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організацій по гідній 
XXV з’їзду КПРС»

зустрічі Повідомлення ТАРС

Ленінський комсомол, вся радянська мо
лодь одностайно схвалюють і цілком під
тримують внутрішню і зовнішню політику 
Комуністичної партії, плідну і цілеспрямо
вану діяльність Ленінського Центрального 
Комітету, його Політбюро на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК КПРС товаришем 
Я. І. Брежнєвим.

Комсомольці, юнаки і дівчата з ентузіаз
мом, величезним політичним і трудовим 
піднесенням готуються до XXV з'їзду 
КПРС, беруть активну участь у всенародно
му соціалістичному змаганні. Висока оцін
не, дана Л. і. Брежнєвим у передвиборній 
промові внеску радянської молоді в ко
муністичне будівництво, діяльності Москов
ської міської, Бауманської районної комсо
мольських організацій, глибоко схвилюва
ла і надихнула весь Ленінський комсомол.

Молоді трударі, студенти і учні, воїни 
прагнуть особистими дарунками зустріти 
XXV з'їзд КПРС, перетворити кожен пе- 
редз їздівський день у день ударної, висо
коякісної роботи і відмінного навчання.

Надаючи винятково важливого значення 
‘-роботі комсомольських організацій за гід

ну зустріч ХХУ з’їзду партії, бюро ЦК 
БЛКСМ постановило:

'І. Всім первинним комсомольським орга
нізаціям, райкомам, міськкомам, окружко
мам, крайкомам, обкомам комсомолу, ЦК 
ЛКСМ союзних республік на зборах, пле- 

•нумах і активах обговорити питання підго
товки до XXV з’їзду КПРС, всебічно і кри- 
іично розглянути хід виконання централь- 

• ного завдання комсомолу, висунутого XXIV 
з’їздом КПРС, — виховувати молодь в дусі 
комуністичної ідейності, радянського пат
ріотизму, . інтернаціоналізму, високої орга
нізованості і дисциплінованості, вести се
ред молоді, активну пропаганду досягнень 
ї переваг соціалістичного ладу, домагати
ся, щоб кожна молода людина була актив
ним7 будівником нового суспільства.

‘Розробити і здійснити конкретні заходи 
по дальшому організаційно-політичному 
зміцненню комсомольських організацій, по 
підвищенню якості всієї роботи по кому
ністичному вихованню дітей і молоді.

Особливу увагу приділити поліпшенню 
марксистсько-ленінської освіти комсомоль
ців і молоді, ідеологічної роботи в комсо
молі. Проявляти щоденну турботу за ріст 
політичної свідомості, громадської актив
ності, ідейної переконаності кожного юна
ка і дівчини.

«Бути ідейним, — підкреслює Л. І. Бреж
нєв, — це значить усвідомити свою працю, 
честку великої загальної справи — будів
ництва комунізму, привчатися усвідомлюва
ти і відчувати, як, кажучи словами поета, 
«мій труд вливається в труд моєї респуб
ліки».

Це означає бути непримиренним до его
їзму і косності, до розхлябаності і нехлюй- 
єтвя, до обивательської байдужості і рва
цтва.

Це означає вимагати від себе ї від ін
ших найсуворішого дотримання дисципліни 
праці, працювати з вогником, ініціативно, 
а повною віддачею сил. ;

Це значить гаряче любити свою велику 
соціалістичну Батьківщину і усвідомлювати, 
що наші успіхи — це внесок в загальну 
справу боротьби всіх народів за міцний 
мир, за сзободу, за соціалізм».

Кожний комсомолець, молода радян
ська людина повинна бути активним і сві
домим борцем за комунізм, торжество йо
го великих ідеалів.

В ході підготовки до XXV з'їзду КПРС 
широко знайомити комсомольців, юнаків і 
діючггг з героїчною історією Комуністичної 
партії Радянського Союзу, рішення/ли пар-

тіймих з’їздів, бойовими і трудовими тра
диціями радянського народу. Повсюди 
проводити зустрічі молоді з ветеранами 
партії і комсомолу, героями війни і праці, 
делегатами з їздів КПРС.

2. Схвалити ініціативу комсомольців і мо
лоді Москви, Унраїни, Білорусії, Узбеки
стану, Казахстану, Алтайського, Краснодар
ського країв. Ленінградської, Московської, 
Тюменської областей, КамАЗу, Байкало- 
Амурської залізничної магістралі, Всесоюз
ного студентського будівельного загону, 
які стали на честь XXV з’їзду КПРС на 
ударну вахту.

Комітетам комсомолу виявляти повсяк
денну турботу про підвищення трудової і 
полііичної активності молоді, рішуче боро
тися з парадністю і формалізмом в соціа
лістичному змаганні, добиватися високої 
якості роботи, найсуЕорішої економії і бе
режливості, безумовного виконання планів 
завершального року і всієї п’ятирічки в 
цілому, предз’їздівських соціалістичних зо
бов'язань кожним комсомольцем, молодим 
трудівником, комсомюльськс-молодіжним 
колективом.

В усіх комсомольських організаціях про
вести в жовтні 1975 року Ленінський урок 
«П’ятирічці — переможний фініш! XXV 
з'їзду КПРС — гідну зустріч!»

3. Згідно з рішеннями ПІ Пленуму ЦК 
БЛКСМ оголосити змагання комсомольці«, 
молодих трудівників з» почесне право під
писати Рапорт Ленінського комсомолу XXV 
з’їздові КПРС.

Обов'язок комітетів комсомолу — орга
нізувати змагання так, щоб кожний комсо
молець, молода людина працювала, вчила
ся, несла бойову службу з усвідомленням 
того, що і його особисті досягнення’ уві
йдуть в Рапорт Ленінського комсомолу 
партійному з’їзду, що його зусиллями, ко- 
/луністичним ставленням до праці, відмін
ним невченням, зразковою військовою 
службою, ективною участю в громадській 
діяльності, науково-технічній і художній 
творчості, спортиеними перемогами, готов
ністю до праці і оборони СРСР створюєть
ся колективний комсомольський дарунок 
рідній Комуністичній партії, XXV з їзду 
КПРС.

Надати право підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу XXV з’їзду КПРС моло
дим гвардійцям п'ятирічки, відмінникам 
навчання, бойової і попітичної підготовки 
—- переможцям передз’їздівськсго соціа
лістичного змагання в кожному комсо
мольсько-молодіжному колективі, комсо
мольськім групі, первинній комсомольській 
організації.

4. Комітетам комсомолу на високому 
організаційному і політичному рівні за
вершити Ленінський залік «Рішення XXIV 
з їзду КПРС — в життя!» і підбити в січні- 
лютому 1976 року його підсумки. У всіх 
первинних комсомольських організаціях 
провести суспільно-політичну атестацію 
комсомольців, глибоко і вимогливо про
аналізувати, як комсомольці виконали свої 
особисті комплексні плани «Вчитись кому
нізму», який конкретний вклад внесли у 
виконаня рішень XXIV з’їзду КПРС, XVII 
з’їзду ВЛКСМ.

Підготовка до XXV з’їзду КПРС повинна 
активізувати боротьбу комсомольських ор
ганізацій за впровадження в життя мо
рального кодексу будівника комунізму, за 
зразковий громадський порядок, комуніс
тичний побут, зв високу культуру гіраці І 
відпочинку.

5. Завдання кожної комсомольської орга
нізації — прийти до XXV з’їзду КПРС ще 
більш згуртованим і бойовим загоном 
БЛКСМ, надійним помічником партійної 
організації у вирішенні конкретних завдань’

господарського, культурного і державного 
будівництва, у вихованні активних і свідо
мих борціа за комунізм.

Б ході підготовки до XXV з’їзду КПРС, 
обміну комсомольських документів, на
ступних звітів і виборів забезпечити знач
не підвищення рівня і якості всієї комсо
мольської роботи. Комітетам комсомолу 
поліпшити внутріспілкову роботу, контроль 
і перевірку виконання, всемірно розвивати 
критику і самокритику.

Головним в діяльності всіх комітетів 
комсомолу повинна бути турбота про під
вищення якісних показників на всіх ділян
ках комсомольської роботи, в праці, на
вчанні, військовій службі, науково-техніч
ній і художній творчості КОМСОМОЛЬЦІВ і мо
лоді.

Добитися дальшого поліпшення роботи 
по підбору, розстановці і вихованню ком
сомольських кадрів і активу. В період під
готовки до XXV з’їзду КПРС у комсомоль
ських і піонерських працівників, активістів, 
у ЕСІХ комсомольців повинно бути особли
во гостре почуття високої відповідальності, 
єдності слова і діла, непримиримості до 
недоліків.

Комсомольські і піонерські працівники, 
активісти повинні проявляти принциповість, 
діловитість, компетентність, наполегливість 
■ досягненні мети, вміння перебороти труд
нощі. прагнення зробити максимум мож
ливого, показати особистий приклад як 
треба по-ленінськи вчитися, працювати і 
боротися.

6. Передати на вічне зберігання перехід
ні Червоні прапори і вимпели ЦК ВЛКСМ 
«За успіхи у виконанні рішень XXIV з’їзду 
КП₽С», комсомольські реліквії, що побува
ли е космосі, республіканським, крайовим, 
обласним, окружним, міським, районним, 
первинним комсомольським організаціям 
комсомольським гругам і комсомольсько- 
молодіжним колективам, шо добиваються 
найкращих результатів в русі «П’ятирічці — 
ударний труд, майстерність і пошук моло
дих!», в навчанні, комуністичному вихован
ні молоді, в соціалістичному змаганні на 
честь XXV з'їзду КПРС.

Визнати доцільним присудити премії Ле
нінського комсомолу в області літератури 
і мистецтва, науки, техніки і виробництва 
за 1975 рік до XXV з’їзду КПРС.

7. Комсомольській і піонерській пресі, 
молодіжним редакціям радіо і телебачен
ні активніше пропагувати і роз’яснювати 
ленінську політику партії, успіхи радян
ського народу в боротьбі за виконання рі
шень XXIV з’їзду КПРС, постійно розпові
дати про молодих героїв передз'їздівської 
трудової вахти. • • *

В яскравій і хвилюючій доповіді на уро
чистих зборах, присвячених 30-річчю Пере
моги, Л. І. Брежнєв сказав: «Дорогі наші 
юнаки і дівчата, пам’ятайте: молоде поко
ління 40-х років на своїх плечах винесло 
основний тягар боїв Вітчизняної війни. Ва
ше життя і робота повинні бути гідними 
прикладу батьків. Партія і народ вірять вам 
і надіються на вас!».

ЦК ВЛКСМ висловлює тверду впевне
ність в тому, що комсомольці, вся радян
ська молодь по-бойовому включаться у 
всенародну підготовку до XXV з'їзду 

І КПРС, будуть гідними подвигу старших по
колінь, виправдають довір’я і надії Кому
ністичної партії, будуть свято виконувати 
ленінські заповіти, наполегпиво вчитися 
працювати по-стахановсьми, по-гвардійськи, 
по-комуністичному.

ПЯТИРІЧЦІ — ПЕРЕМОЖНИЙ ФІНІШ» 
XXV З’ЇЗДУ КПРС - УДАРНУ ПРАЦЮ, 
ВИСОКУ ЯКІСТЬ РОБОТИ, ВІДМІННЕ НА
ВЧАННЯ!

На орбіті 
КОСИІЧНМІІ 
корабель 

„Союз-ІІИ*

✓

15 липня 1975 року о 
15 годині 20 хвилин за 
московським часом у Ра
дянському Союзі прове
дено запуск космічного 
корабля «Союз-19». його 
пілотує екіпаж у .снладї 
командира корабля Героя 
Радянського Союзу, льот- 
чика-космонавта СРСР. 
полковника Лєоноеє Олек-< 
сія Архиповича і бортін- 
женера Героя Радянсько
го Союзу, льотчика-нос- 
монавта СРСР, кандидате 
технічних наук Кубеєов® 
Валерія Миколайовича.

Цим польотом поклад 
дено початок першому в 
історії космонавтики ве
ликому спільному‘науко
вому експериментові зе 
програмою «Союз— Апоп- 
лон», який здійснюють 
СРСР і США. Політ прово
диться відповідно до 
«Угоди між Союзом Ра
дянських 
Республік і Сполученими 
Штатами 
співробітництво в дослід
женні і використанні кос
мічного- простору в мир
них цілях» від 24 травня 
1972 року, яка передбачає 
проведення робіт по 
створенню сумісних засо
бів зближення і стикуван
ня радянських і амери
канських пілотованих кос
мічних кораблів І станцій 
з метою підвищення без
пеки польотів людини в 
космос і забезпечення 
можливості здійснення в 
дальшому спільних на
укових експериментів.

Програмою шестидобо- 
вого польоту космічного 
корабля «Союз-19» намі
чені:

— випробування суміс
них засобів зближення І 
стикування створених ра
дянськими і американ
ськими спеціалістами;

— здійснення стикуван
ня з кораблем «Аполлоня 
і спільного польоту про
тягом двох діб;

— виконання взаємних 
переходів космонавтів з 
корабля в корабель і про
ведення спільних 
вих експериментів 
польоту;

— проведення 
вих експериментів 
автономного польоту ко
рабля «Союз-19».

На борту корабля «Со
юз-19» знаходиться пра
пор Організації Об єдна
них Націй, яка внесла 
важливий вклад у те, щоб 
космос завжди служив 
благу людей.

Після стикування ко
раблів на навколоземній 

(Закінчення на 2-6 стер.).

Соціалістичних

Америки про

науко 
у йод»

науко- 
під час



Станіслав СТОРОЖУЙ — колгосп « Біль
шовик* ГаЙворойського району — 6721.

корабля 
стійкий 

Усі бортові си
стеми корабля працюють, 
нормально.

.Космонавти Олексій 
Леонов і Валерій Кубасов 
почувають себе добре і 
приступили до виконанні 
програми польоту.

МОЛОДИЙ КОМУНАР
17 я»пня1975 року

ЖНИВАМ ПРИСВЯЧЕНЕ СЛОВО

9 стоп

СЬОГОДиI

ПОПЕРЕДУ
Володимир____ _ ___ к ЛАПЧУК — колгосп імені Іл- 

лИа'Гайкорояського району — намолотив 
8723 центнери зерна.

Андрій ГАЛУШКА — колгосп «Україна» 
Новоархангельського району — 7788.

Володимир ЛЕВИЦЬКИИ — колгосп імені
Карла Маркса Ульяновського району — 7345.

Григорій МЕЛЯ — колгосп «Родина» Улья
новського району — 6746.

Володимир ЛУЦЕНКО колгосп «Друж
ба* Вільшанського району — 6571.

Анатолій МАНІТА —- колгосп імені Фрун
зе Ульяновського району — 6520.

Григорій СТАРОДУБОВСЬКИИ — колгосп 
Імені Леніна Ульяновською району — 6345.

Володимир КОВАЛЕНКО — колгосп імені 
Фрунзе Олександрійського району — 6285.

Володимир ШАНДРУ»! — колгосп «Друж
ба* Долннського району — 6158.

Микола СУХОМЛИН — колгосп імені 
Фрунзе Олександрійського району — 5824.

fflu орбіті космічний
корабель » '
> (Закінчення.

[./ їїоч. па 1-й стор.).

C<HO3-lfh9

Орбіті прапор буде пере- 
ДкнО американському
Екіпажеві, який доста
вить його на землю. По- 
ІІм радянські і американ
ські дослідники космосу 
передадуть прапор в Ор- 

? Ганізацію Об'єднаних На- 
. ЦІЙ.

Керування польотом 
Космічного корабля «Со- 
гОЗ-19» здійснюється ра
дянським Центром керу- 
аання з допомогою стан
цій стеження, розташова-

них на території Радян
ського Союзу, і науково- 
дослідних суден академії 
наук СРСР «Космонавт 
Юрий Гагарин» і «Акаде
мик Сергей Королев», які 
перебувають з акваторії 
Атлантичного океану.

З екіпажем 
підтримується 
зв язок. У

5.1а да у ск к ос м і ч » ого 
ш»рабля „Аиоллом4,4

Х'ЮСТОН, Центр керу
вання польотом. (Спец, 
кор. ТАРС). Відповідно до 
програми спільного ра
дянсько - американсько - 
го космічного експери
менту 15 липня о 22-й го
дині 50 хвилин за мЬс- 
козським часом у Центрі 
КОСМІЧНИХ польотів ІМ. 
Дж. Кеннеді (мис Канаве
рал), було проведено за
пуск американського ко
рабля «Аполлон». На бор
ту корабля екіпаж у скла
ді Томаса Стаффорда 
(командир корабля), Веп
са Бранда і Дональда 
Слейтона.

Двоступінчаста ракета- 
носій «Сатурн-1» вивела 
корабель на вихідну орбі
ту, близьку до розрахун
кової. Після виходу на 
Орбіту «Аполлон» від
окремився від останнього

«XBUanMHHUMBMI

ступеня ракети-носія.
Згідно з повідомленням 

Центру керуаання польо
том, самопочуття члені* 
екіпажу добре. Вони при
ступили до перевірки 
боргового устаткування 
і підготовки до виконан
ня серії маневрів для ви
ходу на монтажну орбіту.

Найважливішою части
ною спільної програми 
«Союз — Аполлон» стана 
стикування двох кораб
лів, заплановане на 17 
липня над Європою. Під 
час спільного польоту 
двох кораблів, який три
ватиме дві доби, космо
навти зроблять чотири пе
реходи з одного корабля 
в другий, проведуть се
рію наукових експвримен-

У ПОЛЬОВОМУ таборі першої тракторної 
бригади па флагштоці майорить червоний пра

пор. Напис свідчить, що його піднято на честь 
комбайнера Анатолія Погрібши о, який домігся 
найвищого виробітку в господарстві.

Ставши на 
трудову вах
ту на честь 
XXV з’їзду 
КГІРС, мо
лодий хлі
бороб зобо
в’язався за 
д в а н з д- 
цять днів зібрати ранні зернові з площі I/O гекта
рів, намолоти ї й чотири тисячі вісімсот центнерів 
зерна.

Анатолій, передавши кермо помічникові, поспі
шає до секретаря партійної органі ізціІ колгоспу 
О. А. Сафронова.

— Є бюлетень? — запитує.
— Звичайно! Ваш екіпаж попереду.
Комбайни повели помічники, а комбайнери 

декілька хвилин '.'.бралися разом з Олегом /Анато
лійовичем. Розмова була короткою Секретар по
відомив про успіхи наймолодшого комбайнера, 
відзначив також передовиків М. Бровченки, 
О. Драного. Вислухав короткі зауваження віднос
но розстановки транспорту.

Вже потім, коли хлібороби знову повели агре
гати, він розповів про членів КОМСОМОЛЬСЬКО мо
лодіжного екіпажу. Перед жнивами до Анатолія 
в помічники пішов Федір Оліияяченко, який рані
ше працював на фермі. Зерно від комбайна ві.тв >- 
знть В. Березняк. За допомогою Аязтолія вія так 
розрахував свої рейси, що комбайн не простоює й 
хвилини. Сам комбайнер жнивує після повернен
ня з лав Радянської Армії вже четвертий рік. 
Вчиться у досвідчених хліборобів, одночасно на
вчає молодь. Що забезпечило успіх? Насамперед, 
Анатолій вважає, це добра яідгоіовка до косови
ці. Він розповідає як обладнали комбайн ущіль
нювачами, як працюють повний світловий день, і 
відчувається, що він закоханий у хліборобську 
справу.

Нині на комбайні Анатолія майорить червоний 
прапор. Слава передовика у змаганні серед моло
дих комбайнерів району вже міцно закріпилася за 
ним. Своє зобов’язання він виконав, а попереду 
ще декілька жнивних днів.

Д. ПУТІЄВСЬКИИ, 
працівник редакції раЙгазетм «Будівник ко
мунізму».
Колгосп «Родип?» Маловнсківського району.

ВИМПЕЛ
НА
КОМБАЙНІ

НАГОРОДИ 
ВРУЧИЛИ •жгят

Надія Шевченко, вихо- 
затолька колгоспного дит
садка, нещодавно повер
нулась з поля. Вона по
бувала у тракторній 
бригаді № 1 колгоспу 
Мені 40-річчя Жовтня з 
бесідою про хід жнив у 
Оайоні та а колгоспі. Це 

ув уже третій її виступ
Що три виступи на 

нснизак провела еконо-

міст Валентина Склярен
ко, секретар комсо
мольської організації 
колгоспу «Аврора».

Це лише два факти ді
яльності позаштатної 
лекторської групи рай
кому комсомолу. Зараз, 
коли на полях повним 
ходом ідуть жнива, мо
лоді лектори доклада-
тмвнммянииямні

югь зусиль, аби допо
могти хліборобам у ці 
гарячі дні.

— Незважаючи на фахи 
та звичні профілі, члени 
всіх секцій групи роз
робили та -читають саме 
ті лекції, які зараз най- 
необхідніші.-

Зсього за період жни* 
вони провели 24 зустрі
чі з молодими жниваря
ми району.

Т. МІЛЬТО, 
керівник позаштат
ної лекторської гру
пи Вільшанськоі о 
райкому комсомолу.

У номері за 5 линии у матеріалі «Забули... поз 
вимпел» повідомлялося, що створений при Коміїані- 
ївському райкомі комсомолу штаб «Жнива-75» по
слабив роботу в первинних комсомольськії - організа
ціях під час косовиці ранніх зернових.

Як повідомила перший секретар Кбмлаїшесьвого 
райкому комсомолу В. Суха, наведені факти мали 
місце. Нині штаб значно активізував свою роботу. 
Налагоджені зв’язки із первинними організаціями, з 
яких щоранку передають до штабу інформацію ііро 
хід жнив. Підсумки змагання серед молодих жеаців 
штаб підбиває-щодня. Переглянули строки вртчейпя 
перехідного Червоного вимпела райком», комсомолу 
Нині передовому комбайнеру ного вручають це че
рез п ять, а через три дні. Члени штабу, завідуючий 
відділом комсомольських організацій райкому комсо
молу 1 еоргій Письменний та інструктор Сергій Вся
ко щодня в комсомольських організаціях контролю
ють роботу жниварів, допомагають штабам колгоспів 
в організації дійового змагання серед молодих хлібо
робів, за якнййшвмдше завершення збирання

Пкиі перехідний вимпел райкому комсомолу «Кра
щому молодому женцю району» вручено комбайнеру 
колгоспу імені Димитрова Віктору Мусику?

ГМИКОЛА ОСТРОВСЬКПЙ... Боєць ре- 
,і'зя полюції, видатний радянський пись- 
менник, автор одного з кращих творів 
соціалістичного реалізму, книжки, яка 
стала дороговказом у житті молодих 
людей.

Ось уже чотири десятиліття в бороть
бі і праці завжди попереду крокує Пав- 

Корчагіп, створений полум'ям серця і 
усім життям пксьменннка-бійцп. В наші 
дні Павка Корчагін говорить майже всі
ма мовами народів світу. Він допомагає 
юнакам і дівчатам знайти своє місце в 
житті, стати переконаними будівниками 

! НАНСНрЯВСДЛИВІШОГО на землі суспільств 
ва —• комунізму.

Недавно видавництво «Молодая гв.чр- 
■дня» подарувало радянським читачам 
цікаву і кояче потрібну книгу — збірку 
Спогадів про Миколу Островського. Вона 
дж? нову можливість ще більше дізна
тись про життя і творчість радянського 
письменника із серцем 1 Ірометея, глибше 
зрозуміти І осікйелити джерела гідної по-

НАРОДЖЕНИЙ
днау мужності цієї чудової людніш.

Державні музеї М. Островського в 
Москві і Сочі протягом багатьох років 
збирали спогади людей, які особисто 
знали письменника. Це рідні, друзі, чо- 
вариіпі по роботі, ті, кому пощастило з 
ким зустрічатись і листуватися, Серед 
них старі більшовики і комсомольці, ро
бітники і службовці, письменники і жур
налісти, художники і артисти, добро
вільні секретарі.

Книга впорядкована дружиною пись
менника Раїсою Порфирімюю Остров- 
ською та одним з його найближчих дру
зів, колишні« редактором газети «Со
чинська правда» Іваном Карюшнним.

Спогади написані дев’яносто чотирма 
авторами, які складають два розділ* 
книжки: «’Гак гартувалася сталь» та 
«Перемагають сильні’ духом». Вопиаво-

ВУРЕЮ Й
s
«1

рушлнвц читають
ся з великим ін
тересом.

Чятач знайде з
Ра-1*1‘',-!’КЙХ урпих ДІЯЧІВ’

О. Серафн-ловпча, А. Караіаевої, М Ко
лосова. В. Іпбер. С. Васильева, М А^- 
ева. Мате Задки. О. Корнійчука; Олеся 
Іоичара, Наталя Рибака та багатьох ін- 
ших. Вони, добре знаючи Миколу Ост- 
рОВСЬкОГО, НОГф страдницьке життя і 
творчий подвиг В ім’я Ленінської партії 
п , ‘1аР0АУ. з ім’я перемоги соціа’ 
стоаішіїпРа8° в1Л0бРая;аі<>ть образ без. 
часу письменника, бійця нашого 

лої’вчого ЯСТР0ВСЬКИЙ СИЛ0Ю СВОГО по- 
лук яшмо серця, могутнього духу под9. 
лав бар ер абсолютної фізичної неруко-

•*ЖЦЄН*ії

КНИЗІ розповіді відо- 
Літературних діячів:

КОСТІ і безвихідності. Розуміючи що 
найбільша трагедія людини — шагсдіи 
байдужості до життя людства, він зумів 
із, здавалося б, безнадійного станови
ща вийти до мільйонів людей.

Мн бачимо в цій книзі живого Острів-і
ського, оточеного живими, люблячими 
його людьми. На її сторінках жодного 
разу не говориться про самотність. Тс. 
іцо повідала дружина письменника про 
йоіо числення «Добровільних секрета- 
гі-^%ЗЯК;ШКа"- А° Ч‘І-4 людей почуття ве- 
гпомя^-!112112 ‘ І‘овагц: діяльна‘участь.

. -^,^таСЬКа, 3аіИ«аВЛЄйіСТЬ В І’ІОГ0 А0Л’ 
се^н0зиУ роль в створенні р 

Мана іЯк гартувалася сталь*.
'А (АРЬКІ1Гі <:казав про М. Острозс.жо- 

го\ві^ Це~ Герой- *’-ераХ ново- 
•жити і?2г? вОі ™теРатурн. а їй «але- 
*ни коздГТаоп ’ 4 «1° дожив *о
ГМ оп./п^ДІЗр?АЖуєчься Я9ьа літерату- 

! »»і-ос пін народ ї для народу...»-

1. РЯБЕНКО



ДГГ- 17 липня 1975 ропу „МОЛОЦИЙ КОМУНАР“ З стор.

> БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

ЦЮ ІСТОРІЮ розпонЙін мені ;» одно
му селі Ульяновською району. Тіль

ки (ТОСІМ просили.
Не називай ге Марини-гою прізва- 

їда. Вона, тепер не іе, щоб з сектанта- 
ки родичалась, а обійстя їх ммнм. 
< комсомолка. Мо: іа б бути в їхньому 
чаду, якби не цей молодецький агро
ном.

ВОНА тепер 
яась. Жінки сітям

чина ще хоче д-д.т-.------.._г.., ,. _
Тодосхи. Бо та до Улі, доньки своєї, в 
Пологовий будинок п и.:а. Вся ланка 
взялася Тодогці •підсобити-. Але жін
кам біля хати ще до вечора треба в<е 
іфнготувнти — бо сімеЙн*. А н Марини 
:іЄма такого клокщу. Оюж і досапує 
Клин,

Рожезо-білу хустину перев'язала як 
молодиця, витирає фартушком засмаг- 
м® чоло та й сапає,
" Добрий день, дівчино
** Ой. —— Марина <»6»ч\*є коротень

ку спідницю. Була спідниця, як СПІД чи. 
ця. а випрала, і 
м’явились дівочі
ітись на пигірок. 
новий агроном?

—- Атож і
Марнію, я вже місяць у -селі ва

шому. А Жодного |..иу не бачив тебе у 
клубі. Тільки в полі. Хотів побалакати 
о- молодиці поруч

одиа-одьГсінмса линів- 
додому, а діа

до. анаги норму тіт,и

— А нац.-- та балачка? У пас діла з 
«аж?»;.-, «дією. Ми ж так собі— 

г; ■* Гфср'чзч» рядків ще перевіримо 
їх От ! лім взша поміч колгоспові бо 
*е хааіамя

АндрА лїгуїае ці нехитрі слова і не 
■••і х<!г. со>;лгду з її ясповолопіковлх 
’ с 4 та оріміерклих ка сонці і вігр*. 
ПОНИВШІ ДіГ к уст,

— 8 кд-.fci сьогодні артисти приїжд
жі ■ ра-гдку ■„ «Королеву тюльпанів». 
Приходь. Осі, тобі квиток,

і г ардйцнда.
Л *;М !!Є Д1ИВ.ЧВСЯ на сцену — все шу- 
•-■ хус. яну серед жінок і Дівчат, 

гИема’
Км другий день була неділя. Андрій 

:ні«в до л ■ отців підстригатись повз ІИа- 
ричизе о >. й стя. Та й завернув до її ха- 
• «. В’д cto.ijv то нього не Марина, а 
ахмйсь дії. З газетою а руках. А над 
його tojwKH» во стіні — шпалера ша

ри
ли-

иг апель збігся. Зару- 
иіокн, «огляд — ку- 
— То це ви і є наш

миМкь дід, S _ г,---
його голевою во стіні — шпалера 
инсоч: «На проповідуєм Христа 
зі осе». Над вікном: «Бог — це 
боа».

Ач ірій з легований зупинився, 
інакше, ік гестантська сім’я.

— Здрісі , й«„. Я ла Мариною 
во«і. 8 гулхва агрономічний хоче 
•ж? а ги.

Дід иичіяя» Андрієву постать, пока- 
з*а жовті лі ба і холодно нросопів:

— Нема "Т. Пішла до модистки 
примірку. -

— Те »»б>ачте. Я іншим разом.
Тільки »«дгч.чнв хвіртку, а дівчина 

йому назустріч. Андрій .»упинився;
— Викроїла платія? .
— Яке?
— іа аолсвьке.
Ні мить одвернула голову:
— *-а так. так. Приміряла...
— То я -.а тобою. Приходь до клубу.
— Я «же- раї була.
— І «о*
— Бігла зи'тти, мон окропом ошпа

рена.
Лсдріі нічого не збагнув, знову з 

тим же
— Прихс-.дь. я чекатиму тебе.
Ке ля тзмді були в розпалі, вона по- 

к.<»ї. зсі. С.і;н вітрини оголошень в пай- 
дальшому жутку фойє.-і в цю ж мить

ва- 
з*-

на

з гурту танцюристі» хтось процідив.
—• Дцвідцся. сем вінка! Мабуть, наш 

ЗаВКЛу' >ч . і н 3з н і( . лекцію.
Справ.» . і с••• • ■;<-Я Клену;» зй 'римії.п» 

цій гЛврмиу, кинувся до неї.
— Проходь до зали. Танці — не гак. . 

А ти в залу - лекцію почнемо зараз
— Не потрібна мені ваша лекцій.
— А чого не прийшла?
— На вас иодлннтнсь, — не ю обра

жено, не то жартома відповіла дів
чина.

— Ні, я з тобою серйозно — йди й 
послужаЙ атеїста,

— Не піду.
— То чого ж тобі в:д нас треба?
— Душі.
— }1ка гам душа.. Виїадки це, От 

серце —. то є.
— З кремнію або глею.
А з гурту ганци-ристів оце їдке;
— Сенізіпкаї.. Сехтаптка!..
Андрій наздоіиав її >же за альтан

кою.
— Пробач, я першим не побачив тебе.
Пііі.пі вулицею.
Духмянклнсь любисток і материнка. 

А па сі арій груші, що за хатою діда 
Устпма. зачепився човник місяця.

— Побудьмо туї. Марило... Бачиш, 
я;: гарно'. 1 скажи, ти справді в бога 
віриш?.. Я ж бачив...

— Що?
— Лозунги ті над вікнами... Яка ж 

то секта у вас?
— Не зна о Дядько Давид каже, що 

ми повинні пірити, а не думати. В 
друге пряпіествіе. в кінець світу... Ме
ні страшно, Андрію...

Хлопець стиха покрив руку дінчини 
своєю долонею.

— Почекай. Маренко. А в те, що ка
же, сам хоч вірить твій дядько?

— Огаке! Через його підлість Пінка 
з байстрям ходить... З колгоспного по
ля буряки носить та й самогонку ва
рів і. на продаж. Ще й ягоди якісь па
морочливі кидає в бутилі,... Сам же 
вчить ІИ11-ИХ — не вкради, не згуби ду
шу...

— Ого! Це то теорія! — Андрій хо
тів засміятись, але вчасно стримався. 
— Ну, а ти співаєш з ними?

—
Марина знітилась ще більше, і за 

мовила надовго, А потім гих-з с..ч.із 
ла:

-- Не .»паю, Андрію, не зчаю Я п,. о- 
.і>! відчуваю себе такою с»зю>яьі><<>! 
ОПОНу мовчали. Пахло чебрецем 
ч>' ще якимись динними квпзмн ;іи 
А-ПІІИ. Верби духмяніли. А золотий чен; 
пін: -- вже над Млрииянною хатою.

—• (о може вернемось до клубу.■*
— Нізащо! І /
— Та не потурай тим пягукам. Я за 

раз після лектора аісчстз і сам виступ
лю. Про чад розкажу. Щоб знали всі, 
яка її»...

— НІ, ні. Я краще поїду на курси в 
Бериіадь. Буду вчитись шигн. А сопи 
сові хаЙ чадіють зі своєю сеіггою.

Плив золотий човен.
— Не треба чуди їхати, Марино. Я 

.заберу тебе до себе. Мені, ин молодо
му спеціалістові, колгосп хату збудує, 
і будемо разом жши.

(..пала на дівочі плечі біло-рожева 
хустина. Марнпчни» очі —- на Хлопца. З 
світлом місяця.

— Щоб і тебе оросили «а лекції для 
перейм.ховання?.

— Я комсомолець, Марнію!
З дівочих очей снується смуток:
— А мене не прийняли. Тнміш Клим- 

чук рекомендації не дає. Через оті ло
зунги.

— Я рекомендуватиме тебе...
Плин місяць. 1 пахло зіллям.
— Дай мені руку, Марино.
— Нащо?
— Гарні твої руки.
Зітхання.
— Не бійся мене.
— Отаке ще сказав.
— Вони ніжні п тебе, ці руки. А гу

би... <5чІ твої...
—- Помовчімо. Бачиш — місяць. І 

джерельце жебонить у лозах.
— То земля дрімоту прогонить. Бо 

рано ще спати...
На кладці стояло двьг. А наче як 

одна постать. Тиша. Джерельце жебо
нить. І золотий човен місяця над їх
ньою долею...

Михайло ШЕВЧУК.

ПОШТА 
„АБГІУРІЄНТ-7&“

-1 і ічідом о.-, будь ."Щк;і, ад* 
|)чи мирсхідних ііаичнтіьіінк 
закладів нашої річ публіки, 
О. < ажевськнй . <. кбройчн- 
ИО Новомкрі ородсі.кого рАЙГ|- 
ну, М. Бульба з Олександрії', 
( Максимок іч Знам'янки 
інші».

В Одесі зиатодягыя; III- 
СГЙІУі ІНЖЕНЕРІВ МИР
СЬКОЮ ФЛОТУ (2750211. иу.ч, 
Мечникова, 04); ВИЩЕ ІН
ЖЕНЕРІЇ г. МиРСЬКЕ УЧИ
ЛИЩЕ (270021). пул. ДІдрІхсО- 
на, ’8); середні навчальні ;»д- 
клади: МОРЕКІДІІЕ УЧИ-
ЗІНЩЕ (270004, оу.і. Свердло
ва, 8); МОРЕХ1ДИЕ УЧИ
ЛИ Щі. ТЕХНІЧНОГО ФЛО- 
1У (2ГІИМ4, вул. Енгельса, -110} 
МОР с ЛІДІЇ і. У Ч ИЛ И ЩЕ
РИЬІІОІ ПРОМІН .НОВОА 7 І 
(27002г>, пул. Мечникова, 1.10); 
з Херсоні — МОРЕХІДЦЕ 
УЧИЛИЩІ. ІМЕНІ ЛЕЙТЕ
НАНТА ШМІДТА (325014, 
проспект Ушакова, 14); МО- 
РЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ РИБ
НОЇ ПРОМИСЛОВІМ 11
(325025, «ул. Леніна, 55).

«Де набути професію біб
ліотекаря? і. Вигоптопа з 
с. Злинки Малонисківськоїо 
району; Г. Шслякіна з с. Тер* 
нове ДоброіЮ.-чічкІнс-ького ра* 
йому».

Бібліотекарів гоїуіоп. культ
освітні училища. Найближчі 
з них — олександрій
ське, Кіровоградської облас
ті (м. Олександрія, пул. Діо- 
роея. 47): ДНІПРОПЕІРСЖ- 
СЬКЕ, м. Дніпропетровсько 
вул. Коро.існка. 20а ■; МИКО
ЛАЇВСЬКЕ (м, Миколаїв, пул. 
Плеханова, 34); ОДЕСЬКЕ 
(м. Одеса-57. пул. Гоголя, 2); 
ХЕРСОНСЬКЕ (м. Херсон-25, 
вул. Дскабрисгіп. '?п>

С ПОНЯТТЯ, які не потрібно перекладатз. Є по- 
чуття, ЯКІ НЕ потрібки І'.ояскі-овати. Л (Л ::Є 

можна підробити. О,1ие з них — сердечність: при
язнь, повага, любов, які йдуть із слчнх ; ибин 
душі.

— Зворушені теплотою зустріч:. — екззаз у 
розмові з нашим кореспондентом керівник болгар
ських піонерів Недельчо Колів. — У себе на 
батьківщині ми ч} ти яро гостинність української 
землі, але такого прийому, який владітува-тн нам 
у яіонерт.аборі «Дружба >, не сподівалися.«

Третій день гостює на Кіровоградщиш дитячий 
фольклорний ансамбль Будияку іноверіз містд 
долбухіна — лауреат республіканського конкурсу 
1974 року. Члени делегації побували з гостя.х у 
червинизорівців, льотно-штурманському учнлшці 
і школі вищої льотної підготовки, зустрілася з 
ровесниками Олександрії, Світловодська.

Відоме порівняння хору з доско налим музич
ним іисгрумеїв м. ЯКИЙ треба нзетр товзгі довгі 
роки. Перед керівником ансамблю Іванов Стоя
ковим Пейчезим стоадю ще складніше завд.'Нзтя — 
Настрої , и музичним інструмент, у ЯКОМ / ІНСГІННО 
міняються го.і.кн. Адже учасники ансамблю — 
діти. І можна сказати твердо, з дим завданням 
він справився з честю. Снів, який понулз їй Кіро- 
Воградщіїиі, ще раз підтвердив ви >»-у рсс.тааію 
добруджаиськнх спіздів.

Не фото: одна з кіровоградських зус.-річс^: бвпгжр.'ькі 
гості на вечорі ІЯтернаціональпої друж5н в піонер -вборі 
КДружба»

♦ото в. KOB5AJKA

САЛЮ Т, 
ДРУЗІ, 
ДРУГАР І!

В РОЗПАЛІ літо — пора відпус
ток і відпочинку, пора напру

женої праці хліборобів. Ласкаве 
сонце і тепло приваблюють людей 
яа лоно природи, на береги річок і 
ставків. Тисячі школярів відпочия.:- 
ють й піонерських таборах, загарто
вують своє здоров’я, ііайнраіоться 
сил для навчання.

Літо 
і ваше

чшеі епос, « ги, порівняно довго зберігаю
ть«« у статках, колодязях, м також на 

еамаціньоіо вжиіку: постільній 
бі.тнзаі. аосуді, іграшках, на руках. На 
іях. з«, на попутному «транспорті», мік
роби мж.ядруюгь в пошуках спрпиг.іпко- 
гз для налорюнання організму людини. 

\ п;4аіли ніде діти. Багато хто ко.тн-не- 
ккім та 3 аап’вться води з неперевірено- 
гв джерела, скупається у забрудненому 
ставну Депо ,'іюбиіь поласувати прямо 
з Ециишііа свіжим огірком, ягодами, 

фрукіами, не ви
минані їх перед 
цим5

? зовсім вже не
припустимо, коли 
мати або бабуся на 
базарі, в магазині 
«частує» немитими 
фруктами або ово
чами дитину, під
давшись на її 
умовляння. А на 
них же яблуках, 
слнва.ч. моркві мо
жу іь бути збудни
ки кишкових ін

фекцій.
ке відібиги натиск підступних 

збудім .із? Яка роль кожного з нас 
у боротьбі з ними?

Нас-ішперед, треба пам’ятати, що 
єдяве джерело небезпеки — хвора 
людина., а тзкож бактеріопосін, зов
ні <зі©8»ова» людина. В останні ро
ях ріі.ь е зустрічаються важкі «к.іа- 
сйчкі» форми двзеніерії висипного 
тдфу, паратифів га інших кишкових 
іфЬєшвй. Через це хворі, особливо 
дорослі, езоєчасно не звертаються 
до лікаря почиааготь самі себе лі
кувати, не додержують запобіжних 
з.іхоіз і мимоволі стають джере
лами розсіювання інфекції.

Оеоб.ічзо небеввечно, КОЛІ) хворі 
Л8 стерту форму кишкової інфекції

ПОРАДИ

ЛІКАРЯ

здоров'я
Ллє з точки зору медиків дію хо

ває о собі і безліч з :гроз. Жарка 
погода, велика кі.тькіс 'ь овочі з, ягід, 
фру'ктів, купания в водоймах, наяв
ність. мух створюють сприятливі 
умови для поширення гострих киш- 
ковах заззорювгль. Успіх боротьби 
з ними залежать не тільки від ме
дичних працівників, але й від насе
лення, його свідомості га санітар
ної грамотності.

Трудність бороті,ба з шфекціями 
сояснюється, перш за все, кадзвк- 
чайкою різночзпітіпстіо шляхів 
розповсюдження збудників цих хво- 

.фоб
.»нді-таиявсь з киш^чвяни хворої» І 

щ» «з іормого» неєія, ні з роби ав- 
г.ініиящть у груит, веревясйгься на мр-

або бякісріопосії залучаються до 
робоїи у піонерському таборі, про- 
дукчоиому магазині. їцальпі.

Керізішкії промислових, харчових 
і торговельних підприємсів, кол- 
гс'сніи і радгоспів потінні вживати 
всіх заходів, щоб населені пункти 
кслочнртоваряі ферми, місця масо
вого відпочинку утримувались в на
лежному санітарному стані.

Підступні невидимки надзвичайно жи
вучі. У сирому молоці, іцо навіть збері- 
гаегьгн в холодильнику, бактерії довго 
живуть, а тфя звичайній температурі не
си ієно розмножуються. Отож необхідно 
обов’язково кип’ятити молоко.

Надзвичайно сирки гливе середовище 
для розмноження збудників кишкових 
інфекцій різноманітні холодні закус
ки, ф&рші. креми, м’ясо, риба. Осі. чому 
влііку не слід подовгу зберігати їх.

Кожна охайна людина, звичайно, 
перш, ніж їсти зелень, овочі і фрук-. 
ти. ретельно їх миє.' ііу, а гі, хто 
цього (іе робить, можуть поплати- 
тнея здоров’ям. На жаль, нерідко 
навіть у нас в місті, можна спосте
рігати, як у їдальні відвідувачі бай
дуже проходять мимо умивальни
ка і сідають за стіл.

В пси час особливо зростає роль 
> п. і інші халміість органів санітар
ного нагляду. їм належить прояв- 
ляіг, більше вимогливості до госпо
дарських органів, суворіше коятрр- 
лювзтп їх роботу', наполегливо до
биватись усунення виявлених недо
ліків

Т. ФЕДОРОВА.
’ і олійний лікар обласною Бу

днику санітарної освіти.

Під куполом 
парашута

15 гіипші на аеродромі 
Кіроиогрддгьього ДК ААФ 
стартувала VI СпартакГада 
парашутистів України.

itki кращих спорт імені!» 
республіки і іосіі їх Молда
вії номірчіиТься силами в 
ть’іііосіі іірнзем.іеиин. уїво- 
реппі групового Кільця і з 
апробаїніиі у аїльному па
дінні

(Іранор змагань н урочис
тій обстановці ПІДНЯЛИ Кііиі- 
тапи команд — чемніоатв 
V спартакіади- А. Алімова з 
Чернігова і Г. Винінякова з 
Одеси, а також абсолютні 
чемпіони України 1974 року 
Л. Болхрза з м. Суми і 
В. Чайка з Чериіїова.

Перш, ніж мірятися сила
ми в попітрі. спортсмени <10- 
пиппі були ииконати ком
плекс наземних вправ — по
катати силу. гпрціиісіі> І 
ол'учиісгь » стрільбі. Треба 

.сказати, що це стало для ба
гатьох нелегким випробуван
ням Лише двадцяті» дев’я
тьом учасникам пдвяоси 
уникнути штрафних очок.

• Сьогодні парашутисти по
чали стрнбкояу програму. 
Вони мають зробити поява 

Ґстрнбйп з пнкоипніїям ком
плексу акробаїичннх фігур 
у вільному падінні з висоти’ 
дві тисячі метрів

В змаганнях беруть участь 
пзрашутяспі ■ Кіровограді! ■ 
інструктор апіаеііортклуб» 
О. Байда, тока|і заводу пи- 
шт’іич машннох !(). Аїе.іьо- 
хіп. вІЙськовослу жбоаець 
Г Грицеїтго. інструктор пн- 
-•fiiiiKo.TH В Карвнині і а ін
ші

В. ІІЛОХОИ, 
майстер спорту ('PCP, 
суддя іи’скублікан- 
ської категорії.

«Зірка»- 
«Суднобудівник»—1:0

Коли за десять хвилин до 
фін іншого свнсгка. м ич 
влетів у ворота міікщіа7всь"> 
кого-жСудиобудітінка*. «іш- 
нупатця» гола Миколу Жуд 
рлюїьова ювариші по коман
ді довго не відпускали в ра
дісних обій-.іїв МатЧ су.<»-р- 
ііиі.із буї» настільки спог.ис-» 
пий внутрішнього діпіаміз» 
му і драматизму, який зрої 
стан і» міру тсао.'як хвилин-, 
па стрілка наближалась ДО 
фпіа.іі-.ної позначки, що цей" 
едпіпіЯ м’яч став сас*рід
ною «розрядкою напружено*, 
сті» і-для футХойістів. і для. 
уболівальників.

Гра не відзначалася сірій 
ємним зовиіші'ім малюнком, 
Єра позиційна, гра жорст-. 
ка. яка урешті перейшла У, 
відверту ірубість а обох бел 
ків особливо не прнваблівт 
пала.-І з сил боротьбі Фетч 
болісні чіядавалп багато

Кірової радці розпочали 
матч у знайомому вже. з», 
ос і а іш і. м а тч і к.т юч і; в пері 
тої хвнлиии ■— в атаку. 
вСудиобудівиик», намзі а* 
ючіїсь .перенести гру в сію* 
кійие русло, піддавав перст 
вагу боротьбі за м'яч в цен
трі'поля. Такий тактичні!# 
варіант, нав’язаний гостями, 
Кіровограда! прагнули зруй* 
иуоатн аж до тієї хвилини, 
коли м’яч, нирешті. заїрі- 
ПОТІВ у сітці воріт «Су днем 
будіпшіка». Півзахист гос» 
гій зіграв сильніше, і атаки 
«Зіркий часто переривалися 
вже на підступах до штраф
ного майданчика. Та воро» 
тар гостей не .'іаліішається 
без роботи, Дев’ятнадцята 
хвилина — С. Вибиваїщої» 
б'є головою, м'яч пролітає 
н метрі під штанги, трид
цять п'ята хвилина — біля 
воріт О. Кон.маїї і (О. Каса* 
онкін. Удар останнього не* 
точний, м'яч летить ПІІЩО 
воріт. Сімдесята хвилини, 
коли, здавалося, госиоігарї 
поля ось ось піддадуть Іі(і- 
ніпінку ~ гчльїіий удар 
А Хропопа 3 великої ПІД* 
етапі знову падав сили ата* 
кам кірозогрлдиів, одна, з 
ЯКИХ <15 вісімдесятій ХЙИЛИі* 
пі приносить переиогу «Зі|ц 
ЦІ*. 1:0.' ■ ■ ■ і

м. СОМОВ. І

Т. а. 9. редакторі» М. СЕМЕНЮК«
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W ЩіОШЄСІЮ
Кіровоградське 
середнє міське 
професійно-технічне 
училище Ж 8

т

Криворізький ордена Трудового Чгрноного Прапора 
гірн и чо р у дії и й інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На трирічний строк навчання прий
маються юнаки та дівчата з освітою 
за 8 класів для підготовки з таких 
спеціальностей:

слюсар-сантехпік; газселектрозва- 
рювальвпк; електромонтажник по 
електроосвітленню, СИЛОВИХ лініях і 
електрообладнанню; маляр будівель
ний; штукатур-облицювальпик-плит- 
ковик; муляр-мопгажник конструк
цій.

Після закінчення училища учні 
одержують диплом про середню осві
ту і спеціальність.

З однорічним і дворічним строком 
навчання приймаються юнаки і дівча
та віком 15—20 років з освітою за 8, 
9, 10 класів без вступних екзаменів 
за спеціальностями:

муляр; штукатур; столяр; арматур- 
ник-бетопиик.

Зарахованих на навчання забезпе
чують гуртожитком, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуван
ням. підручниками.

Учні одержують третину суми, за
робленої на виробничій практиці. Час 
навчання в училищі зараховується до 
трудового стажу.

Училище має ноиозбудсвапіїй, добре ус
таткований комплекс, в якому є кабінети і 
лабораторії, учбові майстерні, спортивний 
та актовий зали, спортивне літнє містечко.

При училищі е вечірня школа, діють 
гуртки технічної творчості, художньої са
модіяльності, спортивні секції.

Випускннки-відмінннкн мають право 
вступати до вищих і середніх учбових за
кладів на пільгових умовах. Юнаки, які 
навчаються три роки, до закінчення та на 
рік після закінчення училища отримують 
відстрочку від призову до армії.

Випускники подають особисто або 
присилають заяву із зазначенням об
раної професії, автобіографію, харак- 
геристнку, свідоцтво про народжен
ця (оригінал), або паспорт (подаєть
ся особисто), довідки з місця прожи
вання і про склад сім’ї, медичну до
відку (форма № 286), 8 фотокарток 
розміром 3X4 см.

Адреса училища! Кіровоград, 
мул. Волкова,, 15. їхати тролейбусом 
№№ 2, 3 до зупинки «Тролейбусний 
парк». Телефон 3-32-23.

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Денне відділення: техноло
гія і комплексна механізація 
підземної розробки родо
вищ корисних копалин; тех
нологія і комплексна меха
нізація відкритої розробки 
родовищ корисних копалин; . 
будівництво підземних спо
руд і шахт; маркшейдерська 
справа; електрифікація і ав
томатизація гірничих робіт; 
електропривід і автоматиза
ція промислових установок; 
гірничі машини і комплекси; 
промислове і цивільне будів
ництво; збагачення корисних 
копалин; геологічна зйомка, 
пошуки і розвідка родовищ 
корисних копалин; техноло
гія машинобудування, ме
талорізальні верстати та ін
струменти; прикладна геоде
зія.

Документи приймаються з 
20 червня по 31 липня 1975 
року.

Вечірнє відділення: техно
логія і комплексна механіза
ція підземної розробки ро
довищ корисних копалин; 
технологія і комплексна ме
ханізація відкритої розробки 
родовищ корисних копалин; 
збагачення корисних копа
лин; електрифікація і авто
матизація гірничих робіт; 
електропривід і автоматиза
ція промислових установок; 
промислове і цивільне будів
ництво; гірничі машини і 
комплекси; будівництво під
земних споруд і шахт; техно
логія машинобудування, ме
талорізальні верстати та ін
струменти.

Документи приймаються з 
20 квітня по 31 червня.

Загальнотехнічний заочний 
факультет: розробка родо
вищ корисних копалин; 
енергетика; машинобудуван
ня та приладобудування; 
електронна техніка, електро- 
приладобудування і автома
тика; радіотехніка; будівни
цтво; транспорт; економіка.

Документи приймаються з 
20 квітня по 31 липня.

Вступаючі на всі форми на
вчання та на всі спеціально
сті складають такі екзамени: 
російську або українську мо
ву та літературу (письмово), 
математику (письмово та ус
но), фізику (усно).

Особи, нагороджені по закінчен
ні середньої школи золотою 
(срібпоіо) медаллю, або ті, шо

закінчили єередітіЛ спсн.іяльний 
учбовий заклад з відзнжиею, 
складають екзамени з математи
ки (усно). Якщо екзамен з Мате
матики складено з оцінкою *»ід- 
мінно», абітурієнт звільняється 
від подальшої здачі вступних ек
заменів. ,,

Вступаючі до інституту в остан
ні роки після 'закінчення серед
нього навчального закладу, ян 
правило, повніші мати стаж прак
тичної роботи пе менше Є міся
ців за кожний рік. коли вени не 
навчалися.

Умови прийому надсилаються 
приймальнею комісією інституту 
після одержання запитання від 
абітурієнта. •,

Іногородні, зараховані на денне 
відділення, забезпечуються гурто
житком.

Адреса інституту: 324033. 
Дніпропетровська область, 
м. Кривий Ріг, вул. ГТушкїиа, 
37.

Олександрійське міське професійно-технічне

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

училище Ж И

Училище гстус ВИСОКСКЕа- 
ліфіксеаних працівників з 
середньою освітою. Після 
закінчення училища учні 
одержують диплом з при
своєнням третього 
з* спеціальністю.

Диплом 
вступати 
закладів.

електромонтажники; налад
чики зварювального газорі
зального обладнання;

розряду

надає 
ДО\ вищих

праве 
учбових

Набір 
навчання 
ціальнсстями:

провадиться для 
за такими спе-

на базі f-річної освіти: 
токарі по металу; слюсарі- 
ремонтники; електрогазе- 
ЭЕарюЕьльники; слюсарі-

иа базі 10—11-річної осві
ти (із строком навчання 
1 рік): машиністи електре- 
мостових кранів.

Час навчання е училищі 
зараховується до трудового 
стажу.

На всі спеціальності прий
маються юнаки і дівчата ві
ком від 15 років і старші.

Для вступу до училища

децтво про. народження, 
характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров'я, 
медичну довідку про про
філактичні щеплення, 6 фо
токарток (3X4 см).

Вступники проходять ме
дичну комісію по 
ленню училища.

Зараховані до 
забезпечуються: зі
навчання 3 роки — трира
зовим харчуванням, вихід
ним і робочим одягом і 

необхідно подати такі до- взуттям; зі строком навчан- 
куг/енти до приймальної 
комісії: заяву, свідоцтво
про освіту, паспорт або сві-

В період виробничо*; 
прянтини кожному учневі 
виплачується 33 проценти 
зробленої суми.

Печаток навчання т. її ве*> 
рссня 1975 року. ’ 1!

направ-

училища 
строком

ня 1 рік — стипендією у 
розмірі ’0 карбованців на 
/лісяць.

Приїжджі забезпечую» 
ться гуртожитком.

Адреса училища: м. ©яеі^* 
сандрія, мікрорайон Жсіпг<< 
невий, аул. Ватутін», А, те
лефон: 51-4-08. Авіебусодї 
їхати до зупинки сєлніцв 
Жовтневе. •- , и

ДИРЕКЦІЯ;

ОкиіЄІЇВСЬКЄ 

сільське 

ирефесійне» 

технічне 

училище Ж 7

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

трзктористів-машнністів широкого профілю (строк па- 
вчашія 2 роки); тракторкстів-машмністів третього класу 
(строк навчання 1 рік); майстрів-паладчпків тракторів 
(строк навчання 6 місяців); трактористів для роботи па 
тракторах Т-І50 I Т-І50К (строк яавчаппя 3 місяці, по 
направленню організацій).

Приймаються юнаки і дівчата віком від )5,5 років і 
старші з освітою за 8—10 класів.

Випускники, які внв'їяли авто-тракторну справу, і воїни, звіль
нені у запас, навчатимуться за скороченою програмою і одержу
ватимуть стипендію в розмірі 5.1 карбованців на місяць.

Початок занять з 25 СЕРПНЯ І ДАЛІ — ПО МІРІ КОМП
ЛЕКТУВАННЯ ГРУП. Для вступу до училища необхідно пода
ти такі документи: заяву на ім’я директора училища, авто
біографію, паспорт або свідоцтво про народження, спідоцтко про 
освіту, довідку з місця проживання І про склад сім’ї, характе
ристику зі школи, медичну довідку І про профілактичні щеплен
ий. чотири фотокартки (3.x! смЬ

Адреса училища: 317451, Кіровоградська область, Ма- 
йовнсківсьний район, с. Оннкієве.

ДИРЕКЦІЯ.

ПТУ
Л|Ш Кірове- 
градськоку
М ’ Л СО КО И Йї Н ЯЛТІ
ОГОЛОШУЄ ПРИ лом
УЧНІВ НА 1975-1976
НАВЧАЛЬНИЙ рік

«$&но|)іаьке середнє міське професійно-технічне училище Ж 1 

ю» <яаі тресту „Заноріжалюмінбуд“

; О Г О А О Ш
і

аї строком навчання 3 роки (на базі8-річ- 
иої освіти): муляр-монтажипк конструкцій; 
столяр (будівельний); маляр (будівельний); 
обліщювальпик-плптковик-мозаічіїик; шту- 
нат у р-обл оцтова льішк-плитковик;

зі строком навчання 1 рік (на базі 10 кла
сів, мінімальний вік вступників — 17 ро
ків): муляр-моптажпик конструкцій; трубо- 
вкладач; слюсар (будівельний); облицго-

У.Є П Р'И й о м
НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

вальїіиі-плитковий; штукатур-облццюваль- 
ввк-плитковик.

Учні, які вступили до училища після
8 класу, перебувають на повному держав
ному утриманні. Зарахованим з освітою за 
10 класів виплачується стипендія і надає
ться гуртожиток.

Для вступу необхідно подати такі доку
менти: заяву, документ про освіту, свідо
цтво про народження або паспорт, довід-

УЧНІВ

, Наша адресаі телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарського, Зі. 
Телефони: аідпов;дального секретаря та »Ідділу 
ксмсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
виділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-67.

БК 01052. Ів де re f!5S7.

Училище готує робітни
ків для м’ясної промисло
вості.

Строк навчання один рїк.
До училища приймають 

юнаків віком від 17,5 року 
і старших, дівчат — віком 
від 16,5 року і старших з 
освітою за 8—10 класів.

Учні забезпечуються сти
пендією б розмірі 18 карбо
ванців та квартирними З 

карбованці на місяць, 
триразовим безкоштовним 
харчуванням, спецодягом те 
форменим одягом.

Під час виробничої прак
тики учні одержують гро
шову винагороду (третин« 
від заробленої суми).

При училищі є вечірня се
редня школа робітничої 
молоді, ;

Училище гуртожитком не 
забезпечує, а розміщу«, не 
приватних квартирах.

Вступники повинні пода
ти заяву на ім’я директора, 
автобіографію, документи 
про освіту та народження, 
довідку про стан здоров’я, 
6 фотокарток (3X4 см), до
відку з місця проживання, 
характеристику.

Адреса училища: м. 
ровоград, Обознівське йгл- 
се, м’ясокомбінат. їхати «■' 
тобусом Не 10.

ДИРЕКЦІЯ.

ки з місця проживання, про склад сім’ї, 
«ікільву характеристику, 8 фотокарток 
(3X4 см), довідку про щеплення.

Навчання в училищі зараховується до 
трудового стажу.

Випускникам присвоюється 2—4 кваліфі
каційний розряд. еони направлятимуться 
па роботу в будівельні управління тресту 
«Запоріжалюміпбуд» в місто Запоріжжя з 
наданням їм місця в гуртожитку.

Початок навчання 
з І вересня 1975,року.

Адреса училища: 
830006, м. Запоріжжя, 
вул. Ширшова, 4. 
їхати трамваями 
№№ 1, 2, 4, 7; авто
бусами. №№ 4, 28, 84; 
тролейбусами №№ 2, 
З, б, 8 до зупинки 
^вул. Трегубенкаэ.

ДИРЕКЦІЯ.

єМОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у Справах видавництв^ , 

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

Зам. № 13313. 69 600.. "
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