
У СВЯТКОВО прикра
шеному Палаці куль' 

тури хіміків міста Дніпро- 
дзержинська 6 червня 
відбулася зустріч ви
борців Баглійського ви
борчого округу Дніпропет
ровської області з канди
датом у депутати Верхов
ної Ради УРСР — членом 
Політбюро ЦК КПРС, пер
шим секретарем ЦК Ком
партії України Володими* 
ром Васильовичем Щер- 
бицьким.

Зустріч відкрив перший 
секретар Баглійського рай
кому партії 1. І. Бражник.

Бригадир слюсарів Дні- 
продзержинського хім
комбінату, Герой Соціа
лістичної Праці В. С. Гор- 
баньов — довірена особа 
кандидата в депутати — 
розповів про життя і ді
яльність тов. В. В. Щер- 
бицького і закликав учас
ників зустрічі, всіх вибор
ців округу в день виборів 
одностайно віддати за 
нього свої голоси.

На зустрічі також висту’ 
пили бригадир Дніпро- 
дзержинського молочного 
заводу Л. О. Мошура, ди-

з’їзду КПРС по приросту 
загального обсягу промис
лового виробництва і дати 
за п’ятирічку понад план 
промислової продукції на 
суму близько 6,5 мільярда 
карбованців. Позитивні 
зміни відбулись і в розвит
ку сільського господар
ства.

Успіхи, досягнуті в роз
витку народного госпо
дарства, створили добру 
основу для здійснення го
ловного завдання, постав
леного XXIV з’їздом пар
тії, — значного підвищен
ня життєвого рівня радян
ських людей. Зростають 
реальні доходи, заробітна 
плата робітників і служ
бовців, доходи колгоспни
ків, виплати із суспільних 
фондів споживання. Швид
кими темпами зростає та
кож споживання основних 
товарів масового попиту. 
Здійснюється широка про
грама житлового будівни
цтва.

Тов. В. В. Щербицький 
зазначив, що в усіх наших 
успіхах, в усіх досягненнях 
радянського народу є і 
гідний вклад трудящих
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Зустріч виборців
з тов. В. В. Щербицьким

ректор Дніпродзержин- 
ського коксохімзаводу 
імені Орджонікідзє П. О. 
Власов, вчителька міської 
середньої школи № 21 
В. І. Мартиненко, секре
тар парткому Баглійського 
коксохімзаводу С. І. Мих- 
но, учениця міського про
фесійно-технічного учили
ща № 23 Надія Пащенко, 
бригадир монтажників спе
ціалізованого управління 
«Хіммонтаж-208» В. В. Стрі
лецький, перший секретар 
Дніпродзержинського мі
ськкому партії О. Ф. Гор
дієнко.

Промовці з почуттям 
гордості говорили про ве
ликі досягнення, яких до
бився радянський народ 
під мудрим керівництвом 
Комуністичної партії.

Потім виступив тов. В .В. 
Щербицький, тепло зустрі
нутий присутніми. Він ви
словив сердечну подяку 
всім трудящим Баглійсько
го виборчого округу 
м. Дніпродзержинська, які 
знову висунули його своїм 
кандидатом у депутати 
Верховної Ради УРСР. Всі 
кандидати непорушного 
блоку комуністів і безпар
тійних розглядають до
вір’я виборців насамперед 
як прояв беззавітної від
даності нашого народу 
справі Комуністичної пар
тії, як одностайне схвален
ня її ленінської генераль
ної лінії, внутрішньої і зов
нішньої політики.

Далі промовець охарак
теризував період, що ми
нув після попередніх ви
борів до Верховної Ради 
республіки. Радянський на* 
род досяг нових великих 
успіхів у дальшому роз
витку економіки, підви
щенні народного добробу
ту, зміцненні нашої соціа
лістичної держави, мо
рально-політичної єдності 
всього суспільства.

У єдиному народногос
подарському комплексі 
країни динамічно розви
вається економіка і нашої 
республіки. Нині Україна 
дає промислової продук
ції в два з половиною ра
зи більше, ніж її виробляв 
весь Радянський Союз у 
довоєнному 1940 році. За
раз уже можна впевнено 
сказати, що у нас є мож
ливість розв’язати постав
лене ЦК Компартії Украї
ни завдання — достроко
во, у вересні цього року, 
виконати Директиви XXIV

Дніпропетровської облас
ті і міста Дніпродзержин
ська. Спинившись на пи
таннях дальшого розвитку 
міста, перший секретар 
ЦК Компартії України під
креслив, що Центральний 
Комітет партії наполегли
во вимагає від усіх партій
них, радянських, профспіл
кових та господарських 
органів постійно і пред
метно займатися поліп
шенням умов праці і по
буту наших людей.

Гідно оцінюючи досяг
нуте, сказав далі промо
вець, ми повинні завжди 
чітко бачити і нерозв’язані 
завдання, недоліки, вияв
ляти наявні резерви ви
робництва. Необхідно на
полегливо підвищувати 
ефективність суспільного 
виробництва, якість про
дукції, поліпшувати управ
ління виробництвом.

Радянські люди глибоко 
усвідомлюють нерозрив
ність своїх трудових зу
силь з успіхами на міжна
родній арені. Головним 
досягненням нашої зов
нішньої політики є те, що 

•ось уже четверте десяти
річчя радянський народ 
живе в умовах миру. Фор
мування всієї нашої внут
рішньої і зовнішньої полі
тики, а також її практичне 
здійснення справедливо 
зв’язується як у нашій 
країні, так і в усьому світі, 
з величезною плодотвор
ною діяльністю ЦК КПРС, 
його Політбюро, з ім’ям 
Генерального секретаря 
ЦК нашої партії товариша 
Л. І. Брежнєва.

Наприкінці тов. В. В. 
Щербицький сказав, що 
наступні вибори стануть 
переконливим свідченням 
довір’я і підтримки трудя
щими України, як і всім 
нашим народом, політики 
Комуністичної партії і Ра
дянської держави. Не мо
же бути сумніву в тому, 
що ми успішно завершимо 
останній рік п’ятирічки, 
виконаємо всі основні зав
дання, поставлені XXIV 
з’їздом партії, і гідно зу
стрінемо XXV з’їзд КПРС.

Тов. В. В. Щербицький 
ще раз щиро подякував 
виборцям за виявлену 
честь і запевнив, що від
дасть усі свої сили і знан
ня, щоб виправдати це ви’ 
соне довір’я, побажав дні- 
продзержинцям нових ус
піхів у праці на благо на
шої любимої Батьківщини,

В обстановці великого трудового і 
політичного піднесення комсомольці 
і молодь міста Олександрії і Улья
новського району, як і весь радян
ський народ, зустріли 30-річчя Пе
ремоги у Великій Вітчизняній війні. 
Серед комсомольсько-молодіжних 
колективів, молодих трудівників ши
роко розгорнувся рух за гідну 
зустріч XXV з’їзду КПРС. Змагаю
чись за виконання і перевиконання 
завдань дев’ятої п’ятирічки, про
довжуючи славні традиції стаханов- 
ського руху, вони намагаються пе
ретворити кожен передз'їздівський 
день в день самовідданої продук
тивної праці.

Разом з тим в роботі Олександ
рійської міськЬї і Ульяновської ра
йонної комсомольських організацій 
по мобілізації комсомольців і моло
ді на успішне виконання соціаліс
тичних зобов'язань 1975 завершаль
ного року дев’ятої п'ятирічки і гід
ної зустрічі XXV з'їзду КПРС, 
в організації контролю за виконан
ням особистих соціалістичних зобо
в'язань є ряд недоліків.

Відзначаючи позитивну роботу 
комсомольських організацій міста 
Олександрії і Ульяновського району, 
бюро обкому ЛКСМУ постановляє 
усунути наявні недоліки в питанні 
мобілізації молоді на успішне вико'

нання завдань завершального року 
п’ятирічки. З метою підвищення 
відповідальності членів ВЛКСМ за 
доручену справу розвивати критику 
і самокритику, турбуватися про 
виховання у комсомольського акти
ву об'єктивного, самокритичного 
ставлення до результатів своєї ро
боти, нетерпимості до недоліків.

Міськкомам, райкомам, комітетам 
первинних комсомольських органі
зацій згідно цієї постанови необхід
но мобілізувати комсомольців, всіх 
юнаків і дівчат області включитись 
в патріотичний рух під девізом «П’я
тирічці переможний фініші XXV з'їз
ду КПРС — ударний труд, високу 
якість роботи, відмінне навчання!». 
Комітети повинні очолити рух по 
широкій пропаганді і розповсюд
женню трудових ініціатив і почи
нань молоді, добиватись створення 
необхідних умов для виконання до
даткових соціалістичних зобов’язань 
кожним молодим виробничником,
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Фото С. ФЕНЕНКА. 

Долинський район.

Тепло і гостинно зустрічали молоді москвичі своїх 
ровесників з Чехословаччини. Близько восьмисот мо
лодих робітників і селян, вчених і студентів приїхали 
в Радянський Союз для участі у Днях дружби радян
ської і чехословацької молоді, які проходять з 5 по 
14 червня.

Цього року Дві дружби присвячуються 30-річчю 
Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні і 30-й річниці визволення Чехословаччини від 
фашизму.

, Молоді посланці братньої республіки побувають у 
Києві, Волгограді. Свердловську, Гомелі, Чернігові, 
Воропежі, Тулі, Владимврі, Саратові, Ужгороді. 
Юнаки і дівчата познайомляться з діяльністю ВЛКСМ 
по виконаппю рішень XXIV з’їзду КПРС, XVII з’їзду 
ВЛКСМ, досвідом роботи по комуністичному вихо
ванню радянської молоді.

Гостей з Чехословаччини прийматимуть молоді ро
бітники па заводах, фабриках країни, відбудуться 
зустрічі з ветеранами праці,, передовиками виробни
цтва, діячами культури і мистецтва. Юнаки і дівчата 
з ЧССР візьмуть участь у конкурсах професійної 
майстерності, спортивних змаганнях.

Члени делегації Соціалістичної Спілки Молоді 
ЧССР на чолі з головою ЦІ\ ССМ 1. Поледннком по
клали вінки до Мавзолею В. І. Леніна і могили Неві
домого солдата. Тут, біля Кремлівської стіїтн, біля 
Вічного вогшо вони вшанували нам ять радянських

ВІВТОРОК, 10 червня 1975 року
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В ОБКОМІ ЛКСМУ

ГІДНУ ЗУСТРІЧ
••XXV З’ЇЗДУ КПРС

широко використовувати моральні 
стимули заохочення переможців пе* 
редз’їздівської вахти.

Міськкоми, райкоми комсомолу 
повинні добиватися підвищення ролі 
комітетів комсомолу профтехучилищ 
і базових підприємств в питаннях 
росту майстерності молоді, поліп
шення її професійної і загально
освітньої підготовки.

Під час передз’їздівської вахтц 
необхідно підвищити роль керівни
ків комсомольсько-молодіжних ко
лективів, молодих майстрів в забез
печенні виконання соціалістичних 
зобов’язань молоддю, особистих 
комплексних планів «Вчитися кому
нізму». Міськкоми і райкоми комсо
молу повинні проаналізувати стан і 
поліпшити керівництво змаганням 
комсомольців і молоді за успішне 
виконання соціалістичних зобов’я
зань 1975, завершального року п'я
тирічки, за гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС.

І

РЭУ АЗІ

НА МІЖПЛАНЕТНІЙ
ТРАСІ— 

АВТОМАТИЧНА 
СТАНЦІЯ „ВЕНЕР А-9“ 
ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС {

Відповідно до програми 
дослідження космічного про
стору і планет сонячної си- і 
стеми 8 червпя 1975 року в 
Радянському Союзі здійс
нено запуск автоматичної 
міжпланетної станції «Веч 
нера-9».

Основною мстою запуску 
станції е продовження на
укових досліджень планети 
Венера і простору, який її 
оточує, виконуваних з доно-? 
могою авоматичних апарат 
ті в.

Бортові системи станції 
сВепера-9» працюють нор
мально. Керування польок 
том автоматичної міжпла* 
нетної станції «Венер а-9* 
здійснюється з Центру дач 
лекого КОСМІЧНОГО зв’язку. І 

Координаційно - обчислюй 
вальний центр обробляв 
одержувану інформацію. <’

ДРУЖБІ МІЦНІТИ 
воїнів-внзволнтелів, які віддали своє життя в бороть-? 
бі проти фашизму.

У ЦК ВЛКСМ відбулась розмова. Перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельштков розповів членам де
легації ССМ про діяльність ВЛКСМ у знаменний рік 
30-річчя Перемоги радянського народу у Великій Віт-» 
чпзпяній війні, про роботу, спрямовану па успішне 
завершення планів дев’ятої п’ятирічки, гідну зустріч 
XXV з’їзду КПРС.

Увечері в Центральному музеї Збройних Сил СРСР 
члени делегації ССМ ЧССР зустрілися з ветеравамн 
Великої Вітчизняної війни, учасниками боїв за виз
волення Чехословаччини. які звернулися до молоді з 
закликом примножувати революційні і бойові тради
ції. Для чехословацької молоді ювілейний рік став 
оглядом успіхів у праці і павчавні. У цей рік більш 
як мільйон юнаків і дівчат взяли участь в «Експеди- 

нії-30». Вони пройшли місцями боїв Радянської Ар-: 
мії, чехословацьких партизанів, повстанців.

Гості сфотографувалися з ветеранами війни біля 
святині радянського народу —• Прапора Перемоги. 
Цього почесного права активісти ССМ ЧССР удостоє-1 
ні за великий вклад у розвиток і зміцнення дружби 
між народами і молодію двох країНі
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СЕКРЕТАР комсомольської 
організації колгоспу імені 

40-річчя Жовтня Наталя Дмит
ренко була відвертою:

—і Питання про участь моло
ді у'.жнивах ще не обговорюва
ли. ^Орієнтувалися по строках 
минулорічних жнив і не враху
вала, що нинішня косовиця 
почнеться раніше. Та питання 
це в загальному плані є. Роз
глянемо його. І комсомоль- 
сько(-молодіжний екіпаж ство
римо.

Виявилось, що комсомоль
сько-молодіжний екіпаж, про 
який в райкомі комсомолу за
певняли, що він є, буде лише 
створюватися.
А ЛЕ коли члени бригади по- 
** бували на польових табо
рах бригад і оглянули комбай
ни, виявилось, що підстав для 
оптимізму не так вже й багато. 
Бо деякі комбайни не готові до

Рейд газети „МК“ та обласного штабу „КП“

„ЗАГУБИЛИ“... КОМБАЙНА

виходу в поле.
Друга тракторна бригада. На 

машині молодого механізатора 
Миколи Шаховського не відре
монтованих «дрібничок» більш 
НІЖ ДОСИГ/.

На комбайні безверхніх не 
скрізь закрито канали втратам, 
зокрема — в приймальній ка
мері, бункері. Фартух похилої 
камери не замінено.

— Сім комбайнів ремонтува
ли ще взимку. У майстерні 
«Сільгосптехніки», — пояснили 
механізатори, — вони й досі 
недоукомплектовані деякими 
вузлами, деталями. Доводиться 
ходити в майстерню, щоб їх 
одержати.

Та й в тракторній бригаді 
№ 3 комбайни не перевіряли
ся на герметичність, з двох на
явних косарок для збирання 
гороху не відремонтована жод
на. Новенька «Нива» на третій 
бригаді, жатка для неї — на 
першій.

У обох бригадах плани зби
рання ранніх зернових відсутні. 

За умілої організації праці в гос
подарстві давно могли б впоратися 
з ремонтом, бо не досвідчених спе- 
ціалісііо, механізаторів тут досить. 
Та раніше час дозволяв чекати і ні
хто не поспішав ліквідувати «дріб
нички». Не проявили потрібної ак
тивності і оперативності комсомоль
ські активісти. Дивно, що комітет 
комсомолу . питання про жнива, 
створення комсомольсько-молодіж
нії^ екіпажів розглядатиме пізно, 
коли косовиця, можливо, іі почне
ться. Члени комітету комсомолу 
вважають, що можна створити однії

комсомольсько-молодіжний екіпаж, 
голова колгоспу — два. Та іі фак
тично, обидва колективи скомплек
товані, їх потрібно лише затверди
ти. ІІс потурбувалися комсомольські 
активісти господарства, як минуло
го року, про створення механізато
рам належних умов праці, відпо
чинку тощо.

У тракторній бригаді колгоспу 
«Комінтерн», яку очолює Герой Со
ціалістичної Праці 1. К. Гииляк, 
комбайни, жатки, косарки — на лі
нійці готовності. Тут навіть відре
монтовані усі силосозбиральні ком
байни, три з чотирьох — кукурудзо
збиральні.

— Навантаження на комбайн 
— сто сімдесят шість гекта
рів, — розповів Іван Кирило- 
зич. Плануємо зібрати ранні 
зернові днів за вісім. Молоді 
механізатори — наша ударна 
сила.

У тракторній бригаді цього 
ж господарства, яку очолює 
Г. Д. Рогоза, теж вся збираль
на техніка на лінійці готовності. 
Тут, як і в інших господарствах, 
нарікають на низьку якість ра* 
монту комбайнів в майстернях 
та відділеннях райоб’єднання 
«Сільгосптехніки».

Чому це так, ми й намагалися 
одержати відповідь у головно
го інженера райоб’єднання 
«Сільгосптехніки» С. Ф. Лади- 
женського. Виявляється, що 
слюсарів та інших ремонтників 
тут немає. Механізатори госпо
дарств проводять ремонт сво
їх же комбайнів під наглядом 
І. С. Волошка. Часто-густо в 
колгоспи, радгоспи комбайни 
доставляють недоукомплекто
ваними різними деталями та 
вузлами, а потім «забувають» 
їх віддати. Уже з господар
ствах механізаторам доводи
ться закривати канали втратам.

Здивувало членів бригади те, що 
до цієї гарячої пори в райвідділеп- 
ііі «Сільгосптехніка» не знають, 
скільки ж комбайнів стоїть иа ре
монті. Члени бригади у день пере
вірки підрахували: за документа
ми — тридцять три. Потім нові рі
шення: двадцять вісім, двадцять 
дев’ять. А яка ж цифра дійсна? Де 
«загубили» комбайна?

Не все гаразд із строками ре
монту, На центральному відділен
ні, наприклад, стоїть СК-1 радгоспу 
імені Куйбишева, який доставили 
сюди ще в березні. Два СК-4 кол
госпу імені Суворова ремонтуються

ще з 16 квітня. Взагалі, оператив
ного плану ремонту зернозбираль
ної техніки немає теж.

У районі ще не готові до ви
ходу в поле 48 — п’ята частина 
наявних комбайнів. Дане ста* 
новище — на комбайн припа
дає понад 200 гектарів ранніх 
зернових —- викликає занепо
коєння. Його можна пояснити 
тим, що в багатьох господар
ствах пізно розпочали ремонт 
зернозбиральної техніки, рай
об’єднання «Сільгосптехніки» 
несвоєчасно і а недостатній 
кількості забезпечують госпо
дарства запчастинами, А комі
тети комсомолу господарств 
чекають вказівок, хоча до по
чатку косовиці лишилися ліче
ні ДНІ.

С. ШЕВЧЕНКО — голов
ний інженер відділу меха
нізації і електрифікації об
ласного управління сіль
ського господа рств а, 
Д. ОТЯН — головний ін
женер районного управлін
ня сільського господарства, 
С. СТЕПАНОВ — другий 
секретар райкому комсомо
лу, В. ДЖИГАЛЮК — ме
ханізатор колгоспу «Комін
терн», Ю. ЛІВАШНИКОВ 
— спецкор «Молодого ко
мунара».

Бобринецькии район.

ВОНИ ВИПРАВДАЮТЬ ДОВІР’Я
Відбулися зустрічі з виборцями

дією Панасівною Спідар, в Ново- 
українському районі но Повоукра- 
інському виборчому округу № 66 
слюсарем Новоукраїнського цукро
заводу Іваном Олександровичем 
Болтяном.

В Будинку культури с. Мартопо- 
ша Новомиргородського району від
булася зустріч виборців з кандида
том у депутати обласної Ради де
путатів трудящих ио Мартонісько- 
му виборчому округу заступником 
голови облвиконкому обласної Ра
ди депутатів трудящих Євгенією 
Михайлівною Чабаненко.

Зустріч відкрив голова виконко
му Новомиргородської районної 
Ради депутатів трудящих Ф. М. 
Ткачепко.

Довірена особа — директор Мар- 
топіської середньої інколи О. В. Си
доренко розповів присутнім про 
трудову і активну громадську ді
яльність Євгенії .Михайлівни.

У своїх виступах голова колгоспу 
імені XXII з'їзду КГІРС О. П. Ко- 
попат, голова виконкому Осігпіяіі- 
ської сільської Ради депутатів тру
дящих В. Максимепко, голова Мар- 
томського сільського споживчого 
товариства К. Ф. Мурзак, директор 
ГІурпурівської восьмирічної школи 
І. С. Скачко розповіли про тс, як 
їхні колективи готуються відзначи

ти вибори хорошими виробничими 
показниками, закликали виборців 
віддати свої голоси за Є. М. Чаба
ненко.

Па зустрічі виступила Є. М. Ча
баненко, яка щиро, подякувала за 
виявлене їй довір'я і запевнила 
присутніх, що завжди служитиме 
радянському народові, віддаватиме 
всі свої сили па благо любимої 
Батьківщини, спразі будівництва 
комунізму.

Цього ж дня відбулися зустрічі 
виборців з кандидатами у депутати 
обласної Ради депутатів трудящих 
в Гай веронському районі по Мо- 
щснському виборчому округу № 13 
ланковою колгоспу «Україна» Га
линою Ннкнфорівною Пересунчак, 
по Заваллівському виборчому ок- 

.ругу № 11 машиністом екскаватора 
виробничого об’єднання «Кірозо- 
градграфіт» кавалером ордена 
«Знак Пошани» Семеном Іванови

чем Паламарчуком, по Гаіівороп- 
ському міському виборчому округу 
№ 8 кухарем відділу робітничого 
постачання станції Гайворон ІІа-

Відбулпся зустрічі виборців з 
кандидатами у депутати обласної 
Ради депутатів трудящих в Мало- 
апенінському районі по Злипському 
виборчому округу № 45, дояркою 
колгоспу «Перше травня» Вален
тиною Яківною Махно, по Маловпс- 
ківському виборчому округу Хз 46 
лаборантом молочнотоварної фер
ми колгоспу «Родина» Надією Кар- 
гіівпою Кондратенко, по Мануйлів- 
ському виборчому округу № 47 
слюсарем Маловисківського цукро
заводу Олександром Володимирови
чем Гнатушенком, в ІІовомпргород- 
ському районі по ІІовомнргород- 
сько.му міському виборчому окру
гу № 60 — зі зварницею плодокон

сервного заводу Надією Миколаїв
ною Агеєвою, в Опуфріївському ра
йоні по Павлнському виборчому 
округу № 84 із завідуючою птахо
фермою колгоспу імені Комінтерну 
Лідією Антонівною Швачко.

А. МАЗУР, 
інструктор оргіиструкторсько- 
го відділу облвиконком}'.

♦ Конфуз з демократією 
на сесії НА ТО

ф Італія напередодні ви
борів

ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТАРС

За чверті, століття Існування 
Північноатлантичного блоку 
лише тричі в сесії ради 
МАТО брали участь глави 
держав і урядів — президен
ти і прем’єр-міністри. Цс бу
вало щоразу, коли справи у 
головному воєнному союзі ка
піталістичних держав ішли 
особливо погано.

ТЕМА:
АТЕЇСТИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БОРОТЬБИ З РЕЛІ
ГІЄЮ РОЗГЛЯНУЛА МІСЬКА НАУКОВО-ПРАК
ТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, ЯКА ВІДБУЛАСЬ В КІ
РОВОГРАДІ.,

ТЕМА її: «XXIV З’ЇЗД КПРС І ЗАВДАННЯ ПО
СИЛЕННЯ АТЕЇСТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТРУ
ДЯЩИХ». І

В роботі конференції взяли участі, секретарі рай
комів партії тії секретарі райкомів комсомолу міста, 
секретарі первинних партійних організацій, педагоги, 
лікарі, працівники культосвітніх установ, лекторн-агі- 
татори. ’ •

Відкрив конференцію секретар міського комітету 
партії К. II. ІЦдідько. З доповідями «XXIV з’їзд 
І\ГІРС і завдання посилення атеїстичного виховання 
трудящих», «Радянське законодавство про релігійні 
культи» та висвітленням досвіду роботи з атеїстично
го виховання серед трудящих обласного центру ви
ступили завідуючий відділом пропаганди і агітації 
Кіровоградського міськкому партії А. І. ІІіцой, упов
новажений ради в справах релігії при Раді Міністрів 
СРСР по Кіровоградській області І. Ф. Патерило, за
ступник секретаря парткому заводу «Червона зірка» 
М. Д. Скобслєвіа, завідуючий кабінетом політичної 
освіти Кіровського райкому партії ГІ. Р. Поліщук, 
завідуюча міською бібліотекою імені Т. Г. Шевченка’ 
В. М. Дигало, завідуюча бюро міського ЗАГСУ О. Г. 
Кирилова, перші|й секретар міського комітету ЛКСМ 
України М. Л. Соколянський та інші.

Учасники конференції прийняли рекомендації по 
поліпшенню атеїстичного виховання трудящих та 
впровадженню нових радянських обрядів.’

Північно
атлантичний блок: 
яка ж позиція 
в силі?

Саме в таких умовах і про
ходила цими днями сесія ра
ди ІІАТО в Брюсселі. Підсу
мувати причини кризи атлан
тичної иолітнки можна так: 
імперіалістична доктрина «з 
позиції сили» прийшла в оче
видну суперечність з основ
ними' тенденціями сучасного 
розвитку міжнародних відно
снії, насамперед з розрядкою 
напруженості.

Ця суперечність виявилась і 
на сесії. Як відомо, політика 
«з позиції сили» передбачає 
насамперед гонку озброєнь, 
яка проводиться під акомпа
немент брехливих тверджень 
про необхідність захисту «за
хідної демократії» від «ра
дянської загрози*.

Такі тези прозвучали на 
Брюссельській сесії у висту
пах генерального секретаря 
МАТО И. Лунса і деяких Ін
ших її учасників. Разом з тим 
ряд керівників країн — чле
нів ВАГО заперечував їм. Ні
якого ентузіазму ке зустріли 
у західноєвропейських країнах 
заклики США до збільшення 
воєнних витрат. Річ у тому, 
що в умовах нинішньої еконо
мічної кризи тягар гонки 
озброєнь відчувається особли
во гостро. З другого боку, 
процес розрядки міжнародної 
напруженості вже чималою 
мірою підірвав міф про «ра
дянську загрозу».

З іншою тезою — про «за
хист демократії» — на сесії в 
Брюсселі стався, можна сказа
ти, прямий конфуз. Представ
ники США порушили питання 
про підключення до НАТО 
франкістської Іспанії, яка ма
ла замінити «ненадійну Пор
тугалію». Однак більшість 
країн — членів НАТО (серед 
них Голландія, Данія, Норве
гія і навіть Англія — най
ближчий партнер США) від
мовились обговорювати це пи
тання. Справді, як писала іта
лійська «Мессаджеро», «зо
бразити диявола як святого» — 
завдання непосильне.

В усьому цьому не можна 
не побачити очевидної супе
речності. Але, як уже було 
сказано, вона відображає ре
альну дійсність: політика
НАТО «з позиції сили» і між
народна розрядка справді 
несумісні,

Виборці 
чекають змін

15 червня и (талії відбудуться 
вибори до обласних, провіпці- 
альних і муніципальних орга
нів влади, інтерес, який ви
кликають ці вибори як у са
мій Італії, так і за її межами, 
пояснюється тим, що їх ре
зультати напевно позначаться 
ис тільки на розподілі місць ■ 
органах місцевого самовряду
вання, а іі па державній по
літиці Італії в цілому.

Атлантична пропаганда і ре
акційна преса в самій Італії 
намагаються вчинити тиск па 
виборців з тим, щоб примусити 
їх юлосувати за кандидатів 
христия іісько-демократ іншої та 
інших буржуазних партій. На- 
товські кола найбільше турбув 
зовнішньополітичний курс цієї 
країни. Як відомо. ' справи 
НАТО в районі Середземно
мор’я нині дуже погані у 
зв’язку з надійним фашист
ських режимів у Португалії І 
Греції, виходом останньої з 
військової організації блоку, 
наміром Туреччини обмежити 
свій вклад у НАТО тощо. Ат
лантичні стратеги побоюються, 
що коли перемогу па виборах 
здобудуть ліві партії, то й 
Італія перестане бути «надій
ним» членом НАТО.

Тим часом багато фактів го
ворять про те, що позиції 
правлячої християнсько-демо
кратичної партії в ряді облас
тей і провінцій країни дужо 
похитнулися, що вибори мо
жуть привести до серйозного 
зрушення на користь прогре
сивних сил. Тепер комуністи 
разом з соціалістами керують 
місцевими органами влади у 
трьох «червоних» областях 
Тоскані, Умбрії і Емілії-Ро- 
маиьї. Як показують поперед
ні опити виборців, на ниніш
ніх виборах «червоними» мо
жуть стати також Ломбардія, 
Лігурія, П’ємонт і навіть сто
лична область Лаціо, де роз
ташований Рим і де реакція в 
минулому мала панівні пози
ції.

Характеризуючи ста новії іц» 
в країні, генеральний секретар 
італійської Компартії Е. Бер- 
лінгуер особливо підкреслив 
погіршення становища молоді, 
яка зазнає величезних трудно
щів у пошуках роботи. За од
ностайною думкою італійських 
оглядачів, більшість з 2,5 
мільйона молодих людей, які 
вперше здобули недавно право 
голосу (Під тиском демокра
тичних сил виборчий ценз бу
ло знижено до 18 років), про
голосує за прогресивні партії, 
які йдуть на вибори з програ
мою, що відображає інтереси 
трудящих.

Обстановка в країні напру
жена до краю. В цих умовах 
вибори набувають характеру 
гострої політичної проби сил 
між демократичним і реакцій
ним таборами.

(ТАРС).
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До 70-річчя революції 1905—1907 рр.

ЗА ДОРУЧЕННЯМ ЛЕНІНА
АРТЕМ (Ф. СЕРГЕЕВ) НА Е<Л ИСАВЕТГРАДЩИНІ

1

Фонди постійного Зберігання об
ласного державного архіву попов
нились новими колекціями фото
копій про перебування в нашому 
краї (на тодішній Єлнсаветград- 
іцині) стійкого більшовнка-леціп- 
ця Федора Андрійовича Сергеева 
.(Артема), У газеті «Искра» від 15 
серпня 1903 р. було вміщене пові
домлення про діяльність Єлисавет- 
градської організації РСДРП про
тягом 1902—1903 років. За цей пе
ріод вона в ході масової револю
ційної боротьба до певної міри за- 
гаР7ЛДлась 1 йапередодні II з’їзду 
РСДРП заявила про цілковите ви
знання «Искры» своїм керівним

органом та висловила своє палке 
бажання приєднатися до нього.

Дещо пізніше, наприкінці того 
ж року Артем встановив тісні не
легальні контакті! з місцевим комі
тетом РСДРП, спрямовував діяль
ність революційно настроєних груп 
Єлпсаветграда й повіту. За дору
ченням В. І. Леніна і Південного 
бюро ЦК на початку 1904 року по
лум’яний революціонер, таланови
тий організатор і пропагандист 
марксизму прибув до міста. Тут 
він продовжує формувати більшо
вицьку організацію, всіляко сприяє 
посиленню її впливу на робітничі

Si’
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Теплий, гостинний прийом у Палаці 
культури імені Жовтня заводу «Червона 
зірка» влаштували Кіровограді творчо
му колективу Сумського обласного ук
раїнського музично-драматичного театру 
імені М. С. Щепкіпа, який почав гастролі 
виставою «Піднята цілина» за другою 
частиною однойменного роману М. О. 
Шолохоза.

З вітальним словом звернувся до гос
тей заступник голови Кіровоградської 
міської Ради депутатів трудящих В. І. 
Агафіпець. У відповідь заслужений ар
тист УРСР актор Сумського театру 
А. Носачоз подякував присутнім і висло-

к
?

0 РОЗВАЖЛИВИЙ РОЗЧЕРК КАНІКУЛ
0 ВАЖКІ ПЕРЕДУМОВИ ЛЕГКОГО ВІДПОЧИНКУ
0 «МІНУС» — У ПЕРСПЕКТИВІ «ПЛЮС»?

З ВІДЧИНЕНОГО вікна лнпе музика. Мелодію баяна 
підхоплює кілька дівочих голосів, невміло-несміли

во, а затим все стрункіше й стрункіше і пісня вже зву
чать на подвір’ї заклично і весело. Останні акорди її 
проводжають з подвір'я загін дітвори, який простує на 
екскурсію. А в повітрі вже пробивається запах смачного 
обіду, віщуючи пору веселого передзвону ложок.
"Уїсь таким і застали ми шкільний піонерський табір 
Орлятко», який у райкомівських паперах зветься доволі 
прозаїчно — «дитячий оздоровчий майданчик».

— Ну, і як здоров’ячко у ваших вихованців?
- Як і настрій, прекрасне, — у тон, посміхаючись, від

повідає старша піонервожата Тамара Кривошея.
Для тисяч юних петрівчан канікули прорвали рамки 

•»вільних буднів і спалахнули в сонячних днях розсипа
нії сміху, розваг, ігор. Тепер головний обов’язок дітво
ри — відпочинок! І в Балахівській десятирічні подбали, 
июб був він у пай молодших приємним, легким, різнобіч
нім, сприяв не тільки росту «живої ваги», але й розви- 
вав духовно. Екскурсії, конкурси, «операції», вивчення 
правил вуличного pyxv, спортивні змагання, зустрічі з 
Учасниками Великої Вітчизняної війни, обговорення книг 
і фільмів — усе це злилося для п'ятдесяти чотирьох 
хлопчиків і дівчаток села у захоплюючу картину.

— У нас 8 районі вісімнадцять оздоровчих майданчп- 
к,в. — пояснює секретар Петрівського райкому комсо
молу к. П. Байсак. — Однак, це не все, що матиме на- 
ща дітвора влітку. У її розпорядженні міжколгоспний 
ОДіерськвн табір, п’ять таборів прані і відпочинку, 
"’ять колгоспних піонерських таборів. Всього ж різними 
Формами відпочинку за ліго буде охоплено понад три 
тисячі триста хлопчиків і дівчаток.

Як і годиться, райкомівці заздалегідь підготувалися до 
’»кої відповідальної кампанії. Провели рейд-перевірку 
"Цготовкн піонерських таборів до літа, результати обго- 
хорилц на бюро, укомплектували кадрами всі зміни ди- 
тччвх здравниць. Хоча в районі немає спеціального вій
ськово-спортивного табору, тут слідкують, щоб гак звані 
'»ажкі» підлітки були зайняті цікавими, корисними 
(«Равами у вільний час. У міжколгоспному піонерському 
чборі активісти юних ленінців зможуть обмінятися дос- 
•Ьом, повчитися громадської робоїи. Враховуючи досвід 
'»передніх років, особлива увага приділятиметься тому, 
ачб на спортивних майданчиках і стадіонах ділі ск.іа- 
■' ні нормативи комплексу ГПО. вивчали правила ву- 
tf3JIOro РУ-ХУ- щоб водойми перетворилися у справжні 

к Аіи плавання.
Поки що про все це треба говорити в майбутньому чя-

’• бо ж у ТІ дні, коли ми разом з райко.мівиямн відві- 
,а_ін школи, працювали тільки отдоровчі майданчн- 

. • Піонерські табори ще чекали своїх юних господарів.
-f*-’111 по-різному.

Готовність номер одни. — жартівливо доповідає дн- 
V),Ор Зеленської середньої школи П. П. Панібраг. — 

СЬог°ДнІ можемо прийняти п’ятдесят дітей наших

Один поворот ключа в 
замкові — і слова директора 
підтверджуються наяву. В 
окремому корпусі — свіжо- 
пофарбоваиі відремонтовані 
кімнати. На впорядкованих 
спортивних майданчиках че
кають дітвору спортивні 
снаряди, а в підсобному 
приміщенні — ігри (напере
додні сезону їх придбали 
тут на 70 карбованців), спор- 
півннй Інвентар. Якщо враху
вати, що І в плані виховної

роботи чимало цікавого, то можна впевнитись, що чер
вень запам’ятається зелеиськнм школярам з кращого 
боку.

Іншу картину застали ми в Богданівні. За день до 
прийому перших «поселенців» повним ходом — аврал: 
фарбуються вікна і підлої а, на очах виростає паркан, 
набирає обрисів приміщення їдальня І кухня. А в тінис
тому парку, де має розміститися наметове містечко на 
250 дітей, у прямому Іі переносному значенні слова 
необмежений простір для роботи — пустка.

Не позаздриш у ці години начальнику табору Володи
миру Васильовичу Тнмченку. Тричі навідувались ми в 
Богданівну, і тричі не могли застати його гам.

— «Вибиває» продукти! Поїхав за посудом! Чогось
подався у Петрово! — аврал, як видно, не тільки на 
риштуваннях. , , , ..

На традиційне «чому», у районному відділі народної 
освіти — ціла низка «щонайоб’єктнвпііпііх» причин: і 
пізно дісталося приміщення, і колгоспи пізно перераху
вали гроші, і пізно виникли умови для створення та
бору... . , , .— Ви не поспішайте з оцінками. — зауважив завідую
чий райвно Д. Л. Дмитренко. — Цю справу слід розгля
нути н перспективі.

Що ж. спробуємо. Міжколгоспний піонереькии табір у 
Петрівському районі будується вперше. Що і казати, 
450 дітей матимуть нього літа набагато кращі умови, 
аніж у минулі роки. До того ж табір .працюватиме ці
лий рік і, напевне, взимку і весною він стане центром 
навчання піонерського й комсомольського активів.

У ранкомівпів. освігян був спокійніший шлях — 
як і торік арендувати для міжколгоспного два шкіль
них примішенії» — адже дім під табір виділили пізно, 
буквально в травні. Тоді ж надійшли й кошти. Але в. 
Петрово цілком справедливо вирішили розпочати оудіи- 
ницгво, і розпочали його дружно. В останні дві ді.м над 
живописним Інгульцем нагадує шкільну ударну комсо
мольську будову — туг і старшокласники. тут і піонері!, 
тут і вчителі, і, звичайно, всюдисущий -заклопотаний 
начальник табору В. В. Тимченко. Схоже на те. що 
програму («Трохи запізнимось, хай вилають, іатс іаоір 
гаки буде») виконають В перспективі це справді при
ємно. Жалі, тільки, що діти з першої зміни житимуть 
більше надією на приємну перспективу наступних богда- 
иівсі.ких «поселенців», а не повнокровним відпочинком. 
І так важко віриться в тс. що районні керівники не мог
ли «викроїти» два необхідних дні в травні, щоб табір 
відкрився вчасно...

Хочеться сказати і ще про одну деталь. Петрівнами 
укомплектували таки повністю всі іміни дитячих здрав
ниць кадрами. Однак не було нелегко. А допомоги ні
звідки не отримали, хоча н зверталися за нею до об
ласного центру. Можливо Кіровоградський педінститут 
готує приємний сюрприз? 1 ТОДІ знову доведеться роз 
глядати псе п перспективі? Поживем побачимо...

О. РАКІН, 
спецкор «Молодого комунара».

„МОЛОДИЙ КОМУНАР" 3 стор.
рез півтора місяці за відсутністю 
доказів його випускають із місце
вої в’язниці, У листопаді 1904 ро- 
ку Артем виїхав до Миколаєва, де 
ще з більшою енергією продовжу
вав революційно-пропагандистську 
діяльність. В обласному держав
ному архіві зберігається фотокопія

1

й селянські маси, веде цілеспрямо- аикетп А- Сергеева (Артема) із 
вану агітацію, налагоджує конспі* 
ративні зв’язки на фабриках і за
водах. Популярність резолюціоне- 
ра-професіопала серед широких 
верств трудящих неухильно зро
стає. Він створює два робітипчпх 
гуртки, в яких проводить заняття, 
Почала діяти підпільна друкарня, 
в якій видавалися написані Арте
мом листівки, передруковуються 
надіслані з ЦК партії прокламації.

Поліцейським спщикам вдалося 
вислідити її заарештувати більшо- 
вика-агітатора. Проте встановити 
приналежність Артема до РСДРП 
царській охоронці не вдалося і че- 

ЗІРКА4*—
скрупульозним описом його харак
терних прикметі* та фотографіями 
заарештованого в профіль і анфас.

Пізніше, в серпні 1905 року Єли- 
саветградському комітету РСДРП 
вдається встановити тісні зв’язки 
з Харківською соціал-демократій- 
пою організацією «Впсрбд», па 
чолі якої стояв Артем. Такі кон
такти допомогли місцевим більшо
викам уникнути відірваності від 
інших організацій, бути в курсі 
всіх подій і рішень ЦіС.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець,

-----  ---------- і

„хвиля**
2:2

вив щирі сподівання, що їх колектив по
радує кіровоградців майстерною грою па 
нашій сцені, щоб лишити найкращі спога
ди про гастролі.

Потім були квіти і гарячі, щедрі ова
ції. Зал затих лише тоді, коли пролунали 
перші акорди музичного вступу і про
мінь прожектора вихопив па сисні шоло- 
ховських героїв.

На фото зліва: артист В. КУРТА п ролі 
Давидова; головний режисер театру народний 
артист УРСР І. РИБЧИНСЬКИЯ в ролі На
гульнова та заслужений артист УРСР І. ДЕХ- 
ТА (дід Щукар).

Фото В. КОВПАКА.

ПО ПРАЦІ І ВИЛОВ
Середній вилов рйбалки-любптеля 

Литви досяг п’яти кілограмів па день. 
За останні шість років він збільшився 
майже вдвоє і дорівнює граничній ден
ній нормі, встановленій у республіці.

Чудові умови для риболовлі любите
лі природи створили своїми руками. 
Однією з умов цього стала передача 
близько третини всіх озер республіки у 
повне відання гуртків рибалок-любіпе- 
лів. Рибалки спорудили тисячі штучних 
нерестовищ, збудували сотні гребель 
для підняття рівня води у заростаючих 
озерах. Любителям-природи допомага
ють два рибницьких госио/ш|>сгг..і рес
публіки, які забезпечують іургки маль
ками. акліматизують рибу, а також зай
маються її селекцією і гібридизацією.

(ТАРС — РАТАУ).

Перший тайм матчу про
йшов з перевагою госпо
дарів поля. Свої атаки во
ни починали з глибини, 
точними і швидкими пода
чами, зизодячи на ударні 
позиції Кацмана, Карп’юка, 
Касьонкіна, Алексеева. їх 
удари були прицільними і 
небезпечними. Приваблю
вала манера гри «Зір
ки» — впевнена, тактично 
грамотна. Захисні лінії 
діяли чітко і злагоджено, 
ліквідуючи прориви фут
болістів «Хвилі».

На сімнадцятій хвилині 
Карп’юк б'є вздовж воріт. 
Воротар гостей не дотяг
нувся до м’яча і Алексеев 
посилає м’яч у сітку. 1:0. 
Кіровограда продовжують 
діяти активно, подовгу 
розігруючи м'яч, шукаючи 
в обороні суперника най
більш вразливі місця. На 
тридцятій хвилині серія 
гострих моментів, створе
них кіровоградцями, за
вершується другим голом. 
Його автором знову стає 
Алексеев,

Після перерви кірово
градська «Зірка» вийшла, 
здається, в благодушному 
настрої, вирішивши, що 
доля матчу не викликає 
сумніву. Гравці не виявля
ли особливого інтересу до 
воріт суперника і з основ
ному побудували гру на 
контратаках. Та гості пока
рали господарів за недо
оцінку суперника. Всією 
командою вони кинулись 
в атаку, не даючи змоги 
кіровоградцям налагодити 
гру в нападі. Захист «Зір
ки», який явно не буз го
товий до такого повороту, 
почав помилятися, а грав
ці середньої лінії та на
падаючі, які прийшли на 
допомогу, стаорюзали са
ме ту перенасиченість 
гравців у штрафному май
данчику, при якій гостям 
легше було чекати помил
ки оборони. На сімдесят 
четвертій хвилині гри Ро
ман Циремідзе, а через 
десять хвилин Станіслав 
Фролкін зрівнюють раху
нок. 2:2.

і

м. СОМОВ.

ро ки но* f
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Десь там зозуля будить гаї, 
Лічить короткі роки мої.
Я, зозуле, знаю: рано мені 
Йому дивитись в очі ясні.
Ой рано, рано довгу косу, 
Рано дівочу юну красу 
Над Інгулом тихим, біля гори 
Хлопцеві ніжить у вечори.

Слова В. Погрібного, 
Музика Л. Шульги.

Л1-ЧИТЬК0-РОТ«К<

РА’ИОМ£-Н1

Я знаю. Тільки ж серце моє 
Кроки хлопчини упізнає. 
Коли він проходить гордо 

один, 
Думкою лину, лину за ним. 
Десь там зозуля будить гаї, 
Лічить короткі роки мої. 
Я, зозуле, знаю: рано мені 
Йому дивитись о очі ясні.



Львівський держи в ний 
медичний інститут

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ФАКУЛЬТЕТИ:

лікувальний, педіатричний, стоматологічний, фар
мацевтичний, санітарно-гігієнічний.

Заяви приймаються від громадян СРСР віком до 
35 років, які мають закінчену середню освіту. Особи, 
які закінчили середні спеціальні учбові заклади і тех
нічні училища, повніші мати трирічний практичний 
стаж після закінчення учбового закладу. Такий стаж 
не вимагається віл осіб, включених у 5 % випуску се
реднього спеціального учбового закладу, осіб, які за
кінчили середні спеціальні учбові закладп з відмінни
ми та добрими оцінками з усіх предметів, та захис
тили дипломні проекти, або здали державні екзамени, 
з такими ж оцінками, та рекомендовані педагогічни
ми радами технікумів (училищ) для вступу в денні 
вузи на відповідні спеціальності, а також від тих, що 
одержали середню спеціальну освіту без відрпву від 
виробництва.

Особи, що закінчили ремісничі та професійно-тех
нічні училища, школи ФЗН та ФРУ і мають закінчену 
середшо освіту, повинні мати 4-річний стаж роботи 
після закінчення вказаних учбових закладів. Особам, 
які вступають до інституту в наступні після закінчен
ня середньої школи роки, необхідно мати стаж прак
тичної роботи пе менше 6 місяців за кожний рік.

У заяві, яка подається на ім'я ректора інституту, 
зазначається обраний вступником факультет.

До заяви додаються: документ про середню освіту 
(в оригіналі). Особи, які закінчили середні спеціальні 
учбові заклади, разом з дипломом повинні подати ви
тяг із семестрових екзаменаційних відомостей.

Характеристику для вступу до вузу, що видається 
партійними, комсомольськими, профспілковими та ін
шими організаціями, керівниками підприємств, уста
нов, правліннями колгоспів, а випускникам загально
освітніх шкіл — керівниками і громадськими органі
заціями шкіл. Звільненим з Радянської Армії і Вій
ськово-Морського Флоту подавати характеристику 
від командування військової частини не обов’язково.

Медичну довідку (форма 286): чотири фотокартки 
(знімки без головного убору 3X4 см).

Особи, які мають стаж практичної роботи не мен
ше 2-х років, подають витяг з трудової кнпжкп, за
свідчений керівником підприємства, установи, а кол
госпники — витяг з колгоспної трудової книжки, за
свідченні*! правлінням колгоспу, з зазначенням виро
бітку, встановленого для даного колгоспу мінімуму 
трудоднів за кожний календарний рік в колгоспі.

Після прибуття в інститут, вступник подає особисто 
паспорт, військовий квиток (військовозобов’язані за
пасу) або приписне свідоцтво (особи призовного віку).

Документи приймаються з 20 червня по 31 липня 
1975 року. Для осіб, що проживають у сільській міс
цевості, з 1 липня по 25 липня працюють безкоштовні 
підготовчі курси.

Вступні іспити проводяться з 1 по 20 серпня. На 
час навчання па підготовчих курсах і складання 
вступних іспитів абітурієнти, що проживають за ме
жами м. Львова, забезпечуються гуртожитком.

Вступники складають вступні іспити в обсязі се
редньої загально-освітньої інколи з таких дисциплін: 

біологія (усно), фізика (письмово), хімія (усно), 
українська або російська мова і література (твір) за 
вибором вступника.

Особи, які були нагороджені по закінченні серед
ньої школи золотою (срібною) медаллю, та особи, які 
закінчили середній спеціальний учбовий заклад чи се
реднє профтехучилище з дипломом з відзнакою, скла
дають іспит лише з фізики (письмово). При одержан
ні з цієї ДИСЦИПЛІНИ ОЦІНКИ <5». ВОШІ звільнюються 
від подальшого складання вступних іспитів, а при 
оцінці <4» або «З» складають іспити з усіх вищеза
значених дисциплін і беруть участь у загальному 
конкурсі.

Особам, допущеним до вступних іспитів у виші 
учбові заклади, надається у встановленому порядку 
додаткова відпустка — 15 календарних днів (не вра
ховуючи часу на проїзд і назад) за місцем роботи 
без збереження зарплати.

Особи, які не з’явилися без поважних причин на 
один із іспитів в призначений за розкладом час, до 
дальших іспитів не допускаються.

Початок занять — 1 вересня 1975 року.

Адреса Інституту: 290010, м. Львів, вул. Пекар
ська, 69.

РЕКТОРАТ.

?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольською життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87. 
' БК 07606, Індекс 61197.

Кіровоградський машинобудівний технікум

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЕННЕ І ВЕЧІРНЄ ВІДДІЛЕННЯ

на денне відділення — з 1 по 20 
серпня (на базі 8 класів) і з 1 по 21 
серпня (на базі 10 класів);

на вечірнє віддічення — з 1 лип
ня по 20 листопада.

Всі вступники складають усний 
екзамен з математики, пишуть дик
тант (на базі 8 класів) і твір (на базі 
10 класів).

Осіб, що закінчили школу із золо
тою медаллю чи похвальною грамо
тою, приймають без екзаменів.

Початок занять: на денному відді
ленні з 1 вересня, на вечірньому — 
з 1 грудня 1975 року.

Всім учням виплачують стипендію 
у розмірі 30 крб. на місяць, а тим, 
хто опановуватиме спеціальністю 
«ливарне виробництво» — 37 крб., 
відмінникам навчання, що відзначи
лися в громадській роботі, стипен
дія підвищується на 25 процентів.

Приїжджих забезпечують гурто
житком.

НА

Денне відділення технікуму готує 
техніків'технологів: по ливарному 

виробництву чорних металів (на ба
зі 8, 10 чи 11 класів); по кувально- 
штампувальному виробництву (на 
базі 8, 10 чи 11 класів); по обробці 
металів різанням (на базі 8, 10 чи 
11 класів); по інструментальному 
виробництву (на базі 8, 10 чи 11 
класів); тсхнІків-механіків: по мета
лообробних верстатах і автоматич
них лініях (на базі 8, 10 чи 11 кла
сів).

Вечірнс відділення на базі серед
ньої школи готує:

техніків-технологів по обробці 
металів різанням, по кувально- 
штампувальному виробництву; по 
інструментальному виробництву; 
техніків-механіків: по металооброб
них верстатах і автоматичних лініях.

Вступники складають вступні ек
замени українською або російською 
мовою (за бажанням):

Олександрійська 
середня школа-інтериат

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО 1-10 КЛАСІВ

При вступі необхідно по
дати такі документи:

заяву на ім’я директора, 
свідоцтво про народження 
(оригінал), довідку з місця 
роботи батьків, довідку з 
місця проживання, медич
ну довідку про стан здо
ров'я, довідку про епід- 
оточення, особову справу 
учня.

Навчання ведеться ук
раїнською мовою, з іно
земних мов вивчаються 
англійська та німецька. В 
школі введено у 9—10 
класах виробниче навчан
ня за спеціальностями: 
для дівчат — машинопис-

стенографія, для хлопців— 
автотракторна справа.

Школа розташована в 
селищі Пантаївка і має 
зручне залізничне та авто
бусне сполучення з усіма 
містами і районами об
ласті.

Прийом документів що
денно з 8 до 16 години, 
крім неділі.

За довідками звертатись 
в канцелярію школи-інтер- 
нату.

Адреса школи-інтернату: 
м. Олександрія, сел. Пан- 
таївка.

ДИРЕКЦІЯ.

ЮНАКИ ТА Д
Якщо ви бажаєте одержати середню освіту і 

професію, вступайте до МІСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩА Не 2 МІСТА КІРОВОГРАДА, яке 

готує спеціалістів для комбінату «Кіровоградваж- 
буд» — найбільшої будівельної організації нашої 
області!

Умови прийому на 1975—1976 навчальний рік:

У групи з трирічним строком навчання для підго
товки: електрослюсарів; слюсарів по ремонту авто
мобілів; електромонтажників по освітленню, освіт
лювальних та силових мережах і електрообладнан
ню; малярів (будівельних); мулярів-монтажників 
конструкцій; штукатурів, лицювальників-плмтковиків.

У групи з річним строком навчання для підготовки: 
мулярів, теслярів, штукатурів, лицювальників-плитко- 
викіа.

Приймають без вступних екзаменів юнаків і дів
чат віком 14—20 років з освітою за 8, 9, 10 класів і 
звільнених у запас воїнів. Зарахованих на навчання 
забезпечують гуртожитком, парадним і робочим одя
гом, триразовим харчуванням, підручниками.

Газета виходить «МОЛОДОЙ КОММУНАР» -
у вівторок, четвер, орган Кировоградского обкома

суботу. Л КОМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі,
' > м. Кіровоград, вул. Глівки, 2.

, Зам. М 13259, Тираж 60 000, 

При технікумі працює їдальня.
Заяви приймають:
на денне відділення з 1 червня 

по 31 липня (на базі 8 класів) і з 
1 червня по 14 серпня (на базі 10 
класів);

на вечірнє відділення — з 15 чере
ня по 15 листопада.

До заяви на Ім’я директора необхідно 
додати: документ про освіту (оригінал), 
медичну довідку (форма № 286), 4 фото- -у 
картки (3x4 см без головного убору), ви- і 
тяг з трудової або колгоспної книжки 
(для осіб, що мають трудовий стаж не 
менший двох років, а також для вступни
ків на вечірнє відділення).

Паспорт, свідоцтво про народження, 
приписне свідоцтво чи військовий квиток 
слід пред’являти особисто.

Приймальна комісія працює що
дня, крім неділі, з 10 по 18 год.

Адреса технікуму: м. Кіровоград-2, 
вул. Фрунзе, 6. Телефони 2-36-53, 
2-36-15, 2-34-86.

ДИРЕКЦІЯ.

ЗІолтавський 
електротехнічний технікум

• : І І < і • ■
оголошує прийом, учнів

НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
На денне відділення прийом на 1 курс (па базі 

восьмирічної школи) та на і І курс (па базі середньої 
школи) з таких спеціальностей:

на І курс — промислове і цивільне будівництво, са
нітарно-технічне обладнання будівель;

на II курс — електрообладнання промислових під
приємств і устаткувань, електромашинобудування, 
електроосвітлювальні прилади і устаткування, про
мислове і цивільне будівництво.

На вечірнє відділення прийом на III курс з спе
ціальностей: електроосвітлювальні прилади і устатку
вання, електромашинобудування, обробка металів рі
занням.

На заочне відділення прийом на III курс з спе
ціальностей: електрообладнання промислових під
приємств і устаткувань, промислове і цивільне будів
ництво.

За довідками звертатися па адресу, м. Полтава, 
вул. Комсомольська, 51-а, Полтавський електромеха
нічний технікум. Телефони: 7-29-53, 7-18-43.

ДИРЕКЦІЯ.

7 В Ч А Т А!
Еони одержують третину сум, зароблених на виробу 

ничій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
до трудового стажу.

Училище має новозбудований, добре устаткований 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне літ
нє містечко, працюють гуртки технічної творчості, 
художньої самодіяльності, спортивні секції.

При училищі є вечірня школа для груп з річним 
строком навчання.

Випускниюгвідмінники мають право вступати до 
вищих і середніх учбових закладів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені у вищі і середні 
учбові заклади професійно-технічної освіти, де на
вчання проводиться при повному державному забез
печенні.

Юнаки, які навчатимуться три роки, до закінчення 
та на рік після закінчення училища дістають відстроч
ку від призову до армії.

Вступники подають особисто або надсилають заяву 
із зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригінал), 
або паспорт (подається особисто), довідки з місця 
проживання і про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 286), 8 фотокарток розміром 3X4 см>

Прийом документів з 15 березня 1975 року.
Початок навчання 1 вересня 1975 року.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер^' 

вонозорівська, 23.

їхати автобусами № 2, 14 до зупинки «вул. Мічурі“ 
на»; № 29 до кінцевої зупинки; тролейбусом N2 2 до 
зупинки «Буддеталь» або «вулиця Короленка».

Телефон N8 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ
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