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«Салют-4»: астрофізичні 
дослідження тривають

ЦЕНТ? КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ, 5 пипня. (ТАРС). 
Закінчується шостий тиждень космічного польоту 
Петра Климука і Віталія СевастьяноБа. Черговий ро
бочий день екіпажу орбітальної наукової станції 
«Салют-4» почався вчора о 21 годині ЗО хвилин мос
ковського часу і тривав до 12 години 5 пипня.

За даними телеметричної інформації і доповідями 
з орбіти, стаз здоров'я товаришів Климука І.Се- 
еастьяноеа добрий боотові системи станції функціо
нують нормально. Параметри мікроклімату в примі-, 
щенні станції становлять: температура — 20 градусів 
Цельсія, тиск — 810 міліметрів ртутного стовпа, від
носна вологість — 59 процентів.

Дослідження на навколоземній орбіті тривають.

ВСЕСОЮЗНОМУ СТУДЕНТСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ
ЗАГОНОВІ ІМЕНІ 30-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ

■Дорогі товариші студенти!
До вас, добровольців третього трудового семестру, 

звертається Центральний Комітет Всесоюзної Леліп
сі неї комуністичної Спілки Молоді.

Закінчився черговий навчальний рік, який показав 
зрослу активність студентів і учнів у виконанні свого 
головного завдання — наполегливо, вперто вчитися, 
глибоко оволодівати сучасними знаннями, виховував 
'лі в собі якості справжнього радянського спеціаліста.

Сьогодні 600-тисячпа армія студентської і учнів
ської молоді вишикувалась на Всесоюзну- трудову 
перевірку. Бути бійцем всесоюзного студентського за
гону, який носить ім’я 30-річчя Перемоги велика 
честь, висока відповідальність.

Радянське студентство — плоть від плоті^робітии- 
чого класу, колгоспного селянства, радянської інте
лігенції. Генеральний секретар ЦК КПРС товариш 
Леонід Ілліч Брежнєв говорив: «...Студентська по
ра — це не тільки підготовка до завтрашнього дня. 
не просто чекання його. Це вже сьогодні — яскраве, 
змістовне життя. Це напружена, творча праця, ак
тивна громадська робота».

Центральний Комітет ВЛКСМ з глибоким задово
ленням відзначає, що студентство бере активну 
участь у всенародній боротьбі за успішне виконання 
історичних рішені. XXIV з’їзду КПРС. за переможне 
вивершення п’ятирічки, за гідну зустріч XXV з’їзду 
партії.

Надзвичайно важливу роль у комуністичному вихо
ванні студентства, в розв’язанні найбільших народ
ногосподарських завдань відіграють студентські бу
дівельні загони. Вони дають можливість найповніше 
виявляти і мобілізувати енергію студентства, розви
вати його активність. Робота загонів переконливо до

водить, що це не гра в самостійність, а повнокровна, 
практично корисна діяльність, яка багато лає моло
дій людині, розвиває почуття відповідальності, при
носить визнання суспільства.

Студентські загони — чудова школа соціалістично- 
ю інтернаціоналізму. Пліч-о-пліч ударно працюють 
росіяни і українці, білоруси і узбеки, казахи і грузи
ни, азербайджанці і литовці, молдавани і латиші, 
киргизи і таджики, вірмени, туркмени естонці, діти 
г.сіх радянських народів. З особливою радістю ми 
відзначаємо що в студентських будівельних загонах 
прекрасно працюють наші сестри і брати з соціаліс
тичних країн, героїчного В’єтнаму, мужні патріоти 
Чілі, посланні багатьох країн, які розпиваються, мо
лоді борні лиоти імперіалізму, колоніалізму і неоко
лоніалізму.

Сьогодні перед вами завдання величезної важли
вості — внести вагомий вклад в успішне виконання 
плані» завершального року і всієї п’ятирічки в ціло
му, при високій якості освоїти більш як 1 мільярд 
карбованців капіталовкладень. Всього за 9-у п’яти
річку бійці студс-інських загонів виконають обсяг ро- 
•нт на 5 мільярдів карбованців. Це буде добрим тру
довим подарунком студентства Батьківщині, партії, 
XXV з'їздові КПРС.

Дорогі друзі! Вам випало велике щастя — разом 
з робітниками і селянами бути безпосередніми участ 
виками будівництва Банхало-Амурсьхої магістралі і 
КамАЗу, оезоення нафтових і газових багатств Тю
мені, перетворення нечорнозем'я РР’ФСР. дальшого 
розвитку Казахстану, Уралу, Сибіру, Далекого Схо-

Цент рольний Комі» 
Комуніст и чної Є піл 

ду, всіх республік, краї» і. областей. Ви будуєте вузи 
і впорядковуєте міста, зводите профтехучилища і 
нові школи 3 вашою участю в багатьох селах будуть 
споруджені житлові будинки і клуби, лікарні і дитячі 
садки, тваринницькі комплекси і автошляхи Послан
ні всіх союзних ізеепублік міст-героїа з піднесенням 
працюють на об’єктах міста Гагаріна — чудового 
пам’ятника пєпшому в світі ко< монавтові Юрію Олек
сійовичу Гагаріну.'

Чимало труднощів зустрінеться на нашому шляху. 
ЦК В.ПКСЛІ твердо впевнений, що ви, безможно від
дані справі Комуністичної партії, знову продемон
струєте твердість духу, колективізм, наполегливість 
у досягненні мети, вміння по-лгнінському працювати, 
боротися і перемагати.

Сьогоднішнє покоління студентів — діти і внуки 
Перемоги, спадкоємці безприкладної мужності, ге
роїзму. трудового ентузіазму, ідейної стійкості і пат
ріотизму ветеранів Великої Вітчизняної війни. Будь
те гідні подвигу старших поколінь! Рівняння на ге
роїв війни і праці, гвардійців п'ятирічки, на великий 
прапор Перемоги!

З честю-продовжуйте героїчні традиції партії і на
роду. виховуйте в собі кращі якості комуністів-ле- 
нінців: відданість ідеатам комунізму, революційну 
пристрасність, моральну, чистоту, любо» до соціаліс
тичної Вітчизни, ічтермаціцналізм, комуністичне став
лення до пралі, готовність до подвигу.

Центральний Комітет ВЛКСМ висловлює тверду 
впевненість у тому, що всі бійці студентських загонів, 
завжди і скрізь будуть чрззком високої свідомості, 
дисципліни, благородства, трудової і громадської 
активності, розгорнуть бойове соціалістичне змаган
ня за почесне праве підписати рапорт Ленінською 
комсомолу XXV з’їздові КПРС.

П’ятирічці — перем іжпий фініш! XXV з’їздові 
КПРС — ударну прашо, високу якість роботи, від
мінне навчанчяі

т Всесоюзної 
Молоді,

Ленінської
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4 липня п Києві відбулася перша сесія 
Верховної Ради Української PCP дев’ятого 
скликання.

Сесійний зал Верховної Ради УРСР за
повнили депутати і гості — перодовики і 
новатори виробництва, діячі науки і куль
тури, партійні і радянські працівники, пред
ставники громадськості, журналісти.

11 година ранку Тепло зустрінуті крч- 
сутніми. місця » ложах займають товариші 
В. В. Щербицький, М. М. Борисенко, О. Ф. 
Ватченко, Г. І. Ващенко, І. С. Грушецький, 
В. І. Дегтярьов, H. Т. Кальчснко, І. К. Лу
так, О. П. Ляшко, В. О. Сологуб, О. А. Ти
таренко, В. Ю. Маланчук, Я. П. Погреб
няк; В. В. Федорчук.

Першу сесію Верховної Ради УРСР 
. п’ятого скликання відкрила депутат Н. 

Пучйовська •— директор Українського 
уково-дослідного експериментального 
стиіут’у очних хворбб і тканинної терапії 
імені академіка В. П. Філатова. Герой Со
ціалістичної Праці.

Депутати приступають до виборів Голови 
Верховної Ради УРСР і його заступ {шків.

Головою Верховної Ради УРСР одного
лосно обирається депутат М. У. Білий — 
ректор Київського державного університе
ту імені Т. Г. Шевченка. Заступниками Го
лови Верховної Ради УРСР обрані депута
ти Т. А. Гаврилова -- голова колгоспу «Здо. 
буток Жовтня» Тальиівського району Чер
каської області. Є. В. Качаловський — дру
гий секретар Днінронетповського обкому 
Компартії України, М. В. Мі щен ко — 

наладчик Харківського моторобудівно
го заводу «Се.рп і Молот», М. В. Хорунжий 
голова виконкому Запорізької обласної Ра
ди депутатів трудящих.

Сесія затверджує такий порядок денний:
1. Обрання Мандатної комісії Верховної 

Ради Української PCP;
2. Утворенні! і обрання Постійних комісій 

Верховної Ради Української PCP;
3. Про затвердження Указів Президії Вер

ховної Ради УРСР;
4. Обрання Президії Верховної Ради Ук

раїнської PCP:
5. Утворення уряду — Ради Міністрів Ук. 

раїнської PCP.
Починається розгляд питань порядку ден

ного роботи Сесії.
Обирається Мандатна комісія Верховної 

Радії УРСР у складі 27 Депутатів. Головою 
комісії обраний депутат Г. К. Крючков — 
завідуючий відділом організаційно-партійної 
роботи ЦК Компартії України.

де-
О. 

на- 
іи-

Верховна Рала заслухала доповідь голо- і 
ви Мандатної комісії депутата Г. К. Крюч- | 
нова про результати перевірки повноважень 
обраних депутатів і прийняла відповідну 
постанову.

Сесія утворила і обрала п;е !б Постійних 
комісій Верховної Ради УРСР.

Оголошується заява Голови Ради Мініст
рів УРСР депутата О П. Ляшка В ній го
вориться, що відповідно до Конституції 
УРСР і п зв’язку з тим. що на розгляд Вер
ховної Ради Української PCP постя влево 
питання про утворення уряду УРСР, Рада 
Міністрів республіки складає свої повнова
ження перед Верховною Радою.

Виступає член Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар UK Компартії України депу
тат В. В. Щербицький; який за дорученням 
Центрального Комітету Комуністичної пар
тії. України вніс пропозицію, підтриману 
партійною групою і Радою Старійшин Вер
ховної Ради УРСР. знову призначити Го
ловою Ради Міністрів Української Радян
ської Соціалістичної Республіки члена по
літбюро ЦК Компартії України Ляшка 
Олександра Павловича і доручити йому по
дати Верховній Раді пропозиції про склад 
уряду республіки — Радії Міністрів УРСР.

Верховна Рада в одностайно прийнятій 
постанові схвалила діяльність уряду рес
публіки, призначила депутата О. П. Ляшка 
Головою Ради Міністрів УРСР і доручила ■ 
йому подати пропозиції про склад уряду 
Української PCP. доручила Раді Міністрів 
УРСР продовжувати виконання своїх обо- 
візків до утворення уряду Української

Потім Верховна Рада переходить до за
твердження Указів Президії Верховної Ра
ди УРСР. Слово для доповіді в цьому пи
танні надається секретареві Президії Вер
ховної Ради УРСР депутатові Я. Я. Коло- 
тусі.

Депутати одноголосно затверджують по
дані па їх розгляд Укази Президії Верхов
ної Ради УРСР, прийняті в період між сесі
ями. її. .

Верховна Рада приступає до обрання 
Президії Верховної Ради Української PCP.

Слово надається членові Політбюро ЦК 
КПРС, першому секретареві ЦК Компартії 
України депутатові В. В. Щербицькому.

За дорученням Центрального Комітету. 
Комуністичної партії України він вносить

(Закінчення на 2-й стор.).

СЬОГОДНІ ПОІІКРВІЖ
Володимир ЛАПЧУК — колгосп імені Ілліча 

Гайворонського району.— намолотив 5012 центне
рів зерна.

Павле ДЕМЧЕНКО — колгосп «Ленінським 
шляхом» Олександрійського району — 4660.

Володимир Ш4НДРУК — колгосп «Друікба» До- 
линського району — 4614.

Андрій ТРЮХАН — радгосп «П’ятихатський» 
ІІстрівського району — 4610.

Анатолій БРОДОВИИ — колгосп «Росія» Новоукраїнського. ра
йону — 4292.

Станіслав СТОРОЖУК — колгосп «Більшовик» Гайворонського 
району — 4071.

Леонід КОРЯГІН —• колгосп імені Мічуріна Новгородківського 
району — 3963.

Микола ПАІЦЄНКО — колгосп імені Жовтнсеої Революції Нов- 
городківського району — 3906.

Нафоіо: пгашніщп Наша ГАВРИЛЮК Сатайданько: піахофаб'.інкн УстиіНв- 
ського району, «ка на відгодівлі качат добивається щодобовою гриросту 10—4! гра
мів від кожної із 12 тисяч закріплених за нею ьапенят.

{Розповідь про Сагайдсщьку птахофабрику читайте на 2-й стор.) 
Фото В. КОВПАКА.
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СЕСІЯ 
ВЕРХОІИОЇ 
РЯДИ SPGP

(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

пропозицію, підтриману 
партійною групою і Ра
дою Старійшин Верховної 
Ради УРСР, обрати знову 
Головою Президії Верхов
ної Ради Української Ра
дянської Соціалістичної 
Республіки члена Політбіб- 
ро ЦК Компартії України 
Грушецького Івана Самім* 
довича.

Верховна Рада одного
лосно обирає Головою Пре
зидії Верховної Ради Укра
їнської PCP депутата І. С. 
Грушецького.

За дорученням партійної 
групи і Ради Старійшин 
Верховної Ради УРСР І. С. 
.(’рушецький вносить на 
розгляд сесії пропозицію 
про персональний склад 
Президії Верховної Ради 
Української PCP, схвалений 
ЦК Компартії України. Від
повідно до Конституції 
УРСР він пропонує обрати 
першого заступника і за
ступника Голови Президії, 
секретаря Президії і 19 чле
нів Президії Верховної Ра- 

Української PCP.
Потім Верховна Рада пе

реходить до розгляду пи
тання про утворення уряду 
УРСР —* Ради Міністрів 
Української PCP.

Слово надається членові 
Гїолітбюро ЦК Компартії 
України, Голові Ради Мі
ністрів У PC і’ депутатові 
,0. П. Ляшку. Він подає па 
розгляд і затвердження 
верховної Ради УРСР 
Склад уряду республіки — 
.Ради Міністрів Української 
PCP, схвалений ЦК Ком
партії України і підтрима
ний партійною групою і Ра
дою Старійшин Верховної 
Ради УРСР.

Порядок денний роботи 
першої сесії Верховної Ра
ди Української PCP дев’я
того скликання вичерпаний. 
Сесія оголошується закри
тою.

(РАТАУ).

’Т’ ОЙ, хто бував у Доку- 
чаєаому, обов’язково 

відзначить: мешканці йото 
переважно молодь. Се
редній вік працівників 
птахофабрики 28—ЗО ро
ків. Отже, здобута трудо
ва перемога — це пере
мога молодих.

Керівники спецгоспу по
стійно дбають про поліп
шення виробничих умов 
трудівників птахофабрики 
на основі передового 
досвіду. У минулому році 
після відвідин Яготин- 
ської птахофабрики, що 
на Київщині, розпочали 
реконструкцію приміщень 
з метою якнайраціональ- 
нішого використання ви
робничої площі. Еконо
мічний ефект близько 20 
процентів росту продук
тивності птахофабрики.

А в ньому році запровад
жуємо ще одну новинку — 
переходимо на літнє табірне 
утримання. З кінця Квітня на 
табірне вирощування було 
переведено близько сто тисяч 
поголів'я. Воно стало додат
ковим резервом, який дозво
лив виконати п’ятирічку на 
шість місяців раніше.

Зачинателями нового 
почину — пересадочного 
методу вирощування пти
ці — стала молодь. Тобто, 
вирощуватимемо її в од
ному приміщенні від од
ноденного віку до досяг
нення повних вагових кон
дицій. А раніше групі до
водилося переселятись з

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

одного корпусу в інший 
тричі. Основне у новому 
методі — ліквідувати тем
пературні перепади за ра
хунок становлення відпо
відних агрегатів, механіз
мів. На птахофабриці, та
ким чином, уже рекон
струйовано чотири примі
щення. До осінньо-зимо
вого періоду будуть пе
реобладнані всі чотир
надцять.

Тому й прирости відго
дівлі стають високими. 
Молоді качатниці Паша 
ґаерилюк, Аня Багрій, На
дя Вилку добилися 40— 
45-грамозого щодобового 
приросту живої ваги кож
ної качки при зобов’язан
ні 33 грами.

Поезією праці, пошуком, 
молодим ентузіазмом сповнені 
трудові будні птахофабрики. 
З великим бажанням іде пра
цювати сюди молодь. В цьому 
році 20 випускників місце
вої десятирічки висловили 
палку згоду залишитися пра
цювати на виробництві. Ті, 
хто йде служити в Радян
ську Армію, обов'язково по
вертається в Докучаеве. Мо
лодим сім'ям у нас увага: їх 
по можливості забезпечуємо 
квартирами. Нещодавно ново
сілля справили молоді по
дружжя Нагрівальних та Ку
рінні.

Керівництво птахофаб
рики виділяє багато кош
тів для оновлення села, 
влаштування дозвілля мо
лодих трудівників. Се
ло з кожним роком наби
рає вигляду міста, ростуть
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Є П’ЯТИРІЧКА!
Свос річне зобов’язання по виробництву м'яса 

трудівники Сагайдацької птахофабрики дали слово 
здійснити до 58-ї річниці Великого Жовтня. Йдучи 
назустріч ХХУ з’їзду КПРС, кожен виробничий ко
лектив працював з особливим піднесенням. Це дало 
змогу за чотири з половиною роки виконати п яти- 
річний план.

багатокорпусні житлозі 
будинки і гуртожитки, 
споруджується мова деся
тирічка, вулиці одягаю
ться у тверде покриття. У 
найближчі роки буде спо
руджено новий будинок 
культури.

П’ятирічку за чотири 
роки — це справжня пе
ремога сагайдакіаців, але 
вона додала ще більше 
сил і ентузіазму. Трудів
ники птахофабрики дали 
слово до кінця року про
дати державі не менше 
1400 тонн м’яса. Від імен; 
всіх молодих сагайдакіз- 
ців запевняю, що його 
дотримаємо.

П. ДОБРЯНСЬКИЙ, 
секретар комсомоль
ської організації Са- 
гайдацької птахофаб
рики Устинівського 
району.
На фото: вгорі — .-іпиіїї 

відгодівелі.ний тапір Сагай- 
дацької птахофабрики; внизу 
(справа наліво) — завідуюча 
забійним цехом Л. М. ОЛІ
ФІ РОВ/Х розмог.анб з своїми 
працівниками цеху Ольгою 
РЯСКО, Марією. ПРОЦЕНКО, 
Лідією О(. АДЧУК; і Світлано ■ 
ПАВЛЕНКО, Ганною МАЛЯ
РА Н та технологом Ліною 
КУЛАШКІНОЮ.

СЦЕНА
НА ТОКУ

Звістка про те, що о 
Попельнасте прибув агіт
поїзд, облетіла село. Ще 
не встигли машини з 
культармійцями розверну
тися на току п’ятої брига
ди, а сюди вже поспіша
ли люди. Прийшли дорос
лі і діти, на машинах під
везли механізаторів. Пе
ред хліборобами, яких зі
бралося понад триста чо
ловік, виступив секретар 
парткому колгоспу імені 
Шевченка В. Індюхов. Він 
розповів про хід соцзма- 
гання серед механізаторів, 
котрі впорали вже більше 
половини зернового ма
сиву.

• ось на імпровізовану

сцену виходять учасники 
агіткультбригади.

— Добрий день вам, _ 
хлібороби! Бажаємо щед- костюми, 
рого ужинку, — вітають 
хліборобів ведучі. Над гучний і 
степом лине пісня «Поле, 
моє поле». Вихриться на 
сцені запальний танок. Йо
го виконують Наталія 
Вовк та Іван Дйорка. Чи
мало гучних оплесків при
пало на долю молодих 
співачок Валі Кравцової, 
Наталі Лисенко, Людмили 
Профатилової, Тамари Бі- 
лякової.

А Роман Слободян ви
ступив із гуморесками 
Павла Глазового.

Від душі сміялися хлі
бороби, коли агітбригада

показала сценку Є. Крав
ченка «Дачники».

Колгоспники щиро дя
кували культармійцям за 
змістовний і цікавий відпо
чинок.

Після концерту відчини
лися двері автолавки. її 
господарі комсомольці — 
водій автомашини Сергій 
Царенко та продавець Га
лина Паністова запропо
нували хліборобам товари 
широкого вжитку, взуття,

— В дорогу! — лунає 
і голос директора 

районного Будинку куль
тури, керівника агітпоїзда 
М. Ф. Обрізанова. Щирі 
побажання, теплі потиски 
рук — і машини мчать 
курним шляхом до іншого 
господарства. Над степом 
лине дзвінкоголоса пісня. 
То співає юність про щас
ливе життя, звитяжну 
працю хлібодарів. Агітпо
їзд вирушає до іншого 
господарства.

Є. ВАСИЛЕНКО. 
Олександрійський район.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

«А ЩО СКАЖЕТЕ СЬОГОДНІ?»
Під таким заголовком в номері «Мо

лодого комунара» за 27 травня ц. р. бу- 
Ьо опубліковано матеріал рейдової 
бригади. В ньому йшлося про незадо
вільні темпи будівництва Голованівсько- 
го профтехучилища № 8, яке здійснює
•ПМК-245 TpéÇty «Кіровоїрадсі/іьбуд».; | ;

Як повідомив керуючий трестом тоз.
Солган, піс’Ля’виступу газети була obrâ- ■
візована рейдова пеоевірка стану орга
нізації праці і забезпечення будівельно-

го об’єкту матеріалами і конструкціями. 
Факти, наведені в статті, повністю під
твердились.

Після рейдової перевірки було прий
нято заходи по закріпленню за об'єктом 
автотранспорту для перевезення буді
вельник ^атеріелі'в і ^конструкцій.

Д тратті ро1фдбііено: заходи, спрямо
вані на поліпшення роботи ПАЛК-245, 

^контроль за виконанням яких здійсню
ють відповідальні працівники колони 
та тресту.

Фото В. КОВПАКА.
• f $

В ІМ’Я ЩАСТЯ
ВСІХ ЖІНОК

Протягом двох останніх 
тижнів, з № червня по 2 лип
ня, у Мехіко, столиці Мексі- 
ки, засідала Всесвітня конфе
ренція ООН в рамках Міжна
родного року жінки. ІЗ тисяч 
її делегатів — представши! і. 
119 країн і ряду міжнародних 
організацій обговорювали пи
тання, які хвилюють жіної 
усіх континентів. Це не тіль 
ки боротьба за досягненій 
повної рівноправності жіної 
в усіх галузях жаття. Це та
кож проблеми активної учас
ті жінок у боротьбі за мир і 
розрядку, залучення їх до ре
волюційних процесів, глибо
ких соціально-економічних пе
ретворень. які відбуваються па 
земній кулі. Бо. як вірно за
значив на конференції прези
дент Мексікн Луіс Ечеверрія, 
«для поліпшення стаїювища 
жінок конче потрібно сприяти 
соціальним перетворенням як 
всередині кожної країни, так 
і и світі у цілому».

Багато іцо змінилося на на
шій планеті за останні деся
тиріччя. Багато чого добилися 
і жінки, виступаючи пліч-о- 
пліч з чоловіками, у боротьбі 
за свої права, за свободу, де
мократію і соціальний ’ про
грес. Змінилася і роль жінок 
> суспільстві. Нині їх руками 
створюється більше третини 
всіх матеріальних цінностей
людства. Процес залучення
жінок до політичного життя 
захопив і такі райони світу 
де ще зовсім недавно він зча
вився немислимим. Хіба непо- 
казовнм с той факт, що гла- 
вою уряду Центральноафри
канської Республіки 
Ел пабет, -Домісьен - 

і ЕЖ- м>р-гіг»ктр. в"ІзніХі.-’ І цеАіа койУни'еиті

Однак завдання економічно
го, політичного і духовного 
розкріпачення жінок, усунен
ня. всіх видів їх дискриміна
ції. як і раніше, залишається 
актуальним у світі, де влада-

• стала 
т перша- 
. в А’ф- 

‘«ігенті. 'де ’ 
,<аЛ1Це у ‘^Далекому мннх - •

• ому була безмовною раби- 
прпв П0зблзленоі° будь-яких

величе зиив інтерес, який ви- 
явили делегати ;койферсиціі 
ДО досвіду СРСР те 'ІНШИХ 
країн соціалізму у розв'язан
ні жіночою питання.

Р-'ое капітал. На конференції 
у Мехіко багато делегатів ка
піталістичних країн говорили 
про обмеження прав жінок V 
різних галузях. В Японії, на
приклад, жіноча праця опла
чується на 50 процецтів ниж
че, ніж чоловіча. Хоча жін
кам тепер майже всюди фор
мально надані виборчі прав з 
п парламентах буржуазних 
держав, жінок дуже небагато 
«як, у найвищому законодав
чому органі Австралії Серед 
депутатів всього одна жінка.
і часники Всесвітнього жі- 

печего форуму бурхливою 
овацією зустріли главу радян- 
ської делегації В. Ніколаєну- 
шо₽*впп°ВУ ”асамперед тому. 
Що вона представляла періш 

їли крашу соціалізму, яка 
втілила п життя ленінські 
ідею про соціальне розкрій?, 
чеяня , рівноправність жЬЇоц. 
Крашу, де жінкам надані не 
тільки рівні з чоловіками п»а- 
стаин/ ГаГантоваио в,шори- 
ІГ-л щ,х пі)ап- Країну в 
якій жшки становлять 49 про 
центів усіх працюючих у про
мисловості. 73 проценти' пкХ 
ІШв'ИКТВ освіти І культур 
£ процентні спеціалістів?£1

’ «реяиьою Освіто?,. • їе 
жшьи становлять майже 
левину депутатів, обраних ?5 
червня ц. р. до місцевих Ра - 
Цілком зрозумілий тому той

Проголосивши 1975 рік Між
народним роком жінки. Орга
нізація Об'єднаних Націй м‘ 
кликала зробити його роком 
активних спільних дій в їм 
досягнення рівноправності жі
нок, в ім'я забезпечення і' 
участі в економічному, соці 
альному і культурному ря.1- 
витку. ПІДВН1Ц.ЄНПЯ їх ролі У 
зміцненні миру.

Чималий вклад у цю слр.,(1; 
внесла Всесвітня конфсреіпи8 
в -,'\ехіко. Незважаючи !'у 
спроби деяких предстаїиіп'11 
заходу увести конферсниі» 
Вбік ВІД обговорення КЯр.іЧ- 
пальних політичних проб.іе’*- 
незважаючи нц силкування 
делегації Китаю, яка намага- 

'■'1ПоРМТв там обегвію»^ 
пеГп^11041 ' розколу, КСНф.е- 
ренція прийняла документ1- 
які повинні сприяти підвиток 
*“РОЛ1 1 відповідальності ж: 

Заг-і? сУчщ-ному СВІТІ, аі-ТИИ- 
вь.11 жіночого демократичне 

то руху.
пп»2Х*’!ИВу І’ОЛЬ У ЦІП Й'ЗГ° 

н” справі поклихаявй м 
',!■! РаТц і Всесвітній КОНГР* 
пГ "ок- ЯІ$РЙ намічено ПР* 

. у Жовтні нього року г
І гро*

.' . . - "'VI» і 111 ЦЬІЦГи pu

• ? райбі.тьшнй
бо£ К’’й ’Ф-°РЗ'М'- ; yVnina 

оф,!0 заходів, які проз’ 
го В РЗМКах Міжнародного року жіакк
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СІМДЕСЯТ 
ГОЛОСІВ

Турбота 
про пам’ятки 
історії

ться збройова палата, у 
костьолі бернардинців — 
постійно діюча експозиція 
м ояу м ента л ьної скульп
тури.

«СОЛОВЕЙКА»
...Кіровоград, 1971 рік. 

Палац культури імені ! 
Жовтня заводу «Червона 
зірка». Зал переповнений. 
Глядачі: хто збуджено, хто 1 
Зі спокійною посмішкою я 
переглядають програму 9 
концерту, присвяченого ! 
50-річчю Всесоюзно; піо- Я 
нерської організації імені 
8. і. Леніна. Вперше з істо
рії міста має виступити з 
творчим звітом дитячий 
хоровий колектив Палацу 
піонерів — «Соловейко».

Ось відкривається заві
са. Звучить пісня А. Нови- 
коза на слова М. Вершимі- 
на «Ленін з нами». Голоси 
піонерів стають все впев
ненішими, бадьорішими. 
І ось вже пісня лине ши
роко, по - справжньому 
мужньо, твердо, бадьоро.

Грім оплесків! Звучать 
російські, українські та 
зарубіжні пісні, народні, 
твори радянських компо
зиторів. Серед них і на
ших земляків — Ю. Без
рука на слова Д. Чибісоза, 
К. Шутенка на слова 
А. Сироватського, В. Ге
расимова. В другому від
діленні переважають тво
ри класиків — Чайков- 
ського, Глінки, Леонтови- 
ча, Шебаліна, Моцаріз. 
Концерт закінчено. Та що 
довго не відпускають гля
дачі дитячий хор, влашту
вавши йому бурхливу ова
цію.

Тепер пісні «Соловейка» 
лунають часто на сценах 
області. Успішно виступив 
хор і на Всесоюзній на
раді працівників сіль
ського господарства, на 
концерті, присвяченому 
30-річчю Перемоги а міс
ті Світлозодську.

Майстерність колективу 
зростає з кожним днем. 
В цьому немале заслуга 

; керівника хору М. П. Ма- 
коди. Микола Павлович 
зміг прищепити дії ям ае- 
лику любов до мистецтва, 
підняти в них рівень ду
ховної культури. Схвальні 
відгуки про високу май
стерність виконання дістав 
колектив у багатьох 
тах і селах України.

ОЛОВЕЙКУ» — 
“ 'и років. Сім років

І
І

М!С-

сім
Дер

зань, творчих пошуків. За 
цифру двісті сягнула кіль
кість виконаних вокальних 
творів різних народів, різ
них композиторів.

«Репертуар хору, у скла
ді якого понад 70 дітей, 
поповнюється майже що
року, — розповідає без
змінний керівник 
М. П. Макода. — 
у хорі дзе дітям 
наснагу, розвиває 
естетичне почуття, 
перспективу для дальшо
го духовного збагачення».

І це не тільки слова. Де
в’ятнадцять випускників 
хору навчаються у вищих 
та середніх музичних за
кладах, решта ж з тепло
тою згадує роки, прове
дені в цьому дружному 
колективі.

Великі завдання стоять 
перед хором. Його склад 
має поповнюватися, в ре
пертуар передбачається 
включати складніші твори 
аж до кантат в супроводі 
симфонічного с— 
міського музичного 
лища. Важливим 
ням колективу

хор/ 
Участь 

твор 4у 
8 НИХ 

дас

оркестру 
. а учи- 

завдан- 
бупо і 

є пропагування творів са
модіяльних місцевих ком
позиторів, творів відомих 
радянських композиторів.

Кіровограді з нетер
пінням чекають нових зу
стрічей з «Соловейком».

О. УСАТЮК, 
•зикладачя Кіроаограи- 
•^ЬКвГОГ' ; ГЄДН(<НІЧМТЛ о« і 
інституту імені О. С. 
Пушкіна.

... . -------------------

Художники — 
трудівникам 
моря

«Художпнкн — рибал
кам» — так називається 
виставка, що відкрилася в 
Ризі. Вола проводиться у 
відповідності з договором 
про співробітництво між 
Спілкою художників Лат
вії і рибальськими колгос
пами республіки. За рік, 
що минув з часу укладен
ня договору, вернісажі 
відбулися з рибальських 
артілях «Узвара», «Сел- 
га», Й Травня» та інших 
господарствах.

(ТАРС — РАТАУ).

У Львові створюється 
державним історико-архі- 
текгурннй заповідник. До 
нього ввійдуть старору
ська і середньовічна час
тини міста загальною пло
щею близько ста гектарів.

Зараз заповідним район 
нагадує великий буді
вельний майданчик — іде 
реставрація архітектурних 
ансамблів і пам'яток, ок
ремих будинків, споруд
ження підземпих перехо
дів. У будинку, де місти
лася колись перша пошта 
Львова, заснована ще на
прикінці XVі століття, бу
де відкрито музей, при
свячений історії поштової 
справи. У колишньому мі
ському Арсеналі створює-

^ГАВП^Ї^шакГТцГТл.ку від- 

повісти Ярославу Маслигаїгу, 
кіномеханіку з Підгайців. Він на
писав нам тривожного листа, по
тім сам зайшов до редакції, аби 
не барились, приїхали швидше, і 
його легко зрозуміти. Ярослав по
збавлений змоги працювати. Втім, 
ось лист.

«ДОРОГА РЕДАКЦІЯ!
До вас звергається кіномеханік 

колгоспу імені Ульянова Я. О. 
Маслиган.

Сі еріи межу між містом і се
лом — це значить, крім усього, і 
підвищити культуру села. А ось в 
ІІідгайц.чх та В. Северинці нині 
молодим трудівникам ніде від/іо-. 
чити, подивитись кінофільм. Скла
лось таке становище, що обидва 
клуби закриті.

В підгаіщівському клубі протя
гом двох років ніяких ремонтів 
не проводили. Завклубом всеодно 

І що немає. Звертались ми до го
лови колгоспу /. П. Ткача, секре
таря переорганізації В. Д. Музи- 
ченка, голови сільради М. Г. Мар- 
тинюка, але все марно.

Шифер, котрий привезли, щоб 
перекрити дах, вже рік лежить в 

і;- коридорі клубу. Двері висять ио- 
• нівечені, а десь в Кіровоград- 
- ському рай комунгоспі новенькі 

•] двері, замовлені сільрадою, вже 
» давно чекають, коли приїде хтось 

з господарів.
Не в кращому стані і клуб у Ве

ликій Северинці. Туди взагалі не
безпечно заходити. Новий Ьуди
нок культури будується вже п'я
тий рік.

Скажи, дорога редакція, хто ж 
з молоді залишаться в колгоспі?»

Між іншим, в останньому пи
танні і сенс всієї справи. Кіро
воградський міський автобусний

ЦВІТЕ

БУЗОК...
Слозз М. Соломченка.

Музика О. Іванова.

Цвіте бузок, розливає 
тепло, 

Як неба чиста сипі».
Коли війна сколихнула 

село, 
Пішов із лому син.

А мати біль у ЛИСТИ 
вилііва, 

їх скроплює слізьми. 
Сиітами вже зацвіла

голова, 
Снігами без зими.

4

і

В шинелі син йшов
по ріднім краю,

Ніс перемоги стяг.
Хитнувся світ у останнім 

бою,
Бузком в ясних очах.

В своїм селі син з граніту 
уста а,

Не спиться юябу.у. . 
гірішшла любов ц.і цого 
,п’єдестал,

Пелюстками бузку.

З стоп.

І

тиждень

Кіровоград-
1 КуЛЬГурі!

маршрут № І! сягає, мало не са„- 
•них Підгайців. І, зрозуміло, чи
мало людей з села їздять щодня 
на роботу в Кіровоград. Якби пс 
це, то давно голова колгоспу вже 
б розпорядився провести гов не
щасний ремонт. Бо роботи невели
кій бригаді — на 
другий.

Минулого року І 
ський районний відділ 
склав за свій рахунок кошторис, 
виділив на ремонт клубу 1700 кар-

вікном. А зараз він у такому ста
ні, що, побувавши в ньому, пере
конуєшся: людська байдужість 
куди страшніша снаряда.

Lie не лише про голову колі ос
пу. У того хоч своя визначена по
зиція: «для міста будувати не бу
ду». Дивує ставлення молоді кол
госпу імені Ульянова до свого 
власного дозвілля. Один Яро
слав Мзслиган забив на сполох. 
Решта терпляче чекають, коли 
хтось інший викличе голову кол-

•л ЯК

бованців, але сільрада і колгосп їх 
не використали. Цього року ще 
сімсот карбованців. Та завідуючий 
відділом культури С. Ф. Каушан 
справедливо побоюється: чи не 
доведеться наприкінці року знову 
«рятувати» ці гроші?

Голова колгоспу відмовляє
ться ремонтувати клуб. .Мовляв, 
у місті працює 120 підгаїїцівців, у 
колгоспі ж — лише 50, то нехай 
його її ремонтує місто. Міським 
організаціям тон клуб теж зда^ 
ться, наче ні до чого, ііідгайці під 
порядковані сільській Раді. І по
трапив клуб у мертву зону між 
відомчих інтересів.

Будинок, котрий служить клу 
бом, зведено дуже давно. Стіни 
настільки товсті її міцні, що коля 
в громадянську влучив туди сна
ряд, то лиш тріщина побігла над

госпу па принципову розмову на 
комсомольських зборах, хтось тре
тій гдтаїїоаигь контакт з шефа
ми. Хотеться запитати: чи знаєте 
ви, які у вас сильні шефи? Дру
гий механоскладальний, деревооб
робний цехи га відділ головного 
механіка заводу ’«Червона зірка». 
Г<> ш.тпдпь же, врешті, дорш у 
то комітету комсомолу заводу, 
налагод/ті. зв’язок! В цьому році 
шефи допомагатимуть колгоспу у 
механізації робіт, в збиранні вро
жаю овочів, приїдуть з кошіер- 
іами. Є спеціальний наказ по за
воду про шефські зв’язки. А оі 
про клуб п і ому наказі нема жод
ного рядка. Бо коли в Северипку 
приїздив представник підприєм
ства М. С. Шатохін. ніхто з керів
ників колгоспу про цей важливий 
заклад і не згадав.

Ось тому я не знаю, що ж від
повісти Ярославу Маслнгапу. Що 
всі, з ким довелось нести мову 
про піді аіщінеькіїГі клуб, ви
знають: так. ремонту ва ги його не
обхідно. Що так чи інакше голо
су колгоспу перекопають взятись 
за цю справу, оо люди, де о вони 
не працювали, живуть все ж в 
колгоспних Підгайцях? Що спра
ва неначе налагоджується? Все 
це так, але часом приходить сум
нів. Бо, крім усього цього, необхід
не ще одне; велике бажання мо
лодих колгоспників мати свій 
клу 0.

В своєму лисп >і. Маслигаи по
відомляє, шо у Великій Сеяерніщі 
клу и ще в гіршому стані, і це 
дійсно так. 1 іо;и не варто ремон
тувати. тому в селі зводиться но
віш красивіш Будинок куль і урн. 
Будує кок) пересувна механізова
на колона оОлміжколгоспбуду. 
погано, до речі, будує, і недороб
ками га постійними зривами стро
ки, завершення робіт. Пообіцяли 
ди /Коїзінових закшчіпп. Га. якщо 
праху вати, що це вже 
оощяпе «до Жовтневих», 
пщігз:.і ссверинцін стає
.тим. Хоча по варто втрачаїп на
дію. Зараз роботи трохи пожва
вились.

От 
ка~ ■ 
і аніїя 
новіш 
клубу, 
Адже 
дуть.нову хорошу дорогу, 
зна, чїі не плані гую 
цинку міського 
Севершщі?

чеі вёрте 
го скиті- 
чрозумі-

і тільки непокої".і> така дум
ніше якийсь час, постане нн- 

иро римові і чи не стікає 
Ьудинок культури доля 
що в сусідніх і иді аііцях? 

повз Велику Северипку не- 
[ хто- 

ь останню зу- 
пвтобуса в самій

М. ЫД1.НК0, 
спецкор «Молодої о комунара». 
Кіровоградський район

Футбол

за-
явно «не 

Захисту 
<Аятомо-

Зразу ж після сигналу 
арбітра про початок мат
чу, гострими швидкими 
атаками кіоовоградці 
свідчили своі 
мирні» н.-тміри 
житомирського 
біліста» було не під силу 
втримати нападаючих «Зір
ки» О Нацмена О. Апс«- 
сєєва, Ю Касьонкіна, які 
переміщалися у штрафно
му майданчику, цим са
мим «роздроблюючи» за
хист гостей. На п ягій <ви 
лині Олександр Алоксєєз 
точним ударом вразив во 
роїа житомирян. 1:0.

Зустрічі між «Автомобі
лістом» і «Зіркою», — як 
свідчить футбольний літо
пис, — завжди проходять 
В безкомпромісній бо
ротьбі. Перемагає той, хто 
більш підготовлений до 
гри, чия тактична схема 
виявиться правильнішою 
Іііроаоградці були чутли
вішими до найменших 
тактичних змін, у комдиві 
гостей, .відповідно . . Ир.СИ-

люючи захист, коли жито
мирці настійно проторю» 
еали дорогу до воріт гос
подарів і контратакували 
при першій же втраті гос
тями м’яча. 8 матчі чітко 
й організовано зіграла 
оборона «Зірки». Воротар 
О. Іоноа кілька разів ви» 
ручаз свою команду.

А на 53-й хвилині дове
лося його колезі виймати 
м’яч з сітки, після неспо
діваного й сильного уда
ру О. Каймана з 35-меіро* 
вої відегачі. Третій гол 
був забитий за 11 хвилин 
до кічця зустрічі. О. Алек
сеев і А. Карп юк вдвох, 
вийшовши до воріт гос
тей, вміло оозпорядипися 
м'ячем, і А. Карп’юк юч- 
но надсилає його в сітку. 

Останню гру першого 
чола -(Зірнап теж проведе 
вдома. Її суперником бу
де «Суднобудівник» з міс
та Миколаєва. Матч відбу
деться 15 липня.

Л; А). соМО&г

ї. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.



8 липня Ю75 року

свою
„МОЛОДИЙ КОМ УНА Р*4 ctnop

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
«нам-ямський сільськогосподарський технікум

НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА ДЕННЕ 1 ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ

Технікум готує бухгалтерів та агроно
мів для сільськогосподарських підпри
ємств. Крім основної, випускникам агро
номічного відділу присвоюється додат
кова спеціальність цгофера-аматора та 
тракториста III класу.

На денне навчання:

на перший курс бухгалтерського від
ділення (строк навчання 2 роки 10 міся
ців) приймаються особи з освітою за 
8—9 класів;

на другий курс бухгалтерського (строк 
навчання І рік 10 місяців) і агрономіч
ного (строк навчання 2 роки 6 місяців) 
відділень приймаються особи, які закін
чили 10 класів середньої школи.

На заочне навчання:

за спеціальністю «Бухгалтерський об
лік» на Ш курс приймаються особи, які 
закінчили 10—11 класів середньої школи 
(строк навча’пія 2 роки).

Вступники на базі восьмирічної школи 
складають екзамени з української мови 
(диктант) та математики (усно).

Вступники на базі середпьої школи па 
бухгалтерське відділення складають ек- 
злмепп з української мови і літератури 
(твір), математики (усію) та агрономіч
не відділення — з української мови і лі
тератури (твір), хімії (усно).

Вступні екзамени проводитимуться;
Для вступників па базі восьмирічної 

школи з І по 20 серпня, для всгушшкія 
па базі середньої школи — з 15 по 20 
серпня 1975 року.

Початок навчання з І вересня 1975 
року.

Для вступників при технікумі органі
зовуються курси по підготовці до вступ- 
них екзаменів.

Зараховані до складу учні денного на
вчання технікуму забезпечуються сти
пендією і гуртожитком на загальних під
ставах.

Адреса: п/в Шамівка Знам’янського 
району Кіровоградської області. Проїзд 
від станції Знам’янка автобусом, від
стань 10 кілометрів.

ДИРЕКЦІЯ.

Дпіпрорудіїенсьішй гірничий технікум
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ НАВЧАННЯ НА ДЕННОМУ І ВЕЧІРНЬОМУ ВІДДІЛЕННЯХ . і

ЗА ТАКИМИ
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ;

розробка рудних і не
рудних родовищ; гірнича 
електромеханіка; ' будів
ництво гірничих підпри
ємств; промислове І ци
вільне будівництво. ■ •-

До технікуму на денне

оідділення приймаються 
юнаки з освітою за 8—10 
класів. Вступні екзамени 
проводяться зі по 21 
серпня 1975 року.

Всі учні забезпечуються 
глорядкованим гуртожит
ком і підвищеною стипен
дією. Заяву про прийом

‘І

та необхідні документи ’ 
приймаються з 1 .червня 
по 14 серпня 1975 року.

Адреса технікуму: За
порізька область, м. ДнІ- 
прорудне, гірничий техні
кум, телефони: 32-04, 
36-00.

ДИРЕКЦІЯ.

Середи« Диіпрорудненсьііе гірниче 
професійно-технічне училище № 241

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ для НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

на базі 8 класів: машиністів механізованого комплексу, машиністів, шахтних 
електровозів, електрослюсарів по ремонту електрообладнання і засобів автоматики, 
ллн.тковиків-.мрзрїчників. Випускники одержують' спеціальність і середню освіту. 
Строк павчаїшя — 3—4 роки. . .

на базі 10 класів: електромонтерів по силових і освітлювальних електроустановках. 
Строк навчання 1 рік. Стипендія — 30 карбованців. Демобілізовані з лаз* Радян
ської Армії приймаються для навчання (па- базі 8—10 класів) за спеціальностями: 
машиніст бурових установок, прохідник гірничих виробіток, машиніст шахтних елек
тровозів. Строк навчання 8 місяців. Стипендія — 74 карбованці, для приїжджих на
дається впорядкований гуртожиток.

Прийом до училища — без екзаменів.
Адреса училища- 332226, м. Дніярорудне; Запорізька область, вул Ентузіастів, 19, 

МИТУ № 26. ■
ДИРЕКЦІЯ.

SE5

Мслігопольський Інститут механізації сільського господарства.

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ студентів <
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА НАВЧАННЯ З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА НА ПЕРШІ КУРСИ ФАКУЛЬТЕТІВ:

механізації сільського господарства го
тує інжеперів механіків, спеціалізація — 
механізація землеробства; організація І 
технологія ремонту і механізації тваринни
цтва — готує інженерів-механіків із спеціа
лізацією — організація і .технологія рсмо і- 
ту сільськогосподарських машин та меха
нізація тваринництва; електрифікації сіль
ського господарства — готує інженерів- 
електрнків із спеціалізацією — застосуван
ня електроенергії у сільському господарстві

та електропостачання сільського госпо
дарства.

Вступники подають до приймальної комі
сії інституту з 20 червня гю 31 липня такі 
документи: заяву, документ про середню 
освіту (зоигіпал), характеристику для всту
пу до інституту, витяг з трудової книжки, 
медичну довідку (форма № 286), чотири 
фотокартки розміром 3X4 см. направлення 
на навчання (для направлених за рахунок 
підприємств).

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня з та
ких дисциплін: математики (письмово і ус
но), фізики (усно) російської мови та літе
ратури (твір).

Для вступяикіз з і ги; 31 липня організо
вуються платні підготовчі курси.

Адреса інституту: 332339. м. Мелітополь, 
Запорізької області, пр. Б. Хмельницько
го, 18. Тел. 2-31-27.

РЕКТОРАТ.

ЗІікопо.іьське ПрофсСІІШО-
технічне училище Ао 42

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

К и ї веьк и й і нікеперно-буді вел ь 61 в й і петитут

Ra 1975—1976 навчальний

для навчання
йа спеціальностями.

зі строком навчання 
1 рік: теслярі (лише 
юнаки); муляр» (юна
ки І дівчата); електро- 
вварювзльиики (юнаки 
і дівчата);

зі строком навчання 
З роки: арматурники- 
електрозварювальнії к и 
(юпакн і дівчата)? 
столярі будівельні 
(юнаки); .мулярп-мон- 
тажники конструкцій 
Тюнаки і дівчата); мон
тажники по монтажу 
сталезих і залізобетон
них конструкцій (юна
ки); маляр;? будівельні 
(юнаки і дівчата);шту- 
катури. обллшовальни- 
ки-плитковики (юнаки 
і дівчата).

Учні, які навчатиму
ться три роки, крім 
обраної спеціальності, 
одержують диплом про 
середню освіту,

В училище прийма
ються юнаки і дівчата 
віком від 15 років і 
старші а освітою не

рік

нижчою, піж за 8 кла
сів. Училище забезпе
чує учнів гуртожитком, 
харчуванням та обмун
дируванням безкош
товно.

Особи, демобілізова
ні з лав Радянської 
Армії, одержують сти
пендію у розмірі 1-го 
тарифного розряду.

Для вступу до учи
лища необхідно подати 
такі документи: сві
доцтво про освіту, сві
доцтво про народжен
ня або паспорт, довідку 
з місця проживання і 
про склад сім’ї, харак
теристику зі школи ябо 
з останнього місця ро
боти, шість фотокарток 
розміром 3X4 см, до
відку про щеплення.

Початок навчання з 
1 вересня 1975 року.

Адреса училища: Ні
кополь, проспект Лені
на, 16. їхати автобусом 
№№ 5. 7. 18. 22. 24. «А», 
«Б» до зупинки «Уні
вермаг».

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

НА

за спеціальностями: про
мислове і цивільне будів
ництво; архітектура (з від
ривом від виробництва); 
виробництво будівельних 
виробів те конструкцій; 
теплогазояостачання та 
вентиляція; водопостачан
ня та каналізація; міське 
будівництво; інженерна 
геодезія (з відривом від 
виробництва); будівельні 
машини і устаткування; ав
томатизація І комплексна 
механізація будівництва; 
автоматизовані системи 
керування (з відривом від 
виробництва).

На всі спеціальності, 
крім архітектури, вступни
ки складають іспити з ма
тематики (письмово і ус
но); фізики (усно); росій
ської або української мо
ви і літератури (твір).

СТУДЕНТІВ НА ПЕРШІ К.

1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ

На спеціальність «архі
тектура» — з малювання, 
креслення, математики 
(усно), фізики (усно), ро
сійської або української 
мови І літератури (твір).

Заяви приймаються: на 
навчання без відриву від 
виробництва (вечірнє і за
очне) — з 20 квітня по 31 
липня; на навчання з 
еідоивом бід виробницт
ва (денне) — з 20 червня 
по 31 липня. На заочне 
навчання приймаються 
особи, що живуть в м. Ки
єві та Київській області; 
нв вечірнє навчання — 
тільки ті, що живуть у 
Києві. ; .

Вступні іспити проводя
ться: на навчання з від
ривом від виробництва з 
1 по 20 серпня; на на-

НАВЧАННЯ

ечання без відриву від 
виробництва з 15 травня 
по 20 серпня (потоками).

До заяви на ім’я рек
тора додаються: доку
мент про середню освіту 
(оригінал); характеристи
ка; медична довідка 
(форма № 286); чотири 
фотокартки (без головно
го убору 3X4 см); витяг 
з ..трудової або колгосп
ної книжки (для тих, хто 
працює).

Паспорт, ВІЙСЬКОВИЙ КВИ
ТОК або приписне сві
доцтво вступник подає 
особисто.

Інститут має гуртожи
ток.

Адреса інституту; 
252037, м. Київ-37, Повіт- 
рянофяотський проспект, 
21.

РЕКТОРАТ.

Олександрійський 
індустріальний 

технікум

ОГОЛОШУЄ 
прийом учнів 
на 1975—1976 навчальний 

рік

На денно відділення: на 
базі неповної середньої 
школи за спеціальностя
ми: виробництво штампів 
і пресформ; обробка ме
талів різанням; електро- 
приладебудуванкя;

на базі середньої шко
ли за спеціальностями: 
електрообладнання про
мислових підприємств і 
установок.

ДИРЕКЦІЯ.

?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП Кіровоград 50, вуп. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
номсемольсьного життя — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і маеоеої роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87«

БК 07635. кдекс .61197«.

ТрудовогоОдеський ордена
по л ітехні чи и й І и с ги ту т
єдиний вищий учбовий заклад УРСГ\ 

який готує інженерів з спеціальностей:
•— атомні електростанції та установки,
•— технолоіія води і палива на елек

тростанціях,
— приладобудування.
В 1975 році в інститут беле прийнято 

1575 студентів па пі та інші 22 спеціаль-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКГМУ. г. Кировоград.

Друкарня 1м. Г. №. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової »оргівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки. 2.

Зам. М 133W. 1 Тираж 59 000»

Червріюго Прапора

носії дев’яти факультетів: машинобудів
ний, механіко-технологічний, хіміко-тех- 
иолоіічний, теплоенергетичний, нроміеп- 
лоенсріетичний, електромеханічний, ра
діотехнічний. автоматики і обчислюваль
ної техніки, інженерно-економічний.

Вступні екзамени з таких дисциплін:’, 
математика (письмово та усно), фізи

ка (усно), українська 
чи російська мова га 
література ’(письмо
во).

З 1 липня працю
ють підготовчі курси. 

Адйеса; Інституту: 
270044. м. Одеса, про
спект Т. Г. Шевчен
ка, 1. приймальна ко
місія, Т е л е ф о н: 
288206.

РЕКТОРАТ.

До заяви на ім’я дирек
тора технікуму про при
йом додаються документ 
про освіту (оригінал), ме
дична довідна (форма 
N5 286), чотири Фотокарт
ки розміром 3X4 см, ви
тяг з трудової книги (для 
тих, хто працює). •

Вступники складають ек
замени:

і

на базі середньої шко
ли—з російської або укра
їнської мови та літератури 
(твір); математики (усно);

на базі восьмирічної 
школи: з української або 
російської мови та літера
тури (диктант), з матема
тики (усно).

Особи, нагороджені по 
закінченні школи золо
тою або похвальною гра
мотою, зараховуються до 
технікуму без іспитів.

Прийом заяз для ви
пускників восьмирічок- ■ 3 
1 червня по ЗІ липня, для 
випускників середніх шиіп 

~~ з 1 червня по 14 
серпня.

Вступні екзамени з 1 по 
20 серпня.

Адреса технікуму; місто 
Слєнеандоія, Кіровоград' 
ської області, проспект 
Леніна, 62.

ДИРЕКЦІЯ.
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