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ківського — В. В. Гуля, перший сси 
К стар Знам'янського міськкому В. Г.

Кузнецов, голови райвиконкомів: Бо- 
бринсцького — М. П. Рябовол, Голо- 
ванівського — Г, Є. Ігнатьев, Кірово
градського — М. Д. Лисенко, Ново- 
українського — В. М. Петров, Пст- 
рівського — В. Н. Глоба, начальний 
обласного управління сільського гос
подарства В. С. Клюй, другий секре
тар обкому КП України Д. П Мак
сименко, голова виконкому обласпої 
Ради депутатів трудящих П. С, Ко- 
шевський.

У роботі наради взяли участь члени 
_ і, і кандидати в члени бюро обкому КП

В. Д. Бабій, Маловнс- України. 

Днями в обласному комітеті КП Ук- 
їнн відбулася нарада перших сскрс- 

міськкомів і райкомів партії, 
голів виконкомів районних Рад депу
татів трудящих, начальників' район
них управлінь сільського господар
ства і керівників ряду обласних орга
нізацій та'установ.

Розглянуто питання підготовки і 
проведення весняних польових робіт, 
а також виробництва і заготівель 
продуктів тваринництва. З промовою 
виступив перший секретар обкому 
КГІ України М.‘ М. Кобильчак.

В обговоренні питань виступили 
перші секретарі райкомів партії: Гай- 
воропського — 51. В. Гоіічзр, Ком- 
наніївського — Р п Мпплпи»«

ЗАПОРУКА
ДАЛЬШИХ 
ПЕРЕМОГ

Механізатори нашої бригади усією душею сприй
няли Постанову ЦК КПРС «Про підготовку до 50-річчя’ 
утворення Союзу Радянських Соціалістичних Респуб-: 
лік». Знаю це, вірю в це. Ми горді почувати себе 
членами великої і дружної родини народів-братів. У 
такій родині кожен зайнятий ділом, кожен вирішує 
важливу справу. Наша справа — спільна спраза: 
п’ятирічка. Хліб — слава степу, і ми хочемо ростити 
хліб, щороку більше й більше зерна давати державі. 
Та щоб дешевше було зерно.

Нас зобов’язує до пошуку те, що ми — одні з 
ініціаторів дострокового виконання планів п'ятирічки 
і як ініціатори маємо явити зразок сумлінності і 

і творчості.
Шукаємо резерви збільшення і здешевлення уро

жаю. Виявили, наприклад, що зберігання техніки під 
відкритим небом обходиться колгоспові десь у 4 
тисячі карбованців щороку. Найкраще, звичайно, ма
ти гаражі, але в першу чергу спорудимо майдан
чики.

Відчуваємо себе бійцями на трудовому фронті. 
Піввіковий ювілей Союзу PCP механізатори нашої 
бригади відзначать достойно.

Анатолій ХАРКАВИЙ, 
бригадир комсомольсько-молодіжної бригади 
колгоспу імені Ульянова Ульяновського 
району.

На фото: вгорі Василь Лузановський — 
бригадир першої тракторної бригади. На 
підживлення озимих вийшли агрегати 
трактористів А. Жижченка та І. Лабун- 
сьного (праворуч).

Хлібороби оглядають посіви озимих 
(ліворуч).

НАПЕРЕДОДНІ
• КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНА
СІЛА ЗА КЕРМО

ЗДАЄТЬСЯ, поле вбирає в себе со
нячні промені. Декілька по-справ

жньому теплих весняних днів — і сні
гу як і не було. Лише на озимині ще 
де-не-де виблискують білі крижані 
плями та в лісосмузі видніються залиш
ки снігових кучугур.

Коло лісосмуги «газик» зупиняється. 
За нею — тракторний стен. Тут труди
ться комсомольсько-молодіжний ко
лектив першої тракторної бригади.

— Хлопці, заждіть хвилинку, — гукає 
до членів комісії бригадир Василь Лу
зановський. — Рая приїхала.

І вже до секретаря комсомольської 
організації колгоспу Раїси Попової:

— Вчасно приїхали. Зараз розпочне
мо перевірку готовності посівної тех
ніки.

Добре потрудилися молоді механізато
ри під час ремонту сільськогосподар
ського інвентаря, машин. Ремонтували 
своїми силами, не вдаючись до послуг 
майстерень «Сільгосптехніки». З зав
данням упорались достроково — ще в 
грудні. І нині, перевіряючи якість ремон
ту, члени комісії лишилися задоволені: 
на лінійці готовності стоїть вся посівна 
техніка —11 сівалок, 185 борін, культива
тори. Хлопці-ремонтники лише посміхаю
ться, слухаючи слова подяки на свою 
адресу.

А бригадир вже доповідає комісії, 
секретарю комсомольської організації:

— Зараз приступили до ремонту ком
байнів, жаток. Будь ласка, — він пока
зує на «Херсонця» та два зернових ком
байни. — Ось ці агрегати та більшість 
жаток вже відремонтовано...

Два роки підряд комсомольсько-мо
лодіжна бригада Василя Лузановського 
вирощує високі врожаї зернових. По
заторік молоді хлібороби зібрали з 
кожного гектара в середньому по 45 
центнерів зерна, торік — 52,3 центне
ра. Найкраще вродила озима пшениця
— по 56,5 центнера зерна з кожного 
гектара. Цей показник — один з най
вищих серед комсомольсько-молодіж
них бригад Кіровоградщини.

Розповідаючи про роботу колективу, 
секретар парткому колгоспу Борис Іл
ліч Нудьга ці успіхи пояснив тим, що 
молоді механізатори працюють друж
но, творчо.

— Площа бригадних земель чима
ленька — 1600 гектарів. Господарюють 
тут хлопці як досвідчені хлібороби.

Багато залежить і від бригадира,
— додає секретар комсомольської ор
ганізації Рая Попова, — від його орга
нізаторського хисту, від уміння розста
вити на ділянках людей.

І дійсно. Комсомольцям Леоніду Кома
рову та Анатолію Олійнину добре вдае- 

ться ремонт техніки. І сьогодні саме вони 
разом з досвідченим механізатором А. О. 
Компанійцем ремонтують зерновий ком
байн. Трактористи Анатолій Жижченко 
та Іван’Лабунський минулого року на 
підживленні озимих виконували щодня 
по дві норми. Саме їм і доручено під
живлювати посіви озимих. І хоч пого
да була несприятлива, виконати зав
дання було важко, обидва трактористи 
успішно впоралися з ним, піджививши за 
зміну 37 гектарів озимини.

Тож і не дивне, що бригада вирощує 
еисокі врожаї. Бо кожен механізатор 
у ній на своєму місці, кожен працює 
там, де принесе найбільше користі. 

Успішно справляються молоді хлібо
роби з усіма роботами: вчасно відре
монтували техніку, вивезли на поля до- ; 
брива. А зараз закінчують підживлюва- ■ 
ти посіви. Думають і про те, що части-; 
ну з них доведеться пересівати.

Василь Лузановський радиться з ме»' 
ханізаторами, вислуховує кожного.

— Що говорити на нараді кукурудзо- 
еодів? Давайте поміркуємо разом.

І знову радяться механізатори, як ви
ростити у другому році п’ятирічки при 
несприятливих погодних умовах вагомі 
врожаї зернових.

На нараді кукурудзоводів Новомиргс- 
родщини мені знову довелося зустріти
ся з Василем Лузановсзким. Від імені 
хлопців своєї бригади він запевнив 
учасників наради, що і в нинішньому 
році молоді механізатори виростять не 
менш як по 50 центнерів зернових те 
по 350 центнерів цукрових буряків на 
кожному гентарі.

Ю. Л1ВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара», 

Колгосп «Жовтень» 
Новомнргородського району.

Фото автора.

•" -• - / ч •'



2 стор „МОЛОДИЙ КОМУНАР^ 2 березня 1972 року

У ЦК ЛКСМУ

Старт естафети—
22 квітня

Секретаріат ЦК ЛКСМУ прийняв по
станову «Про трудові естафети комсо
мольсько-молодіжних колективів про
мисловості, будов, транспорту, сфери 
обслуговування, колгоспів та радгоспів, 
присвячені 50-річчю утворення СРСР».

Комсомольці, вся молодь промислових 
підприємств, будов і транспорту, кол
госпів та радгоспів, сфери обслуговуван
ня республіки, зазначається в постанові, 
активно включились у соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 50-річчя утво
рення СРСР.

На честь знаменної дати Секретаріат 
ЦК ЛКСМУ постановляє провести тру
дові естафети комсомольсько-молодіж
них колективів підприємств чорної мета
лургії, вугільної, хімічної, легкої і харчо
вої промисловості, машинобудування, 
електронної, радіо- та електротехнічної 
промисловості, залізничного транспорту,

ударних комсомольських будов, кол
госпів та радгоспів, сфери обслугову
вання — «50-річчю СРСР — трудові да
рунки молоді УкраїниІ».

Трудові естафети стартують 22 квітня— 
у день народження В. І. Леніна, підсум
ки — в грудні.

Кращі комсомольсько-молодіжні ко
лективи — учасники трудових естафет 
«50-річчю СРСР — трудові дарунки мо
лоді України», за представленням обко
мів комсомолу заносяться до Книги По
шани Української орденів Леніна, Чер
воного Прапора та Жовтневої Революції 
республіканської комсомольської орга
нізації, нагороджуються Почесною гра
мотою ЦК ЛКСМУ.

Естафета комсомольсько-молодіжних 
колективів підприємств легкої, елек
тротехнічної промисловості та сфери 
обслуговування перебуватиме на Кіро- 
воградщині з 18 по 25 серпня, шахта
рів — з 16 вересня по 2 жовтня, буді
вельників ударних комсомольських бу
дов республіки — з 10 по 16 травня.

Молоді працівники сільського госпо
дарства області 23 листопада приймуть 
естафету від полтавчан і ЗО листопада 
передадуть її одеситам.

Е Новомиргородській С.Ш № 2 піонерський загін ім. Марата Казея 4-а 
к.уаеу носить звання правофлангового в змаганні за гідну зустріч 50-річчя 
піонерської організації. Скрізь дівчата і хлопці встигають: перші і в лСорі 
металолому, і в художній самодіяльності, 1 в навчанні. А зараз піонери зби
рають цікавий матеріал з історії своєї школи.

На фото: загонова вожата, учениця 10 класу Оля Поетика прийшла до 
своїх підшефних. Є новий матеріал до літопису.

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИ КОЗА.

Видавництва 
України— 
знаменній 
річниці

Понад 100 основних назв 
книг тиражем близько трьох 
мільйонів примірнииів, — 
таким буде доробок видав
ництв України до славного 
ювілею — 50 річчю утворен
ня СРСР.

Важливе місце серед книг, 
присвячених знаменній даті, 
займають колективні моно
графії. У Політвидаві Украї
ни вийдуть праці «В. І. Ле
нін — натхненний дружби 
народів СРСР», «Діяльність 
Комуністичної партії Украї
ни по здійсненню ленінської 
національної політики», три
томник «Вінок дружби». Во
ни розкажуть про вождя пе- 
волюції, як засновника Ко
муністичної партії і першої 
в світі Радянської держави, 
про торжество ленінської 
національної політини, вихо
вання народу у дусі проле
тарської солідарності та ін
тернаціоналізму. Багато ува
ги приділено показові вели
чезних успіхів о усіх галу
зях енономіки, культури, у 
піднесенні матеріального 
добробуту трудящих, яких 
досягла Радянська Україна у 
братній сім’ї народів СРСР.

Видавництво художньої лі
тератури «Дніпро» ознайо
мить українських читачів з 
кращими зразками поезії і 
прози письменників братніх 
народів. У популярних се
ріях «Джерела дружби», 
«Лауреат», альманасі «Сузі
р’я» представлені твори май
стрів пера союзних і авто
номних республік, націо
нальних округів. Готується 
збірник «В сім’ї вольній, 
новій» куди увійдуть кращі 
оповідання, нариси, уривки з 
повістей і ромзнів україн
ських письменників, яні зве
личують непорушну дружбу 
народів Країни Рад.

Серед ювілейних видань, 
розрахованих на широкі ко
ла читачів, — сувенірний 
комплект «Будови дружби», 
що складається з кількох 
брошур: «Україна — Росія», 
«Україна — Білорусія» то
що (видавництво «Будівель
ник»), фотоальбом «Братер
ство», репродукції картин, 
плакати, листівки (видавни
цтво «Мистецтво»).

Для наймолодших читачів 
у «Веселці» виходять 15 
ілюстрованих книжок з роз
повідями про республіки на
шої Вітчизни.

Є. ПАРНАСЬКИЙ. 
(РАТАУ).

птичка до
ювілею

ОРГАНІЗАЦІЇ
Черговий комсомольський суботішк відбувся на 

заводі «Червона зірка». Активісти цехів і відділів, що 
взяли участь у суботнику, зібрали 3/ гони метало
лому.

Це вже п’ятий у ньому рот суботнпк, організова
ний молодими цервоиозорівцями на честь оО-річчя 
комсомольської організації заводу, який відзначати
меться 21 травня. До цієї дати вирішено було зі
брати 200 тонн металолому, але виконання наміче
ного наближається до кіпця, і комсомольці назвали 
„ову цифру: 500 той.. в ВАСИЛЕИК0

м. Кіровоград.

СВІТАНКИ 
ЗУСТРІЧАЄМО

о НА УДАРНИХ комсомольських
Однією з конкретних І ДІЙОВИХ 

форм участі радянської молоді а 
господарському будівництві стали 
ударні комсомольські будови. їхня 
біографія починалась з Волховбу- 
ду та Магнітки, Дніпрогесу і Ком- 
сомольська-на-Амурі,

«Ударна комсомольська» озна
чає перш за все важливість об'єк
ту, що будується, для держави, 
високі, ударні темпи його споруд
ження. Для молоді ударна будо
ва — це також можливість безпо
середньо брати участь в управ
лінні виробництвом більш активно, 
ніж деінде, чинити свій вплив на 
весь хід справ.

Сьогодні 135 найкрупніших но
вобудов дев'ятої п’ятирічки (в пе
реважній більшості вони названі в 
Директивах XXIV з’їзду КПРС) 
оголошені Всесоюзними ударними 
комсомольськими. Понад 1500 
об'єктів взяли «під опіку» респуб
ліканські, крайові, обласні, міські 
та районні комсомольські органі
зації.

Юнаки і дівчата беруть участь, 
наприклад, в створенні в Західно
му Сибіру нової бази нафтової 
промисловості (в 1975 році тут бу
де добуватися вже 125 мільйонів 
тонн рідкого палива), нових про
мислових комплексів а районі Кур
ської магнітної аномалії, будівни
цтво крупних Братського та Крас
ноярського алюмінієвих заводів. 
В 1972 році закінчиться споруд
ження Волзького автомобільного 
гіганта в місті Тольятті, стануть до 
ладу перші агрегати Усть-Ілімської 
ГЕС на Ангарі, Приморської ДРЕС 
на Далекому Сході, Польської 
атомної електростанції в Запо
ляр’ї, запрацює на повну силу ви
сокогірна Токтогульська ГЕС у 
Киргизії. І ці будови — ударні 
комсомольські.

Серед об’єктів, над якими взяли 
шефство комсомольці та молодь 
країни в дез ятій п’ятирічці, також 
крупні газові родовища Оренбур
га і Туркменії, будівництво надпо
тужного газопроводу «Сяйво Пів
ночі», 700-кілометрової залізниці 
Тюмень — Сургут, Камського ав
томобільного заводу • Татарії,

який уже в 1974 році випустить 
перші потужні вантажні автомобі
лі.

Успішному виконанню держав
них планів будівництва, мобіліза
ції юнаків та дівчат на ударну 
працю сприяє вміння комітетів 
ВЛКСМ, будов правильно знайти 
місця прикладення своїх сил, скон
центрувати уоагу та зусилля моло
ді на вирішенні головних завдань 
виробництва. Ось, наприклад, Че- 
реповецький металургійний завод. 
Комсомол взяв шефство над його 
будівництвом 14 ронів тому. Завод 
вже дає метал, але як і раніше за
лишився Всесоюзною ударною

комсомольською будовою: підпри
ємство розширюється, вводяться 
нові об'єкти. За 11 місяців мину
лого року будівельники, серед яких 
переважно молодь, взели в дію ще 
39 об’єктів. Вартість їх будівництва 
знижено майже на півтора мільйо
на карбованців.

В чому ж джерело цих успіхів?

вельно-монтажне управління. В 
ньому не лише робітники, але і 
майже всі майстри, бригадири, на
чальники дільниць — молоді лю
ди. Це управління тоді очолив мо
лодий інженер Анатолій Мандри- 
ченко. Нині на базі управління 
виник комсомольсько-молодіжний 
трест «Північгазбуд», Анатолій —• 
один з його керівників. Там, на 
тюменській землі, народився ще 
один комсомольсько-молодіжний 
трест «Тюменьгазмонтаж», якому 
довірено впровадити в практику 
новий прогресивний метод будів
ництва на Півночі з використан
ням крупних блоків, що виготов
ляються на заводі.

Якою важливою життєеою шко
лою стала ця ударна будова для 
молодих будівельників! Понад 45 
тисяч чолозік набули тут профе
сію, понад 10 тисяч юнаніз та дів
чат без відриву від виробництва 
закінчили школи, технікуми, інсти
тути. Багато з них стали досвідче
ними командирами виробництва. 
Ось типова доля молодих людей. 
Олександр Мукоїд після інституту 
був призначений майстром. Потім 
очолив комсомольський штаб бу
дови. Нині Мукоїд — заступник на
чальника будівництва, він наго
роджений орденом Трудового Чер
воного Прапора.

В ДОРОЗІ
Коли в Кремлівському Палаці почав працювати 

XXIV з’їзд КПРС, день за днем ми уважно стежили за 
його роботою, вчитувалися у рядки Директив: захоп
лював їх розмах, хотілося сноріше і собі прилучити
ся до практичного здійснення величних трудових 
накреслень. Але рік тому ми, учні Дніпропетровсько
го залізничного технікуму, ще слухали лекції, здавали 
заліки та екзамени. ,,

І ось ми вже четвертокурсники. Це значить не 
просто учні, а учні-пра чтиканти.

Ще на початку нового навчального року пройшли 
ми півторамісячну слюсарну практику і ножен з нас 
одержав третій розряд слюсаря по ремонту електро
воза. А нині у нас триває технологічна практина. 
Оскільки наш технікум готує спеціалістів не тільки 
для Придніпровської залізниці, а й для Одесько-Ки- 
шинезсьної, то багато з нас проходять прантику у 
локомотивному депо станції Знам’янка. Ми з успіхом 
витримали встановлені теоретичні іспити і працюємо 
зараз помічниками машиністів електровоза. Маємо 
тепер реальну можливість внести і свою частку праці 
у виконання завдань п’ятирічки.

Той, хто працює на залізниці, знає, наскільки 
складна і відповідальна справа — водити поїзди. Апе, 
щоб по-справжньому зрозуміти осю красу і велич цієї 
професії, зрозуміти, яка вона цікава і романтична — 
треба це відчути. Треба хоч раз посидіти за пультом 
керування електровоза, відчути почуття гордості за 
вчасно проведений кільчатисячотонний поїзд з на
родногосподарськими вантажами. А ще треба пізнати 
насолоду зустрічі у дорозі світаннів. Тоді ви полюбите 
цю професію, як полюбили її я і мої товариші. Не 
зможете без неї жити.

Сучасний транспорт — це високорозвинене, техніч
но оснащене господарство. Робота зі складними систе
мами і приладами вимагає високої технічної грамот
ності і майстерності робітників. І це ми добре розу
міємо. А тому намагаємося за час прантики якнайнра- 
ще занріпити теорію, добре вивчити передові методи 
праці, технологію, експлуатацію та ремонт локомоти
вів. Переймаємо досвід роботи майстрів водіння вели
ковагових поїздів, цікавимося творчістю раціоналіза
торів і винахідників підприємства.

Щоб підняти продуктивність праці, кожний робітник 
повинен стати економістом на своєму робочому місці, 
вміти по-господарському ставитись до народної влас
ності. Ми наполегливо вивчаємо закони енономіки 
соціалізму, основи економічної політики партії. З ці
кавістю відвідуємо також науково-технічні конферен
ції. Знання допомагають в роботі, дозволяють нам 
краще бачити перспективи розвитку нашого підпри
ємства і самим вплизати на прискорення темпів тех
нічного прогресу в депо.

Та мн — студенти. І працюючи в депо, не обмежує
мо коло своїх інтересів. Займаємося також громад
ською роботою, відвідуємо спортивні секції, беремо 
участь у художній самодіяльності. Словом, повністю 
живемо життям нашого підприємства.

Пройде ще півроку. Захистивши дипломні проентн, 
я І мої товариші знову повернемось в депо —• тепер 
уже технінами-елентромеханіками.

С. САБАРДНИ, 
помічник .машиніста електровозі, 

м. Знам’янка.

За ініціативою комітету ВЛКСМ 
в будівельних управліннях були 
створені громадські творчі групи 
НОП. До запровадження системи 
НОП комсомол залучив понад 
300 молодих спеціалістів, передо
вих робітників та бригадирів. 
Створено молодіжну раду, яка 
організовує навчання комсомоль
ського активу, проводить тради
ційні громадські огляди запровад
ження планів наукової організації 
праці і т. д.

Кілька років тому в Тюменській 
області виникло перше в країні 
комсомольсько-молодіжне буді-

Богдан Руль приїхав по комсо
мольській путівці. Працював слю
сарем, заочно закінчив технікум, 
потім інститут. Нині інженер 
Руль — один з керівників управ
ління механізації.

Леонід Бурлуцький на будові з 
шістдесят другого року. Кілька 
років працював шофером, згодом 
йому довірили бригаду. Нещодав
но комуністи автотранспортного 
управління обрали його своїм пар
тійним секретарем. Леонід — сту- 
дент-заочник вузу, нагороджений 
орденом Трудового Червоного 
Прапора.

...Стартував другий рік дев'ятої 
п ятирічки. Разом з своїми стар
шими товаришами сьогодні по- 
ударному трудяться на новобудо
вах З мільйони молодих будівель
ників. їх девіз — «П’ятирічці — 
ударна праця, майстерність і по
шук молодих!»

Сергій ЄГОРОВ, 
відповідальний організатор 
ЦК ВЛКСМ.

АПІІ.
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(АПН — «Жон Африк»),

І

Американський імперіалізм шукає нові 
приводи для продовження і розширення 
злочинної війни у В’єтнамі. Уряд США 
відмічала «Нью-Йорк тайме», використо
вує захоплених у полон американських 
льотчиків у Північному В’єтнамі «як 
привід, щоб зберегти в Південному В’єт
намі «залишкові» сили», в свою чергу, 
ці «залишкові» сили та удавана турбота 
про безпеку американських солдатів бу
дуть «служити приводом для продов
ження бомбардувань». Таким чином, 
згідно свідчення американської преси, 
програма пентагонсьних генералів на 
майбутнє визначена: повсюдне викори
стання «повітряної міці», активна участь 
«залишкових-» сил в бойових діях і, от
жег «увічнення війни».

Очевидно, з цією метою «цивілізовані* 
вбивці в мундирах армії США уже за
раз випробозують у В'єтнамі нові склад
ні види зброї і серед них пристрої най
точнішої автоматини, що готуються, за 
словами французького щотижневика «Ну
вель обсерватор», для завтрашньої вій
ни. В цій «чистій» війні, дуже зручній 
для американського командування,не бу
де ні лейтенанта Коллі, ні нарнотинів, ні 
листів солдатів додому, ні дезертирства. 
Молоді американці не забруднять руки: 
адже противник для них буде не більше,

і

ніж зеленим мигтінням в катодній трубці 
радара. Спеціальні «запахочутг.иві» і 
«теплочутливі» прилади передають ін
формацію про просування противника в 
«чорний ящик», він пересилає її елек
тронним машинам, а ті з донладними 
розробками — літанам з бомбовим ван
тажем.

Така «електронна війна», на думку за
океанських спеціалістів, стане реальною 
років через десять. Але й зараз, як за
явив сенатор-демократ Дж. Макговерн, 
Індокитай «залишається військовою лабо
раторією Сполучених Штатів, де на без
захисних азіатах випробовується най
новіша смертоносна техніка». Події ос
танніх днів повністю підтвердили ці 
слова.

Обурення народів світу викликало ви
користання американською вояччиною 
лід час масозаних нальотів на ДРВ бомб 
під кодовою назвою «Стрибок коман
дос». про яні відомо, шо по своїй руй
нівній силі вони поступаються лише силі 
ядеоного вибуху.

Згідно зізнання пентагонських гене
ралів. вони мають в своєму розпоряд
женні бомби більш ноупного калібра. яні 
здатні спустошити цілу квадратну милю 
території, і «хитрооозумними» бомбами, 
що знаходять людей в унриттях. Але з їх 
допомогою намагатися поставити в’єт
намський народ на коліна — це знову 
ж не більше ніж ілюзія. Безпеоспектив- 
ність позиції сили визнав ще п’ять років 
тому лопереднин Лейрда — Макнамара. 
Вперто тримаючись своїх намірів виоі- 
шити в'єтнамсько питання воєнним шля
хом, Сполучені Штати зараз заходять 
лише далі в тупик.

В своєму безсиллі перед опором па
тріотів американська вояччина вдається 
до найбільш варварсьних засобів і мето
дів винищення населення. За даними Ко
мітету. що викоивають воєнні злочини 
імперіалістів США та їх лакеїв у Півден
ному В’єтнамі, в 1971 році в результаті 
застосування інтервентами отруйних хі
мічних речовин олепжали тяжкі отруєння 
І опіки близько 170 тисяч мионих жите
лів. Тільки в Західному Намбо нарахо
вується більше ЗО тисяч чолозін, у 
яких уражений зіо. Знишенню були під
дані поля і сади на площі е 475 тисяч 
гектарів, милі цінних лісних масивів. 
День за днем бульдозери «прасують» 
рослинний покрив нраїни. що, на думку 
спеціалістів, в екологічному відношенні 
приносить ше більше шкоди, ніж засто
сування гербіцидів.

«Все вбивати, все руйнувати, все па
лити» — під таким лозунгом сайгонські 
карателі під керівництвом американ
ських «радників» проводять операції по 
«умиротворенню». Населені пункти бук
вально стираються з лиця землі, а їх 
жителі зганяються в «стратегічні посе
лення», які мало чим відрізняються від 
концентраційних таборів. Так. наппик- 
лад. із 870 сіл провінцій Иуангчі І Тхи- 
атхієн було знищено більше 400. Великі 
оайони перетворені в мертву пустелю. 
В рамках поесловутої програми «Фенікс», 
розробленої ЦРУ США для фізичних роз
прав над південно-в’єтнамськими па
тріотами, були «оброблені» тисячі мирних 
жителів. Катування і вбивства, за свід
ченням газети «Вашінгтои пост», вико
ристовуються в ній як головний ін
струмент.

Нові злочини агресора — це ще одна 
демонстрація сили з позицій слабкості. 
Як поназує хід подій, індокитайська 
авантюра США обертається для її натх
ненників лише ланцюгом тяжких воєн
но-політичних поразок. Ні нарощування 
"2®'т₽яно? могутності, ні нові нонтин- 
кгнЇЇіЛа?-мамц*і* ні будь-які закулісні 
иомоінаці, за спиною народів не доломо- 
Зитиг« Мв?^ИанСьному імперіалізмові до- 
лед я СВОіх неоколоніалістських ці-

О. ТРОФИМОВА, 
коментатор АПН.

АМЕРИКАНСЬКИЙ

Грубі посягання на
ХАНОЙ. (ТАРС). Грубі 

порушення американ
ськими агресорами су
веренітету та безпеки 
ДРВ зареєстровано в 
«Меморандумі про зло
чини адміністрації Нік- 
сона». Авіація США за
вдала численних масо
ваних ударів по населе
них районах ДРВ, гово-

Комісія ДРВ у справах розслідування воєнних злочинів американського 
імперіалізму в Індокитаї зібрала численні документи та речові докази, що ви
кривають злочинні дії воєнщини США проти Демократичної Республіки В'єтнам.

Ми відтворюємо один з фотодокументів, представлених в розпорядження 
АПН офіційними органами ДРВ.

На знімну: немовля, якому від роду дев’ятнадцять днів, вбите під час бом
бардування американською авіацією села в провінції Хайфон. Воно одержало 
чотири смертельних рани в голову від американської кулькової бомби, що 
розірвалася неподалік. Мати дитини була вбита під час цього ж бомбарду
вання. АПН.

Туніський щотижневик «Жсн Африка 
опублікував статтю про становище в 
Камбоджі. Пропонуємо увазі читачів 
цю публікацію з деякими скороченнями.

Біля Компонгто.ма чи Компонгчама, 
Кратьє чи Кепа — скрізь вони діють 
однаково. Солдати вистрибують з аме
риканського вертольота, оточують село, 
зганяють жителів і починають' допит: 
«Чому ви не вступаєте в армію?» — «Я 
не можу залишити биків», — відпові
дає хто-небудь з селян. Негайно один 
із солдатів відправляється на пошуки 
биків. Знайшовши їх, він вбиває скоти
ну автоматною чергою. «Тепер ти мо
жеш воювати».

Після цього починається розправа і 
здирство. Солдати маріонеткових військ 
тягнуть все, що їм попадається па очі: 
мішки з рисом, одяг, домашнє начиння. 
ГІо кишенях розсовуються навіть бата
рейки для електричних фоиарів. Після 
погрому починається гвалтування, гра
бунки,; розстріли... Таке обличчя війни 
у Камбоджі.

З мрменту воєнного перевороту, здій
сненого 18 березня 1970 року при спри
янні таємних служб США, такі сцени 
відбуваються щоденно. Вже протягом 
двадцяти двох місяців земля в цій кра
їні піддається «обробці» американськи
ми бомбами. Бої спалахують навіть у 
передмістях Пномпеня.
яг>—•— - ■ч.тг-гг=г-г..ііішідгиі іги

ДОПОМОЖІТЬ 
голоддючим

Вже»два роки голод вважається 
реальною загрозою для життя де
сятків тисяч жителів Сіетла (штат 
Вашінгтои). Після . звільнення в 
1970 році робітників з авіаційних 
заводів «Боінг» в місті виявилось 
05 тисяч безробітних. До цього до- 
дались труднощі на деревооброз- 
них фабриках. Нині в Сіетлі безро
бітні складають 12 процентів пра^ 
нездатного населення, тобто 7а

суверенітет ДРВ
риться в меморандумі. 
Тільки стратегічні бом
бардувальники «В-52» за 
минулі роки в ході 840 
«групових бомбоме
танье і «суцільних бом
бометанья обрушили на 
общину Хионглап і ряд 
районів провінції Куанг- 
бінь близько 85500 тонн 
бомб.

ХАНОЙ. (ТАРС). Патріоти 
денного В’єтнаму, які діють в 
дельті ріки Меконг, у 1971 році 
вивели з строю близько 25.000 
солдатів і офіцерів американо- 
сайгонських військ, збили й по
шкодили 180 літаків і вертольо
тів, потопили близько 200 війсь
кових кораблів.

* « Ф
Патріоти Південного В’єтнаму 

міцно утримують ініціативу в сво
їх руках і продовжують громити

Патріотичні кхмерські сили контро
люють сьогодні 80 процентів території 
Камбоджі. Багато хто дивується, як це 
їм вдалось так швидко досягнути успі
ху. Відповідь на це знайти неважко. 
Більше 70 процентів населення підтри
мують партизанів. Бійці Національного 
єдиного фронту Камбоджі не зазнають 
труднощів і тоді, коли їм потрібно про
братися в столицю: адже їх підтримує 
і значна частина солдатів. Урядові ча
стини борються без піднесення. Вони 
деморалізовані. Молодь відхиляє полі
тику нового керівництва. Молоді офіце
ри критикують тих, хто «веде війну в 
тиші своїх кабінетів».

В столиці процвітає коррубнія. Вар
тість життя постійно зростає. Кілограм 
пообробленого рису коштує в Пномпені 
вп’ятеро дорожче, ніж у звільнених ра
йонах. Війська оплачуються американця
ми. Щоб одержати з дяді Ссма побіль
ше, власті завищують дані про число 
солдатів, що тримають у руках зброю. 
Справа доходить до абсурду. Команди
ри частіш не дають точного списку .втрат 
чи тих, хто пропав без вісті, щоб одер
жати платню ще й за мертві душі. На
селення знає про цс. Так само як і про 
те, що поля зруйновані і уряд купує 
рис за кордоном, а до цього Камбоджа 
завжди експортувала ного. Туристи в 
країну не приїжджають. Гроші втрати
ли дві третини своєї вартості.

тисяч чоловік. Вже два роки ці 
люди живуть фактично милости
нею. Вони організували комітет 
під назвою «Сусід в нужді», члени 
якого стукають в кожний буди
нок, прохаючи допомоги продук
тами чи грошима. Зібране розпо
діляється серед безробітних,

75 тисяч безробітних Сіетла — 
це лише мізерна доля від тик 5 
мільйонів офіційно зареєстрованих 
безробітних, які існують сьогодні 
в США. • ’

Нью-Йорк.

г. БОРОВИК, 
власкор АПН.

ПОКАРАННЯ 
ПОНЕСЕ ПОТЕРПІЛИЙ

Оголошений перший судомим вирок з приводу відо
мих всьому світу подій Кенвтському університеті 4 
травня 1970 року, в цей день солдати Національної 
гвардії відкрили вогонь по мирній демонстрації сту
дентів, що виступали проти вторгнення американ
ських військ у Камбоджу. Солдати стріляли бойовими 
патронами, було вбито чотири чоловіки і поранено 
десятеро. Спеціальна комісія встановила, що солда
там ніщо не загрожувало і, що вони віднрили вогонь 
без будь-лної необхідності, можливо, навіть домовив
шись заздалегідь про розстріл студентів, здійснивши, 
таким чином, тяжкий злочин. Проте суд засудив 
Джеррі Ріупа до шести місяців в’язниці. Ріуп не стрі
ляв. він був учасником демонстрації.

Юність 
ннкрнвм 

імпермтлі

американських агресорів та їхніх 
поплічників. Так, південнов'єтнам- 
ські партизани провінції Куанг- 
нгай за десять днів лютого ата
кували 14 ворожих позицій і роз
громили кілька концтаборів в ра
йонах Біньсон, Модик, Дикфо, 
Нгіахнь, вбито, поранено і взято 
в полон понад 180 солдатів про
тивника.

РИМ. (Власкор АПН). Комунальна 
рада італійського міста Реджо — 
нель — Емілія прийняла рішення 
вважати Анджелу Девіс своїм почес
ним громадянином.

Жителі міста, нагородженого золо
тою медаллю за активну участь в 
антифашистському русі Опору, міста, 
багато громадян якого загинуло в бо
ротьбі за свободу, цим рішенням ще 
раз продемонстрували свою солі
дарність з тими, хто бореться проти 
реакції та расизму.

Н. ГРАШИІІ.

Власті визнають, що дисципліна у 
військах відсутня, тому вони оголосили 
про майбутню реорганізацію всієї армії.

Сільська місцевість повністю контро
люється патріотичними силами. Туг про
живає 5 мільйонів чоловік із 7 мільйонів 
населення Камбоджі. 5 мільйонів, що 
прагнуть до миру, але які сьогодні стали 
бійцями.

Активну роль у визвольному русі 
кхмерів відіграють жінки. Часто вони 
борються зі зброєю в руках поруч 
своїми батьками, чоловіками та брата
ми. Війна у Камбоджі ведеться у важ
ких умовах: доводиться здійснювати 
тривалі переходи, вміти зникати до то
го, як над полем бою з’являться амери
канські «фантоми». Знайти зброю не 
проблема. На чорному ринку в Пномпе
ні можна дістати все — від .простої 
рушниці до джипа. Хіба що вертоліт тут 
поки що не можна купити. Південно- 
в'єтнамські солдати також продають на 
чорному’ ринку все, що можна. Адже во
ни вважають, що прибули в Камбоджу 
для власного збагачення.

Коли б не американці, ми б з маріо
нетковим режимом упорались за три мі-' 
сяці, говорять бійці патріотичних сил.' 
і додають: «Ми боремося за незалеж
ність своєї батьківщини».
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кандидату в майстри

парку Миколі Виновському бу
ло .вручено ----- ’ -----
чон майстра спорту СРСР.

І на цих змаганнях ------- -
місце на траншейному 
зайняв Виновський —

'«ЛЬНОІ«*

ЛЮДИ. ПОД/Г. ЧАС
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. Як тільки пілот приземлився, 
в редакцію однієї із столичних 
газет була послана телеграма: 
«Сьогодні в шість годин вечора 
військовий льотчик 3-ї авіацій
ної роти поручик Нестеров, в 
присутності офіцерів, пілотів, 
лікаря і сторонньої публіки, 
'зробив на «Ньіопорі» на висоті 
600 м мертву петлю, тобто опи
сав повне коло у вертикальній 
площині, після чого опустився 
до ангарів».

Про подвиг Нестерова стало 
відомо і за кордоном. Спочатку 
одна з французьких газет на
друкувала телеграму з Росії, 
потім — лист самого Нестеро
ва, в якому він детально опису
вав свій коліт і навіть подав 
евбю схему.
, Через два дні за прикладом 

російського льотчика «мертву

МИНУЛО 85 РОКІВ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ П. М. НЕСТЕ
РОВА (1887—1914) ВІДОМО
ГО РОСІЙСЬКОГО ЛЬОТ
ЧИКА.

...Мета молодого поручика 
ІІестсрова вступити в офіцер
ську повітроплавальну школу 
збулася. Курсант не відмовився 
від думки створити свою ' лі
тальну машину, вільно, мов - Петйю»< на спеціально підготов- 
птах, маневруючу в повітрі, та- 
ку, що не боїться кренів. Він 
вважав, що літак може робити 
і «мертву петлю», як-не роблять 
в цирку велосипедисти.

його товаришам по школі кя 
думка здавалася чистою фанта
зією, але Нестеров не здавався.

— В повітрі всюди опора, — 
говорив він. — 1 ви в цьому 
скоро самі переконаєтесь.

Закінчивши навчання, ІІссте- 
ров приступив до служби вій
ськового льотчика в Києві. Туг 
він вже на практиці міг засто
сувати свої прийоми, почав 
освоювати віражі з кренами.

Переконавшись, що літак 
слухняно виконує команди пі
лота, Нестеров вирішив зроби
ти замкнену криву — «мертву 
петлю». Тепер ного хвилюють 
питання, яким повинен бути її 
діаметр, щоб урівноважити лі
так, чи зможе він зробити пет
лю такого діаметра?

Нарешті ІІестероп вирішує 
перетворити свій задум в жит
тя. 27 серпня 1913 року він під
німає в повітря тільки-но одер
жаний із заводу моноплан з 
мотором «і'ном > потужністю 
70 КІНСЬКИХ СИЛ І робить «Мсрг- у повітряному бою 8 вересня 
ву петлю», яку потім авіатори (ді4 року, 
назвали «петлею Нестерова». .

левому л|таку «Блсріо» зробив 
французький авіатор Пегу.

В травні 1914 року Негу де
монстрував свою майстерність в 
Москві. Глядачі скандували:

— Пегу!.. Перу!.. Пегу!.
Але на одному із зібрань 

француз сказав своєму пере
кладачеві, щоб він зробив по
відомлення. І перекладач звер
нувся до аудиторії:

— Пан Пегу сказав, що він 
відважився на петлю, прочи
тавши в паризькій газеті «Ма
тен» статтю про «петлю Несте
рова». Він дякує за теплий 
прийом.

Грім оплесків здійнявся у пе
реповненому залі...

Тоді ще далеко не всі розумі
ли, яке важливе практичне і 
теоретичне значсийїГ мають по
льоти Нестерова «по-пташино
му». Виявляючи літальну ма
невреність літака, Нестеров до
вів, що ці машини можуть бути 
в будь-якому положенні у по
вітрі.

Як відомо, російський льот
чик зробив рекордні далекі пе
рельоти Київ — Гатчина і Мо
сква — Петербург. Він загинув
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А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА, 4 БЕРЕЗНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 
— Гімнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
Кольорове телеба ч е н н я. 
Нонцерт. (М), 10.30 — Ук
раїнське нольороЬе телеба
чення. Для дітей «Зимова 
казна». (К). 11.00 — Наша 
афіша. (К). -- - - 
альманах 
(Чернівці).
нерський театр-50». (Д.'^З- 
воград). 13.00 - Програма 
«Здоров’я». (М). -------
Грає оркестр «Орбіта». 
(Харнів). 14.10 — Кольоро- 
ее телебачення, 
фільм. (М). 14.30

11.Ю - Теле- 
1 Братерст в о ». 
11.45 - «Піо- 

(Кіро*
ІЗ.ЗО" —

Мульт* 
♦ Між-

народна панорама». (М). 
15.00 — Кольорове телеба
чення. «Музичні зустрічі». 
«Співає Ольга Воронець». 
(М), 15.30 — Проблеми удо
сконалення управління на
родним господарством на 
основі застосування еионо- 
міко-математичних методів. 
(М). 16.30 — Кольорове те
лебачення. «У світі тварин». 
(М). 17.15 — «Пошук». (М). 
18.00 —в «Олівець-малю-
вець». (К). 18.30 — «На ме
ридіанах України». (К). 
19.00 — Художній фільм
«Чоловіче літо». (М). 20.30
— Кольорове телебачення.
Чемпіонат світу з швидкіс
ного бігу на ковзанах». 
(М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — В ефі
рі — «Молодість». «Ану, 
хлопці». (М). 23.45 — Нови- 
НИДРУГА ПРОГРАМА. 17.55
— Наша афіша. (К). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 - Кон
церт. (М). 18.45 — «За ва
шими листами», (М). 19.00

АДРЕСА 1 ТЕЛЕФОНИ
346050 ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

БК 05050.' Індекс 61 197

Минулий рік кіровоградським 
стендовикам приніс немало пе
ремог на республіканських і 
всесоюзних змаганнях. І ось 
новий сезон теж став урожай-

Триоала особиста першість 
облради ДСТ «Колос», і тут 
зрослу майстерність показав 
представник Кіровоградського 
гарнізону рядовий Сергій Лисо- 
гор, який не тільки виконав 
норматив майстра спорту СРСР, 
а й набагато перевищив рес
публіканське досягнення в 
стрільбі на круглому стенді у 
□ праві «до промаху», зайнявши 
перше місце у цій вправі. Але 
в загальному заліку перше міс
це дісталося майстру спорту 
СРСР Валерію Вільному. На 
траншейному стенді у вправі до 
промаху перше місце зайняв 
почесний майстер спорту Іван 
Вільний, а в комплексному за-

РЕКОРДИ 
ШТАНГІСТІВ

ЗАПОРІЖЖЯ, 29 лютого. (ГАТАУ). 
Львів’янин Георгій Новиков став рекорд
сменом України серед важкоатлетів у 
в а півсередній ваговій категорії, Висту
паючи па республіканській першості 
ДСТ «Спаргак», він вижав штангу вагою 
156 кілограмів, іцо на півкілограма пере
вищує попередній рекорд України, який 
належав Олександрові Галкіну з До
нецька.

На запорізькому помості було встанов
лено також новий рекорд республікан
ської і центральної ради ДСТ «Спартак» 
для атлетів легкої ваги. Встановив його 
запорізький штангіст Вячеслав Леньов, 
який показав у жимі результат 135 кіло
грамів. У сумі триборства В. Леньов на
брав 400 кілограмів.

— Телефільм «Незанінчена 
симфонія». (К). 20.35 —
«На добраніч, діти». (К). 
21.00 — Художній фільм 
«Георгій Саакадзе». І се-

ЕДІЛЯ, 5 БЕРЕЗНЯ. 
ША ПРОГРАМА. 9.05 —

І. 9.15 — Новини.
- Для школярів. 
: . (".;. 
СЬОГОДНІ».

рія. (К). 
НЕДІЛ

ПЕР-..................М_____
Ранкова гімнастика для ді
тей. (М). 9.15 — Новини.
(М). 9.30 — Для школярі». 
«Будильник». (М). 10.00 — 
«Наука — сьогодні». (М). 
11.00 — Всесоюзний фести
валь народної творчості. 
Литовська PCP. (М). 12.30 — 
Наша афіша. (К). 12.35 —
Концерт (Ужгород). 13.00 — 
«Піонерський салют». (Во
рошиловград). 13.30 — Ху
дожній фільм «^Чотири тан
кісти і собака». 15 серія. 
(М). 14.25 — Мультфільми
«Принцеса, яка все бачить». 
(К). 14.45 — «Подорож у 
п’ятирічку». (К). 15.05 —
Кольорове телебач е н н я. 
Мультфільм. (М). 15.15 —
Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (М). 15.45 -

<
Народний телеуніверситет. 
(М). 16.30 — Кольорове те
лебачення. «Клуб иінопо- 
дорожей». (М). 17.30 —.
«США: проблеми і політи
ка». (М). 18.00 — Художній 
фільм «Чарівник». (К). 
19.20 — Кольорове телеба
чення. Чемпіонат СРСР з 
хокея. ЦСКА — «Спзртак». 
(М). 20.25 — «Спектр».
(Львів). 21.00 — Програма 
«Час», (М). 21.30 — Кіно-
панорама. (М). 23.05 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.30
— Футбол: «Текстильник» 
(Іваново) — «Динамо» 
(Київ). 18.15 — Телефільм 
«Товариш цирк». (К). 19.40
— Художній фільм «Георгій 
Саакадзе». 2 серія. (К). 
20.50 — «На добраніч, Ді
ти». (К). 21.10 — С. Альо- 
шин. «Все залишається лю
дям». Вистава Севастополь
ського театру ім. А. Луна
чарського. (К).

«МОЛОДОЙ НОММУНАР«, орган Кировоградского 

обкома ЛНСМу, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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Минулої неділі естафету Фести
валю самодіяльного мистецтва, 
присвяченого 50-річчю СРСР, під
хопили народні митці колгоспу 
«Заповіт Леніна» Кіровоградського 
району.

Н а ф ото: (зліва) виступає 
вокальний ансамбль Бережннської 
восьмирічної школи. Зліва напра
во: Зол ШТУДЕИКО, Валентина 
ІВАНОВА, Ніна БОЛДАР, Оля СО
КОЛОВА та Тетяна к.*.“2::хдл. 
Внизу — на сцені Будинку культу, 
ри — студенти І";-------- ;---------------
педагогічного інститут^: 
Нуржан ТАНІРБЕРГЕНОВ, 
Суфія КУДЛ АХМЕДОВА, 
Мар’ям ДЖУЛАЄВА, а та 
струнтор Кіровоградського райко- 
му партії О. І. КУЗНЕЦОВ.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА.

КАМЕНЕВА.

Кіровоградського 
---------- ... казах

, татарка 
, узбечка 
танож ін-

НА ВИЩУ СХОДИНКУ 
ліку першим буа його колега 
по роботі майстер спорту Мико
ла Маковеев. Серед юнаків на 
круглому стенді перше місце 
завоював першорозрядник Ана
толій Саоченко, на траншейно
му стенді син Миколи Маковее
ва — Віктор.

А потім стендовики області 
зібралися на традиційні зма
гання, присвячені Дню Радян
ської Армії і Військово-Мор
ського Флоту СРСР.

На урочистому відкритті цих 
змагань кандидату в майстри 
спорту слюсареві автобусного

посвідчення і зна-

перше 
стенді 

Вин’овський — облрада

УТМР (Українське товарнстЕО 
мисливців та рибалок); друге — 
Іван Вільний («Колос»); третє-—. 
Микола Маковєсв («Колос»).

На круглому стенді на найви
щу сходинку п'єдесталу пошани 
став майстер спорту Валерій 
Вільний («Колос»). Другим був 
представник Олександрійської 
райради УТМР Володимир Лсбе- 
дєв, який, до речі, вперше ви
конав норматив першого роз
ряду. Третє місце зайняв кіро- 
воградець Микола Дцкусар. Се
ред юнаків місця розподілили
ся так: перше місце — Анато
лій Сасчснко — облрада ДСТ 
«Колос»; друге — Василь Кова
ленко — облрада УТМР; третє — 
Михайло Драч — облрада УТМР.

В. ІВАНЧУК.

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ІМ. П. ґ. ТИЧИНИ '

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ 
на перші курси 1972—1973 навчального року 

стаціонарного та заочного відділів
На стаціонарний відділ проводиться набір на фа

культети: фізико-математичний, спеціальність — ма
тематика і фізика (5 років навчання); природничий, 
спеціальність — біологія і основи сільського госпо
дарства (5 років навчання); на факультет підготовки 
вчителів початкових класів, спеціальність' педагогіка і 
методика початкового навчання (4 роки навчання).

На заочний відділ проводиться набір ;на факульте
ти: фізико-математичний, спеціальність ,— математи
ка (5 років навчання); природничий, спеціальність — 
біологія (5 років навчання); на факультет підготовки 
вчителів початкових класів — спеціальність педагогі
ка і методика початкового навчання (5 років на
вчання). . -

По спеціальності біологія заяви приймаються від 
осіб, які працюють в школі за даною спеціальністю 
або закінчили педучилище.

Вступні екзамени на всі форми навчання прово
дяться за програмами для вступників до вищих учбо
вих закладів, затвердженими Міністерством вищої і 
середньої спеціальної освіти СРСР, з таких дисци
плін:; ..... . ‘ ‘ «

а) з спеціальностей математика, математика і фі- 
зика — з математики (письмово і усно), фізики (ус
но), української мови та л]тератури (твір);

б) з спеціальностей: біологія, біологія і основи сіль
ського господарства — з хімії (усно), фізики (усно), 
біології (усно), української мови та літератури 
(твір); - • - • ,

. в) з спеціальностей: педагогіка і ліетодика почат
кового навчання -— математики (усно), української 
мови та літератури (письмово, усно), історії СРСР 
(усно)г

Прийом заяв: на стаціонарний відділ — з 26 черв
ня по 31 липня, початок екзаменів 1-го серпня; на 
заочний відділ — з 20 квітня по 31 травня, початок 
екзаменів 1-го червня,

Заява про прийом подається вступником на ім'я 
ректора інституту. До неї додасться - документ про 
середню освіту (оригінал), характеристика для вступу 
до вузу, медична довідка (форма № 286), 3 фото
картки (розміром 3X4 см.).

Адреса інституту: Черкаська область, м. Умань» 
вул. Карла Маркса, 2.

РЕКТОРАТ.

_____ - —---_---—-у
Кіровоградський обком ЛКСМУ і редакція газети 

«Молодші комунар» висловлюють співчуття першому 
секретареві І олованівського райкому комсомолу І’У* 
сановій Світлані Іванівні з приводу передчасної емер» 
ті її матері .. л

Устини Захарівни.
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