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Я ЩЕДРИЙ КОЛОС
В колгоспі «Ро

сія» Новоукраїн- 
ського району 
жнива в розпалі.’ 
Велика площа від
ведена в трактор
ній бригаді № З, 
яку очолює Вік
тор Андрійович 
Петренко. І кожен 
механізатор цьо
го колективу ви
йшов на жнива з 
конкретним осо
бистим планом — 
засипати в комо
ри хліб нового 
врожаю за 10—12 
робочих днів, не 
допустити втрат 
зерна при збиран
ні та перевезенні, 
оголосити бій про
стоям в загінці.

У НАЙСТИСЛІШІ СТРОКИ
З перших днів працює без поломок 

агрегат молодого комбайнера Анатолія 
Бродового (фото зліва). І не. тільки 
справна техніка, а й майстерність — на
дійна підмога сьогодні в боротьбі за 
нарощування темпіс косовиці. Анатолій 
Бродоаий та його помічник Іван Григо
рович Чекой добилися найвищого ре-

'Я

зультату серед ко/^лбай ,-св-х екіпажів 
бригади (фото правс>ру'-\ 3-а перші дні 
жнив комбайном СК-4 вени зібрали 
пшениці на плоші 1С2 ге-ктари і намоло
тили 2253 центнерів зерне.

(Див. 2-у crop)).

СЬОГОДНІ

ПОПЕРЕДУ
Володимир ПІ АНДРУ К — колгосп «Дружба > 

Долиііського району — иамолстив 3890 центне
рів зерна.

Андрій ТРЮХАН — радгосп «П’ятпхатський» 
Нетрівського району —- 2953.

Микола МИГУЛЬ — колгосп імені Леніна До- 
лнпського району —? 2890.

Василь СЕМЕНЧЕНКО — радгосп «Червоний 
землероб» Бобрлнецького району — 2620.

Леонід ХАРИТОНОВ — колгосп імені Чкало
ва Петрівськсго району — 2450.

Леонід ФЕДОРУС — колгосп імені Жданова 
Світловодського району — 2406.

Іван КУХТА — колгосп «Росія» Петр!вського 
району — 2352.

Микола КОРН1ЧЕНКО — колгосп імені Кіро
ва Устииївського району — 2330. • .... .

Микола ЯКОВЕНКО — колгосп імені Леніна 
Долинського району — 2289.

Леонід СОКІЛ — колгосп «Зоря комунізму» 
І Іовгородкі вського району — 2031.

Андрій ВОИТОВИЧ — радгосп «Червоний 
землероб» Бобрпнецького району — 2031.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ ЄДНАЙТЕСЯ!
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ОСОБИСТИЙ
Напередодні жнив в нашій комсо

мольській групі пройшли комсо
мольські збори. Це вже стало тра
дицією косовицю хлібів зустрі
чати копкретппм планом. Жнива 
члени нашої тракторної бригади 
вирішили закінчити за !0—12 робо
чих днів. На зборах кожен комсо
молець взяв підвищені соціалістич
ні зобов’язання. Адже особливі ті-

ДАРУНОК
пішій жнива — останні в п’ятирічці 
і від їх успіху значно залежить і 
кінцевий результат роботи хліборо
бів за минулі п’ять років. Готуючи 
свій особистий трудовий дарунок 
наступному XXV з’їздові КПРС, 
Андрій Гладкий зобов'язався за 
жнива скосити ранніх колосових 
па площі 170 гектарів і намолотити 
6700 центнерів зерна. Пого супер

ник но зиаігапиїї) їзап X «елю« дав 
слово скоєнні м'-ба ва такій же 
площі і об шшюігпта 6 тисяч центне
рів. Зарази 'обидва вже ебмелотили 
майже по дві тисячі центнерів зер
на і ведуть персі в соліа.іістнчдому 
змагапи 
робіт.

Б. ЖЕЛУДКОВ, 
групкомс.- орг (.ОМСОМОЛЬСЬКО-МО- 
лодіжноії тракторної бригади 
колготу^ «Родииа» Ульянов
ського {паііоіяу.

ТАКОГО снскотного літа мс- 
-хапізатбрц с.'Леніїік’и їцс не • 
пам’ятають До позначки со

рок піднімається па шкалі тер
мометра червоний стовпчик. 

Павло Шпук витирає правицею 
спітніле поло і за звичною погля
дав па рівні рядки скошених вал кіп 
ншсинці, іцо лягли за ного жаткою. ■ 
І думки його сповнюють хлібороб
ські. Пригадує недавню розмову з, 
бригадиром тракторної бригади, 
командиром жнивного мехапізовано-* 1 
го загону Анатолієм Миколайови
чем Киричеиком. >

райкому комсомолу. ---ні нрікуджуюмхя .•\ ги .ч 
лідерам за результат.-пі коиш'-гх н’ктв . -.ішв

В понеділок райком оідбвв; перші чі^суякп
1 цього ж дня АЧ,;м; з «іенко вр-чь» .-.сре-
хідний Червоний ці:о;п:пр Хлаеома'ьськп-г.-хтодіж 
йому екіпажу Ол. :,х ц-з.-- Лердієт.> (помічник 
комбайнера Юрій Тгалчшо) - колгосп' «Пепемсгаэ 
Хлопці скосили пшиі:пііо на злоїк ІЗЯ ггп-.-.рів. 
намолотили 2205 пеяг.-терів А комбайя Ми
коли Сухомлин» іиші.г.кп і-йсні Фгсязеї пг-ккра 
СИП перехідний ЧіЧіП-. ліКґ НИН ТОЛ. ЧГІ ОЙ ДРу 
гим секретарем г !хпч-. гісд. £с:-г.-- Бу
гарою. Комбайнер гіГл.рьн т "ntt - ріп, -хтяг> ден» 
йорів хліба ня і'ІГ г'ч-г.ір;хк

М. ВІДЕНКО.

— Не зичить нам збирати низь
кий урожай, — говорив тоді брига
дир. — Звісно, все на погоди! умо- • 
ви спишемо. А що зробив кожен з 
нас, кожен комсомолець, щоб вро
жай був дорідним? '

ЙОГО ПЕРЕДОВИЙ РУБІЖ
«Справедливо сказано»’, — 

міркує Павло. Пригадує, як 
сіяв ва цьому ж полі пшеницю, 
боронував, підживлював. Не
даремно Анатолій Михайлович 
згадав мічурінські слова. Лю
бить допомагати молоді, всі 
механізатори .в бригаді — його 
вихованці. І чіі не найбільше 
поважає Павло Петра Микола
йовича Ясківа—кавалера орде
на Трудового Червоного Пра
пора, досвідченого комбайнера 

Його доля схожа на долю 
Олексія Мересьсва. Десять ро
ків тому йому ампутувало по- 
гу, а з бригади не пішов, за
лишився комбайнером. В райо
ні його знають, як одного з 
правофлангових у змаганні, і 
приємно Павлрві, що саме 
Петро Миколайович перед ко
совицею звернувся до нього:

— Думаємо тебе рекомендувати 
кандидатом к члени КПРС. У від
повідальний момент даємо реко- 

мепдацію. Тож іідпо свій тримай 
рубіж.

Павлові Шпуну лише двадцять 
років. Ще й в армії не служив. А 
серед механізаторів другої трак
торної бригади — один з кращих. 
Йому доручили косити на звал ран
ні зернові. Вдень і вночі його жаг- 
ка в загінці. Вже скосив пшеницю 
на площі близько трьохсот гектаріз. 
Дає фронт робіт комбайнерам. А 
сьогоднішній день у молодого ме
ханізатора — особливий. Увечері 
його прийматимуть кандидатом 
члени КПРС.

Павло не помітив, лк до масиву 
під’їхав на машині секретар парт- 

кому тосгкодВітстіа Гпигорій Гас» 
льовпч С*.- -ііета.

— Дсїіре кости. Ті яз кіль
ка годин доведеться залишені 
агреш. Зар>а.з вюїхали па засі
дання СзСІрО.

З ймИ’ліпі Павло ще раз дп 
питься ї-а ваиишпшєяЕИі. яким, 
здається, іі краї© ке^ає. а сек
ретар ції. іМО7.у. ПІбП ПОБТО 
риючи ЙГОГО ДТХКЙ. вголос про- 
мовляс::

— Так тршмалгп, Павле’ Оие 
і є сьог-^ппї твій передовим ру
біж.

П. МАЛ€€В.
КолГОіЧ) іМСс- Сувооовг- 
УеіШніівимюГ’З ранояс

ЖНИВА 
ОЧОЛЮЄ 
ШТАБ

18 комсомольсько-молодіжних екіпажів ти 17 
молодих комбгцідорів ведуть зараз, комбцйнп хліб
ною ішвою Олександрійського району В розпалі 
напружена битва за врожай. Для іого, щоб зо
лоте зерно, пирощепе пбайливпмп руками хлібо
робів. без затримки лилося у кузови автомашин 
щоб жоден кілограм хліба пз розсипався степо
вими дорогами, щоб Жнива завершились успішно 
комсомольці ОлександріПіцйцл. підтрпманши за
клик комсомольців і молоді колгоспу імегі 
К. Маркса Кіровоградського району, вирішили- 
псі сили — на збирання хлібів!

Перед початком косовиці райком партії та рай
ком комсомолу провели параду Ідеологічних пра
цівників, партій ного га комсомольського активу 

району; На пій йшла мова про допомогу жнива- 
; ряМ, ьцро оргдпізацію .змаїнння за успішне зби

рання та 'збереження врожаю.
Зараз в райкомі комсомолу працює штаб «?Кни-. 

аа-7Б»,-очолюваний першим секретарем райкому 
ксмсомолу Миколою ІІІвидапенком. До штабу, 
щодня надходять інформації з полів, рапорти 
про успіхи,«тривожні сигнали про затримки. І рай- 
коміпці надійно тримають в руках пульс жпнпно- 
го поля. Оперативно відгукуються на турботи мо
лодих хліборобів, скеровують соціалістичне зма
гання комсомольсько-молодіжних екіпажів та, 
окремих комбайнерів, визначають правофлангових.

Для відзпачеПпя ткх. хто показує кращі темпи 
збирання врожаю, встановлено перехідний Чер
воний прапор та перехідний Червоний вимпел
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ударної республіканської комсо
мольської будови розвідався біля 
входу в насосну — перед зміною 
вручили учиям-лрактикаитам з бу
дівельного училища.

Згодом юнаки, яких так турботливо 
просила відзначити вся бригада досвід
чених будівельників, ■лилися в робітничі 
колективи. Минуло відтоді вже кілька 
років, та жоден я тих хлопців не зра
див своїй професії. Бо в першому робіт
ничому колективі, де починалося їх вход
ження в трудове життя, склалися хоро
ші стосунки, їх іірнйиялн дорослі досвід
чені будівельники як рівноправних.

Так, хороші стосунки, без зверхності,

Г" ' ------------------------
ЗАКІНЧУВАЛОСЯ будівництво 

першої черги Побузького ніке
левого заводу. Штаб ударної рес
публіканської комсомольської бу
дови працював майже без вихідних, 
і робочий день тут нерідко співпа
дав із світловим. Якось в обідню 
перерву (на заводі, бо в штабі пе
рерв не було) сюди прийшли схви
льовані вже немолоді будівельники. 
Прийшли прямо з робочих місць, 
в спецівках, ряско покрашених 
розчином, припорошених крейдою, 
в чоботях такого ж «оздоблення». 
Поправивши хустку,
одна з несподіваних ____ __ ______
гостей почала першою: ТВ/Г В £

— Ви уявити не мо-Дг \JrJOJbjL
жете, як ці діти роб
лять! Якби не ВОШІ...

— Виручили та ще іі 
як! — підтримали жін- 
ку-інші. *— Розумієте,— 
навперебій пояснювали 
секретареві комсомоль- ЖДГ У Л ’В&Г
ської організації заво- ҐІ ІІЯ/Ь И. ,,т
ду, — вода підземна _
прорвала. Вся робота 
могла б піїті нанівець, 
а воші в кедах, в черевиках, хоч би 
що, — відрами давай вичерпувати! 
Ну й молодці!

— Це в підвалі насосної? — запи
тав секретар.

— Так. Знаєте, вже майже закін
чували штукатурні роботи, а тут 
лихо таке. Спасибі хлопцям! Оце ми 
й прийшли вфєю бригадою, проси
мо штаб підняти прапор ” 
честь.

Коли «делегація - пішла, Віктор 
П Ковальчук — секретар комсомоль

ської організації новобудови, пояс
нив, що бригаду схвилював вчинок 
учнів технічного училища, які про
ходили виробничу практику. 1 до
дав, як па доказ того, що' нічого 
особливого не трапилось:

— Доброзичливо прийняли їх до
рослі в свій колектив. Привітно і 
вимогливо ставились до них. Вчили 
поважати те, що робили своїми ру
ками. Хібг ж могли ці «діти» (тут 
Віктор посміхнувся) дозволити, щоб 
пропан труд їх старших товаришів, 
та й самі вже в тому підвалі не 
один квадратний метр нанесли шту
катурки.

А на ранок червоний прапор

на їх

гак саме, як і без зайвої дріб’язкової 
опіки, для новачка о колективі часто 
більш важливі, ніж зарплата, скажімо. 
Соціологи, наприклад, тих, чий трудовий 
стаж не перевищує н трьох років, відно
сять до групи, яка найактивніше реагує 
на так званий «пенхологічнніі клімат». 
Адже незадоволення стосунками на ро
боті, як правило, породжують незадово
ленні: самою роботою, а часом і повне 
розчарування обраною професією. Сло
вом, не став «своїм» для новачка колек
тив — як результат обов'язково буде 
заява на розрахунок - Це не система, зви
чайно. але суттєва причина появи «лету- 
пів» і «перебіжчиків».

На тому ж Побузькому нікелево
му заводі в минулому році досить 
швидко з числа нового поповнення 
недорахувалися чимало випускників 
МСПТУ № 2. Юнаків і дівчат із 
групи, що прибула туди в будівель
не управління, здебільшого розпо
ділили в колективи, де самих до
рослих слід було виховувати, но
вачків ставили на підсобні роботи. 
В училище «посипалися» 
скарги, а згодом у відділ 
Побузького будуправління почали 
надходити заяви з проханням роз
рахувати. З минулорічного випуску 
не густо залишилося в Побузькому. 
Через те, що нові колективи стали 
-мачухами» для молодих робітників,

листи - 
кадрів

А 
селище, яке відчуває нестачу оу- 1 
дівельників, як бачимо, недолічує
ться й тих, хто іде сюди з наміром 
зводити його майбутні вулиці, куль
турні заклади.

Розмова про новачка на виробництві 
сьогодні часто фігурує на різноманітних 
нарадах, на засіданнях, ’ обов’язково в 
комітетах комсомолу. Незабаром в і*>- 
ласгі заводи, фабрики, будови, колгоспи 
І раді осип, підприємства побуту пряй- 
муть нове поповнення. Лише професійно- 
технічні училища дають путівки в тру
дове життя 6S00 випускникам. Та плюс до 
цього ще випускники загальноосвітніх 
шкіл — армія чималенька. І від бага
тьох факгорів залежить — стати їй гід
ним продовжувачем трудових традицій 
батьків, старших товаришів. Кожному 
новачку доведеться пройти через комп
лексну адаптацію: освоїти професію в 
иоаному (юзумінні (на підприємстві, не в 
майстернях і класах), увійти н новин 
колектив, такий несхожий на учнівський, 
пристосуватися до нового способу життя. 
Для одних це ще й розлучення з бать
ками, розлучення з містом чн рідним се
лом, де виріс і пройшло дитинство та 
раинп юність. І від групкомсорг а. від 
наставника, тих. хто найближче до ко
пачка в робочій обстановці, в цей період 
входження в колектив вимагається розу
міння. увага і. звичайно, людське спів
чування на словах і на ділі.

Звати поповнення, що увіллється неза
баром у численні колективи, — обов’язок 
комітетів комсомолу, перш за псе. Ні н 
якому разі не зменшуючи вимогливості 
до новачків на виробництві, слід вивча
ти їх характери, індивідуальності, долі і 
запити.

На заводі «Червона зірка» зна
йомство з майбутніми машинобудів
никами комітети починають те під 
час їх навчання в профтехучили
щах. В практику увійшли щорічні 
комсомольські ЗбООИ В ПТУ З МОЛО
ДИМИ червопозо’рівцями. спільні ве
чори -відпочинку, конкурси профе
сійної майстерності. Випускники 
училищ приходять потім на підпри
ємство, добре знаючи, де вони бу
дуть працювати і з ким.

Роль комітетів комсомолу і особ
ливо комсомольських груп у «вход
женні» новачка в робітничий колек
тив дуже велика і відповідальна. 
Недостатньо взяти юнака чи дів
чину на облік, побічно познайоми
тися з ними. Коли проходить уро
чиста посвята в робітники, ще до 
цієї незабутньої події в житті мо
лодої людини, комітети комсомолу, 
комсомольські групи, кожен комсо
молець повинен щиро потурбувати
ся. щоб посвята стала найсерйозні
шим кроком входження новачка до 
ного величності робітничого класу.

У НАЙСТИСЛІШІ

СТРОКИ

Йде хліб нового врожаю з поля. А думка трудів
ників сала про майбутній врожай. Головний агроном 
колгоспу А. П. Майданних і бригадир тракторної 
бригади № З В. А. Петренко (фото вгорі, справа на
ліво) перезіряють якість оранки під озимі, виконані 
трактористом Анатолієм Сушком,

Ударний труд і хоооший настрій крокують поруч 
на ланах передового в районі господарства. Часто в
гості на польовий стан приходять сільські аматори. 
В день, коли Анатолій Бродовий обійшов своїх су
перників по змаганню, квіти йому прямо в загінці 
вручила учасниця художньої самодіяльності Лариса 
Шишкова (фото ліворуч).

Фоторепортаж В. Ковпака.

Трудова доблесть

свердлувальниця,

документів

СЛОВО ДАЛИ 
КОМСОМОЛЬЦІ .ЛЛУ 3’>зя1

Понад триста комсомольців і молоді третього механоскладального цеху зараз 
стоять на відповідальних замовленнях — виготовленні деталей до серійного-випуску 
сівалок СКПК-8 та СЗ-3,6. Між окремими бригадами і дільницями, де працює мо
лодь, йде змагання за успішне виконання завдань. Застугивши на трудову вахту на 
честь XXV з'їзду КПРС, фрезерувальниця Піна Лнчкапеико. токарі Микола Гонтар 
: Леонід Мйсаєс переглянули свої соцзобов’язанпя і внесли исг.равку — щозміни 
виконувати не менше півтори норми. На нашій дільниці механічної обробки деталей, 
де працюють ентузіасти. їх приклад знайшов підтримку і схвалення. А самі Ні«.’. 
Микола і Леонід дотримують свого слова пс-комсомольськи — щозміни онкоисіон- 
свої завдання на 160—170 сроцситів.

О. ЗБЛРАХ, 
групкомсорг дільниці МСЦ № З заводу «Червона зірка».

лШ ОДНОГО відстаючого!» — цей де- 
" Лі віз давно став законом для нас, 
студентів четвертого курсу (екзамени — 
позаду) факультету англійської мови 
Кіровоградського педагогічного інститу
ту. Вже той факт, що ми взяли соціаліс
тичні зобов’язання закінчити другий се
местр без невстмаючих, красномовно го
ворить про пасі рій майбутніх педагогів.

Першими комсомольські квитки зразка 
1975-го року отримають, безперечно, 
країні — відмінники навчання, активіс
ти, такі, як Володимир Василенко.

Здається, недавно вчорашній школяр, 
випускник Кіровоградської середньої 
школи № 34 несміливо переступив поріг 
приймальної комісії педінституту. «Чому 
ви вирішили стати вчителем?» — перше 
ііитаїшя, яке він тут почув. Відповідь

була немудровайою: «Бо мріяв про це 
ще тоді, як був у школі піоиервожатим. 
Просто люблю дітей, хочу не тільки спо
стерігати їх духовний розвиток, а й 
спрямовувати його».

Успішно склав вступні екзамени, і по
чалися напружені студентські будні, зов
сім не схожі на те шкільне безтурбоття. 
коли можна й урок не вивчити (може .не 
спитають?), і погуляти скільки захоче
ться. Студентська «читалка», семінарські 
заняття, сесія...

Ми часто дивувалися: чому дехто лед
ве на стипендію «тягне», а Володя, крім 
того, що відмінно навчається, ще й гро
мадські доручення виконує. І ніколи не 
скаржиться, скрізь встигає,

Вже им першому курсі він —• член лектор
ської групи, слухач школи молодого лектор», 
політінформагор. Иам’ніаю, як ютуаався Во-

ло.інмир до своєї першої лекції на 
кв1тньоіс горячие значении угаореьнн V 
Побував в історнкокраваиаичому музеї, 
гнй час просиджував у бібліотеці, 
сторінки старих газет і журналів, 
кожної лекції чн по.іітінформації: 
тільки те. чим можна зацікавити 
Часто його можна було бачг.г.; »сісрапами 
Великої Вітчизняної війни 1. Т. Артеменком 
та Ф. К. Белявіннм.

Незабаром прийшла радісна звістка: 
Володимир став лауреатом V Всесоюз
ного конкурсу студентських робіт з 
проблем суспільних наук. Поїздка до 
Москви, де одержав Почесну грамоту 
ЦК ВЛКСМ.

Навчання я інституті, педагогічна 
практика закріпили в 'цьому бажання 
стати справжнім педагогом. Про те. що 
він має для цього всі лапі, не раз гово
рили досвідчепі вчителі.

Відмінник навчання, член комітету

тему «Все- 
У’ворення СРСР»

дов- 
гортаючи 

• Так до 
вчбиран 

, слухачів.
11111 з ветеранами

комсомолу інституту Володимир Ває’Н' 
лейко має чудовий дар створювати ат
мосферу доброзичливості, товарні*0 
щирості, життєвого оптимізму CKpi3b.lv 
він з’явиться.

Пригадую, як вій був комсоргом_ У 
студентському будзагоні «Дружба- 
Трапилося так, що деякий час не Ьу- 
будівельних матеріалів. Студенти Ф34 * 
.ти нудьгувати. А Володимир кудись 111 
шов. з кимось поговорив...

— Хлопці. — сказав він, повернувшись 
от ми з вами тут сидимо, мух ганяємо, » 
колгоспному току роботи непочатий КР8*.- „

Більше нічого не сказав, але все було ■ *. 
зрозуміло. Працювали тоді на славу, е 
лемі гроші перерахували на будівниці»0 
моріалу Миколи Островського.

Вечорами дзвінкий Володин голос лув*’..;. 
колгоспному клубі, де він організовував «с 
рн відпочинку, виступав з лекціями. . ,

Через річ ступить вія па педагог1’4^ 
ниву, не завжди гладеньку, і буде 
давати своїм вихованцям* все те. ч’-' 
сам багатий, чим живе кожей деиь-

1. ДОБРЯНСЬКИЙ-
«УД«*”’

CKpi3b.lv


З липня 1975 року---------------------—__________ _„молопий комунар**
Ліонерсьні

комісари

ВА СПЕЦІВЦІ - 
ЧЕРВОВИЙ 
ГАЛСТЛК

Є у мене хороші і на
дійні помічники. На них 
можна покластися у 
будь-чому, на їх допо
могу можна розрахову
єм завжди. І в школі 
зустрічають їх з щирим 
захопленням.

Мова йде про наших 
шефів — молодих ро
бітників вуглерозрізу 
«Балахівський».

Прийшли вони ДО нас пер
шого вересневого дня. Ніна 
Шірстньова, Олег Пузснко. 
Олексій Білснко, Ніна Да- 
ценко, Володя Ксрчагін. їх 
направив до нас комітет 

, комсомолу підприємства.
« Як завжди в таких випад

ках—бажання працювати бу
ло. але на перешкоді—питан
ня: «З чого почати?». «Як?». 
Відбувся перший семінар. 
Довелося робітникам прига
дати піонерські ритуали, 
прочитати педагогічну літе
ратуру. Допомогла і анкета, 
яку пропели в класах «Що 
і як хотів би ти провести о 
вагоні?». На основі відпові
дей склали перспективні 
плани, плани роботи на мі
сяць.

Починати було все ж 
нелегко. Особливо Олек
сію Бїленку. Він попро
сив у нас найнеспокійні
ший за дисципліною 
клас. І коли попервах 
заходив до «підшеф
них», галас було чути 
далеко в коридорі. Та 
вже через кілька зустрі
чей восьмикласники змі
нилися. Витриманий, ко
ректний, Олексій і тут 
не стає «закручувати 
гайки» криком, читати 
нотації. Намагався розі
братися в потребах 
школярів, уважно вислу
ховував кожного, вико- 

х нуваа прохання й поба
жання. І йому повірили, 
пішли за ним.

Чимало зробили шефи в 
нашій школі. Екскурсії, по
ходи, читажяя і обговорення 
книг, спортивні змагання, 
вечори...

Народжуються у пас і 
перші традиції. Одна з них 
— відзначати день народ
ження комсомолу ралом з 
комсомольцями вуглерозрі
зу. Вони розповідають нам 
про свої виробничі успіхи, 
ми — про навчання, гро
мадсько корисні справи. Ра
зом працюємо й на суботни- 
ках. Ог і цієї весни, па ле
нінські дні, разом з шефа
ми обладнували спортивні 
майданчики селища.

Т. КРИВОШЕЯ, 
старша піонервожа- 
та Балахівської вось
мирічної школи Пет- 
рівського району.

у ПІСЛЯОБІДНЮ пору зграйки гомінливих дітла
хів розсипалися з-поміж густозелених дерев, 

вчитель І І. Федоров заздалегідь подбав про ге, щоб 
кожен підліток б) в приставлений до улюбленого ді
ла. Одні збирають лікарські рослини, інші попросту
вали в різні кіпці урочища: іреба перевірити, чи хто- 
иебудь, бува. не завдай шкоди тутешнім лісовим 
мешканцям у цю нору тиші і спокою в природі. Тпм- 
чіісо.м найбільш обізнані юні натуралісти заходилися 
чаклувати біля мурашників — частину їх за наста
новами спеціалісти Чорполіського лісгоспу треба пе
реселити в інші місця, де розвелося чимало шкідни
ків. Гакни біологічний метод боротьби з ними цілком 
себе виправдовує: якщо на кожен гектар лісу буде 
принаймні п ять мурашників, то є цілковита гаран
тія, що лісокультури перебувають під надійним за
хистом. 1а и упорядковувати деякі гнізда «лісових 
санітарів» треба...

Багато корисних справ па рахунку учнів Богдапів- 
ської восьмирічки, при якій створено і" працює шкіль
не лісництво імені відомого письменника, пристрас
ного поборника збереження зеленого друга М. Л. 
Леонова. Директор школи Ю. Т. Крзйванов вважає,

»ю н 1"лісівникип
що таке лісництво — одна з дійових форм зміцнення 
зв'язків навчального закладу з виробництвом, полі
технічного навчання і трудового виховання дітей, 
прилучення їх до суспільно корисної праці. В цьому 
колективі ведеться цілеспрямована природоохоронна 
робота. Крім теоретичних занять, юні бсгданівські лі
сівники виконують практичні роботи, ведуть спосте
реження за деревами її чагарниками різних видів, 
здійснюють ефективні бїотехпічні заходи, оберігають 
лісові багатства від шкідників, пожеж і порубок, 
озеленюють шляхи. Старшокласники обробляють до
слідні ділянки, а в літньо-осінню пору заготовляють 
гілкові віники та інші корми для підгодівлі звірів і 
птахів узимку. Крім того, іоні охоронці природи зби
рають гербарії різних деревних порід,"колекції шкід
ливих комах.

Нині в області налічується 15 шкільних лісництв, 
які об’єднують понад одну тисячу учнів. Під їх иаг- 
лядо» перебувають 700 гектарів деревних насаджень 
та 28 гектарів шкілок і розсадників. Найбільш плідно 
працюють такі лісництва при середніх школах: Олек
сандрійській № І, Гурівськін (Долпнськнй район), в 
двох школах Голованівськсго району та інших, які 
створені на базі місцевих лістсспзагів.

Участь шкільної молоді в роботі лісництв орієнтує 
юних друзів природи у виборі ними майбутньої про
фесії. За останні роки багато випускників шкіл, при 
яких створені такі колективи друзів нашої флори і 
фауни, з великим бажанням вступають для подаль
шого навчання до середніх спеціальних і вищих уч
бових закладів сільського та лісового господарства.

Шкільні лісництва, як показує досвід багатьох пе
дагогічних колективів сусідніх Полтавської і Черка
ської областей, є також ефективною формою зв’язку 
школи з життям, виробництзем. Тому їх треба всіля
ко розширювати, дбати про збільшення. Є практична 
необхідність створювати шкільні лісництва не тільки 
на базі державних лісгоеозагів, а й колгоспів, на зе
мельних володіннях яких є лісові урочища. Та Гі у 
догляді за полезахисними лісосмугами добровільні 
охоронці природних багатств можуть подати відчут
ну допомогу. Було б корисним, щоб і при міських 
школах, до яких прилягає ліс, створювались такі 
трудові колективи. Воші можуть взяти шефство над 
парками, екзерами та приміськими зеленими зонами.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

-------------------------------------З стор. —-------

ДО 15О-РІЧЧЯ ПОВСТАННЯ ДЕКАБРИСТІВ

■

ПОПОВНЕННЯ
ЧЕМПІОНІВ
АВТОСПОРТ. В м. Жи

томирі відбулися фінальні 
змагання VI Спартакіади 
України з автомобільного 
«росу. На цих змаганнях 
в класі автомобілів ЗІЛ- 
130 чемпіоном VI Спарта
кіади став кіровоградський 
спортсмен, водій автооб’єд- 
наяня 10661 кандидат у 
майстри спорту Василь 
Матвієнко, ного товариш 
по команді кандидат у 
майстри спорту Вячеслав 
Тарасенко завоював сріб
ну педаль, кандидат в 
майстрі, спорту Віктор 
Михалкськйй, шо виступав 
на автомашині ГАЗ-53. та
кож став срібним призе
ром. В загальнокомандна- 
му заліку хіровоградці 
зайняли друге місце.

МОТОСПОРТ. На рес
публіканських змаганнях 
• м. Рожние Волинської 
області з мотоциклетного 
багатоборства наша комая- 
да стала переможницею і 
завоювала перехідний ку- 

ДК’ААФ України, В

особистому заліку майстер 
спорту Микола Тищенко 
став чемпіоном України в 
класі мотоциклів 350 ку
бічних сантиметрів, май
стер спорту Сергій Чуди- 
нович — бронзову медаль,

В. МАШУК, 
суддя всесоюзної 
категорії.

НА КИЛИМІ
УЧНІ

На борцівських килимах 
стадіону спортивною клу
бу «Вагонобудівник», шо 
в місті Кременчуку, про
ходила особиста першість 
Центральної ради това
риства «Авангард» серед 
юнаків. Свою майстерність 
демонстрували біля двох
сот молодих спортсменів. 
Доб[Н! провели поєдинки 
вихованці дитячої юнаць
кої спортивної школи «Зір
ка» кіровоградського заво
ду «Червона лірка». Зван
ня чемпіона серед борців 
другої напівсередньої ваги 
завоював учень восьмого 
класу п’ятої середньої
школи обласного центру 
Сергій Зелеиський. Його 
земляк семикласний зі

LI А КРУТОЯРІ, омита з трьох боків мо- 
* *• гугнім Іртишем, ось уже чотири сто
ліття стоїть древня столиця Сибіру, бі
лонам яне місто Тобольськ. Під його 
стінами воював і загинув відкривач зем
лі сибірської Єрмак Тимофійович. Це 
місто дало Росії багато великих умів 
Тут народились і виросли великий ро
сійський вчений-хімік Д. І. Менделєєв, 
відомий художник В. Г. Перов, компози
тор О. О. Аляб’єв, автор всесвітньовідо- 
мої казки «Коник-Горбиконик» П. Гі. 
Єршов. Тобольськ у своїх стінах бачив 
усіх представників російського револю
ційного руху, починаючи від О. М. Раді- 
щева і закінчуючи революціонерами 
ленінської школи. Про тих, хто нероз- 
риєно був пов язаний з повстанням про
ти царського самодержавства на Сенат
ській площі 14 грудня 1825 року, тобто 
про декабристів, піде наша розповідь.

Після виснажливої каторжної праці в То
больськ, як і в інші міста Тобольської губер
нії (нині Тюменської області), на постійне по
селення була заслана велика група декабрис
тів.

Перший з них, активний член Північної о 
товариства, колишній морський офіцер М. и. 
Чижов прибув у Тобольськ у 1333 році. 6 серп
ня 183S року тут, після заслання в Читі, посе
лились Фоппізінн. Відставний генерал-майор, 
учасник Вітчизняної війни 1812 року, М. О. 
Фонвізін доводился племінником авторові 
«Недоросля».

Михайло Олександрович був визначним дія
чем Північного товариства, ідеологом правого 
крила декабризму. Залишивши у Петербурзі 
великі зв’язки, генерал у засланні зумів за
воювати до себе повагу — перед ним запобі
гали тобольські чиновники. Разом з ним сюди 
т.рнїхала І його дружина М. Д. Фонвізіна, 
одна з тих чудових російських жінок, котрі 
полишили «світське», забезпечене життя і по
їхали та чоловіками в Сибір.

В Тобольську зупинились члени Пів
нічного товариства В. К. Кюхельбекер, 
О. М. Муравйов, П. М. Свистунов, О. П. 
Барятинський, члени Південного това
риства Ф. Б. Вольф, брати Бобрищеви- 
Пушкіни, Р. М. Башмаков та інші — всьо
го чотирнадцять чоловік.

На жаль, немає 
можливості відновити 
повну картину життя 
засланців у Тоболь
ську. Багато з архів
них документів, що 
стосувалися декаб
ристів, були вивезе
ні тобольським, а ■ 
пізніше омським гу
бернатором Дмитріє- 
вим-Мамоновим, який 
випустив прекрасну 
книгу «Декабристи у 
Західному Сибіру», 
Але й з тих доку
ментів, що лишилися,

Більшість декабристів і а засланні ли
шились вірними ідеям 14 грудня. Відме
жовані від участі в політичній боротьбі, 
вони повністю віддались просвітитель
ській діяльності. Провінційне містечко 
Тобольськ ніколи не бачило стількох 
освічених людей, і зрозуміло, що до 
них відразу потягнулась місцева інтелі
генція.

Д. і. Менделєєв під час свого остан
нього візиту з Тобольськ (1899 рік) з ве
ликою теплотою згадує декабристів.

Будинки Муравйоеа, Свистунова і Фон- 
зізіна стали своєрідними міськими клу
бами. іх господаоі зробили великий вне
сок у розвиток театральної справи в 
Тобольську.. О. М. Муравйов створив са
модіяльну театральну трупу, П. М. Сви- 
стунсв — оркестр, поставлені ними 
спектаклі і концерти користувались ое- 
ликою популярністю серед населення. 
Одним із результатів культурно-освіт
ньої д.яльності декабристів — створен
ня М. О. ФОНВіЗІНИМ у Тобольську біб" 
люїеки. Вона стала першою в місті за
гальнодоступною масовою бібліотекою.

ко.іншііін армійський лікар ч». Б. Во.іьф 
розюрнун у місті широку медичну практику. 
Спін гонорар, оі риму панни від багатих па
цієнтів, пін передавав на допомогу біднякам, 
ьезкоштопно лікував міську і сільську бідно
ту також II. С. Бобрящев-Пушкін. їх діяль
ність з обоолпвою силою виявилась під час 
епідемії холери, яка поширилась у 'Іоболь- 
ській губернії В 1848 рсці. З небезпекою Д ІЯ 
життя вони іергували Оіли хворих, врятували 
десятки людських життів. Окрім повсякденної 
лікарської діяльності, Ф. Б. Вольф вів велику 
науково-дослідну і викладацьку роботу, по
ставивши медицину в іооольську на наукову 
основу.

Декабристи близько зійшлися з кращими 
людьми міста. Тісні узи пов’язували їх із 
сім По Менделєєвих. Одна із сестер Дмитра 
Івановича, Ольга Іванівна пізніше вийшла за
між за декабриста Басаргіиа. У середовищі 
декабристів виховувався чудовий художник- 
карикатурист М. С. Знаменськнй. Він зали
шив цікаві спогади про своїх наставників — 
«Тобольськ в 40-х роках».

Теплом і піклуванням оточив молодий

__ _____ г можна дізна- автор «Коника-Горбоконика» свого ко
тися про життя тобольських колоністів, легу по перу В. К. Кюхельбекера. Довги- 

Відомо, що поліція регулярно склада
ла і відправляла імператорові доноси 
про поведінку декабристів. Всі листи 
засланців проходили подвійну перевір
ку — у Тобольську і в Петербурзі.

Ще в 1836 році, коли основна частина 
декабристів після закінчення строків 
покарання була відправлена на постійне 
поселення, уряд цард склав правила про 
порядок від’їздів засланців. Забороня
лись виїзди декабристів і членів їх сі
мей за межі округу, де вони жили. До
зволити виїзд міг губернатор або город
ничий, і Лише на короткий час. Порушен
ня правил вело за собою нові репре
сивні заходи. На поїздку Н. Д Фонвізі- 
ної і Ж. А. Муравйової без дозволу 
властей в Ялуторовськ влітку 1850 року, 
де в той час жили на поселенні декаб
ристи (саме тут, в Ялуторовску в будин
ку Пущина був відкритий музей — 
пам'ять про цих сміливих людей), гене
рал-губернатор Західного Сибіру Гон
чаров склав нове положення про обме
ження прав декабристів. Тепер воно 
взагалі виключало свободу переміщень 
і лише а окремих випадках виїзд дозво
лився тільки самим губернатором за 
згоди шефа корпуса жандармерії.

Так самодержавство, боячись воскре
сіння пам’яті про декабристів, намага
лося усіма засобами покрити спогади 
про їх сміливий виступ завісою забуття, 
захорочити всяку увагу до зачинателів 
революційного руху в Росії.

Засланці страждали не тільки від утисків 
адміністрації, але й від ніжного матеріально
го становища. Казенна допо.моіа була недо
статньою, та і П одержували лише ті, хто 
не мав ніяких джерел, засобів для прожинан
ня, Тому багатьом декабристам доподплося 
переносити справжні нестаїки. В .злиднях за
кінчив життя у засланні поет, фі.іософ-мате- 
ріаліст князь О. П. Барятинський. Все майно, 
що лишилося після його смеріі, було оцінене 
в II карбованців 3 копійки. На межі бідності 
доживав свої останні дні у Тобольську друг 
О. С. Пушкіна по ліцею В. К. Кюхельбекер. 
Кіч, як і баги со інших декабристів, не дивля
чись на своє важке становище, відмовився 
під виділеної ділянки землі, тому що вона 
була зайнята селянськими посівами.

ми сибірськими вечорами він сидів біля 
постелі напівсліпого поета і читав йому 
книжки.

В 1856 році заслання декабристів на
решті закінчилось, але небагато з них 
могли скористатися цією царською «ми
лістю». Тільки о Тобольську декабристи 
залишили сім могил. Тут поховані С. М. 
Семенов, О. П. Барятинський, С. Г. Крас- 
нокутський, В. К. Кюхельбекер, О. М. Му- 
равйов, Ф Б. Вольф, Ф. М. Башмаков. 
Декабристи ще перебували в засланні, 
коли царизм погнав до Сибіру пред
ставників нового покоління російських 
революціонерів-петрашезців. Письмен
ник Ф. М. Достоєвський, активний пет- 
рашеаець, опісля з великою вдячністю 
і захопленням писав про декабристів, 
про їх сіійкість і мужність.
/ • ЬОГОДНІ Тобольськ — місто моло- 

дих. Тут почалось будівництво най
більшого в світі нафтохімічного комп
лексу. Але майбутнє не мислиться без 
минулого. Тоболяки з великою любов ю 
бережуть пам'ять про перших револю
ціонерів Росії, котрі лишили світлі 
мини про себе на віки.

Оберігаються будинки, де жили 
кобристи. Там, де жив Фонвізін, 
годні розташована одна з дитячих 
ліотек міста. До 150-річчя повстання на 
Сезатській площі у будинку П. М. Сви
стунова відкривається будинок-музей 
декабристів. Комсомольсько-молодіжни
ми колективами міста збираються гроші 
на нам ятник революціонерам.

В. І Ленін високо оцінив повстання 
декабристів. Характеризуючи його, він 
писав, що «їх справа не пропала. Де
кабристи розбудили Герцена. Герцен 
розгорнув революційну агітацію...».

Є. УСАЧОВ.
Тобольськ •— Кіровоград.
На фото: .могили декабристів.

Фото ааюра.

«Фотоприладь— 
«Радист» —1:4

Команда «Радист» 
Кіровоградського за
воду радіовиробів чер
гову зустріч чемпіона
ту України з футболу 
серед колективів фіз
культури провела у 
Черкасах з «Фотопри- 
ладом».

Почаюк матчу невдало 
склався для кіровоградців. 
Вже на перших хвилинах 
місцеві спортсмени приму
сили воротаря гостей Іва
на Барамбу вийняти м’яч 
із сітки воріт. Але згодом 
поєдинок вирівнявся, іні
ціативою оволоділи наш! 
земляки. До перерви вони 
двічі добиваються успіху. 
Це зробив О. Гордієнко.

Другий тайм прохо
див при перевазі «Ра
диста». Одну із атак за
вершує Анатолій На* 
мінський — 3:1. Фі
нальний свисток про
лунав, коли на табло 
був результат 4:1. Ав
тором четвертого голу 
був Станіслав Арте
менко.

В, ШАБАЛНІ,

Спо-

де- 
сьо- 
біб-

Олександр 
бронзовим 
найлегшій 

Тренує 
майстер

школи
Кестін 
призером 
ваговій категорії.
здібну молодь _____
спорту СРСР Миколи Бон
дар.
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Миколаївський 
кораблебудівний 
інститут 
ін. адмірала 
С. О. Макарова
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
У 1975 РОЦІ 
СТУДЕНТІВ

НА ФАКУЛЬТЕТИ:
кораблебудівний, маши

нобудівний, електрооблад
нання суден за спеціаль
ностями: суднобудування і 
судноремонт, обладнання і 
технологія зварювального 
виробництва, економіка і 
організація машинобудів
ної промисловості (спеціа
лізація—суднобудівна про
мисловість), суднові маши
ни і мехзнізми, суднові си
лові установки, двигуни 
внутрішнього згоряння, тур- 
бінобудування, :
і компресорні 
установки.

Прийом заяе 
по 31 липня.

Вступні екзамени 
дяться з 1 пб 20 
Студенти забезпечуються 
стипендією у ВІДПОВІДНОСТІ 
з існуючим положенням. 
Приїжджі забезпечуються 
гуртожитком.

Заяви про прийом з не
обхідними документами 
згідно правил надсилати на 
адресу: 327000, м. Миколаїв 
[обласний), проспект Лені
на, 3, телефон: 4-01-20. 

РЕКТОРАТ.

холодильні 
машини і

з 20 червня

прово- 
серпня.

Кіровоградська 
шко.ін-інтернаг

До 2
ОГОЛОШУЄ НАБІР

УЧНІВ У 1-10 КЛАСИ
До заяви на ім’я дирек

тора неебхідно додати: 
свідоцтво про народжен- 
на (оригінап), особову 
справу зі школи, довідку 
про склад сім’ї, заробітну 
плату, пенсію батьків, ме
дичні довідки для вступу 
в школу.

Адреса школи: м. Кіро
воград, вул. Короленка, 4.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградський дорікавшій педагогічний 
інститут імені О. С. Пушкіна

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ студентів
на 1975—1976 навчальний рік (денна форма навчання)

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

математика, фізика і математика, ук
раїнська мова і література, російська 
мова і література, англійська мова, фі
зичне виховання, музика і співи, педа
гогіка і методика початкового навчання.

Вступні екзамени проводяться за про
грамами, затвердженими Міністерством 
вищої і середньої спеціальної освіти 
СРСР у відповідності з програмами се
редньої загальноосвітньої школи.

Вступники складають екзамени, за
лежно від обраної спеціальності, з таких 
дисциплін:

математика — з математики (письмо
во і усно), фізики (усно), української 
мови і літератури (письмово);

фізика і математика — з фізики (ус
но), математики (письмово і усно), ук
раїнської мови і літератури (письмово);

українська мова і література — з ук
раїнської мови і літератури (письмово і 
усно), іноземної мови (усно), історії 
СРСР (усно);

російська мова і література — з росій
ської мови і літератури (письмово і ус
но). іноземної мови (усно), історії СРСР 
(усно):

англійська мова — із спеціальності 
(усно), української мови і літератури 
(письмово і усно), історії СРСР (усно); 

фізичне виховання — із спеціальності, 
хімії (усно), фізики (усно), української 
мови і літератури (письмово);

музика і співи — із спеціальності, ук
раїнської мови і літератури (письмово і 
усно), історії СРСР (усно);

педагогіка і методика початкового на
вчання — з математики (усно), україн
ської мови і літератури (письмово і ус
но), історії СРСР (усно). Перед екзаме
нами проводиться перевірка 
слухових даних.

Строк навчання в інституті 
а па спеціальності «фізика і 
ка» — 5 років.

Прийом заяв до ЗІ липня.
Вступні екзамени з І по 20
Вступники подають заяву на ім’я рек

тора інституту за встановленою формою 
і додають: документ про середню освіту 
(оригінал). характеристику зі школи або 
останнього місця роботи, медичну довіл- 
‘ку (форма № 286), 4 фотокартки
(3X4 см). Паспорт і військовий квиток 
пред’являються особисто. Особи, які за- 
/ 1 .г . * ■ . • ■>„

кінчили середню школу, в попередні ро
ки, повніші мати за останній рік трудо
вий стаж, ис менше 6 місяців, підтверд
жений витягом з трудової КНИЖКИ.

Особи, які мають стаж практичної ро
боти не менше двох’ років, ію’дають ко
пію трудової книжки (книжки’колгосп
ника). . - *•

Студенти забезпечуються гуртожит
ком та стипендією па загальних підста
вах, на спеціальності «фізичне. віїхован-- 
пя» всі студенти ' забезпечуються спор
тивною формою. . ,

Документи надсилати па ’ адресу: 
316050, м. Кіровоград, вул. Шевченка, І. 
педінститут, приймальній комісії. -

РЕКТОРАТ.

музично-

— 4 роки, 
матсматп-

серлня. ■

Кіровоградське технічне училище .V» . <і
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ З ЧИСЛА ОСІБ, 
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ З РЯДІВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ
З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Електромонтери по експлуатації промислових електроустановок; елсктроіазо- 
зварювальннки. . ' ■ '

На всі спеціальності приймаються юнаки,'що мають оевіту^Д-г 10, класів, віком 
до 25років. ; і . ’•

Строк навчання по скороченій програмі — 8 місяців.
Всім встигаючим учням виплачується стипендія в розмірі..67 карбованців.
В училище молодь приймається без екзаменів
Початок занять 1 липня 1975 року.
До заяви додаються такі документи: свідоцтво про освіту, свідоцтво про народ

ження чи паспорт, довідка з місця прожпвагпя і про склад сім’ї, характеристика зі 
школи, автобіографія, три фотокартки розміром 3X4 см. військовий квиток.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 
2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійський 
радгосп-технікум

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СТАЦІОНАРНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ДЛЯ НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ «ЗООТЕХНІЯ»
І «ВЕТЕРИНАРІЯ» ТА ПА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЗООТЕХНІЯ».
Технікум готує зоотехніків та ветеринарних фельд-. 

шерів для роботи‘в колгоспах, радгоспах, племзаво- 
ках’’ племгосподарсгзах, державних станціях по, пле
мінній справі, станціях штучного осі.меніпия, станціях 
по боротьбі з хворобами сільськогосподарських тва
рин і т. іи.

Крім основної кваліфікації, кожному випускникові 
стаціонарного і заочного’ відділень присвоюються до
даткові кваліфікації шофера,, техніка по штучному 
осімеиішпо с/г Ївррйл, механізатора тваринницьких 
ферм* ’ ’ ’ ■ £

Па перший курс стаціонарного 'зоотехнічного і ве- 
тс-рипаріїого відділень приймаються .особи, що мають 
осріту за 8—9 класів. >

■ ; І Іа другій'’ курс 'стаціонарного відділення зоотехнї-
■ ків-оргаїїізаторів приймаються особії, іцо.мають- се

редню освіту та' направлення з колгоспів і радгоспів. 
- На третій курс і заочного відділення приймаються

• особи, що мають атестат зрілості. .... . І
, Строк-навчання на стаціонарному. відділенні.—

■ 3 роки і 6 місяців на балі неповної середньої освіти
та 2 роки 6 місяців па базі середньої школи; на за
очному відділенні і-—2 роки і 6 місяців на .базі серед
ньої школи: ' • ;

. . . 4.1 * ’ *

. Заявндіриймаються: ‘
. ‘ 1 ' ; ■

На стаціонар: па базі неповної середньої, школи з 1 
червня но 1,серпня, ііа базі середні ої школи з і черв
ня по 15 серпня, ця заочне відділення — з І червця 
по 1 грудня 1975 року. * . 1

До заяви слід додати такі документи: атестат (ори
гінал) чи свідоцг.з’0 про перехід у. 9—10 класи серед
ньої ніколи, З фотокартки (3X4 см), витяг з трудової 
книжки, а для колгоспників — витяг з колгоспної 
книжки, довідку про стан здоров’я (форма № 286).

Вступні екзамени: па стаціонарному відділенні — 
з І по 20 серпня 1975 року, на заочному відділенні — 
з 31 серпня по 20 грудня І975 року з таких предметів:

па перший курс — з української або російської мо
ви (диктант), з матема інки (усно).

Па 2-й курс стаціонарного га 3-й курс заочного ві.-Тг 
ділень — з української або російської мови і літера
тури (твір), з хімії (усно),

Па екзамени слід прибути за викликом технікуму.
Початок навчання на стаціонарному відд’лоїйіі — з 

1 вересня 1975 року. па. заочному відділенні’2 січня 
1976 року.

Учні стаціонарного відділення забезпечуються сти
пендією та гуртожитком на загальних підставах.-

При технікумі працює їдальня.
Для підготовки до вступних екзаменів організовано 

платні підготовчі курси Курси працюють з 15 липня 
1975 року.

Заяви надсилати па адресу; м. Олександрія, Кіро
воградської області, вул. Діброви, 85, радюсп-тсхні- 
кум.

ДИРЕКЦІЯ.

Одеський технологічний інститут холодильно? промисловості

оголошує прийом на 1975—1976 навчальний рік
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ'

денне відділення: факультет холодильної техніки; спе- 
ціальгість —• холодильні ыашипи і установки, компре
сорні ііапппш і установки; ■

факультет кріогенної техніки: спеціальність — холо
дильні машини і компресорні машини та установки, спе
ціалізація — компресорні машини і установки, спеціаль
ність — крїогеппа техніка; спеціалізація — адіогеїпіі ма
шини і установки; установки зрідження і розділу газів? 
технічна кріофізпка; спеціальність — машини і апарати 
по кондиціопуваппю повітря;

теплофізичний факультет: спеціальність — теплофі
зика. * -

Навчання без відриву мд виробництва;

вечірній факультет: спеціальність — холодильні і ком
пресорні машини та установки;

загальнотехнічний факультет: групи спеціальностей — 
машинобудування і приладобудування (в м. Одесі), ма
шинобудування і приладобудування; технологія продо
вольчих продуктів; технологія товарів широкого вжит
ку; економіка (в м. Ізмаїлі);

заочний факультет: спеціальність — холодильні і ком-' 
пресорпі машини та установки.

Заяви полаються до приймальної комісії па ім’я рек
тора з вказанням факультету і спеціальності у такі, 
строки: ....

па денне павчаппя — з 20 червня по 31 липня; 
па вечірнє і заочне — з 20 квітня по 31 липня.

До заяви додаються: документ про освіту (оригінал), 
характеристика для вступу до вузу; витяг з трудової 
книжки, завірспий адміністрацією підприємства або 
установи для тих, хто т|)ацюе? чотири фотокартки (без 
головного убора розміром 3X4 см); медична довідка 
(форма № 286). Паспорт, військовий квиток або при
писне свідоцтво подаються особисто.

Вступні екзамени: па вечірнє і заочне навчання у кіль
ка потоків по 20 серпня; на денне — з 1 по 20 серпня.

Адреса інституту: 270000. м. Одеса, вул. Петра Вели
кого, 1 /З, телефони: 3-90-02; 3-90-03; 3-90-05.

РЕКТОРАТ.

Нікопольське професійно*
технічне. училище 42

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1975—1976 навчальний рік

7) Наша адреса і те/іе Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» -
орган Кировоградского обкома 

ЛКСАТУ, г. Кировоград.

316050. ГСП. Кфовоград-50, вул. Лунаиарського, 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 їм. Г, М. Диміпрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфі? і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Глінки. 2.

Б К 01042, Івдекс 61197. Зам. Хе 13293. Тираж 59 000,

для навчання 
за спеціальностям»:
зі строком навчання 

І рік: теслярі (лише 
юнаки); мулярп (юна
ки і дівчата); електро- 
зварювальшпаі (шпаки 
і дівчата);

зі строком навчання 
З роки: арматурнпки- 
електрозварювальип к и 
(гопаки і дівчата)*' 
столярі б у л і в е л ь п і 
(юнаки); мулярп-мбп- 
тажппкн конструкцій 
(юнаки і дівчата); мон
тажники по монтажу 
сталезих і залізобетон- 
ппх конструкцій (юна
ки) ; маляри будівельні 
(юнаки і дівчата); шту
катури, облицювальнії* 
іш-плиткопики ’(юнаки 
і дівчата).

Учні, які навчатиму
ться три роки, крім 
обраної спеціальності, 
одержують диплом про 
середню освіту.

В училище " прийма
ються юнаки і дівчата 
віком від 15 років і 
старші з освітою не

нижчою, ніж за 8 ила- 
сів. Училище забезне* 
чує учнів гуртожитком, 
харчуванням та обмуи- - 
дпруваипям безкош
товно. .•

Особи, демобілізова
ні з лав. Радянської 
Армії, одержують сти
пендію у розмірі 1,-і’° 
тарифного розряду. • г

. Для вступу до учи
лища необхідно подати 
такі документи: сві
доцтво про освіту, СВІ
ДОЦТВО про народжен
ня або паспорт, довідку 
з місця проживання • 
про склад сім’ї, харак
теристику.™ школи або 
з останнього місіія ро
боти, шість фотокарток 
розміром 3X4 см, до
відку про щеплення.

Початой навчання 3
І вересня 1975 року- , 

Адреса училища: Ні- ,> 
кополь, проспект Лені' 
на, 16. їхати автобусом 
№№ 5, 7. 18, 22, 24. «А*» 
«Б» до зупинки «Уні
вермаг».
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