
ПОЛЕ КЛИЧЕ
КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
ДОЗОРЦІВ

Жнивна карта області прийшла в дію. В південь 
них районах йде повним ходом збирання гороху» 
почалася й косовиця хлібів, а в північних — ще 
тільки тужавіють колоскові. Відповідаючи па па*, 
тріотичннй заклик комбайнерів України, трудівники 
волів Юровоградщинн сповнені настрою зібрати 
врожай швидко і без втрат, Разом з усімд 
землеробами в нову і складну боротьбу за хліб ви-, 
рішального року п’ятирічки вступили «прожекто
ристи» села.

Щедрий врожай, що дозріває на ланах області 
потребує від кожного сільського трудівника, всіх 
молодих хліборобів великої, як ніколи, напруги і 
злагодженості в праці. Своє місце в гарячі дні но-, 
льовнх робіт твердо і впевнено повинні визначити 
штаби, загони, пости комсомольського контролю. 
Не доенть загерметизовано комбайн •— тривога! 
Простоюють комбайни — не пройти мимо! 1 всюди 
не лише фіксувати, не тільки виправляти недоліки, 
але й попередити помилки й прорахунки, передба
чити можливі канали втрат — ось одне з головних 
завдань «прожектористів».

Це завдання вимагає від кожного комсомольсько
го дозорця великої зібраності, самодисципліни і 
особливої підготовки. Девіз нинішніх жнив: «Ані 
колоска на стерні, ані зернятка в соломі!» — зобо
в'язує «прожектористів» володіти суміжними спеці
альностями, щоб в разі потреби не лише вказати на 
недоліки, а й допомогти оперативно усунути їх па 
місці.

Кращим порадником в посякденній роботі дозор
ців «КІ1» на жнивах повинен стати, без сумніву, і 
стане досвід минулих років, Адже «прожектористи» 
не новачки на жнивах. Принагідно згадати, як ви
значають вони свою участь на збиральних роботах 
в Світловодському районі. Перш за все загони і 
пости «КП» переносять всю роботу безпосередньо в 
поле, на токи, приймальні пункти, В багатьох господ 
царствах листівки і «Тривожні сигнали» «прожекто
ристи» випускають прямо на польових етапах трак- 

. торн.нх бригад, в вагарнях токів. Світловодські до
зорці зробили своїм правилом не тільки «бити па 
сполох», а й добиватися негайної реакції на свої 
сигнали.

Усі райкоми комсомолу, первинні комсомольські 
організації колгоспів і радгоспів уже мають чітко 
розроблені плани роботи па час жнив і973 року. 
Почесне місце в них відводиться «комсомольському 
прожектору». Комітети головний акцепт тут роблять 
па ролі «прожектора», як головній формі комсо
мольського контролю. В план роботи на жнива 
Бобринецький райком комсомолу включив, наприк
лад, такі пункти: «Регулярно проводити рейди 
«КП», звернути особливу увагу на якість збирання 
врожаю та перевезення зерна. Штаби «КП» зобо
в'язані перевіряти наявність протипожежних засобів 
ва польових станах, токах, комбайнах, тракторах, 
автомобілях».

Гіроте, па жаль, не скрізь так по-діловому і коп- 
і кретно визначають місце «КП» на жнивах. Деякі 
райкоми роботу навіть районних штабів пустили на 
єамовлив, не надають їй належної уваги. Тільки 
цим можна пояснити, що біля Голованівського РК 
ЛКСМУ останнім часом зник стенд, де вивішува
лись листівки «комсомольського прожектора». Як 
пояснюють в райкомі, листівки «КП» ва період 
жнив випускатимуться в первинних комсомоль
ських організаціях. Л в райцентрі підбивати лід- 

: сумки, робити узагальнення в цей період, мовляв,
; зайве. Словом, райком умиває руки, не в приклад 

для інших.
[ Щедра нива до тих, хто працює біля неї не покла- 

даючи рук. Нині за звитяжну працю вона обіцяє 
дорідний врожай. Постійна турбота господаря за 

і долю хліба вирішального року п’ятирічки — ось 
! головне твоє завдання, «прожекторист» села. Проме- 
’ Пі «комсомольського прожектора» повинні засвіти

тись повсюди, щоб на його рахунку збільшилось 
бонових і корисних справ.
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ПОВЕРНЕННЯ M. В. ПІДГОРНОГО В МОСКВУ
Гз Софії в Москву 8 липня повер

нувся член Політбюро ЦК КПРС, Го
лова Президії Верховної Ради СРСР 
товариш М. В. Підгорний. На запро

шення Центрального Комітету Бол- братній країні з офіційним дружнім 
гарської комуністичної партії, Дер- візитом.
жавної ради і уряду Народної Рес
публіки Болгарії він перебував у (ТАРС)«

Повернення в Москву радянської делегації
З Хельсінкі в Москву 8 липня повернулась радянська Делегація брала участь у нараді з питань безпеки І 

делегація, очолювана членом Політбюро ЦК КПРС, мі- співробітництва в Європі.
пістром закордонних справ СРСР А. А. Громнко. (ТАРС).

Д О
Колону машин та автобусів прикра

сили лозунги, транспаранти. Посмішки 
присутніх, гра оркестру створювали 
святковий настрій. Знову вирушали в 
путь до хліборобів області агітпоїзди, 
їх представники зібралися в залі засі
дань міськкому партії. Тут відбулося 
відкрите засідання бюро МК КПУ, на 
якому затверджено керівників агіт-

X Л І Б О
поїздів. До присутніх з теплим напут
нім словом звернувся перший секре
тар Кіровоградського міського комі
тету партії І. П. Валявський.

Сім агітпоїздів вирушили в села об
ласті. Направили своїх посланців за
води «Червона зірка» та тракторних 
гідроагрегатів, ремонтний завод 
«Уксільгосптехніка», комбінат «Кіро- 
вогродважбуд» та ін.

РОВІВ
У складі агітпоїздів — лектори, ху* 

дожники, лікарі, концертні бригадир 
бібліотеки, пункти «Хімчистка», авто
лавки. Завдання агітпоїздів — надати 
допомогу колгоспникам у збиранні 
врожаю 1973 року. Всю жнивну пору 
подорожуватимуть ланами області 
посланці робітничого міста Кірове* 
града.

Три дні тому розпочалися 
жиива о колгоспі «Дружба» 
Зкам'янського району. Ком
байнери комсомольці з трак
торної бригади № 3 Борис 
Кравченко (зліва) і Анатолій 
Лазаренко вже давно готові 
вийти в поле. Хлопці добро
совісно відремонтували ком
байни, та й настрій хороший 
— густа й ваговита пшениця 
вродила, буде що засинати в 
комори доверху. В гарячі 
жнивні дні Борне і Анатолій 
взяли зобов'язання скосити по 
200 гектарів озимої пшениці,

ФОТО Б. ВІТОХІНА.
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» ьґи/ц Правлінням киліоч.- 
** пу імені Мічуріна майо
рів на щоглі прапор підня
тий на честь кращої доярки 
Люби Скавоонської. Того дня 
вона надоїла по 10,2 кіло
грама молока на корову. 
Люба зробила серйозну за
явку на звання тритисячни
ми: за п’ять місяців надоїла 
по 1339 кілограмів молока 
на корову.

Хороші надої у окремих 
доярок в колгоспі імені Мі
чуріна — не дивина. На 
Молочнотоварній фермі 
добре працюють Варвара 
Берловська, Люба Шукайло, 
Василь Гончар, Люся Сиро
та, Неоніла Рясна та інші. І 
все ж по середніх надоях 
на корову колгосп незмін
но утримує одне з останніх 
місць в районі. За даними 
Голованівського районного 
управління сільського гос
подарства тиждень тому від 
корови брали лише по 7 кі
лограмів молока.
- Цс ще й не погано, -г ка

же завідуючий молочнотовар
ною фермою колгоспу. Пилип 
Іванович Черній. «-» Раніше вза-

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ
галі по п’ять кілограмів надою
вали.

Ні для завідуючого фермою, 
ні для керівництва колгоспу 
причини відставання не таємни
ця. їх дні. Перша. МТФ М 1 
розміщена в центрі хлібних по
лів І випасати корів ніде. А від
сутність моціону згубно відби
вається ва надоях. Друга і го
ловна причина полягає в тому, 
що племінна справа в колгоспі 
запущена. В молочному стаді 
багато старих корів, а попов
нення його проходить повільно. 
За чотири роки по колгоспу по
новлено 450 корів, потрібно по
новити ще 200. Потрібно... А по
ки що на кожну стару корову 
розподіляється те молоко, яке 
беруть від своїх Квіток, Чорня
вок та Ласок Люба Скавроись» 
на з подругами.

Племінна справа вимагає ре
тельності і, головне, методкч»

ності. Контроль иадоїв, пару
вання корів та інше потрібно 
проводити постійно, протягом 
тривалого часу. В колгоспі ж за 
три роки змінилось кілька зоо
техніків но племсправі.

Три роки тому на цій по
саді працювала Галина При
щепа. Трудилась, за слова
ми П. І. Чернія, добре. Ре
тельно виконувала свої обо- 
в язки, знала якості кожної 
колгоспної корови.

Фінал діяльності Прищепи 
на фермі був трохи неспо
діваним: вона залишає фер
му І влаштовується... про
давцем магазину в тій же 
Троянці. ААотиеи: велика за
вантаженість І далеко ходи* 
їй на роботу.«

Голова колгоспу Анатолій 
Михайлович Трибуцький 
розводить руками:

—• Ну, не захоїіла працю
вати, пішла. Що ж, просити 
її треба було, чи що?

Недовгий час зоотехні
ком по племсправі працює 
Ольга Гиоба. Працює ще не 
досить вправно і великого 
сумління не виявляє. Вказа
ли на це дівчині на засі
данні правління, а вона: «Не 
подобається —. розраху
юсь!». Про це розповів сек
ретар партійної організації 
колгоспу Микола Григоро
вич Іванов.

Не будемо торкатися 
етичного аспенгу останньо
го випадку. Якщо людина 
може погрожувати розра
хунком у важкій для кол
госпу ситуації, то негідність 
такою вчинку не підлягає 
сумніву. Але якщо заява ця 
заздалегідь не передбаче
на? Буває ж таке: вирвалось 
зопалу, а взяти слово назад 
— духу не вистачає. Тоді 
виїжджає з села, мовляє, 
робочі руни скрізь потрібні.

І коли таке стається з мо
лодими спеціалістами, від
повідальність у великій мірі 
падає на громадські орга
нізації, насамперед на ко
мітет комсомолу колгоспу, 
на райком комсомолу. Зна
чить, погано працювали з 
молодим спеціалістом.

Для секретаря Голованівського 
райкому комсомолу Люби Ков- 
басюк катастрофічно низькі на
дої в колгоспі імені Мічуріна*"— 
ні» новина. Але причини цього 
секретарю не відомі. Дізвап- 
шись про них, Люба знизала 
ЬлечиМа:

— То що ж, райком комсомо
лу йорів у Троянці замінить?

Звичайно, цього від райкому 
вимагати не можна. Жодної но- 
Лиши на його балансі не числи

ться. Але райкомівці повнив? 
бути обізнаними з життям мо
лодих спеціалістів, проводити 
роботу серед фахівців-комсо- 
мольців, щоб зменшим» плин
ність кадрів. Та й тваринництво 
е районі вимагає пильної упагн. 
Голованівський райок по надоях 
молока па норову в лідерах ке 
значиться. Втім, на думку Лю
бові Ковбасюк, плинність кад
рів не входить в компентенцію 
райкому комсомолу. Мовляв, е 
справи важливіші, але чого 
розпорошуватись.

А тим часом райком ком* 
сомолу зобов язаний ціка
витись, чому і куди виїжд
жає з села вчорашній ви
пускник технікуму, А ще 
краще, аби справами моло
дих фахівців відала район
на рада молодих спеціаліс
тів під керівництвом райко
му комсомолу. Вона могла 
б і допомогти вчорашньому 
студенту, і спитати про ро
боту, коли потрібно. В Ге- 
лованівську про таку раду І 
не чули. На вимогу обкому 
комсомолу розповісте про 
діяльність ради молодих 
спеціалістів райком скром
но відмовчується

М. ЫДЬНОД 
Голованівєький район.
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10 липня 1073 року

НАША машина мчить по шосе. Вітер що
сили жбурляє у вітрове скло гаряче 

повітря. Далеко-далеко ліворуч біліє незна
йоме село... Стоїть липнева спека.

— Скоро вже, — раптом каже мій су
путник. 1, приязно глянувши, додає: — 
Жарко...

Василь Окуньков — секретар комсо
мольської організації Морозівського вугле
розрізу. Він сидить поряд, і я бачу ного 
великі мозолясті руки; на засмаглому 
симпатичному обличчі грає замріяна пос
мішка: кожен кущик, кожна стежка нав
круг знайома тут йому.

— Приїхали!
Перед нами розкривається грандіозна 

панорама шахти під відкритим небом (та
ку назву даю я вуглерозрізу). З оглядо
вого майданчика видно, як просто під но
гами заклопотано працюють бульдозери, 
а над ними казковими велетнями висо
чать складні агрегати. Онде і ціль нашої 
мандрівки — «ЕРКР-1600». Мені розшиф
рувати цю абревіатуру не вдалось. Пояс
нили шахтарі: «екскаватор роторний кро
куючий рельсовий».

— Тут нещодавно трапилась аварія, — 
вказує на конвейєр Окуньков. — Я після 
повернення з відрядження робив обхід. 
Коли дивлюсь: забився кінцевий барабан 
— аж стрічка димить... Ну, ми з хлопця
ми за лопати, ломи — і давай видовбу
вати пісок. Ледве-ледве в годину вклались, 
але простій скоротили до мінімуму.

Я готовий записувати їх прізвища.
— Не поспішай. Зараз познайомлю 

усіма Хлопці — що треба.
Василь сказав «познайомлю» впевнено. 

Минуло небагато часу відтоді, коли він і

з

І ЗНОВУПЕРШИМ—

сам працював слюсарем на екскаваторі 
в бригаді комуніста Івана Бенедиктовича 
Резнічснка, якому ми й нанесли перший 
візит.

— Тільки в другому кварталі цього року 
ми зняли скриші 236 тисяч кубічних метрів, 
— каже він. — Замість запланованих двох
сот тисяч.

ТАМ,
ДЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ
ВУГІЛЛЯ
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Природно, що від досягнення скрншни- 
ків залежить успіх гірників усього під
приємства. От, наприклад, успіх бригади 
Володимира Бакуна. На сьогоднішній день 
його колектив видобув 214 тисяч 387 тонн 
вугілля — набагато більше зобов’язання. 
Отож, Василь Окуньков поспішає повідо
мити хлопцям радісну звістку. На недав
ньому пленумі Олександрійського МК 
ЛКСМУ було сказано, що їх нагороджено 
Дипломом 1-го ступеня і перехідним Чер
воним вимпелом ЦК ВЛКСМ. Такий же 
диплом і вимпел був вручений всій 
комсомольській організації вуглерозрізу.

Мені стала зрозумілою радість молодих 
гірників, які з захопленням зустріли поз
доровлення свого ватажка. Справа тут

зовсім не в честолюбстві — слави у них 
вистачає.

Ще по дорозі в Пантаївку _ вимпели, 
дипломи і перехідний Червоний прапор 
міськкому КПУ, які віз Окуньков «додо
му», привернули увагу пасажирів. Вияви
лось, що нагороджених дуже добре зна
ють. В однаковій мірі директора Едуарда 
Миколайовича ‘Кривашова і секретаря 
парторганізації Володимира Васильовича 
Задорожнього, машиніста Миколу Лади- 
ченка, секретаря комсомольської організа
ції дільниці Олександра Криворучка, ма
шиніста привідної станції Юрія Колодис- 
того... Нагороди пішли з рук в руки. Лю
ди з цікавістю вчитувались в урочисті Сито
ва, поздоровляли Василя із трудовою пе
ремогою.

...З пульту управління, немов з капітан
ського містка добре видно, як обертається 
тридцятитонний ротор екскаватора. Ков
ші екскаватора раз по раз занурюються в 
землю, кручі поволі тануть.

— Там працює Микола Аіатвієнко, —- 
вппростовує руку мій новий знайомий, 
наймолодший член екіпажу Володя^ Кря- 
жин. — А там — Толя Мунтян... Хороші 
товариші!.. Онде робоче місце Володі Ко
дака... '

Оглядаємо складне кряжпнське госпо
дарство, що розташувалось майже на са
мій верхівці екскаватора.

— Слабодухим вниз дивитись не реко
мендується,— жартує Володя. — Небез
печно!

Справді — до землі метрів сорок. Згори 
відкривається неосяжна далечінь. Розріз 
стоголосо бринить, кличе до себе...

В. БОНДАРЕНКО.
Олександрійський район.

ДНЯМИ в Знам’янському коглоспі 
«Дружба» відбувся районний кон

курс орачів. Прапор змагання під
няв минулорічний чемпіон — комсо
молець Михайло Яровий з колгоспу 
«Заповіт Леніна» разом з механіза- 
тором-ветераном Іваном Кирилови- 
чем Хладницьким з колгоспу «Путь 
Ильича» і наймолодшим учасником 
конкурсу вісімнадцятирічним

ФЕСТИВАЛЬНІ

ґ

різноманітна
Пропонуємо 

моменти про- 
липня по 5

До урочистого відкриття 
X Всесвітнього фестивалю 
молоді й студентів залиши
лись лічені дні. У Бар пні 
закінчуються останні приго
тування. Міжнародний під
готовчий комітет затвердив 
програму основних фести
вальних заходів. Програма 
надзвичайно 
й насичена, 
найсуттєвіші 
грами з 28 
серпня.

28 ЛИПНЯ, в дрітій полови
ні дня національні делегації 
крокуватимуть в святкових ко
лонах по вулицях Берліна на 
стадіон, названий на честь мо
лодіжного форуму «Стадіон все
світньої молоді». Тут відбудеть
ся урочисте запалення вогню 
Десятого фестивалю. і

Буде демонструватися вистав
ка «інтсрграфіка-73» з творів, 
присвячених боротьбі за анти
імперіалістичну солідарність, 
мир і дружбу, виставка «Гале
рея дружби» з малюнків дітей 
всієї планети та фотовиставка 
«Молодь в боротьбі за антиім
періалістичну солідарність, мир 
і дружбу».

Художні колективи НДР віта
тимуть своїх гостей на відкри
тих естрадах, в концертних за
лах та будинках культури. Цьо
го ж дня розпочнуться спортив
ні змагання й зустрічі.

29. ЛИПНЯ. День проходітн- 
мс під лозунгом «За солідар
ність з народами, молоддю й 
студентами В’єтнаму, Лаосу та 
Камбоджі». Центральна подія 
дня — мітинг захисту націо
нальних прав народів Індоки
таю. Біля підніжжя телевізій
ної вежі буде відкрито міжна
родний центр солідарності.

Почне діяти постійний центр 
«Молодь і студенти звинувачу
ють імперіалізм». Також роз
почнуть свою роботу ряд кон
ференцій і семінарів, відкрию
ться міжнаподні клуби студен
тів, молодих талантів, спорт
сменів та ін.

30 ЛИПНЯ. День почнеться 
мітингом «Солідарності з наро
дами, молоддю і студентами 
арабських країн, за міцний і 
справедливий мир на Близькому 
Сході». Поруч з мітингами солі
дарності проходитимуть конфе
ренції, присвячені різним аспек
там політичної обстановки на 
Близькому Сході. Відбудеться 
відкриття міжнародного фести
валю політичної пісні.

31 ЛИПНЯ. Проходитиме під 
лоїзуїігьм «Солідарність з наро
дами. молоддю й студентами, 
які борються за національне 
звільнення, незалежність, демо
кратію і соціальний прогрес». 
Цього ж дня відбудуться масові 
мітинги на підтиимку народів 
Азії, Африки й Латинської Аме
рики.

1 СЕРПНЯ. П’ятий фестиваль
ний день під лозунгом «Бороть
ба за мир. міжнародну безпеку 
ії співробітництво». '

2. СЕРПНЯ. Під лозунгом «Со
лідарність з народами, молоддю 
й студентами, які борються про
ти монополій, експлуатації, мі
літаризму, фашизму й гнобите
лів» відбудуться мітинги, кон
ференції, симпозіуми.

З СЕРПНЯ. Цей день прохо
дитиме під лозунгом «За права 
молоді і студентів, за права мо
лодих жінок і дівчат». Цент
ральний політичний захід — 
міжнародний трибунал «Юність 
звинувачує імперіалізм». Відбу
деться ряд семінарів і конфе
ренцій, на яких делегати обго
ворять становище і роль дівчат 
та молодих жінок у сучасному 
суспільстві. У колишньому конц
таборі «Равенсбрюк» проходити
ме мітинг боротьби молодих 
жінок і дівчат проти імперіаліз
му й злочинних воєн, за мир і 
суспільний прогрес.

4 СЕРПНЯ. Передостанній 
день фестивалю, присвячений 
господарям. Його лозунг: «На
род, молодь і студенти НДР бу
дують соціалізм». Святково при
крашеними берлінськими буль
варами пройде багатолюдна ма
ніфестація молоді НДР, яка ві
татиме своїх гостей.

На берегах мальовничого бер
лінського озера буде особливо 
весело й гамірно — відбудеться 
свято «Гості молоді НДР».

•5 СЕРПНЯ. Дев’ятий і остан
ній фестивальний день проде
монструє особливо переконливо 
дружбу й солідарність прогре
сивної молоді п’яти континентів, 
відбудеться багато концертів, 
зустрічей між господарями й 
гостями, будуть оголошені пере
можці художніх конкурсів. Ве
чірнє берлінське небо розцвіте 
багатокольоровими фейєрверка- 

сповїстять про закриття ювілейного свята молодості. 
«Народна младеж» (НРБ).

колгоспу «Шлях до комунізму» Ста
ніслав Теріца. Були визначені пере
можці окремо серед молодих учас
ників конкурсу. Ними стали Володи
мир Смуглий з колгоспу імені Дзер- 
жинського та Анатолій Куцен з кол
госпу імені Леніна.

О. ШЕВЧЕНКО, 
зав. відділом комсомоль
ських організацій Знам’ян- 

ського МК ЛКСМУ.

Анатолієм Куценом з колгоспу іме
ні Леніна.

З усіх шістнадцяти господарств ра
йону з'їхались найкращі тракторис
ти, аби в рівних умовах показати 
своє вміння прокласти найрівнішу 
борозну потрібної глибини і якнай
швидше. Та перемога дісталась май
страм із майстрів. Перше місце ви
боров тракторист комсомолець

Назустріч 70-річчю II з’їзду РСДРП
«РОЗПОВІДЬ ПРО II З'ЇЗД РСДРП»

До знаменної дати 70-річчя відкриття II з’їзду РСДРП 
Політвидац України випустив працю В. І. Леніна «Розпо
відь про II з’їзд РСДРП». Вона написана Володимиром 
Іллічем у першій половині вересня 1903 року, о період 
загострення боротьби більшовиків проти розкольниць
кої, дезорганізаторської діяльності меншовиків. В. І. 
Ленін характеризує склад II з’їзду, дає докладний аналіз 
внутріпартійної боротьби., яка розгорнулася при розв’я
занні програмних і організаційних питань.

ВИДАНО у 1903
У львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника 

АН УРСР зберігається збірник протоколів II з’їзду 
РСДРП, виданий у 1903 році о Лондоні. Це бібліографіч
на рідкість. Відкривається збірник Програмою Російсь
кої соціал-демократичної робітничої партії. Тут же — 
організаційний Статут, прийняті на з'їзді резолюції. Ко
лись книга належала бібліотеці наукового Товариства 
імені Т. Г. Шевченка.

„СТРУМОЧОК“ 
ВИЇДЕ В ПОЛЕ

Допізна в актовому залі 
не гасне світло. Чується за
пальний перестук каблуч
ків, доносяться звуки бая
на. Це йде заняття ансамб
лю «Струмочок».

До складу «Струмочку» 
входить вісім чоловік. Але, 
крім цього, у пас є багато 
солістів, танцюристів, чит
ців.

Неодноразово паш 
самбль був нагороджений 
грамотами й дипломами. 
Часто виїжджають його 
учасники з концертами в 
інші села, виступають перед 
хліборобами. А зараз, під 
час жнив, наш маршрут 
проляже на польові етапи. 
Адже виступи, концерти пе
ред механізаторами — це 
наша частка у боротьбі за 
великий хліб.

В. ГУР’ЯНОВА, 
студентка Знам'янсь- 
кого сільськогоспо
дарського технікуму.

ЮНІ ТОЛБУХІНЦІ НА КІРОВОГРАДЩИНІ
Міцна дружба єднає піонерів нашого 

міста і Толбухінського округу НРБ. Вже 
кілька років листуються піонери Кірово
градсько" восьмирічної школи № 2 з 
болгарськими школярами. Минулого ро
ку 20 юних кіровоградців місяць гостю
вали в Болгарії. Подруживши з своїми 
ровесниками, наші піонери запросили 
толбухінців відвідати Кіровоград.

І от цими днями □ літньому таборі 
юних натуралістів відбулася зворушлива 
зустріч. Піснями й квітами вітали піоне
ри з табору «Орлятко», учасники худож
ньої самодіяльності Палацу піонерів, 
школярі обласного центру дорогих і ба
жаних гостей, учнів школи імені Христо 
Ботєва.

Толбухінці вже побували в Гайвороні, 
Новоукраїнці. Згодом відвідають міста 
Олександрію, Світловодськ і через сто
лицю України повернуться додому.

За вісім днів перебування в Кірово
граді гості познайомляться з промисло
вими підприємствами міста. Вони також 
візьмуть участь у лінійці дружби в піо
нерському таборі «Дружба» та в конкур
сі маршу й пісні в таборі «Орлятко».

О. КОРОТКА.

На фото: зліва вгорі — зустріч болгарських піонерів у таборі «Оіияткл» •
ляпка по Південному Бугу; внизу — піонери табору «Південний Буг» ~ Прогу*
ну знайомляться з прапором болгарського піонерського загону. 5 11 веронського рано*

ФОТО О. КОРОТКОЇ та В. ЗЕМНОРІЯ.



10 липня 19ТЗ року „МОЛОДИЙ КОМУНАР1» З стпор.

З кожним ро
ком краснвішао 
місто Бобринсці. 
та села району. 
На фото: вулиця 
Леніна районного 
центру (зліва); 
справа — Буди
нок культури кол
госпу «Україна» 
(село Внтязівка 
Бобринец ь к о г о 
району).

ДО ЗАПИСНИКА КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОПАГАНДИСТА
У Кремлівському кабінеті В. І. Леніна висить карта РРФСР за 1922 

й:. Про поправки, нанесені на неї за п’ятдесят років розповідає Голова 
яржавної планової комісії Ради Міністрів РРФСР Костянтин Герасимов.

Дві події: 
космічна 
й земна...

Порівнювати кар
ту піввікової дав
ності з сьогодніш
ньою — все одно, 
що чистий аркуш 
паперу — з руко
писом.

«Подивіться на 
ігагугу РРСРСР __

КАРТА ЛЕНІНА:
ПОПРАВКИ
ЗА П’ЯТДЕСЯТИРІЧЧЯ

товані Радянською владою від вими
рання разом з братами з союзних 
республік перетворюють обличчя 
свого краю — зводять міста, від
кривають нафту, прокладають доро
ги, будують заводи.

Все це відбувається на безмежних 
просторах: адже район освоєння си
бірської півночі, наприклад, рівний 
трьом Франціям або Алясці.

Кордони, які не 
роз'єднують

У дев’ятій п’ятирічці (1971 — 
1975 рр.) можна нанести на карту Ле
ніна нові умовні позначення: терито
ріально-виробничі комплекси. Це 
Тюменський, де добувається нафта й 
газ, Саянський, де на базі однієї з 
найбільших в світі Сачно-Ш/шинської 
ГЕС будуть побудовані кілька десят
ків підприємств, Братський лісопро
мисловий, Оренбурзький та інші. їхні 
обриси не співпадають з кордонами 
між республіками, краями, областя
ми. Оренбурзький комплекс, наприк
лад, охоплює територію цієї облас
ті РРФСР, частину Казахстану, деяких 
поволзьких республік. І це законо
мірно в державі, яка прагне пла
ново і найбільш повно використозу- 
вати природні багатства того чи ін
шого району. Кордони між респуб
ліками не роз’єднують, а з’єднують 
їхні ресурси, нагромаджений за 50 
років економічний потенціал в єди
ний народногосподарський комп
лекс...

Па кремлтвській карті В. і. Леніна, про 
яку йде мова, понад піввіку тому були 
нанесені заплановані до будівництва елек
тростанції, які включались в перший ра
дянський Державний план — ленінський 
план електрифікації Росії (ГОЕЛРО). 
Люди старшого покоління пам’ятають, ра
зом з текстом нього плану в газетах був 
опублікований малюнок, який зображав 
серце з написом «Електрифікація». Від 
нього тягнулися стріли до п’яти слів: 
«Продовольство», «Одяг», «Житло», 
«Культура», «Транспоог».

Малюнок цей образно передавав 
теоретичне положення В. І. Леніна 
про підпорядкування виробництва 
головному завданню соціалізму: зро
бити життя трудящих найбільш лег
ким. У сто разів збільшився націо
нальний прибуток РРФСР, як і всього 
Радянського Союзу з дня його утво
рення. В 1,4 раза зросте він в новій 
п’ятирічці, затвердженій у 1971 році 
XXIV з'їздом КПРС.

Так за життя лише одного поко
ління зазнала змін карта колишньої 
Росії, поліпшилось життя раднясько- 
го народу.

АПН.

п'®!0 В. І. Ленін. — На північ від Во
логди, на південний схід від Ростова- 
на-Дону, від Саратова, на південь 
від Оренбурга і від Омська, на пів
ніч від Томська йдуть безмежні про
стори, на яких помістилися б десят
ки величезних держав. І на всіх цих 
просторах панує патріархальщина, 
півдикість і справжня дикість».

Восени 1972 року хлібороби зібра
ли ще один урожай з знаменитого 
«гагарінського поля». Саме тут, на 
південний схід від Саратова, при
землився перший космонавт людства. 
Восени в далекі степи Заволжя, на 
південний схід, ринули по щойно 
побудованому найкрупнішому в кра
їні Саратовському каналу води ве
ликої Волги. Вони зросять землю, 
яка була, як писав колись санкт-г.е- 
тербурзький академік Петро Паллас, 
«така безплідна, що непридатна на
віть для випасу худоби».

дві події, космічна й земна, 
розмежовані всього лише десятком 
років, і з’єднались в єдиній геогра
фічній точці.

Сьогодні на південний схід від Рос- 
това-на-Дону та Саратова позначені 
кордони Калмицької Автономної Со
ціалістичної Республіки. На північ від 
Вологди — Комі АРСР. Між ними, 
в Поволжі є ще п’ять автономних 
республік. Всього їх у РРФСР шіст
надцять, а також п’ять автономних 
областей і десять національних окру
гів.

Річка восьми народів
Картографам потрібно було б не

мало часу, щоб нанести на карту 
Леніна нові міста й селища, підпри
ємства й дороги республік та областей 
волзького басейну, де жийе майже

~
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. Н ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9.45 — «Небезпечний 
поворот». Телевізійний худож
ній фільм. 2 серія. (М). П.оо 
— Тслевісті. (К). 11.15 — За
накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. Тележурнал «Прогрес» 
«Резерпи виробництва», (Ре
портаж з Кіровоградського за
воду тракторних гідроагрега
тів. Кіровоград на Республі
канське телебачення). 11.45 — 
Кольорове телебачення. Для 
Дітей. «Сонечко». (К). 12.15 — 
7 орчнй звіт майстрів мис-
Jre та художніх колективів 

Івано-Франківської області. її 
відділ. (Львів). 15.40 — «За
повіт старого майстра» Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм. З серія. (М).
16.45 — сШахова школа». (М). 
]'•••> — Для дітей. «Сурмач». 
’К). 17.4г, _ сЖннва третього, 
вирішального», (Д ніпронет- 
Розськ). 18.00 — Новини. (ЛІ).

половина населення РРФСР. Більшість 
його — росіяни. Але тут здавна жи
вуть татари й марійці, удмурти й 
башкири — всього вісім народів. Не
впізнанно змінилась карта Поволжя. 
Сама Волга стала ширшою, повно- 
воднішою. 1922 рік. У верхів'ях і 
навіть біля Казані і Саратова «рух 
пароплавів іноді зовсім зупиняється», 
писав путівник того часу. 1972 рік. 
На карті Волги сім штучних морів. 
Піввіку тому, коли вироблялось чо
тири кіловат-години енергії на люди
ну, Ленін мріяв про «Росію елекірич- 
ну», а знаменитий англійський пись
менник Герберт Уеллс наззав цю 
мрію «надфантазією». Нині на одну 
радянську людину виробляється на 
станціях країни, в тому числі семи 
вользьких, понад три тисячі кіловат- 
годин енергії...

Енергетична могутність Волги стала ба
зою сучасної промисловості на її берегах. 
На карту Леніна можна нанести Горьков- 
ський, Волзький, Ульяіюпськнй, 1 найбіль
ший в країні Камський автозавод, який ни
ні ще будується, трубопроводи з нафтової 
республіки Татарії, що йдуть на захід і на 
схід; Волгоградський і Чебоксарськнй 
тракторні заводи, Башкирські хімічні комп
лекси. Відтоді, як автономні республіки 
Поволжя з'явились на карті, обсяг їхньої 
промислової продукції збільшився в Баш
кирській — в 1554 рази, у Татарській — у 
1127, у Марійській АРСР — в G93 рази...

Північний темп п’ятирічки
Землі «на південь від Оренбурга 

та Омська, на північ від Томська» 
об'єднувала колись одна жахлива 
доля. Випалені південним сонцем чи 
північним морозом вони були в’яз
ницею без стін для народів, які тут 
проживали, — каракалпаків, хантів, 
манси, а також для висланих сюди 
революціонерів. Нині ці народи, вря-

18.10 — «Оцінка пожежної 
безпеки сільськогосподарських 
збиральних машин». Кіножур
нал. (Кіровоград). 18.30 — Пе
рекличка. Телефільм. 19.00 
— «Творчість народів світу». 
(М). 19.30 — Кольорове телеба
чення. Кубок СРСР з футбола.

фіналу. ЦСКА — «Дина
мо». (Київ). (М). 21.15 — Про
грама «Час». (М). 21.45 — Ко
льорове телебачення. «На де
в’ятому Міжнародному фести
валі естрадної пісні «Золотий 
орфей». (М). 22.25 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат 
СРСР з легкої атлетики. (М). 
23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Кольорове телебачення. . Для 
дітей. «Загадки і відгадки». 
(М). 11.30 — «Мамина школа». 
(Л1). 12.00 — Кінопрограма Ли
товської кіностудії. (М). 12.50
— «Місто — селу». (М). 16.45
— «До світла». (Львів). 17.15
— Для школярів «Вогнище». 
(М). 17.45 — «Будні сільського 
райкому. (М). 18.00 — Філі.м- 
коннерт «Від пісні до пісні». 
(К). 18.30 — Реклама, оголо
шення. (К). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.25 — Кінотрилогія. «Ходін
ня по муках». І серія. «Сест
ри». (К). 21.05 — «Па добра- 
ніч, діти!» (К). 21.15 — Про
грама «Час». (М). 21.45

Г. Ссребрякова. «Матіола». 
Вистава Московського драма
тичного театру імені Станіс- 
лавського. (Одеса). 23.25 — 
Кольорове телебачення. Кон
церт солістки Харківського те
атру опери та балету, заслу
женої артистки УРСР Н. Сур- 
жпної. (К). 23.55 — Інформа
ційний огляд «На лапах рес
публіки». (К). 24.00 — Вечірні 
новини. (К).

ЧЕТВЕР. 12 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. «Розкажи мені 
про себе». Художній фільм.
11.45 — «Людина і її справа».
(Передача з Мінська). 12.15 —• 
В ефірі — «Молодість». «Куди 
піти вчиться». (М). 13.15 —
Програма документальних 
фільмів. (М). 14.05 — Тради- 
н’Ані змагання. (М). 15.49 —
«Заповіт старого майстра». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм, 4 серія. (М).
16.45 — «На головних напрям
ках п’ятирічки». (Донецьк). 
17.00 — Концерт української 
радянської музики. (Львів). 
17.40 — Оголошення. (Кірово
град). 17.45 — «Па контролі — 
виконання зобов'язань». (Кі
ровоград). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «Вівчар». Теле
фільм. (Кіровоград). 18.25 — 
Кіровоградщнна жнивує. (Кі
ровоград). 18.40 — Концерт ве- 

лихого дитячого хору та хору 
«Юність» Всесоюзного радіо 
та Центрального телебачення. 
(М). 19.05 — «Кіровоградщнна 
жнивує». (Кіровоград. 19.20 — 
Кольорове телебачення. «Авст
рія — взаєморозуміння і спів
робітництво». Міжнародна 
програма. (М). 19.50 — Кольо
рове телебачення. Телевізійний 
художній фільм «Після ярмар
ки». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Наша ад
реса—Радянський Союз». Кон
церт учасників художньої са
модіяльності. (М). 22.35 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат СРСР з легкої атлетики. 
(М). 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.45 - 
Розйовіді про професії. (М).
17.15 — Для школярів. «Як
малюють казку». (М). 17.45— 
«Будні сільського райкому». 
(М). 18.00 — Телефільм. «Твоє 
поле». (К). 18.30 — Музичний
фільм. «Танцює Ольга Мойсе
ева». (К). 19.00 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 19.30 
— «Конкурс, конкурс, кон
курс». Концерт. (К). 20.30 — В 
ім’я миру». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кінотрилогія. «Ходіння по му
ках». 2 серія, «18-й рік». (К). 
23.10 — Інформаційний огляд 
«На ланах республіки». (К).
23.15 — Вечірні новини. (К).

ПРО п’єсу М. Рощнна 
«Валентин і Валенти

на», прем’єра якої відбу
лась в народному театрі 
Палацу культури імені 
Жовтйя, було багато роз
мов. Глядачі різного віку 
і світогляду обговорювали 
її в антрактах, після за
кінчення спектаклю І, на
певно, вдома. І не природ
но, бо твір ЛІ. Рощнна — 
по суті, одвічна суперечка 
про людське щастя.

На сцені — життєва істо
рія. Сюжет п’єси — історія 
становлення двох молодих 
характерів, які мужніють 
у боротьбі за своє кохан
ня. Події розвиваються 
стрімко, почуття закоханих 
витримують випробування 
— і протидію рідних, і 
друзів. Ланцюг побутових 
епізодів зцементований 
роздумами двох, роздума
ми. передусім, про себе.

Режисер вистави Т. Кор- 
нієнь вдумливо й проник
ливо вдивляється в долі 
героїв, добирається до їх 
глибинної суті. Вона в 
усьому прагне до правди і 
до того, щоб життєва Істо
рія була розказана по
етично. Водночас ліричній 
новелі про кохання надано 
громадянського звучання. 
Молоді люди мають бути 
мужніми, і як би їм не 
було важко, вони не ма
ють права йти на компро
міси й повторювати чужі 
помилки.

У спектаклі народного 
театру захоплює вміння 
бачити непомітні звичайно
му оку деталі духовного 
життя людини. Саме тому 
так яскраво вдалося пока
зати зіткнення міщансько
го й духовного поглядів 
про кохання.

Буквально з першої сце
ни нас полонять сьогод
нішні Ромео і Джульетта. 
Вони не можуть відірвати 
очей одне від одного, вди
вляються 1 кожний в себе. 
Глядач вірить, що не по
чуття. високі й чисті. Ба
чимо й трохи побоюємось 
за них. Валентині іі Ва
лентину необхідно, щоб у 
житті усе до дрібниць бу
ло таким чудовим, як і їх
ні почуття. Тому так боля
че ранять невідповідність 
ідеалу й дійсності. Ось і 
думаєш, хвилюючись: чи 
зуміють наші геоої подо
лати життєві бар’єри, кот
рих багатенько на шляху 
розкидано?..

У спектаклі чимало ак
торських удач. Але важли
во те, що всі грають в од
ному ключі, варіюють од
ну й ту ж тему, тему ко
хання, і по суті це спек
такль-диспут, що ведеться 
напружено й пристрасно.

Валентину грає самоді
яльна артистка Наташа 
Пшенична. її роль — ЦС 
той емоційний камертон, 
по якому настроєна вся 
вистава. Здається, що дів
чина передає спою власну 
історію, так у неї все ви
ходить щиро, вільно. Вона 
відкриває у споїй Валі 
ніжність, натхненність, си
лу волі, сміливість—усе. що 
робить її такою привабли
вою. Валя по-людському 
вразлива, з острахом ста
виться до того, що так 
раптово з нею трапилось. 
Були навіть хвилини, коли 
вона тікає сама від себе й 
знову стає «маминою 
донькою». Усю що бурю 
почуттів передав Н. Пше
нична досить правдипо.

Дивишся в очі цієї теп- 
Літної дівчини і віриш їй. 
Хоча іноді аматори! не 
вистачає точних фарб, 
особливо п сцені з моря
ком Гусєвим, де образ її 
трохи тьмяніє.

Одна із сильних сцеп «• 
фінал. Все сповнене чисто
ти, щирості. Валентина 
зрозуміла, що може втра
тити тс, що подароване їй 
самою долею. І попа запи
ляє, що хоче пронести своє 
кохання, як корону на го
лові, а не як проклятий 
хрест на плечі.

Валентинові у виставі ді
сталося трохи інше зав
дання, ніж його подрузі.

Треба було’не тільки під
тримати інтонацію щирос
ті, яку вносить Валентина, 
але й розвинути, збагати
ти її. И актор це зумів 
зробити. йому властиві 
доброта, самовідданість. 
Це особливо виявилося в 
сцені, коли сибіряк пропо
нує все покинути іі поїха
ти на заробітки. Як багато 
змісту вкладено в фразу 
про те, що ніякі гроші не 
окуплять двох років розлу
ки.

Розгортається вистапа І 
всі її персонажі так чи 
інакше по ходу дії всту
пають у диспут, у кожно
го героя є своя правда, 
яку він відстоює, правда 
підказана прожитим досві
дом.

ВИСОКА 
ПРАВДА 

КОХАННЯ
©«Валентин і Вален
тина». М. Рощнна 
на сцені народного 

театру

Юне, нестримне кохання, 
коли неможливо жити од
ному без одного, стикаєть
ся з іншою любов’ю — ма
теринською. І спершу зда
ється, що всі діють пра
вильно.

Мати Валентини (і. ГП- 
куліна) з дочкою завжди, 
навіть, коли її поряд не
має. Вона вклала у вихо
вання дочки всю душу, 
опікала під труднощів. їй 
притаманні стійкість ха
рактеру, твердість пе
реконань. Чи не найяс
кравіше це виявляється в 
монолозі поо щастя, якого 
вона так бажає дочці.

Іншу матір (Н. Завго- 
роднєва) лякає нестримне 
кохання сина. Вона теж 
бажає йому щастя. Але їй 
страшно вбити юне пре
красне почуття, вона бої
ться завдати синові неви
ліковної рани. У грі Зав- 
городньої вабить доброта, 
безпосередність, уміння пе
редати матиринську гор
дість.

А ось Женя — сестра 
Валентини, роль якої ви
конує Л. Теліхова. її внут
рішнє життя складне. І не 
одразу розумієш, що іро
нічність, бравада — дани
на моди і за набором не
приємних зовнішніх при
кмет — розбите життя. Ви
конавиця ролі розумно по
казує, який яскравий спа
лах душі приховується п 
ЖенІ, він змушує стаїн на 
захист сестри.

До гри Теліхової немає 
претензії. Але кидається 
у вічі невідповідність ві
ку дочки й матері, котра 
пидаеться поряд з Женсіо 
надто молодою.

У диспуті бере участь 
група молоді, друзі Вален
тина. Але це не однорідна 
маса. Кожний із виконав
ців цих ролей має свої ін
дивідуальні риси, погляди.

Вдало вплітаються в ос
новну тему вистави персо
нажі Гусєпа й Прохожого. 
Обдаровані самодіяльні 
артисти В. Попов і 
М. Калкіп і в епізодах за
пам’ятовуються. Як зав
жди. щирі й безпосередні 
в маленьких ролях О. Во
лошин і Володя), Е. Рязан- 
цева (Рита).

...Зал обласної філармо
нії під час вистави був 
повний. Байдужих у ньому 
не було.
т. клльчинськл.

м. Кіоовогоад.

За редактора Б. КУМАНСЬКИИ.
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ПІТИ ВЧИТИСЯ?
Полтавський
інженерно-будівельний 
інститут
ОГОЛОШУЄ прийом студентів на перший курс

ФАКУЛЬТЕТІВ з ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Інститут готує фахівців з таких спеціальностей: 
архітектура, промислове та цивільне будівництво, 

сільськогосподарське будівництво, теплогазопоста* 
чання та вентиляція, водопостачання та каналізація.

На незнання з відривом від виробництва приймаю
ться особи віком до 35 років, які мають закінчену се
редню освіту і успішно склали вступні екзамени для 
всіх спеціальностей, крім «Архітектура»; з математи
ки (письмово та усно), фізики (усно), російської мо
ви та літератури або української мови та літератури 
(твір).

Особи, які вступбюіь на спеціальність «Архітекту
ра», складають екзамени з креслення, малювання, 
математики (усно), фізики (усно), російської мови та 
літератури або української мови та літератури (твір).

Прийом заяв на навчання з відривом від виробниц
тв з 20 червня по 31 липня. Вступні екзамени з 1 по 
20 серпня.

Заяви подавати на їм я ректора інституту на адре
су: 314601. м. Полтава, Першотравневим проспект, 24, 
інженерно-будівельний інститут, приймальна комісія.

РЕКТОРАТ.

....................................................................................................................................... ..... —--------

КРИВОРІЗЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ГІРНИЧИЙ інститут ;

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1973-1974

НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ;

СТАЦІОНАР:
Технологія і комплексна механізація підземної 

розробки родовищ корисних копалин;
технологія і комплексна механізація відкрито?

розробки родовищ ьсриспих копалин;
будівництво підземних споруд і шахт; 
маркшейдерська справа;
електрифікація і автоматизація гірничих робіт;
електропрнвід і автоматизація промислових уста

новок;
гірничі машини І комплекси;
промислове і громадянське будівництво;
збагачення корисних копалин;
геологія і розвідка родовищ корисних копалин;
технологія машинобудування, мсталоріжучі вер

стати і інструменти;
інженерна геодезія.
Прийом документів з 20 червня по 31 липня»
ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Розробка родовищ корисних копалин; 
енергетика;
машинобудування і приладобудування; 
електронна техніка електроприладобудування і 

автоматика;
радіотехніка;
радіотехніка і зв’язок (працівники зв’язку)}

будівництво; 
економіка.
Прийом документів з 20 квітня до 31 липня.
Вступники на всі форми навчання і на всі спеції 

альності здають вступні екзамени: з російської чи 
української мови і літератури (письмово), математи
ки (письмово і усно),, фізики (усно).

Нагороджені по закінченні середньої школи золо
тою (срібного) медаллю або ті, хто закінчив серед
ній спеціальний учбовий заклад з дипломом з від
знакою здають екзамен з математики (усно). При 
здачі екзамена з математики з оцінкою «п’ятьох. - 
вони звільняються від подальшої здачі вступних і 
екзаменів.

Вступники в інститут в наступні роки після за
кінчення середнього навчального закладу, як пра- ; 
вило, повинні мат» стаж практичної робот» не мен
ше 6 місяців за кожний рік, коли вони не вчились.

Умов» прийому виснлаються приймальною комі
сією інституту після одержання запиту від вступ
ника..

Іногородні, зараховані на стаціонарне павчання. і 
забезпечуються гуртожитком.

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

РЕКТОРАТ,

Київський технологічний інститут 
легкої промисловості
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ

і СПЕЦІАЛЬНОСТІ
дьні.ь відділення
ФАКУЛЫЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНОГО 

ВИРОЬНИЦТВЛ
спеціальність: Технологія швейних онрооів. 
Ки...т.фікаііія спеціалістів: інженер-техиолог. 
спеціальність: Конструювання швейних пвро- 
оів. Кваліфікація спеціалістів: інженер-кон- 
струн іор-іехнолог.

Ч'АКА'ЛОІЬІ КОНСТРУЮВАННЯ І ТЕХІ1О- 
ЛОї іЦ ВІІРОВІВ З ШКІРИ 
Спеціальність: технологія виробі о з шкіри, 
Квал.фікація спеціалістів: інженер-технолог. 
Спеціальність: конструювання виробів з шкі
ри. Кваліфікація спеціалістів: інжеиср-кон- 
сіруктор-техволог.

ч»ЛКУЛЫЕТ ГРНКОТА/КНОГО ВИРОБ
НИЦТВА
Сиец.алоііісп: Трикотажне виробництво. Ква- 
ліф.лаціч спеціалістів: інженер-технолог.

ХіМ.КО-ГЕХНОЛОІ ІЧНИН ФАКУЛЬТЕТ 
Спсціалищсть: тсхіїохипн хімічних волокон; 
■ ехколопя шкіра і хуїра. Кзаліфікаціп спсціа* 
лк тів: інл.енер-хімік-іехнолог.

МЕХАНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Спеціальність: машини і апарати виробництва 
легкої промисдово.ті; автоматизація і комп
лексна механізація хіміко-технологічннх цро- 
ие. їв. Кваліфікація спеціалістів: інженер-ме- 
ханін по машинах і апаратах; інжеиер-елек- 
гремеханік по автоматизації.

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬ
ТЕТ
Спеціальність: Економіка і організація про. 
мнсловості предметів широкого споживання. 
Кваліфікація спеціалістів; інжсиер-скономіст.

Нрипом завії на денне відділення проводи
ться З 20 червня ДО 31 липня.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня. Зараху
вання до складу студентів з 21 оо 25 серпня.

Початок занять з 1 вересня.
ЗЛОЧИНИ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИЙ ФА

КУЛЬТЕТ
по групах спеціальностей: 

машинобудування 1 приладобудування; хіміч
на технологія; технологія товарів широкого 
споживання; економіка; електронна техніка, 
електроприладобудування і автоматика.

ФАКУЛЬТЕТ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУ
ВАННЯ

Заочне відділення
Спеціальності: машинобудування і приладобу
дування^ технологія товарів широкого спожи
вання; економіка.

Прийом заяв на факультети: заочний І побу
тового обслуговування з 20 квітня по ЗІ липня.

Вступні екзамени з 3 липня по 20 серпня 
(потоками: і поток з 9 липня, II поток з 5 
серпня). Зарахування до складу студентів з 
21 по ЗО серпня.

іімчатск занять з І вересня.
Заяви про прийом подаються на ім’я рек

тора інституту.
До заяви додаються: документ про середню 

освіту (в оригіналі); характеристику для всту
пу у пуз; медична довідка (форма № 280); 
чотири фотокартки (розміром Зуі, знімки без

головного убора з зазначенням прізвища на 
звороті); витяг з трудової книжкв, завірений 
керівником підприємства чи організації. Чле
ни колгоспів подають витяг із колгоспної 
книжки, завірений правлінням колгоспу з за
значенням в ньому про виробіток встановлено
го для даного колгоспу мінімуму трудоднів; 
особи, направлені у вузи на навчання з під
ривом від виробництва безпосередньо про
мисловими підприємствами, надають направ
лення за єдиною формою (додаток J6 3 до 
правил прийому); по прибутті у пуз, вступник 
подає особисто: паспорт або свідоцтво про на
родження, військовий квиток (військовозобо
в'язані запасу) чи приписне свідоцтво (особи 
привоввого німу).

Всі лерелічеві документи повніші бути пра
вильно оформлені I вислані одночасно з зая
вою про вступ до вузу.

Особи, що вступають до інституту на денне 
і заочне відділення по спеціальностях техно
логія і конструювання швейних виробів, тех
нологія І конструювання виробів з шкіри, три
котажне виробництво, технологія хімічних во
локон, технологія шкіри і хутра, економіка і 
організація промисловості предметів широкого 
споживання, економіка, хімічна технологія во
локнистих матеріалів і обладнання обробних 
виробництв, здають такі вступні екзамени:

математика (усно), фізика (усно), хімія (ус
но), російська мова і література (твір) або 
українсьна моаа 1 література (твір) за вибо
ром.

Екзамен для тих, хто закінчив школу з зо
лотими (срібними) медалями і середні спеці, 
альні навчальні заклади з дипломами з від. 
аначою по зазначених спеціальностях, крім 
технології, шкіри і хутра, технології хімічних’ 
волокон, хімічній технології І обладнання об
робних виробництв — математика (усно). Для 
спеціальностей технологія шкіри і хутра, тех
нологія хімічних волокон, хімічна технологія і 
обладнання обробних виробництв — хімія 
(усно). Особи, які вступають до інституту по 
спеціальностях машини і апарати виробництв 
легкої промисловості, автоматизація і комп
лексна механізація хіміко-технологічннх про
цесів, машвнобудуозшія і приладобудування, 
елентрониа техніка, електропрнладобудупання 
І автоматика, здають такі вступні екзамени: 
математика (усно), математика (письмово), 
фізнна (усно), російська мова і література 
(твір) чи українська моаа і література (твір) 
по вибору. По цих спеціальностях екзамен для 
тих, хто закінчив школу з золотими (срібни
ми) медалями і середні спеціальні навчальні 
заклади з дипломом з відзнакою — фізика 
(усію).

Примітка: конкретні строки здачі вступних 
екзаменів вказуються в повідомленні про до
пуск до екзаменів.

Адреса інституту: 252011, м. Кнїв-iJ, вул.
Н. Данчсвка, 2, КТІЛП.

ОДЕСЬКЕ
ВИЩЕ 
ІНЖЕНЕРНЕ
МОРСЬКЕ
У ЧИЛШЦЕ

Оголошує прийом

на перший курс денно
го відділення 1973— 
1974 навчального року.

Училище Є ВИЩИМ 
технічним учбовим за
кладом по підготовці 
інженерно - командних 
кадрів закордонного 
плавання Міністерства 
Морського Флоту з 
спеціальностей:
судное о д і и н я на 
морських шляхах (фа
культет судноводіння); 

експлуатація судно
вих силових установок 
(судномеханічний фа
культет);

експлуатація судно
вого електрообладнан
ня (електромеханічний 
факультет);

автоматизація тепло
енергетичних
(факультет 
ни).

Курсанти 
знаходяться

... і ?-і /

Q НІША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ ]

процесів
евтомати-

училища 
на повно-

му державному забез-
печенні.

Прийом заяв — з 20 
червня по 31 липня.

Вступні екзамени — 
з 1 по 20 серпня.

, Адреса: Одеса-29,
вул. Дідріхсона, 13, 
ОВІМУ, приймальна ко
місія.
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ІНЖЕНЕРІВ ВОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА
ОГОЛОШУЄ

прийом студентів на перши» курс 1973 — 1974 •
навчального року з відривом від виробництва і' 

на такі факультети:

Проектування та будівництво гідромеліоративних 
систем, експлуатація меліоративних систем. Готу
ють інженерів-гідротехніків по спеціальності «Гідро
меліорація».

Гідротехнічний. Готує інженерів-гідротехніків по 
спеціальності «Гідротехнічне будівництво річкових 
споруд і гідроелектростанцій».

Будівельний. Готує інженерів-будівсльннків по 
спеціальностях: «Водопостачання і каналізація» та 
«Промислове і цивільне будівництво».

Механічний. Гогуе інженерів-механіків по сте^ 
ціальності «Механізація гідромеліоративних робіт».

Торфовий. Готує гірничих інженерів по спеціаль
ності «Технологія та комплексна механізація роз
робки торфових родовищ».

Документи приймаються з 20 червня по 31 липня."
До заяші додаються: документ про середню освіту 

(в оригіналі), характеристика для вступу до вузу, і 
медична довідка (форма № 286), чотири фотокарт
ки (розміром 3X4 см. без головного убора).

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня. Зарахування 
до складу студентів з 21 по 25 серпня. Зараховані 
до інституту одержують стипендію і забезпечуються 
гуртожитком ца загальних підставах.

Адреса: м. Ровно, вул. ЛснІвська, 11, телефон: 
2-12-59, приймальна комісія.

РЕКТОРАТ.

Одеський орден®1
Трудового Червоного 
Прапора політехнічний 

інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ з таких 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

атомні електростанції та установки,
технологія води і палива на теплових електро

станціях та ще 23 спеціальності дев’яти факуль
тетів.

Вступні екзамени з таких дисциплін: математика^, 
(письмово та усно), фізика (усно), українська чи-/;, 
російська мова та література (твір).

Проводяться заняття на підготовчому відділенні 
та підготовчі курси.

Адреса: 270044, м. Одеса, 44, проспект і. Г. 'Шев
ченка, І, телефон 28-82-06. ' »"А

... . - і ' , .. РЕКТОРАТ.
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