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ЗА МИР листи до редакції

У СВІТІ ВСЬОМУ
Високу оцінку роботи Наради в Хельсінкі, яку 

дали Політбюро ЦК КПРС, Президія Верховної 
Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР, гаряче схва
люють трудящі Кіровоградщини.

МАЙБУТНЄ—БЕЗ ВОЄН
По всій країні пройшли мітинги, на яких ра

дянські люди схвалюють підсумки заключного 
етапу загальноєвропейської Наради з питань 
співробітництва і безпеки. Це зрозуміло. Твер
дий, надійний мир — ось що нам необхідно для 
щасливого життя Мені запам’ятались такі сло
ва з промови глави радянської делегації на На
раді товариша Леоніда Ілліча Брежнєва: «До
мовленості досягнуті нами, розширюють мож
ливості посилення впливу народів па так звану 
«велику політику». Водночас вони зачіпають і 
проблеми житейського характеру. Вони сприя
тимуть поліпшенню умов життя людей, забезпе
ченню їх роботою, поліпшенню умси освіти. Во
ни зв’язані з піклуванням про здоров’я корот
ше кажучи, багато з чим. що стосується окре
мих людей, сімей, молоді, різних груп суспільст
ва».

На турботу партії, па ті кроки, які паша дер
жава робить для зміцнення миру па планеті, міі, 
молоді хлібороби, люди мирної професії відпо
відаємо ударною працею.

В. МАРУШАК, 
трактористка радгоспу імені Рози Люксем
бург.
Бобрвясцький район

ЛЮДИ, БЕРЕЖІТЬ
Потепліло В СВІТІ.
Потепліли 
Дні і ночі, 
Думи,

- Даль і шир.
Мов юнак стрункий, бронзовотілий, 
Обіймає землю нашу мир.
Мир, що брав початок в Сталіні раді, 
Мир, що над рейхстагом оживав. 
І йому но тільки люди раді, 
Але навіть птиці і трава.
Мир, що кров’ю людства перемитий, 
Мир, що дзоти закривав грудьми. 
Ми за нього заплатили мито 
Найдорожчим золотом — людьми. 
Мир не любить підступів і зради, 
Не терпить озброєних заброд. 
Мир є мир. І я безмежно радий, 
Що в основі миру — мій народ. 
Мир живе. Народам гріє й світить. 
І тече, тече ріка життя.
Люди! Бережіте мир у світі, 
Так, як мати береже дитя.

Леонід НАРОДОВИЙ.
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Ції ВЛКСМ. прийняв постанову „Про проведення звітів 
і виборів у комсомольських організаціях країни"

У зв’язку з закінченням строків повноважень комі
тетів комсомолу, передбачених Статутом ВЛКСМ, 
звіти і вибори пройдуть у такі строки;

— у серпні — вересні 1975 року — збори в ком
сомольських групах, цехових, бригадних, факультет
ських та інших організаціях з правами первинної, в 
первинних комсомольських організаціях;

— у вересні — жовтні — конференції в комсо
мольських організаціях, комітети яких мають права 
райкому;

— в жовтні — листопаді — конференції в район
них, міських і окружних комсомольських організа
ціях;

— в грудні — обласні і крайові комсомольські 
конференції.

У комсомольських організаціях Радянської Армії 
і Військово-Морського Флоту, прикордонних і внут
рішніх військ звіти і вибори пройдуть залежно від 
закінчення строків повноважень комсомольських ор
ганів згідно з рішеннями політорганів.

У центрі уваги зборів і конференцій повинна бу
ти участь кожної організації, кожного комсомольця 
у виконанні рішень XXIV з’їзду партії, завдань, вису
нутих у привітанні ЦК КПРС XVII з’їздові ВЛКСМ, у 
промові на з'їзді Генерального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва, рішень XVII з’їзду комсо
молу.

Звіти і вибори завжди мали важливе значення в 
житті комсомолу. Особливість кампанії, яка почала
ся, полягає а тому, що вона проходить напередодні 
видатної події — XXV з’їзду КПРС.

Звіти і вибори, говориться в постанові ЦК ВЛКСМ, 
повинні сприяти посиленню організаторської і масо
во-політичної роботи комсомольських організацій 
по комуністичному вихованню молоді, мобілізації 
комсомольців, усіх юнаків і дівчат на виконання і 
перевиконання планових завдань і соціалістичних зо- 
бов язань 1975 року, успішне завершення п’ятиріч
ки. Вони повинні активізувати роботу кожної органі
зації по гідній зустрічі ХХУ з’їзду КПРС, надати но
вого розмаху і глибини масовому соціалістичному 
змаганню молоді під девізом «П’ятирічці —- пере
можний фініші XXV з’їздові КПРС —- ударну працю, 
високу якість роботи, відмінне навчання» за право 
підписати Рапорт Ленінського комсомолу ХХУ з’їз
дові партії.
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ТИЖДЕНЬ РАЗОМ З ДРУЗЯМИ
Учора представники молоді Кіро

воградщини гостинно зустріли бол
гарську делегацію із Толбухінського 
округу, яка прибула до нас на за
прошення обкому комсомолу. Серед 
гостей — Рачо Стоянов, Маргарита 
Іванова, Георгі Себєв, Стоян Жеков, 
Атанас Паунов, Велична Пєткова. 
Очолює делегацію секретар Толбу
хінського окружкому ДКСМ Стоян 
Стоянов.

Гості поклали квіти до підніжжя 
пам’ятника В. І. Леніну, побували на 
зустрічі в обкомі ЛКСМУ.

У справжнє свято вилилась зустріч 
голбухінціо із трудівниками орденів 
Жовтневої Революції та Трудового 
Червоного Прапора заводу «Черво
на зірка», де гості ознайомилися із 
досвідом роботи комсомольської ор
ганізації підприємства, розмовляли з 
кращими молодими виробничника-

ПРАВО II ІД ПІКАТИ РАПОРТ XXV З’ЇЗДУ КНР Є

МПКОЛі ВАСИЛЬОВИЧА 
ЛИКА ДОБРЕ ЗНАЮТЬ НА 
ПІТАНІВСЬКОМУ ЦУКРОЗАВО
ДІ. ДОВІИЙ ЧАС ПРАЦЮВАВ 
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНІЇ К О М, 
ЗГОДОМ ОЧОЛИВ БРИГАДУ, 
ЯКА ЗАРАЗ ВЕДЕ ПЕРЕД У СО 
ЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМАГАННІ НА 
ЧЕСТЬ XXV З’ЇЗДУ КПРС. ЗА РО
КИ ПРАЦІ РОБІТНІ ІК-ВЕТЕРАН 
ЗДОБУВ ВИЗНАННЯ ЯК КРА 
ЩИП НАСТАВНИК МОЛОДІ. ПО
РУЧ З МИКОЛОЮ ВАСИЛЬОВИ 
ЧЕМ ТРУДИТЬСЯ ЗАРАЗ І НОГО 
СНИ СЕРГІЙ. ------- ------------------
ЦІЇ ЗАВОДУ ___
ПЕРЕВИКОНУЮТЬ 
РОБІТКУ.

НА ФОТО- М. В. 
НОМ СЕРГІЄМ.

Фот-і м.

НА РЕКОНСТРУК 
ВОНИ НЕЗМІННО 

НОРМИ ВИ
БІЛИК З СИ

ГЕЛЬМАНА.

Центральне місце у ході звітів і виборів повинні 
зайняти питання виховання молоді в дусі комуніс
тичної ідейності, радянського патріотизму, інтерна
ціоналізму, високої організованості й дисциплінова
ності. На зборах і конференціях треба ретельно 
проаналізувати роботу комсомольських організацій 
по формуванню марксистсько-ленінського світогля
ду, класової самосвідомості комсомольців і молоді, 
ступінь впливу комсомольського колективу на кож
ну молоду людину. Слід вимогливо розглянути фор
ми ідейно-виховної роботи з точки зору їх ефектив
ності.

Одне з найважливіших завдань звітів і виборів — 
всебічно обговорити хід обміну комсомольських до
кументів, питання дальшого організаційно-політично
го зміцнення комсомольських організацій. Перші 
підсумки обміну дають комітетам комсомолу бага
тий матеріал для серйозної, аргументованої розмо
ви про стан внутріспілкової дисципліни, про дієвість 
форм і методів роботи по розвитку трудової, гро
мадсько-політичної активності молоді.

ЦК ВЛКСМ поставив вимогу забезпечити в ході 
звітів і виборів суворе додержання принципів вну
тріспілкової демократії, дальший розвиток критики і 
самокритики. На це націлює комітети комсомолу по
станова ЦК КЛРС «Про стан критики і самокритики в 
Тамбовській обласній партійній організації».

На зборах і конференціях повинна бути створена 
обстановка ділового обміну думнами, високої взаєм
ної вимогливості, яка сприяє творчій участі всіх чле
нів ВЛКСМ, делегатів конференцій в обговоренні ді
яльності комсомольських органів, завдань, що сто
ять перед організаціями, виробленні рішень. Комі
тети комсомолу, бюро і секретарі повинні показу
вати приклад глибокої і самокритичної оцінки ре
зультатів своєї роботи, вимогливіше ставитися до змі
сту звітних доповідей.

Досвід минулих звітів і виборів показує, що окре
мим зборам і конференціям була властива атмо
сфера парадності. Не перевелися ще працівники і 
активісти, які свої недоліки, невміння працювати, на
магаються приховати за переліком трудових досяг
нень усього колективу цеху, підприємства, організа
ції. Про недоліки часто говориться у безликій фор
мі, не називаються імена відповідальних за помилки 
і упущення в роботі. Нерідко на зборах і конферен-
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І Контрольный акземгиінр

ВІВТОРОК

СЕРПНЯ

ми. Потім болгарських друзів тепло 
приймали курсанти льотно-штурман
ського училища.

Сьогодні на засіданні міжнародно
го клубу продовжиться традиційний 
діалог молодих хліборобів Кірове- 
градщини та Толбухінського округу.

Тиждень гостюватимуть болгарські 
друзі в нашій області. Вони зустрі
нуться із молодими хліборобами 
колгоспів імені Леніна та «Зоря ко
мунізму» Новоархангепьського, «Дру
жба» Новоукраїнського, імені Калі- 
ніна Олександрівського оайонів, із 
шахтарями Олександрії, відвідають 
визначні місця Кіровоградщини.

діях критикуються тільки нижчестоящі ланки органі
зації, водночас самокритично не оцінюється діяль
ність комітетів, бюро, секретарів.

Слід ширше інформувати учасників зборів і кон
ференцій про роботу комсомольських органів про 
виконання рішень попередніх зборів і конференцій 
реалізацію зауважень і пропозицій комсомольців.

Комітети комсомолу повинні узагальнити і уважне 
розглянути критичні зауваження і пропозиції. які 
надійшли в ході звітів і виборів, індивідуальних спів
бесід, розробити конкретні заходи по їх реалізації.

Діловитість зборів і конференцій багате в чому ви 
значатиметься організаційною чіткістю Суворе до 
держання встановленого порядку і регламенту ні 
якою мірою не повинно переходити в заорганізова 
ність, сковувати комсомольців.

Велике значення мають рішення звітно-виборних 
зборів і конференцій. Треба забезпечити щоб ко
жна постанова була конкретним, діловим докумен
том. ЦК ВЛКСМ рекомендує приймати на конферен
ціях перспективні плани роботи з різними категорі
ями молоді, розроблені спільно з заінтересованим! 
організаціями.

Центральне місце а період звітно-виборної кампа
нії повинні зайняти питання добору, розстановки, на
вчання і виховання комсомольських кадрів і активу 

Комсомол має невичерпн’ резерви для поповнен
ня і поліпшення складу групкомсоргів секретарів 
цехових первинних комсомольських організацій, чле
нів бюро і комітетів. Завдання полягає в тому щоб 
відібрати найбільш здібних І гідних організаторів мо
лоді, які мають високі політичні, ділові і моральні 
якості, для висування до керівництва комсомоль
ськими організаціями Ключовим питанням є дальше 
зміцнення партійного ядра. ЦК ВЛКСМ звертає 
особливу узагу на необхідність висування на комсо
мольську роботу молодих робітників колгоспни
ків, спеціалістів народного господарства дівчат і мо
лодих жінок.

Важливо забезпечити наступність у керівництв; 
комсомольськими організаціями, не допускати необ
грунтованої змінюваьостЬкадріа. Комітети комсомо
лу повинні протягом місяця після завершення у від
повідних ланках зборів і конференцій провести ін
формаційні семінари, організувати навчання комсо
мольських кадрів і активу за програмою школи ком
сомольського активу, рекомендованого ЦК ВЛКСМ.

Звіти і вибори — надзвичайно відповідальний час 
у житті кожної комсомольської організації. Це — 
серйозна перевірка стилю, форм і методів роботи 
комітетів комсомолу, екзамен на зрілість кожного 
комсомольського працівника і активіста.

(«Комсомо.чьская правда», 8 серпня).
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Під час обміну комсомольських доку
ментів, підготовки до нього, комітет 
комсомолу до аналізу кожного напрям- 
ку роботи комсомольської організації
підходить з особливо чітких позицій
ефективності тих чи інших заходів. Тех
нічна творчість молоді — одна з важ
ливих сторін підвищення продук
тивності праці, залучення молодих ви
робничників до винахідництва і раціо
налізаторства.

ЩЕ СВІЖІ а пам’яті трудівників Світло- 
водсьчого заводу чистих металів 

враження від того дня, коли перший 
секретар Кіровоградського обкому Ком
партії України М. М, Кобильчак прикрі
пив на прапорі підприємства високу на
городу Батьківщини — орден Трудово
го Червоного Прапора. Люди заслужили 
її ударною працею, достроково вико
навши п’ятирічне завдання.

Серед присутніх на урочистому мі
тингу були й ті, хто завжди у творчому 
пошуку — раціоналізатори.

Секретар заводського комітету ком
сомолу Іван Торба розповідає про них:

— З кожним роком до ради ВТВ? 
надходить все більше рацпропозицій. 
Це стало можливим тому, що ми під час 
підготовки до обміну комсомольських 
документів активізували роботу по за
лученню молоді до технічної творчості. 
Адже людина на виробництві зможе 
проявити сповна свої можливості, коли 
підходить до роботи творчо, з бажан
ням внести щось свої, особисте, зроби
ти щось краще. Для багатьох — це

ОВМІН
комсомольських 
документів

ПЕРЕВІРИТИ
ПІ ЗРІЛІСТЬ
можливість перевірити себе на зрілість 
як робітника. Але головне тут — в са
мій спзцифіці виробництва. Нам дово
диться мати справу зі складним нестан
дартним обладнанням. Іноді стає оче
видною недосконалість того чи іншого 
механізму, вузла. Вірне рішення, зви
чайно, приходить не відразу, особливо, 
коли не вистачає досвіду. Та прагнення 
мислити, творчо підходити до справи 
говорить про те, що любить юнак цю 
справу, хоче внести у неї і свою частку.

З тэго дня, як Олександр Афанасенко при
йшов на завод, минуло чотири роки. Спочат
ку працював слюсарем-складальником, потім 
майстром автотранспортного цеху. За цей час 
вніс 36 рацпропозицій. Але добре пам’ятав 
найпершу з них, коли запропонував замінити 
електрозаклепкамп заклепки з нержавіючої 
сталі. Побачив, що це вигідно, бо часу на їх 
виготовлення йде значно менше, і за якістю 
вони не поступаються.

Навесні цього року Олександра прий
мали в члени КПРС. А до того, як став 
кандидатом у члени партії, був груп- 
комсоргом цеху. Саме він надав тут 
поштовх раціоналізаторському рухові. 
Помітив, що знають хлопці, як заміни
ти не зовсім досконалий вузол, але 
роблять кожен сам собі. Зібрав їх од
ного разу під час перерви, поговориа. 
З того часу, як з'явиться цікава думка, 
всі відразу до нього. І знахідка кожно
го стає здобутком усіх.

Нещодавно Олександрові присвоєно 
звання «Кращий молодий раціоналіза
тор України^.

Такі, як Олександр, є в кожному цеху, 
на кожній дільниці. І нині, в період обмі
ну комсомольських документів, одним з 
найважливіших напрямків роботи ко
мітету комсомолу стала турбота про 
розвиток раціоналізаторства серед мо
лодих виробничників, підтримка у них 
творчого настрою.

У цехах створені опорні пункти раці
оналізаторів і винахідників, роботу 
яких контролюють досвідчені нова
тори.

Хорошою формою організації техніч
ної творчості стали на підприємстві кон
курси на кращу рацпропозицію.

Світловодський ордена Трудового 
Червоного Прапора завод чистих мета
лів дає продукцію в рахунок наступної 
п ятирічки. Кладуть свої цеглини в бу
дову наступних успіхів молоді новато
ри Григорій Крента, Микола Лісняк, 
Олександр Афанасенко... Творчість і 
молодість крокують поруч.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

м. СвітловодсЬк.к............. ......... ..
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Є КУТОЧКИ на Кіровоград- 
щині, котрі зберігають у 

серці наші земляки, де б во
ни не були. І чим бурхливі
ше входять наука і техніка в 
життя, чим більш розростаю
ться наші міста, тим дорож
чими стають для нас ділянки 
незайманої природи, унікаль
ні об’єкти, створені людь
ми.

Далеко за межами області 
відомі Онуфріївський парк і 
дендропарк «Веселі Боко- 
веньки». Не треба бути спе
ціалістом, щоб відчути теплу 
людську турботу про кожен 
куточок в цих парках, про 
кожну рослину. І не лише 
тих, кому це належить, як 
кажуть, за обов'язком служ
би, Члени рейдової мали 
можливість спостерігати і 
ставлення численних відвіду
вачів — екскурсантів, прос
то відпочиваючих — до ото
чуючої краси. Чистота, від
чуття постійного догляду по- 
своєму агітують не залишати 
після себе долу й папірця, гі
лочки не зламати, листка не 
зірвати.

Разом із пам’ятниками 
природи республіканського 
значення в області нарахо
вується ЗО об’єктів, затверд
жених виконкомом обласної 
Ради депутатів трудящих до 
групи пам ятників природи 
обласного значення. Сюди 
увійшли відомі всім Кірово
градський дендропарк, сади
ба видатного українського 
драматурга І. К. Тобілевича 
(Карпенка-Карого), Червоно- 
нерубаївське та Гурівське 
лісництва.

По дорозі із Кіровограда 
на Малу Виску побувала рей
дова бригада й у величних 
Докучаївських полезахисних 
лісосмугах Оникіївського ліс
ництва.

В цьому ж районі рішен
ням Кіровоградського облви
конкому в травні 1971 року 
затверджено ще два пам'ят
ника природи: «Бірзулівські 
пагорби» і «Каскади». «Бір-

зулівські пагорби» 
— це ділянка не
займаного степу з 
байрачним лісом, 
де збереглися
близько 80 видів 
рідкісних в області 
рослин. Вони добре 
захищені схилами 
від згубної дії. су
ховіїв. А неподалік 
Злинки степова річ
ка Дубівка, прохо
дячи повз гранітні 
валуни й скелі, 
створила каскад во- 
допадів. Так і на
звали цей мальов
ничий куточок — 
«Каскади».

Якщо псбіля До- 
кучаївських лісосмуг 
встановлені яскраві 
щити, заповідних, 
то «Бірзулівські па
горби» і «Каска
ди» зовсім не по- 
позначені. Не дивно,
ме на пагорбах трапляються 
випадки випасу худоби, а рід
кісні рослини заповідної зо
ни мнуть колеса автомашин. 
Одну із скель «Каскаду» не
відомо хто підірвав, а при
леглі території до цієї ділян
ки не тільки не озеленені, а 
й завалені купами сміття.

Наведені факти свідчать 
про те, що Маловисківський 
виконком районної Ради ма
ло надає уваги охороні па
м’ятників природи. Але це 
справа не лише райвиконко
му. Райком комсомолу, пер
винні комсомольські органі
зації, «прожектористи», всі 
комсомольці і молодь райо
ну можуть і повинні взяти 
під свій нагляд збереження 
заповідних ділянок.

Природа подарувала лю
дям річку Дубівку, розкида
ла на ній чудові каскади, а 
ось посадити дерева зобо
в'язана людина. «Каскади» 
можна перетворити в одне з 
найкрасивіших місць нашої

області, зробити улюбленим 
місцем відпочинку, яке б не 
поступалося, скажімо, «Весе
лим Боковенькам». І кому, 
як не молоді взятися за цю 
корисну справу, впорядкува
ти «Бірзулівські пагорби», 
зробили їх базою для селек
ціонерів і тих, хто вивчає 
природу рідного краю.

П ять років тому комсо- 
сольці'і молодь Маловисків- 
ського району звернулися до 
всієї молоді області із за
кликом «по-господарському 
туобуватися про зеленого 
друга» і взяти шефство над 
закладенням полезахисних лі
сосмуг і доглядом за ними. 
Цінна ініціатива. Адже лісо
смуги займають площі чима
ленькі — лише в колгоспі 
«Перемога» їх 120 гектарів. А 
унікальні пам'ятники приро
ди — «Бірзулівські пагорби» 
і «Каскади», площа яких не 
більша п'яти гектарів, зали
шилася без уваги.

В результаті цього рейду

робимо висновок — наші па* С 
м’ятники природи здебільшо
го потребують впорядкуван
ня і догляду. І Докучаївські 
лісосмуги, і «Бірзулівські па
горби», і «Каскади» варті то
го, щоб до них пролягала 
туристська стежка любителів 
природи.

Рейдова бригада: 
В. СИТНИК — заступ
ник голови обласного То
вариства охорони приро
ди, Є. ЛИСИ ЦІ НА - від
повідальний секретар То
вариства, А. ДУДНИК — 
інспектор Кіровоград
ської інспекції охорони 
природи, Г. ПРОВОДЯН 
— зав. відділом природи 
обласного краєзнавчого 
музею, М. НОЖНОВ — 
позаштатний 
обласного 
охорони 
мацський 
«Молодого комунара».

НА ФОТО: РІЧКА ДУБІВКА. 
«КАСКАДИ»,

Незважаючи па те, що японський острів 
Окінава офіційно вийшов з-під влади США 
ще три роки тому, американці і не дума
ють його залишати і відчувають себе тут 
повними господарями. ІІа Окінаві розта
шовано зараз ЗО військових баз США, які 
займають 12,5 процента території острова.

На фото: на одній з доріг Окінави амери
канський солдат встановлює щит з напи
сом: «Об’єкт військово-морських сил США. 
В'їзд заборонений і каратиметься за япон
ськими законами».

Фото ЯПС—АПН.

ІСПАНЦІ
ВИМАГАЮТЬ
ЗМІН

У Мадріді гаряча літня пора. Вста
новлене на Гр.ан-віа електронне таб
ло вже о десятій ранку показує 35 
градусів по Цельсію в затінку.

Але показання іспанського політич
ного термометра набагато випереди
ли температурні і наближаються до 
точки кипіння. Боротьба проти існую
чих' порядків у країні продовжує ши
ритися. Опозиція франкістському ре
жимові, встановленому майже чоти
ри десятиліття тому, розростається, 
набуває нових форм, залучає нові і 
нові верстви населення, політичні ко
ла.

Лише недавно в Мадріді опубліко
вана заява нового напівлегального 
опозиційного угруповання, яке одер
жало назву «Демократична платфор
ма згоди». У час розкладу диктатури, 
підкреслюється в заяві, необхідна єд
ність дій всіх іспанських демократів. 
«Демократична платформа згоди», 
об’єднавши 16 .різних організацій’ 
опозиційних франкістському режимо
ві, в тому числі і християнських де
мократів, соціал-демократів, соціаліс
тів, заявила про свій намір «бороти
ся за створення демократичного ла
ду в Іспанії».

СловО- «камбіо» (зміни) стало за
раз, мабуть, найуживанішим в іспан
ському політичному лексиконі. Іспа
нія вирує, то тут, то там спалахують 
страйки робітників і службовців, сту
дентські хвилювання, демонстрації, 
майже щотижня влада конфіскує або 
штрафує якусь непокірну газету”.

Але, незважаючи на арешти, штра
фи, судові переслідування демокра
тів, іспанський робітничий клас інте- 
^СИЩЯ, студентство не припиня
ють боротьби. За демократичне онов
лення виступає навіть буржуазія, 
особливо та, яка пов’язана э еконо
мічним бумом 60-х років, що вивів 
Іспанію за об’ємом промислового ви
робництва на п’яте місце в Західній 
свропі. ф

Не все спокійно навіть у церкві та

армії. Пішов у минуле союз між вла
дою і алтарем — лише за останні 
сім місяців цього року, за даними 
мадрідської преси, близько ста свя
щенників були арештовані, жорстсіко 
побиті і оштрафовані за «підривні 
проповіді». Бояться і поліцейські, від
чуваючи, що з ними «можуть вчини
ти. як з їх колегами в Португалії/'. — 
заявив нещодавно гамбурзькому 
журналові «Шпігель» іспанський ад
вокат Альсаго. Загальне невдоволен
ня, боротьба широких кіл населення 
проти диктатури за демократичні 
зміни — такий отой соціальний грунт, 
на якому виникла і поглиблюється 
політична криза нинішнього режиму.

Це бачать і розуміють іспанські 
ультра, які звинувачують уряд у 
«м’якотілості» і «недостатній рішучо
сті» в боротьбі проти комуністів та ’-Т 
союзників. Бажаючи заспокоїти фа
лангістів, які стоять па крайніх пра
вих позиціях, а також молодчиків з 
профашистської організації «Фуерса 
їіуева», уряд днями лообіням вияви
ти «твердість у справі охорони ирШ’1' 
Цинів Національного руху». З ні*-0 
метою мадрідські правителі поспіши) 
розробляють новий закон проти «під
ривної діяльності». Закон, який бу*с 
прийнятий наприкінці року, спрямо
ваний у першу чергу проти Комуніс-І 
тпчно’і партії Іспанії.

Як заявив нещодавно голова іспан
ського уряду Аріас Наварро, посій 
лепня репресій викликане прагне:'; 
кям влади «гарантувати порядки,?1 
існували в Іспанії протягом майже 
чотирьох десятиліть». Але, як зазна
чає іспанська преса, «посилення ре* 
нресивнлх заходів проти прихильни
ків Демократичних змін в країні 
може привести до тих результатів,ііа 
які розраховують франкістські влас- 
11». З КОЖНИМ днем вимоги пере«1’1 ч 
звучать все голосніше і рішучіше —У 
боротьбу за демократичні перст90’ 
ренітя вступають все ширші кола і-1' 
селення іспанського суспільства-

В. ШЕХОВЦЕВ. 
кор. ТАРС
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Службу несуть сини

У СВОЇЙ СПРАВІ—ПІОНЕР...
Він завжди нагадує своїм бійцям слова 

Маршала Радянського Союзу А. А. Гречка 
на Всеармійеькій нараді відмінників бойо
вої і політичної підготовки: «Відмінник _
це піонер у своїй справі, це воїн, який кро
кує попереду своїх товаришів у оволодінні 
військовою справою, це той, хго своїм осо
бистим прикладом щоденно і щогодинно 
захоплює товаришів по службі на боротьбу 
за .іссягнення висот бойової майстерності.

веде їх за собою, а тому, хто йде попереду, 
завжди важче...»

1 сам Василь Довгань — зразок для ін
ших. До служби в армії він працював в 
Кіровограді на заводі «Червона зірка» — 
наладчиком, інженером. Молодий комуніст 
знає «секрети» комсомольської роботи. За 
короткий час став класним спеціалістом. І 
тепер повсякчас удосконалює сзою технічну 
майстерність. Йому доручили відділення.

Василь Довгань знову поставив перед со
бою нову мету — допомогти молодим бій
цям стати кращими у бойовій і політичній 
підготовці. І ось уже обслуга рядового 
Петруляса, який донині відставав, теж ста
ла відмінною.

Комуніст В. Довгань взяв шефство над 
молодими сержантами А. Рибаком. М. Кня
зевим, В. Фомічовим. Він — їх наставник. 
Бо хоче, щоб усі воїни підрозділу, в ЯКОМ', 
служить, теж стали зразковими.

В. КОТОЛЄВСЬКИЙ, 
заступник командира підрозділу по по
літичній частині.
Н-ська військова частина.

МАСОВИМИ 
СТАРТАМИ

і
репортер

„ЧАКЛУН 
І ФЕЯ“ 
У МОСКВІ

Творча група Кірово
градського обласного 
державного театру ля
льок розпочала двомі
сячні гастролі у Москві і 
Московській області. На
ші земляки покажуть 
малюкам столиці виста
ву В. Рабадана «Чаклуні 
феЯ»* 1. .."і , ; , • ,

БОЄЦЬ ішов в атаку, а з ним — улюблеьа поэтич
на збірка. Зраненим падав у безмежному полі, 

а з ним падали закривавлені вірші. Він йшов у роз
відку в густій пітьмі, і з ним обережно, нечутно сту
пали поруч рядки його книжки. 'Гак нестримно, мо
гутньо обіруч і йшли вони разом до Перемоги. Та 
солдат упав...

І піднісся на п’єдестал, у бронзі і мармурі возве
личив шаною і світлою пам’яттю нашою своїх побра
тимів полеглих. Про нього пишуть вірші: для нього 
пишуть, йому читають, живим читають. І ще пишуть, 
складаючи просто для себе. 1 не читають вголос. А 
рядки, дивись, западають до душі, зачіпають струїш 
її, несуть до злету.

Бійцеві нашої Вітчизни, неозорої і могутньої, вої- 
ну-звитяжщо, котриїї меча затис у правиш, щоби сон
це мирної доби світило на планеті, молодому, безусо
му юнакові у формі солдата Радянської Армії стіль
ки віршів з посвятою!

Коли проходиш повз солдата, 
Що став у бролзі за селом,— 
На мить замри, вклонися, брате, 
Впади до ніг йому чолом...

(В. Маткевич).

ТУГА ПАПКА, до якої ми зверталися впродовж 
усіх подій підготовки і святкування великої да

ти _ 30-річчя Перемоги, коли відбирали кращі вірші
для аидрукування на сторінках «Молодого комуна
ра»- _ численне зібрання аркушів, списаних різним.!
почерками, підписаних людьми різного віку і профе
сій. І хоч багато віршів не витримують того рівня, 
власне тих оцінок вимогливості справжньої поезії, 
все ж ідея кожного поетичного твору підпорядкова
на оспівуванню величі подвигу нашого пароду у с 
ликів Вітчизняній війні. Відчувається за рядками: 
автори пройнялися великими символами радянської 
доби, соціальне звучання віршів набуває особливої 
патріотичної спрямованості. „„,rnu „Я1М1.

Тема Великої Вітчизняної давно стала віош’в
лювання героїки на фронтах і в п<л>. В •_• ■ пам’яті» 
підноситься світла пам’ять, рот ят£’е.ь’‘,1І^"°га.^, ‘,,’ .н.х ді- 
що кличе нинішню моїодь ДО ,WBHX. ’*сп°пм11нй yo6e₽njCK над 
ланках комуністичного будівництва. I ° іпнро-
могилою солдата, оспіваний у поезіях, .ДО^"Н“,.С,1ИХ геро- 
ким полотнам цілих композицій У камені, пр 
ям, величним пам'ятникам... . иЛпглппя*

«Найвищий обеліск у селі ВерОлюжпі ~ ,
ківського району воїнам-визволнтелям, , рпа
П. Федотюк — В братській могилі '-х ОТ^ Імена 
трьохсот вісімдесяти ДВОХ невідомі». 1-І Р ' 
автор свого вірша. .. пхо.

На конкурс відгукнулися ветерани. ч
рони Ленінграда, нині кандидат Ф1л.°с?Ф ‘ вірші 
Л. Меркулова звертається до юнаків і діеч_ ) Р
«Разговор с наследниками». І хан Дссь мпже ли- 
грішності поетичні, але глибокий зміст не

Вдома,’ у дйТЯНИ^ сад
ках і піонерських табо
рах, дітвора Кіровоград- 
щини із величезним за
хопленням зустрічає
персонажів вистави
Ю. Чаповецькосо «Ай да 
МицикІ», яких грають на 
сцені, , часро імпрові^о- 
ваній, влаштованій про
сто неба, актори-лялька- 
рі другої групи театру.

Нині колектив до від
криття нового сезону 
готує прем'єру Г. Сан- 
гіра і Г. Циферова «Ти 
для мене».

А. МИХАЙЛІВ.

Є
ПЯТИ-

тисячний!

НАПЕРЕДОДНІ ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ ФІЗКУЛЬ
ТУРНИКА МЛПСТЕР СГЮРТУ МІЖНАРОДНОГО 
КЛАСУ ПАРАШУТИСТКА ВАЛЕНТИНА ЗАТОРЕ- 
ЦЬКА ЗДІЙСНИЛА СВІЙ 5-ТИСЯЧНИП СТРИБОК. 
ВІДОМУ СПОРТСМЕНКУ ВІТАЛИ АКТИВІСТИ ОБО
РОННОГО ТОВАРИСТВА, СПОРТСМЕНІ! КІРОВО
ГРАДА. НА АЕРОДРОМІ ДТСЛАФ ЗАСТУПНИК ГО
ЛОВИ ОБКОМУ ДТСААФ Д. ЗАФТ ВРУЧИВ В. ЗА- 
КОРЕЦЬКІП ГРАМОТУ І ПАМ'ЯТНИЙ ПОДАРУНОК. 

НА ФОТО; В. ЗАКОРЕЦЬКА.
Фото І. НАЗЛРАТ1Я.

Влітку місто залишають найбільш 
веселі і гамірні його жителі — сту
денти поз'їжджаються на канікули. 
Натомість вулиці заповнюють тро
хи несміливі н схвильовані юнаки 
•л дівчата, ті, хто мріє вчитися у 
вузах, технікумах, училищах.

Багатолюдно зараз біля примі
щення Кіровоградського державно
го педінституту їм. Пушкіна. В 
коридорах хвилюються абітурієнти, 
на подвір'ї — їх рідні та друзі. А 
в аудиторіях стоїть тиша, яку по
рушують лише запитання екзамена
торів та чіткі відповіді вступників.

Саме так відповідав Василь Пол
но. якого ви бачите на знімку, ви
пускник Нсчаїоської середньої 
школи Компаиіївського району. І 
недаремно його відповідь з укра
їнської мови та літератури суворі 
екзаменатори оцінили найвищим 
Залом.

Фото А. ДІБРОВНОГО.

відзначили спортсмени 
Кіровограда Всесоюзний 
День фізкультурника. На 
стадіоні спортклубу «Зір
ка» зібралися ветерани 
спорту, чемпіони і ре
кордсмени міста. Учасни
ків параду фізкультурни
ків вітав зі святом секре
тар міськкому Компартії 
України К. П. Неділько. З 
прапорами спортивних то
вариств юнаки та дівчата 
пройшли до парку імені 
В. і. Леніна і поклали до 
пам ятника вождю квіти.

Більше сотні спортсме
нів вийшли на бігові до
ріжки стадіону, коли по
чалась першість обласної 
ради ДСТ «Авангард» з 
легкої атлетики. Змагали
ся також гандболісти, го
родошники. А шануваль
ники футболу вітали туг 
представників колекти
вів фізкультури заводу 
тракторних гідроагрегатів 
і заводу радіовиробів. Цей 
матч закінчився поразкою 
агрегатників (1:9).

Прапори змагань були 
підняті на водній станції 
«Спартак» і в парку куль
тури «Перемога». Тут мі
рялися майстерністю вес
лярі, відбувалися поєдин
ки на човнах.

9 серпня в парку куль
тури імені Леніна відбув
ся вечір, присвячений 
Дню фізкультурника. На 
ньому виступив голова 
міського спорткомітету 
А. Подольський, який 
розповів про здобутки кі- 
ровоградців під час VI 
Спартакіади УРСР, про 
масові старти ГПО, зро
стання масовості і май
стерності в колективах 
фізкультури підприємств, 
навчальних закладів мі
ста.

Святкові спортивні
маніфестації відбулися в 
Олександрії, Світловод- 
ську, Гайвороні, Ульянов- 
ці, інших містах і селах 
області.

шити байдужими нинішніх ровесників тих, хто в гріз
ному 4і-му став на захист Батьківщини.

Мати жде сина, скорботна, заніміла від горя. їй, жінці, 
передчасно посивілій на сивому попелищі, що лишилось од 
рідної хати, прийшов гіркий синій конверт. Багато поетич
них строф ведуть нас саме такою колізією. Тому догодить
ся шкод>ваги, ию в поетичній пошті все ж не вимальовує
ться образ магері, гордої за сина, жінки, котра розуміє ви
щий обоз'язок визволителя, полеглого смертю хоробрих.

В. Чорногор у вірші «Поговори зі мною, мамо» повідав 
про енна, котрому дорогий образ батька. Хлопець виріс і 
просить матір:

Ще розкажи мені про нього. 
Ти познайом мене із ним. 
Не бачне тата я живого — 
А хочу уявить жиши.

Окремо слід сказати про поетичний доробок К Лс- 
сьєва’-Лсся. Автор вибирає скупі, але характерні об
рази, які відтворюють цілі картини, вмотивовуючії

КОНКУРСУ «подвиг» 
ОГЛЯД ПОЕТИЧНОЇ пошти

..КВІТИ
З ТЕПЛИХ 
ДОЛОНЬ...46

душевні порухи героїв, котрі постають з рядків жи
вими людьми Тож відчутним стало підвищення ав
торового виходу па читача.

Підповз непомітний до вражого дзоту, 
Іскрились на сопці сі.ігп голубі. 
Окопи. Сплетіння колючого дроту. 
Російські берези застигли в журбі. 
Відчув кулемету розжарений подих...- — 

ось та мить, після якої Матросов кинеться грудьми 
прикрити «всю Росію» (з однойменного вірша Лесьє- 
ва-Леся). Міць, не скорена лютим морозом, прогля
дає. з поезії «Карбишев». «Героям Бреста»— автор 
вміло пеоедає незламність захисників фертеці, усві
домлення ними вищого, святого обов’язку перед 
Батьківщиною.

У багатьох поетичних спробах учиів-старшоклас- 
шіків В Лисенка. Л. Шалаєвської. К- Тимошевської, 
В Добровапа, В. Червякової, С. Кравцової домінує 
відверта агітаційність, яка ніколи ие ставала окра
сою поетичного слова. Надто багато загальних ви
словів, трапляються піаблоііпі фрази. Цією ж хво
робою спрощеності позначені вірші М Буєвського, 
О. Іваїько. Вдаліше віршує В. Лябихов, а учениця 

8 класу Людмила Цирульник знаходить хвилюючі 
образи:

Горить біля нього Вічний вогонь
І клеїш схиляють над ним свої кіти, 
І киіти живі йому з теплих долонь 
Кладуть до підніжжя дорослі і діти.

Проте вірш цей, «Пам'ятник радянському солдату», ще 
слабує недосконалістю в інших сірофах. Дівчині, як і всім 
згадуваним раніше молодим авторам, слід серйозно вивча
ти сучасну, поезію, теорію віршування. Однієї захопленості 
часто буває замало — без копіткої праці не додасть нат
хнення тільки віра у власну «божу іскру».

В Берлін прийшли ми не для слави. 
Не треба нам чужих воріт. 
Ми боронили стяг держави 
І від чуми звільнили світ, —

так стверджує сувору істину визвольної місії Ра
дянської Армії Я. Лук’яі-еііко у. вірші «Шлях на 
Берлін». Проте другий, «Перемога», перенасичений 
військовими термінами, назвами зброї, бойової техні
ки. Здавалося б, подібні картини з підкресленим де
талізуванням наближають нас до дійсності, одначе, 
суть бачиться інша: немає поезії у вірші. Читаючи 
про ворогів, іноді ловиш себе на думні, що автор по
чинає, вибачте, лаятися. Це хибна уява — добирати 
масні епітети, вважаючи їх. певно, образним вислов
люванням

Небагато часу минуле, як ми вперше дізналися про 
підпільну групу «Спартак», котра діяла в Головапів- 
ському районі під час минулої війни. Як підемо, пер
шим повідав гро молодих патріотів нашим читачам 
«Молодий комунар», далі — республіканська преса, 
згодом «Комсомрльская правда». На конкурс наді- 
йшли вірші, присвячені захопленню спартаківцями, 
їх мужністю і несхитністю у тяжкі для країни роки.

Згадують автори про другів, полеглих на полі бою. Під
несено звучать попі інтернаціоналізму, братання з народа
ми інших країн, які звільняла від фашизму Радянська Ар
мія. Знову-таки, варто закинути доьір авторам, котрі чисто 
йшли легшим шляхом, обминаючи серйозні темп І думки 
там, де вони вже Ставали логічним продовженням поперед
нього змісту вірша.
V ОЧЕТЬСЯ ще раз зазначити що’ знову іі знову 
л перечитуючи вірші з товстої папки, на обкладинці 
якої написано «На конкурс «Подвиг», проймаєшся 
особливим відчуттям причетності, a mi, вірніше, по
святи у цілий світ поезії Хай не завше вправної, 
майстерної, хай не повсюди ще справжньої, не на
стільки ліопчної, ба поезії громадянського звучання 
притаманні стриманість, піднесеність, -— прете ко
жен рядок дихає щирим болем або ж невтримною 
радістю, з ними йдуть у життя паші автори, оспіву
ючи світло нової доби.

А. ІІЕЧИТАИЛО,

В. о. редактора М. УСПАЛЕНКО.



Олександрійське 
міське 
професійно- 
технічне 
училище № 1

ОГОЛОШУЄ
набір учнів

НА 1975-1976

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує висококва

ліфікованих 
середньою 
закінчення 
одержують 
скоєнням третього 
за спеціальністю.

працівників з 
освітою. Після 
училища учні 
диплом з при- 

розряду

Кан'янсько-Дніпровськнй учбовий комбінат
• ' 4 "Сл

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1975—1976

Строк навчання — 6—11 місяців, 
на спеціальності:
Машиніст

10 класів).
Машиніст

із суміжною 
кіста гусеничних кранії.

Машиніст екскаваторів.
Слюсар-шофер.

До комбінату приймаються осо
би чоловічої статі від 20 (на 1 ве
ресня 1975 року) до 40 років з ос
вітою 8—10 класів.

автокранів

землерийних 
спеціальністю

(освіта

машин 
маши-

навчальний рік (без вступних екзаменів)

Випускники учкомбінату одер
жують направлення на будівницт
во гідромеліоративних споруд
жень в будівельно-монтажних уп
равліннях України.

Учням, зарахованим до комбі
нату, виплачується стипендія в 
розмірі 75 карбованців на місяць.

Відмінникам навчання надаєть
ся право набуття суміжної спеці
альності, а також право вступу у 
вищі і середні спеціальні учбові 
заклади поза конкурсом.

При комбінаті є: гуртожиток,

учбові кабінети, обладнані найно
вішими наочними посібниками, су
часними технічними засобами на
вчання, необхідна навчальна літе
ратура і учбові матеріали, їдаль
ня, актозий і спортивний зали.

Працюють гуртки художньої са
модіяльності, спортивні секції, 
гуртки технічної творчссті.

Вступники подають на ім'я ди
ректора комбінату заяву і дода
ють такі документи:

автобіографію, свідоцтво про 
освіту (оригінал), медичну довід-

ку (форма № 286), копію свідоцт
ва про народження, шість фото
карток розміром 3X4 см, довід
ку з місця проживання і про склад 
сім'ї, характеристику з місця ро
боти.

Паспорт і військовий квиток, 
трудова книжка пред’являються 
особисто при викликові абітурі
єнта на навчання.

Прийом документів проводить
ся з 1 липня 1975 року.

Початок занять на комбінаті з
1 вересня, з 10 жовтня і 1 грудня 
1975 року.

Документи надсилайте на адре
су: Запорізька область, м. Ка- 
м’янка-Дніпровська, провулок 
Олега Кошового, 1. Приймальна 
комісія. х

ДИРЕКЦІЯ.

Диплом 
вступати 
закладів.

надає 
до вищих

право 
учбови*

Набір 
навчання 
ціапьноетями:

провадиться для 
за такими спе-

на базі 8-річно'і освіти — 
токарі по металу; слюсарі- 
ремонтники; електрогазо- 
зварювальники; слюсарі- 
електромонтажники; налад
чики зварювального газорі- 
зальчо-о обладнання;

на базі 10—11-річної осві
ти (із строком навчання 
І рік): машиністи електро- 
могтояих чранів.

Час навчання в училищі 
зараховується до трудового 
ггажу

Ha sei спеціальності прий
маються юнаки і дівчата ві
ком діл 15 ооків і старші

училища 
такі до- 

приймальної 
свідоцгво

Для вступу до 
чеобїісно подати 
чуменч»- по 
комісії: заяву,
поо освіту, паспорт або сві
доцтво про народження, 
хаоаитеристику зі школи, 
довідку про стан здоров я, 
медичну довідку про про
філактичні шеплення, 6 фо
токарток (ЗУ4 см).

Вступники проходять ме
дичку чо/иісію за направ
ленням училища.

Зараховані до училища 
забезпечуються: зі строком 
навчання 3 роки — трира
зовим харчуванням, вихід
ним і робочим одягом і 
взуттям; зі строком навчан
ня 1 рік — стипендією у 
розмірі ЗО карбованців на 
місяць.

В період виробни-ої 
практики кожному учневі 
виплачується 33 проценти 
заробленої суми.

Початок навчання з 1 ве
ресня 1975 року.

Приїжджі забезпечую
ться гуртожитком.

Адреса училища: м. Олек
сандрія, мікрорайон Жовт
невий, еул. Ватутіна, 1, те» 
лефон: 51*4-08. Автобусом 
їхати до зупинки селище 
Жовтневе.

ДИРЕКЦІЯ.

Запорізьке середнє міське професійно-технічне училище 
на базі тресту „За поріжа л гомін буд“

о г о л о ш
НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ДЛЯ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

зі строком навчання 3 роки (на базі 8-річ- 
(іої освіти): муляр-моптажнйк конструкцій; 
столяр (будівельний); маляр (будівельний); 
облицювальник-плнтковик-мозаї.чпик; шту- 
катур-облицюваліліик-плптковик;

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

1

У Є ПРИЙОМ
взльїіцк-іілигковик; штукатур-облшноваль- 
ПНК-ПЛ1ІТКОВИК.

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
ки з місця проживання, про склад сім’ї, 
шкільну характеристику, 8 фотокарток 
(3/4 см), довідку про щеплення.

Кіровоградське гехпічие учи.ііііце Л» <1
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
ІІЛ 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

токарі по металу, слюсарі-інструмснтальники, слю
сарі механоскладальних робіт з обслуговуванням 
свердлильних I агрегатних верстатів, слюсарі по ре
монту промислового обладнання; столярі-верстатин
ки, електрозварювальним!, електромонтери по екс
плуатації електрообладнання.

На всі спеціальності приймаються юнаки і дівчата 
з освітою за 10 класів, віком до 25 років. На спеці
альність електромонтер і електрозварювальний — 
мінімальний вік для вступу 17,5 року.

Строк навчання — 10 місяців.
Учням, які встигають, виплачується стипендія у 

розмірі 30 карбованців па місяць, відмінникам — 
37 карбованців 50 копійок, демобілізованим з лав 
Радянської Армії — 67 карбованців на місяць.

За викопані роботи в процесі виробничої практики 
учням додатково до стипендії нараховується 33 про
центи від заробленої суми.

Навчання в училищі кожен учень може поєднувати 
з навчанням па підготовчих курсах для вступу в ін
ститут, а також набути військово-технічну спеціаль
ність при ДТСАА'Ф.

УЧНІВ
Навчання в училищі зараховується • до 

трудового стажу. -
Випускникам присвоюється 2—4 кваліфі

каційний розряд, вони направлятимуться 
на роботу в будівельні управління тресту 
«Запоріжалюмінбуд» в місто Запоріжжя з 
паданням їм місця и гуртожитку

Початок навчання з 1 вересня 1975 року.
Адреса училища: 330006, м. Запоріжжя, 

аул. Ширшова, 4. їхати 
№№ і, 2, 4, 7; автобусами 
тролейбусами К«№ 2.3. 5; 8 по
«вул. Трегубепка».

ДИРЕКЦІЯ.

трамваями 
№№ 4, 28, 84;

зупинки

.Учні, які закінчать училище з відзнакою, мають, 
право вступати на вечірнє відділення інституту поза 
конкурсом, на денне — па загальних підставах.

Час навчання в училищі зараховується до трудо
вого стажу.

Кожен учень до призову до Радянської Армії на
буває спеціальність і необхідні знання з спеціальних 
і загальноосвітніх предметів.

До училища молодь приймається без вступних ек
заменів.

При училищі є їдальня. Постійно працюють гурт
ки: хоровий, танцювальний, художнього слова, духо
вий, естрадний, технічної творчості, стрілецький, па
рашутний. електротехнічний спортивні секції.

Початок занять 1 вересня 1975 року.
До заяви па ім’я директора додаються такі доку

менти: свідоцтво про закінчення школи; свідоцтво 
про народження або паспорт; довідка з місця про
живання і про склад, сім’ї, характеристика зі школи; 
автобіографія; фотокартки розміром 3X4 см 
(6 штук).

Звергатися на адресу: м. Кіровоград, г»ул. Дека
бристів, 26. Телефони: 2-35-31. 2-35-81, 2-50-20.

ДИРЕКЦІЯ.
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КІроноградський машинобудівний технікум

продовжує набір учнів
не 1975—1976 навчальний рік на денне і вечірнс відділення

Денне відділення технікуму готує техні- 
ків-технологів: по ливарному виробництву 
чорних металів — на базі 8, 10 чи 11 кла
сів); по кувально-штампувальному вироб
ництву (на базі 8, 10 чи 11 класів); по об
робці металів різанням (на базі .10—11 кла
сів); по інструментальному виробництву 
(на базі 10—11 класів); техніків-механіків: 
по металообробних верстатах і автома
тичних лініях (на базі

Вечірнс відділення 
школи готує:

техніків-технологів
різанням, по кувально-штампувальному ви
робництву; по інструментальному вироб-

верстатах і
10—11 класів).

і не базі середньої

по обробці металів

ництву; техніків-механіків: по металооб
робних верстатах і автоматичних лініях.

Вступники складають вступні екзамени 
українською або російської мовою (за ба
жанням);

на денне
ня (на базі 8 класів) і з 15 по 21 серпня 
(на базі 10 класів);

на вечірнє відділення — зі липня по 
20 листопада (потоками).

Всі вступники складають усний екзамен з 
математики, пишуть диктант (на базі 8 кла
сів) і твір (на базі 10 класів).

Осіб, що закінчили школу із золотою 
медаллю чи похвальною грамотою, прий
мають без екзаменів,

відділення — з 15 по 20 серп

ня асів);

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

^16050. ГСП, Кіровоград-50. еул. Луиачарськогс, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
Комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

ВК 01081« , Індекс 61197. Зам. № 13350. Тираж 59 000.

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОРГОВЕЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ 
ПРОВОДИТЬ
ПРИЙОМ УЧНІВ 
на 1975—76 навчальний рік 
за спеціальностями:

продавці продовольчих това
рів; продавці промислових то
варів; продавці-оформлювачі 
вітрин; коптро.тери-каснри.

Строк навчання на базі 
восьмирічної школи — 2 роки, 
на базі десятирічки — 1 рік.

Прийом учнів проводиться 
без вступних іспитів. Особи, 
зараховані де училища, одер
жують египепдію у розмірі 32 
карбованців, а демобілізовані 
з лав Радянської Армії — 
60 карбованців на місяць.

До заяви на ім’я директора 
необхідно додати такі докумен
ти: атестат або свідоцтво про 
закінчення школи (оригінал), 
довідку про стан здоров’я 
(форма № 286). свідоцтво про 
народження (копія), чотири 
фотокаріки.

Прийом документів по 20 
серпня 1975 року.

Адреса училища: м. Кірово
град. вул. Висмикни. 5. Теле
фон 4-14-83.

ДИРЕКЦІЯ.

♦

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

Всім учням виплачують стипендію у роз
мірі 30 крб. на місяць, а тим, хто опанову
ватиме спеціальністю «ливарне виробницт
во» — 37 крб., відмінникам навчання, які 
відзначилися в громадській роботі, стипен
дія підвищується на 25 процентів.

Приїжджих забезпечують гуртожитком.
При технікумі працює їдальня.
Заяви приймають: на денне відділення —• 

з 1 червня по 15 серпня (на базі 8 класів) 
і з 1 червня по 14 серпня (на базі 10 кла
сів); на вечірнє відділення — з 15 червня 
по 15 листопада.

До заяви на ім'я директора необхідно 
додати: документ про освіту (оригінал) ме
дичну довідку (форма № 286), 4 фотокарт
ки (3X4 см, без голозногс убору), витяг з 
трудової або колгоспної книжки (для осіб, 
що мають трудовий стаж не менше двох 
років, а також для вступників на вечірнс 
відділення).

Паспорт, свідсцтзо про народження, при
писне свідоцтво чи військовий квиток по
даються особисто.

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

Адреса технікуму: м. Кіровоград-2, вуп. 
Фрунзс, 6. Телефони 2-36-53. 2-36-1$, 
2-34-86.

ч.
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