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Г „СОЮЗ-19“
НА ЗЕМЛІ

21 липня 1975 року після завершення спільної про
грами «Союз—Аполлон» корабель «Союз-19» з екіпа
жем у складі,командира корабля Героя Радянсько
го Союзу, льотчика-космопавта СРСР полковника 
Олексія Архиповича Леонова і бортінженера, Героя 
Радянського Союзу, льотчпка-космовавта СРСР,,кан
дидата технічних наук Валерія Миколайовича Куба
сова повернувся па радянську землю. Політ амери
канського корабля «Аполлон» триватиме до 25 липня 
ц. р. за автономною програмою. <

Спускний апарат корабля «Союз-19» здійснив м я- 
ку посадку о 13 годині 51 хвилині за московським ча
сом у розрахунковому районі території Радянського 
Союзу за 54 кілометри на північний схід від міста 
Аркалпк. Спуск корабля «Союз-19» на парашу
ті і його приземлення передавалися по кольоровому 
телебаченню

Самопочуття космонавтів О. А. Леонова і В. М. 
Кубасова добре.

Програму польоту пілотованого космічного кораб
ля «Союз-19» за спільним радянсько-американським 

А проектом «Союз—Аполлон» повністю виконано. У хо
ді шестидобового орбітального польоту корабля 
«Союз-19» було вперше експериментально перевірено 
сумісні засоби зближення і стикування: проведено 
стикування радянського і американського космічних 
кораблів, взаємні переходи космонавтів з корабля в 
корабель, спільні науково-дослідні експерименти — 
«штучне сонячне затемнення», «ультрафіолетове по
глинання», «зоноутворюючі грибки», «мікробний об
мін», «універсальна піч». Ці дослідження мають важ
ливе наукове і практичне значення.

Протягом польоту радянські і американські космо
навти ви,звили чудову взаємодію і взаєморозуміння, 
завдання викопувались погоджено і чітко, у справді 
дружній атмосфері.

Керування спільним польотом космічних кораблів 
«Союз-19» і «Аполлон» здійснювалося з допомогою 
станцій стеження радянським і американським цен
трами керування, між якими було встановлено, пря
мий телевізійний, телефонний і телеграфний зв’язок.

Успішне завершення спільного експериментального 
польоту космічних кораблів «Союз-19» і «Аполлон» 
підтвердило правильність технічних вирішень, прий
нятих при розробці сумісних систем стикування, які 
забезпечують спільний політ двох різних за конст
рукцією кораблів створених в СРСР і СІЛА. На
уково-технічні підсумки експерименту — значний 
вклад у скарбницю світової космонавтики, в науку і 
культуру. Досвід, нагромаджений радянською і аме
риканською сторонами під час підготовки і прове
дення спільного експерименту, станс доброю основою 
для розвитку в дальшому міжнародних космічних лі- 
дотованих польотів, спільних наукових досліджень 
космічного простору.

Спільний політ космічних кораблів «Союз-19» і 
«Аполлон» є важливим кроком у розвитку міжна
родного співпобітництва в космосі. В цьому польоті 
народи світу бачать факт реального пом’якшення 
міжнародної напруженості, в розрядку якої величез
ний вклад вносить Радянський Союз «...3 космосу 
наша планета. — сказав Генеральний секретар ЦК 
КПРС, товариш Л. І. Брежнєв, — виглядає ще пре
краснішою, хоч і невеликою. Вона досить велика, щоб 
ми могли жити на ній у мирі, але надто мала, щоб 
наражати її на небезпеку ядерної війни». Міцніюче 
взаєморозуміння і добра всля між народами є га
рантією міцного миру на Землі.

КОСМОС -
ТІЛЬКИ ДЛЯ МИРУ

Ми з хвилюванням че
кали дня старту відваж
них космонавтів, слідку
вали за кожним їхнім 
кроком у космосі, обго
ворювали кожен день 

V польоту. Бо пройдуть 
роки, в космос літати
муть часто і звично, для 
баготьох це буде що
денною роботою, але оці 
дні, наповнені косміч
ною героїкою та діло
вим співробітництвом 
ноших та американ-

...І НАША 
ПРАЦЯ

Увесь світ говорить 
про спільний політ ра
дянського космічного 
корабля «Союз» та аме
риканського «Аполлон». 
«Союз» —• «Аполлон» — 
то синонім мирного 
співробітництва між дво
ма державами.

Ми, робітники і служ
бовці Світловодського 
заводу чистих металів 
імені 50-річчя СРСР, гор
димося тим, що в кос
мосі — посланці Зем
лі. І особливо радіс
но усвідомлювати це за
раз, коли все підприєм
ство переживає таку ра- 

ських космонавтів зав
жди пам’ятатимуть лю
ди.

Стиковка нашого «Со
юза» з американським 
«Аполлоном» — то ще 
одне свідчення миро
любної політики радян
ського народу, ще один 
крок до єтілення велич
ної Програми миру, на
кресленої XXIV з’їздом 
КПРС.

В. КАРАСЬОВ, 
слюсар - складальник 
МСЦ, № 1 ордена 
«Знак Пошани» Кі
ровоградського за
воду тракторних гід
роагрегатів.✓

дісну подію. 18 липня 
перший секретар Кіро
воградського обкому 
Компартії України М. М. 
Кобильчак вручив ко
лективу заводу високу 
урядову нагороду — ор
ден Трудового Червоно
го Прапора.

Молоді робітники на
шого підприємства ві
тають радянських та 
американських космо
навтів і бажають їм 
дальших успіхів.

П. ЄРЕМЕНКО, 
групкомсорг діль
ниці різки цеху № 6 
ордена Трудового 
Червоного Прапора 
Світловодського за
воду чистих металів 
імені 50-річчя СРСР.

ШІСТЬ з половиною 
мільйонів карбован

ців прибутку понад план 
вже дав Світловодський 
завод чистих металів, ви
конавши дев’яту п’ятиріч
ку по основних показни
ках ще навесні. В рахунок 
нової, десятої п’ятирічки, 
працюють 352 передовика 
виробництва.

В перших рядах трудівників 
заводу — молоді виробнични
ки. 650 юнакам та дівчатам 
присвоєно звання ударників 
комуністичної праці, 160 з них 
занесено до Книги трудової 
слави заводу, 10 нагороджено 
значком ЦК ВЛКСМ «Моло
дий гвардієць п’ятирічки».

Про комсомольсько-молодіж
ні колективи на заводі гово
рять з повагою. Адже дванад
цять з них вже завершили 
п'ятирічний план. Багато мо
лодих світловодціп-виробннч- 
пиків підхопили почив комсо
мольсько-молодіжної зміни 
Ольги Долга шової: обслуго
вувати 10 верстатів замість С 
за нормою.

Цс було і їх свято — спято 
молодих трудівників молодого 
підприємства...

...Радісні і схвильовані 
вени прийшли в кінці ро
бочого дня до міського 
парку культури імені 
Шевченка. Тут, в зелено
му театрі, минулої п’ятни
ці відбулись урочисті збо
ри колективу з нагоди 
вручення підприємству 
високої урядової нагоро
ди — ордена Трудового 
Червоного Прапора.

Збори відкриває секре
тар партком« засаду М. Т. 
Шарапов Під бурхливі 
оплески обирається по
чесна президія зборів у 
складі Пслітбюро ЦК 
КПРС, кероване Л. І. 
Брежнєвим. Слово надає
ться депутату Верховної 
Ради СРСР, першому сек
ретарю Кіровоградського 
обкому партії М. М. Ко- 
бильчаку. Михайло Мит
рофанович зачитує Указ 
Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження 
Світловодського заводу 
чистих металів орденом 
Трудового Червоного 
Прапора і під бурхливі 
оплески прикріплює ор
ден та орденську стрічку 
на прапорі підприємства.

□ ОСОБЛИВОЮ увагою 
ознайомилися молоді 

будівельники нашого уп
равління з постановою ЦК 
ВЛКСМ «Про завдання 
комсомольських органі
зацій по гідній зустрічі 
XXV з’їзду КПРС». Зібра
лися на комсомольські 
збоои. Порядок денний

РІШЕННІ -
ОДНОСТАЙНЕ
так і називався: «Завдан
ня комсомольських орга
нізацій будівельного уп
равління «Житлобуд» по 
гідній зустрічі XXV з’їзду 
КПРС».

Гаряче говорили юнаки 
і дівчата про свої плани, 
про те, з чим конкретно 
хочуть зустріти визначну 
подію в житті країни. Мо
лодий комуніст монтаж
ник Микола Січкар за
пропонував підтримати 
заклик ЦК комсомолу і 
розгорнути соціалістичне 
змагання за почесне пра
во підписати рапорт Ле-

На фото; перший секретар Кіровоградської сі обкому КП України М. М. КОБИЛЬЧАК при
кріплює орден Трудового Червоного Прапора та орденську стрічку на прапор підприємства.

Високими урядовими 
нагородами відзначена 
праця багатьох світловод- 
ських металургів. ЗО ро
бітників та службовців на
городжено орденами і 
медалями СРСР. М. М. 
Кобильчак вручає пла
вильнику Л. С. Коротичу, 
апаратниці П. М. Моргу
новой та плавильнику 
Л. М. Гребенюку 
Гоамоти Верховної Ради 
УРСР.

З радісною подією в 
житті підприємства, а та
кож з Днем металурга 
учасників зборів поздо
ровляє начальник главка 
Міністерства кольооової 
металургії СРСР О. І. 
Грибов. Він повідомляє, 
що за результатами зма
гання в другому кварталі 
/ліж підприємствами Мі
ністерства Ссітловодсько- 
му заводу чистих металів

нінського комсомолу 
XXV з'їзду КПРС. Учасни
ки зборів прийняли звер
нення до всіх молодих бу
дівельників комбінату 
«Кіровоградважбуд» бо
ротися за це високе пра- 
ЕО.

Комсомольці вносять 
поправки до соціалістич
них зобов’язань. Вони ви
рішили в третьому квар
талі замість 2 стодев’ят- 
надцятиквартирних бу
динків згідно плану пода
рувати новоселам ще 
один такий же будинок. 
Перший з трьох вирішено 
здати державній прий
мальній комісії до Дня бу
дівельника. Молоді буді
вельники прийняли рішен
ня річний план по зве
денню житла завершити 
5 грудня, а план будівель
но-монтажних робіт вико
нати до 25 грудня.

Така наша відповідь на 
заклик Центрального Ко
мітету Ленінського ком
сомолу.

С. МАЛИШЕВА, 
секретар комсомоль
ської організації буді
вельного управління 
«Житлобуд» комбінату 
«Кіровоградважбуд». 

вчотирнадцяте присуд
жено перехідний Черво
ний Прапор.

Виступає директор за
воду чистих металів А. М. 
Тузовський. Він розпові
дає про те, як колектив 
заводу за порівняно ко
роткий час освоїв склад
ну технологію виробницт
ва, дякує Комуністичній 
партії та . Радянському 
урядові за піклування, 
підтримку та високу оцін
ку діяльності світловод 
ських металургів.

Колектив орденоносно
го заводу поздоровляє 
перший секретар Світло
водського міськкому пао- 
тії А Ф. Єпіфанова.

Із словами подяки пар
тії і уряду виступають 
знатні робітники-ордено- 
носці П. П. Гайворон- 
ський. В. Д. Корольова, 
О. В. Фурсе, заступник

СЬОГОДНІ

ПОПЕРЕДУ
Володимир ЛАПЧУК — колгосп імені Ілліча 

Гайворонського району. Намолотив 9579 центне
рів зерна.

Андрій ГАЛУШКО — колгосп « Україна» Но 
воархангельського району — 8021.

Станіслав СТОРОЖУЙ — колгосп «Більшо
вик» Гайворонського району — 7729.

Григорій МЕЛЯ — колгосп «Родина» Улья
новського району — 7646.

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

Анатолій МАНІТА — колгосп імені Фрунзе 
Ульяновського району — 7152.

Григорій СТАРОДУБОВСЬКИИ — колгосп 
імені Леніна Ульяновського району — 6993.

Володимир ШАНДРУК — колгосп «Дружба' 
Долинського району — 6628.

Володимир ЛУЦЕНКО — колгосп «Дружба» 
Вільшанського району — 6574.

Анатолій КОЛІСНИЧЕНКО — колгосп імені 
Фрунзе Ульяновського району — 6535.

Володимир КОВАЛЕНКО — колгосп імені
Фрунзе Олександрійського району — 6383.

Володимир ШПОРТКО — колгосп імені Лені
на Ульяновського району — 6363.

НАГОРОДА 
ОКРИЛЮЄ

СВІТЛОВОДСЬКОМУ ЗАВОДУ ЧИСТИХ МЕТАЛІВ 
ВРУЧЕНО ОРДЕН ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

секретаря комітету ком
сомолу Світлана Григор’- 
єва та інші. Вони говорять, 
що нагорода Батьківщини 
зобов’язує до нових тру
дових перемог, до ще на- 
пруженішої праці.

Винуватців торжества 
поздоровили представ
ники світловодських під
приємств та установ, гості 
заводу, колгоспники під
шефного колгоспу імені 
Жданова.

З великим ентузіазмом 
учасники зборів прийма
ють вітальні листи на ад
ресу ЦК КПРС, Верховної 
Ради СРСР та Ради Міні
стрів СРСР, ЦК Компартії 
України, Верховної Ради 
УРСР та Ради Міністрів 
республіки.

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Світловолськ.

і
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В РАХУНОК
ДЕСЯТОЇ
XXV З’ЇЗДУ КПРС - 
ТРУДОВА ДОБЛЕСТЬ

Літо — пора розпалу будівель
них робіт в сільській місцевості. І 
по-ударному трудяться в ці дні 
члени комсомольсько-молодіжної 
бригади Новоархангельського 
міжколгоспбуду, де бригадиром 
комсомолець Олександр Чорний. 
Нещодавно стало відомо, що цей 
колектив виконав своє соціаліс
тичне зобов язання, взяте на п’я
тирічку. Зараз молоді будівельни
ки працюють в рахунок 1976 ро
ку. Як повідомив райком комсо
молу Олександр Чорний, їх ко
лектив бореться за присвоєння 
йому звання імені XXV з їзду 
КПРС.

О. БОЙКО, 
інструктор Новоархангельсько
го РК ЛКСМУ.

ЩАПІТАЛЬШІП ремонт е.іектро- 
печі РТП затягувався. Його 

можна було скоротити лише при 
умові, що склепінні балки підготу
ють набагато швидше, ніж наміча
лося. За цю справу взялася брига
да Миколи Лозинського з ремонтно- 
механічного цеху.

— Ми гадали, що вони вправля
ться днів за десять, не раніше, — 
згадує начальник цеху В. П. Лисен- 
ко. — Та хлопці виявилися набага
то енергійнішими, їм вистачило й 
п’яти. Приходжу вранці (бригада 
працювала в нічну зміну), а вони 
сидять закіптюжені, тільки зуби 
блищать, посміхаються: «Зробили».

Вадим Петрович трохи помовчав, 
потім додав:

— А ці п’ять днів потім луже зго
дилися, ремонт ми закінчили згідно 
графіка.

Комсомольсько - молодіжний ко
лектив Лозинського знають в будь- 
якому цеху Побузького нікелевого 
заводу. Він ремонтує нестандартне 
устаткування для термопечеи, за
водське устаткування. Павло Лев
ченко, Олександр Леуський, Віктор 
Плахотнюк, Віктор Вільчинський.., 
Всього дванадцять чоловік, вісім з 
них — комсомольці.

— Реальні претенденти па першість в 
соціалістичному змаганні за другий квар
тал, — посміхається секретар завкому 
комсомолу Олександр Антнпанов. — Вір
ніше, одні з претендентів зараз ділять 
її з комсомольсько-молодіжною брига-

КОМСОМО
ЛЕЦЬ ВІКТОР КО
НОВАЛЕНКО ПРА
ЦЮЄ ТОКАРЕМ НА 
КІРОВ ОГРАД- 
СЬКОМУ ЗАВОДІ 
ДРУКАРСЬКИХ МА
ШИНОК. ЩОЗМІНИ 
ВІН ВИКОНУЄ П1В- 
ТОРА-ДВА змін
них ЗАВДАННЯ.

НА ФОТО: ВІКТОР 
КОНОВАЛЕНКО І 
МАЙСТЕР МИКОЛА 
ТОКА РЧ УК.

Фото
А. БУДУЛАТЬеВА.

дою слюсарів, де бригадиром Вадим 
Козлоп. Ось підіб'ємо підсумки, тоді А 
визначиться переможець.

Вони здружилися ще тоді, коли 
Побузький нікелевий був величез
ною'будовою. В ту пору й виникло 
рішення звести їх в один колектив. 
І воно виявилося вірним. Зараз 
бригада виконує норми виробітку 
на 160—170 процентів, а п’ятирічку 
завершили ще в серпні минулого 
року.

В період підготовки до святку
вання 30-річчя Перемоги Павло 
Левченко запропонував:

— Хлопці, давайте зарахуємо в 
бригаду члена підпільної організа
ції «Спартак» Бориса Шаталюка. 
Нехай це буде йому нашим трудо
вим пам’ятником.

Пропозицію відразу схвалили. 
Кожну зміну працювали за себе і 
за відважного підпільника.

Те, що ініціатива йшла від Левченка, 
було цілком закономірним. Ного поважа
ють у колективі не тільки як заступни
ка секретаря заводського комітету ком
сомолу, а й як хорошого друга, товари
ша. Павло — майбутній філолог, сту- 
деит-заочннк Одеського державного уні
верситету. Навчання і, прямо скажемо, 
таку нелегку роботу важко поєднувати, 
але він не йде з колективу.

В бригаді працює ще один член комі
тету комсомолу підприємства Олександр 
Леуський.

Цієї весни пішли служити в Радян
ську Армію Володимир Грииевськнй і

Микола Толстих. Питаю в секретаря зав
кому комсомолу:

— Як думаєте, повернуться саме 
б цю бригаду?

— Пі хвилини не сумніваюсь. 
Служили в армії і Леуський, і Пла
хотнюк, і Вільчинський, а прийшли 
у свій колектив. Хоча працювати 
тут — не калачі з медом їсти.

Повернуться хлопці в бригаду — 
в цьому впевнені їхні товариші і 
вони самі. Бо дружба у них міцна, 
робітнича.

Яка найхарактерніша риса ко
лективу бригади Лозинського? Це 
питання адресую В. П. Лисенку.

— Я майже постійно в цеху, — 
говорить він, — і помітив одну ці
каву деталь: в інших бригадах ко
жен виконує ТІЛЬКИ СВОЇ функції. 
в комсомольсько-молодіжній зов
сім інша справа. Коли відчувають, 
що не справляються з завданням, 
то вже не відрізниш, хто з них слю
сар, хто електрозварювальний, хто 
різчик металу. Де прорив, там і всі 
вони.

В цих словах уся бригада Мико
ли Лозинського, з її турботами, ус
піхами.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара», 
емт Побузьке

Голованівського району.

СТУДЕНТ і 
ЧИТАЄ ЛЕКЦІЮ ’

Вперше вени приходять до дверей інституту такі 
різні* серйозні і легковажні, зосереджені і розсіяні, 
але завжди допитливі. 1 викладачі педагогічного ін
ституту докладають зусиль, аби підготувати не про
сто фахівців, а громадських активістів, невтомних 
шукачів нового. _

Викладачі кафедри історії КПРС домагаються, 
щоб вивчення марксистсько-ленінської теорії сприя
ло розвитку творчого мислення молодих вчителів, 
допомогло глибше зрозуміти закони і_ перспективи 
суспільного розвитку, прищеплювало б їм уміння по
в'язати теоретичні питання з діяльністю Комуністич
ної партії і радянського народу в будівництві кому
нізму.

Основною формою залучення студентів-першо- 
курсників всіх факультетів педінституту до громад
сько-політичної практики є школа молодого лектора, 
яка працює в педінституті понад десять років. Вона 
підготувала значний загін лектори в і лолітінформато- 
рів. В цій справі кафедрі історії КГ1РС дійову допо
могу постійно надає комсомольська організація.

Активну участі, в роботі школи молодого лектора беруть 
студенти першого курсу музичпо-педаїогічного факультету. 
Протягом 11)74—1975 н.івчі.лького року першокурсники в двох 
студентських гуртожитках організували і провели чотири ве
чори, шо присвячувались 30-річчю визволення Радянської 
України від німецько фашистських загарбників. 70-річчю 
першої революції в Росії, Дню Радянської Армії і Військо
во-Морського Флоту та 30-річчю Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній війні. На цих зборах виступа
ли студенти Н. Фссенко, В. Грищенко. С. Козачинська, 
Г. Г арксвеньо, Т. Соло сіна, С. Захарков, Т. Нескоренко та 
інші.

В гуртожитку заводу «Червона зірка» відбулася 
конференція, присвячена 30-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій Вітчизняній війні. З допові
дями виступили студенти-першокурсники музпеду 
В. Данілов,' Б. Беренштейн, С. Тур, В. Макаренко, 
В. Кривозуб, С. Козачинська.

Наближається VI Всесоюзний конкурс студентських робіт 
з суспільних наук. Готуючись до нього, юнаки і дівчата ви
вчали матеріали і документи про героїчні подвиги радян
ською народу у Великій Вітчизняній війні, про революцію 
1905—1907 років в Росії та інші. Всі першокурсники написа
ли реферати. їх читали і обговорювали в академгрупа.х. Піс
ля нього студенти виступали перед учнями шкіл і трудівни
ками міст і сіл.

* С. Хитренко підготував цікавий реферат «Героїчні 
подвиги радянських воїнів в боях за визволення 
Придніпров’я». В цьому дослідженні показаний рат
ний труд воїнів в боях за Дніпро на Кіровсградщи- 
ні. Підкреслено, що за славні подвиги в боротьбі за 
Куцеволівський плацдарм 218 воїнів були удостоєні 
звання Героя Радянського Союзу. Студентка Світла
на Козачинська написала реферат «Подвиг «Сгіарта- 
ка» на Кіровоградщіші», в якому розповіла про муж
ність підпільників комсомольської організації «Спар- 
так».

Першокурсники за путівками товариства «Знан
ня» виступали із своїми рефератами перед трудящи
ми в період зимових канікул і тепер, па літніх капі- 
кула'х, вони читають їх в студентських будівельних 
бригадах і загонах,

І. АРТЕМЕНКО, 
кандидат історичних наук, старший викладач 
Кіровоградського педінституту імені О. С. 
Пушкіна.

„РЕВОЛЮЦІОНЕРИ“
І „ВІДСТАВНИКИ“

Напружений період переживає 
тепер Португалія, і не тільки 
тому, що колись могутня олі
гархія. яка втрачає останні 
привілеї, чиніть відчайдушний 
опір революційним перетворен
ням у країні. Справа ще й у 
тому, ІЦО і» негідній ролі ІІОСОб- 
ннків реакції виступило керів
ництво ... соціалістичної партії, 
яке поставило власні корисливі 
цілі вінце, від загальнонаціо
нальних інтересів португаль
ського народу.

Справа дійшла до того, що 
керівники соцпартії прийняли 
рішення демонстративно відкли
кати міпісгрів-соціа.тістів а 
тимчасового уряду. Більше то
го, ті самі керівники викорис
товують зараз усі доступні їм 
засоби від трибуни установ
чих зборів до організації заві- 
Домо провокаційних вуличних 
демонстрацій — для ворожих 
нападок на Рух Збройних Сил. 
Революційну Раду, Комуністич
ну партію та інші ліві сили.

Використавши для початку яв 
привід, призначенця Рухом 
збройних сил нового редакторе 
газети «Репуб.тіка», кандидату
ра якого їх не влаштовувала, 
лідери соціалістів потім ополчії- 
лнея на програм)' Революційної 
Ради -*> «план політичних дій*. 
Цей план, затверджений цими 
днями асамблеєю Руху зброй
них сил, передбачає створення 
в країні •— з верху до низу — 
системи Загальнонародних ма
сових організацій, які грунтую
ться на принципі єдності всіх 
демократичних сил португаль
ської революції. Соціалісти, 
зрозуміло, мають повну можли
вість браги участь у діяльності 
цих організацій поряд з пред
ставниками інших партій, мо-

жуть активно сприяти тим са
мим дальшому розвиткові ре
волюційного процесу в Порту
галії.

Однак факти юворять проте, 
що зовсім не ця можливість 
цікавить керівництво соціаліс
тичної партії, куди більше за
клопотане особистими амбіція
ми. Генеральний секретар пар
тії М. Соареш і його найближ
че оточення на практиці проти
ставлять себе справді револю
ційним силам і, фактично спов
заючи на позиції реакції, галь
мують португальську револю
цію. посилюють труднощі, які 
стоять перед країною.

Хіба не про змичку лідерів 
соцпартії з правими говорить 
той факт, що слідом за відстав
кою міністріа-соціалістів з тим
часовою уряду вийшли мініст
ри під так званої народно-де
мократичної партії — буржуаз
ної партії, яка з самого почат
ку чинила опір прогресивним 
перетворенням у країні? Нама
гаючись спровокувати урядову 
кризу, керівники цих двох пар
тій хотіли б спішити і навіть 
повернути назад процес рево
люційних перетворень, який від
бувається в Португалії.

Ось чому в ЛіссабонГ, Порту 
та багатьох інших містах країни 
проходять масові маніфестації 
трудящих на захист Народної 
Єдності, за зміцнення союзу на
роду з Рухом збройних сил. 
Учасники цих могутніх маніфе
стація рішуче засуджують ан
тинародну позицію лідерів со
ціалістів і «народних демокра
тів» і заявляють про свою пов
ну підтримку рішень Руху 
збройних сил і «плану політич
них дій», про свою рішимість 
дати відсіч контрреволюціоне
рам усіх мастей і відтінків,

„РОБОТА, ДИСЦИПЛІНА’ 
САМОПОЖЕРТВА, 
РІШИМІСТЬ“

ГапгЛЕСмКЖ^ П'ВДЕННИЙ В'ЄТНАМ kтпіп” чші-л АЬР!>? ИРлГ0ЛУБІ ПРАПОРИ з ЗОЛО- Ilk 
ПГІПЮ Рпіп’пгмЖ?НЛЛЬН0Г0 ФРОНТУ ВИЗВО- 
Гтлппиг-І 1111010 в ЄТНЛ.ЦУ МАЙОРЯТЬ НАД 
СТОЛИЦЕЮ ЗВІЛЬНЕНОЇ КРАЇНИ, GF
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Помітно змінюється в ці дні вигляд 
шкільних -класів і аудиторій витих на
вчальних закладів Ефіопії. Після ски
нення правлячої династії і вступу краї
ни на шлях прогресивних соціальних пе
ретворень відкрився, нарешті, шлях до 
знань для мільйонів і мільйонів юнаків 
і дівчат, які ніколи раніше не тримали в 
руках і найпростішої книги. Водночас 
десятки тисяч молодих викладачів, сту
дентів і шкшіярів-старшокласників тим
часово залишили свої кафедри і класи і 
роз’їхалися но країні для того, щоб взя
ти активну участь у загальнонаціональ
ній трудовій кампанії «розвиток через 
співробітницт во».

Це справді новий фронт для ефіоп
ської молоді, що як відомо, відіграла не- 
лнчезн) рать у поваленні багатовікової 
Монархії, в тепер стає важливою силою 
у боротьбі за докорінну перебудову еко
номіки країни в інтересах трудящих, у 
проведенні аграрної реформи.

Ще зовсім недавно в Ефіопії — країні, 
де сотні тисяч людей вмирали від голо
ду, — майже всі земельні угіддя нале
жали членам імператорської сім'ї, гу
бернаторам. феодалам і церковникам, 
причому близько 90 процентів земель 
взагалі пе оброблялося через надмірно 
високу, недоступну селянннові-трудівнн- 
ку орендну плагу.

Тепер з цим покінчепо.
Прийнятий у березні цього року тим

часовим військовим адміністративним 
Комітетом закон про аграрну реформу 
передбачає ліквідацію феодальною зем
леволодіння. наділення селян земельни
ми ділянками розміром до 10 гектарів і 
створення державних ферм.

Передбачається, що майбутнє сільсько
го господарства Ефіопії лежить на шля
ху об'єднання селян у кооперативи, яьі 
Дістають від держави необхідну допомо
гу у ВИГЛЯДІ кредитів і техніки. Однак 
для успішного виконання цих планів.

природно, потрібці спеціалісти. А де їх 
взяти в Ефіопії, країні, в якій і тепер 
лише 20 процентів дітей шкільного віку 
Відвідують ШКОЛИ?

Тим-то молодь, яка вже здобула певні 
знання, і вирушає тепер у найвіддалені- 
ші райони країна для того, іцоб допо
могти своєму народові. Близько 60 тисяч 
юнаків і дівчат уже працюють у 289ос
вітніх центрах. Вони не тільки самі бе- 

гь участь у' сільськогосподарському ви- 
роопиціві, вони виступають з лекціями і 
няп2В1™МИ’ орга1,ізУ,от° спеціальні семі-

-ім’.і проаодять "'Ливідуальні заняття і
- р03 «нк.ють населенню

гоамОтиграр"‘1 Р.«₽РР'Ч1, навчають селян 
грамоти і агротехніки,

• ’ Дисципліна, самопожертва і
вХккпиГ“” ~ ПЄЙ заклик тимчасового 
стан хГО аАМІМ‘<тратнвного Комітету 
виток ’ .акт»віст‘в кампанії «Рої
ьиток через співробітництво».

Е. БАСКАКОВ.
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SA ЗЛЬОТІ 
ПЕРЕДОВИКІВ

Відбувся зліт пере- І 
можців соціалістичного І 
змагання і передовиків І 
виробництва Ленінсько- І 
го району міста Кірово- І 
града.

Депутат Верховної Ра- І 
ди СРСР бригадир брига- І 
ди формувальників цеху І 
сірого чавуну заводу І 
«Червона зірка» В. |. І 
Гетьманець розповів про І 
те, як їх колектив боре- І 
ться та .присвоєння зван- І 
ня імені XXV зїзду І 
КПРС.

Виступаючи на зльоті, І 
бригадир колективу 
слюсарів - складальників 
МСЦ заводу «Червона | 
зірка» Герой Соціаліс
тичної Праці О. О. Ко- 
шурко, секретар партій
ної організації швейної 
фабрики А. І. Помохо- 
вич, боигадир бригади 
електромонтажників БУ 
№ 411 тресту «Дніпро- 
електромонтаж» В. М. 
Грушко та інші розпові
ли про успіхи своїх ко
лективів у соціалістично
му змаганні, поділилися 
досвідом роботи.

Учасники зльоту прий
няли звернення до всіх 
трудящих району і за
кликали ударно закінчи
ти п’ятирічку, гідними 
трудовими дарунками 
зустріти XXV з’їзд 
КПРС.

ЫЕР1ВНИК агітбригади Тамара Самойленко та 
Наташа Новикова — найактивніші учасниці ху

дожньої самодіяльності Кіровоградського заводу 
радіовиробів. Агітпоїзд, у складі якого виступають 
ці дівчата, побував у Новомиргородському районі: у 
жниварів колгоспів, на тваринницьких фермах, в 
Тишківському та Кзпітанівському відділках буряко
радгоспу. Його колектив показав цікаві, змістовні 
концерти, в програмі — пісні радянських композито
рів, художнє читання, гумористичні сценки з п’єс су
часних драматургів про колгоспне село. Десятки 
схвальних відгуків залишили хлібороби у книзі вра
жень про виступи самодіяльних артистів. Райком 
Компартії України нагородив колектив Почесною 
грамотою.

На знімках: агіткультбригада Кіровоградського заводу ра- 
діовиробів; активні учасниці художньої самодіяльності На
таша НОВИКОВА та Тамара САМОЙЛЕНКО (зліва на
право).

Фото М. ГЕЛЬМАНА.
м. Новомиргород.

Гарт—не тільки фізичний
...Перше враження, яке виникає від по

гляду на це місце — «Які чудові умови!» 
— Ціле дитяче містечко розкинулось над 
Інгульцем. Просторі корпуси, новий кра- 
сень-клуб з актовим залом, бібліотекою, 
піонерською кімнатою, кімнатою для ігор, 
футбольне поле, волейбольний майданчик... 
За тінистим рядом дерев зблискує золотим 
піском пляж. І, звичайно, ж принда — ліс: 
сосновий бір займає дві третини площі піо
нерського табору — чотири гектари. Гус
тий, солодкий аромат хвої вливається у 
розчинені вікна кімнат...

Міжколгоспний табір — дітпще комсо
мольців району. Вони багато зробили, щоб 
міжколгоспний профілакторій, де базується 
«Дружба», став улітку дитячою здравни
цею. Ще за весни під час недільників вопп 
впорядковували територію, чимало енергії 
витратили на обладнання піонерської кім
нати, комплектування бібліотеки. Дуже ба
гато допомогли їм в цьому працівники 
профілакторію.

Але в святковому фасаді першого враження • 
деякі штрихи, що псують загальний тон. Один з 
них — наочна агітація. Простуючи порожніми ко
ридорами корпусів, не відчуваєш, що ти в піонер
ському таборі. Менше всього слугують цьому 
графіки санітарного стану з академічними нав
скісними кубиками, план-сітьа, виконана в канце
лярській манері. Де ж ви, веселі персонажі казок, 
герої дитячих книг, святкові емблеми, розважли
ва піонерська преса?

Не відчули ми специфіки дитячої здрав
ниці і в бібліотеці. Немає виставок дитя
чих книг, на видному місці бракує матері
алів комсомольських з’їздів, всесоюзної 
Ради піонерської організації. Така ж кар
тина і в формулярах піонерських вожатих. 
Вони користуються переважно казками, 
оповіданнями, віршами. Все це потрібно, 
але не менш важливо в інше — ідейний 
гарт дітвори. Канікул тут не повинно бути.

Чимало попрацювали персонал табору, комсо
мольці району, діти на впорядкуванні території 
своєї здравниці. Однак, не все залежить від енер
гії. ініціативності (хоча заряд їх — великий) 
мешканців «Дружби». Визвалися упорядкувати 
пляж працівники райоб’єді.жипя «Сільгосптехні
ки». Але справу до кінця не довели — ось уже 
котрий тиждень чекають у «Дружбі», коли заве
зуть машини сюди пісок. Обіцянки є, але не 
більше. Та ж організація не може досі виготува
ти обладнання на спортивний майданчик, замов
лене ще чесною. Цього вже навіть ие обіцяють, 
посилаються на «гарячу» йору. А літо, між тим, 
закінчується...

Трудові десанти 
„Іскорки“

Якщо перший погляд на табір у Войнів- 
ці не викликав особливої тривоги, то цьо
го не скажеш про перше враження від «Іс
корки» — піонерської кімнати ЖКК комбі
нату «Олександріявугілля». На подвір’ї, 
рясно всипаному сміттям, єдине досконале 
пристосування — шворка для білизни. Див
ними спорудами виглядять гойдалка з обі
рваними кріпленнями, турнік без перекла
дини... Кілька хлопчаків, нудьгуючи, з до
садою поглядали па сонце, яке нещадио 
иломенило навколишній асфальт.
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Невже так само незатишно і всередині 
кімнати, як назовні?

Побоювання були марними. В Ленінській 
• кімнаті, кімнатах для репетицій, для ручної 
праці, є все, щоб діти цікаво провели час. 
1 тільки-но відчинилися двері «Іскорки», 
вона одразу наповнилась жвавими, загорі
лими, веселими юними мешканцями.

— У нас працюють різноманітні гуртки, 

ЛІТО В ЗЕНІТІ
ТИМ, як ТУРБУЮТЬСЯ ШЕФИ ПРО відпочинок 
ШКОЛЯРІВ, ПОЦІКАВИЛАСЯ РЕЙДОВА БРИГАДА 
ОБЛАСНОГО ШТАБУ «КП» І РЕДАКЦІЇ «МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

секції художньої самодіяльності, влаштову
ють вистави артисти нашого лялькового те
атру, — говорить Валентина Полякова, за
відуюча піонерською кімнатою. — Є чима
ло ігор, приладдя для малювання, ручної 
праці. Втім, ми не тільки відпочиваємо, їз
димо на екскурсії, влаштовуємо конкурси 
чи КВВ. Сім загонів «Іскорки» проводять 
трудові десанти, виступають перед дорос
лими з концертами.

Є у піонерській кімнаті свої труднощі. 
Влітку немає тут музичного керівника. Дни
но, як може виникнути така проблема в 
Олександрії, місті, де працює педагогічне 
і культосвітнє училище?

Не можуть з певністю сказати в «Іскор
ці» й про те, як поводиться дітвора мікро
району в ті години, коли двері піонерської 
кімнати зачинені. Адже загону юних дзер- 
жинців тут немає. Про це також не поду
мали ні тут, ні в міськкомі комсомолу.

„Іногородні“ І „СВОЇ“..»
По два береги Сухого Омсльничка у про

холоді живописного гаю — три піонерських 
табори. Вони тісно межують один з одним. 
Для дітрори кордони взагалі умовні: зву
ки сурми долітають в кімнатки усіх табо
рів, сонце залишає па шкірі дітвори одна
ковий загар, а прохолодна вода однаково 
манить усіх до себе...

Однак у дорослих погляд на цс інший. 
Бо ж належать табори різним організаці
ям, а відтак і ставлення до них, і умови — 
різні.

— Скаржитись нам ні на що, — гово
рить начальник піонерського табору «Орля» 
І. П- Лебедев. — Наші шефи — комбінат 
«Олексапдріяважбуд» зробили все, щоб ді
ти відпочивали добре. Мені лишалося тіль
ки підказати дещо ремонтникам, вожагі ж 
займаються суто педагогічними справами.

— А ми освоюємо нову професію: еожатого-гос-
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подарннка чи вожатото-ремоитіїнка, — скаржить
ся начальник піонерського табору «Барвінок» 
С. М. Кохно. — Коштів на ремонт виділили мало, 
проводили його своїми силами. Тож і вийшло, що 
майже всю першу зміну «закривали латки» то 
тут, то там. Табір міжколгоспний, однак уважні 
до нас тільки в районному відділі народної ос
віти...

— Чимало попрацював І наш колектив. — по
яснює начальник піонерського табору «Космос» 
Р. М. Дайдакулов. — Однак обласна профспілка 
працівників харчової промисловості виділила до

статньо коштів, щоб про
вести якісний ремонт.
.Щодо X а р - 

ч у в а н її я у «Бар
вінку» претензій ні
яких («хоч з цим спо
кійно!»). «Орля» від
чуває перебої у по
стачанні картоплею: 
працівники змушені 
відправляти «прод- 
бригадн» у навколиш
ні села. «Космос» же 
зіткнувся тут з не
сподіваними грудно- 
щами. Довгі роки цей 
піонерський табір брат 

молоко у місцевого колгоспу «Зоря». Од
нак недавно стримали заборону.

— А ви не «наші», — пояснив своє рі
шення начальник планового відділу райви
конкому В. П. Івко. — Колгосп і так недо
виконує план.

На заперечення трубка відповіла корот
кими гудками. Тільки з величезними труд
нощами вдалося прорвати працівникам та
бору бюрократичну «блокаду».

Не змогли піднятися над політикою неви
знання «чужих» піонерів і в Онуфрії всько- 
му райкомі комсомолу. Якщо «Барвінок» 
не скаржиться на увагу до себе — тут 
працюють і гуртки, які ведуть спеціалісти з 
Будинку піонерів, і вожаті отримують ме
тодичну допомогу, то «Космос», і особливо 
«Орля» міцно відгороджені званням «іного
родніх». З рядом цікавих ініціатив висту
пили піонери «Космосу». Зокрема, вони ор
ганізували агіткультбригаду, яка готова 
виступати перед трудівниками сіл району. 
Однак — мовчанка з боку райкому ком
сомолу.

Напевно, допомогли б комсомольські 
працівники і «Орляті». Адже тут ще не ві
дають про те, що потрібні не тільки план
ерка, але й календарний, і перспективний 
платі. Звідси й решта прорахувків у ви
ховному процесі. Можливо, допомогли б і 
в іншому: знайшли для табору музичного 
керівника. Бо ж у Олександрійському 
міськкомі ЛКСМУ, здається, хронічний де
фіцит з цими спеціалістами.

Рейдова бригада: В. ОРЕЛ — за
ступник начальника обласного штабу 
«КП», інструктор обкому комсомолу; 
М. ШВИДАНЕНКО — перший секре
тар Олександрійського райкому ком
сомолу; Н. ВАРАКУТЛ — позаштат
ний кореспондент «Молодого комуна
ра», студентка Кіровоградського пе
дагогічного інституту; О. РЛКПІ — 
спецкор «Л'їолодого комунара».

• Фінішувала УІ Спар
такіада парашутистів Ук
раїни. В урочистій обста
новці голова обкому 
ДТСААФ О. П. Максимов 
вручив кубок за загально
командну перемогу спорт
сменам Ворошиловграда, 
абсолютні чемпіони Ва
лентина Сьоміна із Во
рошиловграда і Володи
мир Чайка з Чернігова 
опустили прапор змагань.

А напередодні в кіро
воградському небі роз
горнулась гостра бороть
ба за право володіти на
городами спартакіади і 
XXV першості УРСР.

Після повітряної акробати
ки парашутисти вперше розі
гранії дуже цікаві вправи — 
утворення кільця із трьох чо
ловік у вільному падінні на 
висоті 2400 метрів.

В цій вправі успішно виступи
ла команда Ворошиловграда в 
складі Валерія Ліахнори.топа, 
Євгена Орлова і Володимира 
Алексеева На другому місці
— команда міста Ровно, на 
третьому — харків'яни.

В змаганнях на точність 
приземлення з висоти гасячу 
метрів спортсмени зробили по 
п’ять стрибків. Майже 900 
приземлені, в заліковому колі 
необхідно було зафіксувати 
суддівській колегії. Вправи 
розігрувались три дні і вима
гали від учасників, суддів і 
організаторів змагання макси
мальної напруги, так як пого
да була дуже примхлива.

Кращу витримку в цих умо
вах показали команди Воро
шиловграда і Одеси. В осоон- 
стій першості серед жінок 
чемпіонкою на точність при
землення стала Валентина 
Сьоміна (Ворошиловград) — у 
неї три точних влучення в 
«нуль» і сума — 0,34 м. На 
другому місці Олександра ФІ- 
латова з Донецька, на тре
тьому — Тетяна емеліна Із 
Запоріжжя. Серед чоловіків 
чемпіоном спартакіади став 
Валерій Белоус — він показав 
абсолютний результат — п'ять 
влучень в заповідну «шайбу». 
Другим був Володимир Поко- 
тилов з Донецька — 0,18 м. 
На третьому місці з резуль
татом 0,23 м зразу два спорт
смени — Ігор Терло із Льво
ва і Віктор Маноііленко з Ки
єва.

Невдача спіткала в цій 
вправі чемпіонів спартакіади 
з акробатики В. Махиорилопа 
і О. Баженову з Ворошилов
града та абсолютну чемпіонку 
УРСР 1974 року Л. Волкову з 
Сум. Вони вибули з бороть
би за призові місця в багато
борстві. Ще один реальний 
претендент на перше місце в 
багатоборстві член збірної 
УРСР Володимир Лазарев Із 
Севастополя потерпів невдачу 
в останньому стрибку.

А перемогли в багатоборст
ві і стали абсолютними чем
піонами, як відзначалось ви
ще, В. Сьоміна і вдруге — 
В. Чайка. На другому місці 
О. Філатова і В. Пермінов із 
Харкова. На третьому В. За* 
кореці.ка (Ворошиловград) і 
І. Терло із Львова.

Останніми розігрувалась 
вправа 3 — групові стрибки 
з висоти 1000 м. Тут з вели
кою перевагою перемогли І у 
чоловіків і у жінок пороши- 
ловградці, на другому місці 
жіноча і чоловіча команди Дні
пропетровська, па третьому
— жіноча команда Львова і 
чоловіча Одеси. В командній 
першості .з багатоборства пе
ремогли жіночі і чоловічі 
команди Ворошиловграда. 
Друге місце серед жінок у 
дніиропетровців, серед чоло
віків у чернігівців. На третій 
сходинці жіноча І чоловіча 
команди Одеси.

В загальнокомандній першо
сті перемогли ворошиловград- 
ці. На другом! місці одесити, 
на третьому — команда Дні
пропетровська.

Кубок «прогресу» — коман
ді одеситів. Кубок обкому 
ЛКСМУ — наймолодшому 
учаснику змагань, який пока
зав високий результат, вру
чений кандидату п майстри 
спорту Тетяні Подсосонній з 
Харкова.

В. ПЛОХОЙ, 
майстер спорту, суддя 
республіканської кате
горії,

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК«
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сбою
Миколаївське середнє

профтехучилище Ж 11

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ

22 липня 1975 року

Iі
т

на 1975-1976 навчальний рік

На базі восьмирічної 
освіти училище готує: 
токарів, фрезерувальни
ків, спюсарів-ремонтни- 
ків, слюсарів механо
складальних робіт, елек
тромонтерів по обслу
жуванню промислово
го обладнання.

Строк навчання 3 ро
ки.

Учні отримують 33 
проценти сум, заробле
них в процесі виробни
чого навчання.

училища:
м. Миколаїв, 
вул. Космонав-
МПТУ Нв 11

Кіровоградський машинобудівний технікум

Випускникам учили
ща видається диплом 
про середню осеіту з 
присвоєнням розряду по 
спеціальності.

Учні з 8-річною осві
тою навчаються також 
спеціальності токаря, 
слюсаря - інструмен
тальника, формовщи- 
иа-модельника.

Строк навчання 2 ро
ки з присвоєнням роз
ряду по спеціальності.

На спеціальності тока
ря, електромонтера по 
обслужуванню промис
лового обладнання — 
строк навчання 1 рік.

Зараховані до учили
ща знаходяться на пов
ному державному за
безпеченні, ті, що по
требують, забезпечую
ться гуртожитком.

Учні з річним строком 
навчання забезпечую
ться 
ром ЗО 
місяць.

Учням 
строком 
дається 
призову 
Армію не чотири роки.

На адресу 
УРСР, 
327044, 
тів, 66,
(трамвай № 7, автобуси 
№№ 10, 12, 18, 21. Те
лефони №№ 2-10-81,
2-10-87) можне вислати 
цінним пакетом такі до
кументи:

Заяву, документ про 
освіту (оригінал), свідо
цтво про народження або 
паспорт, характеристику 
зі школи, медичну до
відку (форма № 286),
довідку з місця прожи
вання і про склад сім'ї, 
шість фотокарток розмі
ром 3X4 см.

Початок занять 1 ве
ресня.

В училищі є спортив
ний зал, бібліотека, ак
товий зал на 400 місць, 
взимку учні мають мож
ливість навчатися пла
ванню в басейні спорт
комплексу.

Денне відділення технікуму готус 
техніків'технологів: по ливарному 

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

Вечірнє відділення на базі серед
ньої школи готує:

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

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

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА ДЕННЕ І ВЕЧІРНЄ ВІДДІЛЕННЯ

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

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

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

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

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

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

Приїжджих забезпечують гурто
житком.

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

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

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

До заяви на ім’я директора необхідно 
додати: документ про освіту (оригінал), 
медичну довідку (форма № 280), 4 фото
картки (3x4 см без головного убору), ви
тяг з трудової або колгоспної книжки 
(для осіб, що мають трудовий ста»: но 
менший дпох років, а також для вступнії- < 
кіо на вечірнє відділення).

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

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

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

ДИРЕКЦІЯ.

Ю Н А К Н ТА ДІВЧАТ А!

стипендією розмі- 
карбованців на

з трирічним 
невчення на- 

відстрочка від 
в Радянську

В училищі працюють 
гуртки: танцювальний,
естрадний, драматич
ний, кіно, фото. Спор
тивні 
бокс, 
спорт, 
стрілецький спорт.

секції: волейбол, 
боротьба, вело- 
легка атлетика,

Одночасно учні набу
вають спеціальність І се
редню освіту.

Ласкаво просимо до 
нас в училище.

ДИРЕКЦІЯ.

V

Якщо їй бажаєте одержати середню освіту і 
професію, вступайте до МІСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩА № 2 МІСТА КІРОВОГРАДА, яке 
готує спеціалістів для комбінату «Кіровоградваж- 

буд» — найбільшої будівельної організації нашої 
області.

Умови прийому на 1975—1976 навчальний рік:
У групи з трирічним строком навчання для підго

товки: електрослюсарів; слюсарів по ремонту авто
мобілів; електромонтажників по освітленню, освіт
лювальних та силових мережах І електрообладнан
ню; малярів (будівельних); мулярів-моктажників 
конструкцій; штукатурів, лицюсальників-плитковиків.

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

Приймають без вступних екзаменів юнаків і дів
чат віком 14—20 років з освітою за 8, 9, 10 класів 1 
звільнених у запас воїнів. Зарахованих на навчання 
забезпечують гуртожитком, парадним і робочим одя
гом, триразовим харчуванням, підручниками.

Вони одержують третину сум, зароблених на вироб
ничій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
до трудового стажу.

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

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

Випускники-відмінники мають право вступати до 
вищих і середніх учбових закладів на пільгових умо-

вах, а також можуть бути направлені у вищі і середні 
учбові заклади професійно-технічної освіти, де на- 
єчаннл проводиться при повному державному забез
печенні.

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

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

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

вонозорівська, 23.
їхати автобусами № 2, 14 до зупинки «вул. Мічурі- 

на»; № 29 до кінцевої зупинки; тролейбусом № 2 до 
зупинки «Буддеталь» або «вулиця Короленка».

Телефон № 2-38-49.
ДИРЕКЦІЯ.

Нікопольське професійно 
технічне училище Ж 42

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1975—1976 навчальний рік

Кременчуцьке середнє професійно-технічне училище № 2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1975—1976 навчальний рік

для підготовки кваліфікованих 
робітників з спеціальностей: муляр- 
монтажник конструкцій, маляр, 
столяр, муляр, маляр-штукатур, об- 
лицювальник-плитковик.

До училища приймаються юнаки 
віком 15—17 років та дівчата до 20 
років, які закінчили 8—10 класів, в 
також звільнені в запас в лав Ра
дянської Армії.

В училищі молодь має можли
вість одержати одночасно спеціаль
ність і середню освіту.

Учні, які протягом 3-х років ка
вчання на базі восьмирічки набува
тимуть спеціальність муляра-мон- 
тажпика конструкцій, маляра та 
столяра, після закінчення цього фа-

ху училища одержать диплом про 
присвоєння спеціальності і про се
редню освіту.

Училище проводить також набір 
учнів на базі 8. 9, 10 класів на спе
ціальності з строком навчання: 
маляр-штукатур та столяр-тесляр — 
2 роки; чуляр, облнцювальник-плит- 
ковнк та маляр — 1 рік.

Всі учні, незалежно від строку 
навчання, перебувають на держав
ному забезпеченні (триразове хар
чування, обмундирування та гурто-чувапня, обмундирування 
житок).

Під час виробничого навчання 
учні одержують грошову 
ду в розмірі 33-х процентів віл за
робленої суми.

вннагоро-

Училище знаходиться ц центрі 
міста, розміщене в добре обладна
ному триповерховому приміщенні З 
спортивним та актовим залами, 
працюють гуртки художньої само
діяльності та різні спортивні секції.

Для вступу потрібно подати 
заяву, свідоцтво про освіту, сві
доцтво про народження або пас
порт, довідку з місця проживання з 
зазначенням складу сім'ї, характе
ристику зі школи, п’ять фотокарток 
розміром 3X4 см, медичну довідку 
(форма № 286).

Адреса училища: м. Кременчук, 
Полтавської області, вул. Першо- 
траввевя, 12.

ДИРЕКЦІЯ.

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

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

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

БК 07646, Івдевс 61197, Зам. № 13320. Тираж Б9 000.

для навчання 
за спеціальностями
зі строком навчання 

1 рік: теслярі (лише 
гопаки); муляри (юна
ки і дівчата); електро- 
звярювальпики (юнаки 
і дівчата);

зі строком навчання 
З роки: арматурники- 
електрозварювальні) к и 
(юнаки і дівчата)« 
столярі будівельні 
{юнаки); муляри-моп- 
тажникп конструкцій 
(юнаки і дівчата); мон
тажники по монтажу 
сталевих і залізобетон
них конструкцій (юна
ки); маляри будівельні 
(юнаки і дівчата); шту
катури. облишовальпи* 
ки-плитковпкв (юнаки 
ї 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 1 
старші з освітою по

нижчою, ніж за 8 кла- 
сів. Училище забезпеч 
чує учнів гуртожитком, 
харчуванням та обмун
дируванням безкош
товно.

Особи, демобілізова
ні з лав Радянської 
Армії, одержують СТІЬ. 
пендію у розмірі 1-гег 
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 8 
про склад сім’ї, харак
теристику зі школи або 
э останнього місця ро
боти, шість фотокарток 
розміром 3X4 см, до« 
відку про щеплення.

Початок навчання є 
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».

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградському облполіграфвидаву потрібен 
бухгалтер-рсвізор. Заробітна плата — 140 карбо
ванців па місяць.

Звертатись па адресу: вул. Луначарського, 36.
АДМІНІСТРАЦІЯ.
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