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1Я?ИЯ СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
Михайло Бойко з колгоспу імені Горького Долин- 

ського району. Скосив 82 гектари, намолотив 1129 
центнерів зерна.

Анатолій Маркевич з колгоспу імені Горького До- 
линського району. Скосив 82 гектари, намолотив 965 
центнерів.

Володимир Левченко з колгоспу «Дружба» Петріа- 
ського району. Скосив 41 гектар, намолотив 897 цент« 
перів.

Петро Бакун з колгоспу «Росія» Петрівського ра
йону. Підібрав валки з 33 гектарів, намолотив '330 
центнерів.

Григорій Ступій з колгоспу «Дружба» Петрівського 
району. Скосив 31 гектар, намолотив 840 центнерів.

Микола Ксрніченко з колгоспу імені Кірова Усти- 
ніаського району. Скосив 16 гектарів, намолотив 528 
центнерів.

Микола Вовк — командир комсомольського екіпа
жу з колгоспу імені Карла Маркса Петрівського ра

йону. Підібрав валки з 28 гектарів, намолотив 639 
центнерів.

Антон Волков — командир комсомольського екі
пажу з колгоспу імені «40-річчя Жовтня» Світловод- 
ського району. Скосив 22,5 гектара, намолотив 6S8 
центнерів.

Дмитро Вакуленко з колгоспу «Заповіт Леніна» 
Світловодського району. Скосив 18,9 гектара, намоло
тив 510 центнерів.

Володимир Лисицин — командир комсомольського 
екіпажу з колгоспу імені 40-річчя Жовтня Світловод
ського району. Скосив 27,5 гектара, намолотив 460 
центнерів.

Володимир Повдун з колгоспу імені Ватутіна Усти- 
нівського району. Скосив 12,5 гектара, намолотив 508 
центнерів.

Анатолій Хлібний з колгоспу імені Ватутіна Усти- 
нівського району. Скосив 10.5 гектара, намолотив 
308 центнерів.
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ХРОНІНА
БРАТЕРСЬКИХ

ЗУСТРІЧЕЙ
ЛЕНІНГРАД. (Кор. ТАРС). Сюди прибула 

делегація Партії трудящих В’єтнаму і уря-. 
ду Демократичної Республіки В’єтнам на чолі з нерч 
шнм секретарем ЦК НТВ Ле Зуаном і членом ГІоліт- 
бюро ЦК НТВ, прем’єр-міністром уряду ДРВ Фам 
Ван Донгом.

Разом з делегацією братньої країни в Ленінград 
прибули член ГІолігбюро ЦК КПРС, Голова Ради 
Міністрів СРСР О. М. Коспгін, секретар UK КПРС 
К. Ф. Катушев, заступник міністра закордонних справ 
СРСР М. П. Фірюбіи. посол СРСР у ДРВ І..С. Щсрч 
баков.

Партійно-урядова делегація Демократичної Ресч 
публіки В’єтнам на чолі з товаришами Лс Зуаном і 
Фам Ban Донгом побувала на Кіровському заводі. 
На заводській площі біля пам’ятника В. І. Леніну 
відбувся мітинг радянсько-в’єтнамської дружби.

У другій половині дня делегація відвідала крейсер 
«Аврора». На палубі був вншпкуваипії екіпаж. Гостей 
вітав командир крейсера капітан другого рангу IO І. 
Федоров. Члени делегації оглянули бакову гармату, з 
якої прозвучав історичний постріл.

Ввсчорі партійно-урядова делегація ДРВ була при
сутня па спектаклі «Лебедине озеро» в Академічному, 
театрі опери та балету імені С. М. Кірова.

Разом з в'єтнамськими друзями в ложі, прнкрашсч 
вій державними прапорами ДРВ, СРСР і РРФСР, 
були товариші О. ЛІ. Коспгін, Г. В. Романов, К. Ф. 
Катушев та інші офіційні особи.

Перед початком спектаклю буян виконані державні 
гімни Демократичної Республіки В’єтнам і Радян
ського Союзу.

Глядачі стоячи тепло і сердечно вітали посланців 
братнього в’єтнамського народу і радянських керівч 
ників,

Т> АСИЛЬ опустив бокове скло 
-О кабіни, і в обличчя війнуло 
густо настояним запахом жнив
ного поля.

Кілька днів тому у колгоспі 
почалися жнива. Темп взято ви
сокий: вже закінчили косовицю 
хліба у валки, почали збирання 
прямим комбайнуванням. Зер
но почало надходити на тік.

ІІ1ОТРАВЕНЦІВ
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II Руки міцно стискають кермо 
автомашини, очі пильно слід
кують за дорогою. Хвилюється 

н шофер. Ще б пакі Йому, ком
сомольцю Василю Нестеренку, 
першому довірено доставити 
зерно нового урожаю з кол
госпного току на елеватор. 
І хоча дорога до Злинського 
елеватора недалека, все ж по- 
думки встиг переглянути всю 
свою біографію. А вона в 
двадцять чотири не така вже й 
довга, та віхи її визначені чіт
ко й виразно: вступ до комсо
молу, одержання посвідчення 
механізатора широкого профі
лю, служба в лавах армії, шо
ферування в рідному колгоспі.

І все-таки здорово, думалося, 
юнакові, що наша Злинська 
СШ № 1 дає учням такі глибо
кі й міцні знання сільськогос
подарської техніки. Зустрів 
вранці Анатолія Калашникова, 
який на своєму ДТ-20 поспішав 
у поле. В дев'ятий клас пе
рейшов хлопчина, а трактор 
знає не гірше батька й брата, 

досвідчених механізаторів. Та 
й він сам, Василь, після дев’я
того класу допомагав колгоспу, 
працював на тракторі. Це дуже 
добре, що основне поповнення 
л-.еханізаторської сім’ї йде за 
рахунок випускників місцевої 
школи. Тому й не дивно, що 
молодим, беручким, енергій
ним тут шана й довіра.

Краєм ока Василь спостері
гає за агрономом, котрий си
дить поруч: він також хвилює
ться. За якість зерна обоє спо
кійні — воно оброблене на то
ку: чисте, дорідне, а ось гор
дість та радість від того, що 
першим у районі в засіки

Батьківщини задзвенить зерно 
їхнього колгоспу й породжува
ло оту особливу піднесеність.

На елеваторі їх чекали. Щирі 
поздоровлення з новим, бага
тим урожаєм, побажання за
кінчити жнива, як і розпочали, 
першими. Кілька хвилин — і 
зроблено контрольну пробу, а 
потім всі милувалися золота
вим джерелом, яке струменіло 
з кузова автомашини у прий
мальний бункер елеватора.

Квитанція про здачу перших 
тонн зерна Маловисківським 
районом — у першотравенців. 
Всього ж механізатори кол
госпу зобов’язалися продати 
державі до першого серпня 
207 360 пудів хліба. Комсомо- 
лець-шофер Василь Несте
ренко поспішав, адже приємно 
усвідомлювати, що й ти відпові
дальний за долю щедрого вро
жаю третього вирішального.

А. БАБАК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Маловпсківськпй район, 
колгосп «Перше травня».

На полях колгоспу «Жовтень» Новомнргородського району працюють 
збиралыю-транспортн! бригади. Така організація праці дозволяє скоротити 
строки жнив, запобігти втратам зерна, раціонально використовувати 
транспорт.

На фото: жнивує комсомольсько-молодіжна бригада, де бригадиром 
Василь ЛУЗАНІВСЬКИЙ.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.
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„ПЕРШІЙ
ТРИТИСЯЧНИМИ 
КІР080ГРЯЯЩННИ

Збори проходили під відкритим небом. 
Ще коли кінчалось обіднє доїння в літ
ньому таборі, Федір Якович Григор'єв 
особисто обійшов всіх доярок і запросив 
на серйозну розмову.

~~ Жирність молока треба піднімати. 
Надої хороші по вашій фермі, а ось три 
з половиною проценти жирності, що йде 
на здачу, явно нікого не влаштовує, —■ 
сказав він одверто.

Мружачи уважні очі па сонці, молода 
жінка, що стояла неподалік, час від часу 
на знак згоди, ледь кивала головою, а в 
думках вертілось питання: «Все вірно, 
товаришу секретар. А ти підкажи, як

ПРИЗ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» «ПЕРШІЙ ТРИТИСЯЧ
НІЇ КІРОВОГРАД1ЦИНИ» У СВІТЛАНИ ПАВЕЛКО, ДОЯРКИ 
КОЛГОСПУ імені ЖДАНОВА НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ.

Світлани Павелко стає зрозумілою, ял- 
що звернутись до її трудової біографії. 
Дуже рано почалася вона у Світлани. В 
шістнадцять років в Бершадському ра
йоні па Віппичнпі очолювала буряківни
чу ланку. її портрет був надрукований в 
районній газеті. її лапка тоді виростила 
майже по 400 центнерів цукрових буря
ків. До речі, гоп портрет і привів згодом 
Світлану на Кіровоградщину: ного поба
чив одного разу у товаришів по шах
ті — Світлапіщнх земляків — хлопець з 
нашої області, що там працював.

Зараз Світлана Павелко працює вже 
дев’ятий рік на фермі. За цей час це вже 
у неї друга група корів. Від попередньої 
групи вона добилась надоїв по 3200 —

підняти ту жирність хоч па півпроценга? 
Адже ж йде зелений корм, і вій основний 
зараз в раціоні». І діждавшись поради 
знов подумкн погодилась: «Перші здоєні 
порції — па пійло телятам... Теж пра
вильно. Для росту їм білок треба, а його 
найбільше саме в цих порціях». Вже по
тім, продовжуючи свої думки, Світлана 
Павелко сказала:

— Зрозуміло, цей захід тимчасовий. 
Зеленого корму вдосталь як ніколи, ма
буть захопились. Треба й раціон пере
глянути...

Хазяйновитість. Не поверхова, а ота 
прискіплива до дрібниць, коли найменші 
збитки полишають спокою — ця риса з 
характері кращої доярки молочнотовар
ної ферми № 1 колгоспу імені Жданова
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ВІД ДОСВІДУ '3300 кілограмів на корову. Теперішню 
впевнено веде до чотиритисячного рубе
жу. В досвіді Світлани є свої секрети. 
Дає корова більше молока — їй і пійла 
більше, пішов розтел — уважно слідкує, 
щоб в сухому були тварини, в чистоті — 
і догляд та догляд... Молода доярка не 
пам’ятає, щоб в її групі був падіж мо
лодняка. Ось і в цьому році всі новона
роджені 15 телят здоровими і вгодова
ними передала телятниці.

Своїм успіхом Світлана Павелко за
вдячує ще й суперництву по праці з мо
лодою дояркою Раїсою Каплпстою. Два 
роки змагаються подруги. В минулому, 
році Світлана надоїла від кожної коро
ви по 3883 кілограми молока, Рал — по 
3818. Випереджає суперницю, включив
шись у Всесоюзне соціалістичне змаган
ня працівників тваринництва, Світлана 
п зараз. За перше півріччя вона надоїла 
но 2504 кілограми молока від корови. 
Це — найбільший результат по області, 
якого досяглії молоді доярки. І найви
щий результат, якого досягнуто учасни
ками змагання на приз обласної моло
діжної газети «Молодий комунар» — 
«Першій трптнеячниці Кіровоградщинп».
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корову заготовле- 
чотири тонни сіна- 
колгоспах «Друж- 
імені Шевченка —- 
тонни. Комсомоле.-

17 ОПЕРЕДНЯ підготовка 
до жнив в комсомоль

ських організаціях району 
почалася давно. Керую
чись відкритим листом 
комбайнерів Укранїи до 
всіх механізаторів краї
ни, Долинський райком 
ЛКСМУ розгорнув велику 
організаторську роботу 
разом з первинними орга
нізаціями колгоспів. “ 
станова РК ЛКСМУ 
10 червня «Про участь 
комсомольців і молоді 
району в збиранні врожаю

1973 року» мала на меті 
якомога більше активізу
вати молодь на виконання 
найвідповідальнішої сіль
ськогосподарської кампа
нії. Тому напередодні 
жнив усюди відбулись 
комсомольські збори, де 
розглядалось питання про 
підготовку до збирання 
хлібів та організацію со
ціалістичного змагання на 
цей період. Тепер у райо
ні працює 25 комсомоль
сько-молодіжних екіпажів. 
Вісім з них — у колгоспі 
імені Леніна (секретар 
комсомольської організа
ції Одарив Лиходід).

Для остаточної перевір
ки готовності колгоспів до 
жнив члени штабу цКом- 
сомольського прожекто
ра» провели ряд рейдів о 
колгоспах і радгоспах ра
йону. Виявилось, що в 
радгоспі • імені Карла 
Маркса не все гаразд з 
підготовкою техніки для 
збирання зернових, гур
тожиток механізаторів 
майже в аварійному ста
ні. А в колгоспі «Шлях до 
комунізму», де зараз на 
кожному агрегаті стоїть 
знак «Д-73», добре йшов 
ремонт техніки, але з 
недостатньою увагою збе
рігали мінеральні добри
ва. Результати рейдів ви
світлювались у місцевій 
газеті «Прапор Ілліча» і 
транслювались по район-

кому радіомовленню. Крім 
того, стенд «КП», встанов
лений на центральній ву
лиці Долинської, регуляр
но інформував про хід під
готовки до жнив.

Якщо ж переглянути інди
відуальні соцзобов'язання мо
лодих хліборобів, то неважко 
помітити, що тут першочерго
ва увага звертається не на 
кількість гектарів, а на якість 
збирання врожаю. За кожні 10 
тонн якісно намолоченої пше
ниці на комбайнах встанов
люватимуться почесні зірочки. 
Ті, хто найбільше разів удо
стояться цієї відзнаки, отри
мають перехідний вимпел РК 
ЛКСА1У «Кращому молодіж
ному екіпажу району». Вста
новлено спеціальний вимпел 
райкому «Кращому комбайне
рові». Л по закінченні жнив 
передовиків чекають цінні по
дарунки та путівки в Будинок 
відпочинку. Це сприятиме ііід- 
нііщеніїїо продуктивності’ пра
ці, зростанню трудових по
казників.

Паралельно з косови
цею о районі йде заготів

ля кормів для 
громадсь к о- 
го тваринни
цтва. Вже за
кладено 15 
тисяч 287 тонн 
сінажу, що 
набагато біль
ше, ніж у ми
нулому році, 
на Постанову 

Комітету
У відповідь 
Центрального 
ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи по 
своєчасному проведенню 
заготівлі кормів і підго
товці колгоспів і радгос
пів до зимівлі худоби з 
період 1973—1974 року» 
темпи зелених жнив на
ростають. В колгоспі іме
ні Щорса, наприклад, на 
кожну 
но по 
жу. В 
ба» та 
по дві 
ці і молодь тут — активні 
учасники зелених жнив.

Гаряча пора зараз у 
хліборобів, відповідаль
на. Центр життя на селі 
перенесено в поле, на то
ки, для багатьох механі
заторів польовий стан 
став домівкою. В зв'язку 
з цим райком велику ува
гу надає політмасовій та 
культурній роботі з хлібо
робами на місцях.

Комітети комсомоль
ських організацій району 
підійшли до жнив на хо
рошому рівні готовності, 
Комсомольці і молодь 
сповнені бажання високо 
пронести гасло комбайне
рів України: «Ані колоска 
на стерні, ані зернини в 
СОЛОМІЇ».

В. МАРУ ЦЕН КО, 
другий секретар До- 
линського РК ЛКСМУ.

17 липня 1973 рокуадресовано
МАТЕРЯМ

Хліборобів Бобринецьього, Компаніївського, Долннського, Новоукраінського. 
Ульяновського та Олександрійського районів під час жнив обслуговують агітпоїзди, 
споряджені рядом підприємств і організацій Кіровограда. В агітпоїзді — лектори і 
пропагандисти, художники 1 культармійці, лікарі, иранівннки торгівлі.

На фото: агітпоїзд школи вищої льотної підготовки обслуговує хліооробів 
колгоспу «Росія» Олександрівського району. ,

Фото В. ЛЮБЧЕНКА.

Усний журнал «Сім’я і шко
ла» створено порівняно недав
но — н січні 1972 року. Адресо
ваний, в першу чергу, жінкам, 
він запоював неабияку популяр
ність серед усіх червонозорі в- 
иів. Засновники журналу по
дбали про цікаву і розмаїту 
програму кожного випуску, за
лучили до Його роботи бага
тьох робітниць заводу.

Представник товариства «Знан
ня» В. П. Луніна разом з чле
ном жіночої ради «Червоної 
зірки» Г. Б. Харитоновою У 
плануванні чергових 
журналу роблять наголос 
виховання дітей. Це тому, 
лекційна пропаганда серед 
нок не може відбуватись 
висвітлення такого важливого 
питання,- Є афоризм: «Мати — 
це доля дитини». І він стверд
жується життям, бо хто Інший 
як не чуйна і, разом з тим. ви
моглива мати, прищеплює всі 
найкращі риси дитині, формує 
в її душі певні переконання і 
погляди.

...Нещодавно учасниці усного 
журналу запросили до себе 
членів міської молодіжно-літе
ратурної студії «Сівач». З роз
повіддю про роботу студії, про 
її учасників виступив член об
ласного літературного об’єднан
ня, керівник «Сівача» Володи
мир Бондаренко. Свої нові 
поезії в перекладах на росій
ську та українську мови прочи
тав Болат Ембсргенов. Ширин 
ліричний голос Світлани Ніку- 
ліної її цей день прозвучав 
особливо схвильовано. Вірші 
про Батьківщину, про покликан
ня, про материнство сприйма
лись як палка, відверта 
відь.

...Зустріч закінчилась, 
горнуто ще одну сторінку 
і школи». Зміст її став 
нічним доповненням 
«тиражу» усного журналу.

В. КУЛІНИЧ
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Золоті промені сонця торкаю і ь- 
ся дахів будівель. Прокидається 
Кіровоград. Люди поспішають на 
роботу: хто — на завод, хто — за 
кермо автомобіля. А Євгенія Ми
колаївна Нескорожна прямує па 
свій будівельний майданчик.

З 1958 рок? Євгенія Миколаївна 
очолює бригаду штукатурів будівель
ного управління № І тресту «КІрово- 
ірадважбуд», її колектив по-ударно- 
му працює на будовах міста. По-удпп- 
ному — не красне слівце. Є. М. Не
скорожна керує бригадою-скіпажем 
штукатурної станції, яка механізувала 
одну з найважчих робіт будівництва — 
штукатурну справу.

Життя давно підказувало необхід
ність докорінних змін на цін ділянці 
будівельного конвейєра. Якщо в спо
рудженні нульових циклів, у монтажі 
конструкцій будинків основні роботи 
виконуються з допомогою техніки, то в 
штукатурних роботах помітних зру
шень не спостерігалось. ’

І ось в бригаді Є. М. Нескорот
ної введено нову технологію ро
біт.

Першою особливістю методу 
стало об’єднання штукатурів і ме
ханізаторів в один колектив, з 
єдиним керівництвом і планом, з 
єдиною системою оплати праці.

Штукатурні роботи передбача
ють велику різноманітність опера
цій, високу майстерність виконан
ня. Одна справа, скажімо, оброб
ляти гладкі стіни і стелі, а інша — 
русти та інші архітектурні при
краси. Ці роботи штукатури вико
нують, як правило, згідно дору
чень бригадира. Друга особли
вість нового методу полягає у 
вузькій спеціалізації виконавців 
операції.

• Щоб постійно досягати впсоко-

то виробітку, колектив повинен 
точно знати, де він працюватиме 
сьогодні, завтра, через тиждень. 
Це допомагає уникнути втрат ча
су на підготовчій стадії, які в бу
дівництві іце, на жаль, значні. 
Інакше кажучи, бригада повинна 
мати чіткий план на цілий рік. 
Він був складений спеціалістами 
з участю бригадира. Робота за 
річним бригадним планом "є тре
тьою особливістю нового методу.

Дякуючи всім особливостям 
впровадженого методу. значно 
підвищилась якість робіт, змен
шились строки їх виконання.

Як добре пішла справа, свідчать 
цифри. Денний виробіток одного шту
катура становить 21 кв. м. коли раніше 
він становив 15.5 кв. м. Можна було б 
назвати і інші високі виробничі показ
ники колективу та вже цей факт гово
рить на користь нового методу. Треба, 
мабуть, лише додати, то нідпопіоно 
зросли заробітки штукатурів і механі
заторів. Зараз бригада бореться за по
чесне звання колективу комуністичної 
праці. 110—155 процентів виконання 
плану — такий щомісячний показник 
роботи бригади штукатурів.

У великій пошані серед трудя
щих бригадир Євгенія Миколаїв
на Нескорожна. З 1965 року вона 
депутат Кіровоградської обласної 
Ради депутатів трудящих.

В. БАБІЧЕВСЬКИЙ.

ДО 7О-РІЧЧЯ II З’ЇЗДУ РСДР.П S5SSSSSS

ЛЕНІНСЬКЕ ВЧЕННЯ ПРО ПАРТІЮ
ЗО липня виповнюється 70 років З ДНЯ 

відкриття II з’їзду РСДРП. Історичне 
значення цього з’їзду полягає в тому, 
що він завершив процес об’єднання 
марксистських організацій і утворив ре
волюційну партію російського пролета
ріату па ідейно-політичних і організацій- 
них принципах, розроблених В. І. Лені
ним. «Виникла пролетарська партія но
вого типу, партія більшовиків, ослика 
Ленінська партія», — говориться з цього 
приводу у постанові ЦК КПРС «Про 
70-річчя II з’їзду РСДРП».

Заслугою Леніна було не лише те, що 
він був засновником партії, але А те, що 
ним було створене стійке вчення про 
партію нового типу, партію соціалістич
ної революції і диктатури пролетаріату. 
Створюючи партію, Ленін керувався тим, 
що в умовах імперіалізму і пролетарсь
ких революцій, робітничому класу конче 
потрібна дійсно революційна, комуністич
на партія нового типу, яка б докорінно 
відрізнялася від соціал-де.мократичнпх 
партій II Інтернаціоналу, в лавах якого 
знаходились опортуністи, під впливом 
яких названі партії все більше й більше 
збочували до позицій соціал-реформізму.

Вивчаючи досвід російського і світово
го робітничого руху, розвиваючи марк
сизм стосовно до епохи імперіалізму, 
В. І. Ленін створив струнке вчення про 
партію нового типу, як вищу форму ре
волюційної організації робітничого кла
су, розробив її теоретичні й революційні 

основи, стратегію і тактику більшовизму, 
норми партійного життя і принципи пар
тійного керівництва.

В. І. Ленін розглядав створену ним 
Комуністичну партію, як вищу форму 
революційної організації робітничого 
класу, покликану керувати діяльністю 

■ всіх інших організацій трудящих. Партія 
повинна була об'єднати в своїх лавах 
найбільш передових, свідомих, відданих 
справі комунізму, готових па самовідда
ну боротьбу за здійснення комуністичних 
ідеалів робітників, а .також кращих пред
ставників селянства, інтелігенції.

В. І. Ленін вчив, що партія нового ти
пу є не лише передовим, але й організо
ваним загоном робітничого класу. Партія 
може успішно керувати боротьбою робіт
ничого класу, вести її до однієї мети ли
ше в тому випадку, якщо всі комуністи 
будуть організовані в єдиний загін, 
об’єднаний єдністю волі, єдністю дій, 
єдністю дисципліни.

Комуністично партія будувала й Будує свою 
діяльність на основі маркснстсько-ленінсі.коі 
теорії. В цьому її сила і непереможність. 
В. І. Ленін підкреслював, що роль передового 
борця може виконати лише партія, що керує
ться передовою теорією. Розпинаючи марк
систсько ленінську теорію КПРС, братні ко
муністичні і робітничі партії оберігають її від 
перекручень з боку всіх ворогів маркснзму-лс- 
нінізму.

Головною умовою існування І розпитку пар
тії нового типу В. І. Ленін вважав тісний зв’я
зок комуністів з мільйонними масами робітни
чого класу, з усіма трудящими. Він постійно 
закликай партію всіляко зміцнювати свої 
зв'язки з масами. Комупістична-партія Радян

ського Союзу успішно пнконуиала і виконує 
свою керівну роль лому, що вона міцно зв’я
зана з народом, глибоко й послідовно виражає 
його інтереси. Радянські люди повністю дові
ряють Комуністичній партії, ленінському 
Центральному Комітетові, схвалюють і під
тримують політику КПРС. Єдність партії Й 
народу — джерело сили радянського суспіль
ства.

КПРС — партія послідовного, проле
тарського, соціалістичного інтернаціона
лізму. Ще в період свого створення пар
тія більшовиків будувалась і розвивалась 
як партія справжніх пролетарських ін
тернаціоналістів, вона об’єднала в своїх 
лавах передових пролетарів всіх націо
нальностей Росії. В гой же час ленінсь
ка партія виступала як нерозривна скла
дова частина, бойовий загін міжнародно
го революційного робітничого руху. ПІД 
прапором інтернаціоналізму Комуністич
на партія^привела трудящих багатона
ціональної Радянської країни до перемо
ги і досягнень всесвітньо-історичного 
значення. Інтернаціоналізм, непримирен
ність до будь-яких проявів націоналізму 
— є законом життя радянської країни, 
важливою умовою і'спішного вирішення 
завдань комуністичного будівництва.

II з їзд РСДРП став поворотним пунк
том не лише в російському, але й в сві
товому робітничому русі. Вперше робіт-, 
ннчии клас одержав організацію, здатну 
в нових історичних умовах керувати ре
волюційною боротьбою за своє соціаль
не визволення.

Ленінське вчення про партію одержа
ло свій дальщий розвиток в Програмі 
КПРС, рішс/щях XXIII та XXIV з'їздів 
КПРС та в їнщцх,партійних документах. 
Теоретична діяльність КГІРС, її послі
довна боротьба за зміцнення згуртова
ності співдружності соціалістичних кра
їн. за єдність всього міжнародного кому
ністичного й робітничого руху на прин
ципах маркензму-ленівізму, пролетарсь
кого інтернаціоналізму, проти буржуаз
ної ідеології, правото й «лівого» опорту
нізму зустрічають схвалення й підтрим
ку братніх марксистсько-ленінських пар
тій.

«Принципова позиція КПРС, її непри
миренна боротьба за чистоту марксист
сько-ленінського вчення про ’ партію, •—> 
підкреслював Л. І. Брежнєв у Звітній 
доповіді ПК КГІРС XXIV з'їзду партії, 
— мала міжнародне значення, сприяючи, 
як вказують братні партії, правильній 
орієнтації комуністів та мільйонів труїя- 
тих», х
„ Гарячу підтримку народів братніх кра
ні соціалізму та схвалення широких мас 
в усіх частинах світу зустрічає Програ
ма миру, висунута XXIV з’їздом КПРС. 
Зовнішньо-політичний курс КПРС та Ра
дянської держави, пройнятий духом про
летарського інтернаціоналізму, відпові
дає корінним інтересам міжнародного 
робітничого класу, народів всіх країн, 
знаходить визнання світової прогресив
ної громадськості.

„ . С. ШАУМЯН,
професор Академії суспільних наук 
при ЦК КПРС,

А.
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в сезоні, 
не має ні- 

до спрапж- 
тра-

ПО-РІЗНОМУ заповнюють люди сторінки 
своїх біографій. Одні вже до тридцяти 

років встигають зробити багато, а в інших 
і в сорокарічному віці жнттєйський невід 
ще майже порожній. Двадцятичотирьохріч- 
шін Михайло Шеремета належить до пер
ших. Звичайно, якимись особливими подія
ми чи фактами біографія не рясна, але в 
тому, мабуть, і її багатство, що вона спов
нена копіткою, буденною роботою, бороть
бою за своє духовне і трудівниче «я».

Ще навчаючись у школі, він добре спіпав. Ви
сокий голос теплого забарвлення привертав до 
себе увагу не лише односельчан, а й фахівців, 
Любов до музики, поезії, пісень Михайло зберіг 
у своєму серці й дотепер. А своєю життєйською 
долею він розпорядився згідна власного захоп
лення: з дитинства любив різноманітну техніку, 
машини. Коли закінчив Долпніаську восьмирічку, 
що у Гайворонському районі, вирішив оволодіти 
якоюсь технічною професією. Однак хвороба не 
дала змоги юнакові здійснити намір. Майже рік 
він працював у городній бригаді колгоспу імені 
Шевченка. Одночасно самотужки опанував про-Шевчснка, Одночасно самотужки . __ ___
граму за дев’ятий клас вечірньої школи і склав 
екзамени.

Недарма кажуть, що все в людині зале
жить від її власної наполегливості, вірності 
своїй мрії, меті. Михайло вступає до Кіро
воградського міського професійно-технічно- 
го училища № 4. На цей час перед ним 
відкривались,нові можливості, але він за
лишився вірним своєму рішенню. Виграв 
чи програв? Важко сказати, але подальше 
життя комсомольця Михайла Шерсмстп 
підтверджує, що він знайшов правильний 
шлях.

За два роки Михайло закінчив училище, 
став слюсарем по ремонту будівельної тех
ніки. Одночасно навчався у 10—11 класах 
вечірньої школи і одержав атестат. Загіту
вав ше кількох хтопців з училшна закінчи
ти вечірню школу, в тому чисті свого това
риша Василя Ворону, який зараз працює' 
бригадиром одного з великих спеціалізова
них трестів.
Л ВІЙ трудовий гарт Михайло одержав в 

обласному ремонтно-будівельному трес-
ті. куди його направил« після училища, 
Працював слюсарем. Намагався якнайкра- 
піл лоол /чогппто un »тп n t'rutit un«ivrî onoimaще застосувати на практиці наоуті знання, 
не соромився йти за досвідом до вете
ранів Тут розкрилась ще одна грань ха- 
рактеоа комсомольця Михайла Шеремегн.

Прийшовши у спеціалізоване управління обл- 
рембуатресту. Михайло сподівався, шо у велико
му робітничому колективі заживе цікавим жит
тям, сповненим пошуків і знахідок, дерзань, ком
сомольського неспокою. Та виявилось, шо комсо
мольська робота тут ледь жевріла. Якось на діль
ницю, 
новий 
лопнч 
жнися 
бі тне 
ції: згадує про те, 
час сгнати членських внесків».

— Давайте свої пропозиції, будемо по-

де трудився молодий робітник, прийшла 
секретар партійної організації Іван Гавра* 
Голубев. Михайло вагався, та все ж пава- 
запитати у нього: «Чому це у нас з ікс 
КОМСОМОЛЬСЬКе ЖИТТЯ? ДеХТО 3 KO.MCO.MO.1b- 

шо він член Спілки ляше пін

жвавлювати комсомольське життя, — зао
хочуюче сказав Іван Гаврилович. — А вза
галі. молодий чоловіче, зайдіть після робо
ти до мого кабінету.

Михайло не зміг зайти тоді до парторга. 
А коли 
завітав 
йому:

наступного дня Іван Гаврилович, 
майстерні, Михайло сказав

полюбнли юнаки і дівчата. Якось його за
просив до себе секретар партійної організа
ції І. Г. Голубев і сказав: «Хороший ти 
слюсар, Михайле. Не берусь пророчити, але 
здається мені, що не з машинами, не з ін
струментами доведеться тобі працювати у 
майбутньому, а з людьми. Є в тобі щось 
таке, що тягне тебе до людей, а їх — до 
тебе. Робота з людьми — справа тонка. 
Потрібно тобі вчитись».

— Я і сам думав про цс/— відповів Ми
хайло.

П’ять років пішло на інститут. Було нелегко. 
Вдень — робота у майстерні. Багато часу 1 енер
гії забирала комсомольська робота. Ну, а про 
інститут і говорити нічого. Щовечора хлопець 
поспішав и аудиторії, щоб збагатити себе новими 
знаннями, розширити свої духовні горизонти.

/X під осінь, коли Інститутський диплом, що ле
жав у шухляді стола, іце пах друкарською фар
бою. а в рідній Долннівці модами пахли сади, і 
йому так хотілось хоч на кілька днів поїхати до
дому, його всім гуртожитком проводжали до ар
мії. Там Михайло залишився таким же діяльним, 
активним, як і в тресті. Знову —• комсомольська 
робота, художня самодіяльність, співробітництво 
з армійською газетою.

ІЗНОВУ рідне місто 
• •вМ. хлГип ппіісіґиіп і’іг

Є 
в

пропозиції. Хотілось би поговорити 
майстерні. Я зараз гукну Комсомольотут, 

ців.
ІІЕРЕЗ деякий час Михайла Шеремету
* обрали секретарем комсомольської ор

ганізації управління. Він по-справжньому 
■ взявся за роботу. Чого не знав, радився у 

міськкомі комсомолу, досвідчений партій
ний працівник І. Г. Голубся багато допоміг 
йому порадами, настановами, власним до
свідом. Очолюваний Михайлом комітет ком
сомолу добився того, що в управлінні по
чав регулярно працювати гурток.політичної 
освіти комсомольців, вся молодь склала 
Ленінський залік, взяла участь у кількох 
суботниках. За комсомольською ініціати
вою у тресті стало традиційним проведення 
щорічного змагання за звання кращого 
молодого виробничника по професії.

Пожвавилась виховна робота з молоти
ми робітниками і в гуртожитку тресту. Тут 
провели комсомольські вечори бойової ! 
трудової слави, вогник на тему: «Комсо
мол вчора, сьогодні, завтра». Надовго збе
режеться в пам’яті мешканців гуртожитку 
вечір музики і поезії, який був проведений 
? ініціативи Михайла Шере.метн. Сам пал
кий цінитель мистецтва, літератор-початкі- 
веиь. самодіяльний музикант. Михайло зро
бив усе, щоб молоді робітники .відчули. яку 
глибоку естетичну насолоду дають людям 
музика і поезія.

Вмілого слюсаря, енергійного, ініціатив
ного секретаря комсомольської організації

і — Кіровоград. Ми
хайло полюбив його, написав кілька 

віршів про нього, навіть склав пісню, яку 
чзеїо співає своїм друзям. Дехто радив йо
му: «Відпочинь після армії, погуляй». Га 
Михайло зробив гіо-своєму. Через кілька 
днів попросився на роботу. Його направи
ли у відділ головного механіка будівельно
го -управління № 2 комбінату «Кіровоград- 
важбуд». Невдовзі і тут комсомольці обра
ли його своїм секертарем.

— Роботи — непочатий край, — каже Михайло, 
— Треба налагодити внутріспілкову і виховну ро
боту з комсомольцями і молоддю, по-справжньо
му засвітити «Комсомольський прожектор». Слаб
ко у нас поки що організоване соціалістичне зма
гання між комсомольцями, а від цього ж зале
жить продуктивність праці, виконання планів.

Дещо ним вже зроблено. Налагоджується об
лік комсомольців, адже тут було багато «мерт
вих» душ. Одні виїхали, не. знявшись з обліку, 
інші давно працюють, не ставши на нього. Комі
тет комсомолу оголосив вінку порушникам тру
дової дисципліни. Це питання винесено на за
гальні комсомольські збори.

Аінхайло мріє про те. щоб зробити ком
сомольську організацію управління однією 
з кращих у місті.

На новому кісці молодий ватажок ком
сомольців зробив поки що перші, але від
чутні кроки Не всім він задоволений, але 
не. мабуть, природно: той, хто. прагне кра
щого. завжди відчуває, то зроблене -- не 
межа.

Липневий рачок поволі йде містом. 
Стрункий. русявий юнак поспішає па робо
ту. Він іде до людей, щоб, взявшись за ру
ки з ними, разом крокувати у майбутнє.

Леонід НА РОДОВИЙ.
м. Кіровоград.

СЕРЕДА, 18 ЛИНИЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нонн
ин. (М). 9.45 — «Четверо і* 
Чорсапга». Телевізійний ху
дожній фільм. Друга серія. 
(М). 10.50 — Говорять депута
ти Верховної Ради СРСР. 
(М). 11.00 — Для дітей. «Вір
ші Агнії Карго». Театралізо
вана вистава. (М), 11-35 “•
«Мо - ло - дні!». Молодіжна 
спортивна програма. (М). 13.05
— «Позакалендарний матч».
Телефільм. (К). 16.00 — Для
дітей. «Незвичні пригоди Лїа- 
река ПІгуса». Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм. 
(Польща). З серія. (М). 16.30
— Ф. Шуберт. «Соната Ля-мі-
йор» для скрипки т;і форте
піано». (М). 17.00 — До 70-річ- 
чя II з'їзду РСДРП.: Репор
таж з музею В. І. Леніна. 
(М). 17 30 — Кольорове телеба
чення. Мультфільми для дітей. 
(Польща). (М). 18.00 — «Кіро- 
воградіціїна жнивує». Виступ 
секретари парткому ордена 
Трудового Червоного Прапора 
колгоспу «Зоря комунізму* 
Новоаохангсльського ; району 
тов. Мигали 1. I. (КІЬбпоград). 
18.30 — Програма Польського 
телебачення. (М). 21.00 -»
Програма «Час». (М), 21.30 —• 
С. Флсшаропа-Мускаг, «Бать
ко*. Прем'єра телевізій
ного спектаклю. (М). 22.45 -•» 
Кольорове телебачення. Чем
піонат СРСР з rne6.il. (іМ). 
23.15 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА; 13.0'» — 
«Робітник — моє покликан
ня». (М). 13.35 — Кінопрогоа- 
ма. (М). 16.33 — «За накрес« 
леннями XXIV з’їзду ІКПРС». 
Тележурнал «Прогрес». (Дні
пропетровськ). 17.10 — Для 
школярів. «Піонерський ка
лейдоскоп». (К). 
«Жнива третього, 
ного». (Донецьк). 
Фільм-концерт. «Наші 
ДІЇ». (К.). -----
оголошення. (К). 10.00 
Формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Музичний Фільм 
«Я малюю пісні». (К.>. 19.45—« 
«В Ім'я миру». (К). 20.00 -«
Спортивна передача. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». ПО. 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ). 
21.30 — Г. Серебрчкопа. «Ма
тіола». Вистава Московського 
драматичного театру імені 
С.таніславського. (Одеса). 23.Ю
— інформаційний огляд 
ланах республіки». НО.
— Вечірні новини. (К).

17.45 —
віірішаль- 

18.90 -•
мело- 

18.30 — Реклама,
Ін-

ПОПРАВКА

Микола ПИРОЖЕНКО

ХЛІБ
1

Переджнив’я, переджнив’я... 
Висне жайворон у небі.
Степе мій, де б не ходив я, 
А вернувся знов до тебе.
Чи далеко, а чи близько — 
Нерозлучнії оба ми.
Степе мій, моя колиског 
Позолочена хлібами.

II
Ми обідали з хлопцями в житі, 
Простеливши масні піджаки. 
А над нами схилялись налиті, 
Повнозерні, важкі колоски. 
Коли б міг, змалював би картину 
В найтепліших, найтонших мазках: 
Степ... І хлопця, що білу хлібину 
Ніби сонце підняв на руках!

ІІІ
Отут хліба шуміли в червні 
Й котили хвилі вдалину, 
А нині хлопці лущать стерні 
І орють під озимину.
Лягає грунт на скибу скиба, 
І піт обличчя облива..»
Ні, не легка поема хліба, 
і непрості її слова.

моя 
РОМАНТИКА
Одні у космос шлях торують, 
А я в поля іду, а поля.

мене й чаруєДо себе зве
Моя романтика —
Земля.
Втне колоски, як повні чаші, 
Кругом хліба, немов гаї. 
Дивлюсь і думаю:
«Це ж наші...»
1 жайворон: 
«Твої, »во*. .».

ВАСИЛЬКИ
Васильками мій степ засинів, 
І чомусь я подумав нині: 
Васильками у нас, на Вкраїні, 
Матері називаюсь синів. 
Є і пісня у ріднім краю 
Про Василька, що сіно косить. 
Пісня чиста, як ранні роси, 
І сумна, як зозуля в гаю. 
Будь же вічно у мирі й добрі, 
Краю мій, наймиліший у світі, 
Де косити встають на зорі, 
Де для діток своїх матері. 
Імена позичають у квітів.
м. Кіровоград,СКІЛЬКИ КОШТУЄ ФОРВАРД?

Ь номері за 14 липня було допущено 
»До гастролей Архангельського театру* 
,£стР<уіеЯ Астраханського театру», Па 
адміністративне стягнення,

помилку, Замість 
слід чигати «До 
винних накладено

Ще не затихли пристрасті nie« 
закінчення чергового футболь

ного чемпіонату Італії, як на
вколо знаменитих футболістів І 
молодих гравців, які добре за-

рекомендували себе 
почався ажіотаж, що 
якого відношення 
нього спорту. Відкрилась 
диційнд «ярмарка футболісті«». 
Ось уже кілька років підряд, 
щороку, в липні найбільші 
футбольні клуби країни почина
ють жорстокий торг за найре
зультативніших нападаючих, 
найнадійніших захисників, воро
тарів.

Журнал «Еуропео» називає це 
«справжнім божевіллям», «Фут
бол, — пише журнал, — пере-

творнпся і? Італії у самостійну 
«державу», що жийз за своїми 
особливими законами. Гравців 
купують І продають так, ніби во
ни є рабами, їх перевозять- з 
одного кінця країни в інший, 
навіть не запитуючи їх згоди...».

(Кор. ТЛРС)

ЧЕТВЕР. 19 ЛИПНЯ.
Ш А ПРОГРАМА. 9.30 - Про
грама передач. (М). 9.35 -•
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве. телебачення. «Салют, піо- 
нерія». Фільм-конперг. <М)« 
10.45 — «Людина і ЇЇ справа*. 
Телевізійний нарис. (Красно
дар). 11.45 •— «Майстри мис-

' тецтв концертної студії». (М).
12.15 — Говорять депутат«
Веохопної Ради СРСР. (Л\). 
12.25 — Для дітей. «Русачок». 
Вистава Калінінського театоу 
ляльок. (М). 13.15 — «Товари
ші - нащадки». Телевізійний 
документальний фільм. (Л\). 
16.00 — Для дітей. «Незви
чайні пригоди Марека ПІгу- 
са», ТслспізІІІний багатосе
рійний художній фільм» 
(Польща). 4 серія. (М). 16.30—» 
«Розповіді про професії». Ліс
ники. (М). 17.00 — «Герої хліб
ної ниви». (К). 17.30 — інфор
маційна програма «Вісті», 
(К). 18.00 — Новини. (М).
16.(0 — «Трибуна депутата*. 
До підсумків Всесоюзного со« 
ціалістнчного змагання тва
ринників. (Кіровоград). 18.30 
— «Чиркей на псі часи». Теле
фільм. (Кіровоград). : 18.45 -« 
«Кіровоград шина жнивує». 1«. 
формаційний випуск. (Кірово
град). 19.00 — Урочиста мані
фестація молоді. «Ми справі 
Леніна і партії вірні». (М), 
21.00 — Програма «Час». (М), 
21.30 — Документальний фільм 
про візит топ. Л. І. Брежнєва 
у США. (М). 22.20 — «Будемо 
майстрами». Конкурсна моло
діжна програма. (К). 23.40 — 
Інформаційний огляд «На л*-* 
пах республіки». (К). 23.45 
Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.30 — 
Для дітей. «Мандрівки Гпа- 
тика-юнатика». (Дніпропет
ровськ). 17.00 — Для школя
рів. «Клуб «Самбо-70». (М). 
17.30 — Сучасна науково-тех
нічна революція І міжнародне 
співробітництво. (М). 18.00 -• 
ФІльм-копцсрт. «Наші пісні»»- 
(К). 18.30 — Реклама, оголо« 
шення. (К) І9.00. — Урочиста
маніфестація молоді. «Ми 
справі Леніна І партії пірні». 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Документальний 
фільм про нізит топ. Л. Ь 
Брежнева у США. (М). 22.20 —« 
Концерт. (М). 22.40 — Спор-
тнпна програма. (М). 23.23 -« 
Новини (М).

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ.
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КИЇВСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ФАКУЛЬТЕТИ:
Технологія цукристих речовин. Факультет готує ін- 

женсрів-те.хнолопв (цукрового, нукро-рафінадного і 
крохмале-патокового виробництва).

Технологія хлібопекарського, макаронного і конди
терського виробництв. Факультет готує інженері в- 
технологів хлібопекарського, макаронного й конди
терського виробництв.

Технологія бродильних виробництв. Факультет го
тує інженерів з фаху: технологія бродильних вироб
ництв (спиртового, лікеро-горілчаного, пивоварного, 
дріжджозого і безалкогольних напоїв), технологія 
мікробіологічних та вітамінних виробництв.

Технологія м’ясомолочних продуктів. Факультет 
готує інженерів з фаху: технологія м’яса й м'ясних 
продуктів та технологія молока й молочних про
дуктів.

Механічний. Факультет готує інженерів по маши
нах і апаратах виробництв харчової та м’ясомолоч- 
ної промисловості.

Теплоенергетика та автоматизація процесів харчо
вих виробництв. Факультет готує інженерів з фаху: 
промислова теплоенергетика, автоматизація і комп
лексна механізація хімікотехпологічнпх процесів 
(спеціалізація; автоматизація процесів харчової про
мисловості).

Інженерно-економічний. Факультет готує інженерів- 
скономістів для відповідних галузей харчової та 
м’ясомолочнзї промисловості.

При вступі на технологічні та інженерно-економіч
ний факультети вступники складають екзамени з ук
раїнської або російської мови і літератури (твір), 
математики (усно), фізики (усно), хімії (усно).

При вступі на факультети: механічний,'теплоенер
гетики і автоматизації процесів харчових виробництв 
вступники складають екзамени з української або ро
сійської мови і літератури (твір), математики (пись
мово й усно), фізики (усно).

Заява подається на ім'я ректора з зазначенням 
факультету та фаху, обраних вступником.

До заяви додаються: документ про середню освіту (в ори
гіналі), характеристика, видана партійною, комсомольською 
та профспілковою організаціями, керівником підприємства, 
установи, правлінням колгоспу; для випускників загально
освітніх шкії — керівництвом та громадськими організа
ціями школи; медична допідка (форма № 286); чотири фо
токартки (без головного убора, розміром 3x4 см.); витяг з 
трудової чи колгоспної книжки, завірений керівництвом під
приємства, установи, колгоспу для осіб, ніо мають стаж ро
боти не менше двох років, а таколг для осіб, відряджених 
на навчання виробництвом.

По прибутті до інституту вступник подає особисто пас
порт, військовий квиток або приписке свідоцтво.

Прийом заяв з 20 червня по 31 линия. 
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Зараховані на перший курс забезпечуються сти

пендією на загальних підставах.
При інституті є гуртожиток.
Адреса інституту: м. Київ, вул. Володимирська, 06. 
Поштова адреса приймальної комісії: 252017, 

м. Київ, ГСП, вул. Володимирська, 66.
РЕКТОРАТ.
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ОДЕСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ імені М. В. ЛОМОНОСОВА
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА І КУРС 1973-1974 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
зберігання і технологія переробки зерна;
технологія хлібопекарського, макаронного і конди

терського виробництва;
хімічна технологія деревини;
технологія консервування;
технологія сушіння;
холодильна технологія;
технологія м’яса і м'ясних продуктів;
технологія молока і молочних продуктів; 
машини і апарати харчових виробництв; 
обладнання підприємств харчових виробництв; 
обладнання підприємств по збереженню і пере

робці зерна;
автоматизація і комплексна механізація хіміко- 

технологічних процесів;
приладобудування;
екснсміка і організація промисловості продоволь

чих товарів;
економіка і організація промисловості по збере

женню і переробці зерна;
економіка і організація м’ясної і молочної про

мисловості.

новомиргородський
ЗООТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
ПА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Приймаються особи з неповною середньою та се
редньою освітою на І та II курс.

Звертатись за довідками та надсилати документи 
на адресу: м. Новомиргород, Кіровоградської облас
ті, зоотехнікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Вступники у вуз в наступні роки після закінчення 
середнього учбового закладу, як правило, повинні 
мати стаж практичної роботи не менше 6 місяців за 
кожний рік, коли вони не вчились.

Заява про прийом в інститут подається на ім’я 
ректора інсгитуїу з додатком таких документів: до
кумента про середню освіту (оригінал), медичну до
відку (форма № 286), характеристики школи чи під
приємства, чотирьох фотокарток (знімок без голов
ного убора (розміром 3X4), витяг з трудової книж
ки для осіб, що мають трудовий стаж не менше двох 
років; подаються особисто: паспорт, військовий кви
ток чи приписне свідоцтво.

Прийом заяв на денне навчання з 20 червня по 31 
липня; на вечірнє навчання з 20 квітня г.о 31 липня.

Вступні екзамени: на денне навчання з 1 серпня по_ 
20 серпня; на вечірнє навчання з 15 травня по'2(РІ<- 
серпня.

Зарахування проводиться на денне навчання з 21 
по 25 серпня; на вечірнє навчання з 21 по 31 серпня.

Документи направляти приймальній комісії на 
адресу: м. Одеса, ГСП-510, вул. Свердлова, 112.

РЕКТОРАТ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ ОБЛПОБУТУИРАВЛ1ИИЯ 

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ 
РОБІТНИКІВ ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: 

Закрійник чоловічого, жіночого і дитячого верхньо
го одягу.

Закрійник жіночою плаття і чоловічих сорочок. __
Приймають кравців з досвідом роботи не MClilSfljK

З років та освітою за 8—10 класів. Строк навчання — ; 
111 місяців.

Кравець чоловічого, жіночою та дитячою верхньо
го одягу.

Фотограф, годиіінпкар-гравер.
Приймають осіб з освітою за 8—10 класів. Строк 

навчання — 2 роки.
Взуттєвий по індивідуальному пошиттю і ремонту 

взуття (осіб з освітою за 8 класів. Строк навчання — 
1,5 року);

Перукар широкою профілю (осіб з освітою за 10 
класів. Строк навчання — 1,5 року).

Приймальник широкого профілю (осіб віком не мо-
Л лодше 18 років. Строк навчання для осіб, то мають 

професію служби гіобугу — 1,5 місяця, для інших — 
З місяці).

Муляр-штукатур (осіб з освітою 8—10 класів. 
Строк навчання — 1 рік).

Вступники подають на ім’я директора документи, 
вказані в довіднику.

Документи приймаються до 25 серпня.
Початок навчання— 3 вересня.
Адреса училища: м. Кіровоград, провулок Велико- , 

висківськип, 2. Телефон — 3-20-17. у
їхати автобусами №№ 5, 8, 19 і тролейбусами 

№№ 1, 2, 3 до зупинки «Автовокзал».
УКРПОБУТРЕКЛАМА.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 300 РІЧЧЯ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ

оголошує прийом студентів
ФАКУЛЬТЕТИ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ:

ФІЗИЧНИМ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ФІЗИКА. РАДІОФІЗИ
КА ТА ЕЛЕКТРОНІКА, ЕЛЕКТРОННІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ 
МАШИН И).

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ: МА
ТЕМАТИКА, ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. МЕХАНІКА, 
ГІДРОАЕРОДИНАМІКА, ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МА
ШИН, ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА, ЕКОНОМІКА ПРА
ЦІ).

Ф13НКО-ТЕХ НІЧНИЙ
ФІЛОЛОГІЧНИЙ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ: УКРАЇНСЬКА МО

ВА І ЛІТЕРАТУРА, РОСІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, 
АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА, НІМЕЦЬКА МОВА 1 
ЛІТЕРАТУРА, ФРАНЦУЗЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА).

ІСТОРИЧНИЙ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ — ІСТОРІЯ), 
ХІМІЧНИЙ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ — ХІМІЯ),
БІОЛОГІЧНИЙ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ: БІОЛОГІЯ, ФІЗІО

ЛОГІЯ, ЗООЛОГІЯ 1 БОТАНІКА, БІОХІМІЯ).
Строк навчання: на фізико-технічному факультеті — 5 ро

ків і 6 місяців, на інших факультетах — 5 років.
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ:

ІСТОРІЯ, УКРАЇНСЬКА МОВ/Х 1 ЛІТЕРАТУРА, РОСІЙ
СЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА. АНГЛІЙСЬКА МОВА І ЛІ
ТЕРАТУРА, ІСПАНСЬКА МОВА 1 ЛІТЕРАТУРА МАТЕМА
ТИКА, БІОЛОГІЯ, ГЕОГРАФІЯ.

ЕКОНОМІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: ПЛАНУВАННЯ ПРО- 
МИСЛОРОСТІ, ЕКОНОМІКА 1 ПЛАНУВАННЯ МАТЕ
РІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ, ЕКОНОМІКА 
ПРАЦІ.

Строк навчання на економічних спеціальностях — 5 років, 
на всіх інших — 6 років.

З спеціальностей: радіофізика і електроніка, електронні 
обчислювальні машини, прикладна математика, економічна 
кібернетика, механіка, гідроаеродинаміка, динаміка і міц
ність машин, економічному, фізико-технічному університет 
готує висококваліфікованих спеціалістів для народного юс- 
подарства.

Шшд. АДРЕСА І ТЕЛБФОНИII
316050. ГСП., Кіровоград-50, вуп. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36. відділу вій« 
ськояо-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87, 

па спеціальності денного та заочного відділень
На інших факультетах і спеціальностях університет готує 

вчителів середньої школи та спеціалістів народного госпо
дарства.

На педагогічні спеціальності по конкурсу и першу чергу 
зараховуються особи, які постійно проживають в сільській 
місцевості.

Вступники здають екзамени
на спеціальності: радіофізика і електроніка, електронні 

обчислювальні машини, механіка, гідроаеродинаміка, мате
матика, прикладна математика, економічна кібернетика, ди
наміка і міцність машин і фізико-техпічпі спеціальності — 
математику (письмово і усно), фізику (усно), російську 
або українську) мову і літературу (письмово);

на спеціальності: біологія, зоологія і ботаніка, фізіологія, 
біохімія — біологія (усно), математику (письмово), хімію 
(усно), російську (або українську) мову і літературу (пись
мово);'

на спеціальності: історія, російська мова і література, ук
раїнська мова і література, романо-гсрманські мови і літе
ратура — російська (чи українська) мова і література 
(письмово і усно), історію СРСР (усно), одну з іноземних 
мов (усно);

на спеціальності економічні і географія — математику 
(письмово), історію СРСР (усно), географію (усно), росій
ську (чи українську) мову і літературу (письмово);

на спеціальність: хімія — хімію (усно), фізику (усно), 
математику (письмово), російську (чи українську) мову і 
і літературу (письмово).

Для вступу слід подати такі документи: заяву на ім'я 
ректора за єдиною формою; документ про середню освіту 
(в оригіналі) — атестат чи диплом з вкладишем; характе
ристику, підписану не тільки керівником підприємства, ор
ганізації, школи, але й представниками іромадськпх орга
нізацій (партійною, комсомольською, профспілковою), заві
реною гербовою печаткою; медичну довідку (форма № 286); 
4 фотокартки (розміром 3x4 см. без головного убору): витяг

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
оріаи Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. I. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Глііікн, 2, 

з трудової чи колгоспної книжки, завірену керівниками під
приємства чи організації; паспорт, військовий квиток чи 
приписне свідоцтво подаються особисто.

Всі пред’явлені документи, крім документа про освіту, 
повинні бути датовані 1973 роком.

ПРИПОЛІ ЗАЯВ:
На денне відділення — з 20 червня по ЗІ липня.
На заочний факультет — з 20 квітня по 31 травня (на еко

номічні спеціальності — з 20 квітни по ЗІ липня).
Нагороджені по закінченні середньої школи золотою 

(срібного) медаллю чи ті, хто мають диплом про закінчення 
середнього спеціальною учбовою закладу з відзнакою зда
ють встановлені екзамени одної з дисциплін:

па спеціальності: математика, прикладна математика, ме
ханіки, гідроаеродинаміка, динаміка і міцність машин, єно- 
помічна кібернетика — математика (усно);

на спеціальності: фізика, радіофізика і електроніка, слск- 
тронні обчислювальні машини і фізико-технічні — фізика 
(усно);

на спеціальність: хімія — хімія (усно);
на спеціальності: біологія, фізіологія, зоологія і ботаніка, 

біохімія — біологія (усно);
на спеціальності: географія — географія (усно); плануван

ня промисловості, економіка праці, економіка І планування 
матеріально-технічного постачання — математика (пись
мово);

на спеціальність: українська мова і література — україн
ська мова і література (письмово);

на спеціальність: російська мова І література — російська 
мова і література (письмово); <

на спеціальність: історія — Історія СРСР (усно);
на спеціальність: романо-гсрманські мови і література —; 

іноземна мова (усно).
Під час екзаменів (як письмово, так 1 усно) по відповід

ній дисципліні з оцінкою «5», вони звільняються від даль
шої здачі вступних екзаменів, а при одержанні оцінки «4», 
«З», здають екзамени з усіх відповідних дисциплін.

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ
На денне відділення — з 1 по 20 серпня;
На заочний факультет — з І но 20 червня, на економічні 

спеціальності — з 1 червня по 25 серпня (в декілька ііото- 
ків).

Студенти денного відділення забезпечуються стипендією і 
гуртожитком па загальних підставах.

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ З І ВЕРЕСНЯ 1973 РОКУ.
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