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Про делегацію СРСР 
вш третій етао нарадм 
з «питань безпеки 
в співробітництва в Єврєиі

ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР, Рада 
Міністрів СРСР призначили делегацію СРСР па тре
ті етап наради з питань безпеки і співробітництва в 
Європі у такому складі:

Генеральний секретар 11К 1<ПРС Я. І. Брежнєв,— 
глава делегації; член Політбюро ПК КПРС, міністр 
закордонних справ СРСР А. А. Громико — заступник 
глави делегації; член ЦК КПРС К У. Черненко і за
ступник міністра закордонних справ СРСР А. Г. Ко
вальов — члени делегації.
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Екіпаж станції 
«Салют-4» на Землі
Тривалий поліг другої експе

диції радянських космонавтів 
на борту довгочасної орбі
тальної наукової станції «Са
лют-4» успішно завершений.

26 липня 1975 року спуск
ний апарат транспортного ко
рабля «Союз-18» з екіпажем у 

: складі Героя Радянського Сою
зу, льотчика-космонавта СРСР 
підполковника Петра Ілліча 
Климука і Героя Радянського 
Союзу, льотчика-космонавта 
СРСР кандидата технічних наук 
Віталія Івановича Севасіьянова 
здійснив посадку в заданому 
районі території Радянського 
Союзу за 56 кілометрів на пів
нічний схід від міста Аркалик 
Казахської PCP.

Здійснено найдовший в істо
рії вітчизняної космонавтики 
пілотований політ комплексу 
«Салют—Союз», який тривав 
протягом A3 діб.

’ ’■ (TA PC).

ДОСЯГНЕННЯ
Товариші Л. ). Брежнєв, М. В. Під- 

горийй, О. М. Косигіи сердечно і пал
ко поздоровляють вчених, конструк
торів, інженерів, техніків і робітників, 
колективи і організації, які брали 
участь у підготовці і здійсненні три
валої о польоту орбітальної станції 
«Салют-4» і транспортного корабля 
«Союз-18». радянських космонавтів 
П. 1. Климука і В. І. Севастьяпова з 
новим видатним досягненням у ви
вченні і освоєнні космічного просто
ру, в пізнанні таєміпщь всесвіту.

У ході більш як двомісячного по
льоту товаришів Климука і Севастья- 
нова, говориться в поздоровленні, 
підтверджено, що егвореппя І (1ОЛІТ 
орбітальних наукових станцій із змін
ними екіпажами є одним з важливих 
напрямів проникнення людини в кос
мос, вирішальним засобом для даль
шого глибокого вивчення всесвіту і 
пізнання вашої планети.

Льогчики-космопавтн СРСР П. Кли- 
мук і В. Ссзастьянов доповіли Цен
тральному Комітетові КПРС, Прези
дії Верховної Ради СРСР, що екіпаж 
космічного корабля «Союз-18» 26 
липня 1975 року після бЗ-добового 
космічного польоту на орбітальній на
уковій станції «Салют-4» і транспорт
ному кораблі еСоіоз-18» здійснив по
садку в заданому районі Радянсько
го Союзу.

У процесі здійснення широкого ко
ла досліджень і експериментів, від
значається в рапорті, підтверджено, 
що орбітальні станції «Салют», оспз- 
щені всім необхідним сучасним устат
куванням і апаратурою, надійними 
засобами життєзабезпечення екіпа
жів, гарантують можливість довго й 
ефективно працювати в інтересах ва- 

і укп і народного господарства.
Сердечно подякувавши Централь

ному Комітетові КПРС. Президії 
Верховної Ради СРСР і Раді Мініст
рів СРСР за високе довір'я, члени 
екіпажу заявили про готовність вико
нати нові завдання Комуністичної 
партії і Радянського уряду.

(ТАРС).

ПРИХОДИТЬ
ХУДОЖНИК

• Стенд створює настрій
• Методична рада по наочній 

агітації
користь• Творчий підхід - 

подвійна
На в’їзді у Побузьке сгоїіь висока металеве 

стелла. На пій ванне: «Вас вітає селище металур
гів». А вніце — три літери «ПНЗ».

Пригадую, як створювалась ця стелла. Було то 
в гарячі дні завершення будівництва першої черги 
Побузького нікелевого заводу. І комітет комсомо
лу, і штаб ударної республіканської будова, за* 
вантажені різноманітними оперативними справа
ми — від «вибивання» цідйомипго крану на «про
ривну» дільницю до грунтовних рейдів по будовї 
— знайшли час, аби подумати, як оформити в’їзд у 
селище. А потім, з гордістю показуючи вже готову 
стеллу, казали, шо обов’язково на її аерхівку за
кріплять шматок металу з першої плавки.

Я недаремно навів цей приклад кількарічної 
давності. Він говорить про те. що нвочпа агітація 
для комсомолу - справа далеко не другорядна. 
1, до речі, па ударній республіканській комсомоль
ській будові Побузького нікелевого тавопу до неї 
ставились дуже серйозно

Хочеться попести мову саме про наочну комсо
мольську агітацію.

Коли в’їжджаєм у Світловодськ, увагу-привер
тає красивий сіенд. присвячений комсомолу. І хо
ча машини мчать на великій швидкості, той стенд 
впадає в очі гостю створює певний настрій і на
роджує думку, що Світловодськ — місто молодих. 
Є користь віл цього стенду, є віддача від вкладе
них грошей? Безперечно Саме в цьому плані ми 
можемо говорити про конкретну дієвість засобів 
наочної агітації Воші мають формувати вражен
ня. настрій, переконання

Важко уявити собі плідну роботу по вихованню 
молоді без використання дієвих форм унаочнень. 
А чи завжди 
комсомолу використовують 
завжди цьому пепгтур 
ЧИ інших фоіпр

Дав а йте «проїде м о» 
вами області Поблизу 
Знам’янці встановлено 
стенд «Будемо гідними 
матикн панно ч Ново.українці. А ще в Нлвоукраїн- 

ці на вулиці Леніна встановлено художній стенд 
«Нагорода Батьківщини рідної на подвиг кличе 
трудовий». Непогані стенди, присвячені комсомо
лу. встановлено у Вільшанці та Добпяниі Віль- 
шанського району

Творчо підійшли до наочної агітації прапівншт 
Олександрійського міськкому комсомолу, встано
вившії поблизу буднику міськкому Дошку поша
ни «Молоді передовики п’ятирічки». На Догані — 
кілька кольорових портретів. Але справа яе в ко
льорі. В Олександрії тисячі комсомольців, а на 
Дошці — одиниці Уявляєте яка честь для моло
дого шахтаря чи робітника побачити свій портрет 
на «своїй» комсомольській Дошиі пошани. 1 це 
приклад, гідний наслідування.

На жаль, в багатьох містах і особливо селах 
зустрічаєш обочини вулиць, фасади будинків, що 
«прикрашені» старими, виивілимп панно, стенда
ми, транспарантами із загальними гаслами. Повз 

них люди проходять, навіть не повертаючи голо
ви. Звикли А між тим від наочної агітації чекають 
бойовнтості наступальності, злободенності.

Отже, актуальність наочної агітації Саме її по
винні мати па увазі комсомольські працівники. .А 
насправді? Якщо у Вільшанці райком комсомолу 
у центрі селища встановив великий щит. присвяче
ний обліку комсомольських документів з в Олек
сандрії та Новоукраїнпі обмежились діловими віт
ринами у приміщеннях комітетів, то в багатьох 
райкомах не зроблено й того.

Ще мало використовують комсомольські пра
цівники і засобів наочної агітації у ході підготов
ки до XXV з’їзду КПРС, мало пропагують пере
довий досвід виробничників. Думається, їло стен
ди, віур.цни передового досвіду, знайшли б свою 
молодіжну аудиторію, бо вони не лише агітують 
«за», але й показують «як».

А\н постійно вживаємо тут термія «комсомоли* 
ські працівники» Неозначено, але досі така важ
лива справа, яч наочна агітація. часто аускзється

(Закінчення на 3-й стор.).

комсомольські працівники, комітети 
їх багатогранність чи 

ечітпмий підхід, вибір тих

кількома районними цент- 
залізпнчного вокзалу у 

досить красивий художній 
слави батьків» Тієї ж те-
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ПОСТУКУЮТЬ кельми, звучать 
команди: «Віра!», «Манна!», і 

розносять їх дзвінкі голоси юних 
будівельників. Саме юних, бо чима
ло в ці літні дні на спорудженні но
вобудов області можна побачиш 
юнаків і дівчат в спецівках з ем
блемами студентських будзагопів. 
Гіде трудовий, третій семестр.

Яскравість спогадів «третього семест
ру». біт сумніву, в прямій залежності 
від праці і побуту умов, які створені для 
с іуден іів-будіве.іьпнків. Ці умови «ВІЯЛИ 
па приціл» учасники рейдової бригади 
обласного штабу «Комсомольського про
жектора», побувавши па робочих місцях 
в кількох студзагопах.

Для початку розповіді про те, що 
побачила та з чим зустрілася рейдо
ва, — кілька статистичних витягів 
та протокольних даних. Комітети 
комсомолу вищих і середніх спеці
альних учбових закладів області па 
період літніх канікул створили 22 
будівельних студентських загоїш. 
До їх складе увійшло 600 чоловік 
— фактично майже кожен заклад 
має свій загін. І чимале завдання 
перед ними стоїть — освоїти за 
«третій трудовий семестр» один 
мільйон п’ятсот тисяч карбованців 
капіталовкладень. В рік 30-річчя 
Перемоги студзагопи проведуть 
операція» «Обов'язок». Це означає, 
що юнаки і дівчата візьмуть участь 
в реконструкції та ремонті пам’ят
ників, меморіальних комплексів, 
присвячених героям Великої Вітчиз
няної, нададуть допомогу учасни
кам та інвалідам минулої війни. В 
завданнях під час перебування на 
будовах — також шефство над 
сільською школою, надання без
коштовної допомоги в ремонті і об-

ладианні кабінетів і лабораторій.
20 червня перші будзагоїш від’їз

дили за адресами свого майбутньо
го місця роботи. А нещодавно у пак 
побували члени рейдової бригади 
обласного штабу «Комсомольсько
го прожектора».

Бійці загону «Романтик» з Кіровоград
ського маїпіпюбудінного технікуму пра
цюють на будівництві тваринни
цького комплексу в селі Монюрнпо Зна- 
м'яііського району. Молодь зустріли тут 
уважно, відчувається, готувалися до цьо
го. Адміністрація, партійна організація 
міжколгоспбуду району падали фронт 
робіт, потурбувалися, щоб у «романти
ків» були хороші побутові умови, умови 
для змістовного відпочинку. Подяка за 
таку увагу вилилася в хороші показники 
на будівництві. Загін «Романтик» ви
ступив з ініціативою відпрацювати два 
недільники на заготівлі кормів у колгос
пі. Один недільник вже відбувся.

Такої готовності до прийому бул- 
загопу «Нива» з КІСМу ми, на 
жаль, не побачили в колгоспі імені 
Фрунзе Кіровоградського району. 
Студенти тут споруджують дві вів
чарні і дуже псує їм настрій не
влаштованість. Десять днів спали 
вони па підлозі, з харчуванням, як 
зауважили, до цього часу «не смач
но» — «ні молока, ні м’яса, ні мас
ла ми не бачимо».

Скарги бійців загону «Буревісник» Кі
ровоградського машинобудівного техні
куму іншого плану. З великим бажан

РОМАНТ И К А 
IIЕ В .11А Ш Т О В А Н О С Т1?

Студентські будізельні: праця і побут
ням їхали в село Мор1 вино Бобринецького 
району — знали: будуватимуть для хлі
боробів клуб на 400 місць, словом, не од
не покоління згадуватиме їх добрим сло
вом. Настрій від того був оптимістичний. 
Та тримався він до перших робочих днів. 
Уже на місці загасила той оптимізм не- 
розпорядіїкть пересувної механізованої 
колони М 137 тресту «Кіровоградсіль- 
буд». де начальником В. Г. Авраменко. 
Учнів і на сьогодні не повністю заванта
жують роботою, працюють, ик говорять 
тут, на півсили, часто використовують мо
лодих будівельників явно не за призна
ченням.

Дуже дивна байдужість госпо
дарників, які так несерйозно став
ляться до такої відчутно^ допомоги 
на наших будівельних майданчиках, 
як студентські загони. Адже тільки 
в минулому році загони області 
освоїли одна мільйон дев’яносто ві
сім тисяч карбованців капіталовкла
день, що перевищило попередні пла
ни па сорок вісім тисяч.

Однак наведені факти байдужо
сті і иерозпорядпості. як-довело
ся перекопатися членам рейдової, 
«скопіювали» і в ІІовоархапгель- 
ському ПМК № 245 тресту «Кірово- 
градсільбуд» (начальник тресту 
А. А. Салган). Пересувна мехколо
на повинна була підготувати фронт 
робіт для студзагоиу «Бригантина» 
на будівництві Головапівського 
СПТУ № 7. Однак цього не зроби- 

ля і зараз, хоч план і строки ро
біт на будівництві зриваються, ст.удг 
загонівців не .використовують на 
об'єкті. А щоб менше клопоту, від
правили їх в с. ІІадлак ІІовоархан- 
гельського району па спорудження 
ферми. Та й тут мехколона не пов
ністю забезпечує роботою бійців за
гону.

Студентське літо коротке. Повер
нувшись в свої учбові заклади, сту
денти і учні інститутів і технікумів- 
будуть ділитись враженнями про 
перебування в студзагопах. При
кро, що серед цих вражень будуть 
і невеселі.

Рейдова бригада: Г. ТЮТЮ- 
НЕНКО — командир обласно
го штабу студентських будзагв- 
иів; В. ОРЕЛ — заступник на
чальника обласного штабу 
«Комсомольського прожектора», 
інструктор ОК «ЛКСЛАУ; В. СІ
ВАЧ ЕНКО — головний інженер 
обласною штабу студентських 
будзагопів; В. МАТЮХА — ко
місар районного штабу студент« 
ських будзагопів; О. КОЖУКА
ЛО — комісар студзагону «Ро
мантик»; О. БАСЕНКО — 
спецкор «Молодого комунара»«

*і

ІКНИ ЙвМУ ЕШ?

наших

одній 
одра- 
У нас,

поведінку. Однак і 
піїти. Звичайно, ця 

до себе особисто по- 
і почали надходити 

під наглядом Валерія

АННЕТА „МН’»

М. Мацкевич

обласного штави

прожектора

ЗА ПРИНЦИПОМ 
ВИМОГЛИВОСТІ

Варто потрапити в колектив 
Недисциплінованій людині, як 
зу відчують це асі. Так було й 

В харчокомбінаті. І до розряду саме 
порушників, на жаль, увійшов не хто- 
небудь, а шеф-повар, комсомолець 
Валерій Волошин.

Став з’являтися на роботу у нетверезому 
стані, грубіянив на зауваження. Слухали 
Валерія на комсомольських зборах. Обі
цяв виправити спою 
опісля продовжував 
безвідповідальність 
значилася на роботі 
скарги про те. що 
(отуються несмачні і неякісні обіди.

Тоді «Комсомольський прожектор» 
підняв питання перед адміністраціє«) 
і комітетом комсомолу про переве
дення В. Волошина на нижчеоплачу« 
вану роботу. З рішенням комсомоль
ських дозорців погодилися, Зара| 
В. Волошин з іспитовим строком пра
цює на різних роботах.

А. ГЛАДОВА, 
начальник штабу 
споживспілкн,

С.мт. Вільшанка,

Цеи місток в селі Покотилд« 
йому 1 Іовоархапгельського ра- 
нону — не архітектурний па
м'ятник минулого століття, а 
просто... потребує капітального 
ремонту. З сімдесятого року 
районна шляхова дільниця 
^начальник ДО. ДО. Ткаченко) 
втялася за цю справу. Однак і 
до сьогодні водії ламають ма^ 
шини, гублять частину ванта
жів на тому аварійному містку. 

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

., комсомольського

Фотозвмнуваченнм

РЕМОНТУЄМО

• ВІДПОВІДІ НА АНКЕТУ 
(Див. «МК.» № 63 за 27 травня 1975 р.)ч

«Читаючи статтю «Комсомольський прожектору 
— яким йому бути» в травневому випуску сторінки 
обласного штабу «КП», я цілком згоджуюся з Ана*. 
толієм Щербанем. Дійсно, головне — не тільки вціі 
явити недоліки і порушення, а й попередити їх»,-^ 
пише Зо редакції майстер виробничого навчання 
Знам'енського ТУ №2 В. Пономар, З ци.м вислов' 
ком перегукуються відповіді на анкету «Мії.*, ■ 
надіслали начальник штабу «КП», електрик колем? 
ну імені Ульянова Знам’.енського району Мг Мацке\ 
вич та секретар комсомольської організації з колгвС* 
пу імені Шевченка Добровеличківського райеш 
З, Крицький.

ДЕНЬ ПРАЦЮЮТЬ, ДВ А СТОЯТЬ
Спорудження восьмиквартнр- 

ного будинку в м. Долинськіії 
розпочалося на початку квітня 
нинішнього року. Комсомоль
сько-молодіжна бригада, очо
лювана О. П. Повиковим, з ен
тузіазмом взялася за роботе, 
вирішивши працювати за мето
дом прославленого будівельни
ка країни Героя Соціалістичної 
Праці Злобіна. Швидко і якіс
но збудували підвали, сараї, 
звели стіни першого поверху.

Та адміністрація ПМК-131 
пе запалилась пі ентузіазмом 
молоді, пі бажанням якнай
швидше побачити щасливих но
воселів у новому будинку. 
Складається враження, ніби її 
перестали цікавії ги справи ком
сомол ьсько-моло ніжної.

Головний інженер КОЛОШІ

В. І. Крунчеико за весь період 
робіт завітав па будівництво 
лише два-три рази, коли хтось 
із тресту «Кіровоградсільбуду» 
просив провесні його па цей 
об’єкт.

»“ Ну що, хлопці, сидите? 
Сидимо, — відповідають, 

ер Чому?
— Немає розчину.
Оце, і вся розмова. Бет будь-яких 

наслідків.
•— Відділ постачання, який очолює 

В. 1. Барбалес, часіенько забуває 
про нас, — скаржаться будівельни
ки.

Замість належних 16Я тисяч штук 
цегли будівництво одержало лише 
шістдесят тисяч. Через нестачу за- 
лі іобетоіпціх плит і гіпсолітових пе
регородок неможливо перекрити 
Перший поверх.

Риштування доводиться кожного 
1>а і\- переставляти на нове місце, бо 
його дуже мало. Автокран, який 
тут знаходиться, має малу довжи
ну стріли, і його не можна внкорис-

гаї и при зведенні другого поверху.
Ллє головне, що псує настрій бу

дівельникам — це розчин. Дві роз
чиномішалки па бстонорозчинному 
вузлі, що знаходиться в розпоряд
женні колони, часто виходять з ла
ду. Про їх капітальний ремонт, ма
буть, ніхто й не думає.

В результаті — систематичні 
простої, зриваються графіки 
робіт. Через відсутність будма
теріалів у травні втрачено 33 
години дорогоцінного робочого 
часу, в червні — 49 годин.

Чи знає про це адміністрація 
ПМК-134 тресту «Кіровоград- 
сільбуд»? Напевне, знає. Але 
ніяких конкретних заходів по 
усуненню недоліків поки що не 
видно.

А. ГЛІНЬОВ, 
працівник районно? газе
ти «Шляхом Ілліча»,

м. Долнаська.

1. Згоден з товариша
ми, котрі стверджують, що 
«КП» має вести боротьбу 
9 недоліками як силою 
критики, так і силою по
зитивних прикладів. «Ком
сомольський прожектор» 
постійно веде сторінки; 
«Як працювали комбайне
ри вчора», «Хто сьогодні 
попереду», де вміщують
ся матеріали про роботу 
комбайнерів, водіїв за ми
нулий день чи тиждень, 
фотографії передовиків.

А «героїв» сатиричних 
рубрик «Рашпіль» та «Пер
чик» ми запрошуємо на 
засідання штабу «КП», де 
обговорюємо їх. Це при
носить не меншу користь, 
ніж виступи «Комсомоль
ського прожектора». '

2. Якщо на сторінках га
зети з’являться такі мето
дичні розробки, це буде 
чудово. Штаби «КП» змо
жуть обмінюватись досві
дом, а в багатьох «про
жектористів» поповнить
ся арсенал різноманітних 
заходів. Особисто я чекаю 
таких матеріалів.

3. Доручення ми нама
гаємось розподіляти рів
номірно. Але через те, що 
комсомольська організа
ція колгоспу невелика, ко
жен з членів штабу за
кріплений за одним або 
двома постами. Як бачи
те, навантаження значне.

4. Так, співробітничаємо. 
Ми разом розробляємо 
план роботи, члени на
родного контролю коор
динують її. Вони є постій
ними учасниками 
рейдів.

5 Звичайно, декому 
(собливо на початку моєї

роботи а штабі «КП») нф 
подобалось, що йога 
то, замітка про нього вдай 
щені в «Рашпілі» чи «Пар£ 
чику». Але потім (це б»Л' 
зало найчастіше) розуміли 
свої помилки і виправні 
ли їх. А для прожектори* 
ста, гадаю, кращого і ба
жати не потрібно.

В. КрмцькиіИ
1. Впевнений, що висгут 

пи «Комсомольського про« 
жектора» принесуть біль
шу користь, якщо поряд з 
критичними матеріалами, 
висвітлювати все передо* 
ве і хороше, що є у наСї 
Позитивні приклади по« 
винні впливати на порушу 
ників не гірше, ніж крці 
тика.

2. Існує багато цікавим 
заходів, про які ми навіті 
уявлення не маємо. Тому 
методичні розробки нам 
просто необхідні. Вони до« 
поможуть краще сплануй 
вати роботу штабу «КП».

3. Доручення між «про* 
жектористами» розподіля
ємо рівномірно. Але при 
цьому беремо до уваги, 
яке навантаження несе 
той чи інший член штабу, 
«КП» у своїй основній ро
боті.

4. З групою народного 
контролю ми особливо 
активно співробітничаємо 
під час хлібозбирання, за
готівлі кормів та іншим 
сільськогосподарс ь к и к 
кампаній.

5. Буває, що людина нц* 
правильно реагує на кри
тику. Це позначається і нв 
стосунках. В більшості та
ких випадків «ображені»* 
кінець кінцем розуміють 
свою помилку і роблять 
аірні аисноаки.
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*

В РАЙКОМ 
ПРИХОДИТЬ 
ХУДОЖНИК

(Закінчення. Поч, на 1-й crop.).

на самоплив. За неї «відповідає» другий секретар 
райкому чи міськкому комсомолу. Як правило, він* 
входить до складу методичної ради при райкомі 
партії, але буває, що ти гул «члена методрадн»— 
чиста формальність. Другий секретар Вільшап- 
ського райкому комсомолу Валерій Гончаренко 
при мені абсолютно серйозно виясияв по телефо
ну. хто ж таки входить до методрадн «від комсо
молу».

Необхідна методична рада по наочній агітації 
при райкомі комсомолу. Цю думку висловив пер
ший секретар Новоукраїпського РК ЛКСМУ Ми
кола Суворов. І конче потрібні», щоб до її складу 
входили фахівці; художники, фотографи і, обо
в’язково, міський чи районний архітектор. Бо ве
ликі стенди, транспаранти, дошки пошани та інше 
так. чи інакше «вписуються» в архітектуру міста 
чи села. Буває прикро, коли вони губляться на тлі 
будинків, і праця художнику їде нанівець. В Ком- 
паміївці, наприклад, на вулиці Каліпіна встанов
лено ці.-.іій ряд щитів — транспарантів, котрі роз
повідають про плани і досягнення трудівників ра
йону. Та буйне вігтя дерев, посаджених обабіч ву
лиці, зовсім затінює деякі транспаранти. Чи ста
не перехожий відхиляти гілки, щоб дізнатись, 
скільки колгоспники збираються взяти картоплі 
з кожного гектара? Навряд...

Наочиа агітація — то праця скадца і відпові
дальна, що пропагує певні думки та положення 
марксизму-ленінізму, рішення партії і комсомо
лу, ілюструє історію засобами естетики. Тому під
хід до неї повинен бути абсолютно компетентним. 
А Валерій Гончаренко розповідав, як роблять во
ни стенди для Вільшанки: «Приходить до мене 
художник, я витягую йому купу плакатів і відби
раємо разом, що підходить». Мабуть, варто було б 
провести семінар тих, хто займається комсомоль
ською наочною агітацією, де б фахівці па вчили їх 
елементарним основам естетики та принципам уна
очнень. Семіндр з виставкою (а в Кіровограді є 
що показати, наші експонати демонструвались па 
Всесоюзній виставці кращих зразків наочної агі
тації) дав би чимало корисного.

Можуть виникнути заперечення. Одне з них — 
де брати кошти для виготовлення стендів, панно 
та вітрин? Думається, що тут все залежить вія 
того, наскільки тісний контакт підтримують рай- 
комівці з підприємствами, колгоспами та іншими 
«багатими» організаціями.

1 всеж гроші — не головне. Зуміли ж в комсо
мольсько-молодіжних бригадах колгоспів імені 
Шевченка, «Дружба», «Україна» ІІовоукраїпсько- 
го району виготовити недорогі, але цікаві і корис
ні стенди з гіталовськпмн принципами «Головне в 
комплексній механізації». Конкретна допомога і 
від плакатів па політзаняттях комсомольців райо
ну. Думається, що унаочнення для иолітзанять мо
жуть готувати самі слухачі гуртків комсомоль
ської політосвіти. Від таких робіт і користь була б 
подвійною.

Методи і форми наочної агітації різноманітні, їх 
цілий арсенал. ( комсомольським працівникам не
обхідно вибрати найдієвіші, знайти, 
перекопати!

впровадити,

М.
спецкор «Молодого

ВІДЕНКО, 
комунару».

? іййїй

Ра
на

участі. 12 тисяч сірійців І тисячі радянських будівників, 
винахідників, проектувальників.

Після закінчення будівнийіва комплексу на Євфраті Сі
рія матиме змогу додатково зрошувати до 600 тисяч гек
тарів землі, таким чином подвоїти зрошувальні площі, в 
два рази збільшити впробпііціво електроенергії.

11а знімку: панорама будівництва Е’вфратської ГЕС.
‘ ~ -♦<«• В- ШУСТОВА, ЛПНд

ГІДРОКОМПЛЕКС НА ЄВФРАТІ
З усіх об єктїв, шо споруджуються при сприянні 

дянського Союзу в арабських країнах, будівництво 
Еафраті а Сірії за своїм значенням може зрівнятися 
ті.іьии з висотною греблею на Нілі, збудованою при спрп- 
.ч!і<ді Радянського Союзу. На будівництві Євфратської 
гр.-б п {довжина 4 тисячі метрів, висота 53 метрів) бралб

КОЖНА ГРА—
ВИРІШАЛЬНА

Після закінчення пертого кола чем
піонату країни з футболу серед команд 
класу «тЬ другої ліги паш кореспондент, 
зустрівся з начальником команди кіро
воградської «Зірки» Юрієм Івановичем 
МАХИ ОМ і попросив зробити підсумки 
проведених ігор.

Дипломати 35 країн, які бе
руть участь у нараді з питань 
безпеки і співробітництва в Єв
ропі, покинули Женеву, де вони 
напружено працювали май
же два роки. Завтра, ЗО 
лптгя; -у х.-’итл’ипч 
Хельсіикі відкриється третій, 
завершальний етап цієї наради. 
Він набере форми зустрічі ке
рівників держав європейського 
континенту, до яких приєдна
ються представники Сполуче
них Штатів Америки і Канади, 
на найвищому рівні,

В останній день зустрічі в- 
Кельсінкі буде підписано за
ключний акт, до якого увійдуть 
погоджені в ході дискусії в 
Женеві тексти по всіх чотирьох 
пунктах порядку денного пара
ди: питання, що стосуються 
безпеки в Європі; співробітпи- 
цтво в галузі економіки, нау
ки, техніки і навколишнього се
редовища; співробітництво в 
гуманітарних та інших галузях) 
дальші кроки після паради.

Йдеться про об’єм истин до
кумент, який займає близько 
100 сторінок машинописного 
тексту, і щодо кожного з його 
положень, без жодного винят
ку, було досягнуто домовленос
ті 35 країн, чиї політичні інте
реси часто-густо не тільки

Загальноєвропейська нарада: перед фінішем 
збігаються, але виявляються 
навіть діаметрально протилеж
ними. А це означає, що впер
ше в історії європейського кой- 
тпненту розташовані на його 
території держави виявили го- 
тошеть, здімиїавшЦ вбік. незго
ди між собою в цілому раді пи
тань, домовитися їіро найголов
ніше і найістотніше — про те, 
щоб виключити війну з життя 
своїх народів і налагодити вза- 
ємовигідне співробітництво на 
довгостроковій основі.

Погодження документа, який 
передається тепер на остаточне 
затвердження керівників 35 
країн, вимагало чималих зу
силь. Досить сказати, що в ході 
женевського етапу наради від
булося майже дві з половиною 
тисячі офіційних засідань коор
динаційного комітету,' комісій, 
підкомісій і спеціальних робо
чих груп. Це не рахуючи бага
тьох тисяч неофіційних багато
сторонніх і двосторонніх зу- 
стрічей різних делегацій, які 
прагнули досягти розумного 
компромісу. За два роки робо
ти в Женеві дипломати країн 
— учасниць паради розглянули 
близько 4700 проектів і пропо
зицій, внесених окремими краї
нами,

Проте кінць кінцем усі труд
нощі були подолано, і, як під
креслив у розмові зі мною гла
ва делегації НДР 3. Бок, вели
ка заслуга в цьому належить 
країнам соціалістичної спів
дружності, які виявили гнуч
кість у поєднанні з нрипцнмо- 
вістю в підході до розв’язання 
спірних питань і вказали па 
можливість досягти прийнятої 
для всіх країн згоди.

Зрозуміло, з завершенням 
паради з питань безпеки і спів
робітництва в Європі боротьба 
за здійснення па практиці прінь 
цииів мирного співіснування у 
відносинах між країнами з різ
ним суспільним ладом не при
пиниться. Було б помилкою 
вважати, що агресивні, імперіа
лістичні кола відмовляться від 
спроб завдати шкоди країнам 
соціалізму. Однак у сил миру, 
демократії і соціального про
гресу з'явиться повий важли
вий інструмент, покликаний 
полегшити досягнення їх бла
городних цілей, — заключний 
акт наради з питань безпеки і 
співробітництва, під яким сто
ятимуть підписи керівників 35 
країн.

А. КРАСИКОВ, 
елец. кор. ТАРС. 

Женева—Хельсіикі

У заключній частині першої 
половини футбольного мара
фону наші хлопці проводили 
маїчі впевнено, проявляли 
велику волю до перемоги і то
му до фінішу прийшли успіш
но. Вони взяли гору над таки
ми сильними суперниками, як 
житомирський «Автомобіліст»
— 3:0, миколаївський «Судно
будівник» — 1:0. «Зірка» заби
ла у «чужі» ворота 23 м ячі, — 
більше за всіх у зоні, а про
пустила у свої лише 9. На ра
хунку команди 19 очок з 32 
можливих. 1 тепер після «Крив
басу» (у нього 23 очка) та «Ав
томобіліста» (20 очок) кірозо- 
градці займають третє місце у 
турнірній таблиці своєї зони.

Такий показник «Зірки» за 
останні роки найкращий. Не
абияка щільність результатів
— свідчення’ того, що наші 
спортсмени значно попрацю
вали над підвищенням спор
тивної майстерності. В нашому 
колективі цілковита згуртова
ність і взаєморозуміння.

В другому колі, звичайно, 
ігри будуть ще важчими. 
2 серпня «Зірка» у себе вдома 
прийматиме Хмельницьке «Ди
намо». Нині ми як і раніше на
пружено готуємось до поєдин-

ків. Всіляко намагаємось вдос
коналити назчально-тренувапь• 
ний процес, придизляємось до 
кожного молодого спортсме
на, допомагаючи йому стати на 
рівень майстерності більш до
свідчених футболістів.

Крім ігор першості країни,. 
«Зірка» бере участь і з розі
граші Кубка республіки. 
11 серпня на своєму стадіоні 
кіровоградські футболісти 
прийматимуть спортсменів пер 
шої ліги класу «А» — футбо
лістів запорізького «Металур
га». Це — 1/4 фіналу.

Як бачимо, навантаження не • 
абияке. Але ми надіємось на 
сили наших гравців, і тепер псі 
турботи керівників команди 
спрямовані на те, щоб «Зірка» 
грала красиво і ефективно не 
тільки в окремих епізодах, але 
й в кожному матчі. І тоді на 
фініші футбольного чемпіона
ту ми зможемо, тент говорити 
про втішні висоти спортсменів,

10. МАХНО, 
начальник кіровоградської 
футбольної команди «Зір
ка». 1

На фото: епізод матчу «Зірка» —« 
а Суднобудівник». ч

Фото О. ЛОКАРЄІІА, -

Сильніші— 
механоскладальними

Бли и.ко двох місяціп тривали 
змагання з футболу на першість за
воду «Червона зірка». В іграх взя
ли участі, десяті, команд колективів 
фізкультури цехів І відділів. З са. 
мого початку розтрату боротьба 
за перше місце розгорнулася між 
представниками третього механо
складального, ковальсько-пресового 
цехів та корпусу № 90.

Цікавим був поєдинок мехаио- 
складальїніків і ковалів. Він прохо
див напружено і закінчився пере
могою мехапоскладальннків з

„РАДИСТ“— 
„ХВИЛЯ“— 
2:0

Лідер першої зони розтра
ту першості України з футбо
лу серед колективів фізкульту
ри кіровоградська команда

рахунком — 2:1, які провели вїСК 
турнір без жодної поразки і набрі- 
ліі двадцять шість очок. До титулу 
володарів кубка завоювали ще і> 
звання чемпіонів підприємства цьо
го року. Другу сходинку посіли 
футболісти корпусу № 90, а третю 
— ковалі.

В урочистій обстановці новим 
чемпіонам вручено дипломи першо
го ступеня та перехідний кубок 
правління спортивного клубу «Зір
ка».

«Радист» зустрічалася у себе 
вдома з миколаївською «Хви
лею». Як відомо, перша зустріч 
цих колективів закінчилась па 
користь корабелів. А ось цього 
разу паші земляки зуміли пе
ребудувати наступальні позич 
ції і перемогли своїх суперни
ків — 2:0. >

В. ШАБАЛІН.

ї. в. о. редактора М. СЕМЕНЮіііі
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ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
не 1975—1976 н&вчальчнй рік (без вступних екзаменів)

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

10 класів).
Машиніст

із суміжною 
міста гусеничних кранів.

Машиніст аксквваторів.
Слюсар-шофер.
До комбінату приймаються осо

би чоловічої статі від 20 (на 1 ве
рес« 1975 року) до 40 років з ос
вітою 8—10 класів.

автокранів

землерийиих 
спеціальністю

(освіта

машин
машк-

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

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

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

При комбінаті є: гуртожиток,

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

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

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

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

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

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

Прийом документів проводить
ся з І липня 1975 року.

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

Документи надсилайте на адое- 
су: Запорізька область, м. Ка- 
м’ямка-Дпілровська, провулок 
Олега Кошового, 1. Приймальна 
комісія.

ІМексаіід|нйсь>кт 
середня 

шко.ін-hrrepEiisrii’
ПРОВОДИТЬ 
НАБІР УЧНІВ

НА 1975—19/6
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО 1-10 КЛАСІВ

ЬІДЛІЛСННЯ

пред’являють 
(нрнппспе сві-

ДИРЕКЦІЯ.

р

технічне училище До 4К і 0ово граде ьке
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧШВ НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Єевяетоііо.іьгькмй приладобудівніий інститут (м. Севастополь^ вул. І оголи,
ОГОЛОШУЄ

НА ПЕРШИЙ КУРС. З ТАКИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ФАКУЛЬТЕТАХ

технології приладобудування і точної ме
ханіки: технологія машинобудування; мета- 
лорізальні верстані і інструменти; приладі» 
точної механіки; автоматизація і комплекс
на механізація машинобудування.

радіотехнічний: радіотехніка; наиівнро-
відннкові ' мікроелектропні прилади;

автоматики і лічильно-обчислювальних об
ладнань: автоматика і телемеханіка; елек
тронні обчислювальні машини; автоматиза
ція і механізація процесів обробки і видачі 
інформації);

механічний: суднобудування і судноре
монт; суднові силові установки; електрооб
ладнання кораблів: експлуатація суднових 
силових установок.

Сімферопольська» філіал (м. Сімферо
поль, вул. Панлснка, 5).

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
усію) фізики (усно), української мови і лі
тератури (твір) або російської мови і літе
ратури (твір)-.

Нагороджені по закінченні середньої школи 
золотою (срібмою) медаллю або ті, шо закінчили 
середній учбовий заклад і ссредис профтехучили
ще з дипломом з відзнакою, здають математику 
письмово. При здачі цього екзамсиа з оцінкою 
«п'ятьз вони авільи.чюп.св від подальшої здачі 
вступних екзаменів.

Зарахували» в склад студентів па денне 
відділення — з 21 по 25 серпня.

Початок занять — з і вересня.
На час робот» підготовчих курсів і екза

менів іногородні забезпечуються гуртожит
ком.

Документи приймаються щодня, крім не
ділі. з 9 до 19 години; в суботу — з 9 до 
15 години.або направляються поштою на 
адресу інституту чи Сімферопольського фі
ліалу.

Будівельний факультет: промислове t ipu- 
маляиське будівництво; виробництво буді
вельних виробів і кппетрукпііі.

Прийом заяв на денне відділення прово
диться з 20 червня но ЗІ липня.

Заяви про прийом полаються вступником на 
ім’я ректора інституту. До заяви додаються: дв- 
кумеят про середню освіту (оригінал), харак- 
тгриєтпкв для вступу у вишин учбовий заклад, 
медично довідка (форма ?6 28Ö). 1 фотокартки
(знімки без головного убору, розміром 3x4 см), 
витяг з грудової чи колгоспної княжни.

Всі вступник» особисто 
паспорт і військовий квиток 
донтво).

Вступні екзамени на денне 
з ! по 20 серпня.

Для робітничої і сільської молоді з 1 лип
ня працюють місячні денні підготовчі курси.

Вступники здають вступні екзамени з тв- 
дисциплін: математики (письмово і РЕКТОРАТ.

При вступі необхідно по
дати такі документи:

заяву на ім’я директора, 
свідоцтво про народження 
[оригінал), довідку з місцю 
роботи батьків, довідку з 
місця проживання, медич
ну довідку про стан здо
ров'я, довідку про епід» 
оточення, особову справу 
учня.

Навчання ведеться ук
раїнською мовою, з іно
земних мов вивчаються 
англійська та німецька, В 
школі введено у 9—10 
класах виробниче навчв;г 
ня за спеціальностями; 
для дівчат — машинопис- 
стенографія, для хлопців— 
автотракторна справа.

Школа розташоване »1 
селищі Пантаївка і має 
зручне залізничне та «вто- 
бусле сполучення з усіма 
містами і районами об
ласті.

Прийом документів що
денно з 8 до 16 години, 
крім неділі.

За довідками звертатись 
в канцелярію школи-інтер- 
нату.

Адреса школи-інтернату: 
м. Олександрія, сел. Пай- 
таївка.

ДИРЕКЦІЯ.
B&EMgSSr^FBa»

Харківський 
автотранспортніїй технікум

С. ОрджонікідлеЇМ.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ДЕННЕ, ВЕЧІРНЄ І ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: мо
му.

Технічне обслужування і 
ремонт автомобілів;

експлуатація автомо
більного транспорту;

бухгалтерський
(лише денне на 
родньої школи);

планування на 
вільному транспорті (ли
ше заочне на базі серед
ньої школи).

Заяви приймаються:
На денне відділення — 

від осіб з восьмикласною 
освітою — по 31 липня; 
від осіб з .середньою осві
тою — по 14 серпня.

На вечірнє відді/тення — 
від осіб з восьмикласною

освітою — по 6 серпня; 
від осіб з середньою ос
вітою — по 15 листопада.

облік 
базі се-

аатомо-

На заочне відділення — 
пише від осіб з серед
ньою ОСВІТОЮ — ПО 10 
серпня.

Технікум має гуртожи
ток та їдальню, розміще
них ч центрі міста.

В період навчання учні 
набувають професію во
дія автомобіля.

Адреса технікуму: 
м. Харкіе-3, площа Радян
ської України, 28.

ДИРЕКЦІЯ.

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
кравці верхнього чоло

вічого, жіночого і дитячо
го одягу — 2 рони навчан
ня; швеї-мотористки — 
1 рік навчання, шевці 
взуття — 1—2 рони 
вчення, в’язальниці
почно-шкарпеткового ви
робництва — 1—2 роки 
навчання, прядильниці з 
умінням працювати рів- 
ничницею — 1—2 роки на
вчання, закрійники верх
нього одягу — 3 роки на
вчання.

До училища приймаю
ться юнаки і дівчата ві-

иом 14,5—20 років з осві
тою 8—10 класів.

Учням виплачується сти
пендія в розмірі: з осві
тою 8 класів — 18 карбо
ванців, 10 ' класів — ЗО 
карбованців, а підвищена 
не 25 процентів більше 
під час проходження ви
робничої практики прово
диться доплату до стипен
дії в розмірі 33 проценти 
від заробленої суми.

Зараховані учні з вось
мирічною освітою відві
дують вечірню школу ро
бітничої молоді.

Прийом учнів на сгрои на- 
вченим 1—2 роки (8—10 класів 
освіти) для роботи-після зя-

кінченим училища па Кірово
градській швейній фабриці І 
«Україна», чу.точно-шкарпет- 
ковій і вірьовочні(і фабриках, 
взуттєвій фабриці, Дніпропет
ровській швейній фабриці про
водиться з міської і сільської 
молоді без направлень чіі цо 
направленнях цих фабрик.

Прийом учнів па строк на
вчання 2 роки для роботи піс
ля закінчений училища в раіі- 
вобуткомбінатах, міськпобут- 
комбінатах і фабриках «їид- 
пошиї)» області проводиться з 
міської і сільської молоді за 
направленнями керівників цих 
підприємств.

Гуртожитком училище 
не забезпечує.

Початок занять з 1 ве
ресня 1975 року.

Вступаючим до училищ© 
необхідно подати такі до' 
кументи: заяву на ім’я ди
ректора; направлення 
рай(міськ)побуткомбінату, 
фабрики; атестат (свідоц
тво) про закінчення шко
ли; довідку з місця про
живання; характеристику 
зі школи (роботи); чотири 
фотокартки 3X4 см.; ме
дичну довідку (форма 
№ 286).

По прибуттю до учили
ща вступник пред'являє 
свідоцтво про народжен
ня або паспорт.

Документи приймаються 
з 1 червня по 30 серпня.

Адреса: м. Кіровоград, 
оуп. Гоголя, 79. Приймаль
на комісія.

ДИРЕКЦІЯ.

Новгородці вське СНТУ ЛА <1

Козелен.ькнй ветеринарний технікум

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ До технікуму приймаються особи біном до ЗО ро
ків.

НА 1975-197« НАВЧАЛЬНИЙ РІК

приймає на навчання по 
спеціальності тракторист- 
машинїст широкого про
філю та механізатор тва
ринницьких ферм юнаків 
і дівчат 
кін.

Учні
ються, 
гуртожитком або кварти-

віком від 15 ро-

безплатно харчу- 
забезпечуються

спец-

роки, 
окре

рею, стипендією, 
одягом та формою.

Строк навчання З
Комплектуються

мі групи з десятикласни
ків та демобілізованих во
їнів з терміном навчання 
8 місяців.

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і теле»
316050. ГСП, Кіровоград-50, аул. 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.

На перший курс приймаються особи з освітою 
8—9 класів.

На другий курс — особи з закінченою середньою 
освітою.

Строк навчання для тих, хто вступає на перший 
курс — 3 роки 6 місяців; на другий — 2 роки 6 мі
сяців.

Технікум готує ветеринарних фельдшерів для ро
боти в колгоспах, радгоспах, на ветеринарних пунк
тах і є лікарнях, на ветеринарних дільницях, на стан
ціях штучного осіменіння, м’ясомолочних контроль
них станціях, транспортних дільницях, в біофабриках, 
бетаптсках, м'ясокомбінатах, м’ясомолочних комп
лексах, комплексах по виробництву яловичини та 
свинини на промисловій основі та птахофабриках.

Заяви приймаються від осіб, що мають освіту 
8 класів до 30 липня, о від осіб а середньою осві
тою — по 14 серпня.

Вступнияи з неповною середньою освітою скла
дають вступні екзамени; українська чи російська ме« 
вп (диктант), математика (усно).

Еступнини, які закінчили середню школу, склада
ють вступні екзамени: хімія (усно), українська моса 
’ література чи російська мова І література (твір).

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

З 15 липня при технікумі працюють підготовчі 
курси.

Адресо технікуму: 351970, м. Козелець, Чернігів
ської області, вул, Свердлова, 41, ветгехніиум.

Б К 01059. індекс 6!19?.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

.ЧКСМУ, г. Кировоград.
ДИРЕКЦІЯ.

-А

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

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

/

Кіровоградському облполіграфвидаву потрібсп 
бухгалтер-ревізор, Заробітна плата — 140 карбонал- , 
ців на місяць. ' ' ■ к. п.■<;.

Звертатись на адресу: вул. Луначарського, 36.
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