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I Контрольный экас ; ;
Студентський форум за безпеку 

та співробітництво
ХЕЛЬСШКї. (ТАРС)'. ГІрстягом п'яти днів .тут, з 

Хельсїикському технологічному інституті, проходив 
міжвар6дни:'і студентський форум у питання^ безпе
ки та’ спївробі гнвцтва. Він був скликаний з інінівтиза 
МСС і Союзу студентських корпорацій Фінляндії.

У роботі форуму взяли участь близько 60 націо-, 
кальних, регіональних і міжнародних організацій, у 
тому числі ЮНЕСКО і Всесвітня Рада Миру.

Учасники форуму обговорили завдання прогресне- 
пого студентства в боротьбі народів за міцний мир і 
міжнародну безпеку їх вклад у кампанію солідар
ності з боротьбою народів Чілі. Індокитаю, арабських 
країн, національно-визвольних рухів, прогресивних 
сил усього світу.

ЖИТИ І ПРВЦЮВЛТИ П0-К0Н9НІСТИЧН0МУ
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розв'язанні най-

.яться над

Ударним загоном у 
складніших завдань комуністичного бу
дівництва наша партія завжди вважала 
-молодь і її авангард — Ленінський ком- 
^мол. Нині в народному господарстві 
країни працює понад тридцять мільйо
нів молодих робітників, колгоспників, 

і інтелігенції, з них у нашій республіці — 
І понад шість мільйонів. Юнаї^и й дівчата 

виступають ініціаторами патріотичних 
ПОЧЙНІЗ; пліч-о-пліч з батьк; ми, ветера
нами праці самовіддано трудяті 
втіленням у життя рішень I.XXIV з’їзду 
КПРС, завдань п'ятирічки. Сила комсо- 

; молу, як вірного помічника і резерву 
КПРС, проявляється в ідейній перекона
ності усіх членів Спілки, в їх еідданості 

і справі великого Леніна.
Питанням дальшого поліпшення робо- 

; ти комсомольських організацій респ.уб- 
j ліки по вихованню молоді в дусі кому

ністичної мооалі був присвячений V пле
нум ЦК ЛКСМ України, який відбувся у 
Києві.

Доповідач — перший секретар ЦК 
ЛКСААУ А. І. Корнієнко, виступаючі пер
ший секретар Харківського обкому ком
сомолу В. П. Дуравкін, секретар коміте
ту ЛКСМУ Київського політехнічного 
інституту Я. Б. Козліковський, директор 

-^авлиської середньої школи імені Су- 
I "хомлинського Кіровоградської області 
■' М. І. Кодак та інші відзначали, що під 

керівництвом партійних організацій 
більшість комітетів комсомолу останнім 
часом поліпшили ідейно-виховну робо- 

і ту, постійно дбають про виховання ак- 
- тивних і переконаних борців за кому- 
; нізм, уміло мобілізовують юнаків і дів

чат на розв’язання конкретних завдань 
господарського і культурного будівни
цтва, вплизають на всі сторони життя, 
праці, навчання, побуту і відпочинку.

Комсомольці і молодь Радянської Ук
раїни, як і всієї нашої соціалістичної 

■ Вітчизни, всім серцем схвалюють і гаря
че підтоимують внутрішню і зовнішню 
політику Комуністичної партії, плодо
творну діяльність Центрального Комі
тету, його Політбюро, Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва, спрямовану на здійснення Програ- 

• ми комуністичного творення, зміцнення 
‘ миру в усьому світі. .

Нову хвилю трудового і політичного 
І піднесення викликала у молодого поко

ління постанова квітневого (1975 р.) Плє- 
; нуму L1K КПРС про скликання чергового 
Y XXV з їзду КПРС. Промовці оозповіда- 
J ли про те, що юнаки і дівчата респуб

ліки, ставши на передз’їздівську вахту 
трудової доблесті, спрямовують ініціа
тиву і творчий пошук на неухильне під
вищення ефективності суспільного ви
робництва. 70 тисяч молодих виробнич
ників республіки, понад 2 тисячі комсо
мольсько-молодіжних колективів допо- 

! віли про дострокове завершення п'яти
річних завдань.

На пленумі підкреслювалось, що зро
стання масштабів і складності завдань 
на сучасному етапі ставлять особливо 
відповідальні завдання перед комсо
мольськими організаціями в справі 
формування у молоді таких якостей, як 
почуття господаря своєї країни, глибо
ке розуміння того, що визначальним 
моральним принципом юнаків і дівчат є 
самовіддана праця в ім’я любимої Бать
ківщини.

По-ударному трудиться колектив мо
лодих залізничників депо станції Гре
бінка ча Полтавщині, який за почином 
московських комсомольців включив до 
свого складу Героїв Радянського Союзу 
Олександоа Матросова і Григорія Ка- 
гамлика. На рахунку цього екіпажу 16 ти- 

іГ^сяч тонн народногосподарських ванта- 
• жів, 8 тисяч з них перевіз молодий ко

муніст, помічник машиніста тепловоза, 
член LIК ВЛКСМ Іван Щербак,

Доповідач і промовці говорили про 
те, що палке прагнення звеличити рідну 
Вітчизну, примножити славні традиції 
старших поколінь веде до нових звер
шень у праці і навчанні мільйони моло
дих-будівників комунізму, У творчому 

змаганні виросли тисячі чудових май
стрів своєї справи, людей високого обо
в’язку, серед них —- вихованці комсо
молу, Герої Соціалістичної Праці Віктор 
Нікітенко, Григорій Моцак, Марія Ко
ротка, Устина Лендюк, лауреати премії 
Ленінського комсомолу Омелян Пару
бок, Валентина Павлова та багато інших.

Близькими і нерозривними є поняття 
мораль і праця, ска?ав,у своєму виступі 
відомий кукурудзовод, пачковий меха
нізованої ланки колгоспу, імені Леніна 
Черкаського району Черкаської області 
Герой Соціалістичної Праці М. В. Прих- 
но. Про це переконливо свідчить і при-, 
кпад нашої комсомольсько-молодіжної 
ланки. Торік ми одержали по 85,7 
центнера кукурудзи, а в нинішньому ро
ці зобов'язалися виростити вже по 100 
центнерів на кожному гектарі. • . •

Сьогодні понад 800 тисяч юнаків і 
дівчат — ударники комуністичної праці, 
і мільйон 200 тисяч — виборюють це 
почесне звання. Комітетам комсомолу, 
говорили учасники пленуму, разом з 
профспілками необхідно всемірно роз
вивати патріотичний рух за комуністич
не ставлення до праці, добиватися, щоб 
все більше юнаків і дівчат проходили в 
ньому школу трудового гарту.

Справжньою школою трудового гарту 
молоді, перевіркою її громадянської 
мужності с ударні комсомольські будо
ви, на яких трудиться понад 50 тисяч 
членів ВЛКСМ. Тисячі посланців України 
працюють на будівництва КамАЗу, Бай- 
кало-Амурської магістралі та інших бу
довах країни. При активній участі ком
сомольців і молоді зведено цілий ряд 
сучасних об’єктів на селі.

У трудовому вихованні молодої робіт
ничої зміни комітети комсомолу повинні 
підносити мобіпізуючу роль соціалістич
ного змагання повніше використовувати 
можливості виробничих колективів, про
пагувати трудову доблесть героїв праці, 
досвід передовиків і новаторів. Разом 
з тим відзначалося, що в деяких органі
заціях ЛКСМ України, зокрема Він
ницької Запорізької, Ровенської та ін
ших областей, допускається формалізм 
у соціалістичному змаганні, частина мо
лоді не підвищує свого професійного 
рівня.

На пленумі йшлося про посилення ро
боти по підготовці гідної зміни робітни
чого класу і колгоспного селянства. Що
року в народне господарство республі
ки приходить більш як півмільйониа 
армія випускників шкіл і професійно- 
технічних училищ.

Зараз в республіці понад 170 тисяч кад
рових робітників, передовиків і новато
рів виробництва працюють наставниками 
молоді. Треба подбати,' щоб рух настав
ників і надалі ширився, щоб він охопив 
всі сфери народного • господарстза, 
особливо сільськогосподарське вироб
ництво.

Важлива роль у формуванні комуніс
тичних рис людини-творця, наголосив 
бригадир вибійників Марганецького гір- 
ничозбагачувального комбінату Дніпро
петровської області Д. Д. Неговоров, 
відіграє комсомольсько-молодіжний ко
лектив. Але справжнім наставником віч 
стає лише тоді, коли йому доручають 
конкретну справу, коли він ставить пе
ред собою певні завдання, вміє вибрати 
головний напрямок у роботі. Ці якості, 
говорить передовий робітник, характе
ризують діяльність багатьох комсомоль
ських організацій Дніпропетровщини, 
зокрема шахти N2 47, агрегатного заво
ду, рудника імені Дзержинського в 
Кривому Розі.

Велику увагу на пленумі було приді
лено роботі комсомольських організацій 
навчальних закладів. Відзначалося, що 
минулого навчального року кожен сьо
мий студент в республіці склав екзаме
наційну сесію тільки на «відмінної». 
Слід ширше впроваджувати досвід 
комплексного планування ідейно-вихов
ної роботи на весь період навчання.

раї н и
Про це, зокрема, говорили у своїх ви
ступах перший секретар Ворошилов- 
градського обкому комсомолу О. І. 
Котляр, старший науковий співробітник 
Інституту філософії АН УРСР Є. К. Ду- 
луман та інші-. .

В центрі уваги учасників пленуму бу
ли також питання патріотичного й інтер
національного виховання молоді. Наго
лошувалось, що патріотизм та інтерна
ціоналізм, як духовні .цінності радян
ського народу, стають активними і дійо
вими .лише при. умові органічного поєд- 

.наннл їх у повсякденному, ЖИТТІ 3 ВОЙОВ
НИЧОЮ; непримиренністю до ворожої 
нам Ідеології, підступних дій україн
ського буржуазного націоналізму і сіо
нізму. Це обумовлює виняткову важли
вість формувань.? у юнаків і дівчат гли- 
бокої класової самосвідомості і високої 
громадської відповідальності.

Особлива роль у формуванні комуніс
тичної свідомості молоді належить полі
тичній освіті. Більшість комітетів комсо
молу республіки підвищили рівень орга
нізації марксистсько-ленінського на
вчання юнаків і дівчат 3 кожним роком 
все активніше застосовуються такі фор
ми навчання, як Ленінські уроки, обго
ворення рефератів, теоретичні конфе
ренції. Багато робиться для того, щоб 
слухачі гуртків і семінарів уміло керу
валися набутими знаннями в практичній 
діяльності. Однак в ряді областей, зо
крема Чернігівській, Чернівецькій, За
карпатській, Волинській, в цій справі ще 
мають місце недоліки і упущення. Низь
кий ідейно-теоретичний рівень окремих 
занять, переноси значно знижують їх 
ефективність. Нерідко комсомольські 
організації не вміють організовувати на
лежним чином навчання, не враховують 
освітній рівень, професійні запити, віко
ві особливості. Не повністю вирішено і 
питання добору кадрів пропагандистів.

Учасники пленуму гозорили про необ
хідність поглиблення боротьби з пере
житками минулого в свідомості людей, 
релігійною ідеологією. Наголошувалось, 
що ефективність атеїстичного вихован
ня забезпечується перш за все копіткою 
індивідуальною роботою. Релігійним 
обрядам слід протиставити сповнені 
глибокого змісту та емоційності радян
ські обряди і ритуали, молодіжні свята.

З метою дальшого посилення класо
вого виховання молоді треба повніше 
використовувати різноманітні форми ма- 
ссво-політичної роботи, створювати за 
"-'икпадом комсомольських організацій 
Львівської, Одеської областей, міста 
Жданоаа постійно діючі семінари, шко
ли наступальної пропаганди, громад
сько-політичні клуби імені Ярослава Га- 
лана та інші.

Цікавий, змістовний досвід патріотич
ного виховання молоді нагромадили 
комсомольські організації в період під
готовки і святхування 30-річчя визволен
ня Радянської України від німецько-фа
шистських загарбників, 30-річчя Великої 
Перемоги. Традиційними стали в рес
публіці мітинги-меморіали, реквієми, 
урочисті лінійки біля пам'ятників і обе
лісків, Тижні пам'яті героїв.

Вирішальне значення в комуністично
му вихованні молоді, прищепленні їй 
високих моралььо-політичних якостей, 
підкреслювали промовці, належить пер
винним комсомольським організаціям. 
Саме тут юнаки і дівчата проходять 
школу політичного гарту, виховуються 
ідейно переконаними бійцями за кому
нізм. Першочергове завдання первин
них комсомольських організацій — за
безпечити активне і дійове утвердження 
принципів морального кодексу будівни
ка комунізму у життєві правила і норми 
поведінки кожної молодої людини, ши
роко розгорнути змагання під девізом 
«П ятирічці — переможний фініш! XXV 
з'їзду КПРС — ударну працю, високу 
якість роботи, відмінне навчання!».

На пленумі відзначалось, що в даль
шому організаційно-політичному зміц
ненні рядів ВЛКСМ, посиленні ідейного 
і класового загартування юнаків і дівчаг

необхідно повною мірою використати 
обмін комсомольських документів. Пер
ший секретар Сіаробешівського райко
му комсомолу Донецької області В. Г. 
Полтавський розповів, що в ході цього 
важливого заходу райком ЛКСМУ прак
тикує бесіди ветеранів партії, учасників 
Великої Вітчизняної війни, героїв праці 
і передовиків виробництва з комсо
мольцями, на яких порушуються питан
ня морального обличчя молодої люди
ни, .естетичного виховання юнаків та 
дівчат.
г Відбулася грунтовна розмова пре- не- І 
обхідність повсякденно вдосконалювати 
форми і методи внутріспілкової роботи, 
піднести її на рівень завдань сучасності. Я 
Слід всіляко поширювати і розвивати 
ініціативу членів ВЛКСМ, сприяти даль- ■' 
шому розгортанню внутріспілкової де
мократії, дійової критики і самокритики, 
особливо критики знизу, зміцненню 
комсомольської дисципліни. Справж-

. ньою школою виховання членів ВЛКС/Л 
повинні стати комсомольські збори, на І 
яких необхідно обговорювати актуальні 
питання життя Спілки.

Взаємна вимогливість, критична оцін
ка результатів своєї праці, вболівання 
кожного за честь підприємства характе
ризує, наприклад, діяльність комсомоль
ської організації одеського заводу 
«Будгідравліка». Тут переважна біль
шість комсомольців — ударники кому- ] 
ністичної праці Серед молоді немає ьі 
невиконуючих норм виробітку, випадків ї 
порушення трудової дисципліни, гро
мадського порядку. Виключно важливе | 
значення у цьому має гласність, обгово- я 
рення на відкритих комсомольських І, 
зборах всього того, що не сумісне із 
званням члена ВЛКСМ. І таких колек
тивів в республіці немало.

Доповідач і промовці підкреслювали, 
що поліпшення всієї діяльності коміте
тів ЛКСМУ по моральному вихованню 
молоді вирішальною мірою залежить 
від комсомольських кадрів, їх ідейної 
переконаності, політичної зрілості, пар
тійної принциповості, широти кругозору 
і організаторських якостей.

Про ідейне та естетичне виховання 
молоді, шефство театрів над виробничи
ми колективами говорив у своєму висту
пі перший заступник міністра культури 
УРСР Я. Д. Вітошинський. Промовець 
наголосив, що у тісному співробітництві 
з органами культури, профспілками 
комсомольським організаціям потрібно 
дбати про якнайефективніше викори
стання культуоно-освітніх закладів, про 
перетворення їх у справжні центри ко
муністичного виховання молоді, іреба 
створити в кожному клубі. музеї, 
бібліотеці таку атмосферу, в якій би мо
лода людина почувала себе не тільки 
глядачем, слухачем, але й господарем, 
безпосереднім учасником всіх важли
вих заходів, повною мірою проявила 
свої здібності і обдарування.

Велика увага в доповіді і виступах го
лови Комітету по фізичній культурі і 
спорту при Раді Міністрів УРСР М. М. 
Баки, першого секретаря Львівського 
обкому комсомолу М. Л. Шпількова, 
міністра юстиції УРСР В. Г. Зайчука бу
ла приділена дальшому розвитку фіз
культурної і спортивно-масової роботи, 
підвищенню ролі комсомольських орга
нізацій у зміцненні соціалістичної за
конності і правопорядку, посиленню бо
ротьби з пияцтвом, іншими антиподами 
нашої моралі. Значне місце у виступах 
зайняли питання роботи комсомоль
ських організацій з молодими сім ями.

Пленум підкреслив велике значення 
засобів масової інформації і пропаган
ди, зокрема молодіжної преси, моло
діжних програм телебачення і радіо, в 
справі виховання молоді в дусі високих 
ідеалів комунізму.

В обговореному питанні прийнято від
повідну постанову.

У роботі пленуму взяв участь і висту
пив кандидат у члени Політбюро, секре
тар 11К Компартії України В Ю Ма- 
ланчук,

(РАТАУ).
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£? ПОНЯТТЯ, зміст яких важко окрес- 
лити якимись межами. До них, по 

праву, належить і таке містке поняття як 
успіх. Та стосовно будь-якої галузі воно 
обов’язково визначається мірою корис- 
ного остаточних результатів. Це — як 
правило, і згадалося воно мені, коли до
велося нещодавно аналізувати роботу 
районного штабу «Комсомольського 
прожектора». Період був взятий від ча
су створення штабу в Кіровському рай
комі комсомолу. Відтоді минуло майже 
півтора року, і за цей час були й успіхи 
і протилежне їм. А головне — зібрали 
певний досвід ведення питань комсо
мольського контролю.

Райком комсомолу, районний штаб 
«Комсомольського прожектора» вважає 
головною запорукою успіху справ до
зорців — навчання «прожектористів». 
Основною формою обрали семінари, 
причому проводимо їх за сферами зай
нятості у виробництві. Це дозволяє ста
вити перед-штабами «КП» більш кон
кретні питання, підходити диференційо
вано до рішення різних проблем вироб
ничого життя молодіжних колективів. 
Прзктика показала, що проводити такі 
семінари найбільш доцільно раз в два- 
три місяці.

На першому після звітно-виборчої 
кампанії семінарі районний штаб «Ком
сомольського прожектора» познайомив 
прожектористів з нови/л положенням 
«КП», звернув увагу на зміни, що з'яви
лися в цьому документі. А вже на дру
гий семінар на обговорення винесли ре
комендації по проведенню рейдів, спи
сок необхідної документації для штабів 
і постів, положення по проведенню ог
ляду роботи штабів і постів «КП». Ос
танній документ районний штаб «Ком
сомольського прожектора» розробив 
так, що штаби і пости можуть включи
тися в огляд практично в будь-який час; 
ВИСОКИЙ рівень навчання цієї кате- 
° горії комсомольського активу, зви
чайно, ще не вирішує цілком усіх проб
лем ефективної роботи «Комсомоль
ського прожектора». Адже дієвість «КП» 
полягає і в оперативності та гласності 
його роботи у високій якості його рей
дових матеріалів.

Саме в цьому напрямку акцентували 
свою роботу члени штабу Кіровоград
ського заводу радіовиробів. Вони пра
цюють творчо. Люблять комсомольці і

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ гаря- 
жнивна пора. «Уро- 

жай-75» — яким він буде? 
Це питання хвилює кожного 
«прожекториста» нашої об
ласті.

В народі кажуть, що посі
єш, те й пожнеш. В значній 
мірі це так. Але є й інше при
слів’я: «Не той хліб, що па 
полі, а той, що в коморі». 
Ось чому кожен штаб і пост 
«КП» колгоспів повинен всю 
свою роботу спрямувати 
те, щоб допомогти 
ствам у виявлені 
всіх перешкод, які 
під час жнив.

Більшість комітетів 
перші іній х комсомольських 
иізацііі колгоспів 
Добровелнчківського, 
го та інших районів ще з почат
ку підготовки до весняної сівби 
переглянули плани робіт дозор
ців — провели необхідні ЗМІЇНІ І! 
структурі «КП», створили різно- 
манітпі цільові пости: «Посівна- 
75», «Хліб третього мільярду», 
«Дозор зерновим», «Колосок», 
«Урожай-75», аУрожай завер
шального» і т. д.

на 
господар- 

і усуненні 
стрінуться

комсомолу 
орга- 

Знам’янського, 
Долннсько-

„МОЛОДИМ КОМУНАР“

молодь СКБ, наприклад, свою стіннівку 
«Комсомольської о прожектора» за влуч
ність, за те, що не дає «спокою» по
рушникам трудової дисципліни. Та й 
самі дозорці оперативно інформують 
молодь про ті чи інші недоліки у вироб
ничому житті колективу, намагаються не 
просто констатувати факти, а зробити 
висновки, пробудити громадську думку, 
добитися вжиття заходів на кожний свій 
виступ.

Запам'ятався, мабуть, багатьом в СКБ рейд 
штабу «КП» но виявленню страт робочого ча
су при проектуванні. В результаті глибокого 
вивчення причин марнотратства дорогоцінних 
хвилин учасники рейду висунули цінну 
позицію по удосконаленню нормування

про- 
КОН-

ЗА ВСЕ
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буд». Спеціальні «випуски «блискавок», «про
жектористів» цих підприємств завжди гострі, 
мають конкретну критичну спрямованість. Так, 
на будівництві -215-квартирного житлового 
будинку в комсомольсько-молодіжному колек
тиві, очолюваному О. I. Полтавським, ре
зультати соцзмагапня підбиваються щозміни. 
Штаб «КП» БУ-3 комбінату «Кіровоградваж- ' 
буд» оцінив усі позитивні наслідки такої опе
ративності у веденні соцзмагапня і звернувся 
до коМсдмольських організацій інших управ
лінь Із закликом 'удосконалювати трудове су
перництво в комсомольсько-молодіжних ко
лективах. Не підмінюючи ні в якому разі 
функції комітетів, «прожектористи» досить 
по-діловому сприяють тому, щоб вище підня
ти роль змагання в житті робітничої молоді.

Говорити про успіхи в роботі район
ного штабу «Комсомольського прожек- 

поминувши й 
упущен-

БОИОВИТІСТЬ І
структорських робіт. І цс дозволило значно 
скоротити етапи проектування деяких розро
бок. ’ '

Або ось рейд по виявленню причин недопо- 
стачания комплектних виробів, через що пе
ред загрозою стали строки виходу дослідних 
конструкторських розробок, — він «підстьоб
нув» і відділ комплектації та постачання.

В усіх своїх починаннях «прожекто
ристи» СКБ заводу співробітничають з 
групою народного контролю, як прави
ло, спільно проводять рейди.

Райком комсомолу разом із район
ним штабом «Комсомольського прожек
тора» узагальнили досвід роботи дозор
ців СКБ Кіровоградського заводу радіо- 
виробів і рекомендували творчо вико
ристати його всім штабам і постам Кі
ровського району.

ТЗ ОПОВИТИМИ і авторитетними стали 
наші органи комсомольського конт

ролю. До їх голосу прислухаються. І це 
зрозуміло, бо не обходять вони будь- 
яких проявів безгосподарності, пору
шень, які трапляються в житті колекти
вів, а побуті. А найперше тому, що во
ни виступають мобілізуючою силою в 
організації і розгортанні соціалістично
го змагання між молодими трудівни
ками.

По-бойопому, цілеспрямовано працюють 
штаби «КП» Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів, комбінату «КІрсвоград- 
пажбуд», БУ-200, ІІМК-552, автобази «Сіль-

тора», 
недоліки чи , _ . 
ня — значить однобо
ко оцінити 
«довжиною» в півто
ра роки. А в комп
лексі позитивних до
сягнень дозорців, на 
жаль, є ще й серйоз
ні прорахунки ок- 
постів. Турботу ви- 

«Комсомольського 
____ '__ _ ВЦ 2.і залізобетонних 

виробів «Сільбуду». Тут пости «КП» не 
мають планів роботи, «прожектористи» 
байдуже ставляться до фактів невико
нання виробничих завдань молоддю. 
Пости на підприємстві існують фор
мально.

Зараз, коли вся наша країна готуєть
ся гідно зустріти XXV з їзд КПРС, коли 
на підприємствах трудівники беруть під
вищені соціалістичні зобов'язання на
зустріч цій важливій події, роль і авто- | 
ритет комсомольського контролю зрос
тає. Тисячі «прожектористів» підмічають 
і викривають недоліки у виробництві, 
залучають молодь до боротьби за по
ліпшення якості продукції, що випуска
ється, ведуть рішучу боротьбу з усіма 
прорахунками, які заважають нормаль
но жити і працювати. Так вони розумі
ють своє головне комсомольське дору
чення.

досвід

.іремих штабів 
кликає стан справ 
прожектора» на заводі

В. КАЛИНА, 
другий секретар Кіровського РК 
ЛКСМУ, начальник районного 
штабу «Комсомольського прожек
тора».

м. Кіровоград.НА ПОКЛИК ЖНИВВСЕГОТОВНІСТЬ
• Рекомендує штаб «КП»
П РОТЕ ще не скрізь дозор- 
■■ ці визначили місце в цій 
важливій сільськогосподар
ській кампанії. Сьогодні ми 
пропонуємо для широкого ко
ла «прожектористів», комсо
мольських активістів реко
мендації по організації рейду 
«КП» по підготовці і прове
денню жнив.

Правильно роблять ті комі
тети комсомолу колгоспів, які 
на період збирання урожаю 
створюють центральні штаби 
«КП> чи то «Урожай-75», чи 
то «Жннва-75», при яких ор
ганізовуються відділкові пос
ти «КП» «Колосок», «Хліб» 

та інші. Потрібно на кожній

відділкові» бригаді, на токах, 
полях 
яких широко 
весь ':~ 
змагання на жнивах. В блис
кавках, листівках, 
листах кликати 
працю кожного 
жниваря.

Мета рейду — організація 
діючого комсомольського 
контролю на всіх етапах зби
рання урожаю, залучення ак
тивістів «КП», всієї сільської 
молоді для надання практич
ної допомоги господарствам 
у розв'язанні таких завдань: 

своєчасна 1 якісна підготов
ка всієї збиральної техніки і 
транспортних засобів, організація

виставити стенди, на 
висвітлювати 

хід соціалістичного

вітальиих 
на ударну 

молодого

їх технічного обслуговування і 
оперативного ремонту в період 
збирання. (Необхідно подати 
практичну допомогу господарст
вам в організації цілодобової ро
боти центральних ремонтних май
стерень, в комплектації їх необ
хідними інструментами, устатку
ванням і ін.);

організація чіткої роботи то
ків, елеваторів, приймальних 
пунктів;

ліквідація втрат в ході зби
рання, транспортування, прийому 
і збереження урожаю;

охорона урожаю від пожеж; 
організція побутового І культур

ного обслуговування учасників 
збирання урожаю.

Кожен виявлений і усуне
ний вами, «прожектористи», 
недолік, принесе важливу ко
ристь вашому господарству.

То ж докладемо всі свої 
зусилля на боротьбу за тре
тій український мільярд.

Сторінка 
обласного штабу 

„Комсомольського 
прожектора“ 
Випуск № З

В попередній сторінці 
обласного штабу «Комсо
мольського прожектора» 
була вміщена анкета «МК» 
«Комсомольський про
жектор» — яким йому бу
ти». Нині на запитання 
анкети відповідають май
стер виробничого навчан
ня, начальник штабу «КП» 
Знам’янського ТУ № 2 
В. Пономар, механік, на
чальник штабу «КП» кол
госпу імені Леніна Ново- 
архангельського району 
В. Поліщук та секретар 
комсомольської організа
ції колгоспу «Україна» 
Новоархангельського ра
йону О. Сербін.

«ПРИНЦИПОВІСТЬ
ОЗНАКА

ЩИРОСТІ»

«НЕ ХОЧЕМО ПІДВОДИТИ НОВОСЕЛІВ»
Під таким заголовком у номері «Молодого комунара» за 

31 травня в колективному листі групи будівельників гострій 
критиці піддавалася робота постачальників, зокрема об’єднан
ня «Кіровоградзалізобстон» (директор Є. Г. Крючков) та уп
равління виробничо-технічної комплектації комбінату «Кірово- 
градважбуд» (начальник А. II. Швець),

Факти, наведені в листі, як повідомив редакції тов. Л. її. Швець, пов
ністю відповідають дійсності. Справа в тому, як наголошує пін, що 
постачальник гіпсолрокату їхнього упрвлГнпя — Криворізьке виробниче 
управління № 2 - простояв в першому кварталі два місяці на ремонті. 
Досить навести одну цифру — за перший квартал було недодано 12 615 
квадратних метрів гінсопрокатннх моделей, щеб зрозуміти, як важко 
довелося працювати будівельникам.

В травні — червні становище поступово виправляється. На 
останній параді начальник дільниці тов. Полтавський прийняв 
рішення скоротити кількість типових розмірів плит основи під
логи. Це дасть можливість повністю виконати завдання 
комплектації об’єктів гіпсопрокатом.

«НА ЛИСЦІ СТІННІВКИ - ПОРОЖНЬО»

В номері за 29 березня під таким заголовком був опубліко
ваний рейдовий матеріал обласного штабу «Комсомольського 
прожектора», в якому, зокрема, критикувалася незадовільна 
робота штабі' «І\П» швейної фабрики міста Олександрії. 

пілпонємс™»0Ггі |1?пчан,,я «кретар комсомольської організації цього 
піопою пов,Д°м»ла редакції, що критика визнана
му засі\?ннІ Т молол,ж*‘0' газети був обговорений па спільно-
ва» ВсіИіепЛ™ 1 КОМСОМІОЛУ ’ штабу «Комсомольського прожекто
ре’ ліквідовань ’ Щ " М СЦС “ Р°б0Г ФабРИЧ,,ИХ «прожектористів»

іаводу друк іпських" 1СЬКОГО прожектора» Кіровоградського
З (Зтка Рнапп^яА? рев ряють РоботУ «З будівництві корпусу

"ькиК^ж^ої.“"“ А"г,о-1|й
Фото В. КОВПАКА.

в. ОРЕЛ, 
заступник голови облас
ного штабу «Комсомоль
ського прожектора», ін
структор обкому комсо
молу.

II

В. ПОНОМАР:
1. Вважаю, що «Комсомоль

ський прожектор» повинен 
нещадно вести боротьбу із не
доліками, але на перше місце 
ставлю «профілактичну» ро
боту, тобто, потрібно попе- 
ред^увтн недоліки, розпові
дати про передовий ДОСВІД. 
Таку практику використовує
мо при проведенні рейдів 
«КП». Наприклад, при пере
вірці успішності учнів груп 
виявили, що юнаки та діача- 
та, які живуть і працюють в 
однакових умовах, одержують 
різні оцінки. Випустили стін
нівки «Сьогодні відмінник на
вчання, затра — передовик 
виробництва» І «Вони підво
дять наш колектив».

2. Так. Адже щорічно до 
штабу «КП» вливаються нові 
люди. Розробки стануть їм в 
нагоді.

3. Однаково. Всі члени шта
бу «КП» — учні. Вони добро
совісно виконують свої обо
в’язки.

4. Ні. Але налагоджуємо 
зв’язки з групою иародного 
контролю.

5. Ні. Всі недоліки, які ми і 
виявляємо. учні розуміють І 
правильно.

В. ПОЛІЩУК:
1. На мою думку, «Комсо

мольський прожектор» не по
винен обмежуватись однією 
тільки критикою. Так, вона є 
основним методом боротьби з 
проявами безгосподарності, 
дармоїдства й іншими недолі
ками. Але іноді розумна по
рада, вдумливе роз’яснення 
досягають мсти значно швид
ше. Якщо їх вміло поєднати, 
можна добитися більшого ре
зультату.

2. Поява методичних розро
бок на сторінках обласної мо
лодіжної газети була б дуже 
доречною. Це дасть змогу 
дозорцям побачити роботу 
«КП» в значно ширшому пла
ні, зважити в ній всі «за» і 
«проти», провести чимало ці
кавих 1 корисних заходів.

3. Звичайно, однаково. Ад
же від цього у великій мірі 
залежить, яка буде віддача 
кожного члена штабу. Через 
надмірну завантаженість мож
на припуститися помилок, 
щось недогледіти. А коли до
ручень мало, людина просто 
розхолоджується, стає мало
активною.

4. Так, з групою народного 
контролю ми співробітничає
мо, і, особливо активно під 
час проведення рейдів.

5. Негативно не позначи
лась. Вона тільки зробила на
ші стосунки більш щирими і 
відвертими.

О. СЕРБІЯ:
1. Гадаю, «Комсомольський 

прожектор» повинен «бити» 
по недоліках не тільки крити
кою. Більш важливо яе при
соромити людину, а виховати 
її, допомогти їй. Чим більше 
ми допомагатимемо розумним 
словом, доброю порадою, тим 
швидше доб'ємось бажаного. 
А критику в хід потрібно пус
кати вже тоді, коли інші ме
тоди не допомагають.

2. Обов’язково потрібно, 
щоб кожний дозорець міг ви
являти недоліки в роботі сво
їй і товаришів, збагачував 
СВІЙ досвід.

3. Доручення між членами 
штабу «КП» у нас розподіля
ються однаково, з тією умо
вою, щоб вони не заважали 
основній роботі.

4. Так. У нас з групою на
родного контролю міцні 
зв'язки.

5. Думаю, що ні. Принципо
вість — одна з ознак щирої, 
міцної дружби. Друзі мене 
розуміють і завжди правиль
но реагують на критику.
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НЕЩОДАВНО

МОЛОДИИ КОМУНАР

На вістрі атаки...

^олод|Лсерщі/клубуК^
ХУДОЖНІМ КЕРІВНИКОМ олЕКС^ НДР ЧЕКО 

НШ КОдЖ

СТрР’Ги 1^'ПШШМНДлое;?ВОРОНСЬКОГО РАЙОНУ. ЗУ- 
КОІіЦЕРІЧВ^^^В^^СІЛЬСЬКОМУ РБУДИНКУ 

ОВАЦІЯМИ*. 1 ИЛ БУДОВІ ПРОСТО НЕБА - ГАРЯЧИМИ

КО (ФОТО ВНИЗУ). ПРИСУТНІ У «ГЛЯДАЧ ЕВОМУ ЗАЛ V 
НО^ОВтД’ЛНо‘впгп<ПмвР,15Й КОН^ЕРТ ПІСЛЯ НАПРУЖЕ
НОГО ТРУДОВОГО ДНЯ — ТО НАЙКРАЩИЙ ВІДПОЧИНОК.

Фото О. ПЛУЖНИКА.

В СТРОЮ
ДЕВ’ЯТИ
КЛАСНИКИ

Цього разу дев’яти
класники середніх шкіл 
Кіровського району 
м. Кіровограда зібрались 
на базі школи-інтернату 

2, щоб іще раз виві- 
’ рити своє вміння з 

маткової військової 
Готовки. Розпорядок 
— наближений до 
мінського. Навчання 
строю, на вогневому ру
бежі, підйом за триво
гою, марш-кидок.

Більше половини учас
ників огляду відмінно 
склали заліки, стріляючи 
з автомата. З своїми 
обов’язками добре спра
вились командири взво
дів і відділень Андрій 
Дем’яненко, Валерій 
Михайлов, Олександр 
Пурига, зв’язок між 
взводами чітко налаго
дили Слава Яровий, 
Юрій Ткач, Віктор Пет
ренко.

В стройовій підготовці 
відзначилися учні шкіл 
№№ 13, 9, 23, 15 та шко
ли-інтернату № 2, під час 
тактичних занять перши
ми були представники 

'• шкіл №№ 23, 15, 17, 32.
Для школярів було 

продемонстровано кіль
ка фільмів на військозо- 
патріотичну тематику. 
Проведено бесіду про 
військові училища.

!. СКРИННИК, 
наш громадський ко
респондент.

6 лютого 1945 року. Сержанта 
Шакенова Сююкбая, казаха із Ак
тюбінська знали в полку майже всі. 
І ця обізнаність з командиром про
титанкової гармати йшла від того, 
що він завжди був на вістрі атаки.

...Вночі німці несподівано зайняли 
Ірсслядкайм — пруське село, яке ще 
вчора було в руках наших військ. Під
розділи полку знову розпочали бій за се
ло. Близько трьох годин не вщухала 
стрілянина. Солдати переходили в руко
пашну і просувалися вперед.З ними була 
і гармата Шакенова — на самому вістрі 
наступаючих. Дві ворожі гармати, три 
кулемети ворога знищив відважний сер
жант, прокладаючи шлях для наступу 
бійців, і успіх був забезпечений.

Остання сутичка за будинки, і бійці 
вийшли на окраїну села у відкрите поле. 
Саме в цей момент із-за скирт справа 
застрочили ворож.і зенітні кулемети.

— Гармату вперед, — закричав сер
жант.

Гармата поповзла. Через декілька хви
лин зупинилася, і сержант сам присів 
біля прицілу.

— Вогонь! — командував він і наводив 
гармату на ціль.

Після декількох пострілів замовк 
один ворожий кулемет. Гармата да
лі просунулась вперед. І знову серія 
пострілів. Припинив вогонь і дру
гий кулемет гітлерівців. Бійці спо
кійно піднімалися з землі.

— Німецькі танки, — 
повітря сильний голос.

Дійсно, два стіжки сіна 
лися і з-під них виповзли 
талеві чудовиська.

прорізав

воруши- 
два ме-

З стоп

— Бронебійним, — скомандував 
Шакенов.

Ворожі машини спалахнули.

Зубаїровська висота
18 лютого 1945 року. Заступника 

командира батальйону капітана Зу- 
баїроза в полку називали Соколом. 

За сміливість, хоробрість, відвагу...
...Наші підрозділи захопили вер

шину висоти в східній Прусії. З неї 
виднілись під'їзні шляхи німців на

ПОБРАТИМИ
десять кілометрів. Гітлерівці ніяк 
не хотіли примиритися з втратою 
такого важливого пункту і раз по 
раз контратакували.

Ввечері прибув командир полку.
— Капітан відповідає за збере

ження висоти. В його розпоряд
ження передається рота бійців і 
полкові батареї. Для посилення — 
ще взвод автоматників.

Вночі — земляні роботи. На ра
нок ніхто не видавав себе жодним 
рухом. Але ми переконалися, на
скільки мудрим був задум Зубаїро- 
ва: ворожі снаряди гавиною проно
силися над нашими головами і ви
бухали в декількох метрах позаду 
нас.

Доз дні ми на межі цього вогневого 
пекла. Це заспокоїло гітлерівців, і вони 
приступили до чергової операції.

Аж ось раптово:

— Німці наступають, — крикнув 
дат.

Лін кинулись по своїх бойових місцях 
і уважно дивилися вперед. Під прикрит
тям артилерії до висоти рухалися сотні 
гітлерівців.

— Не стріляти, — розпорядився Зубаї- 
ров, — хай підходять ближче.

Суворими були обличчя бійців.
— Зарядити картеччю, — передано по 

батареях.
І коли до підніжжя висоти залишилось 

метрів п’ятдесят, в небо злетіла червона 
ракета.

— Вогонь, — командував Зубаїров, а 
сам стрибнув в траншею і звів автомат.

Одноразовий автоматний, кулеметний І 
гарматний вогонь буп нищівним. Фашис
ти залягали, знову піднімалися в атаку, 
знову залягали, але далі просунутися не 
могли.

А капітан не заспокоювався
— Взяти язикаї
З групою воїніз сам спустився в 

«долину смерті». І ще через деякий 
час приволочив пораненого німець
кого фельдфебеля...

Чотири рази атакували гітлерівці 
висоту і все без успіху. Там стояв 
башкир Зубаїров...

П. РЯБОЙ, 
колишній командир батареї 
протитанкових 
стрілецького 
запасу.

м. Кіровоград.

гармат 312 
полку, майор

• ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

ВИПРАВДАТИ ЧЕСТЬ ПРАПОРА

ФУТБОЛ

МІЦНО

Т. *. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

кроком 
вихову-

Онуф- 
Перші, 
об'їзд-

I сідлом 
гд виграв 
(тренер М. Гор-

на завод протягом 
пори доставлено 

• серед

по- 
під-

жокеїв, тренерів, зооветпра- 
цівників.
V 1ННИИ спорт — спорт смі- 
** ливнх, мужніх. Тож не ви
падково, що поряд з досвід
ченими, бувалими майстрами 
верхової їзди, такими як 
В. Кубрак, М. Горбенко, тре
нер міжнародного класу 
А. Нечай цю нелегку профе
сію облюбували комсомольці- 
їздоки Анатолій Мухин, Те
тяна Обиход, жокей Володи
мир Яковлев та інші юнаки 1 
дівчата. Для них, як і для 
бригадира маточної конюшні 
Г. Довгопола, конюха М. Жу-

піп назавжди полишає 
жі країни. На міжнародних 
аукціонах верхових коней у 
Москві, як правило, буваюіс 
також представники верхової 
чистокровної породи цьо
го заводу. Всі попи без винят
ку користуються підвищеним 
попитом з-поміж зарубіжних 
зпавців-комерсантів.

— Минуло майже три деси 
тиліття відтоді, — розповідає 
директор заводу Віталій 
Андрійович Павленко, — як з 
ініціативи Маршала Радян
ського Союзу С. ЛІ. Бульонно
го було організоване наше,

Цього дня подвір’я нашої школи, вигляділо справ
ді лО-святковому. Бо ж подія була така — відкри
вався перший сезон «Зірочки» — піонерського табо
ру відпочинку. У першій зміні тут відпочиває два 
піонерських і два жовтенятських загони.

Зараз дітвора повністю віддається іграм, розвагам, 
їх наставники проводять екскурсії, бесіди, лінійки. 
Але й до сьогодні пам’ятають учні хвилюючий мо
мент відкриття, коли комсомольці школи вручили їм 
прапор піонерської дружини. Толі Володя Троханов- 
ськпй, якому випала честь бути прапороносцем, даз 
клятву від імені всіх юних ленінців оберігати святи
ню дружини, берегти її честь.

Це добре пам’ятають всі піонери, а тому намага
ються жити в таборі дружно, цікаво і корисно.

Н. ДУДЧЕНКО, 
вчителька Новгородківської СНІ № 1.

ЕКСПОНАТИ 
КІРОВОГРАДЩИНИ — 
НА ВДНГ

На Всесоюзній вистав
ці досягнень народного 
господарства в павіль
йонах «Радянська преса» 
та «Радянська культура» 
під девізом «Плани пар
тії — плани народу» від
крилась перша Всесоюз
на виставка кращих 
зразків наочної агітації. 

Своєю наочністю, май
стерністю виготовлення 
та яскравістю приверта- 
ють увагу експонати з 

«^Кіровоградської області.
Це — стенд «Історія об
ласної комсомольської 
організації», ескізи 
оформлення скверу іме
ні Ленінського комсомо
лу, що в Кіровограді, 
фрагменти музею заво
ду «Червона зірка».

В. БОРИСОВ.

ПРОТЯГОМ травня
Онуфріївський кінзавод 

№ і75 одна за одною наді
йшло декілька приємних звіс
ток. Перша з них — у день 
святкування 30-річчя Великої 
Перемоги — на Центральному 
Московському іподромі прово
дився розиграш традиційних 
та іменнях призів. У числі 
десяти кращих колективів кін
них заводій країни у змаган
нях взяли участь і Онуфріївні. 
Виступили вони зі своїми 
вихованцями, можна сказати, 
тріумфально: прудконогий
скакун Брезент під сідлом 
жокея В. Яковлева (тренер 
В. Кубрак) виграв головний 
приз «Відкриття скакового се
зону». Причому, у поєдинку 
обійшов свого минулорічного 
суперника — класного скаку
на Майкопа із Краснодарсько
го кінзаводу «Восход». Бре
зент торік уже здобув міжна
родні призи «Софії» і «Миру». 
З найкращого боку показав 
себе також чотирирічний ска
кун Дафар (жокей В. Яков
лев, тренер В. Кубрак). _ Він 
став володарем призу міста- 
героя Москви.

Ще одна звістка із П’яти
горська. На місцевому іподро
мі онуфріївський скакун Бас
кетбол під сідлом жокея 
В. Каппушсва виграв, приз 
«Победы» 
бенко).

Загалом 
весняної ,г. 
шість відзнак-трофеїв, 
яких призи «Великий літній». 
«Еліта» та інші. Tajil вагомі 
кінно-спортивні здобутки не 
приходять самі собою. За 
кожним з них — кількарічна, 
напружена робота всього ко
лективу заводу — конюхів.

равльова, головного зоотехні
ка заводу по конярству В. Ма- 
зуркевнча це повсякденна, 
клопітлива, а інколи й небез
печна робота. Дехто помилко
во вважає: ну що тут, мов
ляв, премудрого, складного — 
скочив на коня і гайда — тії 
вже вершник, тільки 
тримайся в сідлі.

Терпеливо, крок за 
вчать I, якщо хочете, 
ють лошат па манежі 
ріївського кіпзаводу. 
часом невдалі проби, 
ки, опрацювання команд — 
весь цей довготривалий і 
складний курс підготовки про
ходить кожний майбутній 
класний скакун. За період на
вчання жокеї, тренери ніби 
зріднюються з вороними І бу
ланими «вихованцями». А 
опісля кожному з конярів бу
ває журно розставатися з 
улюбленцями - «випускника
ми». У півтора-трнрічному ві
ці (в залежності від племін
них якостей, конституції) за
водські спеціалісти видають 
своїм підопічним племінні сві
доцтва і відправляють вишко
лених коней на іподроми, де 
їм належить брати участь у 
стрімких скачках-поединках. 
Частина опуфріївських скаку-

Ранжир виграли кілька тра
диційних призів, серед яких 
«Великий літній» та «Великий 
всесоюзний». Дещо пізніше 
прудконогі онуфріївські вихо
ванці зажили нової слави і 
підтвердили свій високий ска
ковий клас також на міжна
родній кінпо-спортивній арені, 
їх фізичні якості і переваги 
відзначаються передусім ви
ключною спритністю, здатніс
тю впевнено стрибати у висо
ту й довжину, еони бездоган
ні у триборстві — конкурі, 
виїздці і різних скачках. Же
ребець Гудзон (нині плідник 
дніпропетровського кіпзаводу 
№ 65) під сідлом жокея
В. Кубрика здобув на міжна
родних скачках иайлочесні- 
ший приз — імені Москви, а 
також «Львівський великий» 
та «Великий всесоюзний».

Славу онуфріївськнх коней 
чистокровної верхової породи 
вінчають також представлені 
на музейних стендах гірязи 
міста Улан-Батора, річки Ку
бані, імені Краснодарського 
краю, імені Варшави, криш
талева ваза чехословацького 
міста Нардубіце. Всі ці заслу
жені й почесні нагороди, здо
буті в напружених всесоюзних 
і європейських поєдинках.

Онуфріївський кінзавод — 
постійний учасник щорічних 
традиційних виводок кращих 
з кращих коней на ВДИХ 
СРСР і Виставці передовою 
досвіду в народному 
дарстві У PCP. 
дистих, виведених у

КЛУБ 64-х КЛІТИН

ЗАВДАННЯ № 5
1 Хто з російських шахіс

тів був першим чемпіоном 
світу? (І очко).

2. Що означає термін ■ 
«опозиція»? Наведіть при
клад. (2 очка).

3. Розв’яжіть етюд:

тоді одинадцяте за рахунком 
у республіці господарство — 
вищий навчальний заклад ко
нярства. На колектив покла
дене завдання — розводити 
коней чистокровної верхової 
породи для постачання пле
мінного матеріалу на табуи- 
пс-ремонтиі кінзаводи, а та
кож поліпшення поголів’я у 
колгоспах і радгоспах. За цей 
період зроблено помітний 
вклад у дальший розпиток 
вітчизняного конярства — до
недавна ми реалізовували що
року на експортний ринок та 
багатьом організаціям нашої 
країни по тридцять-сорок чис
токровних скакунів, а в остан
ні роки — до п’ятдесяти го
лів

Директор господарства за
прошує оглянути заводський 
музей, у якому за більш як 
за чверть століття зібрано 
найкоштовпіші скарби, доро
гоцінні спортивні трофеї, які 
с своєрідним літописом ста
новлення й розвитку племін
ного конярства у придніпров
ських краях па Кіровоградщн- 
ні. В експозиції широко пред
ставлено десятки кубків I ме
далей, дипломів, грамот і ате- г-спт-тспігп
статія. ІЦе в п’ятдесяті роки В. СЕі 1 іс11(\и.
на Московському скаковому в
іподромі жеребці Елерон 1 ОпуфРЦВСЬКИІІ рЗИОЛ.

Білі: КрГ2; КП; п§3.
Чорні; КрЬЗ; пп:£б; 116; Ь5;
Білі починають і вигра

ють, (2 очка).

госпо- 
Багато поро- 

_____ _ ___ ____ . госпо
дарстві скакунів, в різний час 
придбали кінно-спортивні ор
ганізації Москви й Ленінгра
да. Литовської 1 Грузинської 
PCP, Чехословаччини, Болга
рії та інших країн. На зов- 
і'ішньому ринку онуфріївські 
КОПІ ПІІІЯІІ.СЯ пристойно — до 
п'яти тисяч карбованців ко
жен. На заводі створене міц
не перспективне ядро племін
ного маточного поголів’я, яке 
вже дало не одне сімейстпо 
першокласних верхових коней.

Тепер її онуфріївськнх жо
кеїв і тренерів особливо на
пружена пора. Вони готують 
своїх вихованців до чергових 
всесоюзних змагань та між
народних кіппо-ейортивних по- 
ЄДИНКІ9.

«Колос»-«3ірка»-1:1
Черговий матч кіровоградська 

«Зірка» провела па виїзді. На 
цей раз вона мірялася силами 
у Полгав! з «Колосом». Поєди
нок розпочався обопільними 
атаками. Госгрі моменти біля 
воріт виникали часто.

Па перерву команди пішли 
при рахунку 0:0. З самого по
чатку другого тайму штурм кі- 
ровоградців не вщухне. На 47-й 
хвилині нападаючий «Зірки» 
Андрій Карп’юк забиває гол у 
ворота «Колоса», Після цього 
гості мали можливість збільши
ти результат, але цс їм не вда
лося. А коли на секундомірі за
лишилося 27 секунд до кінця 
матчу, захисники «Зірки» пору
шують правила. 1 у бік воріт 
кіровоградців призначається 
одинадцятиметровпй удар, його 
чітко реалізують господарі по> 
лп. Отже, 1:1, НІЧИЯ.
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на 1 курс денного, вечірнього 
і заочного навчання на такі 
спеціальності і факультети:

Денне навчання. Лісогоспо
дарський факультет за спеці
альностями: лісове господарст
во, озеленення міст і населе
них пунктів. Лісо-інженернмй 
факультет за спеціальністю: лі- 
со-інженерна справа (механі
зація лісорозробок і транспорт 
лісу). Факультет технології де
ревообробки за спеціальностя
ми: технологія деревообробки, 
проектування і конструювання 
меблів, автоматизація процесів 
деревообробки. Механічний 

і факультет за спеціальностями: 
маціини і механізми лісової 
промисловості, машини і меха-. 

І нізми деревообробної., про- 
, мисловості. Інженерно-еконот 

мічний факультет за спеціаль-
ностями: економіка і. організа- середню осв

ОГОЛОШУЄ
ція лісової промисловості і лі
сового господарства, економі
ка і організація деревооброб
ної промисловості.

Вечірнє навчання за спеці
альністю: технологія дерево
обробки.

Заочне навчання за спеці
альностями: лісо- і нженерна
справа, технологія деревооб
робки, машини і механізми лі
сової і деревообробної про
мисловості, економіка і орга
нізація лісової промисловості 
і лісового господарства, еко
номіка і організація деревооб
робної промисловості.

Документи приймаються: на 
денне навчання — з 20 червня 
по 31 липня; на вечірнє і заоч
не — з 20 квітня по 31 липня.

До заяви встановленої фор
ми додаються: документ про 

іту (в оригіналі),

ПРИЙОМ
характеристику для вступу в 
інститут, підписана керівника
ми підприємства, партійної, 
комсомольської, профспілко
вої організацій і завірена гер
бовою печаткою, медична до
відка (форма № 286), чотири 
фотокартки розміром 3x4 см. 
(знімки без головного убора), 
витяг з трудової книжки 
(книжки колгоспника), завірена 
адміністрацією підприємства 
чи установи (для осіб, що пра
цюють), направлення з вироб
ництва (для осіб, які направ
лені на навчання підприємст
вами).

Особи, які закінчили середні 
спеціальні учбові заклади і 
включені в 10 процентів, ви
пуску, пред’являють відповід
ну довідку.

По прибутті на вступні іспи
ти особисто пред’являються: 
паспорт або довідка сільської 
Ради депутатів трудящих і сві-

СТУДЕН
доцтво про народження, а та
кож військовий квиток або 
приписне свідоцтво (для вій
ськовозобов'язаних чи допри
зовників).

Вступні іспити проводяться: 
на денне навчання — з 1 

серпня по 20 серпня;
на вечірнє і заочне навчання 

— з 26 липня по 20 серпня по
токами (за викликом).

Особи, які поступають на 
механічний факультет денного 
навчання і на спеціальність 
машини і механізми лісової і 
деревообробної промисловос
ті заочного навчання склада
ють вступні іспити з таких дис
циплін

математика (письмово і ус
но), фізика (усно), українська 
мова або російська мовй та лі
тература (твір). •

Особи, які поступають на всі 
факультети і спеціальності

Т І В
денного, вечірнього і заочно
го навчання, складають вступні 
іспити з таких дисциплін: ма
тематика (усно), фізика (усно), 
хімія (усно), українська або 
російська мова та література 
(твір).

Особи, які нагороджені зо
лотою (срібною) медаллю або 
мають диплом з відзнакою, 
складають вступний іспит з ма 
тематики (усно).

З 1 липня при інституті пра
цюватимуть платні підготовчі 
курси з відривом від вироб
ництва для підготовки до всту
пу в інститут на всі форми на
вчання.

Заяви на курси приймаються
з 25 по 30 червня. •

I І ■ . ' / I

Адреса інституту: 290032, 
м. Львів, вул. Пушкіна, ' 1СЗ.

За довідками, звертатися по 
телефону 35-43-74.t

■ РЕКТОРАТ.

V

Білоцерківське середи« 
іірофесійцо-технІчне 
училище ЛА 13

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

на 1975—1976 навчальний рік

Училище готує робітників будівельних спеціальнос
тей з таким строком навчання:

маляри-будівсльні — строк навчання 3 роки; 
теслярі-будівельні — строк навчання 3 роки;
штукатури-облицювальники-плитковики — строк 

Навчання — 3 роки;
монтажники конструкцій, муляри — строк навчан

ня 3 роки;
муляри — строк навчання 1 рік.
Учні, що назнаються 3 роки, одержують диплом 

про закінчення середнього профтехучилища. Прийма
ються юнаки і дівчата з освітою не нижче 8 класіз, 
віком 15—16 років. На навчання зі строком па один 
рік приймаються особи з середньою освітою, а також 
демобілізовані з лав Радянської Армії.

Вступники повинні подати такі документи:
Свідоцтво про закінчення 8 класів чи атестат, 

свідоцтво пре народження, довідку з місця прожи
вання. довідку про склад сім'ї, шість фотокарток 
розміром 3x4 см. медичну довідку (форма № 286), 
рентген грудної клітки і результати аналізів.

Учні забезпечуються безкоштовно одягом, спецодя
гом. а також триразовії’.: харчуванням і гуртожит
ком. Під час практики учням виплачується третя час- 
чина зароблених ними грошей Училище має п’ятипо
верховий із всіма зручностями гуртожиток, добре об
ладнаний навчальний корпус, майстерні, кінозал, 
спортивний зал. Випускники училища забезпечують
ся роботою в трестах «Білоцевківпромбуд». «Біло- 
церківхімбуд». а також на комбінаті «Київпромбуд».

Заяви приймаються в навчальному корпусі та пош
тою.

Початок занять І вересня 1975 року
‘Адреса училища: м. Біла Церква, Київської облас

ті, вул. Турчанінова. 33/35. їхати автобусом № 8, 9 
до зупинки «Холодильник», а також автобусом № 1 
до зупинки «Піонерська».

ДИРЕКЦІЯ.

Астраханське пінкове училище

оголошує прийом учнів на навчання
3 відривом від виробництва на відділення 
судноводіння на внутрішніх водних 
шляхах.

Па базі 10 класів: відділення — мор
ське судноводіння — на спеціальності: 
штурмани далекрго плавання — для су
ден змішаного плавання — річки, моря.

На базі 8 класів: відділення — екс
плуатація суднових силових установок— 
механіки 3 розряду.

Строк навчання: па базі 8 класів —
4 роки, на базі 10 класів — 3 роки.

На відділення приймаються юнаки, 
котрим до І червня ц. о. виповнилось 15 
років (але не старше ЗО років), придатні 
за станом здоров'я до служби на річ
ному і морському флоті.

Прийом заяв проводиться па базі 8 
класів: з І червня до ЗІ липня 1975 р.; 
на базі 10 класів—з 1 червня до 15 серп
ня 1975 р.

Вступні екзамени проводяться на базі 
8 класів — з І по 20 серпня 1975 року; 
на базі 10 класів — з 15 серпня по 25 
серпня 1975 року.

Початок занять з 1 вересня 1975 року.

Вступники повинні скласти екзамени!

на базі 8 класів: з російської мови 
(диктант), математики (усно); на базі 
10 класів: з математики (усно), літера
тури (твір).

Вступники подають заяву на ім’я на
чальника училища з доданням докумен
тів:

документа про закінчення восьмиріч
ної чи середньої школи в оригіналі, аф- 
тобіографію. характеристику зі школи 
•ш з місця роботи, медичну довідку по 

формі № 286 (зір порицен бути «1», сві
тосприймання нормальне)., три фотокарт
ки (знімки без головного убору) 3x4 см., 
довідка з місця роботи (для працюю
чих). свідоцтво про народження (пред- 
являється при особистій явці до учили
ща). витяг з трудової' книжки.

Особи, зараховані па денне навчання, 
пооживають в інтернаті училища, забез
печуються безплатним форменим об
мундируванням і харчуванням, а також 
отримують стипендію.

Ті. що закінчили училище по спеціаль
ності «Судноводіння на внутрішніх вод
них шляхах» одержують диплом «Техні- 
ка-судноводія» з правом експлуатації 
судових силових установок і одержують 
право виходу в морське плавання.

По спеціальності «Морське судноводін
ня» — «Техніка судноводія із правом 
заняття посади від 4-го штурмана до 
капітана будь-яких суден з присвоєнням 
звання від штурмана малого плавання 
до капітана далекого плавання.

По спеціальності «Експлуатація суд
нових установок» — «Техніка-судноме- 
ханіка» з правом заняття посади механі
ка на судна змішаного плавання (ріка 
— море).

З 15 червня п. р. при Астраханському 
річковому училищі почнуть працювати 
платні курси по підготовці з прийомних 
екзаменів.

За всіма довідками звертатися на ад
ресу: м. Астрахань, вул. Рози Люксем
бург, 6/14, річкове училище.

Телефони: 2-99-20-19: 2-99-22-22;
2-99-24-42; 2-99-24-47.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійський 
індустріальний 

технікум

ОГОЛОШУЄ 
прийом учнів 

на 1975—19.76 навчальний 
рік

На денне відділення

на базі неповно-серед
ньої школи по спеціальнос
тях: виробництво штампів і 
пресфсрм; обробка металів 
різанням; електроапарато- 
будування.

На базі середньої школи 
по спеціальностях: електро
обладнання промислових 
підприємств і установок.

Заяви про прийом пода
ються на ім’я директора 
технікуму з доданням: до
кумента про освіту (оригі
нал); медична довідка по 
формі № 286; чотири фото
картки розміром 3x4 см; 
витяг з трудової книжки 
(особам, що мають трудо
вий стаж).

Вступники здають вступні 
екзамени:

на базі середньої школи: 
з російської мови і літера
тури або української мови і 
літератури (за вибором 
вступника) — твір; з мате
матики (усно);

4-

Олександрійське середи« меліоративне профтехучилище А« 1

ого Л О ПІ У Є ПРИЙОМ У ч н
на 1975—1976 навчальний рік

З 6-місячним строком 
Навчання з числа осіб, 
звільнених в запас з лав 
Радняської Армії в 1974— 
1975 році, з стипендією 
85 карбованців на місяць;

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

ДК 09310.

за спеціальностями: 
машиністи бульдозерів, 

скреперів, грейдерів, 
електрозварники; тракто- 
ристи-машиністи.

Зарахування до учи-

Індекс 61197, Зам. № 13281.

лища — без вступних ек
заменів.

В період проходження 
виробничої практики учні 
отримутюь 100 процентів 
заробітної плати.

Для вступу в училище

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу. 

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, аул. Глінки. 2.

необхідно мати такі доку
менти:

Свідоцтво про освіту 
(не нижчої 8 класів); сві
доцтво про народження, 
(а тим, що спевнилось 16 
років — паспорт); харак-

«МОЛОЛОЛ КОММУНАР» - 
орган Кнроноградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.X

Тираж 60 000. 

І в
теристику зі школи або з 
останнього місця роботи; 
довідку з місця прожи
вання І про склад сім’ї; 
автобіогоафію; шість фо
токарток розміром 3x4 см.

Початок занять з 1 ве
ресня 1975 року.

Ті, що закінчили учили
ще, направляються на ро
боту в організації Міні
стерства меліорації і вод
ного господарства УРСР.

Адреса училища:
м. Олександрія, Кірово

градської області, Корис- 
тівське шосе, 6. їхати авто
бусом № 4 до зупинки 
«Училище» ОГМ пту М<> і.

ДИРЕКЦІЯ.

на базі восьмирічної шко
ли: з російської мови або 
української мови (по вибо
ру вступника) — диктант; 
математики (усно).

Особи, які нагороджені 
по закінченні восьмирічної 

школи похвальними грамо
тами або по закінченні се
редньої школи з золотою 
медаллю, зараховуються до 
технікуму без екзаменів.

Прийом заяв від тих, що 
закінчили восьмирічну шко
лу з 1 червня по 31 липня. 
Від тих, що закінчили се
редню школу — з 1 червня 
по 14 серпня.

Вступні екзамени з 1 по 
20 серпня.

Адреса технікуму.

м. Олександрія, Кірово
градської області, проспект 
імені Леніна, 62.

ДИРЕКЦІЯ.
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