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Па запрошення ЦК КПРС і Радянського 

уряду з 9 по 16 лирня в Радянському Союзі 
з офіційним дружнім візитом перебувала де

легація НТВ і уряду ДРВ па чолі з першим 
секретарем ЦК Партії трудящих В'єтнаму 
Ле Зубном і членом Політбюро ЦК ПТВ, 
прем’єр-міністром уряду ДРВ Фам Ван 
Донгом.

Делегація мала зустрічі і розмови з това
ришами Л. 1. Брежнєвим, М. В. Підгорілім, 
О. М. Косшіиим та іншими радянськими 
керівниками. Як відзначається у спільній 
радянсько-в'єтнамській заяві, під час пере
говорів, иіз проходили в обстановці сердеч
ності і товариського взаєморозуміння, обго
ворювались питання дальшого розвитку все
бічного співробітництва між Радянським 
Союзом і Демократичною Республікою В’єт
нам, виконання Паризької угоди щодо В’єт
наму та інші актуальні міжнародні пробле
ми, які становлять взаємний інтерес.

В’єтнамська делегація висловила сердеч
ну, глибоку вдячність Комуністичній партії 
Радянського Союзу, Радянському урядові, 

радянському народові за велику,

цінну н ефективну підтримку та допомогу 
в'єтнамському народові.

Радянська і в’єтнамська делегації, все
бічно розглянувши відносини між СРСР і 
ДРВ, з величезним задоволенням відзначи
ли невпинний плодотворний розвиток радян
сько-в'єтнамської дружби і братерського 
співробітництва в усіх найважливіших галу
зях — політичній, економічній, ідеологічній, 
а також в галузі оборони. Обидві сторони 
обговорили поточні та перспективні завдан
ня дальшою розвитку відносин між Радян
ським Союзом і ДРВ в усіх галузях. Під 
час візиту досягнуто принципової домов
леності про подання Радянським Союзом 
допомоги Демократичній Республіці В’єт
нам у відбудові і розвитку народного гос
подарства.

Візит партійно-урядової делегації ДРВ у 
Радянський Союз і підсумки переговорів, 
підкреслюється у спільній радянсько-в'єт
намській заяві, є новою важливою віхою у 
дальшому зміцненні і розвитку непорушної 
дружби та співробітництва між КПРС і 
ПТВ, СРСР і ДРВ.

(ТАРС).

Вис «ніс перехії.т.ій понз обласної газети «Молодий комунар» завоювала молода доярка з 
колгоспу імені Жданова Новоукраїиського району Світлана Павслко. Вона впевнено зроби
ла заязку на чотиритисячний рубіж, надоївши за перше півріччя по .’304 кілограми молока 
від корови.

На фото: СВІТЛАНА ПАВЕЛ КО отримала приз «Першій тритнеячннці Кіровоградщнпи». 
ФОТО В. ШАКЛАНОВА.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄД11АПТ ЕСТИ

0Г0 ОБКОМИ АКСКМ

СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ
РАДИ СРСР

почала17 липня в Кремлі 
роботу шоста сесія Верхов
ної Ради СРСР восьмого 
скликання.

Ранком на роздільних за
сіданнях палат — Ради Со
юзу і Ради Національнос
тей — депутати одноголос
но затвердили порядок 
денний сесії:

1. Про стан народної ос
віти і заходи по дальшому

Рік видання XIV 
№ 85 (1721). О ЧЕТВЕР, 19 липня 1973 року •

вдосконаленню загальної
середньої, професійно-тех- 

Ціна 2 коп. нічної, середньої спеціаль
ної і вищої освіти в СРСР.

\ ' 2. Про Проект основ за-
г* —---------  -— ■ Д- ■ конодавства Союзу ГСР і

ДІИТИ до кожного
ПЛЕНУМ КІРОВОГРАДСЬКОГО МК л.ксму

За минуле півріччя в комсомоль
ську організацію міста Кіровогра
да прийшло поповнення — 1749 
чоловік. Ріст рядів членів ВЛКСМ 
— завжди найперший показник 
поліпшення організаційної роботи 
комітетів, зростання їх бойовитос- 

7 ті. Цифра ця була названа цсшо- 
^Аіавио на пленумі Кіровоградсько

го міськкому комсомолу, який ви
ніс на обговорення порядку денно
го питания «Про виконання рі
шень VIII пленуму ЦК ЛКСМ Ук
раїни міською комсомольською 
організацією».

В доповіді першого секретаря 
МК ЛКСМУ М. Скляниченка особ
ливий наголос було зроблено на 
виконанні комсомольцями міста 
вимог Статуту ВЛКСМ.

Сьогодні авангардна роль чле
нів Спілки на виробництві прояв
ляється в активній участі в соціа
лістичному змаганні за дострокове 
виконання народногосподарських 
планів вирішального року п’яти
річки. Викопуючи один із статут
них обов'язків — показувати при
клад в праці, навчанні — комсо-

МОЛЬНІ міста досяглії високих ви
робничих показників. Тільки за 
підсумками соціалістичного зма
гання другого кварталу комсомоль
сько-молодіжні бригади 
фуса (завод «Червона 
І. Абрамцова (комбінат 
градважбуд»), А. Мороз 
ну №, 2 міськпромторгу) 
жені перехідними Червоними пра
порами та вимпелами обласного' 
комітету комсомолу. Прикладом 
для багатьох може стати комсо
мольсько - молодіжний колектив 
формувальників ливарного цеху сі
рого чавуну заводу «Червона.' зір
ка», де бригадиром А. О.ісксієнко. 
Бригада була створена па податку 
року і відразу взяла зобов’язання 
виконувати змінні завдання на 
135 процентів. Як належить ком
сомольцям, слово своє дотримали: 
щозміни процент нормовпробітку 
сягає 140 і більше процентів.

Проте, як відмічалось на пленумі, не 
псі первинні комсомольські організації 
добились того, щоб кожен член ВЛКСМ 
став прикладом у праці. Окремі комсо
мольці не викопують виробничі плани, 
допускають порушення трудової ди
сципліни. Сувора критика-в цьому нла-

М. Скліі- 
зірка»), 

«Кірово- 
(магазн- 
нагород-

ні прозвучали на адресу комігетіь ком
сомолу кіровоградського м'ясокомбіна
ту, заводів «Новатор» і «Хімпобут».

З часу VIII пленуму ЛКСМУ в мі
ській комсомольській організації від
булися помітні зміїні в бік поліпшення 
внутріспілкової роботи. Розшукали і 
зняли з обліку 600 чоловік, що вибули 
з міста, не знявшись з обліку. Поліп
шилась структура комсомольської орга
нізації. І разом з тим викликав неспо
кій, що кожен четвертий комсомолець 
поки що пс має комсомольських дору
чень, понад тисячу членів ВЛКСМ не 
знялись з комсомольського обліку.

На пленумі йшла принципова 
розмова про згадані вище недоліки 
й упущення у внутріспілковій ро
боті. В обговоренні доповіді взя
ли участь секретарі комітетів ком
сомолу підприємств, будівельних • 
організацій, учбових закладів. '

В роботі пленуму взяв участь 
завідуючий відділом партійних ор
ганізацій Кіровоградського МК 
1\П України В. І. Суворов, а та
кож взяв участь і виступив другий 
секретар ОК ЛКСМУ М. Громо
вий.

В розглянутому питанні порядку 
денного пленум прийняв поста
нову,

союзних республік про на
родну освіту.

3. Про проект Закону 
СРСР про Державний но
таріат.

4. Про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ради 
СРСР.

О 12 годині дня у Велико
му Кремлівському Палаці 
почалося спільне засідання 
Ради Союзу і Ради Націо
нальностей.

Бурхливими, тривалими 
сплесками стоячи депутати 
і гості зустріли товаришів 
Л. І. Брежнєва, Ю. В. Андро
пова, А. А. Гречка, А. А. 
Громико, А. П. Кириленко, 
О. М. Косигіна, Ф. Д. Кула
кова, К. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, М. В. Підгорного, 
Д. С. Полянського, М. А. 
Суслова, О. М. Шелепіна, 
В. В. Щербицького, П. Н. 
Демічева, Б. М. Пономарьо- 
ва, Г. В. Романова, М. С. Со- 
ломенцева, Д. Ф. Устинова, 
В. I. Долгих, 1. В. Капітоно- 
ва, К. Ф. Катушева.

Депутати почали 
першого і другого 
порядку денного
доповіддю «Про стан і захо
ди по дальшому вдоскона
ленню народної освіти в 
країні і про Проект основ 
законодавства Союзу PCP і 
союзних республік про на
родну освіту» виступив пер
ший заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР депутат 
К. Т. Мазуров.

(ТАРС).

розгляд 
пунктів 

сесії. З

СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ

ЗАСІКИ
БАТЬКІВ
ЖНИВУЄ 
БРИГАДА 
І?. ЛУЗАНІЙ 
СЬКОГО

Комсомольсько-молодіжна бригада колгоспу «Жовтень» Новомиргородського ра
йону, де бригадиром Василь Лузанівський, минулого року добилася найкращих показ
ників у соціалістичному змаганні серед комсомольсько-молодіжних бригад Кірово- 
градщини, виборола перехідний Червоний прапор обкому комсомолу та приз двічі 
Героя Соціалістичної Праці Олександра Васильовича Гіталова. Нині для молодих 
хліборобів настала найвідповідальніша пора — збирання врожаю, і воші доклада
ють усіх зусиль, щоб зібрати дорідний врожай.

На фото: комбайни на пиві^ (Закінчення на 2-й сторф

і
Василь Лисенко з радгоспу імені Димитрова Усти- 

ьівського району. Підібрав валки з 66 гектарів, намо
лотив 2270 центнерів.

Григорій Назаренко з колгоспу імені XXI з їзду 
КПРС ьобринецького району. Скосив 69,5 гектара, 
намолотив 1975 центнерів. *

Леонід Бузько з колгоспу «Октябрь» Знам'янсько- 
го району. Скосив 51 гектар, намолотив 1506 цент
нерів.

Микола Поліщук з колгоспу «Шляхом Леніна» Гай- 
всронського району. Скосив 38 гектарів, намолотив 
1414 центнерів.

Микола Сайченко з колгоспу «Октябрь» Знам’ян- 
ського району. Скосив 42 гектари, намолотив 1383 
центнери.

Григорій Короп з колгоспу імені Карла Маркса Но- 
воукраїнського району. Підібрав валки з 11 гектарів, 
намолотив 1374 центнери.

Анатолій Дженко з радгоспу «Інгульський» Усти- 
нібського району. Скосив 80 гектарів, намолотив 1178 
центнерів.

Борис Кравченко з колгоспу «Дружба» Знам’ян- 
ського району. Скосив 41 гектар, намолотив 1020 
центнерів.

Дмитро Вакуленко з колгоспу «Заповіт Леніна» 
Світловодського району. Скосив 26 гектарів, намоло
тив 822 центнери.

Григорій Торба з колгоспу «Росія» Бобринецького 
району. Скосив 45 гектарів, намолотив 901 центнер.

Микола Скляров з колгоспу «Пам’ять Леніна» Ма- 
ловисківсгкого району. Скосив 22,4 гектара, намоло
тив 720 центнерів.

Михайло Когдась з колгоспу імені Чапаева Світло- 
водського району. Підібрав валки з 31 гектара, на
молотив 590 центнерів.

Анатолій Москальов — командир комсомольсько
го екіпажу з колгоспу «Пам’ять Леніна» Маловисків- 
ського району. Скосив 25,5 гектара, намолотив 578,8 
центнера.



_______2 стор.--------------------------------- „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

їтоуктичний. ют₽т-------------------------
__________________ _— 11) липня 1913 року ------- «

КОЖНОГО вівторка Олег Лнтоненко 
приходить значно раніше до свого 

цеху періодичного ремонту електрово
зі». Прийде, ще раз уважно Перечитав 
свої записи і чекає на робітників. Вони 
швидко сходяться, зручно розміщують
ся, і починається бесіда. Аналізується 
хід виконання планів у цеху, розповіда
ється про справи в депо. Потім йде мо
ва про події в країні, за рубежем. Ро
бітники слухають уважно, по закінчен
ні обов'язково ставлять питання. Олег 
завжди знайде відповідь, бо ретельно 
готується до політінформації, слідкує 
за періодикою,

Так було протягом всього навчально
го року в мережі комсомольської політос

віти. Так продовжується і тепер, в літ
ню пору. Працювало в депо два теоре
тичні семінари: «XXIV з’їзд КПРС про 
економічну політику партії на сучасно
му етапі» та «Науково-технічна рево

люція, її соціальні та економічні про
блеми», а також, гурток по вивченню 
біографії В. І. Леніна. В кінні навчаль
ного року всі 97 слухачів склали залік 
на «відмінно» та «добре*-. Отоді й бу
ло вирішено поповнити склад політін-

з’їзду нашої партії та інших провід
них документів сучасності.

Цікаво проводились бесіди під час ві
зитів товариша Брежнєва до ФРН, 
СІНА та Франції. Адже питання зміц
нення миру хвилює кожну трудящу ЛЮ’

ОЛЕГ РОЗГОРТАЄ ГАЗЕТУ
форматорів за рахунок слухачів, неси
ли їй їх роботу в лігнін період, охопити 
ними всі цс-хн, бригади, зміни. Дружно 
підтримали пропозицію секретаря комі
тету комсомолу Станіслава Антоненка.

Часто в політінформаціях комсомоль
ці зупиняються на основних положеннях 
доповіді Генерального секретаря Ш< 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва «Про 
50-річчя Союзу РСР», .матеріалів XXIV

дину. Працею відповідали робітники 
депо на турботу партії про забезпечен
ня мирних умов побудови комунізму в 
нашій країні.

І взялись разом за справу. Оскільки 
число політінформаторів злачно зрос
ло, поділили їх на декілька груп. Од
ній доручили питання економіки, другій 
— політики, третій — культури. Стали 
політінформації якіснішими, змістовні

шими, ширшими. Тепер разом із Стані
славом проводять бесіди токар В. Шміва- 
това, помічник машиніста А. Кричув, 
слюсар М. Маринич та інші комсо
мольці.

Комсомольсько-молодіжна електро
возів колона громадського машпніста- 
інструктора Олександра Савина нині 
утримує перехідний Червоний прапор 
обкому ЛКСМУ, а колона Анатолія Бі- 
лоуса — перехідний вимпел обкому ком
сомолу. Майже кожний молодий вироб
ничник депо працює з постійним пере
виконанням планових завдань.

А зараз провідною темою полігінфор- 
мацій стала підготовка до сімдесяти
річчя Іі-го з’їзду РСДРП. Роз’яснення 
політики партії, розповіді про комуніс
тів — ось що беруть в основу бесід сьо
годні комсомольські полі гінформа гори.

М. МІКЕЛЬ.
Знам’янське локомотивне депо.

В ТВОЇ ЗАСІКИ,

П’ятирічці — ударну працю, 
майстерність і пошук молодих

УВАГУ ДЕРЗАННЮ
Завершився перший етап Всесоюзного огляду науково-технічної 

творчості молоді, шо проходить під девізом «П’ятирічці — ударну 
працю, майстерність і пошук молодих!». Розпочинається другий його 
етап, присвячений 50-річчю присвоєння комсомолу імені В. І. Леніна. 

Мільярди карбованців економії у фонд дев'ятої п’ятирічки внесли 
8.3 мільйона раціоналізаторів-комсомольців, котрі включились у пер
ший етап Всесоюзного огляду науково-технічної творчості молоді. 
Створено тисячі шкіл молодих раціоналізаторів і винахідників, які 
плідно діють в тісному контакті з організаціями ВГВР та HIT. Для 
розвитку науково-технічної творчості молоді Центральна Рада ВТВР 
виділяє чимало коштів. Проте деякі місцеві організації ті коштя^у 
використовують не за призначенням, що розвитку раціоналізації і ви- 
нахідниіітва, безумовно, не сприяє. А при правильній організації мо
лодіжної технічної творчості 800 карбованціз на раціоналізаторську 
пропозицію — цифра цілком реальна.

Підбиттю підсумків першого стаг.у Всесоюзного огляду науково-технічної 
творчості та питанням ще більшої активізації роботи молодих раціоналізаторів 
( присвячу в а вся Всесоюзний семінар організаторі!! огляду, скликаний в кінці

БАТЬКІВЩИНО!
(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 

d™ ОНЦЕ піднімалося високо і наповнило 
v спекою повітря, що огорнуло землю, 
по якій простелились золотаво-світлі стріч
ки валків аж ген-ген до горизонту. Біля ни
ви застигли чотири СК-4, неподалік радили
ся комбайнери Василь Сагань, Іван Лінчев- 
ський, Іван Середа, Борис Іщенко, бригадир 
Василь Лузанівський.

Такими вз.чи і запам'яталися: у запороше
них комбінезонах, розглядають колоски, 
розтираючи їх між долонями, перекидаючи 
купку зерен з правої долоні на ліву, а по
тім крокують до агрегатів. В їх розмірених 
рухах відчувались гордість за вирощений 
хліб, зпевненість у тому, що кожен колосок 
або ж зернятко попадуть до бункерів ком
байнів. На вустах сяяли щасливі посмішки— 
нарешті почалося! Жнива! І доля врожаю, 
хліборобе, в твоїх руках! Поспішай!

— Щасти вам! — ці слова загубились у 
гуркоті комбайнів, які, підбираючи валки, 
попливли до обрію, залишали за собою ко
пиці соломи. Вітерець поніс на лісосмугу 
хмари пилу, дрібні краплинки полови, нав
коло запахло свіжою соломою, новим зер
ном.

Зупинившії агрегат, досвідчений комбайнер, 
бригадир збирально-транспортної бригади кому
ніст Василь Петрович Сагань підійшов до копиці, 
набрав з-під низу полови, розвіяв її за вітром. 
Поглянув на стерню — аби були втрати, па землю 
мали б упасти зернятка. Але ж ні. Жодного.

Головний агроном Д. Попенко тя заступник го- 
лонн колгоспу В. Табунець разом з механізатора- 
ми перевірили Інші агрегати. Втратам зерна по
ставлено надійний заслін.

Знову загуркотіли комбайни. ! ось вже, поблис
куючи тьмяною бронзою, немов випромінюючи з 
середини світло, в кузови автомашин полилося 
зерно. Приймай. Батьківщино, врожай комсомоль
сько-молодіжної!

А перші покосп з’ярнлися у бригаді днів п'ять 
тому. То жаткою клали пшеницю у валки. Іван 
Лабунськиі! та комсомолець Леонід Комаров. Вже 
в Інших господарствах та і) у всіх відділках колгос
пу косовиця була у розпалі, вже степовими на- 
їждженими дорогами мпш.чни возили до токів тп 
на заготівельні пункти зерно, а тут ще чекали — 
низинні землі, пшениц« дозріває пізніше.

Поглядаючи на рядки соціалістичних 
зобов’язань, виведені біля позначки Д-73: 
«зобов’язуюся намолотити п’ять тисяч вісім
сот центнерів зерна», комсомольці Михай
ло Лінчеаський та Володимир Пашолок хви
лювалися. Досвідченим комбайнерам І. Се
реді, І. ЛІнчевському, у яких хлопці працю
ватимуть помічниками, вже не звикати от
римувати так! намолоти, а їм, молодим, не 
віриться: чи зможуть, чи витримають пер
ший хліборобський Іспит, Адже по 50 цент
нерів зерна озимеї пшениці колектив

бригади зобов’язався зібрати 
з кожного гектара.

А ше юпакіп схвилювала та 
атмосфера напруженості, бойовий 
настрій усіх членів колективу, ба
жання показати найкращі результа
ти у змаганні з механізаторами від- 
ділкових бригад колгоспу та з ком
сомольсько-молодіжними колектива
ми тракторних бригад колгоспу 
імені Ульянова Ульяновського ра

йону та колгоспу імені Леніна Таразцанського 
району Київської області, з якими колектив зма
гається.

Саме не питання, про соціалістичне змагання, 
обгопорюва пі на комсомольських зборах. Кожно
му визначили чітке заклання, націлили «Комсо
мольський пражектор» на мобілізацію уваги гро
мадськості в боротьбі проти втрат зерна, забез
печений стислих стро ,ів жнив.

Серпневе сонце вже схилялося до обрію, 
кидаючи останні промені на завісу пилу, 
що підняли комбайни, автомашини, тракто
ри. Василь Лузанівський записував до 
блокноту цифри, робив підрахунки, а потім 
гукнув до комбайнерів:

— А хороша пшеничка! По 50 центнерів з 
гектара дає!

І вже потім розповів, як готувалися у 
бригаді до жнив, розпочали їх;

— Бойовий настрій а бригаді панує від
тоді, як підписали договір на соціалістичне 
змагання з таращаниями. А коли під час 
посівної про нашу бригаду хороше відізвав
ся у «Молодому комунарі» Олександр Ва
сильович Гіталов, то добавилось ще завзят
тя, бойовитості. І не лише на період посів
но?, а на весь рік. Всі роботи провели 
вчасно, обробивши посіви, якісно відремон
тували комбайни, зерноочисні машини. А 
нині в нашому колгоспі, щоб забезпечити 
безперебійну роботу транспорту, створено 
чотири збирально-транспортних бригади. У 
нашому колективі її очолює комуніст В. Ся
гань. Збираємо хліба роздільним способом, 
працюємо груповим методом. Закінчимо 
підбирати валки в нашій бригаді, працюва
тимемо в інших. В чому перевага методу 
збирально-транспортної бригади? Раніше, 
бувало, що комбайн з повним бункером 
зерна простоював через несправність ма
шини, або ж навпаки, машина — через по
ломку в ко/лбайні. Тепер цього немає. Ав
томашини забирають зерно від кожного 
комбайна. А агреграти весь час працюють. 
Звичайно, введена і відповідна система об
ліку. Створення такої бригади допоможе 
нам не гаяти часу, провести жнива в стисл» 
строки. За дев’ять — десять днів.

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп «Жовтень»
Новомиргородського району.
На фото вторі: комсомольці Володи

мир ПАШОЛОК та Михайло ЛІНЧЕВСЬКНИ 
хвилюються — перші жнива, і багато для них 
значить слово бригадира Василя ЛУЗАНІВСЬКО-

червня в Москві ЦК ВЛКСМ. В роботі семінару взяли участь представники 
республіканських, крайових, обласних комсомольських організацій, керівники 
відділів раціоналізації кращих підприємств, вчені, представники міністерств, 
відомств, органів ВТВР та НТТ.

Перед учасниками семінару виступили член-кооеспондеит Академії наук 
СРСР Г. С. Поспелов, перший заступник голови Державного Комітету в спра
вах винаходів і відкриттів СРСР Є. І. Артем’єв та інші.

В ході семінару, учасником якого мені довелося бути, рекомендо
вано ряд нових фосм організації науково-технічної творчості молоді. 
Бажано було б, щоб Кіровоградський обласний оргкомітет Всесоюз
ного огляду науково-технічної творчості молоді найближчим часом 
визначив найбільш сприйнятливі форми в умовах Кіровоградщини з 
тим, щоб у другому півріччі третього, вирішального року п’ятирічки 
молоді раціоналізатори області зробили гідний внесок у комсомоль
ський фонд економії.

В. ГЕНОВ.
начальник відділу раціоналізації, винахідництва і технічної 
інформації Кіровоградського заводу тракторних гідроагре
гатів.

Фото автора.

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

ПУСТЕ ВІКНО „КП“
Степовий пейзаж у Новоукра- 

їнському районі міняється на 
очах. Ще зранку незаймані ла
ни пшениці. А по обіді, дивиш
ся, вже й перші палки проляг
ли. Жнива.

На четвертий день цієї гаря
чої пори працівників райкому 
комсомолу терміново виклика
ли в районне управління сіль
ського господарства. Того дня 
увечері йшла перевірка роботи 
на жнивах в другу зміну. Ма
буть, не залишилося такого гос
подарства, де б не побували 
учасники нічного рейду, В кіль
кох колгоспах були і працівни
ки райкому. Другого дня розпо
відали про факти порушення 
трудового розпорядку в ряді 
господарств. Так, в колгоспі 
імені Жданова в вечірні годи
ни тік не працював, хоч на то
ку ворохи неочищеного зерна

жита. Не працювала нічна змі
на і в колгоспі імені Кутузова.

Звісно, помічені недоліки не 
проявились саме в момент 
приїзду учасників рейду: не- 
еідремонтоване освітлення, від
сутність загорожі на току кол
госпу імені Жданова були й до 
жнив, так само як не перший 
день не була ще організована 
двозмінна робота в інших гос
подарствах. Яка ж реакція в 
райкомі комсомолу на всі ці 
«не...»? На жаль, тільки конста
тація фактів. А на стенді «Ком
сомольського прожектора», що 
встановлений неподалік райко
му —- всього лише задавнені 
сліди останнього номера стін
нівки штабу «КП».

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

„РОЗСТРОЇЛАСЬ“
-сгагтя старшого держ інспектора ¥правліяня інспекції по якості товарів і торгівлі В. Смирнова 'вміщена в 

«Молодому комунарі» 9 червня Ц. р. Р «мішена ь
Як повідомив редакцію директор Кіровоградського міського 

плодоовочевого комбінату тов. Жигун А. Г™ста^^ло об^ 
правільнпм^8ШИРЄН0МУ засіданні місцевкому. Факти' визнано 

За порушення правил торгівлі, грубу поведінку О П Пеня- 
сову звільнено з посади продавця магазину № Ю і псоевече 
но у підсобні робітники. у и 1 переведе-
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тепер ха- 
історнчну 
радянсь-

ЯК живші з живими...» кро
кує по нашій планеті Во

лодимир Мзяковськнй, славить 
наш черзонопрапорккй радян
ський лад, горде ім'я радянсь
кої людини.

Маяковсьхиіі. як революцій
ний поет, народжений Вели
ким Жовтнем. З винятковою 

^.художньою силою 1 повнотою 
** передав він хід думок і почут

тя радянської людини — бу
дівника нового світу. З полу
м’яною партійною пристрастю 
оспівував поет любов до Бать
ківщини, готовність йти ра
зом з нею «на життя, на труд, 
на свято і на смерть», відда- 
кість справі партії Леніна, 
щастя вільної праці, радісне 
сприйняття життя, яке соціа
лістична революція зробила 
прекрасним і дивним, порив у 
майбутнє, вперед, «в комуніс
тичне далеке», — все те. що 
як безцінну естафету одне по
коління радянських людей пе
редав іншому, то 
рактеризув нову 
спільність людей 
ний народ.

Поезія Маяковського увібра
ла в себе оптимізм І войовни
чий дух новаторства великої 
революційної епохи. Поет жив 
цією епохою, був її співцем, 
трибуном і агітатором. Він 
був І залишається активним 

^расником великого перетво
рення країни. Призначення 
своєї поезії він бачив у тому, 
щоб «робити життя». До цьо
го він і закликав свого най
улюбленішого чк.тачл — ра
дянську молодь. Наші юнаки 
і дівчата завжди любили і 
люблять поета. Вони бачать у 
ньому свого товариша і на
ставника. що допомагає вирі- 
шнтн_ найважливіші питання— 
«зробити життя з кого».

Слово великого поета иадп- 
зае І кличе й теперішніх його 
молодих друзів-комсомольнів 
героїчних сімдесятих. В їх 
серцях знаходить гарячий від
гук поетичний наказ Маяков- 
ського:

Если тебе 
комсомолец имя, 

имя крепи
делами своими.

їм бл чзькніі боновий, насту- 
пальний дух поезії Маяковсь- 
кого, політична гострота, мо
лоде завзяття, величезна ху
дожня сила його віршів. Про 
Мапковського іі сьогодні мож
на сказати, що він бадьорий і 
молодий, що в його душі — 
«жодної сивої волосини».

Мдякопеький закликав мо
лоді, на працю і на подвиг. В 
«Урожайному марші» пін за
кликав комсомолко до бороть
би за високий урожай, а у 
вірші «Два змагання» писав:

В работе 
и в обороне 

выходите сопевнопаться, 
молодой песпублпки 

молодые строители.'
В «Жовтневому марші», 

присвяченому дванадцятій річ
ниці Жовтня, поет запепняв, 
що майбутні покоління збере
жуть ентузіазм будівників 
першої п'ятирічнії:

Будем в труде 
состязаться н гнаться.

Зря 
не топчись 

и не стой!
Так же вымчим, 

как эти 
двенадцать!

МОЛОДИЙ КОМУНАР"

двадцать, 
сорок

ЧИМ ТИ ЗАХОПЛЮЄШСЯ?

Щоб бути достойним будів
ником комунізму, запевняв 
поет молодого читача, треба 
багато і вперто трудитись, 
збагачуватись передового нау
кою і культурою. Почесне і ве
лике завдання молоді — за-

А
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ДО SO-РІЧ ЧЯ
ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ

В. В. МАЯКОВСЬКОГО

хист Радянської країни. Мо
лодь. говорив поет; повинна 
бути готовою до оборони Віт
чизни.

Особливе значення Маяюв- 
ськіїй надавав вихованню мо
лоді в дусі комуністичної мо
ралі. Він закликавчмолодь на 
боротьбу з міщанством, оби
вательщиною.

Високі вимоги поета до мо
лоді продиктовані величезною 
любов'ю до неї і великою ві
рою в неї. Поет бачна молодь 
в перших лавах будівників 
майбутнього:

Коммунизм —
это молодость мира.

возводить 
молодым.

У вірші «Товарищу Нетте — 
пароходу и человеку» Маяков- 
ський стверджував безсмертя 
радянської людини — борня І 
трудівника:

Мы идем 
сквозь револьверный лай, 

Чтобы.
умирая.

воплотиться
» пароходы, в строчки 

и в другие долгие дела.
Володимир Маякооськнй сам 

етап прикладом безсмерття ра
дянської людини і її патріо
тичних справ, ім’я Маяковсь- 
кого носить широка площа 
столиці, захмарний пік на Па-- 
мірі, адміністративний район 
н сонячній Грузії, на батьків
щині поета. Ім'я Маякопсько- 
го були накреслене на броні 
танка, що громив фашистів п 
самому їх логові — Берліні. 
Л нині ного можна прочитати 
на борту океанського лайнера, 
на фронтоні академічного те
атру. на будинках бібліотек, 
шкіл, вузів, ім'я Маякопськи- 
го увійшло в наше життя, в 
нашу свідомість як символ не
роздільної єдності поезії з 
життям, як приклад бойової 
партійності радянської поезії, 
непереможної як саме життя.

Маяковськин — живий су
часник наших «бід. перемог І 
буднів», і як великий син ве
ликого радянського народу він 
має законне право на спіль
ний з ним пам'ятник — «збу
дований в боях 
Непорушний і ___ ___ „
цей пам'ятник. І безсмертна 
слава поета 
хненннка І соратника 
(»отібі і прані.

І. ЖАРКИХ, 
доцент Кіровоградсь
кого педінституту ім. 
О. С. Пушкіна.

Відпочивати разом. Таке правило не від
разу прижилося в нашій комсомольській ор
ганізації. Пам’ятаю: те рік тому кожен піс
ля роботи поспішав додому. Зібрати всіх 
вдавалось ляше на збори.

Нас, членів комітету комсомолу, турбува
ло таке становище Вирішили виявити, чим 
найбільше захоплюється молодь управління. 
1 відповідно до цього спланувати роботу 
культурно-масового сектора. На території 
будівельного управління були розподілені 
скриньки з написом' «Товаришу! Чим ти за
хоплюєшся у вільний час? Що, на твою дум
ку, потрібно зробити для організації відпо
чинку молоді управління?». Незабаром 
скриньки заповнились відповідями юнаків і 
Дівчат, Ми ретельно їх проаналізували, ос
новні пропозиції занесли до планів. Це ж 
питання винесли на обговорення комсомоль
ських зборів.

Від того часу значно поліпшились справи 
з колективним відпочинком молоді. У щи
ру, відверту розмову вилились комсомольсь
кі збори на тему: «Пасивні. Звідки вони?». 
Будівництво особливо не терпить байдужих.
Тільки вкладаючи часточку власної душі, 
зможеш дарувати людям світлі будови. Та
кої думки дійшли всі наші комсомольці. А 
тому, шо порядок денний був близький і 
зрозумілий всім, то й виступило багато.

'~С'~

соціалізм», 
нездоланний

нашого нат- 
u бо-

ПЛАНЕТА «мк» ПРОБЛЕМИ

ІТАЛІЙСЬКОЇ ШКОЛИ
ІТ ЕРВЕІІЬ в Італії — перший місяць літа

> останній місяць шкільних занять. 
Цього року він співпав ще з однією по
дією пішоз у відставку уряд так звано
го «правого центру», який складався з 
християнських демократів, соціал-демокра
тів, лібералів. і республіканців. Пішов, так 
і не вирішивши проблеми італійської шко
ли. Всі одинадцять місяців кабінет мі
ністрів обговорював проекти реформи шко
ли, але так і не здійснив їх.

Провал закону про шкільне будівництво 
(лише в одному Римі не вистачає 6300 кла
сів та аудиторій), занедбання завдань 
обов'язкового навчання в селах (диплом 
про закінчення середньої школи мають 
лише 0,7 процента сільської молоді), тяга
нина з законом про обов’язкову середню

освіту — такі сумні результаті: політики 
уряду «правого центру».

В останні місяці його діяльність щодо 
питання про школу, по суті, зводилась до 
штовханини між реформістською поспіш
ністю та консервативними компромісами, 
лавірування між двозначними декретами 
та поліцейськими репресіями.

Чи можна знайти вихід Із становища, що 
склалося? Так, можна, говорять італійські 
комуністи. Власті повніші, нарешті, здійс
няти записане конституцією право на осві
ту. Для цього конче' потрібно, щоб в 
безплатній, загальноосвітній школі вчились 
всі діти до 16 років.

Л. МАКАРОВ.
АПН.

•д

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П'ЯТНИЦЯ. 20 ЛИПНЯ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.33 - 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Код. теле
бачення. Для школярів. «В 
<«ТЙХ у мдУба «Чебурашка». 
("І. 10.І5 — Кольорове теле
бачення. «Диригент». Телепі- 
^’"Нчй музичний фільм. (М). 
10.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «У ляльковому

< «»газниі». it.tr, — «Іидуст- 
р’’ — селу». Репортаж із 
І ОР.'.КОЯСЬКОГО річкового порту. 
?,, ■ ,2-00 — «Шахова школа».

12-3° — Виступ письмен- 
193- , Євдокимовз. (М).
• Иа' ~ Для дітей- Телефільм. 
ІР"Я*е п-чаття короля». (М). 
ооі'г" “Зустріч 3 професо- 
ікГаа адаляиом‘- Телефільм. 
лСТ*1’ *.40 - «Азбука 
мгої«11*’ „ТедеФ<дьм. (Кіро
ві за ЛС5 ~ «Розповідь 
(М) п1’^ькяхг. металургів».

• 11.4'1 — «Герої Хлібної

ниви», (Херсон). 18.00 
«Спортлото». (К>. 18.30 —
«Майстри мистецтв — майст
рам полів». Конисрт. (Кірово
град). 19.00 — Телефільм.
(К-Д). 19.10 — Вечір, присвяче
ний 80-річчю з дня народжен
ня великого радянського пись
менника В, В. Маяковського. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21 ЗО — Кольорове теле
бачення. .«Любителям опере
ти». (ЛІ). 22.00 — Спортивна 
програма. (М). По закінчен
ні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 - 
«Наука — сьогодні». 1-М). 
16.30 — Л. Бстховеи. «КреЙце- 
ропа соната». (М). 17.15 —
«Сторінки із щоденника». Те-
левізійнпй нарис. (М). 18.00 — 
«Спортлото». Ювілейний со
тий тираж. (Харків). 18.30 — 
Майстри мистецтв — майст
рам полів. Концерт. (К-д). 
19.00 — інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 - «Ска
зання про Рустама». Худож
ній фільм. 1 серів. (К). 20.4> 
— «На добрантч, діти!». (К)- 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Сказоння про Руста
ма». Друга серія. Художній 
фільм. (К). 22.40 - інформа
ційний огляд. «На ланах рес
публіки». (К). 22.45 - Вечірні 
новинп. (Ю-

Запам’яталась зустріч з учасниками Вели
кої Вітчизняної війни І. Н. Болдиним та 
М 1. «Пяшенком. яка відбулась невдовзі ніс
ся того.

Мае наше управління базу иідпочинку в селі 
Оннкієво Маловисківського району. Силами моло
ді її було відремонтовано, і тепер щосуботи ви
їздимо на відпочинок до Онпкієвого. Тут створено 
всі умови для гарного відпочинку: читальний зал, 
спортивний і танцювальний майданчики, поруч — 
річка. Одного разу мн пропели на базі цікавий 
диспут. Зібралися біля вогнища і відверто кожен 
відстоював свою думку. Така невимушена обста
новка надала сміливості навіть тим. хго рідко 
виступав раніше.

Членами нашої організації обговорено багато 
кінофільмів. Серед них і такі, як «Русское поле», 
«Мічений атом».

Люблять у пас і спорт. Нормативи комп
лексу ГГЮ виконано багатьма комсомоль
цям!]. Серед них — штукатури Є. Ляльчук, 
Н. Ноздріна, Н. Довгопола, тесля Г. Бо
рисов. моторист А. Сснзюк. Зараз ми го
туємось до поїздки в Карсунь-Шевченків- 
ський та Умань.

Спільні вечори, єдині інтереси згуртову
ють пас. сгйорюють міцний колектив і в 
дружбі, ' в праці.

Г. ОХМАТ, 
секретар комітету комсомолу будівель
ного управління № І тресту «Кірово- 
градсільбуд».

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ:

Зустріч з героєм
Нещодавно в одному з підрозділів 

управління внутрішніх справ облвикон
кому відбулась зустріч особового і кладу 
з Героєм Радянського Союзу Г. В. Ба
лерини м.

Григорій Васильович поділився спога
дами з молодими охоронцями правопо
рядку про те. як радянські люди зустрі
ли перший день війни, розповів про ді
яльність диверсійної групи партизансь
кого загону, командиром якої він

Л. ПАПЧЕНКО.

5//б.

Низький уклін

ЧИТАЧ ДЯКУЄ:

Таню врято°ано
Горе, як завжди, приходить несподі

вано. Захворіла наша наймолодша до
нечка, якій ще й два місяці не випов
нилось.

Безпомічне маля задихалось. Ми ви
кликали фельдшера сільського мед
пункту М. М. Кріпака. Він негайно ж 
приі’хав мотоциклом і звелів, як можна 
швидше, везти дитину в Йосипівську 
лікарню. Там почалась боротьба за 
життя нашої ТанІ,

Нашу дитину було відвойовано від 
смерті.

Велике ж вам спасибі, дорогі ліка
рі — Павлоцький Анатолій Костянтино
вич, Баланда Тетяна Дав-ідівна, медичні 
сестри Марія Миколаївна Вінничанко та 
Манзюк Галина Миколаївна і всім, хто 
допоміг нам врятувати дочку.

Сі.м’я МОСКАЛЕНКІВ.
с. Вівсяники Віл шпанського району.

Я дуже хотіла б подякувати чудовим 
людям в білих халатах, які вдень і вно
чі стоять на варті найдорожчого — жит
тя і здоров’я людини.

Велике спасибі і низький уклін голов
ному лікарю санаторію «Лісова поля
на» М. П. ГІономаренку, лікареві В. І. 
Галинськом-у. медсестрам В. П. Конова- 
ленко та Є. А. Бондаренко за їх по
стійну турботу і 
хто тут лікується і відпочиває.

піклування про тих.

ПОНОМАРЕНКО.
Вілшпанський район.

г.

ЧИТАЧ СКАРЖИТЬСЯ:

Дорога редакціє! Пишуть тобі жите
лі села Бугове Гайворайського району. 
Справа ось в чому. Через наше селище 
протікає, річка Буг. А раз є річка, має 
бути й міст. Але це так тільки повинно 
бути. Надійного мосту чеоез річку не
має. Правда, шляховий відділ пробу
вав відремонтувати старенький. Та зро
били той ремонт, як кажуть, п'яте че
рез десяте. Міст колихається в усі бо
ки. Та ще й без перил. Як іде якась ма
шина, то "
здається, 
воду.

всі розбігаються 
що вона ось-ось

хто куди, бо 
звалиться у

Жителі села Бугопе.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Цей лист ми адресуе
мо Гайпоронському районному шляхово- 
експлуатаційному оідділу і чекаємо від
повідь.

СУБОТ,А, 21 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Для
школярів. «Веселі старти». 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. «Співає С. Колес
ник». (Передача з Києва).
10.30 — Програма Ярослав
ської студії телебачення. II.ІЗ 
— «Товари — народу». (М). 
11.45 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 12.15 — Екран збирав
друзів. «СРСР — ПНР». Ви
ступ колективів художньої са
модіяльності. (М). 13.00 —
«Актуальні проблеми наукя І 
культури». (М). 13.25 — «Кі
нострічки минулих років». 
«Закрійник Із Торжка». (М).
14.30 — «Кіровоградішіна жни
вує». Інформаційний випуск. 
(Кіровоград). 14.45 — Для ді
тей. «Павлиські казки». (Кіро
воград на Республіканське те
лебачення). 15.00 — Кольорове 
телебачення. Музичні зустрі
чі. (М). 15.30 — Кольорове те
лебачення. — В. Маяковський 
«Про поезію». (ЛІ). 1в.<5 — 
Кольорове телебачення. «У сві
ті тварин». (М). 17.10 — «По 
концертних залах Москви». 
(М). 18 00 — Новини. (М). 18.10 
— «Документальний екран». 
Веде иередзчу Р. Рождестве«- 
СЫШЙ. (М). 19.35 - «У нас о

гостях артисти Львівського 
театру Радянської Армії». 
(Одеса). 20 ІЗ — «На добра
ніч. діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Кі
нокомедія «СтарикИ-розбій- 
никн». (К). 23.00 — Інформа
ційний огляд «На ланах рес
публіки». (К). 23.05 — Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.40 — 
«Співає Ю. Гулпєв». (К). 12.25 
— Для дітей. «Чарівник сма
рагдового міста». Телег.истаг.а. 
(К). 14.45 — Для дітей. «Пап- 
лисьчі казки». (Кіровоград нл 
Республіканське телебачення). 
15.00 — Мистецький альманах 
«Палітра». (Львів). 15.30 —■ 
«За накресленнями XXIV з’їз
ду КПРС». Критерій пошуку — 
ефективність. (Харків). 16.00 — 
Суботні зустрічі. (К). 17.00 — 
Кольорове телебачення. «ОлІ- 
вець-малювець». (К). 17.30 —
До Дня працівника торгівлі. 
(М). «Київська панорама». 
(К). 18.15 — Концерт. (Ми
колаїв). 18.50 — «Жнива тре
тього, вирішального». (Дні
пропетровськ). 19.05 — Інфор
маційна програма «Вісті». 
(К). 19.35 — Л. Толстой. «Анна 
Кареніна». Фільм-спектакль. 
(М). 21.00 — Програма «Час*. 
(М). 21.30 — Продовження
фільму-спсктаклю, (М). 22.50 
—• Спортивна програма. По за
кінченні — новини. (М).

НЕДІЛЯ. 22 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Для школяоів. «ЮнармійнІ
на марші». (М). 10.00 — «Слу
жу Радянському Союзу». (М). 
11.00 — «Музичний кіоск». (М). 
11.30 — Для школярів. А. Куз
нецов. «Московські канікули». 
Вистава цептоального дитячо
го театру. (М). t3.30 — «Сьо
годні — День працівників тор
гівлі». (М). 13.45 — Конверт
для працівників торгівлі». 
(М). 14.30 — Літературні зу
стрічі. «Олесь Гончар». (М).
15.15 — Екранізація літера
турних творів. (М). 16.30 -- За 
накресленнями XXIV з’Типу 
КІ1РС. «Воду — степам». (Ми
колаїв). 17.00 — Коннеот для 
працівників торгівлі. (М). 17.30
— Кольорове телебачення.
Програма мультфільмів. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 —
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 19.10 — 
Інформаційна програма «Віс
ті*. (К). 19.30 — Чемпіонат
СРСР з футбола. «Динамо» 
(Київ) — «Зоря» (Ворошилов
град). (Передача з Києва).
21.15 -- Програма «Час». (М)-

21.45 «Професор». Телеві
зійний художній фільм. (Поль
ща). (М). 22.45 — Спортивнії 
програма. По закінченні — 
нопянн. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20 - 
Романси українських компо
зиторів v виконанні С. Акри- 
тоиої. (К). І2.0Б — Художній 
фільм «Між добрими людь
ми». (К). 13.35 — «Кают-кам- 
папія». «Глобус». (Одс<-а). 
14.35 — Для школярів. «Опе
рація «Літо». (К). 15.05 —
«Екран молодих». «А шо у 
вас?», (Донецьк). 16.30 -•
«Сільська година». (М). 17.30 
— Художній фільм. «Останні 
ДНІ». (К). 18.45 — ТслеЛІ.тьм.
«Петро Панч». (К). 10.1.0 —
Кольорове телебачення. «Ро
мео І Джульетта». Фільм-ба- 
лст. (Л1). 19.30 — Вистава Ле
нінградського драматичного 
театру імені Коміссарженсьпої. 
В перерві — «На добраніч, ді
ти!». «Програма «Час». (К). 
23.00 — Пепіпість СРСР з Фут
бола. «Дніпро* — «Торпедо*. 
II тайм. (К). 23.45 — Інфор
маційний огляд «На ланах 
республіки». (К). 23.50 — Ве
чірні новини. (К).
———ИСШТ.1 заЩ

За редактора Б. КУМДНСЬКИЙ,



ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на 1973—1974 навчальний рік на 1-й курс денного навчання
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

за спеціальністю — лісове господарст
во з спеціалізаціями: лісове господар
ство; озеленення міст і населених пун
ктів.

ЛІСОІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ за 
спеціальністю — лісоінженерна справа 
(механізація лісорозробок і транспорт 
лісу).

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБ
РОБКИ за спеціальністю — технологія 
деревообробки з спеціальностями: тех
нологія деревообробки; конструювання 
і проектування мебліз; автоматизація 
процесів деревообробки.

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ з спеціа
лізаціями: машини і механізми лісової 
промисловості; машини і механізми де
ревообробної промисловості.

ІНЖЕНЕРНО - ЕКОНОМІЧНИЙ ФА
КУЛЬТЕТ з спеціалізаціями: економіка 
і організація лісової промисловості і 
лісового господарства; економіка і ор- 

таких факультетів: 
ганізація деревообробної промислово
сті.

Особи, які вступають на механічний 
факультет, здають вступні іспити з ма
тематики (письмово та усно), фізики 
(усно), української або російської мо
ви та літератури (твір).

Особи, які вступають на всі інші фа
культети, здають вступні іспити з мате
матики (усно), фізики (усно), хімії (ус
но), української або російської /лови та 
літератури (твір).

Особи, які нагороджені по закінченні 
середньої школи золотою (срібною) ме
даллю, або особи, які закінчили серед
ній спеціальний учбовий заклад та се
реднє профтехучилище з дипломом з 
відзнакою, складають один іспит з ма
тематики (усно).

Вступні іспити з 1 по 20 серпня.
Заяви подавати до 31 липня на ім’я 

ректора інституту на адресу: м. Львів- 
31, вул. Пушкіна, 103, приймальна комі
сія.

РЕКТОРАТ.

ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ім. М. І. ПИРОГОВА ’

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на перший курс денного відділення на факультети:

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ - строк на
вчання 5 років,

педіатричний та лікуваль
ний — строк навчання 6 років.

Випускники педіатричною та лікуваль
ного факультетів проходять однорічну 
інтернатуру.

Для вступу слід подати такі докумен
ти: заяву на ім’я ректора інституту з за
значенням обраною факультету; харак
теристику рекомендацію, видану з остан
нього місця роботи керівниками підпри
ємств, установ, правлінь колгоспів (для 
колгоспників), а також партійною орга
нізацією, комсомольською і профспілко
вою організаціями; для школярів — ха- 
рактсрпстику-рекомсіїдапію школи і гро
мадських організацій; документ про се
редню освіту (оригінал); витяг із трудо
вої (колгоспної) книжки; медичну довід
ку (форма № 286); 4 фотокартки (без 
головного убора розміром 3X4 єм). Пас

порт і військовий квиток (приписне сві
доцтво) пред’являються особисто.

Вступники у ’ву'з в останні роки після 
закінчення середнього.учбового закладу, 
як правило, повинні .мати стаж практич
ної роботи не меїшїс' ’шести місяців за 
кожний рік, коли.вони не.навчались.

Прийом заяв з 20 червня до ЗІ липня. 
Вступні іспити з І по 20 серпня.
Вступники складають іспити з біології 

(усно), фізики (усно), хімії (усно), ро
сійської або української мови та літера
тури (письмово).

Профілюючий предмет для медалістів 
і осіб, які закінчили середні спеціальні 
учбові заклади і середні профтехучилп-/1 
та з дипломом з відзнакою — фізика..

Зарахування на 1-й курс з 20 до 25 
серпня.

Початок занять 1-го вересня.
Адреса приймальної комісії — м. Оде

са, вул. Академіка Павлова, 4.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ОДЕСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ЗВ’ЯЗКУ ім. О. С. ПОПОВА

оголошує прийом на перший курс 
факультетів денного навчання:

Факультет автоматичного електрозв’язку. Спеціалі
зація по проектуванню, виробництву та експлуатації 
міських і міжміських автоматичних телефонних стан
цій, систем передачі дискретної інформації, систем 
телеграфії і фототелеграфії; електроніка, імпульсна 
техніка; автоматика і обчислювальна техніка.

Факультет багатоканального електрозв'язку. Спе
ціалізація по проектуванню, еяробшщтву та експлуа
тації хвнльоводних, кабельних і радіорелейних сис
тем зв’язку; магістральний зв'язок; космічний зв'язок 
через штучні супутники землі.

Факультет радіозв’язку і радіомовлення. Спеціалі
зація по проектуванню і експлуатації радіоприймаль
них і радіоперсдавальпіїх центрів; радіозв’язок з не- 
іесувни.мн обєкгамн; телебачення; звукозапис і елек
троакустика.

Загальнотехнічний факультет. По спеціальностях: 
радіотехніка; електро і радіозв’язок, електроніка, 
слектропрнлздобудуванпя, 1

Прийом заяв від вступників і вступні екзамени про
водяться в такі строки: на факультети навчання з 
відривом від виробництва прийом заяв — з 20 червня 
до 31 липня, вступні екзамени з 1 по 20 серпня. На 
загальнотехнічш факультети прийом заяв з 20 квітня 
до 31 липня, вступні екзамени (потоками) — з 15 
червня.

На час здачі вступних екзаменів інститут 
гуртожиток.

Для вступників сільських середніх шкіл з 15 
організуються безплатні двотижневі курси но 
товні до вступу в інститут.

Зарахування до інституту проводиться з 20 по 
серпня.

Додаткові відомості про умови прийому можна 
одержати в приймальній комісії інституту; м. Оде- 
са-21, вул. Челюскінців, 1. Телефон 3-23-44.

Проїзд в інститут тролейбусами № 1 і № 11 до вул. 
Толстого, трамваями № 15 і № 28 до вул. Перекойсь- 
кої перемоги, РЕКТОРАТ.

липня
1ІІДГО-

надає

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
оріан Кировоградского обкома

ЛКС.МУ, г. Кировоград,

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ, 
ФАКУЛЬТЕТ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН.

Спеціальність — холодильні га компресорні машини 
та установки. Спеціалізації: холодильні машини та 
установки; компресорні машини та установки.

ФАКУЛЬТЕТ ГЛИБОКОГО ХОЛОДУ ТА КРІОГЕН
НО! ТЕХНІКИ.
Спеціальність — холодильні та компресорні машини 
та установки. Спеціалізації: машини та установки гли
бокого холоду; кріогенна-техніка; компресорні ма
шини та установки; кондиціювання повітря.

ТЕПЛОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ.
Спеціальність — теплофізика.

Заяви подаються до приймальної комісії на :м я 
ректора інституту з зазначенням факультету та спе
ціальності з 20 червня по 31 липня.

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ХОЛОДИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:
Вступні іспити для всіх спеціальностей проводяться 

з 1 по 20 серпня таких дисциплін: фізика 
математика (письмово та усно); російська чи 
ська мова та література (твір).

Нагороджені після закінчення середньої, 
золотою (срібною) медалями або особи, які закінчи
ли спеціальний середній учбовий заклад з дипломом 
з відзнакою, здають вступні іспити з фізики (усно).

Абітурієнти, інституту забезпечуються гуртожитком,
З питань вступу до інституту звертатися в прий

мальну комісію за адресою: 270000, м. Одеса, ГСП 
вул. Петра Великого, № 1/3; телефони: 3-90-01; 
3-90-02; 3-90-03; 3-90-04; 3-90-05.

(усно)1к 
україн-

школи

РЕКТОРАТ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МЕЛІОРАТИВНЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 1
оголошує прийом учнів

на 1973—1974 навчальний рік по спеціальностях:
електрозварники, машпністи-тракторпсти, машиністи 
екскаваторів.

Зарахування до училища провадиться без вступних 
екзаменів.

В період проходження виробничої практики учні 
стримують 100 процентів заробітної плати.

Для вступу до училища слід подати такі доку
менти:

свідоцтво про освіту (не нижче 8 класів); свідоцт
во про народження і паспорт, при виповненні 16 ро
ків; характеристику зі школи або з останнього місця 
роботи, довідку з місця проживання і про склад сім’ї; 
автобіографію; три фотокартки розміром 3X4 см.

Початок занять з 1 вересня 1973 року.
Випускники одержують направлення на роботу в 

організації Міністерства водного господарства.
При училищі працює вечірня школа.
Адреса училища: м. Олександрія Кіровоградської 

області, Корнстовське :поге. їхати автобусом № 4 до 
зупинки Олександрійське сільське профтехучили
ще № І. ДИРЕКЦІЯ.

З строком навчання 1 рік:
машиністи екскаваторів (віком 17 років), машиніс

ти бульдозерів, скреперів, грейдерів (17 років), трак- 
тористи-машиністи широкого профілю (16 років), ма
шиністи автомобільних кранів (17 років), шофери з 
кваліфікацією слюсаря (17 років), маляри (юнаки і 
дівчата 16 років), штукатури (юнаки і дівчата 16 ро
ків), муляри (юнаки 16 років).

З строком навчання 2 роки:
механізатори меліоративних робіт з правом працю

вати на екскаваторах, скреперах, і рейдерах, бульдо
зерах і інших землерійнпх машинах (віком 16 років);

електрогазозварники (юнаки і дівчата 16 років); 
штукатури-маляри (юнаки і дівчата 15 років).
Учні, зараховані до училища, забезпечуються три

разовим безплатним харчуванням, стипендією, спец
одягом, а ті, хто гостро потребують — гуртожитком.

З строком навчання 6 місяців з числа демобілізо
ваних з лав Радянської Армії з стипендією 75 кар
бованців на місяць:

Машиністи бульдозерів, скреперів, грейдерів, газо-

Наша адреса і телефони
316050. ГСП,, Кіровоград-50, зуп. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального сенретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-Й7,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництва, 
поліграфії і книжкової торгівлі,

м. Кіровоград, вул. Глінки, 2,

Міське професійно-технічне 
училище Д*2 18 м. Комсомольська 

оголошує прийом учнів на 1973—1974 навчальний рік 
гіо таких спеціальностях:

З СТРОКОМ НАВЧАННЯ ДВА РОКИ: 
муляр-монтажник. столяр-тесляр, штукатур-пицю- 

вальник-тесляр, арматурник-електрозварник, слюсар- 
вентиляційник, штукатур-маляр, арматурник-бетону- 
вальник, електрогазозварник, електрослюсар.

З СТРОКОМ НАВЧАННЯ ОДИН РІК:
муляр, тесляр, штукатур, продавець продовольчих 

товарів.
На навчання приймаююся без вступних екзаменів 

юнаки, віком 15—17 років, дівчата до 20 років, з ос
вітою 8—10 класів і звільнені в запас з пав Радянсь
кої Арміі.

В училищі надається можливість одночасно набути 
спеціальність і середню освіту, вступивши на навчан
ня на 3 роки по спеціальності:

маляр, арматурник-електрозварник, лицюваль- 
ник-плиточник, тесляр (будівельний), електрогазо
зварник.

На спеціальність продавців продовольчих товарів 
приймається молодь з освітою 10 класів віком 
молодші 17 років, стипендія'в період навчання 
карбованців на місяць.

Зараховані до училища учні забезпечуються без
платним гуртожитком, парадним і робочим одягом, 
триразовим харчуванням.

Час навчання зараховується в загальний трудовий 
стаж. При проходженні виробничої практики учням 
виплачується грошова винагорода розміром 33 про
центи від загальної суми заробітку.

Після закінчення училища учням надається оплачу
вана відпустка за рахунок підприємства, згідно за
коноположення.

Ті, хто закінчив училище на відмінно, можуть про
довжувати навмання в спеціальних середніх і вищих 
навчальних закладах, без стажу роботи після закін
чення училища.

Училище розміщене в благоустроєному комплексі, 
що має учбові майстерні, спортивний і актовий 
зал, спортивне літнє містечко.

Якщо ви бажаєте взяти участь в будівництві Дні
провського руднозбагачувального комбінату і міста 
Комсомольська, вам надається така можливість при 
вступі до нашого училища.

Для вступу слід надати такі документи: 
заяву на ім'я директора, автобіографію, свідоцтво 
про народження чи паспорт, документ про закінчен
ня 8—10 клас:в, характеристику зі школи, довідку,з 
місця проживання (з зазначенням складу сім’ї), 5 фо
токарток 3X4 см., медичну довідку (Ф-286).

Прийом документів до 25 серпня 1973 року.
Початок занять 1 вересня 1973 року.
Проїзд від м. Кременчука до м. Комсомольська 

автобусом або іногороднім поїздом.
Наша адреса; Полтавська область, 

мольськ, вул. Строна № 23, МПТУ №
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