці вибо

роли непоганий урожай коло
сових — по 50 центнерів на 
круг видала «Одеська-51», ози
мі — по 41,7 центнера.

— Думаємо і в цьому році 
зібрати не нижчий урожай. 
Все робимо для того.

А ось в картатому капелюсі 
підійшов і Ангам Садіков. Йо
му скоро виповниться 25 ро
ків. Високий, стрункий, обличчя 
смагляве, овальне, очі темно- 
карі, з іскринками. Про себе 
розповідає скупо, але кожне 
слово ніби зважує.

' Є за Казанню село Чул- 
пан, Янаульського району. Я 
там народився. Закінчив сім 
класів. Не знаю чому, але ме
не завжди вабили поля, хлібні 
простори. Бувало, дивлюсь кі
нокартину, бачу, як збирають 
ваговите колосся, а воно мені 
пахне сонцем і росами...

— Тож романтика професії 
хлібороба настільки вабила 
хлопчину, що він утік з дому, 
поступив у Карагандинське

Ангам пі- 
А перед 

повернувся, і

училище механізації, а потім 
поїхав працювати в радгосп 
Ортаву, Жонакірського району. 
Тут сіяв і збирав силосну ку
курудзу. Дуже смачні обіди 
готувала українка Катерина 
Кобець. А ще в її очах було 
стільки ніжності і блакиті, а 
коси нагадували пшеничні хви
лі... Товариші скромно відміти
ли весілля. Тут, в радгоспі, на-» 
родилась їх перша дочка. її 
назвали звучним башкирським 
ім’ям — Римма.

В 1964 році переїхали в Осит
ну. В 1966 році 
шов до лав Армії.
жнивами 1969 г~ __
відразу на комбайн. Нині Римма 
ходить в другий клас. Є у неї 
півторарічна сестричка Наташа.

Другій дочці ім'я дала 
мати, — посміхається молодий 
батько.

...Обід закінчився. Механіза
тори дякують куховарці Агафії 
Григорівни Косаренко, пере
глядають нашвидкоруч газети 
и журнали в червоному кутку, 
а потім ідуть до роботи.

Злагоджено працює бригада, 
ро неї розповів степовик, 

комуніст Микола Антонозич 
Ружин. Про всіх. Навіть не за- 
Ьув про сторожів Василя Анто
новича і Костянтина Володи
мировича Чоботарів, які доб
ре пильнують колгоспне доб
ро. А про себе — ні слова.

Ле я давно знаю:’ це зав
дяки йому така трудова дис- 
го п аВ 6РИГ^’ Від Рядово- 
ноюДр бригадира шлях довжи- 

в 20 років пройшов.
ця—приємно, що бригада 

інтернаціональна, що всів н.и живуть, я„ , сім;т^дин7в';

м ,, В. ШУЛЬГА.
м. Гіовомиргород.



6 липня 1972 року „МОЛОДІІЇІ КОМУ НАР“---------------------------------------- з стор

(Wo

10. З ДУМОЮ 
ПРО РІДНИЙ КРАЙ

ІВалентина Михайлівна Демуцька, як 
обіцяла, надіслала спогади про Юрія 
Івановича і додатково кілька фотогра
фій та листи. Вчитуємось із хвилюван
ням. Ось лист з Уфи, датований 19 ве
ресня 1941 року. Яновський повідомляє: 
«Живемо трудовим життям. Тамара хо
дить на базар. її мама варить, а я під 
цей акомпонемент пишу оповідання — 
можете їх прочитати в «Известиях» — 
ІЗ.УІІІ, 23.111, 16 чи 17.ІХ. Також частину 
їх читають із Москви по радіо».

«Дорогий Данько і вірна його подруга Ва
ленсія! — звертається Юрій Іванович в листі 
від 12 серпня 1942 року. — Вашого листа на 
товстому обгорточному папері одержав. Лист 
вийшов дуже грубенький, але я не дивуюсь, 
бо ви живете в Самарканді, серед старовини. 
Ви можете й на черепках листа прислати або 
на черепиці, або на мармуровій плиті. Хай 
Вам аллах помагає!

Разом з цим листом посилаю Вам дві кни
ги журналу, який я редагую, а за пару тиж
нів пришлю ще й 3-ю книгу, найтовщу, щоб 
ви бачили, що я тут не байдики б’ю, а пра
цюю».

Тон листа дещо жартівливий. Га дійс
но з перших днів війни Юрій Іванович 
працював на перемогу, саме так, пра
цював, бо за станом здоров'я не міг 
брати участі в діючій армії. Він воював 
з ворогом своїм майстерним пером. 
Вже 22 липня 1941 року Яновський за
кінчив своє перше оповідання воєнного

Р. ТУРБАЙ, В. ЦВЯХ

часу «Коваль». Цей своєрідний монолог 
колишнього колгоспного коваля, який 
став народним месником, починається 
так:

«Я пас розумію, товариші. Людині страш
но, коли горить її домівка. 1 її доброчесне, 
трудове колгоспне добро — горить на землі. 
Я сам підпалив хату. Зелений мій сад почор
нів назавжди. Бджоли згоріли в огні. Крини
ця завалилася і сховала ясну воду, яка бага
то років поїла нашу родину. Чорногуз, який 
жив у мене на хаті, кинувся з неба у своє 
пройняте вогнем гніздо і загинув. Тут, під цією 
обгорілою вишнею, могила мого батька. Ось 
я цілую святу землю могили: «Благословіть, 
тату, на бій за Радянську владу!».

На фото: Ю. Японський, О. Довженко, М. Ватутін на Дніпрі. 1943 рік.

В роки війни Юрій Іванович написав 
оповідання «Дід Данило з соціалізму», 
«Заповіт», «Генерал Макодзьоба» та ін
ші, що ввійшли до циклу «Земля бать
ків». Вони показували героїзм, відда
ність радянського народу у боротьбі з 
фашизмом, вселяли вір/ в перемогу. 
«Бачу й знаю: не пройде багато років, 
як ви знову підіймете і звеличите нашу 
матір — Радянську Україну», .— читає
мо у «Заповіті».

Про те, в яких умовах працював Янов- 
ський в період війни, який вплив мали 
на бійців його оповідання, можна ді
знатися із спогадів Рашель Аркадієвої, 
що були вміщені в журналі «Вітчизна» 
в 1959 році. На сторінці 157 читаємо:

«Юрій Іванович ніколи не скаржився на не
згоди військового часу, на свої важкі умови, 
на суворий побут. В маленькій і тісній кім
натці в Уфі на Революційній вулиці, де ледь- 
ледь вміщувалися двоє похідних ліжок, неве
личкий столик, полички з книжками письмен
ника, при світлі невеличкої лампочки, а іноді 
й каганця, нід завивання хуртовини, коли бу
диночок заносило снігом, немов на полюсі, 
він створив багато чудових оповідань про вій
ськові події, про доблесних патріотів, відваж
них бійців і офіцерів Радянської Армії, про 

сміливих самовідданих колгоспників І їх ді
тей, що віддавали життя за Вітчизну, про 
шахтарів, що гинули за Донбас...

В одному з перших оповідань Ю. І. Япон
ського, створених в Уфі, «Дівчина у вінку» 
описано образ дівчини-патріотки, яка само
віддано, ціною власного життя допомогла 
знешкодити днвсрсантів-фашистів.

Пам’ятаю, я попросила у Юрія Івановича 
дозволу прочитати ще не опубліковані опові
дання для поранених.

— Що ж, будь ласка, читайте. Адже я щас
ливий, що хоч чимось зможу бути корисним. 
Проте, дивіться: в кожного з поранених вдо- 
ма залишилися діти. Хоч цс буде для них, 
мабуть, і цікаво, але водночас, дуже важко. 
Дивіться. Краще, може, чимось іншим відвес
ти їх увагу від страждань? Ольго Георгіївно, 
читайте, мабуть, їм щось смішне, краще опо
відання Чехова, щось гумористичне... — тихо 
всміхаючись, з притаманною йому скромніс
тю і делікатністю відказав Юрій Іванович.

Пам’ятаю, як в білій, білій, залитій яскра
вим електричним світлом госпітальній палаті, 
що була тісно заставлена білосніжними ліж
ками, панувала мертва тиша; ніхто не шару
дів папером, не кашляв, як цс іноді бувало... 
Після «Пожарный» Ольга Георгіївна прочи
тала новелу «Дівчина у вінку». Я нишком 
дивилась на поранених, що уважно слухали. 
Па обличчях, зарослих щетиною, засмучених 
безсонними ночами, болем і тяжкими думка
ми, з’явився вираз гніву, гіркоти, зненависті. 
Коли артистка кінчила читати, дехто з при
сутніх кашляв, мабуть, щоб непомітно було 
сліз. Навіть начальник госпіталю, у якого, 
здавалося, було кам’яне обличчя, очі опустив 
додолу, неначе він розглядав свої чоботи.

Перше запитання було про автора оповідан
ня «Дівчина у вінку». Відповіли, хто, звідки 
родом. Були серед поранених і земляки з Кі- 
ровоградіцинїі. Вони, а також і всі присутні, 
просили обов'язково і чим скоріше знову 
прочитати нові оповідання Юрія Японського».

Тетяна Стах у надісланих нам спога
дах згадує: «В кінці 1941 року... підчас 
нічного чергування до мене попав лист 
із Уфи. Юрій Іванович прислав нам з 
редакції радіооповідання «Українка», 
написане від руки мілким прямим по
черком. Я тут же прочитала його не від
риваючись, тоді ж вночі начорно пере
клала і через кілька днів воно, крім 
нашої редакції, транслювалося по Мос
ковському радіомовленню, і передава
ли його досить часто. Багато листів бо
лісних і сумних приходило у зв'язку з 
цим оповіданням».

(Далі буде).
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Брати-визволителі
Від Федора знову надійшла ра 

дісна звістка: згодом мав прибу
ти у відпустку. Мати, Фросина 
Гнатівна, поспішала готувати руш
ники. Здавна у Турії існує такий 
народний звичай: молодим про
стеляють рушникову доріжку від 
воріт до порогу хати.

Як мріяла бачити невістку в ха- 
тії Не дочекалась ненька святко
вого дня: розпочалась війна.

А невдовзі отримала повідом
лення, що Федір загинув у Бресті.

На зміну старшому братові під
нялись на боротьбу молодші Тер- 
тичні: Григорій, Сергій, Микола. 
Рідко таке трапляється. Брати 
Тертичні були разом, спільно гро
мили ворога. Всі автоматники.

...Микола Борисович не поспі
шає з розповіддю, пригадує все 
в деталях. Так, колись це було тут, 
у Турії, ось на цих схилах, біля 
рідної домівки.

Ворог, відступаючи з села, чи
нив відчайдушний опір. Німецькі 
війська, розгромлені під Корсу
нем, намагались з глибини розпо
чати контрнаступ. Оборона про
ходила по яру. Для інших солда
тів село — як село, а для братів 
—- он уже й домівку видно було. 
Тільки без розлогих верб, без 
садка. Мінами і снарядами пока
лічені похилились дерева на зем
лю, ніби чекаючи допомоги. Ко
мандир полку майор Науменко 
дає наказ: штурмом оволодіти се
лом. В числі перших визволителів 
були Микола та Сергій. Все село 
зустрічало радянських бійців. До
відавшись, що тут проживають 
батьки солдатів Тертичних, коман
дир полку зустрівся з ними.

— То це ви виховали таких со
колів! — міцно тис руку Борису 
Федоровичу.

— Чи не
— бідкалась

Чим багаті 
тім — знову 
ве, Златопіль, Новомиргород, Ма
ла Виска, Кіровоград...

Щойно відгримів бій. Сергій та 
Микола повертались з розвідки: 
привели «язика». Командир пол
ку сказав, що полоненому ціни 
немає, може багато корисного 
розповісти. Коли це бійці:

— Хлопці, поповнення 
Подивимось, можливо 
зустрінемо?

Сергій, глянувши, не 
своїм очам навпроти нього, трохи 
повіддаль, стояв брат Григорій. 
«Чи він?» — майнула думка. Тро
хи обійшов стороною аби краще 
придивитись. ВінІ Без слів кину
лись один до одного. Розпитува
ли про бої, розповідали про себе. 
Та не довгим буз перепочинок, 
дороги знову кликали вперед. 
Пройшли брати-визволителі від 
степів України до самого Берлі
на. Вже чути було запах свіжої 
зелені — стояв квітень. Та не до
велось братам розписатись на 
рейхстазі, 
участь у 
чини.

Надовго
у пам’яті Миколи Борисовича, ко
ли вони штурмом брали висоту, 
яку обороняли есесівці. Адже са
ме тоді на його очах загинув Гри
горій. Трапилось це за сім днів 
до Перемоги. Боляче згадувати 
втрату рідної людини. А їх брати

поранений, синочку? 
біля кожного мати. 
— частували. А по- 
дорога. Листопадо-

підвезли, 
земляків

повірив

Наказ: дивізії брати 
звільненні Чехословач-

збережеться той день

загубили дорогами війни двох. 
Так і залишились вічно спочивати 
у братських могилах.

...Тоді рота мала з флангу під
тримати наступ бійців автоматним 
вогнем. Метр за 
поруч брати до 
аби несподіваним 
ти його. Григорій підповз близь
ко, кинув гранату, вже приготу
вав другу, та коли піднявся на 
повен зріст, ворожа куля влучи
ла 
ти 
за 
та.
як 
в братній землі.

А потім — знову дороги. Після 
капітуляції фашистської Німеччи
ни не одну сотню кілометрів про
йшли брати в далекій Маньчжу
рії, аж поки не зімкнулось кільце 
оточення ворожої армії. Кожна 
перемога навічно закарбувалась 
в орденах 
оголошених командуванням — не 
злічитиі

Відгриміли гармати, стихли ку
леметні черги. Повернулись 'бра
ти Тертичні до мирної праці. Ми
кола Борисович і понині працює 
в колгоспі «Прогрес», виховав 
трьох дітей, має вже онуків. Ні-ні, 
та й приїздить він в гості, 
старший брат Сергій, який зараз 
проживає на Уралі. І тоді, пере
глядаючи фронтові фотознімки, 
Микола Борисович розповідає про 
буремні роки війни, про своїх по
братимів.

метром повзли 
ворожого дота, 
вогнем знищи-

в голову. Впав солдат. А бра- 
його кинулись в атаку, ведучи 
собою бійців. Висота була взя- 

А тіло загиблого Григорія, 
і багатьох інших, похоронили

ворожої армії. Кожна

та медалях. А подяк,

як і

С. БРОВЧЕНКО.
с. Турія
Новомиргородського району.

На лінії „Читач-газета"
Читач запитує

Учні 10-го класу с. Доброго Вільшанського райо
ну, запитують, чи мають вони право одержати пас
порт при виїзді з села.

Відповідаємо: громадяни, які живуть в непаспор- 
тизованих селах, при виїзді одержують паспорт.* * *

Лариса Болтян з м. Новоукраїнки мріє стати біб
ліотекарем, але не знає, де здобути цю спеціаль
ність.

Відповідаємо Ларисі та багаїьом іншим, що біб
ліотекарів готують культурно-освітні училища. Але 
не у всі училища на бібліотечний відділ приймаю
ться особи з освітою за 8 класів. В м. Олександрії 
в культурно-освітнє училище на спеціальність біблі
отекаря приймаються особи, які закінчили середню 
школу.

Читач скаржиться
до редакції жителька с. Злинки скаржи- 
М. Кривохижа займається самогоноварін- 
цей факт ми повідомили виконком Мало- 

Ради депутатів трудящих. Го- 
райради депутатів трудящих тов. 

сповістив, що М. Кривохижа має похи-

В листі 
лась, що 
ням. Про 
висківської районної 
лова виконкому 
Левицький 
лий вік, раніше зауважень з цього приводу не мала 
самогон витотовила вперше і для себе, тому мате
ріали на неї виконком Злинської сільської Ради пе
редав на розгляд товариського суду.* іЦ *

Мешканці гуртожитку тресту «Кіровоградсільбуд». 
що на вулиці Шевченка, в листі до редакції скар
жились, що в приміщенні не відремонтовано димо
хід. Нині все гаразд, приміщення упорядковано. Про 
це сповістив редакцію заступник керуючого трестом 
І. Никитенко.

$ ’4« Ф

Житель с. Оситняжки Новомиргородського району 
П. В. Махиня в листі до редакції просив розібратись 
щодо розподілу присадибної ділянки.

Копію його листа ми надіслали для розслідування 
у виконком Новомиргородськоі районної Ради де
путатів трудящих. Голова виконкому товариш 
Ткаченко нам повідомив, що нинішнього року ви, 
гов. Махиня,. будете користуватись присадибною 
площею, як і раніше, а в наступному році вам буд« 
виділено земельну площу в іншому місці.

і
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• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

8 ЛИПНЯ. ПЕР- ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ко
льорове телебачення. гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новин« (М). з.« - Кольоре 
Шлсп«Єба,,С""я- Ко"11еРт хору 
ип™ загіго раяІ° ' Централь- "льД1Є?Єва5СНЯЯ' (М)' Ю-20- 
'п і-СратуРн читання». <М) 
пппм. ~ Науково - популярна 
П к₽ Мас «Здоров'я». (М). 

«Екран Збирає друзів».

(М). 12.15 — «За вашими лис
тами». (М). 12.30 — Докумен
тальний фільм «Твій день 
зарплати». (М). 13.20 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 13.45 —
«Сторінки життя киргизького 
села». (М). 14.15 — Кольорове 
телебачення. «У світі тварин». 
(ЛІ). 15.25 — Телевізійний
фільм «Я сам». (М). 16.05 — 
Міжнародна панорама. (ЛІ). 
16.35 — Кольорове телебачен
ня. «Музичні зустрічі». (М). 
17.05 - «Пошук». (М). 18.00- 
Новини. (М). 18.10 — В ефі
рі — «Молодість». «Алло, ми 
шукаємо таланти!». (М). іП.Ю 
— «Наші гості». (К). 20.20 — 
На VIII міжнародному фести
валі естрадної пісні. «Золотий 
орфей». (Болгарія). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кінокомедія «За двома зайця

ми». (К). 22.45 — Вечірні но
вини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«На Ждапівському рибокон
сервному». (Донецьк). 17.20 — 
«Господарі соляних палаців». 
(Ужгород). 17.35 — Фільм-кон- 
церт. «Театральні варіації». 
(К). 18.00 — .«Завтра — День 
рибалки». (К). 18.30 — інфор
маційна програма «Вісті». (К). 
19.10 — Кольорове телебачен
ня. Прем’єра телевізійного ху
дожнього фільму «Життя і 
смерть дворянина Чертопхано- 
ва». Перша серія. (М). 20.20 — 
Прем’єра студії «Укртсле- 
фільм». «Сонячний рейс». (К). 
20.45 — «Па добраніч, діти’.». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Прем’єра телеспек
таклю «Двері грюкають». (М). 
23.00 — Новини. (М).

НЕДІЛЯ. 9 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.05 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Для дітей. Телеспектакль. 
(М). 10.30 — «Музичний
кіоск». (ЛІ). І і.00 — «Сільська 
година». (ЛІ). 11.55 — Новини. 
(М). 12.00 — «Сьогодні — День 
рибалки». (ЛІ). 12.15 — Кон
церт на замовлення працівни
ків рибної промисловості». 
(ЛІ). 13.00 — Кольорове телеба
чення. Художній фільм «Шко
ла мужності», (ЛІ). 14-.35 —
Для воїнів Радянської Армії 
І Флоту. (Львів). 15.05 — Ко
льорове телебачення. Мульт
фільм. (М). 15.15 — «Сп«гг(>
спорту і праці». (ЛІ). Ііі.15 
Телевізійний народний універ
ситет. (М). 17.00 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кінонодо-

рожеіі». (ЛІ). 18.00 — До
50-річчя утворення СРСР. Фес
тиваль художньої самодіяль
ності областей республіки. 
«Таланти твої, Україно». (До
нецьк). 19.05 — «На мери
діанах України». (К) 
До 50-річчя утворення 
Фестиваль художньої самоді
яльності областей республіки. 
«Таланти твої. Україно». (Во
рошиловград). 20.3.5 — «Па ла
нах республіки». (К). 20. Іп 
«На добраніч, літи!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Показові виступи
лауреатів - дипломантів 1-го 
Всесоюзного конкурсу ПІІІСО-

□в—ц———■■1Т|иііі*-М.* 1 л і-г'/зг.---— г-

паяців бальних танців. По за
кінченні — ІІОВННН. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
«Як завжди — в строю ветера
ни». (Київ, Львів). 18.0(1 — Но
вини. (М). 18.10 — Па VIII
міжнародному фестивалі ест
радної пісні «Золотий орфеіі». 
(Болгарія), 19.20 — «Зміни в 
центрі Європи». (М). 19.50 — 
Кольорове телебачення. Пре
м'єра телейвійного художньо
го фільму «Життя І смерть 

дворянина Чертопханова». 2 се
рія. (М). 21.0(1 - Проірама
«Час». (М). 21.30 - Художній 
фільм «Капітан Нуль». (К). 
23.00 — Вечірні новини. (К).

Т. □. о. редактора А. КРЯТЕНКО.
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Київський ордена Леніна 
політехнічний інститут 

імені 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції

.ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА Ьй КУРС

1972—1973 навчального року

на такі Факультети денного навчання:

електроенергетичний; теплоенергетичний; автома
тики і електропрмладобудувзння; гірничої електро
механіки та автоматики; радіотехнічний; радіоелек
троніки; електроакустичний; механіко-машинобудів. 
ний; приладобудівний; механіко-технологічний; хі
мічного машинобудування; хіміко-технологічний.

Та спеціальний — автоматизовані системи керу
вання.

На спеціальний факультет приймаються особи, які 
мають закінчену або незакінчену вищу інженерно- 
технічну, фізико-математичну або економічну освіту, 
а також ті, які мають середню спеціальну освіту за 
обраною у вузі або спорідненою їй спеціальністю 
при наявності стажу практичної роботи за обраною 
для навчання на спеціальному факультеті спеціаль
ністю не менше 3-х років — у відповідності до Пра
вил прийому до вищих учбових закладів на спеці
альні факультети.

На факультети механіко-технологічний вступники 
складають іспити з хімії (усно), математики (усно), 
фізики (усно), української або російської мови та 
літератури (твір).

Інститут готує інженерів по 54 спеціальностях, які 
охоплюють основні галузі промисловості.

На загальнотехнічному факультеті інституту на
вчання проводиться по заочній формі з 17 груп 
спеціальностей.

Інститут має філіали в Вінниці, Чернігові та Жито
мирі, які готують інженерів по 15 спеціальностях.

Детальніші відомості про факультети та спеціаль
ності можна одержати в приймальній комісії.

Адреса інституту: Кнїв-56, Брест-Л итовський про
спект, 39, їхати метро, трамваями № І, 7, 23, тро
лейбусами № 5, 6, автобусами № 2, 9, 47 до станції 
метро «Політехнічний інститут».

РЕКТОРАТ.

Українська ордена Трудового Червоного Прапора 
сільськогосподарська академія

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на 1-й курс денного навчання з таких спеціальнос
тей:

агрономія з спеціалізаціями «агрономія» та «агро
меліорація», агрономія та грунтознавство;

захист рослин;
зоотехнія з спеціалізаціями «конярство», «племін

на справа», «бджільництво», ветеринарія;
механізація сільського господарства;
електрифікація сільського господарства з спеціа

лізаціями «застосування електроенергії в сільсько
му господарстві» та «електропостачання»;

лісове господарство з спеціалізаціями «лісове гос
подарство» та «лісомеліорація»;

економіка і організація сільського господарства;

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ'

. - і
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1-й КУРС

1972—1973 навчального року на:

Технологічним факультет (денна форма навчання): 
технологія швейних виробів; технологія виробів 

із шкіри; хімічна технологія і обладнання опоряджу
вального виробництва; економіка і організація по
бутового обслуговування.

Механічний факультет (денна форма навчання): 
технологія машинобудування, металорізальні вер

стати і інструменти; машини і апарати легкої про
мисловості; технологія машинобудування, метало
різальні верстати і інструменти (вечірня форма на
вчання).

Загапьнотехнічні факультети
в містах Хмельницькому і Кам’янець-Подільському 
з таких груп спеціальностей:

машинобудування і приладобудування; хімічна 
технологія; економіка, технологія товарів широкого 
вжитку; електронна техніка, електроприладобудуван- 
ня і автоматика; радіотехніка; енергетика; транспорт; 
будівництво; технологія продовольчих товарів; лісо- 
інженерна справа і технологія деревини, целюлози 
і паперу.

Вступні екзамени на І курс технологічного, меха
нічного та загальнотехнічного факультетів, крімспе- 

бухгалтерський облік у сільському господарстві; 
економічна кібернетика у сільському господарстві. 
Прийом документів — по ЗО липня.
Вступні іспити зі по 20 серпня.
Зарахування до складу студентів з 21 по 25 серпня.
До заяви на ім’я ректора додаються: документ 

про середню освіту (в оригіналі), характеристика 
для вступу до вузу, медична довідка (форма № 286), 
4 фотокартки (3X4 см), витяг з трудової або кол
госпної книжки.

Заяви направляти на адресу: м. Київ-41, Голосів- 
во, Українська сільськогосподарська академія, лрмй- 
нальпа комісія.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ціальностей, вказаних нижче, проводяться з дисцип
лін: математики (письмово н усно), фізики (усно), 
української або російської мови і літератури (твір).

На перший курс спеціальностей технологічного фа
культету: «Технологія швейних виробів», «Технологія 
виробів із шкіри», «Хімічна технологія» та наступ
них груп спеціальностей загальнотехнічнмх факуль
тетів «Хімічна технологія», «Технологія продоволь
чих товарів», «Технологія товарів широкого вжитку», 
«Лісоінженерна справа і технологія деревини, целю
лози і паперу» — вступні екзамени проводяться з 
таких дисциплін: хімії (усно), фізики (усно), матема
тики (усно), української або російської мови і літе
ратури (твір).

Заяви приймаються до 31 липня.
Вступні екзамени проводяться: на заочну форму 

навчання з 15 травня по 20 серпня, (потоками); на 
денну форму навчання з 1 по 20 серпня.

Документи надсилати на адресу: м. Хмельниць- 
кий-Іб, вул. Інститутська, 11, а для вступу в Кам’я- 
ксць-Цодільськнй загальнотехнічний факультет на 
адресу: м. Кам’янець-Подільський, вул. Уральська, 1.

РЕКТОРАТ.

АРТЕМІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
на 1972—1973

На перший курс денного відділення з таїсих спе
ціальностей:

Електрообладнання промислових підприємств І 
установок.

Машини і обладнання промисловості будівельних 
матеріалів. _

Технологія вогнетривких матеріалів.
На денне відділення приймаються особи з осві

тою 8—9 класів.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня.
Вступники на 1-й курс здають екзамени з матема

тики (усно), російської або української мови (дик
тант).

До заяви слід додати: свідоцтво про народження 
(пред'являється особисто), свідоцтво про закінчен-

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ТЕХНІКУМ РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1972—1973 навчальний рік

Технікум готує для системи державної торгівлі 
фахівців таких спеціальностей:

технологія готування їжі (строк навчання — 3 ро
ки 6 місяців);

товарознавство і організація торгівлі промислови
ми товарами (строк навчання — 3 роки).

товарознавство і організація торгівлі продоволь
чими товарами (строк навчання — 3 роки).

До технікуму приймають осіб віком до ЗО років з 
освітою за 8 класів, Осіб, нагороджених похвальною 
грамотою, зараховують до технікуму без вступних 
екзаменів.

Прийом документів по 31 липня.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня з таких пред

НАША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ Д
316050 ГСП, Кіровоград-5С, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального сенретар» та відділу ком. 
гомельського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45*36.

БК 05131,

навчальний рік
ця 8 класів (оригінал), характеристику, 4 фотокар
точки, медичну довідку форми 186 і 25.

Особи, які мають стаж практичної роботи не мен
ше двох років, представляють витяг з трудової 
книжки, завірений керівником підприємства чи орга
нізації.

Стипендія видається на загальних підставах, при 
технікумі с гуртожиток.

Прийом документів і довідок про вступ у техні
кум — щодня з 9-ї до 15-ї години, в суботу з 9-ї до 
14-ї години. '

Адреса технікуму; м. Аріемівськ, Донецької об
ласті, вул. Чайковською, 63.

ДИРЕКЦІЯ.

метів: російської або української мови (диктант), 
математики (усно).

До заяви на ім’я директора технікум; необхідно 
додати такі документи; свідоцтво про закінчення 
школи (в оригіналі); 4 фотокартки (3X4 см), довід
ку про стан здоров’я (форма № 286).

Зараховані до технікуму одержують стипендію на 
загальних підставах. При технікумі працює їдальня.

Заочний відділ технікуму гоїус фахівців і их же 
спеціальностей без еідриву від виробництва.

Приймаються особи, які мають практичний стаж 
роботи в торгівлі й освіту зз 10 класів.

Адреса технікуму: м. Кіровоград, вул. Нова, 5.
ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома Л КОМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінни, 2.______
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ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ІНЖЕНЕРІВ МОРСЬКОГО

ФЛОТУ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА 8-й КУРС 

денного та заочного навчання
Інститут готує інженерів з таких спеціальностей: 
Експлуатація водного транспорту — організація 

зовнішньоторгових і внутрішніх морських перево
зок, організація і механізація вантажних робіт о 
морських портах. --

Автоматизація управління морським транспортом
— автоматизація управління роботою підприємств 
морського транспорту (лише на стаціонар).

Економіка I організація водного транспорту — 
організація економічної роботи на підприємствах 
морського транспорту.

Механізація портових перевантажувальних робіт
— проектування і технічна експлуатація підйомно- 
транспортних машин і обладнання, механізація і ав
томатизація портових .перевантажувальних робіт.

Судові машини і механізми — проектування, ре
монт і експлуатація судових силових установок.

Гідротехнічне будівництво водних шляхів і портів
— проектування і будівництво морських портів, вод
них шляхів і гідротехнічних споруд з правом прове
дення загальнобудівельних робіт.

Суднобудування і судноремонт — проектування, 
будівництво і ремонт морських суден усіх типів.1 
Технічний нагляд за будівництвом, ремонтом та екс
плуатацією флоту.

Випускники інституту направляються на роботу п 
пароходства, порти, промислові підприємства, інс
пекції Регістра СРСР, конструкторські бюро, науко
ві і проектні організації, обчислювальні центри під
приємства Міністерства морського флоту. '

Вступники на перші курси усіх факультетів скла
дають екзамени з таких дисциплін: математики 
(письмово и усно), фізики (усно), російської або ук
раїнської мови та літератури (твір).

Заяви приймаються до 31 липня, вступні екзаме
ни з 1 по 20 серпня, на заочний факультет екзамени 
з 15 травня до 20 серпня і для плавскладу додатко
во прийом заяв з 1 жовтня по 15 грудня. Вступні 
екзамени з 1 грудня до 31 січня.

Зарахування студентів денного навчання на сти
пендію проводиться згідно положення. Е Інституті с 
гуртожиток, їдальня, пральня, пеРу(<зрнЯ/ мвйсторня 
по пошиву одягу. Студентам ОііМФу надасться пра
во носити формений одяг та знаки розрізнення 
встановлені для особового складу морського транс- 
порту. . , и і '

Адреса Інституту: м. Одеса, пул. Мечникова', 34. •- 

_ _______________________ _____ ___ ___ РЕКТОРАТ.- •
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