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Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР 
прийняли постанову «Про заходи по забезпеченню 
збирання врожаю і заготівель сільськогосподарсь
ких продуктів у 1974 році».

З метою своєчасного і високоякісного проведення 
збирання врожаю, виконання і перевиконання пла
ну закупок зерна та інших продуктів землеробства і 
забезпечений іх »ивозки і збереження Центральний 
Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР зобов язаяи ЦК 
Компартій, Ради Міністрів союзних республік, мініс
терство сільського господарства СРСР, міністерство 
меліорації і водного господарства СРСР, Сеюзсіль- 
госптемніку, міністерство заготівель СРСР, міністер
ство харчової промисловості СРСР, міністерство лег
кої промисловості СРСР, міністерство м ясної і мо
лочної промисловості СРСР, крайові, обласні і ра
йонні комітети партії, Ради Міністрів автономних 
республік і виконкоми місцевих Рад депутатів тру-

ВІВТОРОК, 14 травня 11)74 року $ Цін» X неп.

' контрольный зі;зеі.»пл;.рї
—«тпг • гіОТііМіні—аястя—«І іліхііііпвіітппігмйіят'НггьСТ-'

дящих, місцеві сільськогосподарські органи, керів
ників колгоспів, радгоспів і заготівельних організа
цій забезпечити своєчасну підготовку колгоспів, 
радгоспів, заготівельних і транспортних організацій 
до збирання врожаю і заготівель сільськогосподар
ських продуктів у 1974 році.

Центральний Комітет КПРС і Раде Міністрів СРСР 
висловили впевненість що партійні, радянські, сіль
ськогосподарські, профспілкові і комсомольські ор
ганізації, колгоспи те радгоспи, промислові підпри
ємства і транспортні організації вживуть всіх захо
дів до того, щоб забезпечити проведення збирання 
врожаю без втрат, 
кормів, виконання 
дарсьхих планів 
продажу державі 
ських продуктів.

заготівлю необхідної кількості 
і перевиконання народногоспо- 

і соціалістичних зобов'язань по 
зерна та інших сільськогосподар-

У колгоспі імені Шевченка Ноиоукраїнського району пов
сякчас турбуються про якісний ремонт техніки. Нині тут 
уже поставили не лінійну готовності всі комбайни.

На фото: молоді механізатори закінчують ремоні 
»омбайяу <Ннвх*. ’ :

Фото ю. ЛІВАШНИ.КОВА.

на з'їзді Генерального секре- 
КПРС товариша Л. І. Бреж- 
сприймя.па як конкретну ’іри
дій в житті і праці.
з комсомольцями різних по

ВІЖІ в пам’яті дні роботи XVII з’їз- 
ду Ленінського комсомолу. Дві, ко

жен з яких став незабутньою за своїм 
значенням сторінкою історії для всіх 
членів Спілки, для всіх юнаків і дівчат 
країни.

Виступ 
таря ЦК 
нєва юнь 
граму до

Зустріч 
колінь, присвячена 50 річчю присвоєння 
комсомолу імені В. І. Леніна, вилилась 
в урочисту демонстрацію спадкоємності 
ч шків Ленінської Спілки. Резолюція по 
звітній доповіді ЦК ВЛКСМ широко 
накреслила завдання для 34 мільйонів 
комсомольців Країни Рад.

В пеоанові бюро ЦК 
ВЛКСМ «Про організаційно-політичну' 
роботу комітетів комсомолу по виконан
ню завдань, висунутих у криві гаяні ЦК 
КПРС, промові товариш# Л. І. Брежнє
ва, рішень XVII з'їзду ВЛКСМ», Опуб
лікованій в. пресі про не сказано: «Ком- 
еомольським організаціям сконцентрува
ти свої зусилля на ще більш активній 
участі комсомольців і молоді у виконан
ні рішень XXIV з'їзду КПРС. завдань, 
но- іавленнх у Зверненні ЦК КПРС до 
партії, до радянського народу, успішно
му здійснеичі завдань визначального 
року п ятирщки, планів дсв ятої п’яти
річки».

НІ»? напередодні 1974 року і під час 
Всесоюзних комсомольських зборів 
«Ударною працею і відмінним навчан
ням ознаменуємо визначальний рік п'я
тирічки» багато комсомольеько-моло- 
діжних колективів, окремих комсомоль
ців і молодих виробничників прийняли 
напружені зустрічні плани. Вже підсум
ки першого кварталу констатували ус- ДО НАС
иіх у виконанні цих завдань На заводі 
«Червона зірка», иаариклад, із 19 ком
сомольсько-молодіжних колективів, які 
працюють за програмою зустрічних пла
нів. три вже виконали п’ятирічні зав
дання. Бригади верстатників Надії 
Щербань із МСЦ № 4, формувальників 
Івана Іванова із ливарного цеху сірого 
чавуну і слюсарів Віктора Аноліширна з 
МСЦ № 1 наближаються до цього ру
бежу. Решта — теж йдуть із виперед
женням своїх ущільнених планів.

Приклад молодих чйрвоиозорівців не 
поодинокий в області. Він характерний 
для багатьох підприємств і господарств, 
де на високому рівні пєребузае органі
зація соціалістичного-змагання. чо
му, ЯК НІКОЛИ, перед комітетами КОМСО-

вдоеко-молу сьогодні постає завдання 
малювати форми організації і велен
ия трудового змагання .молоді 
залучати молодих робітників і хліборо
бів до конкретно! і практичної участі у 
швидкому впровадженні у виробництво 
досягнень науки і передового досвіду, 
широко популяризувати гласність і по
рівняння результатів праці, хід соціаліс

обласгі.

тичного змагання тримати лід реіуляр- 
ііим контролем. Ця вимога набуває ви
ключного значення у зв’язку з виходом 
Постанови Ш< КПРС і Ради Міністрів 
СРСР *ГТро заходи по забезпеченню 
збирання врожаю і заготівель сільсько
господарських продуктів у 1974 році» 
для сільських комітетів комсомолу.

У поході за високі темпи па робочих 
місцях юнаки і дівчата повинні залиша
тися дбайливими господарями, піклува
тися яро марку своєї продукції. «Боро
тьба за якість,’ — наголосив у виступі 
на XVII з'їзді ВЛКСМ Л. І. Брежнєв. 
— повинна пронизати всі сторони на
шої діяльності — йдеться про матері
альне виробництво чи про створення 
духовних цінностей, виховання дітей чи 

яро сферу обслуговування. Де б не пра
цювала людина, вона повинна лишатися 
результатами своєї праці».

Досвід успішної боротьби за якість 
продукції мають чимало комсомольсь
ких організацій області. Висока культу
ра землеробства в комсомольсько-моло
діжних тракторних бригядах Ноеоар- 
хангельського. Маловисківськопо, Но- 
воукпаїпського, Ульяновського. Бобря- 
«ецького районів — це якісна праця 
молодих механізаторів. Державний 
Знак якості виробів Кіровоградської 
швейної фабрики, сівалки заводу «Чер
вона зірка», вироби Кіровоградської 
кондитерської фабрики — в цих досяг
неннях чималий вклад комсомольців і 
молоді підприємств. Досвід успішної 
боротьби за якість повинен стати над
банням усіх комсомольських організацій 
КіровоградШиян. В цехах, на дільницях, 
к бригадах і ланках мають діяти ком
сомольські нести якості, при комітетах 
— штаби якості. Кожному факту появи 
браку давати справжній громадський 
бій? Тільнії гак боротьба за якість ста
не справою затальнокомсомольською.

Робочий календар твій, юний друже, 
підійшов до середини другого кварталу. 
Працюєш ти за ним; чи далеко пішов 
уперед, програмою для тебе є приско
рити завершення планів п’ятирічки. Та
ке спрямування дав тобі XVII з’їзд Ле
нінського комсомолу.

Ф В Кіровограді відбу
лась товариська зустріч з 
футболу. Команда майст
рів другої ліги класу «А» 
«Зірка» зустрічалася із 
збірною командою вете
ранів радянського футбо
лу. В команді гостей гра
ли такі иідомі футболісти 
як Щеголькое, Остров- 
ський, Мансшин, Біба, 
Стрельцов, Сабо, Бишо- 
вець та інші. Матч закін
чився з рахунком 1:0 на 
користь господарів поля.

Обдарований ленінград
ський гросмейстер А. Кар
лов, на думку шахових 
спеціалістів, росте не ли
ше від турніра до турнір?;, 
але навіть від партії до 
партії. Його гра з Спв-* 
ським викликала загальне 
захоплення. Карпов пока
зав уміння глибоко, про
думано вирішувати стра
тегічні завдання, чітко ма
неврувати і точно розігру
вати ендшпілі. Його услав
лена майстерність захисту 
давно відома, а тепер 
яскраво виявилась май
стерність Карпова у на
ступі.

Півфінальні поєдинки 
закінчились. На черзі — 
фінал. Він визначить, хто е 
наступному році гратиме 
матч з чемпіоном світу 
Р. Фішером — А. Карпов 
чи Б. Корчной?

Поєдинок кращого ша
хіста 1973 року А. Карпо- 
па і екс-чемпіона світу 
Б. Спаського, який тривав 
більше місяця, протікав у 
напруженій боротьбі.

СТАДІОН 
«ЗІРКА». 
К РИТТЯ ЇХ 
ТАКІАДИ 
ПОКАЗОВІ 
НАСТІВ.

СПОРТКЛУБУ 
В ДЕНЬ В1Д- 
МІСЬКОЇ СПЛЕ
ТУТ ТРИВАЛИ 
ВИСТУПИ ГІМ- 
ЛЕГКОАТЛЕТ :в.

ВЕЛОСИПЕДИСТІВ, АВІЛ« 
МОДЕЛІСТІВ.

НА ЗНІМКУ: МАЙСТЕР«
НІГТЮ МІРЯЮТЬСЯ ВЕЛО« 
•НПЕДИСТН

«Того В. КОВПАКА.
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НА ПЕРШИЙ погляд, робота 
коваля-штампувальника здає

ться надто простою: він має на
гріти заготовку в печі, вкласти П 
у штами, включити прес, зняти і 
відкласти готову деталь. Проте, 
щоб стати висококваліфікованим 
майстром, погрібно вивчити влас
тивості металів, уміти швидко лік
відувати несправності штампу. 1 
це нелегко зробити. Ковалю- 
штампувальнику доводиться ви
готовляти деталі різного розміру, 
нагрівати їх до певної темпера
тури. Перегрієш — «згорить» ба
гато металу, недогрієш — метал 
погано куватиметься, Спеціальних 
термометрів для виміру загото
вок ще немає і ковалі роблять це 
на «око». Вміння визначити тем
пературу без значних похибок, 
приходить із досвідом.

І\о;ш я прийшов-до ковальсько- 
пресового цеху, в професії ко- 
валя-штампувальиика мене при
вабило саме бажання робити ме
тал м'яким і податливим, хоч це 
й нелегко. Придивляючись до ро
боти старших товаришів, зрозу
мів: для високопродуктивної ро
боти необхідно навчитися викону
вати всі операції з мінімальними

затратами сил та часу. Минули 
чотири роки, перш, ніж відчув, 
що твердо оволодів усіма прему
дростями професі|, І скажу від
верто: радий; що став ковалем- 
штампувальником, що знайшов 
те місце, де можу принести краї
ні найбільше користі.

зусилля не дадуть бажаного ре
зультату, якщо ми серйозно не 
піднесемо якість роботи в усіх 
лайках нашого господарства, из 
кожному робочому місці. І ми на
магаємося підвищити якість про
дукції, турбуємося, щоб дати 
фронт робіт іншим дільницям.
ДОСВІД ——■ і

АВТОРИТЕТ
ЯКОСТІ

УВАГА:

трудовий
з рідної про-

Не уявляю, 
день почнеться не 
хідної, не із зустрічі з товариша
ми. Не уявляю того дня, коли б 
ми не радилися про використання 
резервів. Ми добре розуміємо, що 
від того, як працюватиме кожен, 
залежатиме успіх колективу. На 
XVII з’їзді ВЛКСМ Леонід .Ілліч 
Брежнєв підкреслив, шо всі наші

IIА СВОЄ робоче місце звик 
11 приходити па хвилин 20 рані
ше до початку зміни. Знайомлю
ся із завданням, цікавлюсь, як 
працює піч, чи непотрібно лагоди
ти штамп, прес. Правильно роз
ташувати необхідний інструмент, 
тару із заготовками і тару для 
деталей — це теж виграш часу. 
Наприклад, заготовки кладу на 
стіл . на мінімальній віддалі від 
штампу, так, щоб інші заготовки 
теж було брати зручно. І іцс звик

перед початком роботи перевір 
ти прес. Проганяю повзун 2—3 
рази вхолосту. Виготовивши 5 6 
контрольних деталей, обов язково 
перевіряю їх по шаблону. Якщо 
все правильно, то знаю, що браку 
закриті всі заслони. 1 ось тоді 
вже приступаю до робоїи.

Останнім часом намагаюся мак
симально суміщати окремі -види 
робіт. При згинанні деталей, на
приклад, під час холостого ходу 
повзуна навчився правою рукою 
знімати готову деталь із нижньо
го штампу, а лівою одночасно пе
рекладати іншу деталь з верхньо
го штампу в нижній. Це дає 
можливість проводити операції 
майже вдвічі швидше. Зросла і 
продуктивність праці, знизилась 
собівартість продукції, а змінні 
норми виконую не менш, ніж па 
189 процентів.

Меле, як групкомсорга, хвилює 
питання, щоб передові • методи ро
боти опанували всі члени нашого 
комсомольсько-молодіжного ко
лективу. І саме над цим ми нині 
працюємо.

М. ПЕЧЕТ, 
копаль-штампувальник ко
вальсько - пресового цеху 
заводу «Червона зірка».

Активісти

з Толбухіна
Днями на Кіровоград- 

щину завітала група бол
гарської молоді — секре

тарі комсомольських орга
нізацій промислових під

приємств дружнього Тол- 
І бухінського округу. Очо- 
Г5цоє їх перший секретар 
і Долбухінського міськкому 
' комсомолу. Георгій Донєз.

Перед відвіданням Кі
ровограда наші болгар
ські друзі побували в 
Києві на святкуванні Дня 
Перемоги, В обласному 
центрі їх тепло зустріли 
ііа заводі «Червона зір
ка» — в парткомі вручили 
пам’ятні значки, а після 
огляду цехів відбулась ді
лова розмова з бригади
рами ко мсомол ьсько - мо -
лодіжних бригад, де йшла 
мова про організацію зма
гання між молодими 
бітниками Толбухіна 
.червонозорівцямй.

Відвідали гості і 
та —- Знам’янку, де 
стрілись з працівниками 
локомотивною депо, Світ- 
ловодськ, побували на 
Кременчуцькій ГЕС імені 
50-річчя Великого Жовт
ня, Морозівському вугле
розрізі. Ознайомились з 
експонатами музеїв радян
сько-болгарської дружби. .

Сьогодні гостей з НРБ 
знову приймає Кірово
град. Вони зустрінуться в 
обкомі /ІКСМУ з комсо
мольським активом, а 
В льотно-штурманському 
училищі — з болгарськи
ми і радянськими 
тами,

ро
та

dlC'
зу-

курсан-

(Продовження. Початок в газетах 
за 9, 11, 18 квітня та 7, II травня).

1930 рік — на «Червоній зірці» було вироблено 
стільки машин, скільки їх виробляли всі 117 заводів 
сільгоспмашинобудування дореволюційної Ук
раїни.

1931 рік, березень — побудовано заводський ра
діовузол, і щоденно почали випускати заводську 
багатотиражну газету «Сівалка».

1931 рік, грудень — завод виконав перший п’яти
річний плач за 3 роки. Випущено сільгоспмашин на 
245,5 мільйона карбованців.

1932 рік — на зазоді працювало близько 8,5 ти
сячі робітників,

1933 рік — внаслідок завершення реконструкції 
кубатура заводських приміщень в 10 разів пере
більшила об'єм приміщень дореволюційного за
воду.

1935 рік, вересень — початок сгахановського ру
ху на заводі. Першими стахановцями були комуніс
ти: ливарник К. К. Столяренко, пресувальник В. О. 
Кирилов, столяр І. С. Давиденко, токарі комсо
мольської бригади С. Лук’яненко і С. Гайаорон- 
ський.

1936 рік, серпень — червонозорізці відрахували 
у фонд допомоги народному фронтові Іспанії від 
0,5 до 1 процента місячного заробітку.

1939 рік — колектив заводу переміг у Всесоюз
ному соціалісіичнсму змаганні підприємства своєї 
галузі і завоьівав перехідний Червоний прапор 
Наркомату середнього машинобудування СРСР,

1940 рік — на зазоді працювало понад 12 тисяч 
робітників, обсяг виробництва заводу складав 10 
процентів загальносоюзного випуску сільгоспма
шин і в 41 раз перевищував рівень 1913 року.

завод виготовив 1421 сівалку.

її її * ,г

1 U1 U
ємству вручено перехідний Червоний прапор Нар
комату.

1941 рік, 23 червня — мітинги в цехах заводу в 
зв'язку з віроломним нападом німецьких фашистів 
на нашу Вітчизну.

1941 рік, початок липня —- в народне ополчення 
записалося 2837 робітників заводу, в тому числі 
832 жінки.

1941 рік, 5 серпня — початок фашистської окупа
ції міста Кіровограда.

1942 рік, наприкінці — патріотичні підпільні ди
версійні групи діяли на «Червоній зірці».

1943 рік, грудень — спроба окупантів вигнати ро
бітників заводу в рабство до фашистської Німеч
чини.

1944 рік, початок — окупанти підірвали завод, з 
95 тисяч квадратних метрів виробничих площ пов
ністю було зруйновано 83,5 тисяч квадратних мет
рів.

1944 рік, 3 січня — війська II Українського фрон
ту визволили місто Кіровоград.

1944 рік, кінець квітня — відновили роботу ряд 
цехів заводу, виробляли продукцію для фронту.

1944 рік, кінець — на заводі працювало 1500 чо
ловік, виробничий план перевиконано у півтора 
рази.

1945 рік
1941 рік, початок — на заводі 67 процентів ро

бітників були стахановцями і ударниками. Підпри-

Думки, відгуки, 
рецензії.

НЕЗАБУТНІ
ДОРОГИ
ПАРТИЗАНСЬКІ

Героїчною сторінкою У ЛІТО; 
лис Великої ВІТЧИЗНЯНОЇ иіЙІїй 
_ У." і знаменна перемог», 
здобута нашою армією на пі».

фронту плітку, восени 
і на початку зими 1944 
В боях за Дніпро і в даль- 
бойооих операціях радпн- 
війська завдали тоді недя- 
лоразки головним силач 

ворожих армій «Пів-

випущеній повітки-

лис Великої 
увійшла

денному крилі радянсько-німе« 
цького 
1943 ’ 
КІВ.
ших 
ські 
кої 
групи 
день».

У щойно . . ____
давом України книзі «ПАРТИ
ЗАНИ. ДНІПРО» кандидат іс« 
торячних наук, письменник 
Паоло Автономов показує ма
совий героїзм воїнів Радянсь
кої Армії, партизанів, підпіль- 
нидів у тій вікопомній битві.

У доробку йдеться, зокрема, 
про взаємодії партизанський 
загонів з частинами Радянсь
кої Армії, про силу ударів ви 
ворожих військах, що їх зав
давали партизанські з’єднаная 
С. А. Ковпака і С. Б. Рудке- 
ва, О. М. Сабурова, О. Ф. Фе
дорова, М. 1. Наумова.

У розділі «Пліч-о-пліч з тан
кістами» автор розповідає і про 
запеклі бої на Кіровоградсько, 
му напрямі, де на південь від 
Кременчука наступали 53-я і 
5-а гвардійські армії 
раінського фронту.

«1 тут, — йдеться у 
— істотну допомогу 
ким 
ні месники, 
лярннх частин 
своїми ударами з тилу кірово
градські партизанські заюнц 
І. Д. Діброви, П. А. Дубового, 
М. II. Кришталя, Ф. Ю. Яков
лева, І. М. Боровикова».

«.Газета «Правда», — згадуз 
автор, — у номері за 11 грудна 
оцінила операції кіровоградсь
ких партизанів пк такі, що 
«дезорганізували ворожу обо
рону й готували

2-го Ук-

ВІІДЗИПІ, 
радянсь- 

військам подавали народ- 
Бонові дії ре.у- 

підтримували

ПРО СТЕПОВУ 
РОМАНТИКУ

Його зустріли 
вими оплесками,

бурхлн- 
г......  . ...... .......... . а потім
& великою цікавістю при
слухалися до кожного 
Слова. І то не дивно: пе
ред юнаками, початкую- 
.чимн механізаторами ви
ступала людина, яка для 
кожного з них може бути 
взірцем. Григорій Федо
рович Мужний — пере
довий механізатор рад
госпу «Інгульський», один 
з кращих кукурудзівників 
району. Минулого року 
країна відзначила його 
працю орденом Трудового 
Червоного Прапора.

Директор училища Б.Є. 
Медведев тепло подяку
вав хліборобу за його 
слово. На закінчення 
Г. Ф. Нужний відповів на 
запитання учнів.

М. КАРПЕНКО, 
викладач Інгульсько- 
го СОТУ № 4 Устк-
к/пської о району.

Далі буде.

для радянсь
ких' військ плацдарм для удару 
по залізничному вузлу Зна
м’янки».

Б цих боях партизанам особ« 
лизо важко довелося брати се
ло Плоске, гарнізон якого 
складався з двох батальйонів 
ворожої піхоти. Народні мес
ники загону імені Ворошилова 
Л 2 (командир Старанян), зна
ючи, іцо цей населений пункт 
пильно охороняється, вдалися 
до тактичних маневрів. Уночі 
50 партизанів, групами по 5—8 
чоловік, пробрались у село 1 
сховалися и хлівах, на гори
щах. Ударну їх силу становили 
двісті бійців, які, розділившись 
на дві групи, атакували село з 
Чутянсьхого лісу. Бійці іншої 
групи, скориставшись тим, що 
ворог асю свою увагу зосере
див на першій партизанській 
групі, почали просуватися а 
центр села. Ударили по гітле
рівцях і партизани, які про
бралися у село вночі. Приго
ломшені наступом з трьох бо
ків, фашисти відступили від 
Плоского, залишивши на полі 
бою близько 150 своїх солдат!» 
і офіцерів, 25 автомашин, 70 
підвід з майном.

В районі Дмнтрівського ліс
ництва перебували в цей час 
штаби партизанського з’єднан
ня і 31-ї танкової бригади, яка 
прорвалася далеко в тил воро
га н зустрілася з партизанами. 
Штаб одержан повідомлення 
про рух до лісництва великої 
ворожої колони.

«Було. — читаємо в книзі да
лі, — прийнято рішення атаку
вати ворога. Керував цією опе
рацією талановитий партизан
ський командир 1. Д. Діброва. 
Опинившись в оточенні, оку
панти почали безладно відстрі
люватись. У цьому бою г.онн 
втратили близько 403 солдатів і 
офіцерів, 65 гітлерівців потра
пили в полон. Було розгром
лено обоз з 250 підвід, розбито 
120 автомашин, захоплено 350 
коней, 3 гармати, 7 мінометів, 
чимало військового споряджен
ня».
О ЕЛО Дмитрівна було важли- 

внм пунктом оборони воро
га на підступах до Знам явки. 
Саме тому на його захист фа
шисти кинули чималі сили пі
хоти, 14 танків, 8 самохідних 
гармат і значну кількість арти
лерії та мінометів. І псе ж, пе
ревага ворога в живій силі І 
техніці нс стало серйозною пе
решкодою для 800 партизанів 1 
чотирьох танків, що підтриму
вали їх.

Після втрати Дмитрівни фа
шисти особливо посилили обо
рону Знам’янки, яка була для 
них важливим стратегічним 
пунктом, воротами до Кірово
града.

«Де б не діяли партизанські 
8агони — робить загальний ви
сновок П. Автономов, — всюди 
вони проявляли сталеву ви
тримку, мужність, обізнаність у 
партизанській тактиці, уміння 
в надзвичайно складних умо- 
вах завдавати ворогові до- 
шпульних ударів, сковували 
його чималі сили».

Книга «Партизани. Дніпро» 
написана живою, дохідливою 
мовою на основі архівних до
кументів і спогадів безпосеред
ніх учасників подій, ілюстро
вана багатьма фотознімками 
тих, хто брав участь у битві за 
визволений Правобережної Ук
раїни.

4>.
капітаи у відставці-
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АІЛЬМ «Кому потрібен цей Вась- 
ко?» не можна дивитись без 

хвилювання. Тисячу разів правий 
його автор Сергій Володимирович 
Образцов, підкреслюючи, що нам 
потрібні сміливі, мужні, добрі, тіль
ки не жорстокі люди. Ці якості не 
народжуються, не виникають сти
хійно, а виховуються.

Трапляються випадки, коли шко
лярі «полюють» за тваринами з 
допомогою рогаток, луків, палиць, 

«Всяке вбивство... тварини нано
сить моральні збитки насамперед 
тому, хто вбиває, і ти.м, хто його 
оточує», — справедливо відзначає 
радянський письменник Ігор Акі- 
мушкін, чиї книжки про тварин на 
прилавках не затримуються.

Хіба не захоплювались ми вчин
ком учнів — братів Кривощокових, 
які мало не поплатились власним 
життям за врятування... горобця 
(журнал «Огонек», № 3 за 1974 р.). 
їх благородство, мужність, напо
легливість допомогли перемогти. 
Таких прикладів можна навести 
безліч.

Пенсіонер — кіровоградець Ва
силь Петрович Левнцькнй відклав 
будівництво на дачі, поки не під
росли пташенята і не вилетіли з 
гнізда, яке знайшли в штабелі цег
ли. Незабутня дружба з лосем у 
мисливця Петра Володимировича 
Кришевича із села Бережинка. І це 
не лише незвичайні факти. Просто 
— годівниці на балконі або на при
садибній ділянці, висипані на вид
ному місці крихти хліба у важкий 
зимовий час — все то кращі зразки 
любові до природи.

ДОБРОТЇ- 
ВМХОВУЮТЬ
Суворий її закон — покалічена 

чи хвора тварина стає здобиччю 
хижаків або ж гине. Трапилося б 
так і з малям косулі Борею, якби 
не добрі, чуйні люди села Губівки. 
У нього була пошкоджена нога. 
Щоб легше пізнавати Борю, одягли 

йому червоний нашийник. Недавно

■■■«■■шшняцпммі
Борю привезли до Кіровограда, 

влаштували на обласній станції 
юних натуралістів, оточили увагою 
і турботою.

На вулиці Пугачова, де розта
шована станція юннатів, завжди 
можна зустрітись з її працелюб
ними маленькими господарями, по
бачити їх вихованців: косуль, ли
сицю, їжачка Хомку, кроликів різ
них порід, пернатих. Кожне відві
дування дає багато нового, цікаво
го, радісного. Це справжня школа 
доброти і чуйності. Такі почуття 
виховує любов до природи.

М. НОЖНОВ.

Фото С. ФЕНЕНКА.

Люди, події, час

З НАРОДНИХ
ДЖЕРЕЛ

ТРАДИЦІЙНИЙ 
ЗВІТ

?
• 3 урочистій обсталої-

ці у неділю, ■ приміщенні 
Палацу культури імені Жов
тня відкрилася XV теат
ральна весна.

Самодіяльні драматичні ко
лективи області приїхали до 
Кіровограда на традиційний 
звіт перед глядачем. З кожним 
роком збільшуетьтп число ама
торів сцепи, зростає майстер
ність самодіяльних художніх 
колехтнвів, до свого репертуа
ру вони включають все склад
ніші драматичні твори, які зна
ходять широкий відгук серед 
глядачів. Цей рік осоолнво ра
дісний і приємний Для культ
армійців області. Напередодні 
Першого травня їм було вру
чено перехідний Червоний пра
пор Міністерства культури 
УРСР і Республіканського ко
мітету профспілки працівників 
культури за досягнуті успіхи а 
соціалістичному змаганні обла
стей республіки в 1973 році.

На XV театральну весну 
самодіяльні колективи при
везли новий репертуар. В 
основному це п єси наших 
сучасних драматургів — 
«Люди в шинелях» І. Рача- 
ди, «Тривожний світанок» 
Л. Сідельникова, «Співаючі 

■-*’ гітари» Л. Штейна, «Коли 
сходило сонце» Є. Крав
ченка, «Трибунал» О. Ма- 
кайонка та інші.

22 самодіяльних колекти
ви візьмуть участь у цього
річній театральній весні. 
Серед них — самодіяльні 
народні колективи Олек
сандрійського та Бобрине-
цького Будинків культури, 
Палацу культури імені Жо
втня та імені Калініна міста 
Кіровограда. Глядачі мати-
муть змогу переглянути ви
стави цікавих творчих ко
лективів з Бережинського 
сільського Будинку культу
ри Кіровоградського райо
ну, театрального колективу 
Побузького нікелевого за
воду, педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна, 

У**Світло5одського Будинку 
культури, Палацу їм. Леніна 
цього ж міста, Глинського 
сільського Будинку культу-

На фото: травневий цвіт.

І. ПОЧАТОК? НІ, ПРОДОВЖЕННЯ...

• 13 ТРАВНЯ — 125 РОКІВ
З ДНЯ народження 
УКРАЇНСЬКОГО 
ПИСЬМЕННИКА ПАНАСА
МИРНОГО
(П. Я. РУДЧЕНКА)

В тихому Миргороді на Полтавщині 1849 року в 
сім і дрібного урядовця народився хлопчик. Час, ко
ли прийшов він у життя, не відзначався бурхливи
ми подіями, та навіть у тихому повітовому містечку 
чувся гарячий пульс демократичної думки, і есе час
тіше ночами, то тут, то там будив людей стукіт кін
ських копит і важке гупання у ворота: то жандарми 
вели обшуки.

Малий Панас ріс допитливим І мовчазним: спостерігаючи 
життя, втаював свою внутрішню силу, бо не кожному від
криєш світле бажання добра іі справедливості, щоб вине
сти його на широкий шлях людського звершення. Закінчив
ши Галицьке повітове учи’ішце і не маючи змоги продовжу
вати освіту, Панас Рудченко йде на чиновницьку службу. 
Скромна посада, скромний образ життя. А вечорами у вік
ні подовгу не згасав вогник. Книги В. Бєлінського І М. Чер- 
ш'шевського, Т. Шевченка і М. Добролюбова — це було тс 
життя, до якого прагнуло, яким насправді жило серце май
бутнього письменника. Світогляд Панаса Мирного форму
вався під впливом революціонерів-демократів. І вже перші 
літературні спроби вказували на неабияке обдарування Па
наса Рудчснка, па його вміння змалювати навколишнє жит
ія без прикрас, реалістично, точно, хвилююче.

Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні, напи
саний разом з братом І. Біликом приніс і визнання, 
і славу для Панаса Мирного. Та Панас Рудченко, як 
і завжди, справно ходив уранці на службу, і ніхто 
із співробітників і че здогадувався, що то одна осо
ба — Рудченко і Мирний...

Панас Мирний як письменник залишив велику 
скарбницю творів. Тут і соціально-психологічні ро
мам «Поз'я», і невеликі оповідання, повісті «Лихі 
люди», «Голодна воля» і ряд комедій і драм «Пере
мудрив», «Згуба», «Лимерівна». Видатний письмен
ник дожив де часів Радянської влади, і життя його 
— це життя героїв його книг, які несли в собі вели
кий заряд соціальної напруги, боролися і зростали 
в боротьбі. 1

окремих райкомів і міськкомів ЛКСМУ показує: 
там. де вожатими стають за покликанням, де їм 
стпорюють хороші умови для праці — небагато 
охочих швидко розлучатися з обраною роботою. 
З 19 вожатих Олександрії тільки одна па почат
ку цього навчального року подала заяау про 
звільнення. Подібні справи в Знам'янському і 
Світлоподськоиу міськкомах. Олександрійському І 
Гайвороиському райкомах комсомолу.

Отже, причини інші. Які? Найвлучніше 
їх сформулювала якось у розмові дирек
тор одного з Будинків піонерів: «Деякі не 
знаходять себе самі, інших не знаходимо 
ми». Цс — по щирості Справді, вожатими

Іншого разу ті повідомлення приносили 
б радість, але зараз породжували триво
гу. І зростала вона пропорційно числу заяв 
на столі і телефонним дзвінкам, коли в 
трубці лунали такі щасливі голоси...

За кожну з цих дівчаток Вячеслав щиро 
радіз — досягли евзго, вступили до вузів і 
технікумів. Нехай щастить їм у студент
ському житті. Але те, що 13 шкіл з 24 на
передодні навчального року лишилися без 
старших піонервожатих, ие могло втішати. 
Здається; тільки-но підготували кадри для 
роботи, налагодили навчально виховний 
процес, і от тобі — за кілька днів резуль
тат усіх семінарів, бесід, нарад розтанув 
у просторі. Знову все починай спочатку. 
Але кого ж шукати на заміну? І чи надов
го вона? Чому все ж роз’їхалися дівчата зі 
шкіл?

Ось так у гарячі серпневі дні Вячеслав 
Забажай, секретар-заввідділом шкіл Но- 
.вомиргсродського райкому комсомолу зі
ткнувся з проблемою плинності кадрів во
жатих, проблемою, яка не дає йому спо
кою до сьогодні. Тоді ж він довідався, що 
проблема ця «з бородою», що він не почи
нає її, а лише продовжує. Порадили і «на
дійний» вихід — «спрацювати на відсіві...»

2. ВОЖАТА — ПРОФЕСІЯ ЧИ КРОК 
ДО ПРОФЕСІЇ?

Але, перш ніж розібратися в труднощах 
новомиргородців. давайте поміркуємо над 
тим, чи ж справді плинність кадрів вожа
тих можна вважати проблемою, і якщо гак, 
то в чому її суть?

Звернімось до статистики. У нашій області на 
початку цьою навчального року недорахувалися 
173 піонервожатих, що становить 28 процентів віл

приходять працювати зовсім юиі, які ще 
не визначилися на своєму життєвому шля
ху. ІІе виключено, що оберуть його дале-

Невесела історія про невеселі справи 
райкому, в якій розповідається про те,

ться з тою, що хтось недопрацював у кож-, 
ному конкретному випадку.

загального їх числа. Отже, проблема існує. Мас 
штабна, гостра. Чому?

Одна з перших так званих «об'єктивних» 
труднощів, на які вказують комсомольські 
активісти. — «проміжність» професії. Ос
танній термін розшифровується досить про-
сто — піонервожатим не можна бути все 
життя. А від цього професія стає ніби про
міжною ступінню до інших — кому до вчи
телювання, кому — на комсомольську ро- •
боту. для декого це — взагалі «затишне» 
місце, де можна перебути до наступних ек
заменів у вуз. Як би там не було, але все це 
створює певні умови для небажаного відсі
ву кадрів.

Та навряд чи можна погодитись з «об'єктив
ністю» таких доводів. Згадаймо, скільки працює 
у і.ас вожатих, для яких ця професія стала го
ловною справою їх молодого життя, якій відда
ли вони вже чимало років. Чотирнадцять літ пра
цює старшою піоііервожатою в Михайлівській се
редній школі Олсксаидрівського району Ольга 
Олексіївна Попалій. Вона — щирий, надійний 
друг дітей, і в той же час професіонаЛ-педагог,

— як «танталові муки» стали новомир- 
городськнми;

— чому В «живої» проблеми з’явилися 
«мертві» точки;

— де ВЗЯТИ вожату?

ко не з першого разу. Але заради їй туї 
можна тільки единим — шукати самим 
райкомівцям, шукати наполегливо, ретель
но тих юнаків і дівчат, для котрих робота 
з дітьми — близька, радісна, носильна. Цс 
не просто, але саме в цій справі, в доборі 
кадрів вожатих чимало недоліків.

Бажаючих стані вожатими значно більше, аніж 
вільних місць. Однак, коли підходить час запов
нювати вакансії, виявляється, що замінити тих, 
хто вибув — ніким, Той не готовий, той не здат
ний, той передумав. Тоді вирішується просто: у 
школи посилають слабо підготовлених юнаків і 
дівчат, здебільшого «відсіч» (тих, хто повернув
ся додому після невдачі на вступних екзаменах 
до вузу) з тим, щоб у процесі роботи підготупа
ти з них справжніх вожатих. Але скільки часу 
минав непродуктивно, скільки випадкових людей 
потрапляють у школи!

Чому ж так трапляється? Насамперед, у бага
тьох випадках комсомольські працівники ис зна
ють свого піонерського активу. Можливо, й ві
домі деякі прізвища піонерів і комсомольців, али 
не те, чи здатні попи самостійно пости роботу на 
відповідальному рівні. Адже на ділі їх ис ви
пробували: ані конкретних доручень райкому
комсомолу, ані серйозних завдань районної ради 
піонерської організації вони не виконували.

У багатьох організаціях запущено роботу з ре
зервом піонервожатих. Часом вона не йде далі 
складання списку.

Є ще одна проблема, про яку чомусь забува
ють: профорієнтація. Гак, саме профорієнтація. 
Адже нерідко трапляється, шо вчорашні випуск
ники дуже поверхово знають про особливості ро
боти пожатого, хоча сподіваються працювати 
саме ними. Отут би вчасно їм підказати?

І таких причин можна назва ги чимало. 
Загальний же масштаб проблеми складав-

3. ЗА НАПОЛЕГЛИВІСТЬ — НУЛЬ
Як же вирішують цю проблему у Ново* 

миргородському районі? Давайте поверие-, 
мось до серпня минулого року, де ми зали
шили секретаря райкому Вячеслава Заба-. 
жаиа в скрутному становищі. Справді, то*, 
ді йому було нелегко — на яку громад
ську активність школярів можна розрахо
вувати. коли в навчальних закладах неста
ло більше половини піонервожатих, та й се
ред секретарів комсомольських організацій 
відбулося чимало змін. Дазия проблема по
стала, як ніколи гостро.

Що ж райком? Можливо, це стало те
мою обговорення на бюро? Ні. Роботу з 
піонерськими во’жатими тут вважають, ма
буть. другорядною. Протягом року, при
наймні, про неї жодного разу ранкомівці 
не згадували на своїх засіданнях. Можли
ві, до вирішення цієї проблеми залучили 
комсомольський актив району — адже про
блеми сільської школи — турбота всього 
комсомолу? Теж ні.

Новомиргородці «спрацювали» на «від-, 
сіві».

Можуть закинути, чому ми так детально зупи
няємося на справах, досить віддалених у часі. 
Відповімо: тому, що асе може повторитися І цьо
го року. Настає літо, і чимало піонервожатих 
уже готують документи прийомний комісіям ву
зів і технікумів. Хто знає, скількох з них 1 ве
ресня покличуть уже не шкільні дзвінки? А II 
райкомі комсомолу зовсім не готові до цього, як 
І раніше, належної заміни в районі немає. Що- 
правда, при Будинку піонерів існує список «ре
зерву», але в райкомі його немає, та il сказати 
щось суттєве про своїх майбутніх пожатих тут ііо 
можуть. Забули тут і цікаву ініціативу. Кілька 
років тому у Новомищородській середній школі 
їй 2 старша піонервожата вела групу старшо
класниць, яких готувала до роботи вожатими. 
Зараз же про це пам’ятають тільки ветерана. 
Нічого не робиться і в справі професійної орієн
тації учнів у цьому плані.

Можливо, надії покладаються на шефі«, 
комсомольців виробничників? Теж не схо
же У папці секретаря райкому лежить ли
ше коротенький список з чотирма прізви
щами вожатнх-колгоспників із села Тиш- 
ківки Оце й уся інформація по району. Ще 
один аргумент: на звітно-виборні збори до 
комсомольців Капіганівської середньої, 
школи, пз яких ми побували, не прийшов 
ніхто з шефів, хоча цукрозавод, де вони 
працюють, розташований зовсім поряд.

Так. нього року з нинішніми вожатими в 
І Іовомиргороді попрацювали багато і рс-. 
гулярио. Але чи не ніде вся ця робота зно
ву нанівець? Адже заміни фактично не під
готовлено. І вересень знову може піднести 
минулорічні сюрпризи.

О. РАК1Н, 
спецкор «Молодого комунара».

ІІовомиріорокський район.
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Цікаво пройшли -імагкння першого етапу першості країни з багатоборства 
ГПО на приз газети «Комсомо.чьснвя правда» в колективі фізкультури «Феьс.і» 
(м. Знаю янка).

♦ото О. БОРИСОВА.

(М). 19.40 — Вистава Киїн- 
ті.кого театру оперети. (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час*. 
(ЛІ). 21.30 — Продовження ви
стави. (К). 22.30 — Тележур
нал «Старт». (К). 23.15 — «На 
ланах республіки». (К). 23.20 

Вечірні ноигінн. (К).

ЧЕГПВЕР

18.1111 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Дли малят.
«Мандрівки Гнатика-юннати- 
ка». (Дніпропетровськ). 19.00 

Програма «Вісті». (Ц)4
19.30 -- ФІльм-коіікерт. (К),
19.55 — «Слово — боєць*. 
(K). SI.00 — Програма «Чиє».
(М). 21.80 — «Сільського™1«».-!
царський тиждень». (K). ’.'1715 
— Художній фільм «Давним- 
давно». (К).

А Продовжуються поєдинки другого етану 
всесоюзних юнаиькпх зональних змагань з 
футболу. Чстзгрту »устрій юиі вихованці кі
ровоградської «Зірки» просели иа своєму по
лі з спортсменами сумського «Фрун.уїнця». 
Напруженим був цей поєдинок. Перший тайм 
закінчився безрезультатно — 0:0. За п'ять 
хвилин до кінця основного часу одну із атгк 
використовують господарі поля і їх нападаю
чий Василь Пістоль головою зебнкаг гол у 
ворота сумчая. Отже, виграш і мінімальним 
рахунком >“» І:ї).

В п’ятому турі каші юні земляки грали у 
Полієві з місцевою командою «Колос». І тут 
перевага були на боці предстаппиків «Зірки». 
Вони двічі примушували полтавчан ровиочи- 
нати гру з центра. Автором обох м'ячів буе 
иіроаоградегіь Віктор Стеченко. Це — трз’тя 
підряд перемога юних вихованців тренерів 
Юрія Горожвикіяа та Андрія Голотенка.

мжкяммвмнВТВІРНЕ ТАБЛО

Шостий матч «Зірки» проведе у себе, в не 
ділю. 19 травня, з командою дитячої юнаць- 
кої Спортивної школи міста Полтави.

А Тривають змагання на першість україн 
ськоі ради ДСТ «Буревісник» з футболу. Чер
говий матч команда факультету фізичного 
виховання Кіровоградського педагогічною ін
ституту імені О. С. Пушкіна провела на сво
єму полі з сгіорісмепамн Львівського медвя
ного іясгигуту,

В першій половині Валерій Гринер і Віктор 
Дсхтяр двічі примушують воротаря львів’ян 
виймати м'яч із сітки. В другому таймі ще 
три рази гості розпочинали з чентра поля 
Авторами голів були — Гример, Дехтяр та 
Олег Сучков. Фінальний свисток пролунав то
ді, коли ни рахунку медиків були п’ять «су
хих» топів Кіровоїрадці продовжують боро
тьбу за чемпіонський титул свого товариства.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05
— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30—Фі.тьм-
спектакль «Село Степпнчико- 
ве та його мешканці». (М). 
15.35 — «Партійне життя». 
(Миколаїв), іб.іо — «Музич
на естафета юних». (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). 17.00 — Перший 
всесоюзний огляд телефіль
мів, присвячених робітничому 
класу. (К). 17.40 — Для Ді
тей. Мультфільм «Лісові каз
ки». (К). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Для дітей. «Загадки І підтал
ин». (М). 18.30 — «Наука
сьогодні». (М). 19.00 — Про
грами «Вісті». (К). 19.40 — 
«На варті здвоювані, соціа
лізму». (М). 19.55 — Телеві
зійний багатосерійний спек
такль «От такі Історії*. Істо
рія І. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Телеві
зійний фільм-коїтерт. (М). 
22.30 — Спортивна програма. 
По закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20
— Новини. (К). 11.30 — Му
зичний антракт. (К). 11.35 — 
«Шкільний екран». Суспіль
ствознавство для учнів 10 
класу. (К). 12.05 — Музичний 
антракт. (К). 12.20 — «Управ
ління — проблема комплекс
на». (Харків). 12.50 — «Сол
датська доблесть». (К). 17.00
— Ксльорове телебачення.
Концерт. (М). 17.30 — «Почни 
докерів півдня*. Теленарис. 
(М). 18.00 — «Поезія». (Дніп
ропетровськ). 18.30 -- Дли Ді
тей. «Сонечко». (К). 19.10 — 
Кольорове телебачення.
«Творчість народів світу».

ПЕРША ПРОГРАМА. 0.05
— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — «Кри
голам приймає бій». Телена
рис, (М). 10.00 — Поезія. (М). 
10.15 — «У небі — планери». 
Телевізійний художній фільм. 
(Польща). 18.25 — «Музична 
естафета юних». (Запоріж
жя). 17.00 — Перший всесо
юзний огляд телефільмів, 
присвячених робітничому кла
су. (Донецьк). 17.45 —-«З сте
пових джерел». (Кіровоград). 
18.30 — Ленінський універси
тет мільйонів. (М). 19.00 —
Музика радянських компози
торів. (М). 20.00 — Телевізій
ний багатосерійний спектакль 
«От такі історії», історія II. 
(М). 2і.09 — Програма «Час». 
(М). 2І.30 — «Молоді голо
си». Всесоюзний телеконкурс. 
(М). 22.40 — інтербачення.
Велогонка світу. (НДР). 22.55
— Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.20
— Твори М. Шолохова. в ми
стецтві. (М). 17.00 — «Шахо
ва школа». (М). 17.30 — Ко
льорове телебачення. Для 
школярів. Співає дитяча хо
рова студія «Веенявк«*. (М.)

Гіяпіницч
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05

— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). Я.20
— Новини. (Лі). 9.30 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. «У ляльковому магази
ні». (М). Ю.ііО — Теленарис. 
(Лі). 10.30 — Назустріч п’ято
му міжнародному конкурсу 
їм. ГІ. І. Чайковського. (М). 
11.00 — Традиційний збір-ау? 
сі річ будівельників 1 оранок- 
ського автозаводу. (М). 17.00
— Перший всесоюзний ОГЛЯД 
телефільмів, присвячених ро
бітничому класу. (К). 18.03 —* 
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Для дітей. «Ве
селі нотки», (М). 18.35 — Ко
льорове телебачення. Худож
ній фільм «Четвірка з спі
вів». (М). 19.40 — Телевізій
ний документальний фільм 
«Танцює Надя Паялоиае. 
(Перм). 20.00 — Телевізійний 
багатосерійний спектакль «От 
такі Історії». Історія ПІ. ЇЩ- 
2ІЛ0 — Програма «Час».ТмУ- 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. «Голубий вогник». Но- 
иторення від І Травня. (-АА/.

ПОПРАВКА
В минулому номері газети з вини колишнього літпрадін- 

инка редакції М. Віденка допущена груба помилка. В тек
сті до фото «Його «зелена вулиця» и першому абзаці пер
шої колоиюі слід читати «Молодому комуиісгу випала чєеіь 
брати участь о історичному ’XXIV’ з’їзді КПРС. Як одному 
з кращих, йому довірили провести перший слектрспоз.. » 
і далі за текстом.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
1»ЖІ

шкули піти /тат
і

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ їм. П. Г. ТИЧИНИ

ОГОЛОШУЄ

набір студентів иа 1974—75 навчальний рік 
на І курс

СТАЦЮІІЛР1ІОГО ВІДДІЛЕННЯ -’

а) фізико математичний факультет — спеціаль
ність «математика і фізика.* (5 років навчання).

Вступні іспити, з математики (письмово і усно), 
фізики (усио), украіасьхої мови і літератури (твір);

б) природничий факультет — спеціальність «біо
логія і основи сільського господарства» (5 років на
вчання).

Вступні Іспити: з біології (усне), хімії (усно), 
фізики (усно), української мювн і літератур» (твір);

в) факультет пл'Сіговкч вчителів почагисних кла
сі« — спеціальнім ь «педагогіка і методика початко
ве? освіти» (4 роки навчання).

Вступні іспити: з української мови і літератури 
(письмово, усио), математики (усно), історії СРСР І 
(усно).

Прийом документів з 20 червня по ЗІ липня.
Вступні іспити з І по 20 серпня.

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕ!ІНЯ:
а) факультет підготовки вчителів початкових кла

сів — спеціальність «педагогіка і методика початко
вої освіти» (5 років навчання).

Вступні іспити: з української мови і літератури 
(письмово і усно), \і а тематик і: (усно), історії СРСР 
(усно);

б) природничий факультет — спеціальність «біо
логія» (5 років навчання).

Вступні іспити: з біології (усно), хімії (усно), фі 
зики (усно), української мори і літератури (твір).

Прийом документів з 20 квітни по ЗІ травня.
Вступні іспити з І червня по 20 червня.
З спеціальності «біологія» заяв» приймаються від 

Фсіб, які працюють в школі за даною спеціальністю 
або закінчили педучилище.

Примітне: Вступники, які не атестовані з української 
мови та літератури, сн.чадають екзамени з російської мопн 
та літератури.

Заява подається на м’я ректора інституту. До неї 
додаються: документ.про середню освіту (оригінал), 
характеристика для вступу у вуз, медична довідка 
(форма № 286), 4 фотокартки (розміром 3X4 см). 
копія трудової книжки.

.Адреса інституту; Черкаська область, м. Умань, 
вул. К. Маркса, 2.

РЕКТОРАТ.

ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНИКОВД

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА ДЕННЕ, ВЕЧІРНЄ І ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ 

1974-75 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
за спеціальностями:

денне наечлння: математика, при
кладна математика, фіаикл, астрономія, 
хімія, біологія, фізіологія, зоологія і бо
таніка, географія, гідрогеологія та ін
женерна геологія, історія, українське 
мова і літератур«, російська мова і літе
ратура, ромвно-германські мови і літе
ратури (англійська, німецьке, французь
ка та іспанська), правознавство;

•ечірнс навчання: математика, фізи
ка, хімія, біологія, географія, історія, 
російська мова і література, українська 
мова і література, англійська філологія, 
правознавство;

заочне навчання: математика, біоло-

гія, зоологія і боташке, географія, істо
рія, російська мова і література, укра
їнська мова і література, романо-гер- 
манські мови і літератури (англійська, 
французька і німецька), правознавство.

Заяви про вступ до університету 
Приймаються: на денне навчання — з 20 
червня по 31 липня; на вечірнє і заоч
не навчання — з 20 квітня по 31 липня.

Строк вступних іспитів: на денне на
вмання — зі по 20 серпня; на вечірнє 
і заочне навчання: з 1 по 20 череня і 
з 1 по 20 серпня (у два потони).

Документи висилати поштою збо по
давати особисто на адресу: 270000, 
м. Одеса, вул. Петра Великого, 2.

РЕКТОРАТ.

ОДЕСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗВ’ЯЗКУ імені О. С. ПОЛОВА

оголошує прийом на перший курс
Факультет автоматичного електро

зв’язку (АЕЗ). Спеціалізація з проекту
вання, виробництва і експлуатації місь
ких і міжміських автоматичних толе" 
фонипх станцій, систем передачі дис
кретної інформації, систем телеграфії і 
фототелеграфії; електроніка, імпульсна 
техніка; автоматика і обчислювальна 
техніка.

Факультет багатоканального електро
зв’язку (БЕЗ). Спеціалізація з проекту
вання. виробництва і експлуатації хви- 
лепровідних, кабельних і радіорелей
них суегем зв’язку; магістральний зв’я
зок, космічний зв’язок через штучні су
путники Землі.

Факультет радіозв’язку і радіомов
лення (РЗ та РМ). Спеціалізація з про
ектування і експлуатації радіоприй
мальних та радіопередавальних центрів; 
радіозв’язок з рухомими об’єктами; тс-

лсбачення; звукозапис та електроакус
тика.

Факультети вечірнього і заочного на
вчання, а також Київський заочний фа
культет За такими спеціальностями: 
автоматичний електрозв’язок, багатока
нальний електрозв'язок, радіозв’язок і 
радіомовлення ,

Прийом документів па факультети 
денного навчання з 20 червня до ЗІ 
липня.

Вступні екзамени з І серпня.
Прийом документів на вечірнє і заоч

не відділення з 20 квітня до ЗІ липня.
Вступні екзамени з 15 червня ното-

ками.
Додаткові відомості 

йому можна одержати
про умови при- 

__ ____ _ _ _ в приймальній 
комісії інституту за адресою: м. Одеса, 
270020, вул. Челюскінців, І, телефон 
3-23.-44.

РЕКТОРАТ.

! у) Наша адреса і теле^о Газеїа виходить’ 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіроваград-50, сул. Лунзчврського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського шиття — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу лисг'в і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
ськово-патріотичното виховання та спорту 2-46-87.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова
обласного управляя у справах видавництв, 

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

Зам. № 1320&. Тираж 5‘.)700.
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ПОГОДА

Сьогодні на т'.’рптпрії об
ласті і міста Кіровограда 
передбачається лепелнка 
хмарність, вітер північно 
східнліі, 5—9 метрів па се
кунду. Температура повітря

МІСІ-

ОННКПВСЬКЕ
СІЛЬСЬКЕ 

ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 7 >

проводить набір учнів

на 1974—75 мави-ельний . 
рік

для підютовни:
- ■ ■ » 
трактористів - машині-, 

стів широкого профілю 
(строк навчання 2 роки);, 
трактори "лів - машиністів: 
третього класу (строк на-( 
вчення 1 рік); майстрів-, 
наладчиків тракторів’
(строк навчання 6 міся
ців); трактористів для ро
боти на тракгооах Т-150 і: 
Т-150К (строк навчання: 
З місяці).

Приймають юнаків і 
дівчат віком від 15 рокіо 
з освітою за 8—10 класів. 

Не спеціальність трактори-:-; 
та для роботи па тракторах 
Т-150 і Т-150К приймають: 
трактористів - машиністів за 
нагіразл^ілмр. . колгоспів,, 
радгоспів та Інших ергавіза-: 
цій Г:бс; нЬтіраплень. За ііи-’’ 
ми зберігається середній за-, 
робіток за місцем роботи, а: 
в училищі вони одержують; 
стиііеинію (20 карбон,-іепп' 
місяць).

Еипускники десятих, 
класів і воїни, звільнені в 1 запас, навчаються за ско
роченою програмою Іі 
одержують стипендію Е 
розмірі 35 карбованців на! 
місяць.

Учнів забезпечують: 
безкоштовно гуртожит-^ 
ком, спецодягом, трира-; 
зовим харчуванням, поки! 
одержують стипендію.

Початок занять з 25 
серпня і далі — в міру 
комплектування груп.

Для вступу п училище по-- 
трібно подати: запну на ім’я 
директора училища, гпітобіо- 
Графію, паспорт або свідоцт
во про народження, свідоцт
во про освіту, донідну з міс
ця рро-хппання і про склад 
сім'ї, характериепк^ зі шко
ли, медичну лові.чку про 
профілактичні щеп.к-ніиі, чо
тири фотокартки (3x4 сан ги 
метри). /V/

Адреса училища: 317451,' 
Кіропогргдськп сбяань. 
Маловисківський раїі&'Ь 
с. Оникієбе. ^.г .

>. ДРИі’АЙЛО.-----------
каиітан у відставці.
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