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Спорожніли шкільні коридори, затихли подвір'я. 
В учнів молодших класів — канікули. Радісна пора. 
Літо владно кличе до лісу, річки, манить незвіданими 
дорогами, невідкритими таємницями. Діти відчува
ють себе першопрохідииками. 1 скільки щасливої 
енергії в очах гих, хто вирушає до піонерського та
бору, збирається в туристський похід. Новизна від
чуттів, пізнання нового — це найперша умова радості 
б зачудованій країні дитинства. Які широкі можли
вості мають педагоги, вожаті для виховання у хлопчи
ків і дівчаток глибоких людських почуттів, любові до 
Батьківщини, до природи, викликаючи у юних щас
ливу гордість громадянина Країни Рад.

Літо — це турбота старших про повноцінний дитя
чий відпочинок. Вона починається ще задовго до 
останнього дзвоника. І коли на початку червня в піо
нерських таборах, серед лісів і річок, у високе голу
бе небо лине сигнал горніста, весело тріпоче на 
щоглі червоний прапор — значить літні канікули 
увійшли в свої права.

Широка мережа піонерських таборів в області. Чи- 
мала кількість дітей відпочине в таборах праці і від
починку для старшокласників— 110715. Збільшується 
кількість колгоспних І міжколгоспних таборів, цього 
року вони приймуть понад п ятнадцять тисяч дітей 
робітників і колгоспників. Гі, хто обрав собі заняття 
до вподоби, мають змогу приділити йому максимум 
уваги в профільних таборах, — їх в області чотири: 
табір юних натуралістів, юних техніків, табір на базі 
дитячої екскурсійно-туристської станції та піонер
ського активу. Серед таборів системи народної осві
ти чільне місце займають табори при школах з по
довженим днем та школах-інтернатах. 20 тисяч ма
люків буде оздоровлено за літо в дошкільних за
кладах.

Велику турботу про дітей трудящих проявляють і 
виробничі підприємства, заводи, фабрики. В області 
піднялись прапори в шістнадцяти 'профспілкових піо
нерських таборах. За літо близько 26 тисяч дітей 
проведуть тут свої канікули, добре відпочинуть. Проф
спілкові організації подбали про хороших наставни
ків, друзів для юьих ленінців. Разом з численним 
загоном досвідчених педагогів, вихователів, старших 
піонервожатих шкіл в таборах працюватимуть сту
денти другого курсу Кіровоградського педагогічного 
інституту, які проходитимуть тут практику. Треба ска- 
зати, що піонерський табір — добра школ? для май
бутнього педагога. Він має можливість всебічно 
пізнати характер, психологію дитини, випробувати 
себе як вихователя і організатора.

А чотири піонерські табори в області укомплекто
вані виключно вожатими-виробничниками. Так, моло
ді робітники світловодського об'єднання «Дніпро- 
енє-ргобудіндустрія» в літні канікули будуть працюва
ти в- таборах піонерськими комісарами. Така ж тра
диція склалася в комсомольців-червонозорівців, які 
проведуть літо разом з дітьми а піонерському табо
рі імені Ю. Гагаріна в с. Трепівці.

З перших днів відкриття в таборах почалося цікаве, 
нЬСйчене різноманітними подіями життя. Піонерський 
тей|р перевіряє, насамперед, хлопчика чи дівчинку 
як колективіста. їуг все спільне, все наше — турист
ські походи, конкурси строю і пісні, спортивні змаган
ня,'грудові десаніи — і кожний з цих заходів врахо
вує і відстоює чесіь всього загону, юні вчаться жити 
інтересами колективу.

Велике завдання стоїть перед педагогами, комсо
мольськими працівниками. Адже літо має продовжи
ти і з єднати ті виховні ланки, які формувалися під 
час занять в школі. Піонери братимуть активну участь 
у Всесоюзному марші «Завжди напоготові І», кроку
ватимуть маршрутами «Тимурівець», «Сильні, сприт
ні, сміливі», «У світ прекрасного», «Піонербуд» тощо.

Чималу увагу слід приділити роботі по підготовці 
до X Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, в 
зв’язку з цим значної активності має набути інтерна
ціональне виховання в загонах, дружинах. Незабаром 
виповнюється 50 років від часу організації першого 
піонерського табору в країні, Це повинно також 
знайти відображення у тій широкій, розгалуженій ро
боті, яка проводитиметься в таборі повсякденно.

П’ята трудова чверть ставить свої вимоги до тру
дового виховання школярів. Адже обов’язок кожно
го піонерського загону допомогти колгоспникам у 
вирощуванні щедрого врожаю, докласти і працю сво
їх рук не ниві.

Комітети комсомолу підприємств і колгоспів ма
ють чітко продумати систему відпочинку для тих, хто 
залишається вдома. Наприклад, в Кіровограді, Світ- 
говодську та в інших містах е літній період пожвав
люється робота о диіячих секторах при клубах та 
будинках культури. Велику роботу з дітьми прово
дять дитячі сектори Палацу культури імені Жовтня 
кіровоградського заводу «Червона зірка» та Палацу 
культури імені Леніна міста Світловодська. Тут і кон
церти безпосередньо на дитячих майданчиках, І орга
нізація тимурівської роботи, зеленого патруля та ін. 
Центром виховної і організаційної роботи для учнів, 
які відпочиватимуть вдома, повинні стати ЖЄКи. З цієї 
точки зору чималий досвід має Ленінська кімната 
при ЖЕК № 1 м. Кіровограда (вихователь Є. С. Со- 
лодченко). Тут організовують цікаві походи, змаган
ня, збори загон'в. і кожний такий захід залишає най
краще враження і добрі почуття в диіячих серцях.

Прийшло піонерське літо. Воно повинно не лише У 
загартувати школярів фізично, подарувати їм весе
лий настрій, літо має збагаїити кожного підлітка ду
ховно, стати ще одним кроком вперед на шляху 
пізнання.
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ПЛЕНУМ ОБКОМУ К П
Вчора відбувся пленум обласно

го комітету партії.
З доповіддю «Про підсумки 

квітневого (1973 р.) Пленуму ЦК 
КП України «Про завдання пар
тійних організацій республіки по 
дальшому поліпшенню роботи з 
кадрами у світлі рішень XXIV з їз
ду КПРС» та завдання обласної 
партійної організації» на пленумі 
виступив перший секретар обкому 
КП України М. М. КОБИЛЬЧАК.

В обговоренні доповіді взяли 
участь перший секретар Кірово
градського міськкому КП України 
І. П. ВАЛЯВСЬКИЙ, перший секре
тар Новомиргородського райкому 
партії В. К. ДРИМЧЕНКО, секретар 
парткому заводу «Червона зірка» 
С. С. ЛІНОВИЧЕНКО, перший сек
ретар Олександрійського міськко
му партії П. Ю. ГРИЦЕНКО, секре- 
тар парткому колгоспу Імені Кар

ла Маркса Устинівського району 
О. М. ДОЩЕНКО, перший секре
тар Гайворонського райкому пар
тії М. Д. ЗЯТІН, директор Світло
водського заводу чистих металів 
А. М. ТУЗОВСЬКИЙ, перший секре
тар Бобринецького райкому партії 
О. О. МЕДВЕДЕВ, начальник об
ласного управління культури Ф. О. 
ЦИГУЛЬСЬКИЙ, перший секретар 
Новгородківського райкому партії 
М. Г. СЕРДЮЧЕНКО, начальник 
комбінату «Кіровоградважбуд» 
Є. М. САФРОНОВ, головний лікар 
обласної лікарні М. О. М ЯГКИЙ.

Із заключним словом на плену
мі виступив перший секретар об
кому партії М. М. Кобильчак.

В обговореному питанні пленум 
прийняв постанову.

Пленум розглянув організаційні 
питання.

Всі учасники змагань по
казали міцні теоретичні 
знання та високі практичні 
навички. Найбільшу кіль
кість балів набрала майстер 
машинного доїння із Сагай- 
дацької птахофабрики ком
сомолка Раїса Герчак. Лише 
на один бал відстала від 
неї Тетяна Король з колгос
пу імені Суворова. Трете 
місце зайняла молода до
ярка Марія Нужна з кол-

МАЙСТРИ РОСТУТЬ НА ФЕРМАХ
На молочнотоварну фер

му колгоспу імені Кірова, 
що на Устинівщині, нещо
давно з'їхалися молоді май
стри машинного доїння з 
усього району.- Тут за рі
шенням райкому комсомо
лу та районного управління 
сільського господарства від
бувся конкурс майстрів, 
присвячений Всесоюзному 
фестивалю радянської мо
лоді.

госпу імені Дзсржинськогр. 
Дівчата — переможці кон
курсу —■ нагороджені гра
мотами РК ЛКСМУ, цінними 
подарунками, грошоаими 
преміями.

Л. ГОНЧАРЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Устинівського 
РК ЛКСМУ.

НА ОБ’ЄКТІ—ШТАБ ШЕФСТВА
Ударною будовою заводу «Червона зірка» стало 

будівництво корпусу № 90. З зведенням його в Дію 
збільшиться випуск універсальних сівалок С3-3,6, 
розшириться виробнича площа підприємства. Приско
рити цю подію разом з усім колективом червонозо- 
рівців вирішили комсомольці та молодь заводу. Дня
ми за ініціативою завкому комсомолу створений опе
ративний комсомольський штаб по організації шеф
ства над пусковим комплексом корпусу.

З перших кроків штаб шефства по-діловому і 
принципово взявся за роботу. Рейди-перевірки тут 
вводять у практику проводити щотижня. Тільки ПІД 
час першого рейду за сигналом «Терміново вжнйте 
заходів!» було звільнено приміщення трансформа
торної підстанції від зайвих предметів. Через це ра
ніше зривалися графіки монтажу устаткування. В 
залізничному цеху терміново створили комсомольсь
кий пост, який контролюватиме розвантаження та 
зберігання устаткування для нового корпусу.

Штаб комсомольського шефства став організато
ром молоді у допомозі будівельникам. Руками ком
сомольців вже розчищено майданчик в 250 квадрат
них метрів, па шо опоряджувальну роботу комсо
мольсько-молодіжна бригада токарів, очолювана На
дією Щербань, прибула в повному складі.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ
ДОРОГИЙ ДРУЖБІ Сьогодні ти, разом зі своїми 

товаришами, вносиш свій посильний вклад у вико
нання завдань третього, вирішального року п’яти
річки. Багато в чому тобі може допомогти твій друг 
і порадник —• газета «Молодий комунар». Система
тично друкуючи матеріали про передовиків вироб
ництва, кращі колективи, вона познайомить тебе Із 
методами їх праці, допоможе віднайти сво« місце у 
соціалістичному змаганні,

УКРАЇНИ
У зв'язку з обранням Д. П. 

МАКСИМЕНКА головою виконко
му обласної Ради депутатів трудя
щих його увільнено від обов'язків 
другого секретаря обкому партії.

Другим секретарем обкому КП 
України пленум обрав Л. Ф. КІБ
ЦЯ, увільнивши його від обов'яз
ків секретаря обкому партії.

Секретарем обкому партії і чле
ном бюро пленум обрав Ф. П. 
ДЗЯДУХА, увільнивши його від 
обов’язків завідуючого сільсько
господарським відділом обкому 
партії.

Завідуючим сільськогосподар
ським відділом обкому КП Украї
ни затверджено В. Р. МАРИНКЕ- 
ВИЧА.

В роботі пленуму взяли участь 
заступник завідуючого організа
ційно-партійним відділом ЦК КП 
України П, К. КЛИМЕНКО, інспек
тор ЦК КПУ €. М. ОДИНЕЦЬ.

1

Складачу - верстальнику 
Гайворонської друкарні Ва
лентині Мельник за успіхи 
у соціалістичному змаганні 
присвоєно звання ударника 
комуністичної праці, ім'я 
комсомолки — на районній 
Дошці пошани. Нещодавно 
Валентину назвали кандида
том у депутати Гайворои- 
сікої селищної Ради депу
татів трудящих.

На фоі о: В. МЕЛЬНИК 
верстає черговий номер ра
йонної газети «Вогні кому
нізму».

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

Теоретичними статтями газета допоможе тобі у 
вивченні історичних рішень XXIV з їзду КПРС та XXIV 
з’їзду КП України, матеріалів квітневого Пленуму ЦК 
КПРС, інших матеріалів.НАСТАВ ЧАС ПОНОВЛЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ НА ДРУГЕ ПІВРІЧЧЯ. ЯКЩО ГИ ЗАБУВ ЧИ З ЯКИХОСЬ ПРИЧИН НЕ ПЕРЕДПЛАТИВ СВОЮ ОБЛАСНУ МОЛОДІЖНУ ГАЗЕТУ — ПОСПІШИ ЗВЕРНУТИСЬ У ВІДДІЛИ «СОЮЗДРУКУ» ТА ДО ГРОМАДСЬКИХ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ПРЕСИ.ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА ГАЗЕТИ; НА ПІВРОКУ — 1 КРБ. 20 КОП., НА З МІСЯЦІ — 60 КОП,
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Кілька років тому йшла 
добра слава про моло

дих тваринників Знам’ян
ського району. Про них лу
пали слова похвали з три
бун конференцій і семіна
рів, до них приїздили вчи
тись з інших районів на
шої і сусідніх областей. 
Все почалося з почину 
комсомольської організа
ції колгоспу імені Кірова. 
Обговоривши починання 
кіровців, Знам’янський 

»міськком комсомолу реко
мендував всім комсомоль
ським організаціям району 
вирушити в похід за висо
ку культуру 
ршппіцтві.

Саме тоді 
ко-молодіжні бригади по 
комплексній механізації 
тваринницьких ферм рай- 
об’єднання «Сільгосптех
ніка» повністю мехапізу- < 
вали МТФ у 15 господар
ствах району. Ця подія 
поставила серйозну вимо
гу — нову техніку треба 
було освоїти якнайшвид
ше. З ініціативи міськкому 
при Знам’янському техні
кумі сільського господар
ства почали діяти курси 
майстрів машинного до
їння.

Дійова організація мо
лоді на боротьбу за висо
ку культуру праці в тва
ринництві стала основним 
напрямком в роботі ком
сомоли району протягом 
двох років. Тоді і загово
рили про «знам’янський 

досвід», дізналися про 
нього за межами області. 
Найбільшим надбанням 
його, за загальним визнан
ням, після комплексної 
механізації ферм стала по
стійно діюча .школа май
стрів машинного доїння. 
Тільки за три перші ви
пуски з її стін вийшло 99 
висококваліфікованих до
ярок, які не лише стали 
майстрами своєї справи, а 
н понесли знання про су
часну техніку ферм своїм 
товаришам по роботі. Та 
головне надбання досвіду 
зиам’яичан залишилося в 
минулому. Сьогодні спо
рожніла аудиторія, до ос
воювали науку машинного 
доїння, згортають свою 
роботу курси майстрів. В 
міськкомі комсомолу на це 
реагують байдуже, мов
ляв, курси свою функцію 

і виконали, давши основи 
кадрів, обізнаних з доїль
ною апаратурою. А під
став забувати про складо
ві досвіду, виявляється, 
нема ніяких. Про це з тур
ботою говорять сьогодні 
знам’янчани.

Євдокія Панасівна НЕ- 
МЕРЖИЦЬКА — секретар 
партійної, організації кол
госпу «Путь Ильича»:

— Територія колгосп
ної ферми зараз перетво
рена в будівельний май
данчик — зводиться тва
ринницький комплекс на 
тисячу голів корів. Цент
ром його стане доїльний 
зал, де процес доїння 
проходитиме на конвей
єрі. З введенням в 
плуатацію комплексу по
чнеться перебудова і в 
організації праці на фер
мі. Перш за все вона сто
сується доярок. Якщо за
раз за дояркою закріпле
но 40 корів і в її обов’яз
ки входить доїння, розда
ча пійла, то потім вона

-■—

праці в тва-

комсомольсь-

мехаїїізації

виконуватиме лише один 
певний процес. Так наша 
Валентина Жук — пере
можець цьогорічного об
ласного конкурсу майст
рів машинного доїння — 
буде обслуговувати сама 
до 200 корів. Майбутня 
робота її — підключати і 
відключати доїльні апара- 

спеціалізація, 
зрозуміло, вимагає дуже 

і точних знань 
конкретних про-

ти. Така
групи

глибоких і 
техніки, 
цесів роботи; В якій би 
нагоді оце зараз стали 
спеціальні курси майстрів, 
де б одночасно з загаль
ною спеціалізацією йшло 
навчання окремих груп 
молодих тваринників ціл
ком визначених процесів.

© ВІДПОВІДАЙ, 
ТОВАРИШУ, КОМІТЕТ!

м
зціірш

тринадцятий рік 
на фермі. Стаж, 

говорять, що

екс-

до наладчиків. Самі роз
бирають потрібний вузол 
в разі поламки, прочис
тять його і відрегулюють. 
Веду це не до того, що 
нам, наладчикам, полег
кість, я до того, що знан
ня допомагають дівчатам 
економити час, не затягу
вати цикл доїння 
корів.

Незабаром мені дове' 
деться працювати в 
му комплексі. Чесно ка
жучи, зараз я до цього не 
готовий. МИТУ я закінчив 
два роки то/лу, а вже за
раз на нашій фермі стіль
ки устаткування, про яке 
в училищі ми й не чули. 
Мій товариш по бригаді 
Віктор Яровий закінчив 
сільськогосподарс ь к и й 
технікум, і все ж обидва 
ми погоджуємось, що нам 
потрібні короткочасні кур
си перепідготовки.

Василь Йосипович СЕР
ДЮК — директор Дмит- 

-------- :-----" с|ль_ 
шко-

ново-

рівської однорічної 
ськогосподарської 
ли:

— Історія навчання 
ДЛЯ

Адже наш комплекс бу
де першим в області і за 
ним — майбутнє.

Євгенія МАСЬКО — до
ярка колгоспу «Путь Иль
ича»:

— Я 
працюю
при якому 
на такому досвіді найвід
сталішу групу корів у ре
кордистки вивести можна. 
До цього року і я так ду
мала. А чому б і ні — у 
недавніх випускниць, що 
приходять на ферми, не 
одне відро молока ви
б’ють «рябухи», поки про
йдуть дівчата науку робо
ти біля тварин. Та все-та
ки моя самовпевненість 
дещо похитнулась у цьо
му році. Причина тому — 
тримісячні курси майстрів 
машинного доїння, які я 
закінчила у Дмитрівській 
сільськогосподар с ь к і й 
школі в березні. Зрозумі
ла: практика без знань — 
то хоч і успіх, та успіх з 
невикористаним запасом. 
Позбулася упередженості 
щодо задоювання корів 
апаратами. Курси надали 
мені більшої впевненості 
в своїх силах. На цей рік 
я взяла соціалістичні зо
бов’язання надоїти 
кожної корови по 2900 
кілограмів молока, 
значно вище моїх мину
лорічних зобов’язань. Ві
рю, що з завданням впо
раюсь. Хороший слід в 
моїй біографії тваринника 
залишили курси майстрів.

Олександр ДЕМЧАН — 
слюсар-наладчик доїль
них апаратів колгоспу 
«Путь Ильича»:

— Валя Жук і Женя Ма- 
сько мають посвідчення 
майстра машинного доїн
ня першого класу. З ними 
я працюю лише рік і що 
помітив: рідко звертають
ся дівчата по допомогу

від

що

кад
рів для тваринницьких 
ферм повертає нас на 
кілька років назад. В на
шій школі, що тоді була в 
складі Знам'янського сіль
ськогосподарського техні
куму, почали діяти курси 
майстрів машинного до
їння. В перших потоках 
прийшли ті, хто вже пра
цював на фермі рік-два, 
приїздили з різних райо
нів Кіровоградщини. Зго
дом слухачами були і по
сланці сусідніх областей. 
Справами на курсах по
стійно цікавилися в міськ
комі комсомолу, в управ
лінні сільського господар
ства, допомагали, коли 
постало питання обладна
ти лабораторію, придбати 
наочні приладдя. Відтоді 
школа випустила 1036 чо
ловік майстрів машинного 
доїння. А останнім ча
сом... За останній час 
красномовно розкажуть 
цифри: 1972 рік — жод
ного випуску слухачів кур
сів, 1973 — одна група. 
На мою думку, передчас
но закривати курси, на
віть, якщо в усіх колгос
пах є свої майстри. Рівень 
механізації цього вима
гає —• через 5—6 років 
устаткування ферм так 
змінюється, що треба вчи
тись знову, аби не від
ставати.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Найбіль
шу вагу мас будь-яке по« 
чикання, коли його дово
дять до кінця. Що ж до 
знам’янського походу за 
культуру праці в тварин
ництві, то думки, наведені 
тут, говорять — досвід, 
набутий в поході, неза- 
служено перебуває на за
двірках. А шкода. Ось як 
пише районна газета 
«Серп і молот» в інфор
мації «Конкурс майстрів 
машинного доїння»: «На 
жаль, не всі господарства 
району, котрі займаються 
молочним тваринництвом, 
прислали своїх представ
ників на конкурс. Зокре
ма, це стосується колгос
пів «Маяк» та «Союз». 
Очевидно, тут все ще по
кладаються на жіночі ру
ки, ігноруючи прогресив
ну фермівську техніку».

Знайомтесь: «Спорт-305»
Серійний випуск переносних приймачів 

(.Спорт-305» почато на Дніпропетровсько
му радіозаводі. Ці апарати якістю наба
гато перевершують своїх попередників. 
У нинішньому році колектив підприєм
ства відправить у магазини понад 80 ти
сяч таких радіоприймачів.

ООнови для школярів
Дві моделі пальт для підлітків дро

гобицької швейної фірми «Зоря» удо
стоєні державного знака якості. Напів- 
прпталений силует, пояс, блискучі метале
ві гудзики і широкі пряжки падають по-

впнкам нарядного вигляду. Першу партію 
атестованого одягу відправлено в мага
зини. До атестації на вищу державну 
оцінку підготовлено й шкільні формені 
костюми для хлопчиків.

Шовкова веселка
«Жасмін», «Соната», «Перлина», «Сюр

приз» — так називаються тканини, ви
робництво яких освоєно на Ленінабад- 
ському шовковому комбінаті. Тепер в 
асортименті таджицьких шовковиків — 
52 тканини. За рік їх буде випущено по
над 42 мільйони метрів.

(ТАРС - РАТАУ).

iisa
Вітчизна

Для 60 типів суден виготовляють дизельні двигуни і гене
ратори на хабаровському заводі «Дальдизель». Генератори 
потужністю 1000—1500 кіловат, що випускає цс підприємство, 
виробляють електричний струм на нафторудовозах, тапке- 
рах, тунцеловах, морських лісовозах, а дизельні мотори по
тужністю 150—300 кінських сил застосовуються на річкових 
теплоходах, штовханах, криголамах Продукція підприємства 
також широко застосовується в лісовій промисловості і сіль
ському господарстві.

Хабаровські дизелі мають досить високу потужність при 
порівняно невеликій вазі. Вони економічні, надійні і довго
вічні. їх мотозапас — 30 тисяч годин. Дизелі І дизельні ге
нератори експортуються в Польщу, Болгарію, Румунію, Юго
славію, Фінляндію, Голландію та інші країни.

На знімку: хабаровський завод сДальдизель». Підго
товка дизельних моторів і генераторів для відправлення на 
експорт.

Фото В. ВОЛОШЕНКА. АПН.

ітоуіітичний: гарт

ІАТСИШОА («OSA
СОЮЗУ СЕРПА І МОЛОТА
З СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБИ

ПАЖЛИВИМ підсумком славного п’ятдеся- 
тиріччя Радянської держави в дальше 

зміцнення непорушного союзу робітничого 
класу і колгоспного селянства. «При збере
женні провідної ролі робітничого класу, — го
ворив Л. І. Брежнєв, — у нас стався помітний 
процес зближення всіх класів і соціальних 
груп, все виразніше утверджується соціальна 
однорідність соціалістичного суспільства».

Це означає, що в сучасному розвинутому со
ціалістичному суспільстві успішно розв’язана 
одна із давніх складних соціально-економіч
них проблем — проблема міста і села. Важ
ливість цієї проблеми обумовлюється тим, що 
вона торкається інтересів усіх класів і соці
альних груп суспільства і нерозривно зв’язана 
як з розвитком продуктивних сил, так і з по
літичним та соціальним ладом суспільства.

Із створенням колгоспного ладу в нашій 
країні завершився процес оформлення нових 
соціалістичних відносин між містом і селом. 
Під них була підведена соціалістична основа 
у вигляді єдиної суспільної соціалістичної 
власності як у місті, так і в селі. На цій осно
ві економічні зв’язки між містом і селом по
чали складати невід’ємну .частину всієї систе
ми соціалістичних виробничих відносин, стали 
матеріальною базою непорушного союзу ро
бітників і селян.

Керуючись вченням великого Леніна, Кому
ністична партія на всіх етапах комуністичного 
будівництва приділяла неослабну увагу розвит
ку і вдосконаленню економічних відносин між 
містом і селом, між промисловістю і сільсь
ким господарством і на цій основі зміцненню 
союзу робітників і селян. При цьому партія 
виходить із таких принципових ленінських по
ложень. По-перше, із необхідності встановлен
ня правильних пропорцій у розвитку промис
ловості і сільського господарства. По-друге, 
Із забезпечення провідної ролі робітничого 
класу, який виробляє основні засоби виробни
цтва для самої промисловості, для сільського 
господарства і для інших галузей народного 
господарства. По-третє, із встановлення на
уково обгрунтованих пропорцій в організації 
господарського обміну між містом і селом. На 
сучасному етапі розвитку нашого суспільства 
постійний і міцний союз робітничого класу з 
колгоспним селянством забезпечує успішне 
просування соціалістичного суспільства вперед 
по шляху до комунізму, е вирішальним фак
тором створення матеріально-технічної бази 
комунізму.
а» СЮ СУКУПНІСТЬ економічних відносин 

між містом і селом можна розділити на 
товарні і нетоварні зв’язки. Товарні зв’язки 
включають у себе такі конкретні форми, як 
державні закупки сільськогосподарських про
дуктів, продаж колгоспам техніки та інших 
засобів виробництва, кредитні зв’язки держа
ви з колгоспами, а також роздрібну торгівлю. 
Ці відносини зараз складають основний зміст 
економічних зв'язків між містом і селом, е пе
реважаючими.

Товарно-грошові відносини між містом і се
лом, що постійно розширюються, можна про
стежити на прикладі орденоносної Кірово
градщини. Навіть у несприятливому за по- 
годними умовами 1972 році трудівники кол
госпних і радгоспних полів області продати 
державі 922 тисячі тонн зерна — на 28 про
центів більше, ніж у 1965 році. Значно збіль
шився також продаж державі соняшнику, цу- 
кровнх буряків, картоплі, м’яса, яєць І вовни.

З кожним роком збільшується кількість 
тракторів, комбайнів, автомашин та іншої 
сільськогосподарської техніки, яку надсилає 
держава в сільську місцевість. За роки дс- 
в ятоі п ятирі'іки тільки колгоспи нашої об
ласті одержать 10 тисяч тракторів, 3,5 тисячі 
зернових комбайнів, 4300 вантажних автома
шин та багато іншої техніки.

Разом з тим новий соціалістичний зміст то
варно-грошових відносин 1 полягає в тому, що

вони не протиставляються нетоварним зв’яз
кам, а навпаки, передбачають постійний роз
виток і вдосконалення всіх форм економічних 
зв’язків між містом і селом.

Зараз нетоварні економічні зв’язки між міс
том і селом включають у себе такі конкретні 
форми: планування сільськогосподарського ви
робництва, підготовка державою кваліфікова
них кадрів для роботи в сільській місцевості, 
державні капітальні вкладення у розвиток 
сільського юсподарства, шефська допомога мі
ських організацій і установ селу і т. д.

Технічна переоснащеність сільського госпо
дарства та поступове стирання соціально-по
бутових відмінностей між містом і селом ви
магає всебічного піднесення культурно-техніч
ного рівня населення сільської місцевості. 
Тільки в Кіровоградській області спеціалістів 
для роботи в сільській місцевості готують 
два вищі і 18 середніх спеціальних навчаль
них зактадів. У 1971—1972 навчальному році в 
них навчалось 26,5 тисячі чоловік.
W» ИНЯТКОВО важливе значення для удоско- 

палення економічних зв’язків між містом і 
селом має шефська допомога міста селу. Тру
дящі міст завжди вважали своєю кровною 
справою падання допомоги колгоспам і рад
госпам. Комуністична партія, організовуючи 
всенародну допомогу селу, спрямовує зусилля 
колективів промислових підприємств на те, 
Щоб сприяти комплексній механізації вироб
ничих процесів у сільському господарстві, пе
ребудові сільських населених пунктів за ти
пом міських селищ, організації культурного 
відпочинку сільського населення і т. д. У по
данні шефської допомоги селу особливо від
значається наша славна молодь — комсомол. 
Наведемо кілька прикладів. З кожним роком 
зміцнюється дружба молоді Гайворонського 
тепловозоремонтиого заводу і колгоспу «Іс
кра» цього ж району. Молоді робітники змон
тували у колгоспі дріжджувальні установки, 
обладнали в колгоспній майстерні два токар
них верстати і навчили ремонтників користу
ватися ними. Колектив заводу вирішив виді
лити підшефному колгоспу запасні частини і 
матеріали на суму 5 тисяч карбованців.

Велика робота по наданню шефської допо
моги трудівникам села проводиться у Світло- 
водському районі. За попередні два роки де- 
в ЯТ0.1 п'ятирічки загальний обсяг робіт, вико
наний промисловими, будівельними і транс
портними організаціями Світловодська для се
ла, становив у грошовому вираженні близько 
1 мільйона карбованців.

КОЖНИМ роком розширюється також і 
така форма нетоварних економічних пв'яз- 

ків між містом і селом, як державні капіталь
ні вкладення в розвиток сільського господар
ства. Так, за роки восьмої п'ятирічки вони 
складали в Українській PCP 4 167 мільйонів 
карбованців, а в дев’ятій п’ятирічці їх обсяг 
зросте до 8 380 мільйонів карбованців. На Кі- 
ровоградіцнні за рахунок цих засобів буде 
збільшена площа зрошуваних земель в 1,7 ра- 
за, на 11,8 тисяч гектарах будуть споруджені 
системи іригації, буде збудовано 24 комбі
кормові заводи і т. д.

Такі найважливіші форми економічного 
їзв язку між містом і селом, що становлять ма
теріальну основу непорушного союзу робітни
чого класу і колгоспного селянства. Цей союз 
випробуваний часом. Результати великого со
юзу матеріально втілені у розвинутій індуст
рії. в нанпрогресизнішій соціально-економіч
ній системі сільськогосподарського виробниц
тва, в постійно зростаючому матеріальному 
рівні життя народу.

Т. МЕЛЬНИЧУК, 
студентка III курсу філологічного 
факультету Кіровоградського педін
ституту ім. О. С. Пушкіна,
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ПОЧАТКУ він трохи 
постояв за рогом

іпС

будинку і, переконавшись, 
що небезпеки немає, 
швидко перебіг до масив
них воріт у триметрово
му паркані із стальної 
сітки з колючим дротом 
зверху. Двоє охоронни
ків, відстібнувши кобури 
пістолетів, підозріло вту
пили в нього очі. «Пере
пустку!» — чітко мовив 
один, і він подав посвід
чення тому, хто стояв 
ближче. Охоронник при
скіпливо звірив фото з 
оригіналом, а в той час

„ДИКТАНТ
з
КУЛЕМЕТОМ“

інший, зайшовши ззаду, 
швидко провів долонями 
по його одязі в пошуках 
зброї. «Нічого в мене не
має», — прошепотів він і 
зустрівся з колючим, пі
дозрілим поглядом. «Про
ходь», — кинули йому, і 
лише тоді ворота відчини
лись, пропустили його на 
територію. Хлопчина, 
мружачись від яскравого 
ранкового сонця, радіз 
тому, що прийшов так ра
но й зумів уникнути заса
ди. Біля під’їзду він под
звонив, в дверях відчи
нилося «вічко» і знову 
довелось пред’явити свою 
перепустку небаченому 
охороннику там, за две
рима. Його впустили все
редину. Він поспіхом під
німався широкими схода
ми на другий поверх, ще 
кілька східців — і можча 
буде зачинитися в кабі
неті, відчути себе у від
носній безпеці.

«Стій!» — почув зовсім 
незнайомий голос і, по
вернувшись, побачив чор
не дуло пістолета: вони, 
виявляється, ховались на 

т майданчику між поверха
ми за порожніми ящикамк. 
«Гроші доведеться від
дати, -— сказав той самий 
голос. Тх було двоє, але 
облич він не бачив, тому 
що очі йому засліплювало 
ласкаве ранкове сонце.— 
І не думай тікати!» Страх, 
ненависть стисли йому 
серце, перехопили подих. 
«Я... зараз...» — поспішав 
він, неслухняними пальця
ми шукаючи копійки в по
тайній кишені під рукою. 
Із сонячного проміння по
чулось задоволене хихи
кання, і чорне дуло піс
толета опустилося дони
зу. І тоді, відчуваючи, як 
ненависть до цих по
кидьків суспільстза засти
лає йому очі, він вихопив 
свій маленький «суботній 
спеціальний» і одну за 
другою став посилати ку
лі прямо в сонячний про
мінь, звідки почувся про
низливий крик страху й 
болі...

*» Це не переказ детек
тивного кінобойовика. Ця 
історія сталася з учнем_

1 звичайної американської 
% школи — школи Компто-

на в Лос-Анджелесі, а 
звичайний шкільний день, 
коли, хлопчина, як завжди 
поспішав вранці на занят
тя. Його чекали, щоб ві
дібрати гроші, які він 
одержав від матері на сні
данок. Чекали ж свої уч
ні. Йому поталанило: до
ведений до відчаю, і 
зумів дістати зброю 
єдиний раз за всі роки 
відчув перевагу над ганг
стерами. Потім був суд і 
його відправили в рефор
матора — на виправлен
ня, як злочинця. Між ін
шим, не злочинцем в'н 
був, жертвою, і не стіль
ки тих двох на східцях, 
скільки цілої системи — 
системи американської 
шкільної освіти.

Для нас це не зрозумі
ло, але фраза, сказана 
директором школи Гре і- 
шоу в Лос-Анджелесі Сі- 
дом Томпсоном — «і для 
вчителів, і для учнів сенс 
школи тепер уже не в 
тому, щоб чомусь нав
чить і навчитися, а в то
му, щоб вижити», — не 
вражає американців сво
єю жахливістю. Винна... 
звичка... Гвалтування, на
силля в школах переста
ло бути сенсацією вже 
кілька років тому, коли 
втратило поодинокий ха
рактер.

і Тепер вже не дивують
ся, а звично бояться — 
батьки за своїх дітей, вчи
телі — учнів, учні — один 
одного. Минулого року, 

. наприклад, лише в Нью- 
Йорку зареєстровачо, 
даними журналу 
541 збройний 
вчителів прямо в класах— 

' порівняйте цю цифру з 
285 нападами в 1971 році. 
Напад на вчителя — це, 
так би мовити ЧП, що ви
магає втручання закону. 
А скільки невидимих сліз 
пролито й проливається 
жорстоко побитими, об
краденими школярами, 
скільки юних життів ска
лічило щоденне 
— це статистиці

■ мо.
’ Незважаючи на 

стережні заходи,
1 ток в школі відкритий пе

ред всіма «семи вітра
ми» злочинності. Горіще 
школи — законне схови- 

і ще місцевих банд. В шко-
• ли приносять наркотики, 

грабують підлітків, зво-
> дять рахунки з своїми ко- 
. лишніми товаришами різ

ного роду злочинці.
, Що ж далі? А далі — 

Сутнє країни, той, хто
• годні, т.ак би мовити, в 
і ротких штанцях, і

ножем і кастетом 
той, хто усвідомив, що «смисл

■ школи тепер уже не в тому, 
щоб чомусь навчитися, а в 
тому, щоб вижити».

Зрозуміло, далеко не 
всі, хто пройшов через це 
чистилище стануть ганг

стерами, антисоціальними 
елементами — думати 
так значить значно спро
щувати проблему. Однак 
можна з великою впев
неністю стверджувати, що 
недоучки з державних 
шкіл (багаті дають своїм 
дітям освіту і непогану в 
приватних школах) в пере
важній більшосіі почнуть 
своє доросле 
сфері 
праці, опиняться замкне' 
ними в

він 
• і

за 
«Тайм», 

напад на

насилля 
невідо-

всі за- 
підлі-

май- 
сьо- 
ко- 

але вже з 
t г. кишені,

pztn життя в 
некваліфікованої

гетто МІСТ.,.
Е. КУБІЧЕВ. 

АПН.

„М ОЛ ОДИЙ КОМ У НАР" З стор.

ТОРГОВЦІ «ЖИВИМ ТОВАРОМ»
На одній з гірських стежок в ат

лантичних Піренеях баскськин че
редник знайшов тіла трьох за
мерзлих молодих африканців, 
Припускають, що вони були в 
складі однієї з численних груп, 
котрі намагалися нелегально пе
реправитися через Іспанію у 
Францію в пошуках роботи. В 
дорозі вони або відстали від ін
ших, або просто були кинуті па 
прнзволяще провідником, який за
здалегідь одержав з них свої 
«комісійні». Скільки часу вони 
блукали в горах без теплого одя
гу і запасів їжі? Чи вдалось іншим 
досягти мети? Піхто ие знає. Ві
домо лише, що ці троє мали при 
собі сенегальські паспорти.

Що ж змушує цих людей ризи
кувати иа такі «мандри»? Один з 
них так пояснив причину, що зму
сила його залишити батьківщину. 
«В Європі дуже багато заводів і 
мало людей. В моїй країні бага
то людей і дуже мало заводів, а

кожному потрібно істп, щоб жи
ти».

У Франції нараховується бли
зько 3,5 мільйона іноземних ро
бітників, а в усіх розвинутих за
хідноєвропейських країнах — по
над 10 мільйонів. Переважна 
більшість з них вербується аген
тами фірм в різних країнах Аф
рики. Вони прибувають на місце 
роботи з візами в паспортах і з 
контрактами в кишенях. Інші 
їдуть на свій страх І риск.

Експлуатація іноземних робіт
ників монополіями Заходу набра
ла величезних масштабів. Бага
томільйонна армія «рабів XX сто
ліття» приносить підприємцям ве
личезні прибутки.

Позбавлені громадянських прав, 
без професійної підготовки, ім
мігранти змушені погоджуватися 
па будь-яку роботу. Це їхніми ру
ками підтримується чистота па 
блискучих вітринах цеп гральних

чШШШВі

СТАТТЯ, ІНФОРМАЦІЯ, КОМЕНТАР

Пабло Зсда з Федерації комуністичної молоді 
і Масіно Джовані з Спілки республіканської мо
лоді — члени національного підготовчого коміте

ту. до X Всесвітнього фестивалю. їхня роз
повідь—про підготовку італійської молоді та її 
участь у великому молодіжному форумі.

ОБ’ЄДНАНІ
В італійський НПК вхо

дять представники п’яти 
молодіжних організацій: 
Федерації комуністичної 
молоді, Спілки соціаліс
тичної молоді, Республі
канської молодіжної спіл
ки, члени Християнського 
демократичного молодіж
ного руху та Організації 
католицької молоді. Зви
чайно, кожна організація

УРЯД МОЛОДОЇ РЕСПУ
БЛІКИ БАНГЛАДЕШ ПРИ
ДІЛЯЄ ВЕЛИКУ УВАГУ 
ВІДНОВЛЕННЮ ЕКОНО
МІКИ, ЗАДОВОЛЕННЮ 
ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПО
ТРЕБ НАСЕЛЕННЯ, ПІД
НЕСЕННЮ КУЛЬТУРНОГО 
РІВНЯ ГРОМАДЯН І, В 
ПЕРШУ ЧЕРГУ. ЛІКВІДА
ЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТІ.

НА ЗНІМКУ: ЧИТАТИ 
ВЧАТЬСЯ І ДІТИ, І ДО
РОСЛІ,

Фото ЦБ-АПН.

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

„П'ЯТНИЦЯ, 8 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
НОВИНИ. (М). 9.45 — Для
школярів. «На приз клубу 
’Шкіряний м'яч». (ЛІ). 10.15 — 
’^олоді голоси». (ЛІ). 12.00 — 
Ки^ахова школа». Клас почат* 

шахістів. (ЛІ). 12.30 — 
і1-’ Лсгк°ї промисловості.

/’ ІЗЛ5 — Кольорове тсле*

бачення. В. Маяковський. 
«Про кохання». Телевистава. 
(М). 14.00 — «Щоденник зма
гання». (М). ІЗ« “ в>дп1 
шкільних канікул. *^лоп, я.Т.а 
із нашої школи». Телевізій
ник багатосерійний художній 
фільм. 5 серія. (М>. 16'03о7‘
Кіноварне. (М). 16.15 — «Іо-
сійська мова». (М). 17.00 —
Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Веселий день». 
(М). 17.15 - «Впевненість в
завтрашньому дні». (ЛІ). 1 «.зо
— «Наука сьогодні». (Ле'іін- 
град). 18.00 - Новини. («]• 
18.10 — «ПОДВИГ». (ЛІ). 18.40 
«П’ятирічка, рік вирішаль
ний». (Кіровоград). 18.55 — 
Телефільм. (Кіровоград). 19.0а
— «Хроніка тижня». (Кірово-

град). 19.20 — Оголошення. 
(Кіровоград). 19.25 — «Мармур 
Коелчи». Телефільм. (К). 19.45 
— Концерт. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Інформаційна програма «Час», 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат Європи з 
боксу. (ЛІ). 23.30 — Нови
ни. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.25 — «Квіти за- 
пізнілі» по А. Цехову. Теле
спектакль. (ЛІ). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 —
«Актрнса-кріпачка». Музична 
кінокомедія. (К). 23.05 — Ве
чірні новини. (К).

СУБОТА, 9 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про-

вулиць Парижа, в залах аеропор
тів і залізничних вокзалів, иа ста
діонах і в кінотеатрах. Це вони в 
основному працюють різпоробо- 
чимп, на будівництві житлових 
будинків і мостів, туиелей і шо
сейних доріг.

Проблема іноземних робітників 
в західноєвропейських країнах на
стільки загострилась, що стала 
предметом обговорення па Гене
ральній Асамблеї ООП. Прийнята 
нею в грудні минулого року ре
золюція закликає уряди припини
ти кінець дискримінації трудя
щих — іммігрантів. Комісії ООН 
з прав людини та Міжнародній 
організації праці доручено вив- і 
чити питання про незаконне вве
зення робочої сили.

А МІЖ ТИМ торгівля «ЖИВИМ то- І 
варом» продовжується.

М. КУЗНЕЦОВ.
АПІІ.

Париж._______________________ іВ НЕБЕЗПЕЧНОМУ ПОЛОНІ
«Зловживання наркотиками в Сполучених Штатах 

є нині одним з найнебезпечнішпх і руйнівних факго- : 
рів американського -суспільства». Так починається : 
звернення президента ІТіксона до наркоманів, опублі
коване в пресі Вашінгтона. В ньому, зокрема, відзна
чається, що «кожен третій громадянин, арештований 
за вуличний злочин, — наркоман». Американські 
власті не в змозі обмежити, тим більше, зупинити : 
контрабандний потік героїну і кокаїну в країну. З ■ 
дня па день наркоманія все більше процвітає в аме
риканському суспільстві і цс перетворюється в жах
ливе соціальне явище.

Лише в Нью-Йорку зареєстровано 45 тисяч нарко
манів. Але згідно підрахунків керівника міського уп
равління по боротьбі з наркоманами Л. Біяра справ
жня цифра перевищує сто тисяч. Є підстави припус
кати, що і ця цифра не зовсім реальна. Дослідження 
Цюріхського інституту економічних і соціальних до
сліджень повідомляють ще тривожніший факт — 
отруєна вся американська молодь. Більше тридцяти 
чоловік з кожної сотні американських юнаків і дів
чат мають пристрасть до наркотиків.

«Народна младеж». (НРБ).

СПІЛЬНОЮ МЕТОЮ
має свою специфічну та.<- 
тичну й політичну програ
му, але всі об’єдналися 
під фестивальним лозун
гом «За антиімперіаліс
тичну солідарність, мир і 
дружбу».

Антиімперіалістична бо
ротьба і солідарність про
гресивної італійської мо
лоді вже здавна має свої 
традиції. Підтвердження

цьому — багатолюдні де
монстрації й акції в під
тримку справедливої бо
ротьби в’єтнамського на
роду, за звільнення Анд- 
жели Девіс. Однак наш 
щоденний внесок перш за 
все в активній участі юна
ків і дівчат у вирішенні 
внутріполітичних проблем 
Італії.

Саме тому першим і 
основним нашим завдан
ням є залучення якнай
більше молоді в бороть
бу за справедливу мету, 
роз’яснення їй причин 
внутріполітичної ситуації, 
об’єднання в демокра
тичні спілки і послідовне 
ведення спільної органі
зованої боротьби проти 
неофашизму в Італії.

«Народна младеж» 
(НРБ).

грама передач. (ЛІ). 9.05 —
Гімнастика для всіх. (М). 9.20 
— Новини. (М), 9.30 — Для 
школярів. «Лети паша, пісня». 
(М). 10.00 — «Шахта Північ
на». Передача перша. (ЛІ), 
10.30 — Кольоропс телебачен
ня. Концерт оркестру росій
ських народних інструментів. 
(ЛІ). 11.ІЗ — «Актуальні проб
леми науки і культури». (ЛІ). 
11.15 — «Ліузичний турнір». 
(Вільнюс — Лшхабад). (ЛІ). 
12.45 — «Поезія». «Вірші Люд
мили Татьянічевої». (М). 13.00 
•— «Кінострічки минулих ро
ків». «Два-бульди-два». Ху- 
дожній фільм. (ЛІ). 14.15 —•
«Здоров’я». (ЛІ). 14.45 — Про
грама мультфільмів. (Лі). 15.15 
— «Пошук». (ЛІ). 16.00 —*
«День народженії? поста».

(М). 17.00 — Кольорове теле
бачення. «В світі тварин», 
(ЛІ). 18.00 — Новини. (ЛІ),
18.10 — «Японія — наш сусід». 
Тследокумеитальний фільм. 
(ЛІ). 18.40 — «По концертних 
залах Москви». (ЛІ). 19.40 — 
«Життя Лсрпардо да Вінчі». 
Прем’єра телевізійного багато
серійного художнього фільму. 
1 серія. (ЛІ). 21.00 — Інформа
ційна програма «Час». (М). 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат Європи з бокг 
су. Фінал. (ЛІ). По закінчен
ні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.20 
«Степові агітпункти». (Дніпро
петровськ). 15.30 — А. Ліасе- 
внч. «Таємниця старої «Апо-- 
радузі». Вистава Чернівецько
го муздрамтсатру. (Чернівці). 
18.15 — «Київська панорама». 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.30 — 
Концерт. (К). 20.30 - «В їм Я 
миру». (К). 20.45 - «На доб- 
раїїіч, діти!». (К). 21.00
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Художній фільм. «Останній 
перелом». (К). 22.55 — Вечір
ні новини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ГОРЛІВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ ім. К. А. РУМЯНЦЕВА
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973-19

На 1-й і 3-й курси денного і вечірнього відділень;
Підземна розробка вугільних родовищ; гірнича 

електромеханіка.
На 1-й курс денного, 3-й курс вечірнього і заоч« 

ного відділень:
Електрообладнання промислових підприємств і 

установок.
На перший курс приймаються особи, які успіш

но витримали екзамени з російської чи української 
мови (диктант) і математики (усно) в обсязі не
повної середньої школи.

На третій курс приймаються особи, які успішно 
витримали екзамени з російської чи української 
мови і літератури (твір) і математики (усно) в 
обсязі середньої школи.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:74
На вечірнє і заочне відділення приймаються осо

би, котрі працюють на виробництві по спеціаль
ності.

Учні денного відділення забезпечуються гурто- 
- житком і стипендією.

Учні підземних спеціальностей і відмінники на
вчання одержують підвищену стипендію.

До заяви на Ім’я директора слід додати такі докумен
ти: документ про освіту (оригінал), копію свідоцтва про 
народження, автобіографію, гри фотокаріки (без голов
ного убора, розміром 3x4 см.), довідки про стан здоров’я 
і відсутність хвороб, які заважають роботі у вугільних 
шахтах, копію трудової книжки, завіреної підприєм
ством, характеристику зі школи Чи виробництва, для вій
ськовозобов’язаних — військовий квиток чи приписне сві
доцтво — пред'являються особисто.

Особи, яким сповнилось 16 років, без подання паспорта 
в технікум не приймаються.

Заяви приймаються з 1 травня по Зі липня 1973 
року.

Вступні екзамени: на денне відділення — з 1 по 
20 серпня 1973 року; вечірнє і заочне відділення—, 
з 15 по 25 червня і з 1 по 20 серпня 1973 
року. (Без виклику на екзамени не приїжджати).

Зарахування в число учнів з 21 по 25 серпня 
1973 року.

Адреса; 338001, м. Горлівка, Донецької області, 
вул. Гагаріна, 40.

Телефони: директор — 4-94-33-23, приймальна 
комісія — 7-32-65, учбова частина — 7-52-13.

ДИРЕКЦІЯ.

г- . ----------

РЕКТОРАТ.

ДИРЕКЦІЯ.

МІСЬКЕ

ВОРОНЕЗЬКИЙЛІСОТЕХНІЧНИЙІНСТИТУТ
і *

Б К 00689, Зам. № 13237.

Ніша адреса т телефони
Індекс 61107«

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.346050. ГСПч Кірояоград-50, іуп. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій. 
сьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

07359187

ПРвФЕйИНЗ-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №. 2
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

для підготовки мулярів, малярів, штукатурів, 
теслярів, плиточників-пицювальників-мозаїстів — 
строк навчання 1 рік;

малярів-штукатурів, столярів-теслярів, монтаж
ників конструкцій — мулярів — строк навчання 
2 роки.

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 20 років з освітою за 8, 9, 10 
класів.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і 
одержують третину сум, зароблених ними на ви
робничій прантиці. Час навчання в училищі зара
ховується в загальний трудовий стаж.

Училище має добру матеріальну базу для під
готовки кваліфікованих спеціалістів, обладнані ка
бінети, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки 
художньої самодіяльності, технічної творчості, 

І спортивні секції.
Випускники мають право вступу до вищих і се

редніх спеціальних учбових закладів на пільгових
- умовах.

Випускники-відміннини можуть бути направлені 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться при пов
ному державному забезпеченні.

При училищі є вечірня шнола, де учні зможуть 
одержати середню освічу.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха- 
рактеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім’ї, 
форма N2 286, шість фотокарток розміром 
3X4 см

Документи приймаються до 15 серпня 1973 
року

Початок иавчанчя — 1 вересня 1973 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Леніна, 19, 
вхід із оуп. Декабристів, № 3, телефон 2-47-54.

ХАРКІВСЬКИМ ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТИТУТ
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЗООТЕХНІЧНОГО І ВЕТЕРИНАРНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ
Інститут готує вчених зоотехніків і ветеринарних лі

карів Для роботи в системі сільськогосподарського 
виробництва, сільськогосподарської науки і ветери
нарних закладів. При зоотехнічному факультеті є від
ділення по підготовці зоотехніків-технологів для ро
боти на птахофабриках і комплексах по виробництву 
молока і яловичини на промисловій основі.

Прийом на перший курс проводиться згідно пра
вил, встановлених Міністерством вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР.

Заяви подаються на ім’я ректора інституту.
До заяви слід додати: документ про середню осві

ту (оригінал), характеристику-рекомендацію, медичну 
довідку (№ 286), витяг з трудової книжки, 4 фото
картки (3X4 см.).

Документи приймаються до 31 липня.

київський ОРДЕНА ТІ’УД«ЕІОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА
ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
в 1973 році на перші курси навчання з відривом від виробництва на т-зкі факультети;

Механічний — по спеціальності інженер-механік 
по технічній експлуатації літаків і двигунів.

Радіотехнічний — з спеціальностями: радіоінже- 
нер по технічній експлуатації авіаційного радіооблад
нання літаків; радіоінженер по технічній експлуата
ції радіообладнання аеропортів і повітряних трас.

Електротехнічний — з спеціальностями: інженер- 
глектрик по технічній експлуатації авіаційних прила
дів і електрообладнання літаків; інженер-електрик по 
технічній експлуатації світлообладнання і електроус
тановок аеропортів.

Автоматики і обчислювально) техніки — з спеці
альностями: інженер по технічній експлуатації елек
тронних обчислювальних машин; інженер по автома
тизуванню системи управління.

Інженерно-економічний — з спеціальностями: ін* 
женер-економіст по організації і плануванню комер
ційної роботи повітряного транспорту; інженер-еко- 
номісі по організації і плануванню матеріально-тех
нічного постачання при експлуатації повітряного 
транспорту.

УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 
НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК .

на факультети денного навчання:
Історичний.
Філологічний із спеціальностями: українська мова 

і література; російська мова і література; угорська 
мова і література. •

Факультет іноземних мов із спеціальностями: ан
глійська мова і література; німецька мова і літерату
ра; французька мова і література,

Хімічний. -
Фізичний,

. Математичний. ■ •
Біологічний із спеціальностями: біологія; зоологія 

і ботаніка; фізіологія.
Медичний, спеціальність «лікувальна справа».
Заяви приймаються з 20 червня до 31 липня 1973 

року.
Вступні екзамени проводяться з 1 до 20 серпня.
Заяви і документи надсилати або подавати особис

то до приймальної комісії університету на адресу: 
м. Ужгород, вул. Горького, 46.

РЕКТОРАТ.

З 1 по 30 липня в інституті працюють підготовчі 
курси. Вартість навчання на курсах 14 карбованців.

Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня з 
дисциплін: хімії (усно), фізики (усно), біології (усно), 
російської чи української мови і літератури (твір).

Строк навчання на зоотехнічному факультеті 
4 роки 4 місяці, на ветеринарному — 5 років.

При інституті працює підготовче відділення, на яке 
приймаються особи, що мають середню освіту і стаж 
роботи не менше року в сільському господарстві.

Початок занять на підготовчому відділенні з 1 гру
дня.

Адреса інституту: 312050, м. Харків, платформа Ло- 
зовенька, Харківський зооветеринарний інститут.

РЕКТОРАТ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградскою обкома 

Л КС МУ, г. Кировоград,

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах вида в виш па, 

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

Аеропортів — з спеціальностями: інженер-механік 
ло технічній експлуатації засобів механізації і авто
матизації аеропортів: інженер-будівельник по будів
ництву, експлуатації і реконструюванню аеропортів.

Пальних-мастильних матеріалів — з спеціальності 
інженер-механік по випробуванню і застосуванню 
авіаційного палива і масла.

Особи жіночої статі приймаються на інженерно- 
економічний факультет і факультет автоматики з спе
ціальності технічна експлуатація електронних обчис
лювальних машин.

Заяви приймаються з 20 червня по 31 липня.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня з 

математики — письмово і усно; фізики (усно), ро
сійської мови і літератури (письмово).

Початок занять 1 вересня.
Документи надсилайте на адресу: 252058, Київ-58, 

проспект космонавта Комарова, 1. Приймальна комі
сія КІІЦА

ОГОЛОШУЄ В 1973 РОЦІ
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1-й КУРС 

денною і заочного навчання з спеціальностей:
Лісове господарство. Кваліфікація — інженер лі

сового господарства, з спеціалізаціями: лісове госпо
дарство, лісові меліорації,-захист лісу.

Лісоінженерна справа,. Кваліфікація — інженер- 
те.хиолог, зі спеціалізаціями: технологія лісорозро
бок і-лісових складів, сухопутний транспорт лісу.

Машини і механізми лісової і деревообробної про
мисловості. Кваліфікація — інженер-механік, зі спе
ціалізаціями; машини і механізми лісової промисло
вості, машини і механізми лісового господарства.

Технологія деревообробки. Кваліфікація — іиже- 
нер-теХнолог, .

Автомобільний транспорт. Кваліфікація — інже
нер-механік.

Економіка і організація лісової промисловості і лі
сового господарства. Кваліфікація — інженер-еко- 
номіст.

Загальнотехнічна підготовка (тільки заочно).
Підготовче відділення з відривом від виробництва, 

по спеціальностях: машини і механізми лісової і де
ревообробної промисловості, ліерве господарство, лі
соінженерна справа і технологія деревообробки (за 
направленнями промислових підприємств, колгоспів, 
радгоспів і демобілізовані із лав Радянської Армії).

Вступники здають екзамени з таких дисциплін: 
по спеціальності лісове юсподарство — російську 

мову і літературу (письмово), хімію (усно), матеглИ- 
тнку (усно), фізику (усно). <3^

Па всі інші спеціальності — російську мову і літе
ратуру (письмово), математику (письмово і усно), 
фізику (усно).

Прийом заяв: на денне навчання з 20 червня по ЗІ 
липня; на заочне навчання — з 20 квітня по 31 серп
ня; на підготовче відділення — з 1 жовтня по 10 ли
стопада.

Вступні екзамени проводяться: від вступників на 
денне навчання — з 1 по 20 серпня; на заочне — з 11 
серпня по 10 вересня.

До заяви слід додати такі документи: документ 
про середню освіту (оригінал), характеристику для 
вступу у вуз, чотири фотокартки (знімки без голов
ного убора розміром 3X4 см), витяг з трудової 
книжки, медичну довідку (форма № 286).

Примітка. В заяві вказати спеціальність і спеціа
лізацію. При яйці на екзамени необхідно при собі 
мати паспорт, військовий квиток або приписне свідо
цтво. . .

Документи направляти на адресу: м. Воронеж, 12, 
вул. Тімірязєва, 8, лісотехнічний інститут.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
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