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УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ тов. ГІТАЛОВА О. В. 
ОРДЕНОМ ДРУЖБИ НАРОДІВ

За великі заслуги в розвитку комплексної механізації 
сільськогосподарського виробництва, активну громад
ську діяльність і в зв'язку з шістдесятиріччям з дня на
родження нагородити бригадира тракторної бригади

колгоспу імені XX з'їзду КПРС Новоукраїнського ра
йону Кіровоградської області тов. Гіталова Олександра 
Васильовича орденом Дружби народів.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. ПІДГОРНИЙ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 
26 травня 1975 р-

ШАНА ЛЮДИНІ ТРУД1ВНИК0В1
Позавчора в Новоукра- 

їнському Палаці культури 
відбулися урочисті збори 
представників партійних, 
радянських і громадських 
організацій, колгоспів ра
йону, присвячені 60-річчю 
від дня народження дві
чі Героя Соціалістичної 
Праці, депутата Верхов
ної Ради СРСР, члена Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР, члена ЦК Компартії 
України, бригадира трак
торної бригади ордена 
Леніна колгоспу їм. XX 
з'їзду КПРС О, В. Гіталова. 
їх відкрив перший секре
тар Новоукраїнського рай
кому партії А. М. Литвин. 
Перший заступник міністра 
сільського господарства 
УРСР Ю. П. Коломієць за-

читав привітання ювілярові 
від ЦК Компартії України, 
Президії Верховної Ради 
УРСР і Ради Міністрів 
УРСР, о також вручив 
йому вітальні адреси Мі
ністерств сільського гос
подарства СРСР і УРСР.

Тепло поздоровив О. В. 
Гіталова з 60-річчям та 
нагородженням орденом 
Дружби народів перший 
секретар обкому Компар
тії України М. М. Кобиль- 
чак.

Великі заслуги О. В. Гі
талова, як державного 
діяча, відзначив у своєму 
вітальному слові голова 
облвиконкому Д. П. Мак- 
сименко. Слова щирої по
дяки лягли в пам'ятний 
адрес обласної Ради де
путатів трудящих, який 
було вручено ювілярові.

Значення гіталовського 
досвіду у боротьбі за ви
сокі врожаї зернових від
значив перший секретар 
райкому партії А. М. Лит-

вин при врученні Олек
сандру Васильовичу па
м’ятного адресу райкому 
партії і райвиконкому.

Перший секретар обко
му комсомолу М. К. Скля- 
ниченко від імені комсо
мольців і молоді області 
подякував відомому хлі
боробові за невтомну 
наставницьку діяльність, 
за виховання молодої змі
ни механізаторів.

О. В. Гіталов схвильова
но подякував партії і уря
ду за високу нагороду, 
присутнім за щирі поздо
ровлення та побажання.

На фото зліва: в залі 
Палацу культури «Ювілеґі- 
ннй» під час урочистих зборів, 
присвячених 60-річчю з див 
народження двічі Героя Со
ціалістичної Праці О. В. Гіта
лова.

Невтомному наставнику і 
вихователю молодої хлібо
робської зміни О. В. ГІТА.ЛО- 
ВУ вручає пам’ятний сувенір 
перший секретар обкому ком
сомолу М. К. СКЛЯНИЧЕМ
КО. (Фото вгорі).

Фото В. КОВПАКА.
------------------- -----

—

„Салют-4“: естафета триває
26 травня 1975 року другий екіпаж у складі космо

навтів П. І. Климука і В. І. Севастьянова доставле
ний на борт станції «Салют-4», яка з 9 лютого функ
ціонувала в автоматичному режимі.

Зближення, причалювання і стикування космічних 
апаратів проводилися спочатку з допомогою автома
тичної системи керування, а потім, з відстані 100 мет
рів, екіпажем вручну. Після стикування і перевірки 
бортових систем станції «Салют-4» космонавти пере
йшли в її приміщення і приступили до виконання 
наміченої програми, яка передбачає продовження 
досліджень і експериментів, початих на станції її 
першим екіпажем. Проводитимуться: вивчення Сон
ця, планет і зірок у різних діапазонах спектра елек
тромагнітних випромінювань, дослідження геолого- 
морфологічних об’єктів поверхні Землі, фізичних 
процесів в її атмосфері і космічному просторі, медц- 
ко-біологічні дослідження, а також випробування 
конструкції станції, бортових систем і апаратури.

Космонавти товариші Клнмук і Севастьянов допо
віли, що всі системи станції функціонують нормально 

! і вони почувають себе добре.
(ТАРС).

ВИСОКА НАГОРОДА МІСТУ
За великі успіхи, досяг

нуті трудящими міста е 
господарському 1 куль
турному будівництві, і в 
зв’язку з 200-річчям з дня 
існування Кривий Ріг на
городжено орденом Тру
дового Червоного Пра
пора.

У міському музично- 
драматичному театрі іме
ні Т. Г. Шевченка 23 трав
ня відбулось урочисте за
сідання представників тру
дящих, присвячено слав
ному ювілею.

Слово надасться члено
ві Політбюро ЦК КПРС, 
першому секретареві ЦК 
Компартії України тов. 
В. В. Щербицькому. Під 
бурхливі, довго не сти
хаючі оплески він оголо
шує вітальний лист Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва Криворізькому міськ
комові партії, міській Раді 
депутатів трудящих, всім 
трудящим міста у зв’язку 
з знаменним ювілеєм і 
нагородженням Кривого 
Рога другим орденом, а

також передає привітання 
ЦК Компартії України, 
Президії Верховної Ради 
І Ради Міністрів респуб
ліки.

Товариш В. В. Щербиць- 
кий виступив на засіданні 
з промовою. Він оголо
шу« Указ Президії Вер
ховної Ради СРСР про на
городження м. Кривого 
Рога орденом Трудового 
Червоного Прапора і під 
бурхливі оплески присут
ніх прикріплює орден до 
прапора міста.

Сердечну подяку ЦК 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Раді Міністрів 
СРСР, особисто Генераль
ному секретареві ЦК 
КПРС товаришеві Л. І. 
Брежнєву за високу оцін
ку праці криворіжців, за 
постійну турботу про все
мірний розвиток міста, 
високу оцінку досягнень 
гірників, металургів, зба
гачувачів висловили про
мовці, які виступили не 
засіданні,

(РАТАУ),

УКАЗ
Президії Верховної Ради

ПРО НАГОРОДЖЕННЯ ОРДЕНАМИ І МЕДАЛЯМИ СРСР 
УЧАСНИКІВ ПІДПІЛЬНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПАРТАК», 
ЯКА ДІЯЛА В ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ 
У ГОЛОВАНІВСЬКОМУ РАЙОНІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дубову Дарію Кирилівну (по- (посмертно), 
смертно). ”

Кирилюк Ганну Филимонівпу (по
смертно) .

Перепелицю Івана
(посмертно).

Перепелицю 
(посмертно).

Самченка і
(посмертно).

Самчишина
(посмертно).

Самчишина
(посмертно).’ 

Самчишина Саву Власовича (по
смертно).

Титова Миколу Никифоровича 
(посмертно).

Тиховського Володомпра Романо
вича.

За мужність і відвагу, виявлені 
у боротьбі проти німецько-фашист
ських загарбників у період Великої 
Вітчизняної війни, нагородити:

ОРДЕНОМ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ І СТУПЕНЯ

Малу Марію Іванівну (посмерт
но).

Римар Любов Юхимівну (по
смертно).

ОРДЕНОМ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ВІЙНИ II СТУПЕНЯ

Бойко Олену Якимівну (по
смертно).

Войтенка Михайла Петровича 
(посмертно).

Волощук Галину Захарівну (по
смертно) .

Волощук Олімпіаду Захарівну 
(посмертно).

Граматчикова Петра Олександро
вича (посмертно).

Громового Михайла Стратоновіь 
ча (посмертно).

СРСР
Тиховську Наталію 

(посмертно).
Форостяного Бориса

(посмертно).
Фурман Єлизавету

Шаталюка Бориса 
(посмертно).

Черевичну Надію Олексіївпу (по
смертно) .

Ястремську Олімпіаду Микитівну 
(посмертно).

Л1ЕДАЛЛЮ «ПАРТИЗАНОВІ 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ» 

І СТУПЕНЯ
Бялацена Олександра Антоновича 

(посмертно).
Безверхнього Григорія Овксептї- 

йовнча.
Дабіжу Ганну Амбросіївпу.
Дабіжу Катерину Аврзмівну.
Дабіжу Петра Аврамовича (по

смертно) .
Самчишнну Дарію Власівну (по

смертно) . !
Самчишнну Поліпу Власівну.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ПІДГОРНИЙ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

’ ‘.ремль.
1975 р.

Якнмовича

Миколу

Михайла

Лаврептія

Михайла

Москва, Кремль.
27 травня

Якнмовича

Івановича

Власовича

Власовича

Романівну

Даниловича

Сидорівну

Андрійовича

ГЕРОЇ НЕСКОРЕНОГО „СПАРТАНА“
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ГЕРОЇ НЕСКОРЕНОГО „СПАРТАНА“

О. М. ЯСТРЕМСЬКЛ С. В. САМЧИШИІ1 М. І. САМЧЕНКО Г. Ф. КИРИЛЮК H. Р. ТИХОВСЬКЛ

У суботу, 24 травня, в школах Ні- 
ровоградщини, як і по всій ноаїні, 
пролунав традиційний останній 
дзвоник. Близько 11 700 десятиклас-
ників скликав він на прощальний 
шкільний урок. Поруч з випускни
ками в цю урочисту мить були >х 
надійні друзі і наставники — вчите
лі, батьки, шефи з різних підпри
ємств області.

О. 3. ВОЛОЩУК Б. А. ШАТАЛІ0К М. Н. ТИТОВ і. Я. ПЕРЕПЕЛИЦЯ Б. Д. ФОРОСТЯНИИ

В ШКОЛІ— 
ОСТАННІЙ 
ДЗВОНПІІ

Попереду У юних — широкий 
шлях. їх знання, молоді, вмілі руки 
потрібні полям і заводам, лабора
торіям, конструкторським бюро, їх 
чекають ударні комсомольські бу
дови — як в області, так і в усій 
країні. Сьогодні їх на карті нашої 
Батьківщини 145. Не і Байкало- 
Амурська магістраль, і нафтопро
води Сибіру, і автомобільні велет
ні, і наш, Сальківський цукровий 
комбінат.

Дзвенить останній шкільний дзво
ник. Попереду у сімнадцятиріч
них — екзамени. Хочеться побажа
ти їм всього найкращого на широ
ких стежках БатьківщиниІ

Л. ЛЕЩЕНКО.

червня

goßmOBHOl

ЗУСТРІЧ
З ПИСЬМЕННИКОМ

Нехай вибачать читачі за оте банальне 
«і яблуку ніде впасти», але" позавчора в 
Новопразькому Будинку культури й справ
ді не було жодного вільного місця. А лю
ди все йшли і йшли. Йшли на зустріч з 
кандидатом у депутати Верховної Ради Ук
раїнської PCP по Олександрійському ви
борчому округу № 298, відомим україн
ським письменником Павлом Архиповичем 
Загребельним.

6 травня колгоспники колгоспу імені Ле- 
ьіна цього селища на передвиборних збо
рах висунули своїм кандидатом Павла Ар
хиповича. Колективи Новопразького «Між
колгоспбуду» та Морозівського вуглерозрі
зу підтримали цю кандидатуру. 27 травня 
вони зустоілися з своїм кандидатом.

Цю зустріч відкрив вступним словом 
перший секретар Олександрійського рай
кому партії Ю. Г. Петренко.

Довірена особа — секретар парткому колгоспу 
імені Леніна М. Д. Володнмиров — познайомив 
виборців з біографією письменника, розповів, як 
трудівники колгоспу готуються зустріти наступ
ний XXV з'їзд КПРС.

Пропагандист колгоспу «Прогрес» В. С. Сівер- 
новсьна, бібліотекар цього ж колгоспу М. С. До
рошенко. завідуючий майстернею Новопразького 
відділення «Сільгосптехніка» А. П. Хавту.тяріп, 
вчителька ІІовопразької середньої школи М. П. 
Сухомлин та інші висловили слова великої вдяч
ності за цю зустріч, іаклика ти всіх виборців від
дати свої голоси за Павла Архиповича Загре- 
бсльного.

Тепло зустрінутий присутніми на зустрічі висту
пив Павло Архипович. Він сердечно подякував 
своїх виборців за виявлене йому високе довір я.

Учасники зустрічі одноголосно прийняли 
резолюцію зборів.

1 КВІТИ ДО ОБЕЛІСКА пався да неї. «Зірниця» ще раз під-
1. пшіп ииьліЩУН твердила давню Істину: «вміння»

ГПЕТЬКО вигер ніг з чола. 
• ’ Мружачись від яскравого 
сонця, оглянувся на підкорену 
висоту, і, тамуючи щасливу по
смішку, мовив:

— Е, ні! Такого не забути. 
. Жодної хвилини... „•••

І звернись я не до командира 
юнармійців з Долннської Петра 
Костенка, а до будь-кого на ньому 
полі «бою», відповідь була б та
кою ж. За гри дні — одинадцять 
змагань і конкурсів. Марш вулиця
ми Кіровограда, квіти біля пам’ят
ників Леніну і Кірову, гірлянда 
Слави біля Вічного вогню, хвилина 
мовчаннв. І кожної .хвилини, кож
ної Го.ттлш — боротьба, чергування 
радості перемог і прикростей не
вдач — почуття, які роблять наше 
життя захоплюючим і цікавим. Хі
ба ж таке зітреться в пам'яті? Та й 
.хіба тільки в юних?

В. П. Повійчук, ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни:

— Коли іон армій ці крокува
ли центром Кіровограда, в ко
лону полетіли квіти від жите
лів обласного центру. Я знаю 
ціну такій шані —- вступав пе
реможцем у визволені міста, 
ішов у колонах ветеранів. Зна
чить, полюбили пашу юну ар
мію — «Зірницю»! Повага ви
явилася і в тій великій серйоз
ній роботі, яку провели дорослі 
багатьох організацій і установ 
міста, щоб змагання пройшли 
на високому рівні, і в тій доб
розичливості, з якою всюди зу
стрічали хлопчиків і дівчаток у 
військовій формі.

«Зірницю» люблять, «Зірни
цю» пам'ятатимуть.

2. ДЛЯ ПЕРЕМОГИ 
ПОТРІБНО...

...ВМІННЯ. Яскраві барви 
парадних костюмів, чіткий крок 
десятків ніг, прапороносці на 
чолі загонів, дріб барабана. Це 
конкурс пісні і строю. На пер
ший погляд може здатися, що 
все тут легко, що все тут прос
то, красиво. Але...

— Викладіться понністю. пока
жіть усе, на що здатні, — настроює 
своїх вихованців керівник військо
вої підготовки Кіровоградської СШ 
№ 0 .................

ться 
кий

К). М. Свінцицький.
Чіткіше, чіткіше.., — хпнлюю- 
насгапникн гайпоронціїї. | та

пас грій у кожній команді.
Ні, тут не парад, не легка гра — 

Іде напружена боротьба. І перема
гає в ній той, хто краще підготу-

має синонім «тренованість». Пере
могу здобуває той, хто витратив 
більше часу на тренування, хто 
довів до пишукаїюсгі обов'язкові 
елементи.

— Ми готувалися до обласного 
фіналу кожного дня но кілька го
дин. — розповідає командир юн- 
арміннів Солгутівської середньої 
школи Наталка Гончарук. — Всім 
класом приходили раніше до шко
ли, всім класом найпізніше повер
талися.

І результати не забарились. 
На конкурсі строю і пісні гай
воронні були першими. Други
ми — кіровоградці, третіми — 
долипчзнй.

...ВОЛЯ. Компас і карта — 
два помічника на кількох кіло
метрах незнайомої дороги. 
Попереду чимало перешкод. А 
тобі потрібно пройти дистан
цію не тільки швидше від ін
ших, правильно знайшовши всі 
контрольні пункти, але й розві
дати місцевість, щоб позначи
ти потім на карті «гармату», 
«кулемет», сигнальника, спо
стерігача...

Словом, у розвідку більшість 
команд відрядили нансильпі- 
шпх, иайвнтриваліших. І коли 
на старті з’явилася команда 
світловодців і долшічан, їх 
одразу віднесли до аутсайде
рів — вони майже повніє по 
складалися з дівчаток.

Але крім сили і витривалості 
є ще й характері Це н довели 
юнармінки. У розвідці команди 
Світловодська і Долннської 
зайняли відповідно друге й 
третє місце. Тепло, щиро апло
дували їм всі учасники і гості 
«Зірниці», коли секретар обко
му комсомолу Л. М. Неруш та 
командуючий змаганнями ма
йор Корнійчук вручали розвід
никам грамоти обкому комсо
молу «За волю до перемоги».

Так, «Зірниця» перевіряє не тіль
ки вміння і дисципліну. Випробу
ванню піддається і характер. «Як 
так, — розводили руками після 
стрільби деякі «»«армійці. — у шко
лі стріляли по 43—4G очок, а тут на 
10—20 менше. Хвилювання...». Дог 
Ванн Буцик, непримітний на пер
ший погляд, худорлявий хлопчина з 
Добровелпчківки виявився справж
нім бійцем. Стріляв серйозно, зосе
реджено І вибив 43 очка, здобутий 
перемогу на турнірі. Олсксандрій- 
ці — наймолодша команда «Зірни
ці», дала справжній «бій» на лег
коатлетичних доріжках І секторах 
і зайняла н триборстві ГПО друге 
командне місце. А комсорг солгу-

ЗІРНИЦЯ“, ЯКУ МИ ЛЮБИМО

пісні та строю.
Фото В. ЛАСУНА.

Г. 1ВАНЧЕНКО.
Олекса пдрі й ськнй ранок.

Учні Со.ігутівської середньої школи Гайворонеького району

тівців Олії Піцканооа здивувала на
віть тих, хто знав її давно. У роз
відці вона пошкодила ноту, але на
ступного дня вийшла, на змагання, 
тамуючи біль, і показала один з 
кращих результатів у метанні те
нісного м'ячика. Це вже характер! 
Характер юнармійський!

...ДРУЖБА. Чимало хвилю
вань принесла «Зірниця» учас
никам. 1 запитайте кожного — 
вам скажуть: радість, помно
жена па всіх — подвійна ра
дість, невдача, поділена з усі
ма — вдвічі менша, 
товариська підтримка 
були тією силою, яка 
ла снаги юпармійцеві 
хвилину.

Змагання пожежників, 
полум’я, з останніх сил 
фінішу представник гайворонців 
Валера Совков. А вздовж бігової 
доріжки безперервне, голосне: «Ва- 
ле-ра! Ва-ле-ра!». Хлопець падає 
на фінішну стрічку, а через мить 
потрапляє в обійми друзів, підняв
ши вгору дна пальні — виграно дві 
секунди у долпнчан, здобуто пере
могу! Скільки їх таких хвилин бу
ло на змаганнях!

Ну, а як змовчати про іих. хто 
був на правому фланзі загону — 
про командирів? Вони повністю ви
правдали довір'я своїх друзів. Зга
дується командир доброве.інчківцік 
Сергій Заплатім. Знесилений стояв 
віті на висоті, опертись на прапор, ■ 
який здобула його команда. Всі си
ли віддав «штурму», особистим 
прикладом, ведучи вперед інших. 
Петько Костенко — вагажьк долии- 
чан, навпаки, останнім піднявся на 
висоту. Він майже ніс кількох дів
чаток, які вибилися з сил. ,\дже

Дружба, 
нерідко 
додава- 

у важку

Збивши 
мчить до

перемога присуджується тій коман
ді, яка у повному складі вишикує
ться на висоті, а для капітана ін
тереси команди — головне. Я ба
чив, як першою рвала фінішну 
стрічку Наташа Гончарук, як вела 
вона розвідників до перемоги. А 
трапиться в когось невдача — у неї 
завжди знайдеться слово підтрим
ки. Вмілими організаторами пока
зали себе і Георгій Байбарак з Кі
ровоградської СШ Л 6, і Саша 
Криволапов з Олександрії, І Ана
толій Щербина з Світлоподська. 
Вони втримані свій нелегкий ек
замен на «відмінно».

3. ПРИЗИ РІЗНІ, 
ПРИЗИ ПОЧЕСНІ.

Перш, ніж сісти в автобус, 
який мав відвезти Солгутівську 
команду додому, хлопці н дів
чата на хвилину затрималися в 
полі. А затим принесли в руках 
букети польових квітів.

— Цс вам! — викладачеві почат
кової військової підготовки С. В. 
Дсйнезі.

-- Це вам! — викладачеві фіз
культури Олексію Яковичу Морон- 
делю.

— Це вам! — інструктору райко
му комсомолу Валерію Боднару, 
старшій піонервожатін М. 3. Мо- 
ропдель. медичній сестрі школи 
К. П. Жтівіцькій. Людям, які три 
дні вели юних до перемоги.

Це були єдині неофіційні нагоро
ди, які вручалися цього дня. Як 
вдячність, як повага. А потім юн- 
армійці весело забиралися на свої 
місця в автобусі, гордо поглядаючи 
на чотири кубки, на стос грамот.

Команда з Гайноронського райо
ну здобула загальнокомандну _перт^. І 
шість в обласному фіналі, пере- / І 
могли в конкурсі пісні І строю. її ' І 
змаганні юних пожежників, розвід
ників, з кульової стрільби, в спор
тивному триборстві. Тепер вони за
хищатимуть честь нашої області на ■ 
республіканській «Зірниці» в Се
вастополі.

Друге командне місце — у кіро- 
вограднів. Вони були також Пер
шими у змаганні зв'язківців, кон
курсі стрільців, на полосі пере-* 
шкод, в змаганнях з цивільної обо
рони. Треті — долннчапн, у їх 
акіипі і перемога в турнірі регу
лювальників. У суперництві сандру
жин найсіїл ьнініими виявилися- 
олександрійці.

Але головний підсумок фіна
лу звичайно ж не грамоти 
і не кубки. Учасники «Зірниці» 
показали вміння, бажання ово
лодіти всіма іонар мінськими 
спеціальностями, чимало по
черпнули вопи під час змагань 
і конкурсів в Кіровограді. Здо
бутим досвідом воин поділя
ться з друзями, повернувшись 
додому. А це покличе під зна
мена гри нові юнармійські за
гони, зробить їх життя ще ці
кавішим, захоплюючішим. Мо
лодь готуватиметься до захис- 

_ ту Батьківщини. Отже, до но
вих зустрічей на полях «Зір
ниці»!

-4

J

О. РАКІН.
спецкор «Молодого 
комунара».

А
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СПІВЕЦЬ
ГЕРОЇКИ
ЖИТТЯ

(РАТАУ).

ЦОВОМИРГОРОДІШ-ІІІА БАГАТА 
П самобутніми митцями. Понад 
три тисячі з них брали участь нп- 
нішиього року у фестивалі сільської 
Художньої самодіяльності, близько 
трьохсот приїхали днями до Кіро
вограда із творчим звітом.

Як і завжди, тепло вітали Кірово
граді учасника багатьох конкурсів, 
лауреата республіканського фести
валю самодіяльного мистецтва — 
чоловічий вокальний ансамбль 
«Вись», який очолює В. Багмет. У 
виконанні цього колективу мелодіп-

• ВІДБУВСЯ ЗВІТ КОЛЕКТИВІВ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ 
НОВОМИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ

*■

VI літня Спарта* 
кіада УРСР

УСПІХ 
КОМАНДИ БОРЦІВ

Ще ніколи не були та
кими представницькими 
змагання з класичної бо
ротьби, як цьогорічні, ре
зультати яких ВХОДЯТЬ до 
заліку VI літньої Спарта
кіади України. На трьох 
борцівських килимах 
спортивного комплексу 

Другої ДЮСШ міста Тер
нополя свою майстерність 
протягом п’яти днів де
монстрували 213 спорт
сменів із 26 команд об
ластей і міста Києва, серед 
учасників було шість май- 
стрів міжнародного кла- 
СУ, 113 майстрів спорту »

чалм пісні «Дороги», «Пісня про 
Новомнргород».

Щиро зустріли присутні виступи 
хорових колективів Коробчпнського, 
Туріянського, Кам’япського сіль
ських та районного Будинку куль
тури, клубу Капітанівського пукро- 
комбіпату, танцювальний колектив 
районного Будинку культури, вико
навців комсомольських пісень «То
варній пісня», «БАМ» — В. Забажа
на та А. Скляренка.

1 Іовомнрюродці, порадувавши кі- 
ровограддів запальним хапком, 
життєрадісною піснею, пристрасним 
художнім словом, подарували їм 
вечір чудовогд, змістовного відпо
чинку.

10. СТОРЧАК.
На фото: спрага — «Ганок друж

би» виконує танцювальний колектив ра
йонного. Будинку культури; вгорі — піс
ню «Славлю мою Батьківщину» викопу
ють псі учасники концерту; зліва — зву
чить нісші «БАМ».

Фото автора.

Як важливу подію в культурному житті відзна
чити грудяїяі Радянської України 70-иІччя з дня 
народження іалановнтого письменника О. Є Коп- 
нійчука Численні шанувльники таланту доамч- 
іурга зібрались 26 травня в Київському і ₽ 
йому театрі опери І балету ічс;;! ц- 
урочистий вечір, присвячений цій даті.

Вечір відкрив голова республіканського 
ного комітету, перший секретар правління 
письменників України В, П. Козаченко

Пнсьменником-комунісгом, самобутнім 
миком слова, трибуном, який віддав увесь 
-і.іііг служінню Батьківщині, ьс ><тій б 

люлсй ч» побудову комунізму Корнійчука у своєму слові — _

J держав- 
імені Шевченка на

иівілей- 
Сііі.'ікіі

худож- 
свій та- 

нелнкііі боротьбі 
_ ’ у назван 

голова Всесоюзної

ювілейної комісії, секретар правління Спілки 
письменників ( PCP О. Д. Салннськнй.

Відповідальний секретар Радянською комітету 
захисту миру М. |. Ko іон під оплески присутніх 
оголосив послання Генерального сеьреіаря Всесвіт
ньої Ради Миру Ромеша Мандри учасникам уро
чистих ібирія, присвячених 70-річяю з дня народ
ження О. Є. Корнійчука,

На закінчення вечора відбувся концерт, до 
програми якого було включено сцени з «Загибелі 
ескадри«, «в степах України», «Пам'яті серця», 
«Калинового гаю» та інших драматичних творів 
письменника у постановці провідних театрів рес
публіки.

94 кандидати у майстри 
спорту. Вдало виступили 
наші земляки. У щонай
легшій ваговій категорії 
спортивну честь Кірово- 
градщини захищали два 
майстри спорту — Ста
ніслав Рєдозубов і Віктор 
Савчук.

Рєдоіубов провів усі поєдин
ки на високому технічному 
рівні і виграв їх чистими пе
ремогами. Він в упертій бо
ротьбі програв лише чемпіону 
Спартакіади — тернопільсько
му майстру спорту Василю 
Деияному і став срібним при
зером. Сильними були супер
ники у Савчука — члени збір
ної команди республіки май
стри спорту ворошнловгра- 
дець Олександр Мочалкін і 
тернопілець Олексій Горбупов, 
але це не збентежило Вікто
ра. Він по балах переміг їх, і 
зайняв четверте призове місце.

У командному заліку кіро- 
воградці посіли 10 місце, ви
передивши команди першої 
групи Кримської. Львівської. 
Дніпропетровської областей і 
всі команди другої групи. У 
своїй групі — третій — зайня
ли після Тернопільської і Київ
ської областей третю сходин
ку. Борці принесли у спарта
кіадну копил ку Кіровоградщи- 
пи найбільшу кількість залі
кових очок — 77. на минулій 
п'ятій Спартакіаді їх було 50. 
В цьому безумовна заслуга 
всього дружного. вольового 
колективу. І його наставни
ків — заслуженого тренера 
України Миколи Романсика, 
який за підготовку призера 
Редозубова, нагороджений сві

доцтвом і спеціальною медал
лю Республіканського комі
тету по фізичній культурі І 
спорту, і майстра спорту Олек
сія Гсрушти.

До складу збірної 
команди України, що го
тується до VI Спартакіади 
народів Радянського Сою
зу, поєдинки якої відбу
дуться у столиці Казахста
ну Алма-Аті, включена 
Станіслава Рєдозубова та 
Віктора Савчука.

Що ж, молодці. Але 
вже зараз відповідним 
організаціям треба дума
ти про старти майбутньої 
сьомої Спартакіади і зро
бити все залежне від них, 
щоб створити необхідні 
умови для якісної підго
товки до неї. Тоді резуль
тати будуть ще кращими,

ФУТБОЛ

А ТЕПЕР— 
В ГОСТІ

Наближається до кінця дру
гий стан першості країни з 
футболу серед юнаків. Остан
ню гру па своєму полі прове
ла кіровоградська «Зірка» з 
вихованнями ДЮСШ Полтави. 
ІІа 63-й хвилині три Микола 
Бондар забиває м'яч у воро

та гостей. Наприкінці зустрічі 
полтавські захисники пору
шують правила, і суддя матчу 
призначає одниадцятиметро- 
пнй штрафний удар. Його чіт
ко реалізує Анатолій Пузик. 
Юнаки «Зірки» здобули пе
реможні дна очка. їм тепер 
залишилося провести дві гри 
на виїзді — у Харкові і Су
мах.

В. ЦІ А БАЛ ІИ.
м. Кіровоград.

ДЕБЮТ 
ВДАВСЯ

Львівський п.і.іац спорту 
імені Ярослава Гайана протя
гом восьми днів був підданий 
у розпорядження боксерів. 
Тут проходили перші респуб
ліканські ігри учнів професій
но-технічного навчання і цьо
го виду спорту. На боксер
ських рингах свою майстер
ність демонстрували понад 
220 представників майбутньої 
зміни робітничого класу І тру
дового селянства, серед них 
були і кіровотрадці з облас
ної ради товариства «Трудові 
резерви». Вдалим був дебют 
Олександра Соловйова. Він на 
таких відповідальних змаган
нях завоював звання чемпіона 
у найлегшій вазі. Його това
риш по команді Сергій Про
копчуй зайняв третє при.тоне 
місце у легкій ваговій кате
горії.

У командному заліку боксе
ри нашої області посіли деся
ту сходинку з двадцяти двох. 
Цс непоганий показник для 
поєдинків такого рангу.

LIA КЛАСНИХ зборах 
' • хлопець тримався з 
викликом У відповідь на 
запитання недбало кидав 
стандартні, завчені фрази. 
Вислухавши, як належне, 
чергову «порцію»-моралі, 
традиційно пообіцяв «біль
ше не буду» і притьмом 
вискочив за двері. А по 
хвилі на шкільному по
двір’ї зже чувся його без
журний сміх. Однокласни
ки обурювалися, досвід
чені педагоги розводили 
руками:

— Ну, що робити з ота
ким? Вже ж по-різному 
намагалися підійти до 
нього, а отого заповітного 
кгючика ніяк не щастить 
підібрати...

Ніші не пригадують в се
редній школі Дї 2, хто пер
шим подав тоді думку проси
ти шефів допомогти. Отоді іі 
прийшов до школи па про
хання директора Лідії Пестс- 
рівин Жслсзняк голова ради 
сприяння сім'ї і школі локо
мотивного депо, кому ніс і 
О. <11. Стнркуль.

Олексій Львович розмовою 
з Сергієм не обмежився. Зу
стрівся з його батьком — світ- ' 
їм товаришем по роботі, по
дружньому порадив, як знайти 
з сином спільну мову.

А невдовзі говорила Олек
сію Львовичу директор школи:

— Вдячні нам за допомогу. 
Вже кілька днів Сергій не 
ображає нікого, не порушує 
дисципліну. А сьогодні на 
уроці літератури одержав 
першу четвірку...

Я не називаю тут пріз
вище школяра, та й ім’я 
його змінено, бо нині в 
цій сім ї все гаразд. 
Батько й син зрозуміли 
один одного, шкільні 
справи хлопця теж влад
налися.

Це лише один епізод 
на підтвердження міцних 
зв'язків середньої школи 
N2 2 із своїми шефами — 
колективом комуністичної 
праці Знам енського ло
комотивного депо.

Олексій Львович Стир- 
куль розповідає;

— Робота по наданню 
шефської допомоги на 
нашому підприємстві по
ставлена добре. При кож
ній цеховій партійній ор
ганізації — а їх у нас 
п’ять — створена рада 
сприяння сім'ї і школі.

В парі комі мені порадили 
ознайомишся з роботою ради., 
що діє’ при партійній органі
зації пасажирської колони. 
До її складу входи п. шість 
виробничий кін. При підборі 
кандидатур враховувалися на
хили і можливості кожного, 
бажання й вміння працювати 
з дітьми. Вже не перший річ 
очолює раду передовик ви
робити на машиніст О. Л.

- Стнркуль. • Своє партійне • до
ручення пін вважає почесним 
обов’язком, а тому й стави
ться до якої о з усіЄю серйоз
ністю і відповідальністю.

Учні і виробничники по
стійно обмінюються соціа
лістичними зобов язання- 
ми, між ними ведеться 
змагання під девізом 
«Клас без двійок — цех 
без браку». Шефи ре
гулярно інформують уч
нів про свої трудові здо
бутки, а школярі, нама
гаючись не відстати від 
старших товаришів, напо
легливо оволодівають 
знаннями. І непереливки 
тему учневі, котрий не
дбало ставиться до на
вчання, а чи порушує ди
сципліну — товариші су
воро запитають з нього, 
присоромлять.

Та й виробничники не 
байдужі до того, чим жи
вуть школярі, які в них 
турботи і плани. Питання 
про навчання й дисциплі
ну в підшефних класах 
регулярно слухається на 
засіданнях ради, місцево
го комітету профспілки, 
партійного бюро.

— З стор. -——
Ы А ПІДПРИЄМСТВІ па

лі ятають, що сьогод
нішні школярі через рік- 
другий стачуть перед 
проблемою вибору даль
шого життєвого шляху, і 
немало з них прийдуть 
працювати в локомотивне 
депо. Виробничникам не 
байдуже, яким буде мо
лоде робітниче поповнен
ня, а тому вони справед
ливо вважають: чим біль
ше зусиль докласти нині 
до виховання підлітків, 
тим легше буде потім 
працювати з ними пліч-о- 
пліч.

Запам'ятався учням прове
дений разом із шефами дис
пут на тему «Знання, здобуті 
в школі, потрібні на підпри
ємстві».

Л\іцні зв'язки локомо- 
тивникін із своїми юними 
товаришами є запорукою 
того, що чимало підлітків 
по закінченні школи вли
ваються в дружну робіт
ничу сім'ю колективу ко
муністичної праці. Недав

ні школярі В. Кричун, 
О. Школа, Ю. Власенко і 
чимало інших нині в по
шані на підприємстві. Тут 
вони здобули собі спе-. 
ціальність до душі, одер
жали змогу продовжувати 
навчання, спробувати сили 
в раціоналізаторському, 
пошуку.

Не забувають на підприєм
стві, що сім'я — основна лан
ка и складному ланцюгу вихо
вання. Питання про підпопі- 
дальїіісгь батьків за вихован
ня своїх дітей регулярно ви
носиться на порядок денний 
засідань паргіппого та ком
сомольського бюро, місцевого, 
комітету профспілки, загаль
них зборів виробничників. В1 
як результат — випадків пра
вопорушень. допущених діть
ми деповців, стає все менше.

Немалу допомогу в прове
денні шефської рсбопі падає 
партійній організації комсо
мольська молоді, депо на чолі 
з своїм ватажком Анатолієм 
Крнчуном. Молоді виробнич
ники завжди в курсі всіх 
шкільних піонерських і ком
сомольських справ. Найактив
ніші комсомол і.ці-ннробнични- 
ки рішенням комітету направ
ляються в навчальний заклад 
вожатими.•

— Хочеться подякува
ти, — говорить директор 
школи, — начальнику де
по В. О. Степанову та го
ловному інженерові В. 3. 
Дамінову, які не вважа
ють шефську роботу дру
горядною справою і три
мають тісний зв’язок з 
навчальним закладом. Во
ни — часті й бажані гості 
в школі, їм є про що по
говорити і з педагогами, 
і з учнями. Вирішили ми 
радіофікувати школу — 
керівництво депо присла
ло бригаду майстрів, очо
лювану Миколою Настоя
щим. Виробничникам з ве
ликим ентузіазмом допо
магали допитливі хлопча
ки. Сергій Колос, Василь 
Зиков, Олександр Булах, 
котрі немало клопоту за
вдавали учителям своєю 
непосидючістю та не зав
жди зразковою поведін
кою, весь вільний час ко
палися в хитромудрому 
плетиві дротів, вивчали 
устаткування. А дев’яти
класнику Саші Булаху до
вірили очолювати шкіль
ний радіовузол. І треба 
було бачити, з яким енту
зіазмом Саша разом з то» 
варишами наводив лад у 
своїй радіорубці, як з гор
дістю називають хлопці 
приміщення, з якою ре
тельністю готується він до 
передач.

Н. ІВАНОВА, 
секретар комісії и 
справах неповноліт
ніх при Знам'янсько- 
му міськвиконкомі.

За редактора М. СЕМЕНЮК.



4 стор. »МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 29 травня 1975 року--------

Дніпропетровський ордена Трудового Червоного 
Прапора державний університет ім. ЗОО-рІччл 
возз’єднання України з Росією

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
НА ФАКУЛЬТЕТИ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ^

Знам'янськнй сільськогосподарський технікум

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
Фізичний (спеціальності: фізика, ра

діофізика і електроніка, електронні об
числювальні машини). Механіко-матема
тичний (спеціальності: математика, при
кладна математика, механіка, гідроаеро
динаміка, динаміка і міцність машин, 
економічна кібернетика, економіка пра
ці).

Фізико-технічний. Історичний (спеці
альність: історія). Філологічний (спеці
альності: українська мова і література, 
російська мова і література, англійська 
мова і література, німецька мова і літе
ратура, французька мова і література). 
Хімічний (спеціальність: хімія). Біоло
гічний (спеціальності: біологія, зоологія 
1 ботаніка, біохімія). Вступаючі в на
ступні роки після закінчення середнього 
•учбового закладу повинні мати стаж 
практичної роботи не менше 6 місяців 
за кожний рік, коли вони не вчнлпея.

Вступники складають іспити:
а) па спеціальності: прикладна мате

матика, електронні обчислювальні машн- 
пи, фізика, радіофізика і електроніка, 
механіка, гідроаеродинаміка, математи
ка, динаміка і міцність машин і фізико- 
технічпі спеціальності — математику 
(письмово і усно), фізику (усно), росій
ську чи українську мову і літературу 
(письмово)?

б) на спеціальності: біологія, зоологія 
1 ботаніка, біохімія — біологію (усно), 
математику (письмово), хімію (усно), 
російську чи українську мову і літерату
ру (письмово);

в) на спеціальності: історія, україн
ська мова і література, російська мова і 
література, романо-гермапські мови і лі
тератури — російську чи українську мо
ву і літературу (письмово і усно), Істо
рію СРСР (усно), одну з іноземних мов 
(усно);

г) па спеціальності: економічні, геогра
фія, а також економічна кібернетика — 
математику (письмово), історію СРСР 
(усно), географію (усно), російську чи 
українську мову і літературу (письмо
во);

д) на спеціальність: хімія — хімію 
(усно), фізику (усно), математику (пись
мово), російську чи українську мову І 
літературу (письмово).

Вступні іспити проводяться за програмами, 
аатвердженимн МВССО СРСР, у відповід
ності з програмами середньої загальноосвіт
ньої школи і за бажанням вступників здаю
ться українською або російською мовами.

Для вступу необхідно подати такі доку
менти: заяву па ім’я ректора за єдиною фор
мою; документ про середню освіту (в оригіна
лі) — атестат або диплом з вкладишем; ха- 
рактерисгику, підписану не тільки керівником 

підприємства, установи, школи, але й представ
никами громадських організацій (партійно“, 
комсомольської, профспілкової), завірену гер
бовою печаткою; медичну довідку (форма 
М 286), чотири фотокартки (3x4 см. без голов
ного убору), виписку з трудової або колгосп
ної книжки, завірену керівниками підприєм
ства чи закладу, паспорт, військовий білет 
або приписне свідоцтво пред’являються осо
бисто.

Всі документи, крім документа про освіту, 
мають бути датовані 1975 роком.

Прийом заяв з 20 червня по 31 липня.
Особи, які нагороджені при закінченні се

редньої школи золотою (срібною) медаллю, 
або одержали днпом про закінчення серед
нього спеціального учбового закладу і серед
ньою профтехучилища з відзнакою, здають 
екзамени по одній із дисциплін:

па спеціальності: прикладна математи
ка, математика, механіка, гідроаероди
наміка, динаміка і міцність машин — 
математика (усно);

на спеціальності: фізика, радіофізика і 
електроніка, електронні обчислювальні 
машини, фізнко-техпічні — фізика (ус
но) ;

па спеціальність: хімія — хімія (усно): 
на спеціальності: біологія, зоологія і бо
таніка, біохімія — біологія (усно); на 
спеціальність; географія — географія 
(усно); на спеціальності: планування 
промисловості, економіка праці, еконо
мічна кібернетика — математика (пись
мово); па спеціальність: українська мо
ва і література — українська мова і лі
тература (письмово); на спеціальність: 
російська мова і література — російська 
мова і література (письмово): на спеці
альність: історія — історія СРСР (ус
но); на спеціальності: ро.мано-германські 
мови і література — іноземна мова (ус- 

. по). ■ -
При здачі екзаменів (як письмово та усно) 

по відповідній дисципліні з оцінкою «5», вони 
звільняються від наступної здачі вступних 
екзаменів, а при одержанні оцінки «4» або 
«З» здають екзамени в усіх відповідних ди- 

- сциплін.

ВСТУПНІ ІСПИТИ З 1 ПО 20 СЕРПНЯ.
Особи, які не з’явилися без поважних при

чин на один в іспитів, або одержали незадо
вільну оцінку, до вступних Іспитів не допус
каються. Перескладання іспиту з метою підви
щення оцінки не дозволяється.

Студенти денного відділення забезпечуються 
стипендією і гуртожитком па загальних умовах.

Початок занять з 1 вересня 1975 року.
Документи приймаються щоденно, 

крім вихідних днів, з 9 до 15 години — 
понеділок, середа, четвер, субота; з 13 до 
19 години — вівторок, п’ятниця за адре
сою: Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 35, 
корп. 5, II поверх. Поштова адреса: 
320625, Дніпропетровськ-10, пр. Гагарі- 
на, 72, Держуніверситет, приймальна ко
місія.

РЕКТОРАТ.

У 1975-1976 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ НА ДЕННЕ І ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Технікум готує бухгал
терів та агрономів для 
сільськогосподарс ь к и х 
підприємств. Крім основ
ної, випускникам агроно
мічного відділу присвоює
ться додаткова спеціаль
ність шофера-аматора та 
тракториста III класу.

На денне навчання:
на перший курс бух

галтерського відділення 
(строк навчання 2 роки 10 
місяців) приймаються осо
би з освітою за 8—9 кла
сів; на другий курс бух
галтерського (строк на
вчання 1 рік 10 місяців) 
і агрономічного (строк на
вчання 2 роки 6 місяців) 
відділень приймаються 
особи, які закінчили 10 
класів середньої школи.

На заочне навчання:
за спеціальністю «Бух

галтерський облік» на 
III курс приймаються осо
би, які закінчили 10—11 
класів середньої школи 
(строк навчання 2 роки).

Вступники на базі вось
мирічної школи складають 
екзамени з української 
мови (диктант) та мате
матики (усно).

Вступники на базі се
редньої школи на бухгал
терське відділення скла
дають екзамени з україн
ської мови і літератури 
(твір), математики (усно), 
на агрономічне відділен
ня — з української мови 
і літератури (твір), хімії 
(усно).

Вступні екзамени про
водитимуться:

Одеський гідрометеорологічний інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1975-1976 УЧБОВИЙ РІК

Інститут готує: інженерів-метеорологів 
(метеорологічні прогнози); інженерів-ме
теорологів (метеорологічні і аерологічні 
вимірювання); інженерів-метеорологія 
(активні впливи па атмосферні явища); 
інжеперів-океанологів; інженерів-гідро- 
логів.

Строк навчання! з відривом від вироб
ництва — 4 роки 10 місяців; без відриву 
від виробництва — 5 років 8 місяців.

Прийом заяв; з відривом від вироб
ництва — з 20 червня по 30 липня; без 
відриву від виробництва — з 20 квітня 
по ЗО липня.

Вступні іспити: на навчання з відри
вом від виробництва — з 1 по 20 серп
ня; на заочне навчання — з 1 по 20 лип
ня та з 1 по 20 серпня.

Для вступників на базі 
восьмирічної школи з 1 
по 20 серпня, для вступ
ників на базі середньої 
школи — з 15 по 20 серп
ня 1975 року.

Початок навчання з 1 ве* 
ресня 1975 року.

Для вступників при тех
нікумі організовуються 
курси по підготовці до 
вступних екзаменів.

Зараховані до складу 
учні денного навчання 
технікуму забезпечуються 
стипендією і гуртожитком 
на загальних підставах.

Адреса: п/в Шамівка 
Знам’янського району Кі
ровоградської області. 
Проїзд від ст. Знам’янка 
автобусом, відстань 10 кі
лометрів.

ДИРЕКЦІЯ.

Вступники здають іспити з таких дп- . 
сциплін: математики (письмово та усно); 
фізики (усно); української або росій
ської мови (письмово).

Особи, які закінчили середню школу з 
золотою (срібною) медаллю, або серед«' 
ній спеціальний учбовий заклад і одер» 
жали диплом з відзнакою, здають фізи» ’ 
ку (усно). ;

При інституті є гуртожиток та їдали* • 
ня. Студенти забезпечуються стипен
дією на загальних умовах: на І—IV кур-’ 
сах — 40 карбованців, на V курсі — 4б 
карбованців на місяць.

Адреса Інституту: 270020, м. Одеса, 
вул. Кірова, 106, гідрометінстнтут.

РЕКТОРАТ.

Донецький ордена Трудового Червоного Прапора політехнічний інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інститут готус інженерів з таких 
спеціальностей на денних факуль
тетах: технологія і комплексна ме- 

. ханізація підземної розробки родо
вищ корисних копалин; технологія і 

. техніка розвідки родовищ корисних 
. копалин; геологія і розвідка родо

вищ корисних копалин; маркшей
дерська справа; будівництво під
земних споруд і шахт; гірничі ма
шини і комплекси; гірнича електро
механіка; електрифікація і автома
тизація гірничих робіт; збагачення 
корисних копалин; технологія ма- 

. шинобудуванчя; металорізальні 

. верстати та інструменти; металур
гія чорних металів; металознавство, 
обладнання та технологія термічної 
обробки металів; промислова теп
лоенергетика; хімічна технологія 

. твердого палива; машини і апара
ти хімічних виробництв; технологія 
рекуперації вторинних матеріалів 

• промисловості; електричні станції; 
електричні мережі і системи; елек
тропостачання промислових під

приємств, міст І сільського госпо
дарства; електропривід і автомати
зація промислових установок; авто
матика і телемеханіка; електронні 
обчислювальні машини; прикладна 
математика; автоматизовані систе
ми управління; економіка і органі
зація машинобудівної і гірничої 
промисловості; автомобільний тран
спорт (в Горлівському філіалі); ав
томобільні дороги (в Горлівському 
філіалі).

Вступні екзамени проводяться у 
відповідності з правилами прийому 
до вузів СРСР.

Вступники на спеціальності хіміч
ної технології твердого палива, тех
нології рекуперації вторинних ма
теріалів промисловості, металургії 
чорних металів, металознавство, об
ладнання і технологія термічної об
робки металів, замість усного ек
замену з математики складають" 
усний екзамен з хімії.

Нагороджені після закінчення се
редньої школи золотою (срібною) 
медаллю або дипломом з відзна

?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград і!), аул. Лунамарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів I масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

 Індекс 61197. 

кою, які закінчили середній спе
ціальний учбовий заклад І середнє 
профтехучилище, складають тільки 
один екзамен з математики (пись
мово).

Студенти, які навчаються на гір
ничих спеціальностях і металургії 
чорних металів, одержують підви
щену на 25% стипендію. При Інсти
туті с заочні І вечірні факультети.

Вступні екзамени на денну фор
му навчання з 1 по 20 серпня, на 
заочну і вечірню — з 1 по 17 черв
ня і з1 по 20 серпня.

Всі приїжджі студенти забезпечу
ються обладнаним гуртожитком.

В липні при Інституті працювати
муть безкоштовні підготовчі курси.

Адреса Інституту: 340066, м. До
нецьк, вул. Артема, 58;

філіалів: 338026, м. Горлівка, До
нецької області, вул. Кірова, 35;

343102, м. Красноармійськ, До
нецької області, пл. Шибанкова, 2;

343740, м. Торез, Донецької об
ласті, вул. Енгельса, 83.

РЕКТОРАТ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Киропоградєкого обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії І книжкової юргівлі, 
м, Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4 
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

оголошує прийом учнів
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ НАБУТТЯ ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Із строком навчання 3 роки (віком від 15 років І 
старші): токарі, слюсарі-ремонтникп, слюсарі-інстру- 
мептальпикп по виготовленню і ремонту штампів, 
пристосувань і пресформ, слюсарі-саптехпікн по мон
тажу систем опалення, водопроводу, газопроводу 
та іи.;

із строком навчання 1 рік: слюсарі механо-скла- 
дальиих робіт.

Всі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом. Тим, хто гостро по
требує, надається обладнаний’гуртожиток. Всі учні 
одержують 33 проценти від зарплати під час вироб
ничої практики.

Училище має бібліотеку. При клубі училища працюють 
гуртки художньої самодіяльності — хоровий, танцювальний, 
художнього слова, естрадний і духовий оркестри, при кабі
неті «Юний технік» — гуртки технічної творчості, а при ко
мітеті ДТСААФ постійно працюють курси мотоциклістів.

Після закінчення училища всім випускникам ви
дається диплом про одержання середньої освіти і 
присвоєння розряду, а учням, які навчалися один 
рік — атестат з спеціальності з присвоєнням розр.ч; 
ду. Відмінники мають право па вступ у технікуми і 
вузи поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1975 року.
Вступники до училища повинні подати такі доку

менти: заяву на ім’я директора, свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, свідоцтво про народження 
або паспорт, довідку з місця проживання, автобіо
графію, довідки про склад сім’ї та медичну (фдрма 
№ 286), 6 фотокарток (3X4 см).

Прийом документів щодня (крім неділі) з 9-ї Д° 
17-ї години.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20, телефон: 2-36-73, 2-37-50, 

ДИРЕКЦІЯ.
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