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ВИХОВУВАТИ ІДЕЙНИХ БОРЦІВ ЗА КОМУНІЗМ
Пленум ЦК ЛКСМ України

1 червня Б Кисві відбувся II пленум 
ЦК ЛКСМУ. Він розглянув підсумки 
XVII з’їзду ВЛКСМ і заходи ЦК ЛКСМУ 
по виконанню завдань, поставлених у 
привітанні ЦК КПРС, промові Генераль
ного секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнева на з їзді комсомолу, і рішень 
з’їзду.

З доповіддю виступив перший секре
тар ЦК ЛКСМУ А. /Л. Гіренко.'

У доповіді і виступах відзначалося, що 
комсомольці і молодь Радянської Укра
їни, як і їх ровесники в усіх братніх рес
публіках, з величезним піднесенням 
сприйняли привітання ЦК КПРС, яскра
ву і змістовну промову товариша Л. І. 
Брежнева, в яких дано високу оцінку ді
яльності комсомолу, намічено конкрет
ну програму комуністичного виховання 
підростаючого покоління, участі молоді 
в боротьбі за втілення в життя рішень 
XXIV з’їзду КПРС.

Натхнені полум’яним словом партії, 
юнаки і дівчата республіки готують гід
ну зустріч виборам до Верховної Ради 
СРСР, 50-річчю з дня присвоєння ком
сомолові імені В. І. Леніна. Молоді ро
бітники і трудівники села успішно вико
нують плани і взяті соціалістичні зобо
в’язання. Сотні молодіжних колективів 
працюють уже в рахунок 1976 року. Бій
ці студентських будівельних загонів зо
бов’язалися довести на кінець п’ятиріч
ки обсяг освоєних капіталовкладень до 
одного мільярда карбованців. З цінною 
ініціативою виступили комсомольсько- 
молодіжні колективи харківського мо
торобудівного заводу «Серп і молот». 
Вони взяли зобов’язання працювати під 
девізом «Ударні темпи і відмінна якість 
— на кожному робочому місці!». «Ко
жен комсомольський гектар має дати 
по 725 центнерів цукрових буряків!» — 

вирішили на своїх зборах комсомольці 
ланки Героя Соціалістичної Праці Усти- 
ни Лендюк з колгоспу імені Мічуріна 
на Тернопільщині.

Приймаючи нагороду Батьківщини — 
орден Трудового Червоного Прапора, — 
комсомольці і вся молодь Новоукраїн- 
ського району Кіровоградської області 
завірили ЦК КПРС, особисто Генераль
ного секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва, що вони примножать слаєні 
хліборобські традиції, самовідданою 
працею і активною громадською робо
тою виправдають високу оцінку партії.

На пленумі підкреслювалось, що ак
тивна, цілеспрямована пропаганда і гли
боке вивчен ія матеріалів XVII з’їзду 
ВЛКСМ — одне з найголовніших зав
дань комсомольських організацій. З ці
єю метою колАІтетам ЛКС/ХУ необхідно 
використати систему політичної освіти, 
всі форми усної і друкованої пропаган
ди. Важливо широко залучити до участі 
в цій роботі комсомольський актив, де
легатів з’їзду, ветеранів партії і комсо
молу, пропагандистів, лекторів і агіта
торів. Особливу увагу треба зосередити 
на ідейному загартуванні молоді, вихо
ванні її в дусі радянського патріотизму 
і соціалістичного інтернаціоналізму, від
даності справі партії, високих норм /мо
рального кодексу будівника комунізму, 
непримиренності до будь-яких проявів 
буржуазної ідеології. Комітетам комсо
молу і комсомольським організаціям 
слід посилити ідейно-виховну роботу в 
світлі рішень травневого (1974 р.) Пле
нуму ЦК Компартії України, творчо пі
дійти до проведення громадсько-полі
тичної атестації комсомольців і молоді, 
Ленінського заліку «Рішення XXIV з’їз
ду КПРС — у життя!».

Справедливій критиці на пленумі бу

ли піддані деякі комсомольські органі
зації, які ще не досить залучають мо
лодь до активної боротьби за підви
щення ефективності промислового і 
сільськсгосподаоського виробництва, 
економ.ію матеріальних і трудових ре
сурсів. У ряді комітетів ЛКСААУ вихов
на робота слабо пов'язується з прак
тичними завданнями виробничих колек
тивів. Вона провадиться іноді спрощено, 
поверхово, не впливає необхідною мі
рою на хід соціалістичного змагання, на 
підвищення трудової і політичної ак
тивності молодих робітників, колгосп
ників, спеціалістів. Стиль роботи комі
тетів комсомолу, відзначали промовці, 
повинні відрізняти діловитість, уміння 
бачити перспективу, підходити до роз
в’язання питань з точки зору їх загаль
нодержавної сажливості.

Свій вагомий вклад, зазначалося на 
пленумі, повинна внести молодь у під
вищення якості продукції. В республіці 
багато що вже робиться у цьому на
прямі. Особливо активно включилися в 
масовий рух за ^есть заводської марки 
молоді виробничники Київської, Харків
ської, Дніпропетровської, Запорізької, 
Полтавської і ряду інших областей.

З ініціативи юнакІЕ і дівчат Кремен
чуцького автомобільного заводу на під
приємстві у всіх цехах створено штаби і 
пости якості, комсомольці беруть ак
тивну участь у впровадженні нової тех
ніки і передової технології. Комітет 
комсомолу постійно турбується про 
підвищення професійної майстерності 
молодих робітників. В результаті 97 
процентів молодих виробничників зда
ють продукцію з першого пред'явлен
ня. Над випуском трьохсот видів виро
бів, які цього року намічено представи
ти до вищої атестації, шефствують ком
сомольські організації Харківської об
ласті. Цей цінний досвід треба широко 
пропагувати і впроваджувати.

Велика розмова йшла на пленумі і 
про наставництво, яке відіграє величез
ну роль у вихованні молодої робітни
чої зміни. У Кисві, Жданові, Черкасах, 
Миколаєві набрали поширення свята 
трудових династій, популярними стали 
зльо’и, зустрічі наставників молоді. Кад
рові робітники охоче допомагають в-ор
ганізації конкурсів професійної май
стерності, ведуть заняття в школах пе
редового досвіду. Слід повсюдно стео- 
оити ради наставників вихователів, ор
ганізувати їх навчання, узагальнювати і 
пропагувати досвід кращих.

Значне місце у виступах зайняли та
кож питання трудового загартування 
молоді, участі юнаків і дівчат в ударно
му будівництві, підвищенні ролі комсо
мольських організацій вузів, шкіл, тех
нікумів, профтехучилищ у навчально- 
еихоачому процесі.

Комітети ЛКСМУ, говорили учасники 
пленуму, повинні і далі вдосконалюва
ти роботу з молодою творчою інтелі
генцією, активніше впливати на репер
туар театрів, кіностудій, тематику ви
ставок, з ліцнювати співдружність з 
творчими спілками, діячами літератури 
і мистецтва.

Пленум звернув увагу на необхід
ність дальшого організаційно-політично
го зміцнення комітетів комсомолу, 
вдосконалення стилю, форм і методів 
їх роботи, виховання кадрів комсо
мольського активу в дусі високо" від
повідальності за доручену справу.

В обговореному питанні прийнято 
відповідну постанову.

Учасники пленуму запевнили Цен
тральний Комітет КПРС, ЦК Компартії 
України, ЦК ВЛКСМ, що комсомольці і 
молодь республіки - докладуть усіх сил 
для успішного етілєння в життл рішень 
XXIV з'їзду КПРС, планів і соціалістич
них зобов’язань четвертого, визначаль
ного року п’ятирічки, будуть завжди 
вірні заповітам великого Леніна.

Пленум затвердив склад постійних 
комісій ЦК ЛКСМУ.

(РАТАУ).
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Минулої п'ятниці в при
міщенні Будинку культури 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу зі
брались виборці м. Олек
сандрії, Олександрійсько
го та Петрівського райо
нів. Тут вони зустрілись з 
кандидатом в депутати 
Ради Національностей Вер
ховної Ради СРСР по Кі
ровоградському виборчо
му округу № 48 бригади
ром тракторної бригади 
ордена Леніна колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Но- 
воукраїнського району 
двічі Героєм Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталовим.

В залізничному клубі Імені 
Норовеі.кого міста Гайворона 
нещодавно виборці зустрілись 
з кандидатом у депутати Вер
ховної Ради Союзу PCP но 
Добровелнчкіпському вибор
чому округу № 50(1 Галиною 
Пилипівною Александровою.

Па ф о т о: кандидат у 
депутати Верховної Ради Со
юзу PCP, доирка колгоспу 
«Зоря комунізму» ІІовоархан- 
гельеккого району Г. П. АЛЕК
САНДРОВА розмовляє з За
ва лліпськпмн графі тинкамп.

Фою В. КОВПАКА.

НАРАДА В ОБКОМІ ПАРТІЇ
В обласному комітеті 

партії відбулася нарада 
секретарів міських і район
них комітетів партії, які ві
дають питаннями ідеологіч
ної роботи, заступників го
лів міськ- та райвиконко
мів, відповідальних праців
ників ідеологічних установ 
обласного центру. На ній 
було розглянуто питання 
про поліпшення організа
торської і політичної робо
ти партійних організацій, 
місцевих Рад у підготовці 
до виборів у Верховну Раду 
СРСР.

На нараді узагальнено 
досвід ідеологічного забез
печення передвиборної

кампанії. В цьому питанні ви- 
ступили секретарі міськко
мів і райкомів партії: Кіро
воградського — А. Д. Су- 
хачов, Олександрійського 
— С. А. Балаянц, Устиніа- 
ського — О. Ю. Тначенко, 
Вільшанського — П. О. Кос- 
ман, Гайворонського —• 
В. М. Яхниця, Добровелич- 
ківського — М. К. Пашо- 
лок.

В роботі наради взяли 
участь і виступили завідую
чі відділами обкому Ком
партії України: завідуючий 
відділом пропаганди і агіта
ції І. П. Оліфіренко, орга
нізаційно-партійної роботи 
М. Т. Кондратенио.

Пленум НовгородкІвського 
райкому ЛКСМ України

Іїовгородківського райкому 
ньому розглянуто питания: 
з’їзду ВЛКСМ і завдання

Відбувся пленум 
ЛКСМ України. На 
«Про підсумки XVII 
комсомольських організацій району, що випливають 
із привітання Нейтрального Комітету КПРС XVII 
з’їзду ВЛКСМ і промови Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнева».

На пленумі з доповіддю виступив перший секре
тар райкому комсомолу В. Троян. Учасники ілеву* 
му одностайно схвалили рішення 
ВЛКСМ, визначили конкретні заходи 
ких організацій району по їх виконанню.

В роботі пленуму взяв участь і виступив з > ромо* 
вою другий секретар райкому' Компартії України 
В. І. Ткачук.

В обговореному питанні пленум ::рняг.*.ів БІЦІН.ВІД-

рішення XVI! з’їзду
1 КОМСОМОЛЬСК-
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КОЛИ 6 
ВІДДАЧА

В гуртку ПОЛІТОСВІТИ, що діє 
при комсомольській організації 
нашого підприємства, навчаю
ться вісім членів ВЛКСМ. Бесі
ди з курсу «Молоді про партію» 
провадить досвідчений пропа
гандист Г. М. Поздняк.

Протягом навчального року не бу
ло такого випадку, щоб хтось із мо
лодих робітників не з'явився на за
няття. Та це й зрозуміло: кожен доб
ре знає, що пропустити хоч одну роз
повідь пропагандиста — значить ба
гато втратити. Георгій Михайлович 
подає програмний матеріал в дохід
ливій формі, кожне загальне поло
ження підкріплює конкретними при
кладами з діяльності КПРС по вті
ленню в життя програми комуністич
ного будівництва, використовує на
очні і технічні посібники.

Пропагандист завжди сам 
добре готувався до занять і ви
магав цього від своїх слухачів. 
Кожен із нас ретельно закон
спектував найголовніше з пер
шоджерел класиків марксизму- 
ленінізму, документів партії і 
Радянського уряду. Особливо 
уважно ми вивчали твори 
В. І. Леніна «Критичні замітки з 
національного питання», «Дитя
ча хвороба «лівизни» в комуніз
мі», «Що робити?», «Краще мен
ше, та краще», матеріали XXIV 
з'їзду К1ІРС, доповідь товариша 
Л. І. Брежнєва «Про 50-річчя 
Союзу Радянських Соціалістич
них Республік», Звернення Цент
рального Комітету КПРС до 
партії,'до радянського народу.

У відповідь на Звернення ко
лектив нашого підприємства ви
сунув напружений зустрічний 
план па визначальний рік п’яти
річки. Ми ж, комсомольці, дали 
слово зробити вагомий внесок у 
виконання накреслених завдань. 
Взяли високі, але реальні соціа
лістичні зобов’язання, заключи- 
ли договори на індивідуальне 
трудове суперництво.

Лінотипіст Микола Антонюк, 
наприклад, дав слово здійсню
вати змінні завдання не менш як 
па 120 процентів. І особистій 
план чотирьох місяців виконав 
на 128 процентів. Зобов’язання 
значно перевиконали також дру
кар Раїса Вовчеико, різальниця 
паперу ІІіпа Арчикова, складач 
Валентина Плечко та інші.

Це в значній мірі сприяло тому, що 
підприємство вибороло друге місце в 
соціалістичному змаганні серед ви
робничих колективів нашого району, 
Здобуто також першість у трудовому 
суперництві серед колективів друка
рень області.

Напередодні 1 Травня дізнались -* 
за успіхи на трудовій вахті четверто
го, визначального підприємству при
суджено перехідний Червоний пра
пор Державного комітету видавництв 
СРСР і ЦК профспілки працівників 
культури СРСР. Нині мн докладаємо 
всіх зусиль, щоб почесне звання пе
реможця Всесоюзного соціалістично
го змагання здобути і в другому 
кварталі.

Леонід Ілліч Брежнєв у про
мові на XVII з’їзді ВЛКСМ. під
креслив особливе значення під
несення якості роботи на кож
ному робочому місці, розвитку 
руху наставництва. Ми всебічно 
вивчали цей важливий для ком
сомолу, всієї молоді документ 
на заняттях, а нині керуємося 
ним у своїй практичній роботі. 
Значно поліпшено гласність зма
гання серед юнаків і дівчат, на 
зборах заслуховуємо звіти ком
сомольців про особистий вклад 
у виконання рішень XXIV з’їзду 
КПРС.

Нещодавно в нашому гуртку 
відбулися підсумкові заняття,

Навчальний рік закінчився. Та 
в політосвіті не може бути кані
кул. Ми, як агітатори, напере
додні Еиборів до Верховної Ради 
СРСР йдемо із своїми знаннями 
до людей.

Н. АГЗАМОВА, 
слухач гуртка комсомоль
ської політосвіти при ком
сомольській організації 
Долинської районної дру
карні.

---

НАПУТТЯ—ВІД МАТЕРІ ГЕРОЯ

Вирушаючи а походи «Шляхами 
слави батьків», наші юнаки та дівчата 
вибирають завжди різні маршрути. 
То ми йдемо партизанськими стежка
ми, то вирушаємо в міста-герої. Цьо
го разу комсорг групи Анатолій Лит
виненко запропонував поїхати в 
Кримку, на батьківщину «Партизан
ської іскри». І ми вирушили в дорогу.

Комсомольці училища разом з міс

цевими колгоспниками вшанували 
пам’ять героїв хвилиною мовчання, 
на граніт могил поклали живі квіти,

Про діяльність підпільної молодіж
ної організації розповів юнакам член 
«Партизанської іскри», секретар пар
тійної організації школи І. П, Гераси- 
менко. Затамувавши подих, комсо
мольці слухали оповідь про долі 
Парфентія Гречаного, Дарії Дяченко, 
Володимира Моргуненка.

Завітали наші учні до матері ком
сомольського ватажка іскрівців Пар- 
фена Гречаного. І вона дала напуття 
юнакам. Побували хлопці і в комсо
мольській організації школи, ознайо

милися з активістами, поділилися 
досвідом роботи, мріями, обміняли
ся цінними сувенірами.

Багато дізнались учасники походу 
про життя комсомольців-підпільників 
із матеріалів меморіального музею 
«Партизанська іскра».

Нині хлопці діляться враженнями 
від подорожі, розповідають про 
пізнане. В коридорі училища висить 
фоторепортаж. Це їхня фотогазета 
після відвідин Кримки.

В. ОРЕЛ, 
секретар комітету комсомолу 
Злам’янського ПТУ.

Мати Олександра Кучера та Іван ГЕРАСИМЕНКО (в 
центрі) розповідають учням Знам’янського ПТУ про ге
роїчний подвиг комсомольців-підпільників.

Фото В. ЗОБКІВ,

ЦІ И НЕ найбільш неповторним місцем, 
* пов'язаним з іменем геніального 

російського поета О. С. Пушкіна, е 
Псковщпна — Михайловське, Петровсь- 
ке, Тригорське, Святогорський монастир 
«Теплиця юних днів» поста оспівана 
ним у багатьох творах, адже вона не
віддільна від його творчої біографії.

В Пушкінському заповіднику велике 
враження справляє співзвучність тутеш
ньої природи ліричній силі пушкінських 
віршів. Тут має місце напрочуд багате 
поєднання соснових лісів і світлих жи
вописних далей, старовинних городищ і 
невеличких озер, парків і садів з би
линною сивиною Свя гогорського мо
настиря, де спочиває прах поета-патріо- 
та, співця свободи.

Будинок-музей О. С. Пушкіна в 
Мїіхайловському знайомить відвідува
чів з творчою лабораторією автора без
смертних рядків. Тут відтпореиа обста
новка пуіпкіиського часу, зберігаються 
історичні документи, копії рукописів, 
літографії.

Примітний у Михайловському і буди
ночок няні Аринн Родіоновиої. Він СТО
ЇТЬ під двохсотлітнім кленом, між ку
щами бузку, акації і жасмину. У буди
ночка — своя історія. Збудований вій 
у XVIII столітті Канібалом. Двічі буди
ночок майже не загинув від пожежі, і 
в обох випадках його врятували місце
ві селяни.

В 19-14 році фашисти зруйнували йо
го. А через три роки будиночок няні 
було відбудовано згідно фотокарток, 
обмірів, замальовок.

Будиночок няні має два приміщеная, розділе
них коридором. В окремій вітрині зберігаю
ться залишки старого будника. На стінах — 
копії документів. Тут — лисій Арніні Родіоиов- 
ної до Пушкіна і вірші, присвячені їй поетом.

В одній з кімнат відтворено обладнання ня
ниної світлички з старовинними предметами — 
столом, лавою, скринею, веретеном. Тут збері
гається і єдина річ, що належала ній чудовій 
жінці — її шкатулка.
О А ВИСОКОМУ пагорбі біліє ста- 
** ровинппй Святогорський монас
тир. Біля його стін за пушкінських ча
сів влаштувались знамениті ярмарки. 
Пушкін, проживаючи в Михапловсько- 
му, любив відвідувати їх. Одягнутий в 
селянську одіж, він довго розмовляв з 
селянами, прислухався до їхньої мови, 
запам'ятовував приказки, пісні, леген
ди. Саме тут поег знаходив багатий 
матеріал для народних сцен «Бориса 
Годунова», а спостереження за побу
том монахів Святогорського монастиря 
знайшли відображення в образі Варла
ама.

За монастирськими стінами — доро
га всім радянським людям могила вели
кого поета. В центрі, обрамленій мар
муровою балюстрадою, стоїть білий 
обеліск. На ньому — ніша з траурною 
урною і висічений золотими буквами 
напис.

,..В Пушкінському заповіднику багато 
чарівних місць. Відвідувачі годинами' 
любуються ними. І з вдячністю згаду
ють воїнів Радянської Армії, які вряту
вали заповідник під час гітлерівської 
навали,

В Успенському соборі-музеї серед 
експонатів є й невеличка дощечка з на
писом: «Могила Пушкіна замінована, 
входити не можна». її залишили в 
зруйнованому монастирі сапери, які в 
1944 році розмінували підхід до народ
ної святині. Все. що фашисти не встиг
ли зруйнувати, було тоді заміноване. 
Стрімкий наступ Радянської Армії зір
вав підступний задум гітлерівців — 
знищити заповідник. Вже другого дня 
по звільненню наші сапери розпочали 
роботи по його розмінуванню Тут вони 
зустрілись з до цього невідомим типом 
мін. Секрет було розгадано, але це 
коштувало життя лейтенанту Кононову, 
старшині Козакову, парторгу роти Іва
нову. саперу Хом’якову...

Під стежиною, що веде до могили 
Пушкіна, фашистські варвари вирили 
двадцятиметрову тунель і поклали в 
нього десять 120-кілограмових авіабомб 
та сотні'мін. Цю ділянку також було 
знешкоджено. А загалом в Пушкінсько
му заповіднику знешкоджено понад 15 
тисяч мін і фугасів.

...В лушкінські місця приходить літо. З ріп
ку І до вечірньої зорі Михайловичі гаТ сповне
ні багатоголосим співом птахів. А в садибі 
поета на віковій липі, повернувшись у рідні 
краї, обживають своє гніздо чорногузи. В пар- 
нових ставках, як в дзеркалі, відбивається 
димчаста зелень дерев, біта кіпевь черемхи, 
ажурне плетиво містків.

О ДЕНЬ народження поета в Михай- 
ловське приїздять тисячі людей, 

щоб побувати в цьому святому куточ
ку російської землі. І в звичайні дні 
тут багато відвідувачів. Щороку запо
відник відвідує понад третина мільйо
на екскурсантів. І даниною любові і по
ваги до великого російського поета ля
гають рядки в книги відгуків музеїв. 
Ось один з записів:

«Завітавши у заповідник, ми увій
шли в особливий світ, де кожна мить 
життя і кожен крок сповнені високого 
змісту. Тут згадуєш Пушкіна і ного 
прекрасні твори, що знайомі з дитячих 
літ.

...Дивишся на цю незвичайну природу 
па її чарівні куточки, зелену широчінь 
полів, лісів, звідки Пушкін черпав 
натхнення, і по-новому оживають пое
тові рядки.

Величезне враження справляють слі
ди любові народної до поета, завдяки 
якій збережене це святе місце, чарівний 
куточок російської землі».

Ці рядки залишили студенти Кіро
воградського педінституту.

€. АЛЕКСАНДРОВ,
літературознавець.

м. Псков.
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ПОРТУГАЛІЯ: РОЗМОВИ З МАЙОРОМ З
^Майора Мелу Антуньєса вважають тут 

однією з найвпливовіших фігур в русі мо
лодих офіцерів, Стверджують, що він був 
одним з головних авторів програми руху 
коли той лише зароджувався.

Я пишу «вважають» і «стверджують» то
му, що самі капітани (серед них досить ба
гато і майорів) вважають за краще не ви
словлюватись для преси на жодну з цих 
тем. Як сказали мені в міністерстві соціаль
них комунікацій, зараз капітани інтерв ю 
не дають, але на цей раз винятком був ваш 
кореспондент.

Наша розмова відбувалась на другому поверсі 
старого, холодного, чопорного будинку Націо* 
кальних зборів. Майору Мелу Лнтуньссу 38 років. 
Темноволосий, з відкритим привітним обличчям 
у формі військово-морського офіцера, він прийняв 
мене у великому кабінеті. Наша розмова була, 
звичайно, про сьогоднішнє становище в Порту
галії. ‘ '

Майор вважає, що дві найважливіші про
блеми, які постали зараз перед країною, 
пов язані з економікою і колоніальною вій
ною. Виступи робітників з вимогами підви
щити зарплату — явище природне, якщо 
врахувати, що стан їх раніше був дуже по
ганим, і вони хочуть, щоб результати де-

мократизації країни відбились на підвищен
ні їх життєвого рівня. Але, як підкреслює 
майор Антуньєс, реакційні монополії, мож
ливо, мають плани використати робітничі 
виступи для створення додаткових еконо
мічних труднощів. Майор підкреслив, що 
він і його друзі по руху дуже добре пам’я
тають події в Чілі, і завжди враховують 
трагічний досвід цієї країни, хоча вважа
ють, що чілійський досвід не можна меха
нічно проекціювати на Португалію, оскіль
ки обстановка тут інша.

Майор підкреслив, іцо економічний саботаж в 
Чілі вівся імперіалістичними силами і був засно
ваний ще й на тому, що чілійська економіка ба
зувалась на виробництві мононродукту — міді — 
1 тому грошовий баланс залежав гід іноземних 
монополій, В Португалії, на думку майора, ста
новище не такс. Тут економіка слабка, але різно
бічніша, ніж була в Чілі, і тут немає панування 
якогось одного абсолютного продукту, на якому 
могли б зіграти імперіалістичні сили. За словами 
майора Антуньєса, позиції іноземною капіталу 
досить сильні в Португалії, але тут у держави є 
умови контролювати владу цих компаній.

Сила іноземних компаній в Португалії, 
вважає майор, не така вирішальна, якою во
на є в Латинській Америці.

„РУХУ КАШТАНІВ"
Небезпека, звичайно, завжди існує, але 

приймаються зусилля на всіх рівнях — як 
на політичному, так і на економічному, — 
щоб ця небезпека не перетворилась у ре
альну трагедію. Майор вважає, що в пор
тугальській армії зараз у фашистів позицій 
немає. Ідеали і принципи руху молодих 
офіцерів зараз розповсюджуються у всій 
армії. Звичайно, серед офіцерів є і реак
ційно настроєні. Але тенденція полягає в 
тому, щоб контролювати цю ситуацію.

Говорячи про міжнародне становище і, 
зокрема, про проблему безпеки в Європі, 
майор Антуньєс підкреслив, що Португалія 
зацікавлена в будь-якій справі, яка веде до 
безпеки в Європі, що країна може зробити 
хороший внесок у справу миру в Європі і 
справу справжнього мирного співіснування 
між країнами.

Майор Антуньєс підкреслив, що він в да
ному випадку висловлює не лише власн/ 
думку, а й думку групи офіцерів.

Генріх БОРОВИК, 
спецкор ДГІИ.

Лісабон.Гумор зближує народи
Щороку в травні місяці в місті 

Габрово проводиться фестиваль гу
мору і сатири, який користується 
великою популярністю і міжнарод
ним визнанням. Габровськин гу
мор — самобутнє національне ба
гатство, форма сучасного фолькло
ру. Для народженого життям гумо
ристичного образу габровця наших 
днів характерні тонка кмітливість і 
почуття гумору. В дні фестивалю в 
Габрово влаштовуються міжнарод
ні виставки карикатури, гостюють 
кращі майстри гумору Європи, 
влаштовується огляд комедійних 
фільмів,

На знімку; карнавал иа ву
лицях Габрово.

Агентство «Софія — прес». 
Фото А. ЦАНКОВА.
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ДІТИ-НЕВ1 льники
Тисячі англійських дітей 

жорстоко експлуатуються. 
Хлопчики і дівчатка, зму
шені працювати, щоб до
помогти сім’ї, одержують 
за свою працю копійки. 
Малолітні рознощики га
зет, які бігають цілий 
день по Лондону, зароб
ляють лише один фунт 
стерлінгів на тиждень 
(близько 2-х карбованців).

Багато хто не витримує 
такого навантаження. Так 
трапилось з 14-річною Ка
рол Сміт, яка живе в Лон
доні. її батько помер, а 
мати хвора. Щодня після 
занять у школі вона по
спішає в пральню, де пра
цює до десяти годин ве
чора. Дівчинка захворіла 
на туберкульоз.
Розповідаючи про долю Ка

рол, газета «Дсй.іі міррор» 
відзначає, що «її історія ти
пова».

Товариство боротьби з 
бідністю серед дітей ви
ступило недавно з заявою, 
в якій вимагає від уряду 
перегляду існуючих поло
жень про оплату дитячої 
праці. Та до цього часу 
британські підприємці, як 
і раніше, безсоромно на
живаються на дешевій ди
тячій праць

М. ОЗЕРОВ.
Лондон.

ЕКОНОМІЧНА криза на Заході 
не поминула і Іспанію. Поси

лилась інфляція, погіршилось і без 
того важке становище трудящих. 
Лише за останній час ціни на това
ри першої необхідності збільши
лись 8 середньому на 15 процентів. 
Встановлений же колись мінімум 
заробітної плати дорівнює 186 пе
сетам на день, в той же час, навіть 
за офіційними даними, прожиточ- 
ний мінімум середньої сім ї —• 
400 песет.

Важкі умови життя сприяють ши
рокій участі мас в страйковому ру
сі. В умовах фашистського режиму 
трудова Іспанія веде активну і муж
ню боротьбу за політичні і соціаль
ні перетворення.

Післ.і вбивства в грудні минулого ро
ку прем’єр-міністра Карреро Бланко пе
реслідування противників диктатури 
особливо посилились. Ультра намагаю
ться встановити в країні обстановку со
рокових років після приходу до влади

«ЕКСПО-74»
ВІКАМИ і тисячоліттями 

боролась людина з приро
дою, не чекаючи від неї ми
лості, а ставлячи завдання їх 
взяти. Але, нарешті, неперед
бачені або просто ігноровані 
раніше наслідки її дій I звер
шень нагадали веснами без 
птахів, ріками без риби, каш
лем мешканців міст про те. 
іцо о ’людській Історії при
йшла пора змінити ставлення 
до природи. Проблема еко
логічної рівноваги стала од
нією з важливих проблем.к 
яку негайно треба вирішити. 
Безумовно, захищати навко

ПОЧЕРК КАТІВ
Повідомлення про арешт Роднея Арісменді при

йшло майже одночасно із звісткою про суд над 
«Пуїсом Корваланом. Важко не помітити: уругвайська 
реакція йде слідами засудженої всім прогресивним 
людством чілійськсї хунти.

1 Луїс Корвалан І Родней Арісменді — одні з найвідомі- 
іі'.их у себе в країні і за кордоном державних діячів, члени 
парламенту. їх обрав на ці високі пости народ. Нема сумні
вів у тому, що судилища над ними • стануть беззаконням, 
злочином проти демократії. Державний переворот, здійсне
ний найреакційнішою частиною уруївайської вояччини в 
червні минулого року, був викликаний, як це особливо видно 
зараз, страхом перед зростанням в народних масах популяр
ності досвіду ур іду Народної єдності в Чілі. Майже рік 
уругвайська реакція керує країною, широко використовуючи 
проти інакомислячих репресії і насилля. Дії уряду Уруїваю 
іноді надто схожі на безчинства чілійської хунти. Сотні 
справжніх демократів кинуті у тюрми. Ліквідація парламен
ту, переслідування, оголошення «поза законом» Національ
ного конвента трудящих, заборона і розпуск прогресивних 
організацій, жорстока цензура преси — ось віхи наступу на 
демократію в Уругваї. Чи не правда, знайомий почерк.

Змовники намагались переконати народ, то всі ці 
заходи принесуть країні небачене раніше «благоден- 
ствіє». Насправді ж різко підскочили ціни на товари 
першої необхідності, збільшився державшій борг, ар
мія безробітних значно зросла, країну залишають 
кваліфіковані спеціалісти.

Арешт Роднея Арісменді — одна з наіїчорніших 
сторінок в кинзі злочинів уругвайської реакції проти 
демократії. Але, як і судилище над Луїсом Корвала
ном, цен крок свідчить про страх змовників перед ру
хом за соціальні права, про страх перед визнаними 
керівниками цього руху — комуністами Корваланом 
і Арісменді.

Солідарність з патріотами Чілі і Уругваю, виступи 
на захист Луїса Корвалана і Родися Арісменді зро
стають у всьому світі. Народи рішуче вимагають по
новлення демократичних свобод в Чілі і Уругваю, 
звільнення Луїса Корвалана та Родися Арісменді.

Майкл ГЕЙТХАУЗ, 
секретар англійського комітету солідарності 
з Чілі.

ЛІНІ.

СВІЖИЙ ВІТЕР 
НАД ПІРЕНЕЯМИ 
фрапкістіз. Але вперта боротьба робітни
чого класу за лібералізацію внутрішньо
політичного життя робить таке повернен
ня неможливим. Складається широкий 
антидиктаторськиГі фронт, який об’єднує 
робітничий клас, селянство і прогресивну 
інтелігенцію. Загальнонародний рух за 
демократизацію підтримують і гі сили, 
які колись були опорою диктатури, зо
крема. церква. Духовенство, особливо 
молоде, відкрито критикує у своїх про
повідях режим насилля. Немало свяще
ників потрапили за тюремні грати «за 
розповсюдження шкідливих ідей», але це 
не зменшило рішучість решти продовжу
вати боротьбу проти тиранії.

Авангардом прогресивних сил Іспанії 
був і залишається робітничий клас. Од
нією з важливих форм об'єднання навко
ло пролетаріату всіх трудящих, незалеж
но від їх політичних і релігійних переко
нань, є робітничі комісії — нелегальні 
профспілки. Реакція називає їх комуніс

тичними організаціями. Насправді ж, 
членами комісій є і комуністи, і соціа
лісти, і католики, І християнські демо
крати, і представники інших політичних 
течій. Це не політична партія, а союз 
людей праці. Але ми не приховуємо, що 
вважаємо комуністів найвірнішими і по
слідовнішими борцями за демократичну 
Іспанію. Так вважаємо не лише ми. Ось, 
хоча б слова священика — людніш, да
лекої від комуністичних переконань: «У 
всіх поліцейських комісаріатах я бачу 
кров комуністів».

За роки, що минули з часів гро
мадянської війни в Іспанії, виросло 
нове покоління робітничого класу. 
Це покоління пам’ятає імена загиб
лих за свободу. Воно висунуло ти
сячі і тисячі нових стійких борців 
проти диктаторського насилля і 
звірства. Боротьбу іспанського на
роду не можна придушити ніякими 
репресіями. Свіжий вітер віс над 
Піренеями.

Хуліо ТОРРЕС, 
активіст іспанських робітни
чих комісій.

лишнє середовище легше в 
плановому соціалістичному 
суспільстві, що рівняється на 
людину і світле майбутнє, 
ніж в суспільстві, яке рівняє
ться, перш за все, на прибу
ток, а потім хоч і трапа не 
рости. І і раза, дійсно, не 
росте.

Як не росла вона па двох 
забутих островках серед во- 
доиадів і бистрини бурхливої 
річки Спокан в місті тієї ж 
назви на заході Сполучених 
Штатів. Але нині на місці за
бутих залізничних колій і 
складів виросло чудове виста
вочне містечко з парками. 
Тут 4 травня відкрилась між* 

народна виставка «ЕКСПО-71» 
під девізом: «За свіже, онов
лене навколишнє середовище 
завтрашнього дня».

Від всесвітніх виставок о 
Монреалі в І967 році, чи в 
Осаку в І970 році вона відріз
няється спеціалізацією І дещо 
меншою кількістю учасників, 
а також, мабуть, відвідувачів, 
їх передбачається близько 
п’яти мільйонів — в Монреалі 
було в десять разів більше.

Виставка має бути цікавої» 
і корисною. Крім США, в пііі 
беруть участь Радянський Со
юз, Японія, Канада, Австра
лія, ФРН, Іран І Інші країни. 
Відвідувачі радянського па
вільйону переконаються, як 
багато робиться в нашій краї- 

ііі для раціонального викори
стання природних ресурсів.

Мста радянської експози
ції — показати красу наших 
просторів, творчу працю ра
дянських людей по освоєнню 
природних багатств.

Па емблемі «ЁКСПО-/4» — 
три кольори: білий — колір 
чистого повітря, блакитний — 
колір чистої води І зелений — 
колір соковитого листя. Вони 
закликають людей співробіт
ничать в благородній мсті 
збереження нашої планети 
для майбутніх поколінь.

Г. ГЕРАСИМОВ, 
власкор АПІ1.

Нью-Йорк.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 -• 
Кольорове телебачення. Ранко, 
ва гімнастика. (Лі). 9.20 •— Но
вини. (М). 9.30 — Для школя
рів. «Ми приходимо до Пушкі
на». Репортаж із музея-квар. 
тири О. С. Пушкіна. (Ленін
град). 10.00 — «Робітник —. 
моє покликання». Геленарнс. 
(М). 10.30 — Кольорове телеба
чення. М. Горькнй. «Хазяїн». 
Телеспектакль. (М). 11.55 —«
Новини. (К). 12.10 — «Реакцій, 
на суть ідеології 1 політики 
українського буржуазного на
ціоналізму» (К). 13.30 — Ко
льорове телебачення. Кіногри- 
логія «Ходіння но муках». 
Фільм II. «18-й рік». (КЬ 15.2(1
— «Сільські зустрічі». (М)і 
15.55—«У світі книг». (М). 16.20
— Міжнародна виставка «Охо
рона здоров’я-74». (М). 16.50—* 
Кольорове телебачення. Теле» 
вистава багатосерійного ху
дожнього фільму «Кортик». 
II серія. (М). 18.00 — «Делі, 
за днем». (Кіровоград). 18.15
— «Театр «Дзвіночок». (ЛІ),
18.30 — «Шляхами бойової 
слави». (Кіровоград). 19.00 —> 
Програма «Вісті». (К). 19.30 —* 
Концерт. (К). 20.15 — Теле
фільм «Солдатик». (К). 21.00
— «На добраніч, діти!» (К).
21.1.5 — Програма «Час». (ЛІ). 
22.00 — «Сільськогосподар
ський тиждень». (ЛІ). 22.15 —• 
Художній фільм «Ташкснт — 
місто хлібне». (К). 23.55 —*
Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (ЛІ). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Для шко
лярів. «Ми ' приходимо до 
Пушкіна». Репортаж з музея- 
квартнрн О. С. Пушкіна. (Ле
нінград). 10.00 — «Робітник — 
моє покликання». Теленарис. 
(К). 10.30 — кольорове теле
бачення. М. Горькнй, «Хазя
їн». Телеспектакль, (ЛІ). 11.55
— Новини. (К). 12.10 — «Реак
ційна суть ідеології і політи
ки українського буржуазного 
націоналізму». (К). 12.31І —.
Кольорове телебачення. Кіно- 
трилогія «Ходіння по муках». 
Фільм II. «18-й рік». (К). 16.45
— «Населенню про цивільну
оборону». (К). 17.15 — На до
помогу абітурієнтам. «Запро
шуємо на філологічний фа
культет КДУ». (К). 17.30 —
За накресленнями XXIV з’їз
ду КПРС. Тележурнал «Про
грес». (Миколаїв). 18.00 —
Назустріч виборам до Вер
ховної Ради СРСР. (Одеса). 
18.30 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний докумен
тальний фільм «Життя після 
бою». (М). 19.30 — Кубок
СРСР з футболу. Чвертьфі
нал. «Спартак» (М) — «Зоря» 
(Ворошнловград). 21.15 -».
Програма «Час». (ЛІ). 22.00 —• 
Кольорове телебачення. «На
ші сусіди». (ЛІ). 22.50 — Ко
льорове телебачення. «Люби
телям оперети». (ЛІ). 23.20 — 
Повний. (М).

І ЧЕГПВЕР
ПЕРША 11PU1 ГАМЛ. 9.U:> — 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (ЛІ). 9.20 —
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Творчість юних». (М). 
9.55 — Художній фільм «Не
бесний тихохід». (ЛІ). 11.10 — 
Чемпіонат СРСР з фехтуван
ня. Шабля. (Мінськ). 15.55 •— 
Кольорове телебачення» Зу
стріч виборців Ленінською 
виборчого округу міста Киє
ва з кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР, пер
шим секретарем ЦК Ко
муністичної партії Украї
ни В. В. Щербицьким. Кон
церт. (К). 18.00 — Кольорове 
телебачення. Урочистий ве
чір, присвячений 175-річчю з 
дня народження великого ро
сійського поета О. С. Пушкі
на. (М). 21.00 — Програма
«Час». (ЛІ). 21.45 — Ліолодіж- 
па програма «Л плюс Б». 
(Л5). 22.45 — Чемпіонат Євро
пи з боксу серед юніорів. (К), 
23.20 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Творчість юних». (М). 
9.55 — Художній фільм «Не
бесний гихохід». (М). 11.10 —* 
Чемпіонат СРСР з фехтуван
ня. Шабля. (Лііпськ). 15.55 — 
Кольорове телебачення. Зу
стріч виборців Ленінського 
виборчого округу м. Києва а 
кандидатом у депутати Вер
ховної Ради СРСР, першим 
секреіарем ЦК Комуністич
ної партії України В. В. 
Щербицьким. (К). Концерт. 
(К). 18.00 — Програма «Віс
ті». (К). 20.00 — Телефільм 
«Монолог про Пушкіна». (К). 
20.50 — «На добраніч, діїи!» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.45 — ФІльм-олера
«Кам’яний гість». (К). 23.(0 — 
«На ланах республіки». («)• 
23.15 — Вечірні новини. (К).
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На перші курси таких фа
культетів і спеціальностей на
вчання з відривом від вироб
ництва: технологічний факуль
тет, спеціальності: технологія 
поліграфічного виробництва; 
графіка, спеціалізація — 
оформ лення та ілюстрація кни
ги; механічний факультет, спе
ціальності: поліграфічні маши
ни; автоматизація і комплекс
на механізація процесів полі
графічного виробництва; інже
нерно-економічний факультет, 
спеціальності: економіка і ор
ганізація поліграфічної про
мисловості; журналістика, спе
ціалізація — редагування на
уково-технічної інформації та 
рекламної літератури.

Навчання без відриву під ви
робництва:

на заочне відділення за спе
ціальностями: журналістика,
спеціалізація — редагування 
науково-технічної інформації 
та рекламної літератури; гра
фіка, спеціалізація — оформ
лення та ілюстрація книги.

Вступні екзамени проводяться в 
сбсязі’ програми середньої ніколи з 
таких предметів: па спеціальність 
техполоіія поліграфічного виробни
цтва — хімія (усно), математика 
(письмово), фізика (усно), україн
ська мова і література (твір); пі 
спеціальності: поліграфічні машн- 
піі. автоматизація і комплексна ме
ханізація процесів поліграфічного 
виробництва, економіка і організа
ція поліграфічної промисловості — 
математика (письмово й усно), фізи-
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ка (усно), українська або російська 
мова і література (твір); па'спеці
альність журналістка — україи- 
сіка або російська мова і літера
тура (письмово -й усно), історія 
СРСР (усно), іноземна мова (ус
но); па спеціальність графіка ’ — 
рисунок :кива натура — олівець; 
живопис — акварель, гуаш або 
темпера: книжкова композиція
(сюжетна обкладинка чи титульна 
сторінка з ілюстративними, шриф
товими та.декоративними елемента
ми або ілюстрація па розвороті з 
текстом) — олівець, перо або від- 
мивка Тушино: українська або ро
сійська мова і література (письмо
во й усно); історія СРСР (усно).

До заяви на ім’я ректора ін
ституту (єдиної форми) треба 
додати документи про серед
ню освіту (оригінал), характе
ристику для вступу у вуз, ме
дичну довідку (форма N° 286),
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чотири фотокартки (розміром 
3X4 см, без головного убору), 
витяг з трудової книжки або 
книжки колгоспника (для пра
цюючих). Паспорт, військовий 
квиток або приписне свідоцт
во подаються особисто.

Примітки. Особи, які вступають 
на спеціальність графіка, подають 
на перегляд комісії свої творчі ро
боти.

Особам, які вступають до вузу в 
наступні роки після закінчення се
реднього учбового закладу, як пра
вило, необхідно мати стаж прак
тичної роботи не менше б місяців 
за кожний рік, коли воші не на
вчались.

Заяви на спеціальність ден
ного н-звчання, крім графіки, 
приймаються з 20 червня по 
31 липня, на спеціальність гра
фіка — з 1 червня по 10 липня.

Вступні екзамени — з 1 по 
20 серпня, на спеціальність 
графіка — з 11 по 25 липня.

На заочне навчання заяви 
приймаються з 20 квітня по 
31 липня, на спеціальність гра
фіка — з 1 червня по 31 лип
ня.

Вступні екзамени проводя
ться на спеціальність журналі
стика з 6 по 20 серпня, на спе
ціальність графіка — з 10 по 
20 серпня.

За всіма довідками про
вступ до інституту 
до приймальної 
адресою: 290627, 
вул. Підвальна, 17,
Телефон 72-07-93.

комісії
М. ЛьЕІВ-6, 
кімната 42.

РЕКТОРАТ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ N° 2

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1974—1975 навчальний рік

На трирічний строк навчання приймаються юнаки 
та дівчата 1958, 1959 років народження з освітою за 
8 класів для підготоаки: столярів будівельних; маля
рів будівельних; штукатуріч-лицюва.іьннків-плитко- 
внків; слюсарів-вептнляційників по виготовленню де
талей вентиляційних систем.

По закінченні училища учні одержують диплом 
про середню освіту і спеціальність.

З дворічним строком навчання для підготовки: 
малярів-штукатурів; столярів-тсслярів.

З річним строком навчання для підготовки: 
мулярів: матярів; липювальннків-плнтковнків, моза
їстів.

Приймаються без вступних екзаменів юнаки і дів
чата віком 15—20 років ? освітою за 8, 9. 10 класів і 
звільнені в запас воїни.

Зарахованих на навчання забезпечують гуртожитком, па
радигм і робочим одягом, триразовим харчуванням, підруч
никами. Вони одержують третину сум. зароблених ними на 
виробничій практиці. Час навчання п училищі зараховуєть
ся п трудовий стаж.

Училище має новозбудоваїпій. добре устаткований 
к«-милене. в якому є кабінети -т лабораторії, учбові 
м.іпетепііі спортивний та актовий залп, спортивне 
лі гне містечко.

Яри училищі є вечірня школа, діють гуртки технічної 
тглрчості. художньої самодіяльності. спортивні секції.

Вйпусніїикн-нідмініїикп мають право вступати до вищих і 
сч*рр>>і*;х учбових закладів на пі-інгових умовах, а також мо- 

бути направлені у вищі її середні учбові заклади про- 
.-о-техіїічпої освіти, де навчання проводиться при вов- 
<ержаапому забезпеченні.

ІОнави. які проходять гпирічіпій строк навчання, до закін
чення гя на рік після закінчення училища отрнмуюіь гід- 

піп призову ао армії
і3 •тхпчії« ) подають особисто або присилають за- 

яр’, із ззоимсіїиям обраної професії, автобіографію, 
к' '? -тику свідоцтво про народження (орпгі- 

і'лт) :.6нлсіюрт (подається особисто), довідки з 
мі<-’я ипозкич іїїия і про склад сім’ї медичну довід
ку (фоома V 286) 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Ппч.іглк її мтчдпия 1 вересня 1974 року.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер- 

воно^орівська, 23. їхати- тролейбусом № 2 до зупин
ки *Булдєтлль». автобусами №№ 2 14, 15 до зуппн- 
кп -»Мнгуріия», А- 90 Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.

Криворізький 
гірничо-економічний технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

на 1974—1975 навчальний рік

на заочне відділення за спеціальностями

бухгалтерський облік в промисловості (па базі 10 
класів); товарознавство і організація торгівлі продо
вольчими товарами (на базі 10 к, асів); технологія 
приготування їжі (на базі 8—10 класів).

Прийом заяв з 20 травня до 5 серпня.
Адреса технікуму: 321029, м. Кривий Ріг Дніпро

петровської області, ГСН-5, вул. Ногіна, 21.
ДИРЕКЦІЯ.

оникіївське
СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 7

ПРОВОДИТЬ
НАБІР УЧНІВ
НА 1974-75

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

— трактористів - маши
ністів широкого профілю 
(строк навчання 2 роки); 
трактористів - машиністів 
третього класу (строк на
вчання 1 рік); майстрів-на- 
ладчиків тракторів (строк 
навчання 6 місяців); трак
тористів для роботи на 
тракторах Т-150 і Т-150К 
(строк навчання 3 місяці).

Приймають юнаків і дів
чат віком від 15 років з 
освітою за 8—10 класів.

На спеціальність тракторис
та для роботи па тракторах 
Т-150 і Т-І50К приймають 
трактористіп-машиністіи з на
правленнями колгоспів, рад
госпів та інших організацій і 
без направлень. За ними збе
рігається середній заробіток 
за місцем роботи, а в училищі 
нони одержують стипендію 
(20 карбованців на місяць).

Випускники десятих кла
сів і воїни, звільнені в за
пас, навчаються за скоро
ченою програмою і одер
жують стипендію в розмі
рі 85 карбованців на мі
сяць.

Учнів забезпечують без
коштовно гуртожитком, 
спецодягом, триразовим 
харчуванням, вони одер
жують стипендію.

Початок занять з 25 
серпня і далі — в міру 
комплектування груп.

Для вступу в училище по
трібно подати: заяву на ім’я 
директора училища, автобіо
графію, паспорт або свідоцтво 
про народження, свідонтео 
про освіту, довідку з місця 
проживання і про склад сім’ї, 
характеристику зі школи, ме
дичну довідку про профілак
тичні щеплення, чотири фото
картки (3x4 сантиметри).

Адреса училища: 317451, 
Кіровоградська область, 
Маловисківсьиий район, 
с. Оникієве.

ДИРЕКЦІЯ.

Знам’янський сільськогосподарський технікум
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

на 1974—1975 навчальний рік

Технікум готує бухгалтерів і а агроно
мів для сільськогосподарських підпри
ємств. Крім-основної професії випускни
кам агрономічного відділу присвоюється 
спеціальність водія-аматора.

На стаціонарне відділення на перший 
курс, бухгалтерського відділу (строк на
вчання 2 роки 10 місяців) приймаються 
особи з освітою за 8—9 класів; па дру
гий курс бухгалтерського і агрономічно
го (строк навчання 2 роки 6 місяців) 
приймаються особи після 10 класів се
редньої школи.

На заочне відділення па третій курс 
бухгалтерського обліку (строк навчання 
2 роки) приймаються особи з освітою за 
10— 11 класів.

Вступні екзамени* па- базі восьмиріч
ної школи — з української мови (дик
тант). математики (усно); па базі се
редньої школи на бухгалтерське відді
лення — з української мови і літера
тури (твір) математики (усно); па аг
рономічне відділення — з української 
мови і літератури (твір), з хімії (усно).

Без екзаменів приймаються особи, які 
закінчили восьмирічну школу з похваль
ним!: грамотами (відмінники) та серед
ню школу з золотою або срібпою меда
лями випускники середніх професійно- 
технічних училвиі, що одержали дипло
ми з відзнакою, а також офіцери, пра
порщики і мічмани Збройних Сил СРСР 
протягом двох років після звільнення їх 
в запас.

Поза конкурсом при одержанні пози
тивних опіііок па екзаменах зараховую
ться:

На стаціонарне відділення: направле
ні на навчання підприємствами і орга
нізаціями вступники, що мають стаж 
практичної роботи не менше двох років, 
а також військовослужбовці, звільнені 
від служби (протягом двох років після 
звільнення). • . •

На заочне відділення: учасники Вслгь 
кої Вітчизняної війни, направлені у від
повідності з Постановсю ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР від 3 вересня 1966 
року; вступники, що мають стаж прак
тичної роботи за обраною в учбово- ■ 
му закладі (або спорідненою їй) спеці
альністю не менше двох років.

Прийом заяв; па базі 8. 9 класів — до 
31 липня 1974 реку, на базі ссрсдпьої 
школи па стаціонарний відділ — до 14 
серпня, на заочний відділ — до 10 серп
ня 1974 року.

До заяви потрібно додати; документ -І 
яро освіту (в оригіналі); медичну довід
ку за формою № 286; чотири фотокарт- г 
кн (без головного убору) розміром 3X4 
см. Свідоцтво про народження або пас
порт, військовий квиток або приписне 
свідоцтво подаються особисто. Направ
лення за встановленою формою. Вступ- . 
пики із стажем практичної роботи не 
менше двох років до заяви додають ви
писку з трудової або колгоспної кпиж- 
кн, завірену керівником підприємства.

Вступні екзамени: па базі восьмиріч
ної школи з І но 20 серпня, на базі се
редньої школи — з 15 по 20 серпня 1974 
року.

Початок навчання з 1 вересня 1974 
року.

Для вступників організовуються кур-* 
си но підготовці до вступних екзаменів.

Зараховані па стаціонарне відділення 
учні забезпечуються стипендією і гурто
житком па загальних підставах.

При технікумі є їдальня, кінозал, 
спортзал.

Адреса технікуму: п/в Шамівкз Зна- 
м’яиського району Кіровоградської об
ласті. Проїзд від етапнії Знам’янка ав
тобусом, г.і стптгь 10 кілометрів.

ДИРЕКЦІЯ-

Кіровоградський технікум радянської торгівлі

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учнів

Технікум готує для си
стеми радянської торгівлі 
фахівців з таких спеціаль
ностей: технологія готуван
ня їжі (строк навчання — 

З роки 6 ’ченців): товаро
знавство і організація тор
гівлі продовольчими гора-

?) Наша адреса і телефони Газета виходить' 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. і. Кировоград.

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

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

поліграфії і книжкової торіівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпкн, 2.

БК 04179. Індекс 61 197, Зам. № 13234. Типаж 59 790.
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рами (строк навчання 3 ро
ки); товарознавство і орга
нізація торгівлі промисло
вими товарами (сірок на
вчання 3 роки).

До технікуму приймають 
осіб віком до ЗО років з ос
вітою за 8 класів. Осіб, на
городжених похвальною 
грамотою, зараховують до 
технікуму без вступних ек
заменів.

Прийом документів ло 
ЗІ липня.

Вступні екзамени з 1 до 
20 серпня з таких предме
тів: російської або україн
ської мови (дпктзнг) мате
матики (усно).

До заяви на ім’я днрек-

додати такі -документи: свіч 
доцтво про закінчення піко* 
лп (оригінал), 4 фотокарТ; 
ки (3x4 см), довідку про 
стан здоров’я (форма 286)’.-

Зараховапі до технікум}/ 
одержують стипендію нц 
загальних підставах. При 
технікумі працює їдальня'.-

Заочний відділ технікум^, 
готує фахівців, тих жеспс* 
ціальпостей без відриву від 
виробництва. гх

Приймаються особи, які 
мають практичний стаж ро
боти в торгівлі її освіту за 
10 класів.

Адреса технікуму: м. Кі
ровоград, вул. Нова, 5, тсл, 

4-14-82.
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