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альному Комітетові Компартії України 
Президії Верховної Ради Української PCP 
Раді Міністрів Української PCP

С ДРУГИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЛЬЯРД

КИЇВ, 29 жовтня. (РАТЛУ). Сьогодні, в 
день народження Ленінського комсомолу, 
в Палаці культури «Україна» відбувся уро
чистий пленум міськкому ЛКСМУ за учас
тю комсомольського активу міста, присвя
чений врученню Київській міській комсо
мольській організації ордена Червоного Прапора.

З великим піднесенням було обрано почесну прези
дію в складі Політбюро ЦК КПРС па чолі з Гене
ральним секретарем ЦК КПРС товаришем Л. І. 
Брежнєвим.

ОРДЕН
НА КОМСОМОЛЬСЬКОМУ
ПРАПОРІ

Тепло зустрінутий присутніми па урочистому пле
нумі виступив член Політбюро ЦК КПРС, член Пре
зидії Верховної Ради СРСР, перший • секретар ЦК 
Компартії України товариш В. В. Щербпцькпй.’ Він 
оголосив Указ Президії Верховної Ради СРСР і під 
бурхливі оплески учасників пленуму прикріпив орден 
до прапора комсомольської організації міста-героя 
Києва.

Учасники пленуму одностайно прийняли вітальну 
телеграму Генеральному секретареві ЦК КПРС това
ришеві Л. І. Брежнєву, листя Центральному Коміте
ту КПРС і ЦК Компартії України.

В роботі урочистого пленуму взяли участь члени і 
кандидати в члени Політбюро ЦК Компартії України 
Г. І. Ващенко, І. С. Грушсцький, І. К- Лутак, О. П. 
Ляшко, В. О. Сологуб, О. Л. Титаренко, В. 10. Ма- 
ланчук, Я. П. Погребняк, В. В. Федорчук, В. М. Ци
булько.

Центральний Комітет КПРС, Президія Верхов
ної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР палко по
здоровляють колгоспників, робітників радгоспів, 
спеціалістів сільського господарства, вчених, пра
цівників сільськогосподарських органів, заготі
вельних і транспортних організацій, колективи 
промислових підприємств, партійних, радян
ських, профспілкових і комсомольських праців
ників, усіх трудящих Радянської України з вико
нанням соціалістичних зобов’язань по продажу 
державі мільярда пудів зерна.

Українські хлібороби другий рік підряд вихо
дять на високі рубежі по виробництву і продажу 
зерна, і це стає славкою традицією, якою пишає
ться весь радянський народ. Продаж мільярда 
пудів хліба — чудовий успіх трудівників сільсько
го господарства республіки, великий вклад у 
справу виконання рішень XXIV з’їзду кПРС по 
розвитку економіки країни і піднесенню добро
буту радянського народу.

______________________________________________
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАПТЕСЯІ

ШЮІНИ

ОБКОМУ ЛКСМУ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ-

В ЖНИВА визначального року п’ятирічки па латі Кірово- 
градщини вивели свої агрегати півтисячі молодих ком

байнерів. Вони вписали незабутні сторінки в боротьбу за ук
раїнський мільярд пудів хліба. На трудову доблесть вело й 
кликало прагнення виконати накреслення XXIV з’їзду КПРС, 
наказ XVII з’їзду комсомолу.

На постамент шани «МК» сьогодні заносяться переможні 
змагання на приз газеги «Молодий комунар» «Кращому мо
лодому женцю Кіровоградщини».

Микола ЛАНКРАТОВ
15 702 центнера зерна намолотив молодий комбайнер 

на збиранні хліба в колгоспі імені Фрунзе Долинського 
району. Цей рекорд він встановив, працюючи на ком
байні «Колос», і йому по праву дістався вимпел облас
ної молодіжної газети.

Досягнення Української PCP у розвитку 
ськсго господарства — це результат самовідда
ної праці працівників колгоспів, радгоспів, усіх 
трудящих республіки, великої організаторської І 
політичної роботи партійних, профспілкових і 
комсомольських організацій, радянських і госпо
дарських органів, наполегливої боротьби за все
мірне підвищення ефективності сільськогоспо
дарського виробництва.

Центральний Комітет КПРС, Президія Верхов
ної Ради СРСР, Рада Міністрів СРСР висловлюють 
упевненість, що трудівники України, використо
вуючи все зростаючі можливості і резерви, до
б’ються на основі інтенсифікації дальшого зро
стання виробництва зерна, інших продуктів зем
леробства і тваринництва, успішно виконають І 
перевиконають плани дев'ятої п'ятирічки. 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРЕЗИДІЯ

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ
КПРС РАДИ СРСР

Не поступились, 
витримали гарт.

І знову радість лине
над ланами:

Підносимо вже 
другий наш мільярд 
Країні —- 

хліборобськими 
руками!

ішюаюрвш
ІГЬ’ 11ІЕІІИЦІ вигнали по пояс. І густі, 
11 здається, кинь ціпок, не впаде до
лу. Навіть гарячий подих полуднево
го вітру вже не в силі розігнатися 
хвилею по колоссі: стоїть обважніле 
1 шурхотить шовково: «прийшла 
йора».

Край поля дослухалися колосково
го голосу двоє. Вони прийшли сюди 
зранку, і стоять зараз поруч. Вітер 
куйовдить буйну чуприну чорнявого, 

_х- в шанобі торкається сивини його су
сіди. Та нараз дзвінка тиша огортає 
все довкола — поле влаштовує уро
чисту хвилину своїм господарям — 
вчителеві і учню його.

— Хорошого ужинку тобі. Толю. 
Щоб зупинявся твій комбайн тільки 
за твоїм бажанням, — порушив тишу 
старший — вегоран-хлібороб Григо
рій Миколайович Бобко. 

відповідь Анатолій Самойленко і 
шкодує, що нема ще таких слів, які б 
сповна передали його щиру * повагу 
до вчителя.

Напутнє слово -• як хороший за
пас заряду перед боєм. З ним прихо
дить впевненість, віра в свої сили, 
словом — готовність подолати, мож
ливо, нелегке випробування. І його 
таки довелось пройти.

Жнива на жнива не схожі. Це добре 
знають на селі. А цього літа вони були 
прямо-таки не з легких. Травостій — по 
пояс, колосок до колоска ледь не впри
тул — така пшениця вродилась. Спробуй 
приладнатися: барабан забивається на 
нормальній швидкості, де вже там гово
рити про темпи збирання. Та саме від 
темпів залежала схоронність вирощеною 
врожаю І за них комбайнери боролися 
ножного погожого дня. В пій боротьбі МО
ЛОДИЙ комуніст Анатолій Самойленко вів 
за собою товаришів.

Шість комбайнерів у Мар’янівському 
відділку радгоспу. Окрім Федосія ФсдосІ- 

,^І2»«2>ц_Шевченка^_піо вже .'іо рокіп пр а і і,юв 

механізатором, всі — ровесники Анатолія. 
То ж на рівних силах і суперництво наби
рає особливого змісту. І виграє в ньому 
той, хто обходжу« машину, як щойно при
дбану новинку, хто вірний полю не за за
робіток, а за покликанням серця. І вигра
вав не раз Анатолій. Бо, як розповідає 
керуючий відділком Михайло Павлович 
Босько, Анатолій по звуку розпізнає по- 
ламкії у своєму комбайні ї безпомилково. 
В минулому році комбайном СК-4 обмо
лотив 9300 центнерів хліба, в позаминуло
му— 6200. Б’є спої рекорди Анатолій. То ж, 
коли па відділок прийшли два новеньких 
«Колоси», Анатолію першому запропону
вали спробувати сили па одному. Мовляв, 
досвід є, освоюй нову техніку. Другого 
«Колоса» вручили Анатолію Ребежі —• 
давньому суперникові Самойленка по зма
ганню.
Д ЗА п’ять днів до косовиці вовн 
** разом обійшли поле, па якому за 
вказівкою агронома відділку Миколи 
Хомича Дідпка мали починати жни
ва. Таку звичку виробив у собі Ана
толій Самойленко. Перш, ніж завес
ти комбайна в загінку, вивчити поле, 
дізнатись, де і на яких швидкостях 
комбайн пускати, де. па який зріз 
косити. Це. щоб потім рівно працю
вала машина, щоб ти диктував свою 
волю полю, а не воно тобі.

Попередні підрахунки показували 
па хороший врожай, його планували 
ще з осені минулого року. Засіяли 
площі сортом «Кавказ» першої ре
продукції. Досвідченим трактористам 
довірили цю справу В. П Бовкун, 
М. М. Савченко. ІЗ. А. Бурда, С. Литви- 

пев — сіяли перехресним способом. 
В минулому році це дало добавки до 
врожайності па гектарі мало не 10 
центнерів.

Вдячно згадали сіячів в перший 
день жнив обидва Анатолії. За ста
рим хліборобським звичаєм зірвали 
по колоску, розтерли в долонях:

— Шістдесят дві зернина! Оце то 
колосі

— Буде роботи. Поїхали.
Навіть вибірково того дня зібрали по SS 

центнерів з гектара. А в середині жнив, 
коли пшениця вистоялась, з бункера йшло 
й по 01 центнеру на. клині в 158 гектарів. 
В ті дні Анатолій щиро жалкував. що 
вночі випадають роси. Про втому забув 
мабуть тому, що не думав про неї. При
ходив додому далеко за північ, а вже в 
чотири години ранку — швидкі збори — І 
на польовий стан. Так було в vei жнивні 
дні. Анатолій часом не помічав цього — 
бо чого кликало поле, таке щедре хлібом, 
як ніколи. Розібратись в його настрої — 
все одно, цби зазирнути в саме єство хлі
бороба. ІЦо керувало ним. коли піп мало 
не добу перебував у полі, на машині? 
Звичайно, обов’язок комуніста. І. бет сум
ніву, звичайна порядність людини, яка ще 
дванадцять років тому присягнула на вір
ність хлібові, ( зацікавленість в успіхові 
загальної справи. Це так звично для Ана
толія, що старші товариші говорять про цс 
мимохідь.

Спокійний, врівноважений — так і 
напрошуються до визначення харак
теру Анатолія саме пі слова.

(Закінчення на 2-й стор.).
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(Закінчення).
Та бачна свого тезку Анатолій Рс- 

бежа і в іншому настрої довелося 
працювати всю косовицю разом. Адже 
жнива — це не лише радість щедро
го врожаю, а й готовність постояти 
за нього. Як зараз пам’ятає Самой
ленко один із сумних днів, коли він 
відстав від товаришів. Йшов собі 
комбайн рівно її плавно, коли це на
раз майже не піддається кермо. Не 
хотів вірити, а в думках майнуло: 
«Щось з колесами». Зупинив машину. 
Володя Босько, помічник, вже біг 
дивитись, в чому річ. Так і вийшла: 
полопались швелера задніх колег. 
Порушуючи правила руху, Анатолій 
і Володя вскочили в кабіну до Леоні
да Івановича Лаврепюка, що возив 
зерно від їх комбайна — і на пошук ', 
зварювальників. Майже три години 
ремонтували комбайн і того дня 
Анатолій намолотив всього 58 цент
нерів. Це була перша і остання по- 
ламка па йою комбайні за час збн- 
рання. Відносить її не тільки на ра
хунок заводських огріхів, а й на те, 
що ще не освоїв досконало нову ма
шину. Так як Анатолій — зорієнтува
тись на швидке усунення поламкп — 
можливо, вчинив би кожен. Але ЧИ 
кожен би на його місці визнав і свою 
долю виші? Питання. Для цього тре
ба бути дуже вимогливим до себе... 
ПРОСТОЮВАННЯ па жнивах бу- 
• • ли у Анатолія і опісля. Він їх 
жартома «иезапланованнми» називає. 
Це, коли дощ, як з відра, і коли після 
дощу ніяк не підтряхне земля, не під
сохнуть валки. Такі дні Анатолій теж 
відносить до сумних. І відчуває ніби 
якусь провину перед ЛЮДЬМИ» ЩО ОСІ» 
вій, такий дужий, маючи таку хоро
шу машину, а безсилий перед сти
хією. Руками б закрив поле, аби ко
лоски не прибивало до землі, аби 
дощ не вибивав зерна долу.

Не лише з радісних днів складали
ся жнива у Анатолія Самойленка і 
його товаришів. І все ж радісних бу
ло більше. У відділку зібрали нше-

ниці на круг по 53,2 центнера з гек
тара. 1 па святі останньої загінки 
Анатолія Самойленка привітали пер
шим. За жнива він з своєму радгоспі, 
а потім ще в сусідньому колгоспі 
«Росія», куди приїхав допомагати, 
намолотив 14100 центнерів зерна. 
Це — найвищий обмолот на «Колосі* 
по району і друге місце по області 
серед досягнень молодих комбайнерів 
Кіровоградщиня. Якщо із зерна, зі
браного Анатолієм за дванадцять 
його жнив, випекти хліб, ним можна 
годувати протягом року ледве не два 
з половиною мільйона чоловік.

Нелегкі умоем, в яких доводилося збира
ти хліб Анато.тісві Самойленку, йою су
перникові Анатолію Ребсжі, всім, хто 
стояв па чатах нинішніх жнив, розкрили 
кращі риси характерів хліборобів. Сам 
Анатолій не раз допомагав порадою і ді
лом своїм товаришам, в скрутну хвилину 
на допомогу прийшли йому. 1 ось постав
лені на колодки комбайни в бригаді. Ана
толій вже двічі міняв машину. Спочатку 
пересів на цукрозбнра.тьнин комбайн, по
тім, на трактор: зараз оре землю під 
ячмінь. Робочий день восени коротший літ
нього*— час е й подумати, обміркувати, 
все, то зібралося ще зі жнив, а то и ще 
раніше,-

— Груповий метод па збиранні ко
мі їло вносить чітку організованість, 
стислий ритм. Та одне горе — все-та
ки не витримують напруги комбайни, 
обламуються. Тоді справні пішли, а 
той (поламаний) паздогапяє їх, аби 
швидше. Про якість його роботи го
ді й думати...

— Зібралися б одного разу ком
байнери і замовили б конструкторам 
збудувати ідеальний комбайн. Щоб 
вібрації не відчувалося, щоб зати
шок в кабіні, вентилятор, шуму до 
мінімуму — словом, як у кабіні пі
лота...

Це мрії Анатолія, ного спостере
ження. Він говорить про них, гово
рить цікаво, захоплено, щиро. Бо це 
в ньому викликає ного вірність землі, 
хлібові, який він дарує людям. Бо 
це — головне в його житті.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Радгосп «Мар’янівський» 
Маловисківського району.

/“*ЩГГОМ прийшло в паш район повідомлення про про- 
даж державі українського мільярда пудів хліба. Ця 

подія сталася напередодні 57-ї річниці Великого Жовт 
пя. і в цьому закладено глибоко патріотичний зміст — 
святам радянські люди готують гідні подарунки. А що 
може бути вищого для хлібороба, ніж виконання пер
шої заповіді перед державою.

У вінець ударної праці на ланах України вагомо впле
лися досягнення трудівників Ульяновського району. 
Найвищої врожайності ранніх зернових добилися вони 
в межах області, виростивши і зібравши на круг по 38,1 
центнера з гектара. Молоді хлібороби „району сповнені 
почуття гордості за своїх батьків і старших товаришів 
по праці, пишаються і им, що в гарячу пору жнив стояли 
і ними пліч-о-пліч за штурвалом комбайна, за кермом 
автомобіля, не шкодували сил, не рахувалися з часом.

Сьогодні то иже історій, а тоді готувались до виходу в поле, 
як до бою. Збиральна техніка — в зразковій і повній готовносгі, 
і люди — u очікуванні команди: «Рушай!». В комсомольсько- 
молодіжній тракторній бригаді колгоспу «Родина» комбайнери 
два останні дні перед косовицею вже й ночували в польовому 
стані, не йшли додому, щоб бути готовими завести машини зл 
першим сигналом спеціалістів, бригадира Анатолія Харкавого 
І коли наспіла ця відповідальна мигь, проводжали своїх батьків 
і старших братів най
молодші громадяни 
колгоспу — діти під
готовчої групи дит
садка. Дорослі слово 
дали — зібрати виро
щений хліб до колос
ка і дотримали мого. 
Перше місце по ра
йону завоював в со
ціалістичному зма
ганні на жнивах ко
лектив комсомоль-
сько-.молодіжної трак
торної бригади колгоспу

Жнива назвали імена цілої гвардії ударників хлібно
го лану. ГІерехідппй вимпел райкому комсомолу попе
ремінно був вручений тільки па початку косовиці Естг- 
димирові Шпортко — комбайнерові з колгоспу імені Ле
ніна, Дмитрові Северешоку — з колгоспу імені Шевчен
ка, Анатолію Бурлаці і Віктору Рачпнському — з кол
госпу імені Щорса, Михайлові Поліщуку — з колгоспу 
імені Орджонікідзе. А на фініші збирання переможцем 
серед молодих комбайнерів став екіпаж, очолюваний 
Михайлом Поліщуком, на друге місце вийшов екіпаж 
Дмитра Ссвереніока, третє місце розділили екіпажі Вік
тора Рачипського та Володимира Шпортка.

Вже закінчуються й другі — осінні жнива. Історією 
стануть гарячі дні літніх збиральних робіт визначально
го року п’ятирічки.

Сьогодні міг вправі спитати себе, як ми це зробили, 
як витримали досить не простий екзамен. Про це сьо
годні можемо говорити без обмовок. Тому, що кожен 
юнак і дівчина села, кожен комсомолець відчули осо
бисту відповідальність, пред'явлену складністю завдань 
па жнивах, тому, що перед майбутніми труднощам» 
міцніло почуття колективізму.

Жнива визначального року стали екзаменом не лише 
для молодих хліборобів. Вони стали екзаменом для мо
лодих спеціалістів села, комсомольських активістів. І як 
кожен іспит виявляє наші сильні і слабкі сторони. Чо
му б не зібратися цим категоріям молоді на ділову роз
мову обласного масштабу. Думаю тема нинішніх жнив 
хвилює багатьох. Досвід, набутий па них, потрібен для 
майбутнього.

ДОСВІД
НА МАЙБУТНЄ
«Родина».

Єфременко і Кирила Краснову 
проходить иерез польовий та
бір. Комбайнер Микола Томак 
та тракторист Володимир 
Стоянов, переводячи агрегат 
на іншу плантацію, не могли 
цього разу проїхати повз 
нього.

— Закінчили, — сповістили вони, 
вийшовши з кабіни трактора, і від
разу ж потрапили в обійми меха
нізаторів.

— Жаль, Валентини не було, — 
бідкався Іван Томак. — Як там у 
неї?

— Все гаразд, — почув у відпо
відь. — Мере/ хвилин п’ятнадцять— 
у поле.

— Дружна ланка, — секре
тар комсомольської організа
ції господарства Петро Нофен- 
ко працював тут, у бригаді, за
ступником бригадира, розпові
дав мені вже багато про лан-

Л. ПОСТЕРНАК, 
перший секрсіар Ульяновською РК ЛКСМУ.

Здалеку її 
сажко було від
різнити від юна
ка. У чоловічо
му вбранні, не
велика на зріст, 
рухлива.

ку Валентини,
і тепер наво-
див новий при-
клад. — Ось
вийшов 3 ладу
причеп, яким
від комбайна
Валентини від-
возили куку-
рудзяну масу.
Жоден член
ланки не зали-
шився байду-
жим, всі при-
йшли на допо-
могу. Та помі-
тили: Валенти
на ремонт про-
водить сама.
Аж ось вже й
закінчила . Хо-
дімо, Іпозна-
йомлю.

Валентина у записнику зро- 8 
била підрахучки, і обличчя її 
засяяло радістю.

— Сто дванадцять цілих і І 
одна десята центнера зерна з й 
гектара зібрали на всій стогек- їй 
тарній площі. Непогано по- ’й 
працювали хлопці, — в її го- 
лосі бриніли теплі нотки, — 
Крім мене в ланці ще шесте- і 
ро.

Валентина поспішала на поде, та. ъ 
затрималась на кілька хвилин, про • 
роботу кожного відгукнулась теп- 8 
лим словом. Іван 1 Микола Тома- | 
ки, Григорій Короленко. Петро г 
Ягольиинькнн піднімали зяб. Ми- Іій 
кола Кожухар і сама ланкова, Ва- (-. і 
лентина Єфрсменко. сіяли. Закри- | 
вали вологу, культивували, догля- п 
дали посіви разом. Зараз Валенти- | 
на та Микола Томак за штурвала- 1 
ми комбайнів. Косять груповим ме- І 
тодом. Щойно закінчили косовиц/: 
в ланці і ось тепер — на плантацію 
Кирила Краснова. Отже, слова до
тримають. Як і зобов’язувалися, 
підтримуючи ініціативу новоукраїн- 
ців, до Жовтневих свят рапортува- * 
тнмуть про закінчення збирання 
качанистої. У всіх піднесений на
стрій, викликаний повідомленням 
про український мільярд. Тут же, 
в полі, хлопці зібралися біля агре
гата ланкової. На своїх комсомоль
ських зборах взяли зобов'язання на 
наступний рік.

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ.
Колгосп імені Леніна 
ІІовоархангельського району

Н а фото: вни
зу — Валентина ЄФ
РЕМЕНКО - лан
кова механізованої 
комсомольсько - мо
лодіжної ланки; вго
рі — йде косовиця 
кукурудзи.

Фото аптора.
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.зараз треба напружи
ти уяву, щоб побачити і 
янтарні розливи пшени
ці, і золоте кипіння со
няхів, і зелені хвилі на 
масивах кукурудзи, кар
топлі, буряків... Спорож
ніло сорокагектарне 
шкільне поле, наповни
лись його плодами за
сіки господарств...

125 членів нашої 
шкільної виробничої 
бригади можуть бути 
задоволеними результа
тами своєї праці. Навіть 
побіжний аналіз пока
зує, що досягли ми цьо
го року хороших рубе
жів. По 66 центнерів з 
кожного гектара — вро
жай «Кавказе» на деся- 
тигектарному клину, на 

такій же площі 
зібрали ми на 
кожному гек
тарі по ЗО цент
нерів зерна со
няшнику. Вищі, 
ніж в колгос
пі, виявилися 
і врожайність 
кукурудзи, кар
топлі, буряків. 
Наші виробнич
ники працюва

ли не тільки в полі. Ни
ми посаджено 375 де
рев, 475 кущів, догляну
то ЗО гектарів лісосмуг.

Однак головна увага 
все ж була приділена 
шкільному полю. І неда
ремно. Адже котрий рік 
підряд ми ставимо там 
досліди за завданням 
дирекції радгоспу. Час
тина з них, як от додат
кове запилення соняш
ників, сортодослідження 
окремих сортів пшениці 
й кукурудзи, рекомен
довано до масового 
впровадження в практи
ку господарства. Так що 
у високих врожаях на
ших батьків ми вбачає
мо і частинку своєї 
праці.

Керує дослідницькою 
роботою агроном-насін- 
нєвод радгоспу імені 
Димитрова Г. Г. Шпичак. 
Втім наставників у нас 
чимало: це і вчитель 
біології, керівник вироб
ничої бригади Ніна Мак
симівна Боса, і головний 
агроном радгоспу І. Г. 
Миргородський, і вете
рани праці Агафія Сте
панівна Кисляк та Федір 
Федорович Цимбалюк. 
Чимало корисного ді
зналися ми й від дирек
тора радгоспу М. К. На- 
тягайла.

Нехай ще невеличке 
наше шкільне поле. Рос
темо ми, мужніють наші 
руки, збагачуються знан
ня. І незабаром вийде
мо справжніми, вмілими 
трудівниками на широ
кий обшир колгоспних 
ланів.

В. МАЛИХ!НА, 
бригадир шкільної 
виробничої бригади 
Димнтрівської се
редньої ІНКОЛИ Ус- 
тинівського району.

НАЗАРЕНКИ
Григорій і Павло

Кілька років підряд екіпаж братів Назаренків з колгоспу імені XXI з'їзду 
КПРС Бобринецького району виходить переможцем у змаганні на жнивах. Ниніш
ньої косовиці, підтримавши ініціативу комбайнерів Ростовської та Запорізької об
ластей, вони встановили рекорд: за 22 години безперервної роботи намолотили 
2336 центнерів зерна.

ХЛІБОРОБСЬКИЙ 197! рік наближає
ться до фінішу. Мп горді, бо і наша 

частка праці влилася у запашний мільярд
ний коровай, яким інші звітують хлібороби 
республіки. Незважаючи на цьогорічні 
«примхи» природи, хлібороби колгоспу 
ім. Ульяиова добилися високих врожаїв 
ранніх зернових культур. Виростили і зі
брали по 37,8 центнера з кожного гектара, 
в тому числі по 40,8 — озимої пшениці при 
плані — 32.4.

Про врожай 1975 року дбаємо вже тепер. 
Зараз вносимо під зяблеву оранку аміачну 
воду по 2 центнери на кожний гектар орної 
землі. Плануємо провести підживлення ози
мих фосфорно-калійинмн добривами по пів-

ЩОБ ЩЕДРО*
ЗЕМЛЯ РОДИЛА... 5 

гора — два цей: ікри на гектар. Площі під ! 
озиму пшеницю засіяли насінням першого 
класу кращих репродукцій. Став сході»; ? 
добрий. Думається, що запроваджені агро- ■ 
технічні засоби плюс сумлінна праця хлібо- ї 
робів дадуть бажані результати — візьме- 8 
мо озимої не менше 40 центнерів з кожної:; я 
ссктара. '» , •

в, лисецький, 1 
аі роком, керуючий відділком кол- 
іоспу імені Ульянова Добровелич- 
ііівськоіо району.

т 
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КОМСОМОЛЬСЬКА ор-
■ * ганізація Маловисків- 
ського комбінату — одна 
З найбільших в районі. 
Значний внесок її у вико
нання підприємством ви
робничих планів. Вона за
дає тон і в громадському 
житті. І свою виїзну ле
тучку в Маловисківському 
районі працівники «Моло
дого комунара» вирішили 
провести саме тут — у 
молодих цукровиків.

На засідання були за
прошені також представ
ники місцевих середніх 
шкіл № 3 та № 4.

В читальному залі за
водської бібліотеки на сто
ликах, за якими розмісти
лися учасники зустрічі, — 
номери «Молодого кому
нара». Бери, оглядай, зга
дуй, яке враження спра
вив на тебе, читача, той чи 
інший матеріал, що б хо
тів прочитати.

Молодіжні журналісти,
■ свою чергу, хочуть по-

г

П. КУЗОВЕНКО,

ГУЩУ життя
Л н ї&на л е т у ч па—
у ми ловиск і всы: их цук ро в а к і в

знайомитись з господаря
ми — цукровиками.

І тому слово бере Ар- 
надій Сипливий, секретар 
комітету комсомолу ком
бінату:

— Паша комсомольська 
організація налічує в сво
їх рядах 252 члени 
ВЛКСМ. Значна кількість 
з них працює в сільській 
місцевості, решта — па 
цукрозаводі. Робота, як 
відомо, тут позмінна. В 
цьому паша специфіка, і 
в цьому деяка трудність, 
бо важко буває зібрати 
всіх па збори. А.те знахо
димо вихід...

Наші комсомольці пра
цюють на всіх ділянках 
виробництва. Особливо 
хотілося б відзначити ко
лектив молочнотоварної 
ферми. Тут всі доярки 
включились у змагання за 
досягнення тритисячних 
надоїв. І більшість з них 
уже близькі до мети. А Те
тяна Полеспіна та Тетяна 
Мартишок наближаються 
до цього рубежу. Комітет 
комсомолу запропонував 
заохочувати молодих тва
ринниць. Дирекція підтри
мала пашу пропозицію, а 
це свідчить про авторитет 
КОМСОМОЛІ!.

Хороші справи в комсо
мольців ДІЛЬНИЦІ КОНТ-

А. СІІПЛИВНП 

рольно - вимірювальних 
приладів та автоматики. 
Від них надходить най
більше раціоналізатор
ських пропозицій і ново
введень. Характерно, що 
більшість наших комсо
мольців вчаться у вузах і 
технікумах. А ті, хто не 
має середньої освіти, — у 
вечірній школі.

При всій своїй зайня
тості встигають вони і в 
спорті. Майже всі здали 
норми ГПО. Наш колек
тив фізкультурників зна
ходиться па третьому міс
ці у цукротресті.

Ось про таке наше жит
тя (маємо і недоліки, зви
чайно) хотілося б прочи

тати на сторінках облас
ної молодіжної газе їй 
Мало ви пишете про цук
ровиків. Л професія паша 
важлива. Це відомо. І но 
треба тут особливої яко
їсь реклами...

Аркадій розповідає, які 
матеріали газети комітет 
комсомолу використовує 
у своїй практичній роботі, 
наголошує на важливості 
патріотичної тематики.

— Я підтримую Аркз- 
дія, — говорінь П. А. Ку- 
зовеико, заступник голов
ного інженера цукрозаво
ду. — Наше підприємство 
теж можна було б пропа
гувати серед молодої на
шої зміни, і тут потрібен 
трудящий. творчий народ.

Маловнсківський цукро
завод — велике підприєм
ство, оснащене передовою 
технікою. Потужність йо
го — 40 тисяч центнерів 
буряків за добу. В цьому 
сезоні ми добре попрацю
вали на переробці цукро
вої тростини, за що за
воювали перехідний Чер
воний вимпел. Встигли 
підготувати підприємство 
до переробки буряка. Паш 
піврічний план — 51.8 ти
сячі тонн цукрової сиро
вини. Половину цього зав
дання ми вже виконали. 
І в цьому велика роль на
лежить комсомольській 
організації'

На підприємстві багато 
комсомольців вчаться, але 
разом з тим не обмежую
ться лише здобуттям 

знань, а застосовують їх 
на. практиці. Наприклад — 
в розробці-' раціоналіза
торських пропозицій. Ми 
гордимося молодим робіт
ником заводу Станіславом 
Коваленком, якому при
своєно званий Заслужено
го раціоналізатора рес
публіки. Нас цікавить 
технічна творчість молоді.

«Якою ви хочете бачи
ти свою молодіжну газе
ту?» — на це запитання 
після того, як редактор 
«Молодого комунара» 
В. Погрібний, відповідаль
ний секретар М. Семе
нюк, завідуюча відділом 
листів і масової роботи 
Г. Гончаренко, фотоко
респондент В., Ковпак 
розповіли про творчі пла
ни на наступний рік,-по
знайомилися з організа
цією творчого процесу, 
відповіли всі учасники зу
стрічі.

Галина Степенно, стар.- 
шз піОігервожата Мало- 
внсківської середньої шко
ли № 3. зокрема, повідо
мила:

— Часто питання з жін - 
і я шкільної комсомолі?, 
підняті на сторінках об
ласної молодіжної газети, 
ми виносимо па КОМСО
МОЛЬСЬКІ збори.

Хотілося б щоб в «Мо
лодому комунарі» чистіше 
зустрічались ма теріалн 
про зарубіжного ровесни
ка, про художню твор
чість молоді області, зо
крема, творчість ііочат- 
куючнх літераторів. Слід 
продовжити розмову Па 
моральні темп під рубри
кою «Двоє»...

— Всі ми з хвилюван
ням слідкували за зма-

г. сті-ЦЕПКО.

М ТИТАРЕНКО

гаппям молодих комбай
нерів, яке вела газета, — 
говорить Михайло Тита
ренко другий секретар 
Маловнсківського райко
му комсомолу, -- тим 
більше, що іам часто зга
дувалось ім’я нашого ком
байнера Анатолія Самой- 
,'іенка. Весь час він ішов 
попереду, і тільки під кі
нець його «обігнав» .Пан
кратов. З таким же запі- 
.кавлепиям слідкуємо ми і 
за змаганням молодих 
доярок па приз «Молодо
го комунара». Хотілося, 
щоб газета більше писала 
про досвід внутріспілко
вої роботи, спорт інші до
сягнення НИЗОВИХ колек
тивів. Маю на увазі на
шу футбольну команду 
«Вись». Вона зайняла пер
ше місце серед команд 
сільських і селищних Рад, 
Ллє про не знаємо ли
ше ми.

Про відкриття на сто
рінках газети рубрики 
«Золоті зорі Кіроаоград- 
щини» — про Героїв Со
ціалістичної Праці, наших 
земляків, про поліпшення 
висвітлення наставництва 
та питань профорієнтації, 
піонерської роботи, вихо
вання підлітків, молодої 
сім'ї внесли пропозиції 
працівниця заводу Ольга 
Мельник, водій Василь 
Артишко, продавець Ва
лентина Кодацька, Надія 
Чегаєва, учні шкіл Люба 
Кисельова, Людмила Мар- 
тиненко, Віктор Перебий
те, Тамара Калснчук, сек
ретар комсомольської ор
ганізації заводу Людмила 
Титова, бібліотекар „Л. І 
Омельченко та інші.

Зустріч підказала бага
то тем, учасники н під
креслювали необхідність 
поліпшення висвітлення 
багатьох питань у моло
діжному виданні.
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ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" 31 жовтня 1974 року -5
—

МОЛОДІЖНІ сторінки 
останніх номерів 

толбухінської окружної 
газети «Добруджанска 
трибуна» Народної Рес
публіки Болгарії містять 
багато матеріалів про 
міцніючу дружбу ком
сомольських організа
цій Добруджі та Кірово- 
градщини.

«Нові адреси 
тимства» — так 
журналіст Іван 
свою статтю, в

«НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ?
ХОДІТЬ ПІШКИ!»

побра- 
назвав 
Куков 
котрій 

йдеться про взаємозба
гачення передовим дос
відом, про озброєння 
толбухінських механіза
торів прогресивними 
прийомами і методами 
роботи тракторної брига
ди двічі Героя Соціа
лістичної Праці Олек
сандра Васильовича Гі- 
талова»

У статті підбито підсумки 
плодотворної діяльності 
міжнародного клубу моло
дих механізаторів за

Фейлетон лід таким заголовком був па- 
друкований в номер] за І5 жовтня. В ньому 
йшлося про факти незадовільного обслуго
вування пасажирів в автобусах і тролейбу
сах Кіровограда, зокрема, порушення гра
фіків руху, випадки нетактовності і грубос
ті з боку деяких водіїв і контролерів.

Надійшла відповідь від директора Кіро
воградського авговідпрнємства № 10021 
Б. Л. Островського. Він повідомляє, що 
фейлетон обговорювався на бригадних збо
рах водіїв і контрольної групи. З метою 
підвищення культури обслуговування па-

сажирів серед колективу автопідприємства 
систематично проводиться полігико-вихов- 
ь'а робота, до порушників трудової і тран
спортної дисципліни застосовуються суворі 
заходи морального і матеріального впливу, 

Планується також щомісячно проводити 
день контролера для вивчення правил, ін
струкцій, норм поведінки контролюючого 
працівника, підвищення'загального рівня та 
з метою обміну досвідом роботи кращих 
контролерів.

Зокрема, розробляється досвід роботи 
водія автобуса маршруту № ЗО В. Г. Чеми- 
са (робота якого ставилася за приклад) 
для поширення серед інших водіїв.

Від редакції: чекаємо відповіді і від ке
рівників тролейбусного управління.

На екрані—комсомол
Позавчора, в День народження комсомолу, в 

кіровоградському’кінотеатрі «Мир» відбувся кі- 
новечір, присвячений ціп даті. Па нього були за
прошені ветерани комсомолу міста, комсомольські 
працівники,

Відкрив вечір перший секретар міськкому ком
сомолу М. Соколяпський. А потім літературна 
композиція «Шляхами батьків» ‘ переплітала
ся з фрагментами з фільмів, присвячених ком
сомольцям різних поколінь. 1 поставали з скрапу 
сторінки літопису'Ленінського комсомолу, — його 
бойові і трудові подвиги.

На закінчення відбулася прем'єра кінофільму 
«Ще можна встигнути».

Ю. СУШИН.

НОВІ
АДРЕСИ

РОЗПОВІДАЮТЬ 
МОЛОДІЖНІ 
СТОРІНКИ 
«ПОЛУМ’Я»

X

2

(М).

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

пягпнїіи,я і

сУБОтя

10.53 - 
Фільм- 
Кольо- 

«Шкільннй 
література

ПОБРАТИМСТВА

Другий етап естафет«..іTenno відгукнулася 
молодіжна сторінка про 
комсомольців трактор
ної бригади, очолюваної 
Василем Лузанівським з 
колгоспу «Жоетень» Но- 
вомиргородського ра
йону нашої області. Во
на вибороло високий 
урожай зернових куль
тур — по 52,3 центнера 
з кожного гектара посі
ву. Повідомлялося, що 
бригадира нагороджено 
орденом Трудового Чер
воного Прапора, що два 
роки підряд дружний 
колектив молодих меха
нізаторів цього кол
госпу удостоювався при
зів імені О. В. Гіталова, 
заснованих Кіровоград
ським обкомом ЛКСМУ.

За останній час молодіж
ні сторінки ознайомили сво
їх читачів з багатьма иови- 
памп про життя та діяль
ність комсомольців Кірог.о- 
градщннн. публікуючи ко
респонденції. репортажі, фс,- 

! тографії. Докладно розпо
віли своїм болгаоськич 

І друзям кіоовоградиі М. 
лейко та Р.
рудженья 
коленого 
«і ханської 

будови, 
промисловий об’єкт сказано 
в Липективах XXJV з'їзд« 
КПРС: «^аперіпнтн буліп- 
нннтво Побузького нікелево
го заводу»

Широке коло питань 
висвітлив у статті «Час 
сміливих дерзань» В. Ка- 

I піч, голова наукового 
І студентського тсаари- 
I ства Кіровоградського 
і інституту сільськогоспо- 
I дарського машимобуду- 
I вбння. Автор розповів 
І шо з початку дев'ятої 

п ятирічки студентські 
конструкторські бюро 
інституту одержали 14 
призів і вісім заохочу
вальних дипломів на 
всесоюзних і республі
канських конкурсах, про
ведених Міністерствами 
вищої та середньої спе- 
иіальної освіти СРСР і 

В ^РСР. Показовий і такий 
В Факт: 197 дипломних 
В проектів випускників ін- 
| ституту рекомендовано 
в для практичного впрс- 
л вадження у виробництво.

І

«

„ЗІРКА44—-„МЕТАЛІСТ44—0:3
Рік тому суперник» 

лнея на полі стадіону 
То був передостанній 
Кубка України. В гарному, швид
кому стилі «Зірка» перемогла 
команду першої ліги «Металіст» з 
Харкова з рахунком 4:0. Але 
невпізнанно змінилося Ігрове облич- 
ця команд. Один з лідерів зони 
«Металіст» з рахунком 3:0 виграв 
у кіровоградських футболістів. Са
ме опя сумна для «Зірки» статис
тика. мабуть, найкраще відобра
жає цьогорічний спад у її грі. Що
правда, з команди володаря Кубка 
залишилось не багато...

Всі три м'ячі були забиті футбо
лістами «Металіста» на несподіва
них і швидких контратаках. На 
36-й хвилині після атаки господарів 
гості перехоплюють м’яч. Довга 
передача на центр поля і двоє 
гравців «Металіста», випередивши 
.захисника, виходять один на один 
з воротарем. Дев’ятий номер гостей 
Малько з подачі спого товариша 
головою відкриває рахунок. Другий 
гол був забитий після перерви май
же в подібній ситуації. На цей раз 
три гравці харківського «Металіс
та» вийшли проти одного захисни
ка «Зірки». Воротар кинувся, щоб

зустріче* 
«Зірка». 

крок до

перехопити м’яч, та в падінні гра- 
пець «Металіст» Бордаш вкотив 
його в порожні ворота. Той же Бор
даш за дві хвилини до кіпця зу
стрічі, «вкравши» м'яч у Сака, точ
ним ударом забиває третій гол. От
же, 3:0.

Кіровограда! так і не змогли 
«розбірливо» сказати свого слова. 
І ра, в основному, проходила через 
Володимира Сака, який викопував 
функції дійсно універсального 
гравця: був диспетчером, йшов 
уперед, па вістря атаки, встигав 
на захист воріт. Та зрозумілої мо
ви ланки «Зірки» так і не знайшли 
між собою. Напад буп беззубий, за 
всі дев'яносто хвилин гри, гак і не 
створив більш-менш небезпечно
го моменту біля воріт суперника. 
Мабуть, саме з цих міркувань — а 
не з тактичних — Ішли вперед за
хисники. Захоплювались атаками і 
Бондаренко, і Порошин, і Анатолій 
Хропов, а тим часом футболісти 
«Металіста», вилучивши зручний 
момент, контратакували. І, як ба
чимо, успішно...

Останню іру «Зірка» проведе” в 
Полтаві 1 листопада.

м. СОМОВ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 15.45- 
«Російськп мова». (М). 16.30— 
«В ефірі — «Молодість». (М).
17.30 — «Світ соціалізму». 
(М). 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). (8.10 — Рекла
ма, оголошення. (Кіровоград). 
18.15 — Кольорове телебачен
ня. «Таємничий верблюд». 
Мультфільм. (М). 18.30 — «Ми 
будуємо БАМ». (М).'19.00 — 
«Екран запрошує». (Кірово
град). 19.30 — До 50-річчя 
утворення Киргизької PCP і 
створення Компартії Киргизії. 
Програма Киргизького ■ теле
бачення. (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М).' 21.30 — «Да
вайте обговоримо». (М). 22.25
— Кольорове телебачення. 
«Любителям оперети», 
23.25 — Новин». (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 
Новин». (К). 11.15 —
коннерт. (К). 11.35 — 
рове телебачення, 
екран». Російська 
для учнів 8 класу. «О. С. Гри
боедов — виразник Ідей де
кабристів». (К). 12.15 — Ко
льорове телебачення. Для 
школярів. Телефільм «Очка
рик». (К). 13.00 — Школа пе
редового досвіду». (К). 15.30
— «Орбіта дружби». (Львів).
10.30 — Для дітей. МультіН!л>.м 
«Снігових - поштовик».
16.50 — Теленарис 
Донченко, арсеналець».
17.10 — Для юнацтва, 
запрошень». (Донецьк).
— «Рисові жнива». (Херсон).
1S.20 — Телефільм. (Кірово
град). 18.30 — «Великому
Жовтню — назустріч». «Ру
біж — ЮО тисяч». (Запоріж
жя). ЦІЛЮ — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Музичний
антракт. (К). 19.45 — «Актори 
і ролі». (К). 20.45 — «На доб- 
паніч. діти!». (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 —

16.Зі) — Для дітей. Мультфільм 
.... (К).
Анатолій

(К). 
« Без 
18.00

Художній телефільм «Ад'ю- 
тант його прсєосходнгель« 
ства». 4 серія. (К). 22.40
Тележурнал «Старт». (К)»
23.30 — Вечірні повніш. (К).

Іі 
Iі 
тПЕРША ПРОГРАМА. 10.00—і 

Художній фільм «Чорний 
принц». (К). 11.35 — «Велико
му Жовтню — назустріч» і 
(Дніпропетровськ). 12.00—«На* 
одинці з книгою». (К). 12.30-» 
Пля дітей. «Небезпечні при
годи поросяти». Вистава. (Ми« 
колаїп). 13.25 — Для юнацтва! 
«Орієнтир». (Донецьк). 11.30
— «Здоров’я». (М). 15.00
Кольорове телебачення. «У. 
світі тварин». (М). 10.00
Кольорове телебачення. Про* 
грама мультфільмів. (М)»
16.30 — Кольорове телебачев* 
ня. Концерт. (ЛІ). 17.00 — До 
50-річчя утворення Киргизької 
PCP і створення Компартії 
Киргизії. Репортаж. (М). IS.CQ
— Для дітей. «Моя Батьків
щина — СРСР». (Запоріж^ 
жя). 1«.30 — Програма «Віс
ті». (К). 19.00 — Кольорове
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з футболу: «Спаптак» (М) 
«Чорноморець» (Одеса). 2-й 
тайм. (М). 19.45 — Кольорове 
телебачення. Телевізійний ху
дожній фільм «Виліт затриЗ 
мусться». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — Ko* 
льоровс телебачення. Телеві
зійний художній фільм «Слот 
во Апдроннииова». (М). 22.40
— Показові виступи майстрів
художньої гімнастики СРСР 
і IIРБ. (М). 23.10 — Нови
ни. (М).

ДО ВІДОМА СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ

Чергове заняття університету відбудеться в п’ятницю, 
1 листопада, о 15-ІІ годині, в приміщенні обкому ком
сомолу.

Б’-
Pvßi« ПРО сно- 

Побузького ні- 
заводу — респуб- 

комгомольсько'' 
Ппо цей важлнпиО

За редактора М. СЕМЕНЮК, 
«шиповою

Донецький ордена Трудового Червоного Прапора політехнічний інститут

оголошує прийом слухачів на підготовче відділення
Підготовче відділення при Донецькому 

політехнічному інституті організоване у 
відповідності з постановою ЦІ\ КПРС і Ра
ди Міністрів СРСР від 20 серпня 1969 року 
№ 681 з метою підвищеная рівня загально- 
’освітньої підготовки робітничої і сільської 
молоді, яка вступає на денні факультети 
інституту. На відділення приймаються осо
би із закінченою середньою освітою з числа 
передових робітників, колгоспників, які ма
ють безперервний стаж роботи не менше 
одного року на даному підприємстві, і де
мобілізовані з лав Радянської Армії.

На підготовче відділення також можуть бути 
прийняті звільнені секретарі партійних, комсо
мольський організацій, а також голови профспіл
кових організацій, обрані з числа робітників і 
колгоспників.

Відбір і іаправлепия молоді на підготовче від
ділення здійснюється безпосередньо керівниками 
підприємств, будов, організацій, транспорте, 
зв’язку, колгоспів, радгоспів, командуванням вій
ськових частин за рекомендацією партійних, ком- 
сомотьсьчих і профспілкових організацій.

Особи, направлені на навчання, подають 
в приймальну комісію такі документи: 
заяву, направлення підприємства па підго
товче відділення, документ про середню 
освіту (оригінал), характеристику, виписку 
з трудової книги, затверджену керівником

НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК. 
підприємства (організації). 6 фотокарток 
(без головного убору) розміром 3X4 см., 
медичну довідку (форма № 286).

Паспорт і військовий квиток (приписне 
свідоцтво) подаються особисто.

Підготовка провалиться за такими спе
ціальностями: технологія і комплексна ме
ханізація підземних розробок корисних ко
палин, технологія і техніка розвідки родо
вищ корисних копалин, маркшейдерська 
справа, будівництво підземних споруд і 
шахт, геологія і розвідка родовищ корисних 
копалин, гірничі машинні комплекси, гірни
ча електромеханіка, електрифікація і авто
матизація гірничих робіт, збагачення корис
них копалин, технологія машинобудування, 
металорізальні верстатні Інструменти, про
мислова теплоенергетика, металургія чор
них металів, металознавство, обладнання і 
технологія термічної обробки металів, об
робка металів тиском, механічне обладнан
ня заводів чорної металургії, машини і апа
рати хімічних підприємств, хімічна техноло
гія твердого палива, технологія рскупірапії 
вторинних матеріалів промисловості, авто
мобільний транспорт, автомобільні шляхи, 
електропостачання промислових підпри
ємств міст, сільського господарства, елек
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316050. ГСП, Кіро8оград-50, суп, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45*36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоірад, вул. Гліккн, 2.

тролінії і системи, електричні станції, елек- 
тропривід і автоматизація промислових 
установок, автоматика і телемеханіка, елек
тронні обчислювальні машини, автоматизо
вані системи управління, прикладна мате
матика, економіка і організація гірничої ма
шинобудівної промисловості.

Примітки: на ці спеціальності прийом жі
нок — обмежений. Форма навчання на підго
товчому відділенні денна — з відривом від 
виробництва.

Зарахування слухачів па підготовче від
ділення проводиться приймальною комі
сією за результатами співбесіди з кожним 
з вступників з метою вияснення підготовле
ності їх до навчання па’відділенні.

Прийом заяв з і жовтня по 10 листопада, 
співбесіди — з 15 по 24 листопада, зараху
вання — з 25 по' ЗО листопада, початок за
нять — з і грудня, і ’

Прийом документів і зарахування після 
встановленого строку на підготовче відді
лення демобілізованих з Збройних Сил 
СРСР в листопаді — грудні — проводиться 
по мірі надходження від них заяв, але не 
пізніше 15 січня наступного року.

Зарахування проводиться у встановлено
му порядку за .підсумками співбесід, бро
нюючи ллй них певну кількість МІСЦЬ.

Строк навчання 8 місяців. Слухачі підго
товчого відділення, які успішно складуть 
екзамени, зараховуються на перший курс 
денних факультетів без складання вступних 
екзаменів.

Документи на підготовче відлілеіпія 
приймаються щодня (крім неділі) з 9 до 16 
години за адресою: м. Донецьк, 66, вул. Ар* 
тема, 58. Донецький політехнічний інститут, 
приймальна комісія підготовчого відділен
ня (кімната 212, 1-й учбовий корпус).
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