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I. Хай живе 1 Травня — День міжнародної солідар

ності трудящих у боротьбі проти Імперіалізму, за мир, 
демократію І соціалізмі

- 2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе рево

люційне Інтернаціональне вчення, прапор боротьби тру
дящих усіх країн проти імперіалізму, за перемогу со
ціалізму І комунізму!

4. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за втілення в життя рішень XXIV з’їзду КПРС, актив
ними організаторами І вихователями мас!

5. Трудящі Радянського Союзу! Активно боріться за 
здійснення рішень XXIV з’їзду партії, за дальше зміц
нення економічної І оборонної могутності нашої Бать
ківщини!
' Вище прапор всенародного соціалістичного змагання 

за дострокове виконання Плану 1975 року І успішне за
вершення дев’ятої п’ятирічки!

,6. Слава великому радянському народові — будів
никові комунізму!

7. Хай живе героїчний робітничий клас Країни Рад — 
провідна сила в будівництві комунізму!

8. Хай живе славне колгоспне селянство — активний 
будівник комунізму!

9. Хай живе радянська народна інтелігенція — актив
ний будівник комунізму!

10. Хай живе союз робітничого класу і колгоспного 
селянства! Хай міцніс непорушна ідейно-політична єд
ність радянського суспільства!

II. Хай живе непорушна братерська дружба народів 
СРСР — велике завоювання ленінської національної 
політики КПРС!

12. Хай живе Комуністична партія Радянського Сою
зу — випробуваний авангард робітничого класу, всього 
радянського народу!

Хай живе велика непорушна єдність партії І народу!

13. Хай живуть Ради депутатів трудящих — органи 
справді народної влади! Хай розвивається і міцніс со
ціалістична демократія, шириться участь трудящих в 
управлінні державою!

14. Громадяни Радянського Союзу! Беріть активну 
участь у виборчій кампанії! Оберемо до Верховних Рад 
союзних, автономних республік і місцевих Рад депута
тів трудящих кращих представників робітничого класу, 
колгоспного селянства інтелігенції!

Хай живе непорушний блок комуністів і безпартійних!
15. Радянські профспілки! Поліпшуйте організацію і 

підвищуйте дієвість соціалістичного змагання, примно
жуйте ряди ударників комуністичної праці! Ширше за
лучайте трудящих до управління виробництвом!

Хай живуть радянські профспілки — школа кому
нізму!

16. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте марк
систсько-ленінським ученням, досягненнями науки, тех
ніки і культури! Примножуйте славні революційні, бо
йові і трудові традиції радянського народу! Ознаменуй
те завершальний рік п’ятирічки ударною працею і від
мінним навчанням!

17. Хай живе Ленінський комсомол — вірний поміч
ник і резерв Комуністичної партії, передовий загін мо
лодих будівників комунізму!

18. Слава радянським жінкам — палким патріоткам 
нашої соціалістичної Батьківщини, активним учасницям 
трудового і громадського життя, які віддають тепло 
своїх сердець вихованню дітей!

19. Радянські воїни! Безустанно вдосконалюйте свою 
бойову і політичну підготовку, пильно і надійно охоро
няйте мирну працю радянського народу!

Хай живуть героїчні Збройні Сили СРСР!
20. Хай живе 30-а річниця Перемоги радянського на

роду у Великій Вітчизняній війні!

21. Хай вічно живе в пам'яті народів безприкладний 
подвиг радянських воїнів, партизанів і підпільників, 
трудівників тилу, які здобули всесвітньо-історичну пере
могу у Великій Вітчизняній війні!

Вічна слава героям, які полягли в боротьбі за честь, 
свободу і незалежність нашої соціалістичної Батьків
щини!

22. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо бо
ріться за дальше піднесення соціалістичної економіки— 
основи могутності Батьківщини і неухильного зростання 
добробуту народу!

23. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтеся висо
кої продуктивності праці і ефективності виробництва, 
прагніть дати продукції більше, кращої якості, з мен
шими затратами!

24. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтеся висо
кої якості роботи, повніше використовуйте внутрівироб
ничі резерви! Зміцнюйте дисципліну і організованість 
в усіх ланках народного господарства!

25. Слава передовикам і новаторам виробництва, які 
йдуть в авангарді всенародного соціалістичного змаган
ня за успішне завершення дев’ятої п’ятирічкиї

26. Працівники промисловості! Боріться за дальший 
розвиток і зміцнення індустріальної могутності країни! 
Добивайтеся прискорення технічного прогресу, швид
кого освоєння і кращого використання виробничих по
тужностей!

Ширше дорогу новій техніці і прогресивній техно
логії!

27. Працівники промисловості! Збільшуйте випуск І 
оновлюйте асортимент товарів народного споживанню 
поліпшуйте їх якість і знижуйте собівартість!

(Закінчення на 2-й стор.).
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Рік видання XVI
республіки «Примножимо 
славу п’ятисотенниць», 
розробили умови соціа
лістичного змагання серед 
комсомольсько - молодіж
них механізованих ланок, 
які були затверджені бю
ро райкому комсомолу.

В усіх господарствах бу
ли створені штаби шеф
ства над ходом весняно- 
польових робіт, очолюва
ні секретарями комітетів 
комсомолу. Основне зав
дання районного штабу 
та штабів у господар
ствах — контроль за якіс
тю і ходом весняних по

льових робіт, 
проведення агі
таційно - масо
вої та організа
ційної роботи. 
Штаби приділя
ють ч и м а- 
ло уваги систе
мі керівниц
тва комсомоль
сько - молодіж
ними колекти
вами, організа
ції між . ними 

соціалістичного змагання.
У господарствах району сім 

комсомольсько - молодіжних 
механізованих ланок по виро
щуванню цукрових буряків. 
Найбільше їх — три — у кол
госпі <Родина». Тут комітет 
комсомолу розробив умови 
змагання ланок, ланки уклали 
договори на трудове суперни
цтво. В інших господарствах, 
де по одній комсомольсько- 
молодіжній ланці, вони укла
ли договір із досвідченішими 
колективами.

У роботі є чимало труд
нощів. Адже не скрізь 
правління колгоспів охоче 
згоджуються на створен
ня комсомольсько-моло
діжних ланок, хоча для 
цього < всі можливості. 
Наприклад, у колгоспі іме
ні ІЦорса п'ять механізо
ваних ланок вирощують

цукрові буряки. З них 
лише одна комсомоль
сько-молодіжна. А у гос
подарстві близько 60 мо
лодих механізаторів. Чи
мало юнаків працюють на 
буряковій ниві. Але ком
сомольсько - молодіжні 
ланки не оформлені. У 
зв'язку з тим, що в гос
подарствах по одному 
комсомольсько - молодіж
ному колективу, виника
ють труднощі в організа
ції соціалістичного зма
гання тощо. Близько 1200 
гектарів займає комсо
мольська плантація райо
ну. На кожному із них мо
лоді механізатори зобо
в’язалися виростити по 
500 центнерів коренів.

Вони старанно вивчають но
ву технологію вирощування 
цукрових буряків. Ланкові бу
ли учасниками обласного се
мінару молодих- буряководів. 
П'ять членів комсомольсько- 
молодіжних колективів їздили 
в Жашківський район Чер
каської області, переймали 
досвід роботи ланки Омеляна 
Порубка. Враженнями вони 
поділилися із членами своїх 
та інших колективів. Це, ду
маю, значно активізує твор
чий пошук молодих буряково
дів, націлить їх на вирощу
вання сталих високих вро
жаїв.

Нині молоді буряківни
ки району вже посіяли бу
рякове поле завершально
го року п’ятирічки. Попе
реду — копітка, напруже
на робота. І в молодих 
механізаторів, і у комсо
мольських активістів.

В. ЯРЕМЧУК, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Ульянов
ського райкому ком
сомолу.

ОДАтвоє слово, го 
БУРЯКОВОЇ НИВИ,-ГЕКТАР ВРОЖАЙНИЙ!

В обкомі ЛІІСМУ
ведуть постійну 

сільської молоді

ревів з гектара. Але 
зараз турбує тон 
факт, що таких ко
лективів не створено

V ОМСОМОЛЬСЬКІ 
організації області, 

виконуючи рішення 
XXIV з’їзду КПРС, 
XVII з’їзду ВЛКСМ, 
роботу по мобілізації
па вирощення високих врожаїв цукро
вих буряків.

В області створено 73 комсомольсько- 
молодіжних колективи, які будуть виро
щувати цукрові буряки, в тому числі 
67-механізованих. Комсомольські органі
зації взяли „шефство над буряковою 
площею в 15 176 гектарів, 15 комсомоль
сько-молодіжних колективів зобов’яза
лися виростити по 500, а сім колекти
вів — по 400 і більше 300 центнерів ко-

в Новоархапгельському, Устпвівському, 
Петрівському, Вільшанському, Світло-
водському районах. •

Надаючи великого значення широкому 
залученню молоді до вирощування висо
ких врожаїв цукрових буряків, бюро 
обкому комсомолу прийняло постанову, 
? якій розробило ряд заходів, що перед
бачають підвищення ролі комсомоль
ських організацій у житті колективів, 
оголосило обласний огляд роботи ком
сомольських організацій по шефству над 
вирощуванням цукрових буряків.

• ЗМАГАЮЧИСЬ ЗА УСПІШ
НЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНІВ П’Я
ТИРІЧКИ, УЛЬЯНОВСЬКІ БУ
РЯ ковод и освоюють но
вин ПРОГРЕСИВНИЙ МЕТОД 
ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ 
БУРЯКІВ.

*
< н

0-,

із бригадиром комсомольсько-ел ОЛИ Із бригадиром комсомольсько- 
і^ілодіжної бригади Анатолієм Хар- 

кавим приїхали на поле, де цукрові бу
ряки сіяла комсомольсько-молодіжна 
механізоиаиа ланка Валерія Желудкова, 
всі були у зборі. З ними розмовляв об
ліковець тракторної бригади комсомо
лець Микола Хоменко. Щойно він пові
домив сівачам: «Вчора за Григорія Іва
новича Рогозннського ваша лайка вико-1 
пала дві корми».

Анатолій Харкапиіі привітав молодих 
сівачів з успіхом 1 вже, коли агрегат за
йшов у гони, розповів про те. як брига
да підтримала почин «За себе і за юго 
хлопця». У списки бригади внесли одно
го Із організаторів Радянської влади у 
Вільховому Г. І. Рогозннського. Зокрема, 
під час сіяби цукрових буряків ланка 
Валерія Желудкова зобов’язалися за 
Г. І. Рогозннського виконати п’ять норм. 
Підбиваючи підсумки роботи минулого 
дня, обліковець М. Хоменко незмінно 
сповіщав:

— Виконали не менше півтори норми. 
А Валерій Желудков знову до облі

ковця:
— А як там у Сухнви, Лсоптюка?
Олександр Лсонтюк та Микола Суди

ма — ланкові двох інших комсомольсько

ж

го ІВБІ — високу якість». 
'V Кожної весни ці сло

ва для молодих буряково
дів Ульяновського району 
звучать як найголовніший 
лозунг. Від роботи зараз 
багато в чому залежить 
доля врожаю: якщо десь 
недогледіли -— непоміче
ним не лишиться.

Тож до цієї кампанії мо
лоді механізатори готува
лися наполегливо. Райком 
комсомолу створив штаб 
шефства над ходом вес
няно-польових робіт. На 
одному із засідань штабу 
розглядали питання «Під
готовка до сівби». Тоді ж 
обговорили листа передо
вих молодих буряководів

На фото: справа — 
сівба цукрових буряків у 
ланці Валерія ЖЕЛУДКО
ВА; вгорі — під час посів
ної відзначилася комсомол
ка Катерина ЩУР.

Фото автора.

молодіжних механізованих ланок брига
ди, які уклали договори на трудове <гу- 
н»рництво,

Норма — 17 гектарів за зміну. Та сіва
чі усіх трьох КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
ланок бригади уиорують це менше, 
ніж 24, Кожен з юнаків пройнятий гли
бокою відповідальністю за доручену 
справу. Настрій бадьорий.

Комсомольська бурякова нива в брига
ді чималенька — 465 гектарів. На кож-

чому з них юнаки зобов’язалися зібрати 
500 центнерів коренів. Молоді буряково- 
Дй непогано склали перший екзамен, по
сіявши цукристі на всій площі за чоти
ри дні.

Ю. ЛІВАШНИКОВ,
спецкор «Молодого комунара». 

Колгосп «Родина» 
Ульяновського району,
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28. Працівники будівництва! Підвищуйте ефективність 
капітального будівництва! Своєчасно вводьіе а дію но
ві об’єкти, поліпшуйте якість 1 знижуйте вартість буді
вельних робіті

29. Працівники транспорту і зв’язкуі Розвивайте і 
вдосконалюйте засоби транспорту і зв’язку! Всемірно 
поліпшуйте якість обслуговування народного господар
ства, повніше задовольняйте запити радянських людей!

30. Трудящі Радянського Союзу! Примножуйте зусил
ля в боротьбі за здійснення аграрної політики КПРС, за 
всемірне піднесення сільськогосподарського вироб
ництва!

31. Колгоспники і працівники радгоспів! Наполегливо 
добивайтеся виконання завдань п'ятирічки по вироб
ництву і продажу державі продукції землеробства і тва
ринництва! Боріться за зразкове проведення весняних 
польових робіт, за одержання високого врожаю в 1975 
році!

32. Працівники сільського господарства! Активно 
включайтеся в рух новаторів за досягнення найвищої 
продуктивності праці, найкращого використання техніч
них можливостей машин і підвищення ефективності 
сільського господарства! Розвивайте спеціалізацію і 
Концентрацію виробництва на базі міжгосподарської 
Кооперації! По-господарському використовуйте землю, 
трудові і матеріальні ресурси!

33. Працівники промисловості, будівництва і сільсько
го господарства! Зміцнюйте матеріально-технічну базу 
колгоспів і радгоспів! Прискорюйте темпи інтенсифіка
ції сільськогосподарського виробництва, його комплекс
ної механізації, електрифікації І хімізації, широкої ме
ліорації земель! ц

34. Працівники торгівлі, громадського харчування, 
служби побуту і комунального господарства! Активні
ше розвивайте і вдосконалюйте сферу побутових по
слуг, впроваджуйте прогресивні форми і методи робо
ти! Боріться за високу культуру обслуговування радян
ських людей!

35. Трудящі Радянського Союзу! Ширше розвивайте 
рух за комуністичне ставлення до праці! Свято бере
жіть і примножуйте суспільну власність! Добивайтесь 
економії сировини, палива, електроенергії, металу та 
інших матеріалів!

36. Працівники народного господарства! Наполегли
во оволодівайте економічними знаннями, сучасними ме
тодами господарювання і управління! Ширше впровад
жуйте у виробництво наукову організацію праці, пере
довий досвід, найновіші досягнення науки І техніки!

37. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно підвищуй
те роль трудових колективів у комуністичному вихо
ванні, дальшому розвитку трудової і громадської актив
ності кожної людини!

38. Радянські вчені й інженерно-технічні працівники! 
Раціоналізатори і винахідники! Всемірно прискорюйте 
науково-технічний прогрес в усіх галузях народного 
господарства, підвищуйте рівень наукових і конструк
торських розробок! Добивайтесь якнайшвидшого впро
вадження у виробництво досягнень науки, техніки і пе
редового досвіду!
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39. Діячі літератури І мистецтва, працівники культу

ри! Високо несіть прапор партійності і народності ра
дянського мистецтва! Удосконалюйте художню май
стерність, віддавайте свої здібності вихованню активних 
будівників комунізму!

40. Працівники народної освіти! Всемірно підвищуйте 
якість навчання, вдосконалюйте підготовку кадрів для 
народного господарства! Виховуйте підростаюче поко
ління в дусі ідеалів комунізму, свідомого ставлення до 
навчання і праці!

41. Працівники охорони здоров’я і фізичної культу
ри! Поліпшуйте медичне обслуговування населення, 
активніше впроваджуйте фізичну культуру в повсякден
не життя радянських людей!

42. Ветерани революції, війни і праці! Передавайте 
молоді свої знання і досвід, беріть активну участь у 
вихованні молодого покоління на революційних, бойо
вих і трудових традиціях радянського народу!

43. Піонери і школярі! Палко любіть Радянську Бать
ківщину, добре вчіться, оволодівайте трудовими навич
ками! Готуйтеся стати активними борцями за справу 
Леніна, за комунізм!

44. Братерський привіт комуністичним і робітничим 
партіям — бойовому марксистсько-ленінському аван
гардові робітничого класу і всіх трудящих, стійким бор
цям проти імперіалізму, за мир, демократію, націо
нальну незалежність і соціалізм!

45. Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів 
усього світу на непохитній основі мврксизму-ленінізму 
і пролетарського інтернаціоналізму!

46. Братерський привіт народам соціалістичних країн! 
Хай розвивається і міцніє світова система соціалізму — 
Історичне завоювання міжнародного робітничого кла
су, вирішальна сила в антиімперіалістичній боротьбі, 
оплот миру, демократії і соціального прогресу!

47. Хай живе єдність і згуртованість народів країн 
соціалістичної співдружності!

Вище прапор соціалістичного інтернаціоналізму!
48. Братерський привіт робітничому класові капіта

лістичних країн — самовідданому борцю за права всіх 
трудящих, за мир, демократію і соціалізм!

49. Палкий привіт народам, які скинули колоніальні 
кайдани, борються за зміцнення незалежності і со
ціальний прогрес своїх країні

50. Палкий привіт народам колоніальних і залежних 
країн, які борються проти імперіалізму і расизму, за 
свободу і національну незалежність!

51. Палний привіт учасницям жіночого міжнародного 
демократичного руху — активним борцям за мир, де
мократію і соціальну справедливість!

52. Хай міцніє могутній союз революційних сил — 
світової системи соціалізму, міжнародного робітничого 
руху, борців за національне і соціальне визволення 
народів!

53. Братерський привіт знемагаючим у тюрмах і фа
шистських катівнях мужнім борцям за свободу наро
дів, за соціалізмі

Свободу в'язням реакції!

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу

54. Братерський привіт героїчному в’єтнамському на. 
родові! Хай живе радянсько-в єтнамська дружба!

Мир, свободу і незалежність усім народам Індокм* 
таю!

55. Братерський приаіт робітничому класові, всім 
трудящим і демократам Чілі, які ведуть мужню бороть» 
бу проти реакційно-фашистських сил!

Народи світу! Зміцнюйте солідарність з патріотами. 
Чілі! _ ,

Свободу Гіуїсу Корвалану! Свободу всім в язням фа. 
шистської хунти!

56. Народи світу! Примножуйте зусилля в боротьбі 
за встановлення надійного міцного миру для всіх дер
жав і народів Близького Сходу, за повну ліквідацію 
наслідків ізраїльської агресії!

Хай міцніють і розвиваються ДРУж°а • співрсбіт« 
ництво між народами Радянського Союзу і арабських 
країн!

57. Народи європейських країн! Боріться за перетво
рення Європи в зону тривкого миру і рівноправного, 
взаємовигідного співробітництва між державами! До. 
бивайтесь успішного завершення роботи загально« 
європейської наради!

58. Палкий привіт народові Кіпру, який самовіддано 
відстоює свою незалежність від імперіалістичних поси« 
гань!

Народи світу! Вимагайте виведення всіх іноземних 
військ з території Кіпру, поважання його суверенітету і 
територіальної цілісності!

59. Палкий привіт робітничому класові, трудящим і 
всім демократам Португалії, які ведуть самовіддану бо. 
ротьбу проти сил реакції, за вільний, незалежний і де. 
мократичний розвиток своєї країни!

60. Народи азіатських країн! Боріться за зміцнення 
миру, співробітництва і добросусідські відносини між 
державами, за колективну безпеку в Азії!

61. Народи світу! Боріться за те, щоб розрядка між« 
народної напруженості стала необоротною, добивайте
ся перетворення принципів мирного співіснування в 
норму взаємовідносин між державами з різним соціаль« 
ним ладом! Викривайте підступи сил агресії, реваншизм 
му і реакції — оорогів миру і безпеки народів!

62. Народи світу! Добивайтеся, щоб незастосування 
сили стало законом у міжнародних відносинах, а ядер» 
на зброя була заборонена навічно! Боріться за припи
нення гонки озброєнь, за загальне і повне роззброєння!

63. Хай живе ленінська зовнішня політика Радянсько
го Союзу — політика миру і дружби народів, згурту
вання всіх сил, які борються проти імперіалізму, реак
ції і війни!

Хай торжествують ідеї Програми миру, виробленої 
XXIV з’їздом КПРС!

64. Хай міцніє і процвітає наша велика Батьківщи
на — Союз Радянських Соціалістичних Республік!

65. Під прапором марксизму-ленінізму, під керів
ництвом Комуністичної партії — вперед до перемоги 
комунізму!

Виходь на „червону суботу“

ДЕРЕВО ПОСАДИТЬ ПЕРШОКЛАСНИК
При .райвно створено штаб су

хотника, стзорені такі штаби і а 
Кожній школі,

В ПІДГОТОВЦІ до «червоної субо
ти» в школах проводяться бесіди 
про перший суботник, участь у ньо
му В. І. Леніна, політінформації під 
девізом «Позивні «червоної субо
ти», зустрічі з учасниками перших 
Ленінських суботників, Героями Со
ціалістичної Праці, передовиками 
виробництва,

>-> В період, підготовки та під час су
хотника, — сказав завідуючий Ленін
ським райвно м. Кіровограда М. М. Ні- 
колаепко, — значно активізовано роботу 
По проведенню операції «Мільйон — 
Батьківщині», буде зібрано макулатури 

ВЕТЕРАНИ—МОЛОДИМ
Про високе призначення працівника торгівлі нещодавно йшлося на 

зустрічі «Ветерани — молодим», яка відбулася у Кіровоградському"тех- 
нікумі радянської торгівлі.

Перед молоддю виступили ветеран торгівлі В. Г. Ссргсєв, ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни, директо^техпікуму Л. І. Настоящнй, заслужений 
працівник торгівлі, керуючий фірмою «Одяг» М, І. Єсіп, наставник моло
ді старший товарознавець Ленінського райхарчоторгу В. Т. Шарандак. 

батькІВСЬКІ,х порад почули від них майбутні працівники торгів
лі, про необхідність вчитися торгувати, і про складність професії продавця сьо- 

^1^"? ПР° вса,,к£ призначення працівників торгівлі — працювати для 
людей, створювані їм добрив настрій, приносити їм радість.

Бюро Кіровоградського обкому ЛКСМУ висловлює глибоку скор
боту 1 співчуття бригадирові тракторної бригади колгоспу імені XX 

^овоукраїисвкого району, двічі Герою Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталову у зв язку з тяжкою втратою передчасною 
кончиною дружини

Антонінн Сергіївни,

43 тонни, операції «БАМу — піонерські 
рейки» — 134.5 тонни металобрухту.

Школи №№ 1, 2, 12, ЗО, 33 і ряд 
інших закінчать проведення дослі
дів на пришкільних навчально-до
слідних ділянках.- Багато праці до
кладуть до озеленення вулиць, йде 
підготовка до посадки 1820 декора
тивних дерев, 250 фруктових дерев, 
понад тисячу кущів, висіяти 100 кі
лограмів декоративних трав, виго
товити і вивісити близько 400 шпа
ківень. Вже близько 4 тисяч шпакі
вень передано колгоспам Кірово
градського району,

Р. ДАИДАКУЛОВ,
наш позаштатний кореспондент.

Л. СЛПІТОНОВЛ, 

СІЕЩОДАВНОв їдальні заводу трак- 
• * торних гідроагрегатів стала *до ла
ду нова лінія роздачі «Прогрес». Пра
цівники кухні, скомплектувавши кілька 
варіантів обідів, ставлять підноси на 
рухому транспортерну стрічку, а вона 
виносить їх назустріч черзі.

Дійсно, нова лінія зекономила для 
заводчан півгодини обідньої перерви. 
Пообідавши, піднос з використаним 
посудом ставлять на інший транспор
тер, який рухається прямо до мийного 
відділення кухні. Це теж прискорює 
обслуговування черги.

Конструювали лінію «Прогрес» ін
женери Давид Таращанськнй і Ната
лія Целунко та інші, а виготовила за 
півтора місяці бригада слюсарів Ана
толія Шевченка. Пропускна здатність 
лінії —- до тисячі чоловік за годину. 
Тож на 140 посадочних місць збільши
ли і площу їдальні, реконструювавши 
та добудувавши новий зал. Незаба
ром відкриється ще один — для діє
тичного харчування па 64 місця.

В. МАРИЧЕВА.

НА ЗНІМКАХ: ЛІ-
ВОРУЧ — НА ЛІ 

Вж ДІЇ РОЗДАЧІ, ВНИ 

? С? Зу — В ЗАЛІ ЗА- 

V , .>£ ВОДСЬКОї ЇДАЛЬ- 

,<• . НІ,

і
Фото

В. КОВПАКА,

ОБІД У ЗАВОДСЬКІЙ
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молотий КОМУНАР* З.стор.

Іланетіл•молодь сьогодні «Твій ровесник за рубєжєм- шаг

ПОРТУГАЛІЯ: 
ПЕРШІ ВІЛЬНІ 
ВИБОРИ
О КВІТНЯ, в день першої річни

ці повалення фашистської 
диктатури, в Португалії відбудуться 
вибори до Установчих зборів, пер
ші вільні вибори в історії країни. 
Передвиборна кампанія вже поча
лася. В ній беруть участь як партії, 
що входять разом з Рухом зброй
них сил до урядової коаліції, так і 
цілий ряд інших партій і угрупо
вань, за винятком тих, які виявили
ся замішаними в змові проти нових 
демократичних порядків.

Установчі збори мають розробити кон
ституцію країни, закріпити революційну 
законність. Як зазначається в опубліко
ваній цими днями заяві Національної 
виборчої комісії, перша антифашистська 
конституція вповннна стати хартією спів
робітництва всіх, хто бажає визволення 
Португалії і не тільки встановлення по
літичної демократії, а й демократизації 
в соціальній і економічній галузях 
життя».

Кампанія по підготовці до вибо
рів проходить аж ніяк 
Вона супроводиться 
вилазками реакційних
які намагаються створити в країні 
атмосферу невпевненості і страху 
перед завтрашнім днем. Недавно 
було викрито таємну фашистську 
організацію під назвою «Порту
гальська армія визволення». В ін
струкціях, які її керівництво розси
лало на місця, говориться, що го
ловні зусилля правих повинні бути 
спрямовані на боротьбу проти ко
муністів.

Тільки за останні дні наймити ре
акції вчинили напади на- учасників 
передвиборних мітингів Компартії 
в Порто, Леірії, Сетубалі, Алканеді 
та в деяких інших містах. Подекуди

не гладко, 
численними 

елементів,

ці напади призвели до трагічних 
наслідків, пролилася кров ан
тифашистів.

У відповідь на всі підступи реак
ції — і внутрішньої, і зовнішньої— 
португальські демократи згуртову
ють свої ряди. Рух збройних сил 
запропонував політичним партіям 
укласти спеціальну угоду про спіль
ну платформу спільних дій. Ця 
платформа повинна увійти складо
вою частиною в майбутню консти
туцію країни,

Одночасно Рух збройних сил 
прямо і недвозначно висловився за 
соціалістичний шИях розвитку Пор
тугалії. Про свою готовність боро
тися за соціалістичне майбутнє 
країни заявили три з чотирьох пар
тій урядової коаліції: Комуністична, 
соціалістична і Португальський де
мократичний рух. Цей курс рішуче 
підтримують профспілки та інші 
масові організації трудящих.

Щодо народно-демократичної партії, 
представники якої також входять до 
складу коаліції, генеральний секретар 
ПКП Алваро Куньял відзначив, що че
рез свою політичну орієнтацію вона ско
ріше є партією опозиції і може стати 
гальмом у справі здійснення демокра
тичної і прогресивної політики. Справді, 
уже тепер, в ході передвиборної кампа
нії. кандидати НДП відкрито атакують 
програми інших урядових партій, пока
зуючи тим самим, що розглядають їх 
не як союзників, а скоріше як своїх 
політичних противників.

Зрозуміло, тепер 
робити будь-які 
можливих 
виборів.
нехтувати 
гальський 
свободи лише один рік, а до цього 
фашистський режим протягом чо
тирьох з половиною десятиріч ро
бив усе, щоб деполітизувати маси, 
виховати у них повну байдужість 
до долі країни. V

А. КРАСИКОВ, 
оглядач ТАРС.

було б рано 
прогнози щодо 

наступних 
наприклад, 
що порту-

результатів
Не можна, 
тим фактом, 

народ живе в умовах

Молоді співаки й композитори з усіх кінців нашої планети зібралися в Берліні на V фестиваль 
політичної’ пісні. Пісня кличе до боротьби, з піснею йдуть у бій проти неправди, соціальної нерів
ності. З кожним роком зростає роль політичної пісні. Про цс говорили молоді на фестивалі, — 
пісня стала прапором боротьби прогресивного людства.

Фото з журналу «НБ1». IIДР.

ХУДОЖНИЦЯ З ТЕТУАНА
'Фегумі Салсх — 18 років. Вона ровес

ниця незалежності Марокко. Лише з роз
повідей людей старшого віку знає про 
боротьбу свого народу за свободу, проти 
іноземного панування. Особливо важкою 
була боротьба в її рідному Рифі — гірни
чі іі країні гордих і волелюбних людей на 
півночі країни.

Довгі роки боролись марокканці проти 
чужоземних гнобителів. Чотири роки 

протрималась незалежна Рифська респуб
ліка, і лише економічна блокада та жах
лива жорстокість карателів .зломили опір 
патріотів. Але дух волелюбства кликав 
народ до боротьби за незалежність. В 1956

році народ Рпфськпх гір разом з усіма 
марокканцями назавжди покінчив з коло
ніальним гнобленням.

В чотирнадцяти картинах художниці, 
надісланих з її рідного Тетуаиа на вистав
ку до марокканської столиці — Рабат, 
знайшли своє відображення бойовий дух 
і воля до перемоги. Полотна Фетумп Са- 
лех позбавлені виливу «модних» західних 
стилів. На них в реалістичній манері зо
бражені прості мужні люди в національ
ному одязі Тетуаиа.

Рабат.
І. БЕРЕЗНИКОВСЬКИЙ.

ДОРОГА Ірецо, напиши 
мені, будь ласка, хоч 

кілька слів. Адже я твоя ма- 
’ ти!», ’

Ці рядки з листа польської 
матері, адресованого її дочці, 
яка проживає зараз в місі і 
Фленсбургу, почули мільйони 
західнонімецьких телегляда
чів. По другій програмі теле-

• бачення ФРН днями демон
струвався. документальний 
фільм про діяльність есесів
ської організації «Лсбенс- 
борн», створеної нацистами 

■іцс в 1935 році. Спочатку її 
завдання полягало в тому, 
щоб «дарувати» фюреру ді
тей, які відповідають його 
уявленням про «чисту -трій-

Жертви
„Аебенсбораа“

ЗА МАТЕРІАЛАМИ 
ТАРС, АПН.

Зникнення
племені

она

Інгмар Вагнер, секретар ПК Ко
муністичної партії Данії:

— Завдання полягає в тому, щоб 
роз’яснити людям суть 
розрядки, показати, 
ництво у Європі замість 
озброєнь — на благо всім.-

Заклик Генерального секретаря 
ЦК КПРС Леоніда Ілліча Брежнє
ва до того, щоб успішно завершити 
загальноєвропейську нараду по 
безпеці і співробітництву у найко- 
ротші строки і на вищому рівні — 
ще одне свідчення послідовності ра
дянської політики миру.

16 Крістенсен, голова партії Пра
вової спілки Данії:

— Головне завдання нашого ко
мітету — працювати па мир. не. зва
жаючи на партійні межі. Що сто
гується моїх поглядів, то я проти 
блокової політики, проти НАТО і 
'Спільного ринку», де країни все 
більше втрачають свій суверенітет. 

Х.ЄННІНГ Б’єрг, голова спілки полі
графістів Данії:

Я вважаю що головне завдан
ня комітету не тільки браги участь 
У міжнародних заходах на захист 
у'гру і в налагодженні співробітни- 

у Європі, але і в роз’ясненні 
масам цієї політики, в консолідації 
сил, які виступають за мир і спів
робітництво між народами Європи 
і всього світу. Швидке і результа-

політики 
що співробіг- 

гонки

ПРАЦЮВАТИ НА МИР“
В Данії створено Комітет співробітництва за мир і безпеку. Як повідо

мив кореспонденту АПН відповідальний секретар комітету Анкер Шср- 
нінг, представники датської громадськості візьмуть активну участь у дру
гій Асамблеї громадських сил за безпеку і співробітництво в Європі, яка 
відбудеться у Брюсселі 26— 29 квітня.

В датському комітеті представ /ієні 27 організацій, у його складі- люди 
різного віку і професій, різних політичних поглядів. Серед них — депута
ти фолькстинга, профспілкові діячі, представники молодіжних і студент
ських спілок, інших громадських організацій. їх об'єднує прагнення сприя
ти створенню мирної Європи, Європи співробітництва.

Наш кореспондент взяв кілька інтерв'ю у членів президії комітету. 

тивве закінчення загальноєвропей
ської наради це і наше бажання. 
Але, на жаль, в Західній Європі 
уряди на переговорах часто прояв
ляють пасивність і недостатню за
інтересованість

Мета Дітцель, Радикальна ліва 
партія:

— Не можна не згодитися з Ге
неральним секретарем ЦК КПРС 
Леонідом Брежнєвим в тому, що 
нарада повніша закінчитися зустріч
чю па вищому рівні. Таким чином, 
всі сторони продемонструють свою 
добру велю. Надалі повинен бути 
створений або ж постійний орган, 
або поьняні регулярно скликатися 
конференції.

Бо Рошоу, член правління Об'єд
наної спілки учнівської молоді Да
нії: -

—• Перш за все хотілося б відзна
чити мирну ініціативу Радянського 
Союзу. Наше завдання полягає в 
тому, щоб довести до свідомості 
кожного датчанина, що мир і спів
робітництво між народами Європи 
не тільки можливі, але і необхідні. 
Ми вважаємо за необхідне мобілі
зувати громадськість, щоб вона 
могла вплинути па ті уряди, які ще 
гальмують результативний хід па
ради.

В. КУДРЯШЕВ.
Копенгаген.

ську расу». Потреба в «чис
токровних арійцях» зросла ще 
більше, коли фашистська Ні
меччина розв’язала війну. 
«Лебенсборн» повинна була 
поставляти і «гарматне м’ясо».

КІнодокумептацію 
вали французькі 
К. А. і М. Хілел, 
том лрьох років 
вчали діяльність 
на», засекречену 
яку приховували 
ськості і християнські демо
крати, правлячи в ФРИ у 
перші роки після війни.

Телеглядачі побачили і по
чули виступи колишніх керів
ників «Лсбенсборна», які, зви
чайно, намагались виправда
ти себе. Потім виступали ко
лишні співробітники «родиль
них будинків» і приюгів цієї 
організації, а також її жерт
ви громадяни Польщі, Че- 
хословаччипи, Франції.

В нацистській Німеччині і 
на території окупованих гіт
лерівцями європейських країн 
в період з 1940 по 1914 рік 
діяли 22 філії «Лебенсборн». 
штаб-квартира якої знаходи
лась поблизу Мюнхена. Існу
вали особливі «родильні бу
динки», які щороку «постав
ляли» близько 500 «арійців» 
від породистих есесівців і спе
ціально відібраних' жінок. Но
вонароджених, які були не 
дуже здоровими, відразу ж 
знищували н крематоріях 
концтаборів.

Документальний фільм фран
цузьких журналістів — ще од
не звинувачення не лише на
цизму. але н тих, хто поділяє 
його ідеологію зараз — через 
ЗО років 
війни.

підготу- 
журпалістп 
які протя- 

ретсльно вн- 
«Лебснсбор- 
нацистами, 

від громад-

після закінченії»

А. УРБАН.
Бони.

1_1 ЕЩОДАВНО в Чілі по- 
• *• мерла жінка на ім’я 
Анжелла Люіс. Вона 
була останнім представ
ником індійців племені 
она.

Миролюбні і вільні она, ра
зом з племенем »мана і ала- 
калуфе, колись були єдиними 
мешканцями Вогненної Землі. 
Цей шматочок суходолу був 
відкритий у XVI столітті Ма
гелланом. Побачивши серед 
хвиль Атлантики землю, ося
яну вогнищами індійців она, 
іспанський мандрівник назвав 
її Вогненною Землею.

Представники племені 
она багато чим відрізняю
ться від усіх своїх амери
канських побратимів. Во
ни були високі на зріст, 
міцні. Чоловіки племені 
брили голову і обов’язко
во — бороду і брови. За 
своїм розвитком 
ледве перетнули 
кам'яного віку.

Жили індійці 
ми, без вождів, 
день, коли іспанці 
лися з племенем,
му було 2 тисячі чоловік. 
Цей день став для індій
ців она початком кінця.

Європейці виявляли під
вищений «інтерес» до ін
дійців, 
століття 
ставників 
привезли до Парижа, де 
демонстрували в клітці. 
Демонстрування закінчи
лося тим, що «експонат» 
помер.

Цивілізатори вторгались 
у володіння індійців, по- 
збавляючи їх мисливських 
угідь — єдиного джерела 
існування. Вони привезли 
з собою незнайомі для 
індійців хвороби, від яких 
ті не знали захисту.

Гак відбувалось вимирання 
племені. Зо років лому жили 
лише 122 індійці она. Тепер 
нема жодного.

В. МУРАВЙОВ.

вони 
рубіж

клана- 
У той 
зустрі- 
в ньо-

На початку XIX 
одного з пред- 

племені она

День планети-Молодь сьогодні-Твій ровесник за рубєжєм • шалений світ
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НАДИХАЄ ПОДВИГ ВИЗВОЛИТЕЛІВ
В міському Будинку 

культури імені Компаній
ця відбулася науково- 
теоретична конференція, 
присвячена 30-річчю Пере
моги радянського народу 
у Великій Вітчизняній війні. 
В ній взяли участь пропа
гандисти, агітатори, керів
ники ідеологічних установ, 
представники громадськос-

МОЛОДИЙ поет Віктор Терен уже ві- 
домий читачам своєю першою 

книжкою «Причетність» (вона побачила 
світ у 1969 році). І ось нова зустріч Із 
своєрідним майстром слова. Нинішньо
го року на полицях книжкових магази
нів з’явилась друга збірка його поезій 
«Переклик», нещодавно випущена ви
давництвом «Радянський письменник», 

1 ритм, і грім, і грізна гра металу, 
1 круто криця креше іскри днів. 
Армоване орбітами вогнів, 
Гуде, гряде подвір’я «Арсеналу».

Автор починає збірку віршем про ар- 
сенальців, які вже більше ста років пе
редають із рук в руки естафету робіт
ничої гордості, революційного гарту, 
вічної молодості праці. Тут кувалась 
перемога Велико» Жовтневої, звідси 
йшли робітники на Велику Вітчизняну 
війну, а ті, хто лишався, цілодобово тру
дилися для фронту. «Але ще рано пра
вити відбій», бо сім’я робітнича прий
має молодь, гідну гордого наймення ар- 
сенальців.

В. Тереку властиві тонкі спостереження. У 
звичайному, буденному він відшукує оригі
нальне, надаючи йому громадянської знача,- 
мості, філософського осмислення. Ось хоч би 
«цс дерзновенне слово — робітник», що черво
ною ниткою переплітає майже всі вірші пер
шого розділу. Бо шлях робітника «... високий 
і тривожний, де власний труд на вселюдський 
помножено».

Особливого звучання набуває вірш 
«Так любить він приходить до роботи». 
Перше, що впадає в очі, — висока об
разність твору. Автор зором робітника 
помічає, «коли ще й струм, немов ма

ті Ленінського району м. Кі
ровограда. З доповіддю 
«КПРС організатор і 
натхненник Перемоги ра
дянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні» ви
ступив кандидат історичних 
наук І. Т. Артеменко. Про 
масовий героїзм радян
ських воїнів розповів учас

ник визволення Кіровоград- 
щини від німецько-фашист
ських загарбників началь
ник обласного відділу ін
ституту «Укржитлоремпро- 
ект» Б. А. Рилов. Темі все
народного партизанського 
руху в роки минулої війни 
присвятив свій виступ ди
ректор обласного держар
хіву О. Ф. Нагорний. Про 
подвиги комсомольців Кі- 
ровоградщини в боях з ні
мецько-фашистськими за

лятко спить». А потім «заб’ється, затрі
поче, заіскриться, коли тісним русло для 
нього стане, мов автострада у годину 
пік!».

Поета хвилюють питання інтернаціона
лізму, він у вирі справедливої боротьби 
за свободу пригноблених народів, за 
право на життя і труд експлуатованих. 
Сьогодні, мабуть, ніщо так не може 
вразити серце, як масові знущання над 
людьми, коли цілі поселення стають 
пам’ятниками жертвам фашистських го
ловорізів. Вірш «Сонгмі» оспівує бо

• КНИГА НАШОГО ЗЕМЛЯКА іимш-------

ротьбу трудящих В’єтнаму за своє виз
волення:

Закололо серце в моєї матері, як тоді, 
в сорок першім,

Заболіли рани моєму батькові, фронтові 
заболіли.

Загорілися очі батьків, матерів і дітей 
всього світу...

Рядкц звучать далі, як вирок фашис
там за ганебні дії в українському селі 
Копище, білоруському — Хатинь, чесь
кому — Лідіце.., 

гарбниками говорив на 
конференції секретар Ле
нінського райкому ЛКСМУ 
Юрій Куликовський. А від
повідальний секретар ра
йонного відділення това
риства «Знання» Н. І. Моро
зова поділилась роздумами 
про трудовий подвиг кіро- 
воградців у роки війни.

«Кіровоград сьогодні» — 
тема виступу архітектора 
Ленінського району міста 
В. М. Гарківця.

Вірш «Переклик», від якого, власне, 1 
походить назва книжки, — це своєрід
ний перегук трьох поколінь, на долю 
яких випали важкі випробування: завою
вати, відстояти і утверджувати Радян
ську владу в країні.

Завершує збірку лірична поема «Ву
лиця Сухомлинського», яку автор при
святив своєму учителю, відомому педа
гогові Василю Олександровичу Су- 
хомлинському. Б художній формі, засо
бами образного відтворення трудового 
життя натхненного працівника освітян

ської ниви, автор веде чи
тача тими крутими стежка
ми, нерідко тернистими, 
якими ішов Сухомлинський 
до дітей, несучи в їхні 
серця добрий засів для 
майбутнього врожаю. Спра
ва вченого педагога жити
ме в ділах і помислах не 
одного покоління, бо:

...Усе, що па землі
Зробив Ти чесно для людини, — 
Нехай спинився Твій годинник — 
Воно ж »»є згубиться в імлі. ■

Поезія Віктора Терена — то гімн пра
ці, високій людській любові жити і тво
рити для народу, відчувати себе його 
невід’ємною часточкою.

М. ХОМЕНКО, 
слухач відділення журналістики 
Одеської вищої партійної школи.

ФУТБОЛ

„Локомотив“—-„Зірка“—0:8
Минулої неділі команди другої ліги кліу 

су «А» підняли прапор 37-го чемпіонату, 
країни з футболу. Кіровоградська «Зірка» в 
цей день грала у Вінниці з місцевим «Лок<£ 
мотивом». Зустріч розпочалася обопільними 
атаками, але згодом активніше почали діят[і 
кіровоградці. Вони небезпечно загрожуютй 
господарям поля. Одна із комбінацій закін
чується красивим ударом Олексія Кацмана, 1 
м’яч у сітці воріт залізничників. У другому 
таймі кіровоградці знову оволоділи ініціат»^ 
вою. Все частіше і частшс в гру яступае во- 
ротар «Локомотива». Господарі поля ретель
но захищались, сподіваючись знайти свій 
шанс у контратаці. Але це їм нв вдаєтьст^ 
Зате гравці «Зірки» використовують всі мо
менти забити гол. Олександр Алексєєв пі
дпоює результат, а Кацман закріплює успіх # 
3:0. Початок вдалий. Перший матч сезону дав 
можливість передбачити, що наші земляки 
цього року принесуть любителям популярної 
гри більше радостсй, ніж прикростей.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

Міське СПТУ№ 14 
и. Суходо.п.сі.ка
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

1Полтавський інженерно-будівельний інститут
До заяви додаються: до-

НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує дипломованих спеціалістів та
ких професій: машиністів електровозів, машиніс
тів гірничих виймальних машин, електрослюса
рів, прохідників.

За роки навчання в училищі ви одержите 
диплом за спеціальністю та середню освіту, що 
дасть вам можливість вступати до вузів поза 
конкурсом.

Училище має хорошу навчально-матеріальну фазу. 
Навчання в обладнаних кабінетах, лабораторіях, па по
лігонах. В училищі є спор
тивний та актовий зали, 
стадіон, спортивні майдан
чики. Тут працюють гуртки 
художньої самодіяльності: 
хоровий, драматичний, во
кальний, духових інструмен
тів, естрадний. Функціону
ють спортивні секції: з фут
болу, баскетболу, боксу, на
стільного тенісу, боротьби, 
шахово-шашкова, судномо- 
дельиа, парашутна, стрі
лецька.

Зараховані до учнлнща за
безпечуються триразовим 
безкоштовним харчуванням, 
парадним одягом, спецодя
гом, безкоштовно користуються гуртожитком і всіма 
комунальними послугами, а також посібниками і спор
тивним інвентарем. В училищі систематично оргаїіізо- 
вуються екскурсії 1 походи місцями революційної, бо
йової і трудової слави радянського народу.

Учні, що закінчили 10 класів, можуть здобути 
такі спеціальності: машиніста електровоза, елек
трослюсаря. Строк навчання 1,5 року. За період 
навчання виплачується стипендія в розмірі 37 
карбованців, а під час проходження практики — 
33 процепти заробітної плати. Учні, які закінчи
ли училище на «відмінно», направляються у ви- 
щіучбові заклади.

ГІри вступі до училища необхідно подати такі 
документи: заяву на ім’я директора, автобіогра
фію, 6 фотокарток розміром 3X4 см, довідку 
про стан здоров’я (форма 286), довідку з місця 
проживання, документ про освіту.

Паспорт і військовий квиток пред’являються 
особисто.

Початок занять 1 вересня 1975 року.
Наша адреса: Ворошиловградська область,

м. Суходольськ, вулиця Блюхера, МСПТУ № 14.
ДИРЕКЦІЯ-

оголошує прийом студентів 
на перший курс денної фор
ми навчання за спеціальнос
тями: архітектура, промисло
ве та цивільне будівництво, 
сільськогосподарське будів
ництво, теплогазопостачання 
та вентиляція, водопостачан
ня та каналізація.

Вступники на всі спеціаль
ності, крім «архітектури», 
складають вступні екзамени 
3 математики (письмово та 
усно), фізики (усно), україн
ської або російської мови та

літератури (твір). На спеці
альність «архітектура» — ек
замени з таких дисциплін: 
малювання, креслення, ма
тематика (усно), фізика (ус
но), українська або російська 
мова та література (твір).

Особи, нагороджені 
(." ;
хто закінчив середні 
заклади з дипломом з 
і хто складе екзамени з матема
тики (письмово), а на архітектур
ний факультет — з малювання — 
на «відмінно», від решті» екзаме
нів звільняється.

Особи, нагороджені золотою 
(срібноіо) медаллю, а також ті. 

спеціальні 
відзнакою,

гуртожитком і всіма

Заяви приймаються з 20 
червня по 31 липня. Вступні 
екзамени з 1 по 20 серпня.

Ті, хто вступає у вуз в на
ступні роки після закінчення 
середнього учбового закла
ду, повинні мати стаж прак
тичної роботи не менше 6 мі
сяців за кожен 
ни не вчилися.

рік, коли во-

Приїжджі на 
дання вступних 
безпечуються гуртожитком.

період скла- 
екзаменів за-

кумент про середню освіту,
іхарактеристика, витяг з тру

дової книжки (для тих, хто 
працює), медична довідка 
(форма 286) та чотири фото
картки розміром 3X4 см.

Заяви подавати на ім’я рек
тора інституту на адресу: 
314601, місто Полтава, Пер- 
шотравневий проспект, 24. 
Інженерно-будівельний інсти
тут. Приймальна комісія.

РЕКТОРАТ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Якщо ви хочете одержати середню освіту і найутмі 
спеціальності, нступаііте в Бобринецьке сільське 
професійно-технічне училище № 2

Приймаються учні па такі спеціальності: тракторпетп-ма- 
піаністи широкого профілю з одержанням середньої освіти 
(строк навчання 3 роки); трактористи-машиністи широкого 
профілю з кваліфікацією слюсаря по ремонту сільськогоспо
дарської техніки (строк навчання 2 роки); механізатори тва
ринницьких ферм з кваліфікацією електромонтера з одер- , 
жанням середньої освіти (строк навчання 3 роки); тракто- 
ристп-машипїстп III класу (строк навчання 1 рік); тракто- 
ристи-машпністп III класу (строк навчання 8 місяців); кова- 
лї-газозварюзальпики (строк навчання 1 рік); майстри-на- 
ладчики для технічного догляду за машинами І обладнанням 
тваринницьких ферм (строк навчання 6 місяців); слюсарі по

монтажу, експлуатації і ремонту обладнання тваринницьких, 
ферм з кваліфікацією електромонтера (трирічний строк на
вчання з одночасним здобуттям загальної середньої освіти);, 
механізатори тваринницьких ферм з кваліфікацією слектр'о- 

середгіьої освіти). ’
В училище приймаються юнаки і дівчата.
На трирічний строк навчання приймаються особи після закінчення/

8 класів. і ' ж.

На дворічне і річне навчання приймаються особи з освітою за 8-10) » 
класів. “

Для вступу необхідно подати такі документи: документ уро 
освіту, свідоцтво про народжсішц.(ибо паспорт), довідку з місця про- 
жнпаиня, характеристику зі школи, 3 фотокартки розміром 3x4 см.

монтера .(трирічний строк навчання з одночасним здобуттяй,- і

\

316050. ГСП, КІровоград-50, аул. Луначарського, 36. Друкарня їм. Г. М. Димитрова
Телефони: відповідального секретаря та відділу обласного управління у справах видавництв,
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, поліграфії і книжкової торгівлі,
відділу листів і масової роботи - 2-45-36, відділу він- м Кіровоград, пул. Глінки, 2.
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87, _______ * ______________

БК 08915. Індекс 61197, Зам. № 13176, .Тираж 00 200,

Початок занять І вересня.
Учні забезпечуються безплатним триразовим хар/ • 

чуванням, обмундируванням, стипендією, постільною • 
білизною, гуртожитком і підручниками. •

Випускники училища мають переваги при вступі , 
до вузів.

Адреса училища: 317220, Кіровоградська область,.' 
М. Бобринсць, пул. Димитрова, 1. ССПТУ № 2.

ДИРЕКЦІЄ J
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