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В ЦК Компартії України
1 Раді Міністрів УРСР

. ЦК Компартії України і Рада Мі’ 
' НІстрів УРСР прийняли постанову «Про 

.умови соціалістичного змагання праців
ників сільського .господарства Україн
ської PCP за збільшення виробництва 
J заготівлі кормів для тваринництва». 
З метою заохочення переможців соціа
лістичного змагання встановлено дев’ять 
перехідних Червових прапорів ІДК Ком
партії України і Ради Міністрів УРСР 
для щорічного присудження областям і 
районам, які доб’ються найкращих по
казників у створенні міцної кормової ба
зи тваринництва. Три з них для областей 
З видачею грошових премій: перша в 
розмірі 7 тисяч карбованців, друга — 
б тисяч, третя — 5 тисяч карбованців І 
шість — районам з видачею грошових 
премій у розмірі: дві перших — по 4 ти
сячі карбованців, дві других — по 3,5 
тисячі і дві третіх — по 3 тисячі карбо
ванців.

Встановлено, що грошові премії роз
поділяються в областях облвиконкома
ми, у районах — райвиконкомами для 
преміювання колгоспників, працівників 
радгоспів, керівників господарств, спе
ціалістів сільського господарства, а та
кож працівників партійних, радянських, 
профспілкових і комсомольських органів, 
які своєю роботою безпосередньо сприя
ли успішному виконанню соціалістичних 
зобов’язань, і

Укрярофраді, Міністерству сільського 
господарства УРСР, Міністерству рад- 
іосиів УРСР. Міністерству харчової про
мисловості УРСР, Головплодвмнпрому 
УРСР, «Укрсільгосптехиіці», обкомам 
партії, облвиконкомам і облпрофрадам 
доручено розробити заходи морального і 
матеріального заохочення господарств, 
бригад,-.ланок і загонів, які досяглії най
кращих • показників у соціалістичному 
змаганні за збільшення виробництва і 
заготівлі кормів. • •

(РАТАУ).

ВІВТОРОК, 3 червня 1975 року цін» 2 «сп.

„Салют-4":
сьомий день на борту 

станції
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ, Зі травня, 

(ТАРС). Сьомий робочий день космонавтів Петра 
Клнмука і Віталія Севастьянова на борту орбітальної 
наукової станції «Салют-4» почався о 9 годині моє*, 
ковського часу.

З допомогою комплексної апаратури виконувалося 
соектрометрнруванпя атмосфери і поверхні Землі. 
Зйомка велася над районами європейської частини 
території Радянського Союзу, Закавказзя і Північно
го Казахстану. Ці експерименти проводяться з метою 
розв’язання завдань фізики атмосфери, метеорології, 
дослідження природних ресурсів.

В ніч на Зі травня з Землі були продовжені експе« 
римепти по лззерній локації станції «Салют-4».

ТРУДОВА ДОБЛЕСТЬ— 
XXV З’ЇЗДУ КПРС

Піврічний план— 
за п’ять місяців

Велике трудове напруження панує в 
ці Дні в нашому колгоспі. Воно виклика
не підготовкою до XXV з’їзду КПРС.

Колгосп иже виконав піврічний план прода
жу молока державі. Вагомий пиесок у цю 
справу зробили молоді доярки Галина Відпи
наним та Надія Я щепко. Вени надоїли по 1600 
Аілограмів молока нл корову — а це становить 
більшу половину зобов’язання.

Дівчата дали слово до кінця року на
доїти по 3,5 тисячі кілограмів молока 
при зобов’язанні 3200.

Г. МЕТЕЛЬ, 
редактор стіннівки «Комсомоль
ського прожектора» колгоспу іме
ні Мічуріиа Устинівського району.

Гідні довір’я народу
В районному 

Будинку культури 
селище Устинівки 
відбулася зустріч 
виборців Устинів- 
сьчого району по 
Бобринецьк ому 
виборчому округу

з кандидатом у депутати Верховної 
Ради Української PCP трактористом 
радгоспу імені Рози Люксембург 
Бобринецького району кавалером 
ордена Трудового Червоного Пра
пора І. А. Соколаном.

Зустріч відкрив перший секретар 
Устинівського райкому Компартії 
України Я. К. Григоренко.

Довірена особа — робітник рад
госпу імені Рози Люксембург Боб
ринецького району В. І. Рак розпо
вів про трудову і громадську діяль
ність Івача Антоновича Соколана.

І. А. Соколам бере активну участь 
у громадсько-політичному житті. 
Він обирався депутатом Верховної 
Ради Української PCP восьмого 
скликання. В. І. Рак висловив впев
неність, що І. А. Соколан буде гід
ним посланцем трудівників полів і

ферм Бобринецького округу у ви
щому органі влади Радянської Ук
раїни.

Виступаючі на зустрічі секретар 
парткому Сагайдацької птахофаб
рики П. В. Свмусенко, голова кол
госпу імені К. Маркса С. Л. Пінзул, 
молодий виборець робітниця рай- 
побуткомбінату Л. 1. Криштоп, сек
ретар парторганізації емрзаводу 
М. В. Литовченко, заслужена вчи
телька Української PCP викладачка 
Устинівської середньої школи О. К. 
Коваленко розповіли про те, як їх
ні колективи готуються гідними ді
лами зустріти вибори, закликали 
присутніх віддати свої голоси за 
І. А. Соколана.

З словами щирої вдячності за ви
явлене довір'я на зустрічі виступив 
І. А. Соколан. У своему виступі він 
запевнив, що завжди служитиме 
радянському народові, віддаватиме 
всі свої сили на благо любимої 
Батьківщини, справі будівництва ко
мунізму.

А. МАЗУР, 
інструктор Кіровоградського 
облвиконкому.

Кажуть, що славу ліоднні приносить труд. У вірності цьо
го тверджеаня перекопуєшся, поамвйомнвшись з Балерієм 
Глущемком — с.іюсарем-моаіажвиком Олександрійського
електромеханічного заводу. П’ятирічний план вій виконав 
ще о минулому році. Зараз працює в рахунок жовтня 1Я7в 
року.

Валерій нагороджений ювілейним значком ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’ятирічки», він — член виконкому мі
ської Ради.

Комсомольцю Валерію Глушеину І в цьому році виявлено 
велике довір’я. На нещодавніх передвиборних зборам йоте 
змову висунуто кандидатом у депутати міської Ради.

♦ото Р. ГРАНОВСЬКОГО,

ПРОВЕДЕННЮ звітно-виборних збо
рів у школах передувала грун
товка підготовча робота. Вона про

ходила під знаком гідної зустрічі 30-річ- 
чя Перемоги радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні, підготовки 
шкільних організацій до обміну комсо
мольських документів.

Залучення всіх юнаків і дівчат до 
активної участі в житті своєї організа
ції: «Кожному комсомольцю — доручен
ня, справа до душі!» — ось головний 
зміст життя шкіл області за звітний пе
ріод.

Практично всі збори пройшли в уро
чистій обстановці, з покладанням квітів 
до пам’ятників В. 1. Леніну, героям вія- 
пи. Висока явка членів ВЛКСМ. актив
ність комсомольців у обговоренні зав
дань, що стоять перед ШКІЛЬНИМ комсо
молом V період підготовки до XXV з’їз
ду КПРС. конкретний аналіз роботи — 
ось що відзначало звітно-виборну кам
панію цього року. Із 35 694 комсомолі»- 
ців-школярів на зборах були присутні 
35441 член ВЛКСМ тобто 99.3 процента 
загальної кількості спілчан. Про високу 
активність учасників зборів говорить і 
те. що на зборах виступило 8864 члени 
ВЛКСМ, тобто кожний четвертий.

Комітети комсомолу шкіл міст Кірово
града. Олександрії Знам’янки, Гайво- 
ронського, Новоукраїнського та інших 
районів області, судячи з характеру про
ведення зборів, стали справжніми поміч
никами педагогічних колективів у підви

щенні рівня всього навчально-виховного 
процесу, у пошуку ЯКІСНО НОВИХ, ефек
тивних форм і методів роботи в боротьбі 
за знання.

В рік зр-річчя Перемоги комсомольці 
й школярі виступили з цілим рядом іні
ціатив, цікавих починів. Підсумки де
яких з них підбивалися вже в ході звітів 

і виборів. Так, згідно схваленої Кірово
градським міськкомом комсомолу ініціа
тиви комсомольської організації серед
ньої школи № II м. Кіровотрада, стар
шокласники обласного центру брали 
участь в операції «Пам’яті батьків гід
нії». Підхопившії ініціативу московських 
комсомольців працювати «За себе і за 
того хлопця», школярі області на звітио-

РОЗМОВА Д
ПРИНЦИПОВА
У 608 комсомольських організаціях шкіл 
області пройшли звітно-виборні збори

виборннх зборах зарахували у склад 
трудових об’єднань (ремонтно-будівель
них загонів, таборів праці й відпочинку) 
героїв Великої Вітчизняної війни і зобо
в’язалися кошти, зароблені в цих заго
нах. перерахувати у фонд дев'ятої п’я
тирічки. Героїв-земляків підпільної орга
нізації «Спартак», яка зараз відома всій 
країні, зарахували до своїх трудових 
загонів комсомольці середніх шкіл 
№№ 6, 11, 34, ІЗ, 4 міста Кіровограда.

Творчий відхід до проведення звітно- 
виробних продемонстрували школярі- 
комсомольці, члени Новоукраїнської ор
дена Трудового Червоного Прапора ра
йонної комсомольської організації. Тут 
збори пройшли під знаком зміцнення 
зв’язків школи з виробництвом, з колгос
пами району. В усіх школах на зборах 
побували гвардійці сільськогосподар

ського виробництва. Так, па комсомоль
ських зборах у Компшуватській середній 
школі була присутня Герой Соціалістич
ної Праці доярка колгоспу ордена Лені
на імені XX з’їзду КПРС Лідія Микитів
на Кравченко. У глодоській школі—кава
лер ордена Леніна, головний агроном 
колгоспу імені Фрунзе І. М. Дигас, в 
Новоукраїпській восьмирічній школі

1

№ 8 — кавалер ордепа «Знак Пошани», 
трактористка колгоспу імені Леніна Ва- 
лептниз ’Фуркун і багато інших.

Па зборах відбулася ділова розмова 
про трудовлаштуваяня випускників, про 
невирішені проблема п’ятої трудової 
чверті «Мій труд вливається в труд моєї 
республіки». Комсомольці Днківської 
середньої школи Зпам’янського району 
вирішили організувати табір праці й від
починку разом зі своїми ровесниками із 
села Дубівки Тульської області, а ком
сомольці Палійської середньої школи 
імені В О. Сухомлипського будуть пра
цювати разом з білоруськими ровесника
ми з міста Корми. В ряді восьмирічних 
шкіл Вільшаиського району створюються 
трудові ззгопи учнів, які збиратимуть 
фрукти і овочі в колгоспах району. До 
сімнадцяти таборів прані й відпочин

ку виїдуть старшокласники міста Кіро
вограда. а комсомольці Олександрії пра
цюватимуть у таборі праці й відпочинку, 
організованому при майстернях і вироб
ничих цехах Олександрійського між
шкільного комбінату виробничого на
вчання.П АЛЕКО не другорядним було питан- 

яя правильної і змістовної організа
ції вільного часу старшокласників, пи
тання колективного шефства класних 
комсомольських організацій вал піонер
ськими загонами. Особливо ця тема 
піднімалась у четвертій, шостій, дев’ятій, 
одинадцятій, сімнадцятій, тридцять чет
вертій школах обласного центру. Долин- 
ській середній школі № 2. ГТомічняиській 
середній школі № 2 Добровелнчківсько- 
го району. В багатьох комсомольських 
організаціях йшла мова про шляхи під
вищення громадської активності юнаків.

Робота комітетів комсомолу і бюро 
всіх шкільних комсомольських організа
цій в» звітно-виборних зборах визнана 
задовільною. Вибрано 3518 членів комі
тетів комсомолу, змінилося 355 секрета
рів первипиих, що становить 58,3 про
цента від загального числа шкільних 
комсомольських ватажків. У більшості 
міст і районів одразу ж по-завершенню 
знітів і виборів проведено семінари з но
вообраним активом, в обласному мас
штабі секретарі комсомольських органі
зацій шкіл будуть проходити підготовку 
влітку па базі обласного табору піонер
ського комсомольського активу «Горн?.

Комітети комсомолу узагальнили кри
тичні зауваження і пропозиції, які ви
словлювались у ході звітів і виборів, і 
визначили конкретні заходи по їх усу
ненню. Попереду — рік вілповілпльиої 
копіткої роботи. Л. НЕРУШ,

секретар Кіровоградського ОК 
ЛКСМУ.
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КІРОВОГРАД СЬОГОДНІ І ЗАВТРА

Л. НАРОДОВИЙ.

СПОЧАТКУ було так: сокири, фу
ганки, рубанки, струги і дошки: 

дубові, березові, соснові. 1 досі Ми
хайлові пам’ятається, як запаморо
чилась голова, коли вперше пере
ступив поріг столярного цеху. В 
обличчя вдарило густим, гостроме- 
довпм запахом соснової смоли. На 
різні лади тріщали нили-циркуляри, 
немов Гігантські цвіркуни, їм під
співували верстати, і до нього різ
ноголосого хору підключалися со
кири, раз по раз, ніби занравські 
дятли, постукуючи по дереву. Ця 
симфонія праці якось одразу ж за
полонила Михайла.

Манстер Л. Л. Лцвинськяй був при
скіпливим І вимогливим наставником. За
те щедрим на науку І пораду. У нього і 
проходив Михайло Волощук свою «по
чаткову» столярську школу. Скільки зу
силь доклав досвідчений вчитель, щоб 
новачок навчився «розуміти» дерево, ко
ристуватися Інструментами, полюбив своє 
ремесло. Разом вони виготовляли вікна і 
двері для новобудов Гайворона і сіл ра
йону. Старий майстер був поетом в д>ш. 
І часом, у хвилини перепочинку, казав 
Михайлові:

— Наша продукція — це, звичай
но, не турбіни, не мотори, не запас
ні частини до ракети, але запам'я
тай: змайструвати гарні, добротні 
вікна і двері — то теж штука. Ро
бити їх треба з душею, на совість, 
так, щоб люди, вперше входячи в 
будинок через твої двері, відчували 
себе щасливими, щоб їм завжди 
всміхалось сонце через твої вікна... 
В МИШКО старався. Через де

який час став столяром друго
го розряду. Коли йшов на службу 
до армії, то почувався не зеленим 
юнаком, а робочою людиною, руки 
якої причетні до великого таїнства 
творення матеріальних благ. Пообі
цяв колективові цеху, що після 
служби повернеться на своє робоче 
місце. І слова свого дотримав. В ар
мії Михайло змужнів, став радис
том першого класу, добрим спорт
сменом, активним учасником ху
дожньої самодіяльності (несподіва
но для себе почав читати з естради 
гуморески — хлопці сміялись і ка
зали, що виходить майже так, як у 
Андрія Сови). А ще з'явився у ньо
го досвід комсомольської роботи: 
адже був секретарем комсомоль
ської організації батареї.

І ось знову столярний цех райміжкол- 
госпбуду. Самостійна робота. Згадай

Михайло І свою давню мрію: вступив до 
Вінницького будівельного технікуму. І 
раптом відчув, що стіни цеху стають ні
би тісними для нього. Попросився в ком
сомольсько-молодіжну будівельну брига
ду, що працювала на спорудженні Мо- 
гильненського відгодіве.тьного тварин
ницького комплексу, а потім — міжкол
госпного комбікормового заводу. Свій 
вчинок пояснив так: «Хотів зрозуміти бу
дову, заглянути їй в «душу», адже без 
цього важко стати повноцінним будівель
ником».

ВІІЖТІР

Не кожний відважився б на такий 
крок. Раніше, було, вийде вранці з дому, 
а за 10—15 хвилин вже приступає до ро
боти в цеху. Тепер же доводилось що
дня добиратись на роботу автобусом за 
20—25 кілометрів. А ввечері — назад.

Роботу свою він полюбив, зрісся 
з нею думками й серцем. На будів
ництві був у числі передовиків. 
Т А НЕ ЛИШЕ перевиконанням 

■ змінних норм живе людина. 
Людське життя — то концентричні 
кола, радіусами яких є сім'я, робо
та, творчість, обов’язок... Михайло 
Волощук розумів це.,Він — людина 
вдачі діяльної, багатогранної. А 
енергії йому не позичати. 1 хоч з 
часом одружився і став батьком, 
проте, як і раніше, продовжував 
займатись і громадською роботою, 
і художньою самодіяльністю і спор
том. А як часто молоді збіднюють 
свій духовний світ, залишаючись 
після одруження в затишкові до
машніх стін?!

Коли спорудили комбікормовий завод, 
.Михайла запросили на Гайворонськнй 
тепловозоремоитпий завод — знову 
столяром. Це підприємство ремонтує 
вузькоколійні тепловози для всієї краї
ни, тож йому потрібні висококваліфіко
вані робітники.

— Цивільне і промислове будівництво— 
різні речі, — каже Михайло. — Тож до
велось мені на ходу перебудовуватись, 
освоювати нову специфіку.

У столярній бригаді по ремонту тепло
возів його прийняли добре. А бригадир 
І. С. Каленик взагалі не відпускав 
Михайла від себе протягом перших двох 
місяців. 1 па новому місці молодий ро
бітник зарекомендував себе з найкрашо-

го боку, ііе забував Михайло І про свій 
«другий хліб», як він називає художню 
самодіяльність. Грав у драматичному 
колективі заводського клубу Імені Ба
ронського, чигав гуморески зі сцени.

Комсомольці допоміжного цеху 
помітили ділові якості свого това
риша: його енергійність, завзятість, 
наполегливість і обрали Михайла 
секретарем цехової комсомольської 
організації.

Молодь не помилилась а Михай
лові. Вій — справжній організатор 
комсомольського життя в цеху. По
чав з того, що вирішна згуртовувати 
колектив: організаційно і- духовно. 
А як це зробити? Порадився з сек
ретарем заводського комітету ком
сомолу Олегом Гончаром. Врахува
ли те, що цехова організація об'єд
нує комсомольців чотирьох вироб
ничих дільниць. Отже, молодь 
роз'єднана як територіально, так і 
в спілкуванні між собою. Навіть ба
чаться рідко. Про які там вже 
спільні заходи може йти мова? Щоб 
подолати цей «бар’єр», Михайло 
запропонував прозести суботник.

Один — два рази на місяць юнаки й дів
чата обговорюють свої справи на комсо
мольських зборах, і вже якщо збори 
ухвалили якесь питання, то це — закон 
для всіх. На початку року молодь цеху 
постановила на зборах: свій п'ятимісяч
ний план виконати до дня Перемоги. 
1 слова дотримали.

У Михайла надійний актив. Це — і Вік
тор Орлов, і Алі.м Томашенко, і Володи
мир Стросшдкий, і Станіслав Гавриков, І 
Надія Майстреико. На них, можна по
кластися в організації будь-якої справи. 
Не підведугь.

На цьому можна було б закінчи
ти розповідь про комсомольську 
організацію допоміжного цеху Гай- 
воронського тепловозоремонтного 
заводу та її секретаре Михайла Во
лощука. Проте, треба додати, що 
дуже багато і Михайлові, і комсо
мольській організації допомагає 
секретар цехового парткому П. Я. 
Коваль. Він завжди підкаже, що і 
як краще зробити.

— Михайло і його товариші — то 
наша зміна, — каже П. Я. Ко
валь. — І радісно, що зміна ця на
дійна, що у своїх ділах, помислах і 
.серцях несе вона наші комуністичні 
ідеали. Михайло мріє стати кому
ністом. Думаю, що він гідний цього.

м. Гайворон.

АНГЛІЯ:

£2

о «КІРОВОГРАД БОРЕТЬСЯ ЗА МІСТО ВИСО
КОПРОДУКТИВНОЇ ПРАЦІ, ВИСОКОЇ культу
ри І ЗРАЗКОВОГО ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯД
КУ» — ЦІП ТЕМІ БУЛА ПРИСВЯЧЕНА ПРЕС- 
КОНФЕРЕНЦІЯ. ОРГАНІЗОВАНА МІСЬККОМОАІ 
ПАРТІЇ ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ МІСТА.

Вступним словом її відкрив секретар міського ко
мітету партії К. П. Неділько.

— Ініціатива червонозорівців боротися за місто 
високопродуктивної праці, високої культури і зраз
кового громадського порядку знайшла гарячу під
тримку в кожному трудовому колективі Кіровогра
да, — сказав у своєму виступі другий секретар 
міськкому партії В. О. Сокуренко. Він зробив загаль
ну інформацію про пропаганду передового досвіду, 
розвиток науково-технічного прогресу в обласному, 
центрі.

Благоустрій рідного міста чн не найбільше турбує 
кожного його жителя.\Тому так багато питань, по
в’язаних з ним, цікавило журналістів. На них ви
черпну відповідь дав голова Кіровоградського міськ
виконкому Б. Г, Токовий.

— Щорічно, — сказав він, — на благоустрій міста

виділяється два мільйона сто тисяч карбованців. Них 
коштів .мало. Тому доводиться прилучати кошти під
приємств.

Кірозоградців турбує доля Інгулу. Справа ного 
ррзчнстки, звичайно, не одного року, та вже деякі 
роботи ведуться, зокрема в районі спорудження 
моста на вулиці Жовтневої революції.

Не секрет, як багато прикростей завдає забруднен
ня зовнішнього середовища, зокрема повітря. У зв’яз
ку з цим у місті проведена значна робота. Ліквідова
но сто три котельні, значна їх частина переведена на 
газ. Планується і решту перевести на голубе паливо.

Заступник голови міськвиконкому В. І. Агафінець 
зупинився у своєму виступі на культурному обслуго
вуванні жителів міста, розвитку художньої самоді
яльності, будівництві культурних закладів.

З перспективою реконструкції міста, забудовою 
нових його мікрорайонів познайомив журналістів 
головний архітектор міста І. Ф. Помазан.

Про профілактику правопорушень серед неповно
літніх розповів начальник міського відділу внутріш
ніх справ О. О. Голуб.

Із заключним словом на прес-конференції виступив 
секретар міськкому партії К. П. Неділько.

НАПЕРЕДОДНІ 
РЕФЕРЕНДУМУ

Зовсім небагато часу 
лишилося до того дня, 
коли англійські громадя
ни прийдуть на пункти го
лосування, щоб відпові
сти на питання, чи варто 
Англії залишатися чле
ном європейського еко
номічного товариства, 
або, інакше кажучи, спіль
ного ринку, Загально
національний референ
дум з цього питання при
значено на 5 червня...

Давно ясно, що участь 
Англії в замкнутому еко
номічному угрупованні 
дез’яти західноєвропей
ських країн уже завдала 
величезної шкоди бри
танській економіці. На
самперед від цього по
терпіли мільйони англій
ських трудівників. Як ві
домо, підпорядкування 
Великобританії правилам 
спільного ринку, і на
самперед скасування мит 
на товари, що ввозяться 
з країн ЄЕТ, поставили 
досить застарілу британ
ську промисловість у не
вигідне становище перед 
західноєвропейсь ними 
конкурентами. Під натис
ком деяких дешевших то
варів, що ринули пото
ком з-за Ла-Маншу, бага
то галузей англійської 
індустрії були змушені 
скорочувати виробництво 
і звільняти робітників і 
службовців.

Більше того, підкоря
ючись розпорядженням 
з брюссельської штаб- 
квартири спільного рин
ку, Англія в багатьох ви
падках змушена відмов
лятися від ввозу продо
вольства і сировини з тих 
країн, які за традицією є 
її постачальниками, але 
які не входять в ЄЕТ. Во
на переключається на 
значно дорожчий імпорт 
з країн «дев’ятки». Цього 
року, наприклад, Англії 
довелося з цієї причини 
імпортувати м ясо по ці
нах, які удвоє вищі від 
світових, а також відмо
витися від закупки 300 ти
сяч тонн дешевого авст
ралійського цукру. В ре
зультаті інфляція і до
рожнеча наростають
справді катастрофічними 
темпами. Після приєднан
ня до ЄЕТ, ціни в Англії 
зросли більш як удвоє.

Словом, не дивно, що 
проти дальшої участі Ве
ликобританії в ЄЕТ висту
пили британський кон
грес тред-юніонів, який 
об’єднує близько 11 міль
йонів членів профспілок, 
більшість делегатів спеці
альної конференції лей
бористської партії, націо
нальна спілка студентів, 
170 з 396 членів палати 
громад, частина міністрів 
нинішнього лейборист
ського уряду та багато 
визначних громадських 
діячів.

Проте результат рефе
рендуму аж ніяк не ви
значений наперед. Адже 
великі британські моно
полії, на догоду яким у 
1972 році уряд консерва
торів затягнув країну в 
ЄЕТ, заінтересовані в то
му, щоб і далі користува
тися спільним ринком 
для своєї торговельно- 
економічної експансії за 
рубежем і для вивезення 
капіталів. Ці британські 
кола, як повідомляє пре
са, виділили чималі кош
ти на пропагандистську 
кампанію на користь уча
сті у спільному ринку, а

деякі підприємці Прямо 
загрожують звільненням 
своїм робітникам і служ
бовцям, якщо вони на
сміляться проголосувати 
за вихід Англії з ЄЕТ.

Слоаом, у цьому пи
танні країна розкололася 
на даз табори. Хто пере
може — покаже рефе
рендум.

Е. БАСКАКОВ. 
(ТАРС),

ЛІВАН:

ПРОВОКАЦІЇ НЕ 
ІІРШІИйЯКіТЬйі

Бурхливі події розігра
лися цього тижня в Ліва- 
ні, який став об’єктом 
провокацій з боку внут
рішньої реакції та ізра
їльської вояччини.

Почалося з того, що 
фалангісти — члени уль
траправої ліванської пар
тії КАТАІБ спровокували 
в Бейруті збройні сутич
ки з загонами Палестин
ського руху Опору (ПРО). 
Провокаційні дії крайньо 
правих сил Лівану, які ма
ли на меті ослабити про
гресивні сили, в тому чис
лі ПРО, напружити внут
ріполітичну обстановку і 
забезпечити свою геге
монію в країні, були яв
но на руку ізраїльським 
агресорам. Адже Тель- 
Авів. намагаючись закрі
пити плоди своєї експан
сіоністської політики і 
утвердитися на загарба
них у арабів територіях, ■> 
прагне придушити опір 
палестинців, вигнаних зі 
своїх споконвічних зе
мель. ?

Не випадково Тель-Авів, 
скориставшись кризовою 
обстановкою а Бейруті, 
зразу ж активізував 
збройні провокації проти 
Лівану. Ізраїльська арти
лерія піддала обстрілові 
ряд південноліванських 
населених пунктів, у тому 
числі табори ;палестин
ських біженців, літаки із
раїльських ВПС частіше 
літають над Ліваном, вій
ськові катери Ізраїлю 
опинилися в територіаль
них водах Лівану, а в ра
йоні Ан-Накура і Бейт- 
Яхуна підрозділи ізраїль
ської армії вторглись на 
ліванську територію і ві
дійшли лише після того, 
як дістали відсіч з боку 
ліванських військ і заго
нів палестинських парти
занів. і . к - -5

Спішно створений вій
ськовий уряд на чолі з 
генералом Н. Ріфаї явно 
не міг справитися з ситу
ацією. Небезпечну кризу 
було кінець кінцем лікві
довано спільними зусил
лями національно - патрі
отичних і прогресивних 
кіл Лівану, які організу
вали загальний страйк 
протесту проти військо
вого уряду, а також зав
дяки витримці й холодно
кровності керівництва 
ПРО і посередництву з 
боку заступника прем’єр- 
міністра Сірії А. X. Хад- 
дама.

Проіснувавши лише три 
дні, уряд Н. Ріфаї пішов 
у відставку. Вулиці ліван
ських міст тепер контро* 
люються спільними пат
рулями ліванської армії і 
ПРО. А новий цивільний 
кабінет доручено сфор
мувати відомому політич
ному і державному Д'й* > 
чеві країни Р. Кара*е> 
який закликав усіх ліван
ців до співробітництва в 
інтересах врегулювання 
внутріполітичної кризи 1 
підкреслив, що Ліван 
«завжди стояв і стоятиме 
на боці своїх палестин
ських братів».



З червня 1975 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З епюр.
МОМАНДИРОМ »зводу 1064 гвардій» 

ської окремої розвідувальної рота 
ПО гвардійської стрілецької дивізії 
старший сержант Борнскін став в липні 
1943 року. Відбираючи відважних і 
мужніх воїнів. Анатолій переглядав ан
кетні дані- І коли йому представили у 
морській формі старшину Михайла Па- 
нарша, Борнскін зрадів;

— Ну, браток, з твоїми здібностями 
можна чудеса творити. — оглядаючи 
кремезну фігуру Ланаріна, сказав 
Сі аршин сержант. — Тільки не в мор
ській формі.

Михайло розповідав Анатолію про своє 
село, про ге. як став моряком. Борис- 
кіну сподобалось, що Михайло захоплю
вався боксом, класичною боротьоою, 
плаванням. З такого, звичайно, вийде 
добрий розвідник...

У вересні для розширення плацдарму 
на Кременчуцькому напрямку 37-ї армії, 
до складу якої входила 110 гвардійська 
дивізія, було поставлено завдання фор
сувати Дніпро. Командир дивізії гвардії 
полковник Огородов покликав до себе 
начальника розвідки гвардії майора На
зарова;

— Підготувати дві найбільші розвідгрупи і 
закинути на західний берег.

У визначений час перед командиром дивізії 
стояли п'ятеро — Борнскін, Панарін, Леонов. 
Чесноков і Кузуб. Огородов наказав: першій 
групі Панаріну і Леонову добути дані про 
систему вогню першої оборонної позиції про
тивника, другій групі — Борискіну, Чеснокову 
1 Кузубу — вивчити систему оборони другої 
позиції і привести «язика», обов'язково офі
цера. З настанням темряви розвідники пронес
ли на руках через чагарники два човни і 
спустили їх на воду.

Панарін першим вистрибнув на берег. За 
ним — решта розвідників. Розділились на дві 
групи, пішли від річки.

Панарін 1 Леонов майже кожних десять 
хвилин вдало засіка; и одну за другою вогневі 
точки гітлерівців. Пройшовши метрів триста, 
зупинились. Вимальовувався контур висоти.

— Залишайся тут, — мовив Паг.арія. А сам 
поповз вперед.

г— і ■мгчмдиваишаиданамеаиі 

впьавпП| пати ШВИДКО зробив широкий крок 
піпіН %* " атисиув на спусковий гачок. Птле- 
б..пц и.ІЛМОВ от вп*ли- Лле один з них все ж 
иув жнзнм. Він підняв руки і забурмотів:

Здаюсь. Гітлер капут!
Панарін мовчки зірвав з його плеча 

автомат, витягнув фашиста з траншеї і 
скотився з ним зі скелі. Назустріч вже 
спішив Леонов...П’ЯТЕРО З ЛЕГЕНДИ
десь,. •»■■»Щ-йііййиггв дій.-.■■лгг:. - , - піііііійті-'шїї5і глЬ«.ЛІІ>Т4»ГгА-ґ ,іг

ТРИ доби пройшло, як Борнскін, Чес- 
8 ноков і Кузуб вивчали систему дру
гої полоси ворожої оборони. Тепер тре
ба було захопити полоненого. Біля Ку- 
цеволівкн натрапили на німецьких зв’яз
ківців, але серед них офіцерів не було.

Сутеніло. 1 раптом гудіння машини. 
Єгор Чесноков підвівся:

— Либонь, штабний автобус.
Він не помилився. Миттю подався впе

ред, а коли автобус наблизився, кипу» 
«лимонку», потім стрибнув всередину, 
побачив фашистів. Всі лежали. Серед 
них був і переляканий на смерть обер- 
лейтенант, як потім виявилося, началь
ник секретної частини дивізії. А з ним і 
великий жовтий портфель.

Через кілька хвилин розвідники вже 
знову налягали на весла.

НАСТУПНОГО дня війська 37-ї армії 
почали форсувати Дніпро. Розвідни

ки знову були иопереду.
Вперто обороняв ворог Куцеволівку. 

Висота 177,0 кілька разів переходила з 
рук в руки. Взечері 8 жовтня гітлерівці 
кинули в контратаку свіжі сили і знову

І цяйТЛІпОМ

оволоділи висотою. В резерві командира 
дивізії залишався єдиний взвод Борискі- 
на. Гвардії полковник Огородов покли
кав Анатолія до себе і сказав:

— Потрібна ваша допомога. Треба обійти 
висоту 1 захопити її одночасною атакою з ці
лу і фронту. Початок штурму — о 23.00. Висо
та повинна бути нашою. Це — наказ коман
дарма.

За п’ятнадцять хвилин до початку штурму 
провели вогневий наліт. За цей час стрілець
кий батальйон вийшов на рубіж атаки. Коли 

в небо злетіла червона рапс і а, почали свої 
дії розвідники. Гітлерівці деякий час мивча- 
ли, коли батальйон пішов в а гаку. Та раптом 
вдарили кулемети. Шеренги атакуючих стре
пенулись. багато вбитих 1 поранених. До 
гвардії старшого сержанта Леонова підповз 
рядовий Кузуб.

— Треба приймані якесь рішення.
— Ти про що, ІІавлушо? — запитав Віктор.
Павлові Кузубу не було ще й вісімнадцяти, 

коли його зарахуиали до розвідки. Але цып о 
невисокого на зріст комсомольця з Кубані 
любили за темперамент, романтичний харак
тер. І сіп знову пропонує:

— І риба бжжуиаиі дзот.
Леонов без роздумів прийняв пропозицію 

Кузуба. За 5—Ь хпилнії Віктор і Гіапло по
повзли паралельно до траншеї, в якій палені
ла ворожа погневи точка. Колн до дзота за
лишилось 5В метрів, Леонов 1 Кузуб залили. 
А полім -знову повзли. Все ближче і ближче. 
Павло кинув іранаїу. Але дзої не замовк, і 
тоді піп підлився, щоб кинутись до траншеї. 
Леонов переніс вогонь автомата, щоб 
підтримати ривок свого товариша і пииачин, 
як той кинувся па палаючу горловину дзоіа...

Борнскін і Панарін першими почули, що за
мовк гітлерівський кулемет, і підняли бійців 
в таку.

Але раптом Із західної частини нисотн по
чувся шум танкових моторів Чесноков пршо- 
тував граиати. І броньові хрестаїі потвори 
зупинились в полум’ї. Навколо лежали сотні 
трупів. Гітлерівці змушемі були відійти на за
пасні позиції.

Вранці розвідники ховали Павла. Бо 
рнскін написав на дошці від снарядною 
ящика; «Гвардії рядовий Павло Стена 
новнч Кузуб, 1924 року народження, і 
станиці Нетровгької Краснодарської-- 
краю, член ВЛКСМ, геройськії заіішуі 
9 жовтня 1943 року».

За подвиг при форсуванні Дніпра, з., 
вмілі сміливі дії в тилу противника, з., 
мужність при штурмі висоти 177,0 гиар 
дії старшому сержанту Анатолію Бо 
рискіну, гвардії старшині Михайлу Па 
наріду, гвардії старшому сержанту Вік 
тору Леонову, гвардіі серЗканту Crop. 
Чеснокову, гвардіі рядовому Павлу К} 
зубу було присвоено звання Героя' Ра 
дяпського Союзу.
у 1 РУДНІ кніськи 37-ї армії иаб.тіізнлгіс. 

до литій янг.и. і тону борнскін був 
СВОЇМИ РОЗІІІДІІИКО'МН ІІО.І1 ,сду.. ііроиириючи. 
городами вздовж исиїральної вучиці Зш._ 
м ийки, група llatiaplna потрапила u зисідк. 
Розвідники відсірі.ноііались до останньої- 
патрона. В цьому оою <у гинув смерив хороі 
рих старшина Панарін.

Через рік дороги війни ирииели І ерци ІЧ. 
донського Союзу Леонова и Прибалтику. ly 
пін браті участь и ноях за визволена» Латвії 
ської PCP. lia околиці міста Добсле роли,, 
ник загинув у неріпі-ому поєдинку т трати, 
тами.

а д.тм Ап.по.ііі. БОрискіиа війна іакінчи їаі’-. 
у травні сорок чеіпертого — ного направн.,., 
на навчи пій. Комсомолець ; __
Старошпнгорсі кого району Мордовської

;

з сели Миколаївні. 
_______...................................................... ї АРСі 
після демобілізації довгий час працював 
партійнім роботі.

З н'ягірки відважних розвідників гіль 
кп Єгир Чесноков дійшов до Берліна 
Його бойовий шлях відзначеним ордени 
ми Черіюпчіо Прапора, орденом Слан.. 
НІ ступени. медаллю «За відвагу» Ком 
слмолець і села Тишанки Воронезько, 
області ще довго передавав свій досвід 
молодим солдатам. І нині пін думає прі 
далеке українське сели Куцевблівку, д< 
над могилою пою бойового друга niouej 
зачитує полум'яні слова клятви.

Пам’ять про героїз-віізволіііелі« вічна
і . лндрЕєв, а

полковник запасу. Ц

ЧОРНОЛІСЬКІ
БОБРИ

Якщо під час літніх канікул ко
мусь із вас доведеться бувати а 
Знам’янському районі, то знайдіть 
час, заїдьте на Чорноліську да
чу, що побіля села Водяного. 
Крім приємного відпочинку в лі
совому урочищі, аи матимете на
году оглянути місцину, де водять
ся незвичайні для тутешніх країв 
звірята — річкові бобри. Завезе
ні сюди кілька років тому п’яте
ро самок і самців вже дали не 
один виводок. їхнім місцем посе

лення став плавучий, вкритий оче
ретом і лозняком півгектарний 
острівець.

Бобри — рідкісні й дуже цінні 
звірі. З давніх-давен вони були 
одним з головних об'єктів хутря
ного промисла, Із достовірних 
джерел відомо, що шкурка боб
ра обмінювалась на 5—7 соболи
них.

Статистичні дані засвідчують і 
таке: хижацькі прийоми полюван-

ня спричинили до того, що до 
1930 року в нашій країні налічу
валось десь не більше 800—900 
голів цих коштовних звірів, які, 
таким чином, опинились перед за
грозою повного винищення. У 
повоєнний період в різних райо
нах країни вже налічувалось май
же 11 тисяч бобрів.

Які їх біологічні особливості? 
Насамперед те, що звірята ці — 
нічні, дуже обережні, полохливі. 
У денну пору вони відсиджують
ся у своїх «помешканнях», а вно
чі через підводний вхід вибираю
ться на водний простір Бобри 
полюбляють лісові водойми з бе
регами, які заросли деревами й 
чагарниками. Тут ви й можете по
бачити десятки конусовидних 
пеньків. Це — результат заготі
вель бобрами кормів. Своїми 
надзвичайно гострими зубами 
звірята буквально «зрубують» де-

рева будь-якої товщини. Принай
мні спеціалісти засвідчують, що 
бобер здатний підгризати дере
ва, стовбури яких у діаметрі ся
гають до одного метра. Кора й 
молоде пагіння йде на корм, а 
стовбури дерев природжені «ін
женери» використовують для бу
дівництва жител і навіть- гідних 
подиву гребель. «Хатки» вони 
зводять із скріпленого землею 
хмизу. Від них у різні боки роз
ходиться ціла система вкритих 
каналів. Рівень води в них регу
люється невисокою, але відносно 
довгою «дамбою». Влітку бобри 
полюбляють живитися водоростя
ми, не відмовляються і від при
бережних трав.

Полювання на цих коштовних 
гзіріа у нашій країні заборонено.

В. КРАМАРЕНКО, 
краєзнавець.

Операція „Пошук“

ма-шрут до
Г!РИ-БЇКТЛУЙ

«У СВІТІ ПРЕКРАСНОГО»
Щомісяця а Будинку 

культури імені Калініна 
Кіровоградського орде
на «Знак Пошани» заво
ду тракторних гідроаг
регатів проводяться змі
стовні вечори кіноклубу 
«У світі прекрасного».

Нещодавно любителі 
кіноклубу познайомили
ся з художником Кіро
воградських художньо- 
зиробничих майстерень 
художнього Фонду УРСР 
зетераном Великої Віт
чизняної війни АЛ. Г. 
Бондаренком та стар
шим науковим співробіт
ником картинної галереї 
Л. М. Поплевіною.

Заключна частина су
проводжується демон
струванням науково-по
пулярних, хронікально- 
документальних фільмів, 
концертними програма
ми. Останній «Гори- 
зонт-6» — цикл кінострі
чок познайомив глядачів 
з картинами про таїн
ства органної музики, 
про балерину Надію 
Павлову та скарбницею 
Тутанхамона.

В, ТРИГУБО8А, 
завідуюча культма
совим відділом Бу
динку культури іме
ні Калініна.
м. Кіровоград.

КУЛЬТАРМІЙЦЯМ-КВІ т и
ф ВІДБУВСЯ ТВОРЧИЙ ЗВІТ 
КОМПАНПВСЬКОГО РАЙОНУ.

На фото: виступає тан
цювальний колектив районно
го Будинку культури; зліва — 
у виконанні Г. ТІЛІШЕВ- 
СЬКОЇ звучить пісня «Я люб
лю свою землю».

КОЛЕКТИВІВ ХУДОЖНЬОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ

У дні, коли країною крокує фестиваль 
сільської художньої самодіяльності, по
мітно активізували свою роботу культар
мійці Комнаніївського району. Творчий 
звіт перед трудящими обласного центру 
вони розпочали театралізованою компози
цією «Нам не забути буремні роки», яка 
одна за одною розкрила сторінки слави ра
дянського народу, вписані в історію 
країни.

Звітний концерт відзначався цілеспрямо
ваністю, продуманою єдністю програми, в 
якій були твори про Комуністичну партію, 
В. І. Леніна, перемогу радянського наро
ду у Великій Вітчизняній війні, про 
дружбу народів нашої країни, працю на 
мирній ніші.

Кіровоградці. члени жюрі високо оціни

ли виконавську майстерність хорових ко
лективів ііечаївського, Лозуватського сіль
ських Будників культури та районного Бу
динку культури. Приємне враження спра
вили виступи танцювального колективу ра
йонного Будинку культури, який показав 
композицію бальних танців, український 
народний танок «Кружало», молдав
ський — «Молдовансску», солістів Л. Яро
шенко, Т. Кадпгроба, Г. Гілішевської — 
виконавиці російських народних пісень, 
чи (ця О. Мисової.

Дякуючи .за змістовний концерт, присут
ні піднесли компаніївцям квіти, представ
ники партійних І радянських організацій 
Ленінського району м. Кіровоірада пода
рували портрет В. 1. Леніна.

ІО. СТОРЧАК.

Про подвиги наших зем
ляків краєзнавець О. Фа 
Нагорний розповідав сту
дентам нашого інституту, 
вже не раз. Від нього ми 
почули про переможні 
рейди ПІДВОДНОГО ЧОВН* 
«Малютка», екіпаж якого 
топив ворожі транспорту 
під командуванням нашо
го земляка І. Фісановича,

і ось нова зустріч з ве
тераном. О. Ф. Нагорний 
повернувся з Молдавії. 
Він побував у селі Гура- 
Бунулуй. Там височить па
м’ятник 504 воїнам, як? 
героїчно загинули під час 
Яссо-Кишинівської опера«, 
ції. Серед полеглих — 43 
уродженці Кіроноградщи- 
ни. 26 з них — з Бобри- 
нецького району: Павло 
Бологур, Микола Байді- 
ков, Дмитро Бойко, Петро 
Бершадський, Петро Боні», 
даренко, Павло Вербовий,. 
Пилип Гамалий, Олексій 
Данишевський та інші і* 
земляки. Марія Микитівна 
Щербина з села Київки 
Долинського району •те
пер знає, де могила її си
на Василя. Збирається і 
Гуру-Букулуй Одарка Ва
силівна Ковтун з села 
Варварівни Петрівського 
району — там похований 
її чоловік Микола Сидо
рович...

Йдуть листи з Молдавії» 
Комсомольці колгоспу 
«Ністру» Ново-Аненського 
району взяли шефство 
над могилою своїх визво
лителів, підтримують те
пер зв’язки з «червоними 
слідопитами» Кіровоград- 
щини. Під час походу 
«Шляхами слави батьків», 
присвяченого 30-річчю 
Перемоги, юнаки та дівча
та Молдавії теж вирушили 
в дорогу маршрутом до 
Гури-Букулуй.

А. НАДІКОВ, 
студент Кіровоград» 
ського інституту сілм 
сі.когосподарськ о г а 
машинобудування.

За редактора 
М, СЕМЕНЮК
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І Київський
інженерно- 
будівельний
інститут
ОГОЛОШУЄ
ПРИМОК!
СТУДЕНТІВ
ма перші курен навчання 

н» 1975—-1976 навчальний 

рік

Миколаївський кораблебудівний інститут 
ім. адмірала С. 0. Макарова

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ в 1975 році СТУДЕНТІВ
НА ФАКУЛЬТЕТИ:

кораблебудівний, маши
нобудівний, електрооблад
нання суден зд спеціаль
ностями: суднобудування і 
судноремонт, обладнання і 
технологія зварювального 
виробництва, економіка і 
організація машинобудів
ної промисловості (спеціа
лізація—суднобудівна про*

мисг.овість), суднові маши
ни I механізми, суднові си
лові установки, двигуни 
внутрішнього згоряння, тур- 
бінобудування, холодильні 
і компресорні машини І 
установки.

Прийом заяв а 20 червня 
по 31 липня.

Вступні екзамени прово
дяться з 1 по 20 серпня. 
Студенти забезпечуються

стипендією у відповідності 
» існуючим положенням. 
Приїжджі забезпечуються 
гурт ожитком.

Заяви про прийом з не
обхідними документами 
згідно правил надсилати на 
адресу: 327000, м. Миколаїв 
(обласний), проспект Лені
на, 3. телефон: 4-01-20.

РЕКТОРАТ.

КАТЮЖАНСЬКЕ СЕРЕДНЄ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1 
ОГОЛОШУЄ НАПІР УЧНІВ 

па 1975-1970 
навчальїіий рік

Училище гогуе: механізаторів, електромонтерів та 
меліораторів сільського, водною юсподарства з та* 
кнх спеціальностей:

за спеціал ьностями? 
промислове і цивільне 
будівництво; архітектура 
(з відривом від виробни
цтв в); виробництво буді
вельних виробів та конст
рукцій; теплогазолоста- 
чання та вентиляція; во
допостачання та каналі
зація; міське будівницт
во; інженерна геодезія 
(з відривом від виробни
цтва); будівельні машини 
І устаткування; автомати« 
зація і комплексна меха
нізація будівництва; авто
матизовані системи керу
вання (з відривом від ви
робництва).

На асі спеціальності, 
крім архітектури, вступ
ники складають іспити з 
математики (письмово І 
усно); фізики (усно); ро
сійське? або української 
мови І літератури (твір).

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

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

Вступні Іспити проводя
ться: на навчання з від
ривом від виробництва з 
1 по 20 серпня; на на
вчання без • відриву від 
виробництва з 15 травня 
по 20 серпня (потоками).

До заяви на Ім’я рек
тора додаються: доку
мент про середню освіту 
(оригінал); характеристи
ка; медична довідка 
(форма N2 286); чотири 
фотокартки (без головно
го убору 3X4 см); витяг 
з трудової 
ної книжки 
працює).

Паспорт, 
квиток або 
доцтво і 
особисто.

Інститут
тон.

або колгссл- 
(для ТИХ, ХТО

військови? 
приписне СВІ- 

вступник подає

мм гуртсжи-

Адресе
252037, м. 
рянефлотський проспект, 
н

інституту’. 
Ниїв-37, Повіт-

РЕКТОРАТ,

УЛЬЯНОВСЬКЕ МІСЬКЕ ПТУ № 11
оголошує' прийом 

м спеціальностями (із 
строком навчання 1 рік): 

штукатур, тесляр, муляр- 
ппитковик - облицювальний; 
електрозварювальний;

Із строком навчання 
2 роки:

муляр - монтажник кон
струкцій; столяр (будівель
ний); муляр (будівельний); 
облицювальний - плитковик- 
мозаїчник; слюсар-сантех- 
НІК.

В училище приймаються 
юнаки І дівчата віком від

15 років і старші в осві
тою за 8—10 класів.

Учні перебувають не повному 
державному утриманні: анбел- 
печуються гуртожитком, харчу
ванням, одягом, в період иа- 
вчальио-виробничсТ практики 
одержують 33 пронекгн від вп- 
робленої суми їм зя успішне

учнів на 1975—1976 навчальний рік
Вступникам необхідно по

дати такі документи: заяву 
на ім’я директора училища; 
автобіографію; паспорт або 
свідоцтво про народження; 
документ про освіту; довід
ну з місця проживання з 
зазначенням складу сім ї; 
характеристику зі школи; 
чотири фотокартки розмі
ром 3X4 см; 
профілактичні

Документи 
в канцелярії 
висипаються 
том.

навчання заохочувальну сти
пендію в розмірі 10—30 карбо
ванців щомісяця.

Зараховані в училище на 
строй навчання 1 рік відвідува
тимуть загальноосвітню школу 
робітничої молоді, на строк ка
вчання два роки — здобувають 
спеціальність і середню освіту 
ва програмою училища. Ті. хто 
вакінчніь училище з відзнакою, 
направляються па навчання в 
середні і вищі учбові заклади.

Учні оволодівають, крім буді
вельно?, суміжними професія
ми; дівча і а професією друка
рок або іиаеіі жіночого одягу, 
юнаки одержують право на 
управління мотоциклом та ніно- 
демонстратора.

В училищі працюють гуртки 
художньої самодіяльності, пред
метні, спортивні секції.

Період навчання в учили
щі зараховується до трудо
вого стажу. Початок на
вчання а 1 вересня 1975 
року.

довідку про 
щеплення.
приймаються 
училища або 
цінним лис-

Адреса училища: м. Уль
яновка, Кіровоградська об
ласть, вуя. Леніна, 21.

ДИРЕКЦІЯ.

Український інститут 
інженерів водного 

господарства 
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 

НА ПЕРШИЙ КУРС 1975—1976 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА 
НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ:

проектування та будівництва гідроме
ліоративних систем — готують інжене* 
рів-гідротехиіків за спеціальностями: бу
дівництва, експлуатації те автоматизації 
меліоративних систем — «Гідромеліора
ція» та іпжеиерів-ехономістіа за спеці
альністю економіка і організація водно« 
го господарства.

Гідромеханічний *— готу« Інженерів* 
гідротехніків за спеціальністю гідротех
нічне будівництво річкових споруд Т8 
гід ооелектростаиці й,

Будівельний — готу« іяженерів-булі* 
мльишйв вз спеціальністю: а) водопо
стачання І каналізація; б) промислове І 
цивільне будівництво.

Механічний — готує Іпженерів-механР 
ків за спешальпістю механізація гідро
меліоративних робіт.

Торфовий — готує гірничих Інженерів 
за спеціальністю: технологія і комплекс
на механізація розробки торфових ро
довищ.

Заяви приймаються 8 20 червня по 
Зі липня.

В эаяв(, яка подається на ім’я ректо
ра. потрібно зазначити обраний факуль
тет і спеціальність.

До заяви додаються: документ про се
редню освіту (в оригіналі), характерис
тика для вступу до вузу,' медична довід
ка (форма № 286), чотири фотокартки 
(розміром 3X4 см).

Прибувши до інституту, вступник по
дає особисто: паспорт, військовий кви
ток. приписне СВІДОЦТВО.

Особи, які мають стаж практичної ро
бот» не менше двох років, або направ
лені па навчання, подають витяг а тру
дової книжки, завірений керівником під
приємства або установи.

Вступи! екзамени з I по 20 серпня.
Вступники па всі факультети склада

ють екзамени з таких дисциплін: україн
ської або російської мови та літератури 
(твір), математики (письмово І усно), 
фізики (усно)..

Зараховані до інституту одержують 
стипендію і забезпечуються гуртожит
ком па загальних підставах.

Адреса Інституту: 266000, м. Ровно, 
вул. Ленінська, II. Телефон 2-12-59, Ук
раїнський Інститут Інженерів водною 
господарства.

Із строком навчання 3 роки:
трактористн-машиністи широкого профілю і агрслЬ: 

сомеліоратйвипх робіт; механізаторі) меліоративних 
робіт; меліоратори; електромонтері) сільської елек
трифікації і зв’язку; машиністи екскаваторів (строй 
навчання для демобілізованих з лав Радянської Аре 
мії —- 8 місяців); машиністи бульдозерів, скреперів, 
грейдерів (строк навчання для демобілізованих з лаз 
Радянської Армії 8 місяців).

Умови прийому:
Приймаються юнаки та дівчата, які закінчили 8-> 

10 класів, не молодші 15 років (іа початок вступних 
ІСПИТІВ.

Учні, пю успішно закінчили училище з трирічним 
строком навчання, одержують диплом про середню 
освіту і спеціальність, їм присвоюється підвищений 
розряд. Учні мають право вступати до вищих учбо
вих закладів нарівні з випускниками середніх шкіл.

До заяви слід долати такі документи:
Свідоцтво про народження, документ яро освіту 

(оригінал), довідку про стан здоров’я (форма 
№ 286), автобіографію, три фотокартки (без голов
ного убору, розміром 3X4 см).

Учні забезпечуються:
спецодягом (безкоштовно), триразовим харчуван

ням, стипендією (10—20 карбованців на місяць) та 
гуртожитком.

Демобілізовані з лав Радянської Армії, які на
вчаються за спеціальностями машиністів екскавато
рів, машиністів бульдозерів, скреперів і грейдерів, 
одепжуіоть-стипендію 85 карбованців.

Початок запять 1 вересня.
Адреса училища: Київська область, ВишгородськнЙ 

район, с. Катюжанча.
Від Києва їхати із етапнії «.Полісся» до пл. Шев

ченка автобусом Київ — Іванків до села Катюжанкн, 
ДИРЕКЦІЯ-

С..........—---------------- ----------  ■ • : ■■---------------------

КОМПАНІЇВСЬКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА І КУРС

НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

РЕКТОРАТ.

Технікум готує ветеринарних фельдшерів для робо 
ти в колгоспах, радгоспах, ветеринарних лікарнях, 
ветлабораторіях, м’ясоконтрольипх станція.7., м’ясо
комбінатах.

Крім того, випускники набувають додаткові про» 
фесії техніка штучного осімепінпя та шофера-люби
теля.

Строк навчання 3 роки 6 місяців.
Вступники складають екзамени з української мови 

(диктант) 1 математики (усно).
Заяви приймаються до 31 липня 1975 роду. Де 

заяви на ім’я директора слід долати свідоцтво про 
освіту за 8 класів (оригінал), медичну довідку (фор» 
ма № 286). 4 фотокартки (3X4 см).

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
При технікумі з 15 липня будуть працювати під ген 

товчі курси.
Адреса: смт. Компановка, ветеринарний технікум.

ДИРЕКЦІЯ- ‘
■■ввииявяввивииивввиввииввюмвіииявиианкияизгаЕїс?'

львівський поліграфічний технікум
оголошує прийом учні» на 1975—1979 навчальний рік

На стаціонарному відділенні технікум го
тує: ,

») на базі неповної середньої школи — 
техніків-технологів по виготовленню форм 
високого друку; техніків-технологів по дру
карських процесах високого друку; техні
ків-технологів плоского друку;

б) на базі середньої школи — тохніків- 
мєхйніків по експлуатації поліграфічних 
машин те устаткування; бухгалтерів для

роботи на поліграфічних підприємствах.
На заочному відділенні технікум готує:
а) ка базі неповної та середньої школи 

—- техніків-технологів по виготовленню 
форм високого друку; тохнікіе-технологів 
по друкарських процесах високого друку; 
техніків-технологів плоского друку; техні- 
нів-технологів брошуру вально-палітурного 
виробництва;

б) на базі середньої школи — бухгалге-

рів для роботи на поліграфічних підпри
ємствах.

Вступники здають вступні екзамени:
в) на базі неповної середньої школи — 

українську або російську мову (диктант), 
математику (усно);

б) на базі середньої школи 
ську або російську мову 
(твір), математику (усно).

Для вступу потрібно подати 
цтво про освіту (в оригіналі), 
відку (форма № 286), чотири 
(3X4 см).

Заяви приймаються на стаціонарному 
відділенні:

на базі неповної середньої школи з 1 
червня по ЗІ липня 1975 року; на базі се
редньої школи 
1975 року.

На заочному 
10 серпня 1975

Вступні екзамени проводяться 
серпня 1975 року.

Адреса технікуму: 290004, м. ЛьвІв-4, 
г»л. Радянська, 1.

— україн- 
I літературу

заяву, свідо- 
медичну до- 

фотокартки

*-

4

яиииишииитяииииииитаїна Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

Л К СМ У, г. Кировоград,

316050. ГСП, Кіроеогрвд-50, вуй. Луначарсьиого, 36. 
Телефон»« відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жиле — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій* 
еьково-лвтріоіичиого виховання гв спорту — 2-46-67,

Друкарня їм, Г. М, Димнтрова
обласного управління у справах вндавшштв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
/у. м. Кіровоград, вул. Гліньи, 2.
‘ -д.
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