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ВОІСТИНУ знаменний час вінчає сьогодні трудові 

будні нашої Вітчизни.
...Першими зацвіли абрикоси. І хоч ніжні білі пе- 

. люстки налякана своєю запізнілою порошею сніго
виця, весна підтвердила своє сонячне право цвітін
ням черешень, молоком вишняків, біло-рожевими 
яблуневими суцвіттями. А сьогодні викидають білі 
свічки в гущині зелених наметів каштани.

Цвітуть каштаниі Ми так чекали цього цвіту. Саме 
каштани цвіли тоді у всій задимленій, в руїнах і 
вирвах, серед скреготу рваного металу, пропахлій 
порохом Європі. Тоді, ЗО квітня 1945 року, коли над 
поверженим логозом — фашистським рейхстагом 
поїни твоєї Батьківщини стали з червоним, з серпо/л 
і молотом, переможним Прапором.

Всі ми в чеканні 9 Травня 1975 року, дня, у який 
разом з радянським народом всі люди доброї волі 
землі вітатимуть 30-літній ювілей Великої Перемо- 

; ги, що принесла людству звільнення від мороку 
XX сторіччя — гітлерівської фашистської чуми. На
віки увійшов у пам’ять народу нашого, чужих наро
дів образ безсмертного комісара, який, ставши у 
повен зріст перед обличчям озброєного до зубів 
загарбника, кликав бійців на смертельний бій у важ
кий сорок перший, сорок другий, сорок третій, коли 
на багатостраждальній землі твоїй на полях великих 
битв закладалася основа Перемоги.

Той комісар був комуністом...
Світ і сьогодні звертає свої вдячні погляди на 

країну, де блакитне безхмарне небо над дитячою ко
лискою, де праця і творчість бачаться людям, коли 
партійний з’їзд комуністів приймає свою програму. 
Саме завдяки здійсненню Програми миру, визначе
ної XXIV з’їздом КПРС, боротьбі, яку ведуть наша 
партія і держава разом з іншими соціалістичними 
країнами, з усіма миролюбними, демократичними 
силами, оздоровлюється міжнародна обстановка, і 
це приносить людям радість мирного дня.

Тож і сьогодні радянські люди зважають видатною 
подією, яка відбулася в квітневі дні — Пленум Цент
рального Комітету КПРС. По доповіді товариша 
Л. І. Брежнєва Пленум вирішив питання про скли
кання чергового XXV з’їзду партії 24 лютого 1976 
року. І тому, що партійні з їзди знаменують важливі 
віхи в розвитку радянського суспільства, комуністич
ного будівництва. Партійні з'їзди — з’їзди творення, 
яскраві підтвердження вірності комуністів Країни 
Рад безсмертним Ленінським заповітам, вірності 
ідеям революції.
ООБІТНИЧИЙ клас флагмана машинобудівної про- 
* мисловості Кірозоградщини заводу «Червона зір
ка» відповів на цю подію, як належить, по-робітни- 
чому. Відома бригада формувальників Віталія Геть
манця з ливарного цеху ковкого чавуну, яка в свій 
час наполегливою працею виборола високе зван
ня — імені XXIV з'їзду КПРС, виступила ініціатором 
змагання за право носити ім'я наступного партійного 
з'їзду — ХХУ-го. Ні, це не гучний жест формуваль
ників, більшість яких — молоді виробничники. Час 
ставить нові завдання. Те, чого досяг колектив, зма
гаючись за право носити високе звання, — основа 
для дальшого руху вперед. XXV з’їзд КПРС поста
вить нові завдання перед партією, державою, в зна
чить, випливатимуть з них і завдання, визначиться 
місце кожного у звершенні накреслень. Ось ці нові 
завдання, — а вони стосуватимуться дальшого підне
сення виробництва, як першоумови нових успіхів у 
комуністичному будівництві, — і готовий вже сьо
годні виконувати колектив Віталія Гетьманця. І це 
природно, якщо навіть брати звичайний наш кален
дар. Хлопці сьогодні, ЗО квітня, напередодні Першо
травня, символічно зірвали листок за 1 травня 1977 
року!

Бригадир формувальників з ливарного — комуніст.
Ініціативу першою підхопила червонозорівська 

комсомольсько-молодіжна бригада формувальників 
О. Даценка, групкомсорг цієї бригади — М. Запоро
жець.

В Олександрії високе звання наступного партійно
го форуму виборюватиме комсомольсько-молодіж
на бригада очисного забою дільниці № 2 шахти 
«Світлопільська», де бригадиррм В. Лагода, груп- 
комсоргсм В. Венгер; у Світловодську — комсо
мольсько-молодіжний колектив плавильників май
стра В. Філіпова, де групкомсоргом Людмила Лет- 
никова.

Така ж відповідь і невсипущих молодих хліборобів 
та тваринників області. Якщо комсомольсько-моло
діжні колективи механізаторів Ульяновського, Ново- 
українського, Олександрійського, Долинського ра
йонів закладають та вирощують ваговитий урожай 
завершального року п'ятирічки, то молоді доярки 
комсомольсько-молодіжних ферм Ульяновського 
відділку радгоспу Маловисківського цукрокомбіна- 
ту, колгоспу «Путь Ильича» Знам’янського, колгоспу 
«Родина» Долинського, колгоспу «Дніпро» Онуфріїв- 
ського районів та багато інших борються за 3000-кі- 
лограмові надої молока. І кращі свої досягнення 
молодь труда присвятить наступному з'їзду партії. 
Г ОРІМО ж і ми з тобою, молодий ровеснику, жа

гою творення добра для людей. Де б ми не пра
цювали, в шахті чи в полі, на сталевому .степовому 
коні, на посту вчителя і вихователя, — проймімося 
величністю часу, ознаменуємо його високою якістю 
своєї роботи, своєї громадської причетності до все
народних справ.

Рівняймося в цьому на комуністів!
Будемо вдячними синами батьків, які для Вітчизни, 

для всього світу у пору, коли цвіли каштани, повер
нули блакитне небо з тихою, життєдайною землею 
під ним.

І з усією пристрастю нашого дужого молодого го
лосу промовимо слова з палких Першотравневих 
Закликів:

— Хай живе Комуністична партія Радянського Со
юзу — випробуваний авангард робітничого класу, 
всього радянського народу!
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• Три дні на Кіровоградському 
ремонтному заводі «Укрсільгосптех- 
ніка» проходив другий республі
канський конкурс ковалів підпри
ємств системи «Укрсільгосптехпіка».

Боротьба за перші місця розгорі
лася між молодими умільцями мо
лота по агрокліматичппм зонам: за
хіднії!, центральній і південно-схід
ній. Учасники цього огляду май
стерності виборювали один у одно
го буквально одиниці балів.

Наш земляк М. І. Кадигроб з 
Компаніївського району зайняв 
друге місце в другій зоні.
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КРАЩІ КОВАЛІ РЕСПУБЛІКИ
Змагалися на конкурсі ковалі 

двох вікових категорій. Серед мо
лодих по першій зоні перше місце 
виборов А. Літвинович з Тернопіль
ської області, друге — В. Леспк з 
Івано-Франківської області. По 
другій зоні першим був Г. Остроух 
з Дніпропетровської області, дру
гим — В. Найдьон з Полтавської 
області. Серед молодих ковалів по 
третій зоні па перше місце вийшов 
В. Мірошниченко із Запорізької об

ласті, на друге — Г. Деркач з Во- 
рошиловградської області.

Переможці конкурсу були наго
роджені медалями та дипломами, з 
також цінними подарунками, моло
дим переможцям вручав грамоти 
ЦК ЛКСМУ інструктор ЦК комсо
молу України П. Гармаш. Спеціаль
ним призом комітету комсомолу Кі
ровоградського ремзаводу «Укрсіль-- 
госптехніка» відзначено наймолод
шого учасника конкурсу В. Моляра 
з Чернігівського об’єднання «Укр- 
сільгосптехніка».

Комсомолець Василь Демченко нещодавно прийшов на Кіровоградський завод трак
торних гідроагрегатів. Оволодівати професією токаря йому допомагає наставник Вік
тор Дмитрович Волков.

На фото: В. Д. ВОЛКОВ із своїм вихованцем В. ДЕМЧЕНКОМ.
Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

Першотравневі вахта

НАЗУСТРІЧ СВЯТУ
Колектив комсомольсько-молодіжної 

бригади комуністичної праці гірничо- 
очисного вибою дільниці N2 2, де бри
гадиром В. Лагода, бореться за видобу
ток тисячі топи і більше вугілля на до
бу. Готуючи гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС, бригада зобов’язалася до кінця 
року видати на-гора понад план 2500

топи палива. Щойно колектив рапорту
вав: напередодні 1 Травня вже видано 
понад план 2 тисячі тонн вугілля.

Л. КУЦЕНКО, 
секретар комітету комсомолу шах
ти «Світлопільська».

м. Олександрія.

Засідання 
бюро ВФДМ

В Будапешті відбулося 
засідання бюро Всесвіт
ньої Федерації Демокра
тичної Молоді, присвячене 
Дню міжнародної солі
дарності молоді.

РІВНЯННЯ НА
Комсомольці і молодь Знам’янського 

локомотивного депо ударно трудяться 
па передтравневій вахті. Першими в со
ціалістичному змаганні йдуть переможці 
конкурсів майстерності. Токар механіч
ного цеху Володимир Воробчонко за 
підсумками першого кварталу цього 
року визнаний кращим молодим робіт-

УДАРНИКІВ
ником. В ці дні вій щодня перевиконує 
свої норми виробітку на 20—ЗО процен
тів. Працює ударник творчо — від по
чатку року він вніс дві рацпропозиції з 
економічним ефектом в 116 карбованців

В. СИРОМ’ЯТНИКОВ, 
інструктор Знам’янського 
МК ЛКСМУ.

ТЕМП—ДВІНОРМИ
Наш механоскладаль

ний цех виготовляє за
раз деталі до сівалок 
СЗ-3,6, СКНК-8, СЗЛ-3,6. 
На комсомольських збо
рах в групах молоді ма
шинобудівники взяли 
підвищені соціалістичні 
зобов’язання на честь 
свята Першотравня та 
50-річчя Перемоги. Під
биваючи попередньо 
підсумки передтравне-

вої вахти, можна кон
статувати, що слова сво
го бони дотримують з 
честю. По дві і більше 
норми виробітку щозмі
ни виконують на діль
ниці зварювання Вале
рій Кузнецов, Олексій 
Попов, Олександр Цур- 
кан, Михайло Шестаков 
Решта із 16 молодих 
електрозварювальний і в 
довели цей показник до 
півтори норми.

Молоді робітники всіх 
дільниць працюють в ці 
останні передсвяткові 
дні із значним виперед
женням графіка. Що
зміни дві і більше норм 
— таких темпів добили
ся Геннадій Воробйов, 
Анатолій Малін, Віталій 
Сокіл на дільниці скла
дання.

Л. ГОРБУЛЕНКО, 
секретар комсомоль
ської органі з а ц і ї 
МСЦ № 2 заводу 
«Червона зірка».

Відкриваючи засідання, 
президент ВФДМ П’етро 
Лапічірелла підкреслив, 
що 24 квітня увійшло в 
історію міжнародного мо
лодіжного демократично
го руху як день масо
вих виступів солідар
ності молоді всього світу 
з боротьбою народів за 
національну незалеж
ність, демократію, мир і 
прогрес, проти колоніа
лізму, неоколоніалізму, 
фашизму, реакції і ра
сизму.

Учасники засідання ви
ступили з заявою, яка 
містить заклик до молоді 
світу зміцнювати солідар
ність з усіма народами і 
молоддю, що ведуть ан
тиімперіалістичну бороть
бу за мир, національну 
незалежність, демократію 
і соціальний прогрес.

І (ТАРС).
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ЙДЕ ОБМІН КОМСОМОЛЬСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ СПОГАД ПРО ЕЛЬБУ
Ділова обстановка зараз панує у Пет- 

рівському райкомі комсомолу, йде об
мін комсомольських документів. Най
більш підготовленою до цієї події була 
комсомольська організація Балахівські- 
го вуглерозрізу. їй і надали право пер
шою початі! обмін.

На фото: внизу — в день вручення ком
сомольських документів зразка 1975 ро

ПАМ’ЯТНИЙ ДЕНЬ 
В Р У Ч Е Н Н Я...

ку молоді шахтарі принесли живі квіти 
до підніжжя пам’ятника В. І. Ленінуї 
справа — перший секретар райкому ком
сомолу М. Парасочснко вручає комсо
мольський квиток кращому виробнични
ку вуглерозрізу механікові транспоотно- 
відвального комплексу розкривної діль
ниці № 1 Олегові Пузенку.

'Фото С. Андрусенка.

Знімки, зроблені американськими вій
ськовими кореспондентами, вміщені у ви
даній свого часу в США книзі «Ісіоріи 
«9-ї піхотної дивізії». Солдати і офіцери 
цієї дивізії у квітні 1945 року зустрілися 
на Ельбі з військами Радянської Армії.

Цю книгу зберігає у себе Рейган Браун, 
спеціальний помічник губернатора штату 
Техас, який живе в місті Коллідж-Стсй- 
шсн. У квітні 1945 року, в момент зустрічі 
радянської і американської армій на Елц- 
бі, 23-річний лейтенант Браун був заступ
ником командира роти в одному з полків 
69-ї піхотної дивізії.

Цс була незабутня зустріч, згадує 
Р. Браун у розмові з кореспондентом 
ТАРС. Нашу радість важко собі уявити. 
Хай ми не знати російської мови, не могли 
запам’ятати і вимовити російські імена — 
цс для нас не було перешкодою. Солдати 
прекрасно розуміли тоді одні одних. Нас 
об'єднувала спільна ненависть до фашиз
му. Ми були сповнені почуття великої 110- 
ваги і захоплення щодо росіян.

Тепер, сказав наприкінці американ
ський ветеран війни, треба робити все, 
щоб «дух Ельби» продовжував розвива
тись у відносинах між Радянським Сою
зом і Сполученими Штатами. Мене на
дихає, підкреслив він, розрядка напруже
ності в радянсько-американських відноси
нах, яка відбувається останнім часом.

І__________
; НАУКА - СЕЛУ

ЦЕХ ВІТАМІНУ „А“
Найбільший у країні цех 

синтетичного вітаміну «А», 
розрахований на щоріч
ний випуск 100 тонн сти
мулятора росту, став до 
ладу на Бєлгородському 
зігамінному комбінаті 
імені 50-річчя СРСР. На 
пущеній технологічній лі
нії одержано етилат нат
рію — перший з десяти 
складних напівпродуктів, 
які потрібні для утворен
ня «еліксиру життя». '

ЕЛЕКТРОМАГНІТ 
ПІДВИЩУЄ ВРОЖАЙ

Механізатори колгоспу 
«Родина» Старобешівсько- 
го району Донецької об
ласті вперше дві третини 
полів засіяли насінням, 
попередньо обробленим 
електромагнітним полем.

Як показує досвід, на
сіння, опромінене елек
тромагнітним полем, дає 
прибавку в п’ять — сім 
центнерів на гектарі. 

(ТАРС - РАТАУ).

г
ГОЛОВНИЙ інженер колгоспу 
* Дем’ян Якович часто зустрі

чав Володимира Ткаченка на по
льовому таборі. Одного разу він 
відвів п'ятнадцятирічного юнака 
до передового механізатора кол
госпу Григорія Наумовича Полі
щука. Доручив той .хлопцеві пере
мити в бензині підшипники, а сам 
пішов до майстерні. Повертається 
звідти, а Володимира не впізнати 
— весь забруднений, в мастилі 
обличчя...

Мати його лає, а вій:
—. Чуєте, як пальним пахне?
Роздягнувся, нахилився над теплою 

водою, не стримуючи радості:
— Казали дядько Грнша, що з мене 

вийде непоганий тракторист. Чуєте, ма
мо? Як то буде, коли ваш син селом 
на тракторі поїде?

Аіати пригорнула сина;
— У батька вдався.

ДО ЖНИВ працював причіп
лювачем. А перед косови

цею ного закріпили помічником до 
кращого комбайнера господарства 
Івана Семеновича Фесенка:

— Не підведеш, Володю? — за
питав при зустрічі юнака голова 
колгоспу Анатолій Іванович Ма
мул а т.

— Ні, — не зчувся як І вилетіло 
у відповідь.

На обжинках Володимиру А. І, 
Мамулат вручив грамоту.

— За високий намолот, Воло
дю, — привітав.

Скільки радості було па душі у 
юнака в ті хвилини!

Як тільки скінчилися польові роботи 
і при колгоспі почали діяти курси ме
ханізаторів, Володимир Ткаченко на 
заняття прийшов першим. 1, як закін
чив навчання, дали йому трактора. 
Спочатку трактор стояв через відсут
ність запчастин.

— Не дочекаюсь, — скаржився Воло

Штрихи до портрета сучасника

димир новому головному інженерові 
колгоспу Олександру Михайловичу Бі
лому. — Давайте деталі, хочу працю
вати.

— Гарячитнся всі мастаки. — відпо
відав (м^іенер. — Покрутиш трохи гай
ки, дізнаєшся що до чого, тоді і в те
бе все до ладу буде.

— До ладу... — розсердився Володи
мир. — Хлопцям нових «ЮМЗ» дали, 
а мені оцього «дідуся» виділили.

— Не все зразу... — холодно закінчив 
розмову інженер.

Поминув день, другий... Воло
димир нервує, а трактор без фор
сунок стоїть. Не стримався, сам 
до головного інженера пішов.

— Олександре Михайловичу, — 
звернувся, коли той прибув з від
ділення «Сільгосптехніка», —- не- 

вжс ніде немає форсунок? ІІу, по
їхали б в колгосп «Перше травня» 
чи радгосп «П’ятііхатськнй»?

— Он там в автомашині фор
сунки... Забирай і через півгодини, 
щоб я тебе бачив на горосі.

Увечері до Володимира підійшов 
головний агроном колгоспу Петро 
Олександрович Москалець.

— Бігаю тебе, Володю, з кор
мою.

— Я неповний робочий день 
працюю, — посміхнувся той.

— Тим паче.
Восени на комсомольських збо

рах йому довірили очолити ком
сомольсько-молодіжну ланку по 
вирощуванню високих врожаїв 
кукурудзи.

— На тебе надіємось, — підба
дьорив секретар комсомольської 
організації колгоспу Володимир 
Шевчук.

Того ж року дали молодому 
трактористу новенького трактора, 
закріпили за ланкою площу, тех
ніку й інвентар. Працювала ланка 
добре, кожен дбайливо доглядав 
посіви.

Якось завітав Володимир до голов
ного агронома. Сам збентежений. Чуб 
мокрий. В руках стебло кукурудзи.

— Петро Олександровичу, — майже 
крізь сльози, — що ж це -з нашою ку
курудзою твориться? Гине! Листки по
жовкли, сохне...

Агроном взяв рослину до рук, роз
рівняв листок і почав:

— Оце краї жовкнуть, коли азоту в 
грунті замало. Зрозумів, Володю?

Після обіду на площі 50 гектарів 
працювали трактори: під кукурудзу 
вносили аміачну ноду.

Першого року ланка Володимира 
Ткаченка зібрала по 40 центнерів зерна 
кукурудзи з гектара.

...Минав час. Мужніли хлопці. Росла 
майстерність. Другого року па їх ра
хунку вже був урожай по 50 центнерів 
зерна кукурудзи з кожного із 100 гек
тарів, а торік — по 52.

Минулого року ланка Володи
мира Ткаченка нагороджена пере
хідним призом імені Героя Соціа
лістичної Праці Микити Маркови
ча Матяша, встановленого райко
мом комсомолу.

Підвищені зобов’язання взяв 
колектив на завершальний рік де
в’ятої п’ятирічки. Якщо раніше 
тут вирощували кукурудзу лише 
на 180 гектарах, то в цьому році 
площі і під качанисту7 відвели 
більше; ніж вдвоє.

В. МАТКЕВИЧ.
Колгосп імені Чкалова,
Петрівського району,

1ІЕ1І
ІС\ИІ.ІІІВІІІІ
СМАЧНИЙ обід

ІДЕ, мабуть, не злилися так відчутно 
• ' весна і праця, як сьогодні в Саль- 
новому. Точніше — на Сальківському 
цукровому заводі. Будівельний майдан
чик і квітучі сади — поруч, баштові кра
ни і шпилі ніжиозсленпх тополь — по-су- 
сідству. Весняний настрій відчувається і 
в робочому ритмі на кожній дільниці 
ударної комсомольської будови області. 
Контури підприємства, що реконструює
ться, з кожним днем набирають все чіт
кіших ліній. Адже незабаром будівель
ники повністю передадуть оновлений 
завод сальківським цукроварам. 1 на 
стенді «Комсомольського прожектора» 
щодня нові повідомлення.

Настрій, щоб в руках «горіло», ство
рює будівельникам і монтажникам не 
тільки весняне буяння садів. Особлива 
злагодженість встановилася між усіма 
ланками, зайнятими на реконструкції. 
Настрій на ударну працю за всімаПла
нами повинен створювати і побут. Ця 
істина не підлягає сумнівам, звичайно. 
Бо хто ж заперечить, що і затишок в 
гуртожитку і смачний обід в їдальні, і 
цікавий вечір відпочинку суттєво позна
чаються па результатах трудових змін, 
Членам рейдової бригади «Молодого 
комунара», що недавно побувала на 
Сальківському цукрозаводі, довелося зу
стрітися не з запереченням цієї істини, 
а.„ з неувагою до неї. Мовляв, побут.,, 
Ніхто не постраждає, якщо він, цей по
бут, буде не на першому місці. Та. на
справді ж, учасники рейду побачили 
інше.

Тихо в гуртожитку № 3 — майже всі 
працюють у першу зміну. Однак, один 
мешканець затримався -— Анатолій Ша- 

ламов, якому пізніше час заступати на 
зміну. Розклавши на газеті магазинний 
харч, снідав.

— Чому не в їдальні? — запитали.
— Красно дякую. Були вже там... «— 

махнув рукою. — Сніданок теж, нічого 
не скажеш, —- продовжив вже запаль
но. '

Пересторогу Анатолія Шаламова і 
його товаришів зрозуміти не важко. 
Саме тут, в Сальковому, в заводській 
їдальні трапився випадок використання 
несвіжих продуктів. Після вжитих захо
дів цього більше не повторювалось, та 
недовір’я до кулінарських знань праців
ників їдальні і їх сумління, будемо нази
вати речі своїми іменами, запало бага
тьом будівельникам.

Приїжджі піші створюють основний 
склад населення селища. I їдальня для 
кожного, якщо врахувати, що це в біль
шості юнаки і чоловіки, стала головним 
закладом харчування. Нещодавно всту
пила в дію нова їдальня на 200 місць. 
Однак, на жаль, персонал її переніс зі 
старої їдальні всі свої «традиції». Перш 
за все — неякісне приготування страв. 
Ось кілька інтерв’ю в обідню перерву 
дають за столами відвідувачі.

Слюсар-монтажнпк БУ-200 тресту 
«Криворіжстальмоптаж» Микола Юр
ченко: — Борщ сьогодні зовсім по кис
лий, і на борщ не схожий, не смачний.

Електромонтажник БУ-411 тресту 
«Дніпроелектромонтаж» Микола Мики
тович Костешок: — По роботі, кажуть, 
й апетит приходить. Та нерідко, при
йдеш в їдальню, візьмешся за перше — 
і апетит зникає.

Секретарка головного інженера заводу 
Марія Максименюк і майстер по облад
нанню Любов Знрянова майже в один 
голос: — Вчора був такий солоний борщ, 
що до рота не візьмеш. Сміх сказати — 
на цукровому заводі працюємо, а чай і 
компот несолодкий готують в заводській 
же їдальні.

За традицією готувати страви абияк 
прийшла в нову їдальню і традиція ство
рювати черги в години «пік». Багато ро
бітників не встигають пообідати за годи
ну і, оскільки іншої їдальні немає, ви
трачають по 20, а то й більше хвилин 
робочого часу. Не тому, що немає віль
них місць, просто на роздачі не встига
ють обслужити. Та, як не дивно, ні ди
ректорові їдальні І. Т. Довгошеї, ні 
кухарям не спадає на думку заздалегідь 
підготувати порції холодних закусок, 
дозволити відвідувачам самим наливати 
собі чай, каву... Звісно, двоє чоловік на 
роздачі не можуть за годину на кожно
го підготувати 3—4 блюда.

Нова їдальня не на території заводу і 
знаходиться далі від нього, ніж колиш
ня. То ж час потрібен ще й на те, щоб 
дійти до цього закладу харчування. 
Фактор нсмаЛозначний особливо для 
тих, хто працює у другу зміну. Чому б 
працівникам їдальні не піти назустріч 
будівельникам. У вечірні години менше 
відвідувачів, отже, відповідно й менше 
роботи в їдальні. Без збитків для закла
ду харчування один із ного працівників 
міг би для робітників другої зміни до
ставляти прямо на завод розфасовані 
продукти, кефір, молоко... Скільки б ча
су зекономили! На жаль, організація 
праці в їдальні до цього часу не задо
вольняє запитів трудящих, а рівень об
слуговування залишається низьким на
віть в новому приміщенні. Директор 
їдальні І. Т. Довгошея спокійно пояснює 
це тим, іцо у новоселів всього буває на 
перших кроках. Але мова, як бачимо, 
йде про потребу позбутися «старих тра
дицій» старої їдальні і якнайшвидше.
|-4 Е КРАЩЕ враження справляють і 

гуртожитки заводу. В усіх тррох, де 
побували члени рейдової бригади, немає 

кімнат для приготування їжі. Більш 
«хазяйновиті», здебільшого дівчата, за
паслися електроплитками й чайниками— 
куховарять прямо в кімнатах помешкан
ня. Побутових кімнат теж немає, так що 
перуть і сушать- теж в кімнатах, в 
усіх трьох гуртожитках є кімнатп-роздя- 
гальні для спецодягу. Проте всі вони в 
поганому санітарному стані. В одній з 
них в гуртожитку № І навіть є шафи 
для робочого одягу, проте вони пусті — 
ніде немає жодної вішалки чи гвіздка, а 
одяг лежить звалений па купу посеред 
кімнати, побіля шаф. Залишається за
гадкою, як потім кожен відшукує свої 
речі в цих брудних, хаотичних пірамі
дах?

Не раз начальник ударної комсомоль
ської будови Зоя Самбір, «прожекторис
ти» звергалися з приводу поліпшення 
побутових умов для молоді до директо
ра заводу Данила Якимовяча Сакала. 
Проте, як показали результати рейду, 
після цього все і далі йшло самопливом. 
Кілька рейдів минулого року провів по 
гуртожитках і їдальні районний штаб- 
«Комсомольського прожектора». Та знов 
же це були «удари иа сполох» без вимо
ги вжити негайних заходів. Чи не час 
об єднати не тільки хороші бажання за
радити справі, а й по-діловому, принци
пово дати оцінку побутовії“ умовам 
створеним для молодих будівельників па 
ударній комсомольській? Адже до за
кінчення реконструкції залишилося ли
ше три МІСЯЦІ.

Рейдова бригада: Л. СНІГИРЬО- 
ВА - робітниця БУ-6 Побузького 
будуправління комбінату «Кірово- 
градважбуд», В. БАРАНОВСЬКИЙ 
— начальник цеху механізації, голо
ва комітету народного контролю 
П1?и1^СЬК°Г° ^УкР°зав°ДУ. О. ПАВ- 
ЛИЧУК ~ керівник корпункту «Мо
лодого комунара», О. БАСЕНКО — 
спецкор «Молодого комунара».

Ганворонськпй район. .
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РЯТІВНИК з 
ПІДПІЛЬНОГО 
ГОСПІТАЛЮ

З епюр. *----—-

Ц ЛСТИИИ 2391 моторизова-
• мої дивізії, що прибула з 

Далекого Сходу, з маршу всту
пили у бій поблизу Тули. Гіт
лерівське командування, нама
гаючись будь-що захопити Мо
скву, кинуло проти них три 
есесівські дивізії. Стікаючи 
кров’ю, радянські воїни що
денно відбивали ио кілька 
атак. Під час запеклого бою 
група бійців потрапила в ото
чення. У лютий мороз вони 
намагались пробитися крізь 

■ щільне вороже кільце.
На засніженому полі лежало 

багато поранених, контужених. 
Військовий фельдшер Григорій 
^імихало, роблячи перев’язки, 
майже не помічав, що діється 
навколо.

Нараз сильний вибух струсо- 
Зйув землю. Щось із страшеи- 

і

ною силою вдарило Чмихала в 
груди, і він знепритомнів. А 
коли прийшов до пам’яті, по
бачив перед собою німецького 
солдата з автоматом.

Почались довгі, сповнені мук 
і страждань дні німецького 
полону.

Похмурі, непривітні будівлі 
орловської тюрми. Сюди' -фа
шисти зігнали кілька тисяч ра
дянських військовополонених. 
Тут в’язні вмирали від ран, 
втрати крові, голоду, холоду, 
знущань гітлерівців.

Але і за цих умов патріоти 
не занепадали духом, боро
лися.

В таборі було організовано 
підпільну групу, яка ставила 
за мету рятувати людей, при
речених на смерть. Очолили її 
лікарі табірного лазарету К. В. 
Логунов і Г. Ф. Свєтаєв. На 
допомогу собі вони підібрали 
чотирьох санітарів. Сміливці 
мали перепосити під виглядом 
хворих на тиф наших важко
поранених воїнів ‘з табірного 
лазарету до лікарні в Орлі.
ПОГУНОВУ і Свєтаєву вда-

* лося встановити зв’язок з 
лікарями С. П. І Іротопоповим, 
Б. М. Гусєвим, А О. Бєляєвпм, 
В. О. Смирновим, які не встиг
ли евакуюватися і створили в 
окремому місті лікарню (під
пільний госпіталь).

Одного разу Логупов пі
дійшов до Чмихала. По
цікавився, де він народився, 
вчився, як потрапив у полон. 
Дивлячись пильпо у вічі свого 
співрозмовника, запитав:

— Комсомолець?
— Я — комуніст...

— Ви працюватимете саніта
ром. 1 виконуватимете наші до
ручення...

Чмихало погодився. Піді
брав товаришів — Михайла 
Зубкова, Володимира Мнаца- 
каняна та Дмитра Кузьміиа. 
Вони щодня переносили з ла
зарету до міської лікарні по
ранених.

Ризикуючи своїм життям, 
Григорії! Чмихало серед поло
нених чигав радянські газети, 
які потрапляли від підпільни
ків. Па Перше травня йому 
вдалося пронести у. табір з до
помогою Катерини Майданової 
та її брата Володимира пате
фон з пластинками радянських 
пісень. В коридорі лазарету 
було влаштовано концерт, за 
який Григорій мало не попла
тився життям.

Любили і поважали в’язні 
цього високого кароокого пол
тавчанина.

Коли Радянська Армія виз
волила місто, командуванню 
було передано понад 20(3 бійців 
і офіцерів, які влилися в наші 
Бійськові частини. Серед них 
був і полковник авіації Некра- 
сов, який і досі продовжує 
службу.
|_1Е СУДИЛОСЯ Григорію 
• • відчути радість визволен
ня. Ще до того, як наші части
ни підійшли до Орла, Чмихало 
та група санітарів вирішили 
втекти і перейти лінію фронту. 
Але якийсь зрадник виказав 
Григорія. Його схопили, поча
ли катувати. Фашисти хотіли 
дізнатись прізвища інших вті
качів. Григорій мовчав. Його 
присудили до страти, та па до
помогу патріотові прийшли 
Логунов і Свєтаєв.

Страту було замінено голод
ним карцером на тридцять діб. 
Двадцять чотири доби проси
дів Григорій. А потім друзям 
вдалося перевести його до ла
зарету.

Якось, коли Чмихало допо
магав перев’язувати полонено
го льотчика, підійшов комен
дант табору Гофман. Поба
чивши Григорія, що на його

думку, мав давно померти, фа
шист оскаженів. Юнака кинули 
до одиночної камери. А невдов
зі відправили до каземату 
особливого режиму Каунськоі 
фортеці.

Шість місяців пробув Григо
рій у ЦІІІ катівні. Потім його 
переводили З ОДНОГО Тіїббру в 
інший, і опенштейн, Дамсдорф, 
Раммершгейи... Двічі втікав. 
Його ловили, травили вівчар
ками, катували. Все ж Чмиха
ло переміг смерть, і втретє йо
му. вдалося здійснити свій на
мір.

через сім діб після’втечі він 
зустрівся з радянськими воїна
ми-визволителя МІГ.'

Піші І ригоріц Прохорович 
живе в місті Світловодську. 
Впорядковує - свій щоденник, 
який вів у орловській тюрмі. 
В 1956 році цей зошит було 
знайдено і в Орлі і передано 
власникові. Григорій Прохоро
вич хоче написати книгу про 
героїчну боротьбу, яку вели 
радянські люди у фашистських 
катівнях.

Наприкінці 1964 року в При- 
окському книжковому видав
ництві вийшла у світ книжка 
Матвія Мартинова і Дркадія 
Евснтова «Підпільний госпі
таль». Це; документальна по
вість, героями якої є лікарі ла
зарету орловського концтабо
ру і міської лікарки Належне 
місце в книзі відведено і Г. П. 
Чмихалу.

Напередодні 30-річчя Пере
моги над фашистською Німеч
чиною колишньому в'язневі 
пишуть радянські патріоти, якГ 
спільно з ним боролись проти 
фашистів. Серед них — Кате
рина Борисівна Маклакдва- 
Сгепанова з Вінниці, з Москви 
пише Володимир Посішовнч 
Левітів. (Мнацоканяи), якого 
врятував Чмихало, а потім ра
зом з ним рятували радян
ських військовополонених...

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель Світловодської се
редньої школи робітничої 
молоді № 2.

Віктор ПОГРІБНИЙ

ІІЯЯ ОИИ
В СЕЛІ 

МАР'ЯНИНІЇ

На ФОТО: ВИСТУПАЄ НАРОДНИЙ АР
ТИСТ СРСР ІВАН ПЕРЕВЕРЗЄВ; ВГО
РІ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ АНСАМБЛЬ 
«юність»,

Фото В. КОВПАКА,

І-РГЧЧЮ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ

МАЙСТРІВ МИСТЕЦТВ
ОГО СОЮЗУ, ПРИСВЯЧЕНИЙ

«.Фронтовики, надіньте’ 
ордени...» — ці слова ві
домої пісні, звернені до 
тих, кому дяка і шана за 
тридцятирічний мир, за 
право щасливо жити і 
працювати. Уславлення 
безсмертного подвигу ра
дянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні, жи
ва мелодія пам'яті, ут
вердження подвигу тру
дового в ім'я Батьківщи
ни — стало лейтмотивом 
святкового концерту на 
стадіоні «Зірка». В Кіро
воград прибули відомі по
пулярні артисти з Москви 
і Ленінграда, Києва і 
Дніпропетровська.

Не раз ми зустрічалися з 
„ими в кіно, на екранах теле
візора. на естраді. Висока 
майстерність, глибина грома
дянських почуттів не могли 
не схвилювати глядачів. 1 то
му щедрими на тепло, довго 
„е змовкаючими оваціями 
стадіон зустрічав улюблених 
акторів і проводжав після 
«кола пошани»-

Народний артист СРСР, 
лауреат Державної премії 
Радянського Союзі'

Переверзєв: «В Кишияеві 
закінчився Всесоюзний кі
нофестиваль. На ньому 
була представлена кіно
стрічка «Фронт без флан
гів», де граю і я. А не
щодавно в Москві відбу
лась прем’єра фільму. 1 
разом з акторами на сце
ну вийшли посивілі люди 
в орденах. Це ті, про кого 
наш фільм. Люди з ле
генди, які діяли в глибо
кому тилу у фашистів. 
Наш їм уклін... їх звер
шений подвиг надихає 
нас, митців...»,

З великою теплотою 
прийняли глядачі виступ 
відомого кіноактора, за
служеного артиста УРСР 
Миколи Оляліна. Актор 
молодшого покоління, він 
створив ряд переконливих 
образів радянських вої
нів — мужніх, безстраш
них, гідних сипів Вітчизни.

На імпровізованій сцені, 
встановленій на зеленому по
лі стадіону, змінюються акто
ри, звучить пісня воєнних ро
ків і ніжна мелодія про

кохання, хвилююча розповідь 
про грізні воєнні події', І ве
села гумореска. В цей чудо
вий квітневий вечір кіроно- 
градці зустрілися з артистами 
Московського театру сатири 
Олексієм Кузнецовым і Зіно- 
пієм Високоиським (пан Зюлі 
з популярного телевізійного 
кабачка «ІЗ стільців»), вико
навцем ролі Остапа Бендера 
в кінофільмі «12 стільців? на
родним артистом РРФСР Ар
чилом Гомсоиінілі і народною 
артисткою РРФСР Майєю 
Булгаконою. Народному ар
тисту РРФСР, іиіконавцю ролі 
Камо Гургену Тоиунцу було 
про що розповісти кіровоград- 
цям, адже він визволяв об
ласний центр, а жителі Но- 
воукраїнки обрали його, по
чесним громадянином міста.

Заслужений артист 
РРФСР Юрій Медведев, 
ленінградський компози
тор Станіслав Пожлаков, 
коментатор Всесоюзного 
радіо і телебачення, на
родний артист РРФСР 
Микола Озеров та інші 
відомі актори познайоми
ли кіровоградіїів з своїми 
творчими планами, поздо
ровили з наступаючим 
святом Перемоги.

У концерті також бра
ли участь вокально-ін- 
струментальний ансамбль 
«Водограй» з Дніпропет
ровська та хореографіч
ний ансамбль «Юність» 
Кіровоградської обласної 
філармонії.

М. СЕМЕНЮК. 
Фою В. КОВПАКА.

I.
Ти пали, пали, світилої
Хай звугліють злі личини,
Злі личини хай безжально 
Спопеляє вир вогненний-,.

Ти пали, пали, світило!
Від дощів, од тебе й вітру
На прирічних косогорах 
Колос хай стає аж білим.
Хай на біле вигорають
У красунь крилаті брови,
Хай діброві млосно стане 
Од твоїх палких цілунків...

Ти пали, пали, світило, 
Розривай гарячу купіль...
Тільки, чуєш, не випалюй
Колір багрої гвоздики...

Ой, багряної гвоздики,
Що лягла нз тихий камінь.
Що холодную могилу
Зогріва і оживляє;
Ой, червоної гвоздики,
Що проходить крізь землицю
І шука в солдата груди,
1 стає в солдата серцем.

Як гвоздику на могилу 
Покладуть у тихий ранок,
То народиться розмова 
Весняним ясним потоком;
Коли батько в ній — з синами.
Якщо син — із батьком сивим, 
Якщо дід — своїм онукам 
Гомонить, моз дуб крислатий.

II.
Бачив я: вихрастий хлопець
До гранітного підніжжя
Від грудей густочервоне 
Обережно клав суцвіття.
Знав: хлопчина обирає 
Путь, душі своїй пригожу,
Чи легку, а чи тернисту —
Він нікому не повідав...

Тільки тут, біля граніту,
Ледь вуста його відкрились. 
Він питав, а, може, згоду
На нечутну дав пораду
Бачив я: лице ясніло,
Як юнак той обернувся —
Від підніжжя — шлях широкий, 
А над ним і ти, світило...

Ти пали, пали, світило, 
Розкривай гарячу кугіільї 
Тільки, чуєш, не випалюй
Колір багрої гвоздики...
Може, то і не гвоздика, —- 
Гіломінка червона квітка, — 
Монте, чуєш, то зосталась 
Там густа його кровинка..,
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НА КРОСОВІЙ 
ДИСТАНЦІЇ

Більше 780 студентів 
нашого інституту взяли 
участь у легкоатлетичному 
кросі, присвяченому ЗО- 
річчю Перемоги. 640 з них 
виконали нормативи комп
лексу ГПО, 41 — розрядні 
нормативи. Найкращий час 
серед дівчат на дистанції 
500 метрів показала сту
дентка філологічного фа
культету Ольга Гордосі-

ченко (1 хвилина 28 се
кунд). У хлопців кращий 
результат мав студент фі- 
зико-математичного фа
культету, чемпіон облас
ної ради ДСТ «Буревіс
ник» Василь Хиблов. На 
дистанції 1000 метрів він 
фінішував з часом 2 хви
лини 46,2 секунди. В 
командному заліку пере
могли юнаки фізико-ма- 
тематичного та дівчата 
філологічного факульте
тів.

є. хромочкін, 
голова правління спорт
клубу педінституту іме
ні О. С. Пушкіна.

ПОПЕРЕДУ-ФІНАЛ
Зональна першість Центральної ради товариства 

«Авангард» з баскетболу проходила у спортивному 
залі кіровоградського заводу «Червона зірка», В 
іграх брали участь команди середніх навчальних за
кладів. Спортивну честь нашої області па цих від
повідальних змаганнях захищали представники Кі
ровоградського будівельного технікуму. Напружено 
проходив матч кіровоградців зі своїми миколаївськи
ми колегами. Сильнішими виявилися баскетболісти з 
міста корабелів — 68:50. Вони перемогли також 
команду м. Чернівці — 89:56 і стали переможцями 
зони. На другому місці кіровоградці, які завдали по
разки буковинцям — 61:54. :

Добре провели зустріч з баскетболістками Мико
лаєва наші дівчата, які .закинули у кошики своїх су- 

і гіернпць 64 м’ячі, у свої пропустили 49. Вони разом 
■ з юнацькою командою з Миколаєва здобули право 

брати участь у фінальних поєдинках, що розпочну- 
1 І ться наприкінці травня у Запоріжжі.

В. ШАВАЛІВ.

З двома очками коман
да з міста Луцька займа
ла десяту сходинку тур
нірної таблиці і, як здава
лось, не могла стати «міц
ним горішком» для фут
болістів «Зірки». Та не за
буваймо, що зіграно лише 
кілька турів і розстановку 
команд ще цілком мож
на вважати умовною. Фут
болісти з Луцька провели 
матч впевнено, зібрано, 
кожен гравець чітко вико
нував свої функції. Кіро
воградці зустріли актив
ний опір, і тактика зустрічі 
з ровенським «Авангар
дом», коли майже вся 
команда брала участь в 
наступальних діях, в цьо
му матчі була непридат
на — самі ж гості приму
сили господарів спершу 
забезпечити надійний за
хист своїх воріт.

Слід сказати, що до 
кінця зустрічі «Зірка» так 
і не знайшла «свого хо
ду» до воріт суперника. 
Давалось взнаки і те, що 
півзахист лише епізодич
но підключався до атак, а 
«чисті» форварди швидко 
в’язли у чіпкій обороні 
гостей.

В цілому Ж матч про
йшов у цікавій 1 гострій 
боротьбі і голевих си
туацій біля обох воріт бу
ло немало, На 20-й хви
лині після подачі кутово
го воротар «Зірки» 
О, Іонов виручає свою 
команду, в через хвилину 
такий же небезпечний мо
мент виникає біля проти
лежних воріт. В середині 
першого тайму М. Голов
ко мав реальну можли
вість вивести свою коман
ду вперед, випередивши 
захисників гостей, він ви
йшов один на один зі 
стражем воріт, та той смі
ливо йому кинувся під 
ноги.

Остання хвилина гри 
проходила при явній пе
ревазі футболістів «Зір
ки». М’яч не покидав 
штрафного майданчика 
гостей. Та одноманітні 
«навали» не принесли ус
піху. Фінальний свисток 
зафіксував нічийний ре
зультат 0:0.

Наступна гра 3 травня у 
Жданов! з місцевим «Ло
комотивом».

м. СОМОВ.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Харківський інститут інженерів комунального будівництва
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

НА 1 КУРС НАВЧАННЯ

НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

З відривом від виробництва-
будівельний факультет* архітектура, міське бу

дівництво, промислове і громадське будівництво, 
очистка природних та стічних вод;

факультет міського електричного транспорту: 
міський електричний транспорт, світлотехніка та дже
рела світла, електропостачання міст;

інженерно-економічний факультет: економіка та 
організація будівництва, економіка та організація 
міського господарства.

Вступники до інституту в наступні роки після за
кінчення середнього учбового закладу, як правило, 
повинні мати стаж практичної роботи не менше 6 мі
сяців за кожен рік, коли вони не навчалися.

Без відриву від виробництва-
вечірній факультет: міське будівництво, міський 

електричний транспорт, світлотехніка. та джерела 
світла, електропостачання міст, економіка, та органі
зація будівництва, економіка та організація міського 
господарства.

Вступники на всі спеціальності (з відривом і без 
відриву від виробництва), крім «очистка природних 
і стічних вод» та «архітектура», здають іспити з ма
тематики (письмозо та усно), фізики (усно), україв-

ської або російської мови та літератури (твір), а на 
спеціальності «очистка природних та стічних вод» за
мість письмового іспиту з математики складається 
усний іспит з хімії. На спеціальності «архітектура» 
замість письмового іспиту з математики складається 
іспит з малюнку та креслення.

Особи, які закінчили школу з золотою (срібного) медаллю 
або одержали після закінчення середнього спеціального 
учбового закладу диплом з відзнакою та здали на всіх спе- 
ціональностях, крім<очисткн природних та стічних вод» та 
«архітектури», іспит з математики (письмово), а на спеці
альності «очистка природних та стічних под» — з хімії (ус
но), на спеціальності «архітектура» — з малюнку на «від
мінно», під наступних іспитів звільняються.

Заяви приймаються:
— на навчання з відривом від виробництва з 20 

червня по ЗІ липня;
— на навчання без відриву від виробництва з 20 

квітня по 31 липня.
Вступні іспити:
— на навчання з відривом від виробництва з 1 по 

20 серпня;
— па навчання без відриву від виробництва у два 

потоки: перший — в червні, другий — з 1 по 20 
серпня. -

В липні для абітурієнтів будуть організовані без
коштовні місячні підготовчі курси.

Іногородні абітурієнти, які гостро потребують жит
ло па період роботи курсів та складання вступних 
Іспитів забезпечуються гуртожитком.

Адреса інституту: 310002, Харків-2, вул. Револю
ції, 12. Телефони: 47-00-88, 43-11-78, 45-50-59.

РЕКТОРАТ.
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Криворізький 
ордена 
Трудового 
Червоного 
ІВрапора 
гірничорудний 
інститут

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ 
НД 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

На трирічний строк навчання прийма
ються юнаки та дівчата з освітою за 
8 класів для підготовки з таких спеціаль
ностей:

слюсар-сантехнік; газоелектрозварю- 
вальник; електромонтажник по електро
освітленню, силових лініях і електрооб
ладнанню; маляр будівельний; штука- 
тур-лпцювальннк-плитковик; муляр-моп- 
тажпик конструкцій.

Після закінчення училища учні одер
жують диплом про середню освіту і спе
ціальність.

З однорічним і дворічним строком на
вчання приймаються юнаки і дівчата ві
ком 15—20 років з освітою за 8, 9, 10 
класів без вступних екзаменів за спеці
альностями:

муляр; штукатур; столяр; арматурппк- 
бетопивк.

Зарахованих па навчання забезпечу
ють гуртожитком, парадним і робочим 
одягом, триразовим харчуванням, під
ручниками.

Учні одержують третину суми, зароб
леної па виробничій практиці. Час па- 
вчаппя в училищі зараховується до тру
дового стажу.

Училище має повозбудованнй, добре устат
кований комплекс, в якому є кабінети-! лабо
раторії, учбові майстерні, спортивний та акто
вий зали, спортивне літне містечко.

При училищі с вечірня школа, діють гуртки 
технічної творчості, художьої самодіяльності, 
спортивні секції.

Внпускннкн-відміпннкн мають право вступа
ти до вищих і середніх учбових закладів на 
пільгових умовах. Юнаки, які навчаються три 
роки, до закінчення та на рік після закінчен
ня училища отримують відстрочку від призову 
до армії.

Випускники подають особисто _або 
присилають заяву із зазначенням обра
ної професії, автобіографію, характерис
тику, свідоцтво про народження (оригі
нал)', або паспорт (подається особисто), 
довідки з місця проживания і про склад 
сім’ї, медичну довідку (форма № 286), 
8 фотокарток розміром 3X4 см.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. 
Волкова, 15. їхати тролейбусом №№ 2,3 
до зупинки «Тролейбусний парк». Теле
фон 3-32-23.

ДИРЕКЦІЯ.

7) наша адреса і теле«

Денне відділення: технологія 
і комплексна механізація під
земної розробки родовищ ко
рисних копалин; технологія і 
комплексна механізація від
критої розробки родовищ ко
рисних копалин; будівництво 
підземних споруд і шахт; 
маркшейдерська справа; елек
трифікація і автоматизація гір
ничих робіт; електропривід і 
автоматизація промислових ус
тановок; гірничі машини і 
комплекси; промислове і ци
вільне будівництво; збагачен
ня корисних копалин; геологіч
на зйомка, пошуки і розвідка 
родовищ корисних копалин; 
технологія машинобудування, 
металорізальні верстати та ін
струменти; прикладна геоде
зія.

Документи приймаються з 
20 червня по 31 липня 1975 
року.

Вечірнє відділення: техноло
гія і комплексна механізація 
підземної розробки родовищ 
корисних копалин; технологія і 
комплексна механізація від
критої розробки родовищ ко
рисних копалин; збагачення 
корисних копалин; електрифі
кація і автоматизація гірничих 
робіт; електропривід і автома
тизація промислових устано
вок; промислове і цивільне бу
дівництво; гірничі машини і 
комплекси; будівництво під
земних споруд і шахт; техно
логія машинобудування, мета

лорізальні верстати та інстру
менти.

Документи приймаються з 
20 квітня по 31 червня.

Загальнстехнічний заочний 
факультет: розробка родовищ 
корисних копалин; енергетика; 
машинобудування та приладо
будування; електронна техніка, 
електроприладобудування і 
автоматика; радіотехніка; бу
дівництво; транспорт; еконо
міка.

Документи приймаються з 
20 квітня по 31 липня.

Вступаючі на всі форми на
вчання та на всі спеціальності 
складають такі екзамени: ро
сійську або українську мову 
та літературу (письмово), ма
тематику (письмово та усно), 
фізику (усно).

Особи, нагороджені по закінчен
ні середньої школи залотою (сріб
ного) медаллю, або ті, що закінчи
ли середній спеціальний учбовий 
заклад з відзнакою, складають 
екзамени з математики (усно). Як
що екзамен з математики складено 
з оцінкою «відмінно», абітурієнт 
звільнюється від подальшої здачі 
вступних екзаменів.

Вступаючі до інституту в останні 
роки після закінчення середнього 
навчального закладу, як правило, 
повинні мати стаж практичної ро
боти не менше 6 місяців за кожний 
рік. коли вони не навчалися.

Умови прийому надсилаються 
приймальною комісією інституту 
після одержання запитання від 
абітурієнта.

Іногородні, зараховані на денне 
відділення, забезпечуються гурто
житком.

Адреса інституту: 324033, 
Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.
MU j

316050. ГСП, Кіровоград-50, пул. 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,

БК 07563, Індекс 61197,
/

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

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