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З метою дальшого підвищення бойовитості комсо
мольських організацій шкіл, підвищення їх виховно
го впливу на учнівську молодь, розвитку громадсько- 
політичної активності старшокласників бюро ЦК 
ЛКСМ України ухвалило проводити міські та районні 
огляди роботи учнівських комсомольських організа
цій загальноосвітніх шкіл.

ПОЛОЖЕНИЯ
БУДАПЕШТ, 16 серп

ня. (ТАРС). Закінчився 
перший фестиваль друж
би радянської і угор
ської молоді. Сім неза
бутніх днів — так гово
рять про фестиваль жи
телі Будапешта, сотень 
інших міст і сіл Угорщи
ни, всі учасники. цього 
чудового зльоту молоді 
двох братніх країн.

В останній день фес
тивалю було в урочистій 
обстановці підписано 
програму співробітни
цтва радянського і угор-

ФЕСТИВАЛЬ 

ДРУЖБИ 
ЗАВЕРШЕНИЙ 
ського комсомолу на 
1976—1979 роки. Вона 
передбачає дальше роз
ширення контактів між 
ВЛКСМ і УКСМ у галузі 
комуністичного вихован
ня юнаків і дівчат двох 
братніх країн.

Учора* в другій поло
вині дня тисячі юнаків і 
дівчат зібралися в Пала
ці спорту столиці. Тут 
відбувся мітинг з нагоди 
закриття фестивалю 
дружби. На ньому ви
ступив член Політбюро 
ЦК УСРП, перший секре
тар ЦК УКСМ Л. Мароті. 
Потім до присутніх звер
нувся перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. Тяжельни- 
ков.

Увечері учасники фес
тивалю, жителі Будапеш
та поклали вінки до під
ніжжя пам’ятника В. І. 
Леніну на площі Пара
дів.

Під звуки горна опус
кається прапор фестива
лю, звучить «Інтернаціо
нал». Фестиваль дружби 
закритий.

Д0 СПІЛЬНОЇ 
т
О Кіровоград — Толбухін: 

розширення 
співробітництва 
між організаціями 
спілок молоді

Тиждень у молодих трудівників Кіро- 
воградщини гостювали юнаки та дівчата 
з Болгарії — делегація Толбухінського 
округу на чолі з секретарем окружкому 
ДКСМ Стояном Стояновим. В ці дні ми 
показали друзям кращі здобутки своєї 
праці, ознайомили з ходом соціалістич
ного змагання на честь XXV з'їзду 
КПРС. На п'ятому засіданні міжнародно
го клубу молодих механізаторів «Толбу
хін—Кіровоград» вписали а нашу спіль
ну скарбницю передового досвіду нові 
фор/аи і методи підвищення ефектив
ності виробництва, вдосконалення всієї 
комсо.мольської роботи. Щира ділова 
розмова впродовж незабутніх зустрічей 
вилилась у конкретні заходи Толбухін
ського окружкому ДКСМ і Кіровоград
ського обкому ЛКСМ України, спрямо
вані на дальший розвиток взаємних 
зв’язків, розширення всестороннього 
співробітництва між двома організація
ми спілок молоді.

Турбуючись про дальше вдосконален
ня ідейно-виховної роботи, зокрема, 
класового загартування молоді, її ін
тернаціонального і патріотичного вихо
вання, окружком ДКСМ і’ обком ЛКСМ 
України постановили провести в 1975— 
1977 роках огляд діяльності клубів ін
тернаціональної дружби. Перед коміте
тами комсомолу поставлено завдання 
активізувати участь молоді у створенні 
пам'ятників, обелісків, меморіальних 
знаків, кімнат болгарсько-радянської 
дружби, які символізують непорушність 
братерської дружби між нашими наро
дами. Комсомольським пропагандистам, 
молодим лекторам, агітаторам необхід- 

„ФРОНТОВИКИ, ОДЯГНІТЬ ОРДЕНИ!“
Позавчора на пероні 

залізничного вокзалу Кі
ровограда відбулась зу
стріч ветеранів 70-го 
окремого батальйону по
вітряного сповіщення і 
зв язку, котрий в роки

війни сформувався на 
території області і брав 
участь у визволенні Кі
ровограда.

Гостей привітав заступ
ник голови Кіровського 
райвиконкому м. Кірово- 

града О. П. Барбінов. 
Молоді ' кіровоградці 
вручили колишнім вої
нам хліб-сіль. Від імені 
ветеранів виступив ко
лишній начальник штабу 
батальйону М. П. Ко-

но ширше висвітлювати участь молоді 
СРСР і НРБ в соціалістичному і кому
ністичному будівництві, героїчний шлях 
боротьби і перемог КПРС та БКП.

На основі широкого обміну досвідом 
з нашими болгарськими друзями комсо
мольські ватажки та керівники молодіж
них самодіяльних колективів мають по
ліпшити виховну роботу з творчою мо
лоддю, залучити кожного юнака і дівчи
ну до участі у фотовиставках, виставках 
образотворчого мистецтва, в заочних 
конкурсах колективів художньої- само
діяльності, присвячених річницям Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції 
та соціалістичної революції в Болгарії.

У розпорядженні обох комсомоль
ських організацій — багатий арсенал 
форм і методів поліпшення виробничої 
діяльності молодіжних колективів, під
вищення трудової активності кожного 
молодого трудівника. Коло цих питань 
щороку буде розглядатися на засіданні 
міжнародного клубу, а також під час 
обміну технічною літературою, методич
ними розробками, матеріалами про ро
боту шкіл передового досвіду, кращих 
молодіжних бригад. При цьому особли
ва увага надається дальшому розвитку 
соціалістичного змагання, пропаганді 
патріотичних починів комсомольців, ра- 
ціоналізато’рських пропозицій, спрямо
ваних на підвищення продуктивності 
праці, поліпшення якості продукції. 
В конкурсі на кращу наукову розробку 
по збільшенню кількості і покращенню 
якості сільськогосподарських продуктів 
візьмуть участь сотні майстрів-хліборо- 
бів та молодих науковців.

Успіх накреслених заходів організацій 
спілок молоді буде забезпечений даль
шим організаційно-політичним зміцнен
ням кожного комсомольського осеред
ку, вдосконаленням всієї внутріспілкової 
роботи. В цьому напрямку окружком 
ДКСМ і обком ЛКСМ України проведуть 
творчий аналіз стану справ на місцях, 
спільно розглянуть актуальні питання 
стилю і методів роботи, діяльності комі
тетів комсомолу у формуванні в молоді 
марксистсько-ленінського світогляду, 
зростання ролі комсомольських осеред
ків в організації соціалістичного зма
гання.

«Руку на дружбу, ровеснику з Болга
рії», — схвильовано промовляємо слова, 
сповнені твердої рішучості йти разом з 
народом-братом, йти пліч-о-пліч невто- 
рованою дорогою до великої мети. 
Наша мета — комунізмі

роль. Він подякував кі- 
ровоградцям за теплу 
зустріч.

Учора гості Кірово
града побували у черво- 
нозорівців та агрегатни
ків, поклали квіти до 
пам’ятників воїнам, що 
полягли в боях за Бать
ківщину.

про міський, районний огляд 
роботи учнівських 

комсомольських організацій 
загальноосвітніх шкіл

Огляд повинен сприяти успішному виконанню комсо
мольцями рішень XVII з’їзду ВЛКСМ, залученню 
кожного члена Спілки молоді до активної участі в жит
ті організації, якісному проведенню обміну комсомоль
ських документів.

ЗМІСТ ОГЛЯДУ
«Ти до подвигу кличеш, комсомольський квиток!».
Кожна комсомольська організація, група постійно 

дбає про організаційно-політичне зміцнення своїх ря
дів, підвищення відповідальності членів ВЛКСМ за на
лежність до Ленінського комсомолу: готує до вступу 
в члени ВЛКСМ кращих піонерів та учнів-стг.ршоклас- 
ішків, добивається, щоб кожний комсомолець був при
кладом у навчанні та трудових справах, у виконанні 
вимог Статуту ВЛКСМ, свого громадянського обов’яз
ку, виховує глибоку повагу у кожного члена Спілки до • 
своєї організації, комсомольського квитка, значка, пра
пора.

В ході огляду та при підведенні ного підсумків особ
ливого значення надається:

— якості проведення обміну комсомольських документів в 
шкільній організації;

— стану обліку членів ВЛКСМ, якісному проведенню річної 
звірки комсомольців, своєчасній сплаті членських внесків;

— активній участі кожної класної комсомольської організа
ції і групи у житії школи, підшефних організацій;

— рівню підготовки та проведення комсомольських зборів;
— виконанню ножним комсомольцем громадського дору

чення:
• — підвищенню ролі комсомольської організації в систежї 
учнівського самоврядування,

ЗНАННЯ - НАША ЗБРОЯ 
В БОРОТЬБІ ЗА КОМУНІЗМ

XVII з'їзд ВЛКСМ наголосив, що добре і відмінне 
навчання школярів — їх головна праця і ‘патріотичний 
обов’язок. Комсомольська організація активно допо
магає педагогічному колективу школи виховувати у 
кожного учня високу особисту відповідальність за па-» 
вчання; виробляти навички самоосвіти, вміння засто
совувати набуті знання на практиці, розвивати 
пізнавальну активність школярів та їх творче мнеленч 
ня. поширювати досвід організації навчання кращих 
учнів.

З цією метою па комсомольських зборах і засіданнях 
комітету комсомолу повинні розглядатися питання, по-, 
в’язані з навчанням і розвитком пізнавальної актив
ності членів ВЛКСМ, заслуховуватись звіти про їх 
успішність.

Комсомольські організації повинні:
— систематично заслухоауиати на комсомольських зборах* 

засіданнях бюро, комітету питання рівня знань учнів та стану 
їх успішності;

— залучати школярів до республіканської експедиції «В 
країну знань», допомагати в роботі предметних гуртків, фа
культативів, шкільних наукових товариств;

— активізувати участь школярів у Всесоюзних, республікан
ських, обласних оглядах творів, рефератів, наукових робіт, 
предметних олімпіадах, днях науки, техніки, виробництва,; 
дослідницькій і винахідницькій роботі:

— брати активну участь у створенпі груп взаємодопомоги, 
постів всеобучу, консульгпунктів.

РОСТЕМО ПАТРІОТАМИ- 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМИ

Виховання у кожного учня комуністичної свідомості, 
глибоких ідейних переконань, рис справжніх патріотів- 
інгернацібналістів. непримиренності до будь-яких 
проявів буржуазної ідеології і моралі — важливе зав
дання комсомольської організації. З цією метою потріб
но: активізувати роботу по вихованню школярів на 
прикладі життя і* діяльності В. І. Леніна, визначних 
діячів Комуністичної партії і Радянської держави, ге
роїчної історії КПРС та ВЛКСМ, залученню учніБ до 
оволодіння марксистсько-ленінською теорією, питання
ми внутрішньої та зовнішньої політики Комуністичної 
партії і Радянського уряду; удосконалювати систему 
політичної інформації школярів, лекційної пропаганди,- 
морального, атеїстичного, правового та естетичного 
виховання учнів; дбати пво підготовку старшокласни
ків до служби в рядах Радянської Армії, їх фізичне 
загартування.

(Закінчення на 2-й стор.).

Дівча »а. яких ви бачите па знімку — учні Знам'янського 
професійно-технічного училища № 2, Та мине зовсім неба
гато часу, і вони оволодіють професією, яку понраоу назива
ють однією з ягЮмирнІших професій на землі. Другий рік 
опановують вони спеціальність штукатура-облнцювальника. 
Не раз доводилося їм виявляти своє вміння й на практиці: 
працювали на будівництві літні < тваринницьких ферм, зво
дили учбовий корпус училища механізації сільського госпо
дарства в Новгородці, зараз, під час канікул, беруть участь 
у ремонті гуртожитку свого училища’.

На фото: (зліва направо): Надія ГРЕЧАНА, Людмила 
ЛУПЕЙ. Ольга РЕШЕТНИКОВА, Віра ПОПРОЖУК, Любов 
КАЛЕПОВА, Тетяна АПОСТОЛОВА, Людмила МОСКВІ НА.

Фото Б. ВІТОХІ НА.
______________________________________



2 стор --------------------------------------- —- „Молодей ко ту кар f ‘

II О JI О Ж Е М й Я
про міський, районний огляд роботи учнівсьних 
комсомольських організацій загальноосвітніх шкіл

(Закінчення. Початок на 1-й стор.). збереження шкільних приміщень, навчального

Здійснюючи то роботу та підводячи підсумки участі 
в огляді, комсомольські організації особливу увагу 
звертають на:

— вивчення учнями творів В. І. Леніна, документів КПРС
та Радянського уряду;

— ознайомлення іяколярів з історією та діяльністю ВЛКСМ; 
документами і матеріалами з’їздів комсомолу та пленумів

ЦК ВЛКСЛ1 і ЦК ЛКСМУ;
—< виконання учнями принципів морального кодексу будів

ника комунізму;
— участь старшокласників у Всесоюзному Ленінському залі

ку, Всесоюзному поході по місцях революційної, бонової і 
трудової слави радянського народу, республіканському кон
курсі робіт учнів з питані, історії та діяльності ВЛКСМ, Все
союзної піонерської організації ім. В. І. Леніна, міжнародно
го молодіжного і дитячого руху;

— залучення школярів'до Всесоюзної комсомольської вій
ськово-спортивної гри «Орля»; виконання кожним учнем нор
мативів комплексу ГПО;

— наявність в комсомольській організації системи у політич
ній Інформації учнів, дієвість роботи гуртків комсомольського 
політнавчання, ефективність роботи учнівської лекторської 
групи, діяльність шкільного клубу інтернаціональної дружби;

— використання в роботі матеріалів преси, радіо, телеба
чення; *

— рівень роботи по організації вільного часу старшоклас
ників;

— наочну агітацію в шкільній комсомольській організації.

ПРАЦЯ
ЗВЕЛИЧУЄ
ЛЮДИНУ

Кожний комсомолець повинеп виховувати в собі лю
бов до праці й повагу до людей праці, вносити свій 
посильний вклад у виконання народногосподарських 
планів.

Комсомольська організація школи виховує в учнів 
прагнення продовжити славні трудові традиції героїч
ного робітничого класу і колгоспного селянства, допо
магає педагогічному, колективу у професійній орієнтації 
Старшокласників;; виховує в учнів відповідальність за 

облад
нання та підручників.

В роботі комсомольської організації та при підбитті 
підсумків її участі в огляді, велике значення надається:

— її ролі у зміцненні зв’язній з виробничими колективами, 
професійній орієнтації учнів та розпитку технічної творчості;

— роботі по організації учнівських виробничих бригад, 
шкільних лісництв та інших трудових колективів учнів і залу
ченню їх до літньої трудової чверті;

— участі в русі «Комсомол — сільській школі»;
— залученню школярів до участі в трудових десгінтах, су

бот пиках та недільниках.

комсомол - 
ПІОНЕРСЬКИЙ ВОЖАТИЙ

Почесне і відповідальне завдання Комуністичної 
партії, комсомолу — виховання своєї гідної зміни — 
піонерів-ленінців на революційних, бойових і трудових 
традиціях Комуністичної партії, радянського народу.

Комсомольська організація повинна добиватися, щоб 
юні ленінці своїми справами підтверджували вірність 
урочистій обіцянці та Законам піонерів Радянського 
Союзу, ефективніше використовували піонерські ри
туал!!. Слід постійно здійснювати підготовку піонеріЕ 
до вступу в ряди ВЛКСМ, залучати всіх юних ленінців 
до виконання конкретного доручення, організовувати 
навчання піонерського активу, проводити роботу з 
піонерами за місцем проживання.

Кожна комсомольська організація повинна стати 
шефом піонерського загону, направляти в піонерські 
загони кращих комсомольців-старшокласників вожати
ми, керівниками гуртків та спортивних секцій.

При проведенні огляду та визначенні кращої комсо
мольської організації враховується:

— організаційна робота комітету комсомолу по керівництву 
піонерською дружиною, загонами, ланками;

— робота класних комсомольських організацій по підготовці 
старших піонерів до вступу в ряди ВЛКСМ;

— організація колективного шефства класних комсомоль
ських організацій та груп над піонерськими загонами;

— допомога комсомольської організації піонерській дружині, 

загонам в їх роботі по участі у Всесоюзних та республікан
ських акціях, проведенні масових заходів;

— допомога класних комсомольських організацій і груп 
піонерам в їх роботі з жовтенятами.

КЕРІВНИЦТВО оглядом
Керівництво оглядом нз місцях здійснюють міські, 

районні комітети комсомолу та комітети комсомолу 
шкіл.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОГЛЯДУ, д/гш.а

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 1 НАГОРОДЖЕННЯ
У вересні кожного року в учнівських комсомоль

ських організаціях загальноосвітніх шкіл республіки 
проводяться комсомольські збори, які визначають кон
кретні заходи по участі в огляді шкільної та класних 
комсомольських організацій (груп).

Міські та районні комітети комсомолу розглядають 
хід огляду учнівських комсомольських організацій 
шкіл па засіданнях бюро, визначають переможців, про
пагують засобами преси, ргдіо, телебачення кращий 
досвід роботи.

В кінці кожної чверті та у вересні (за результатами 
літньої трудової чверті) комітети комсомолу шкіл під
бивають підсумки роботи організації по участі в огляді.

Міські, районні комітети комсомолу підводять під
сумки огляду і визначають переможців (окремо серед 
комсомольських організацій восьмирічних та середніх 
шкіл) щорічно 29 жовтня.

' При підведенні підсумків особлива увага звертається 
на суспільно корисний зміст всіх справ учнівської ком
сомольської організації, її участь в житті району, міс
та, області, активність кожної класної комсомольської 
організації та групи.

Обласні, міські, районні комітети ЛКСМУ використо
вують різноманітні засоби заохочення учасників та 
організаторів огляду (нагородження грамотами, фото
графування біля розгорнутого прапора комсомольської 
організації, занесення до Книги пошани, право взяти 
участь у міських, районних і обласних зльотах пере
можців огляду, екскурсіях, походах тощо).

Комсомольські організації шкіл — переможці огляду 
(одна — середньої, одна — восьмирічної школи в кож
ному районі) нагороджуються перехідними вимпелами.

Секретарі шкільних комсомольських організацій — 
переможців огляду — беруть участь у республікансько
му зборі шкільного комсомольського активу.

а

ОБМІН І 
комсомольський 
документів

БАЙДУЖІСТЬ 
ДО НАБОЛІЛОГО

Вже провели співбесіду з останнім комсо
мольцем, та не поспішали розходитися. 
Хтось сказав: «За цими записами можна 
складати план роботи. Ось послухайте...». 
Це було в Олександрійському міськкомі 
комсомолу вже в перший день" обміну ком
сомольських документів. Мова йшла тоді 
про принципові зауваження і побажання, 
висловлені юнаками і дівчатами.

А от в комсомольській організації Кіро
воградської взуттєвої, фабрики «Прогрес» 
принципова розмова про справи на вироб
ництві ніяк не клеїться. На адресу вищих 
комсомольських органів, адміністрації під
приємства комсомольці ще не висловили 
жодного критичного зауваження. А варто 
це зробити і заговорити так, щоб до голосу 
молоді прислухалися. Адже на фабриці ве
лика плинність кадрів, рідко затримують
ся молоді спеціалісти, назріла потреба бу
дувати гуртожиток.

А. БАБАК, 
Інструктор-інформатор Кіровоград
ського О К ЛКСМ України.

ЩИРІ СЛОВА 
НАСТАВНИКА

Зустріч з Володимиром Яковичем Крим
ським відбулася у нас двічі. Першого разу 
він йрийшов на комсомольські збори, коли 

уорядку денному стояло питання про 
^готовку до обміну комсомольських доку- 
^іітів. Володимир Якович — шанована лю- 

очолює районну раду наставників, ка- 
ордена Леніна, він свого часу був 

бригадиром тракторної бригади. Мехапіза- 
дбрсЬкпх спеціальностей під його чуйним 
керівництвом набули десятки юнаків. Вага- 
X*,2 стали досвідченими майстрами 
хлібного поля, та завжди пам'ятають- свого 
першого вчителя-иаставнпка. І як схвплю- 

іло нас, коли В. Я. Кримський знову прп- !ібв у райком комсомолу, щоб поздорови-

і Нас з отриманням квитків нового зразка. 
)зповів про свою комсомольську юність, 
кликав високо нести звання члена 
1КСМ. Щирі слова наставника-ветерана 

Запам’яталися кожному на все життя.

А. КОНДРАТЮК, 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
бригади водіїв автотранспортної кон
тори.

Ульяновський район,

I її ІСТІТАДЦЯТИРІЧНИМ юнаком 
Ч* йшов Вітя Шпрін московськими ву
лицями. Пшов із змагань авіамоделі
стів, повертався пізно ввечері із занять 
в радіогуртку. І вдома своїй матері, Лі
дії Олексіївні, твердо пообіцяв:

— Через тиждень у пас буде телеві
зор.

— Як, за які гроші, і де це можна ио- 
çp купити? — здивувалась.
’ — Я сам зроблю його. Ось тільки дві 

лампи дістану.
А як вступив до авіаційного інститу

ту, ще серйознішим став:
— Нам треба дєсять-п’ятнадцять ро

ків, і ми полетимо до Місяця.
Маги усміхалась такій фантазії:
— А як же назад?
— На кораблях, які понесе сонячна 

енергія. Навколо палахкотітиме плазма, 
а космонавти дихатимуть чистим повіт
рям. Над землею швидкість корабля 
спаде, гальмом будуть парашути, що ав
томатично розпустяться над вогняною 
кабіною...

— То згорить же шовк...
— Це буде інший матеріал, назіть не 

метал, міцніший за нього..
І показував Віктор матері свої альбо

ми з малюнками і кресленнями. Там то
бі і зорельоти з емблемою «СРСР», і 
приводнення космічних мандрівників в 
океані, ’ дослідницька робота астронав
тів за бортом корабля в космосі.

— Так буде, мамо, — сказав він тоді, 
d 1938-му. — Ми полетимо першими за 
всіх...-
*Т О БУВ справді щасливий вечір. Хлоп- 
* ці-десятикласникн поверталися до

дому берегами Дніпра. Кілька годин то
му воин успішно склали залік з військо- 
вс-технічної підготовки, і їх вчитель Іл
ля Михайлович Доронін запевнив:

— Підете в армію — будете хороши
ми військовими спеціалістами. Сашко 
Сов’як он уже тепер радист третього 
класу...

І ось вони стоять на високому березі 
Славутича. А перед ними тиха гладінь 
річки, в яку опустився золотий човен 
місяця. Далеко вгорі над зачарованим 
дніпровським плесом раптом пролетіла 
яскрава куля.

— Супутник, дивіться — супутник!
Сашко Сов’як задивився в небо: «А 

може й космічний корабель...».
— Ог би нам туди! — озвався Сергій 

Клевцов. —• Взяли б мене туди ради
стом. Сидів би я иа орбітальній станції 
і сповіщав на Землю точний прогноз по
годи, В усі країни світу передавав би: 
«Ей, з Аддіс-Абеби, приготуйтесь — на
ближається ураган з Аденської затоки. 
Громадяни барселопці, можете вируша
ти у море спокійно — бурі не буде. Лю
бі кияни, не треба брати на стадіон пла
щів — задощить аж через два тижні...». 
В суботу на кораблі Віктора Ширіна я 
спустився б на київський стадіон і при
вітав би Віктора Колотова з вирішаль
ним голом у фінальному матчі па пер
шість світу з футболу... Як вій міг уяви

ти ще тоді, в тридцять восьмому, що йо
го молодші товариші з того ж таки Мос
ковського авіаційного інституту, де Шн- 
рін учився -до війни, спускатимуться на 
землю з космоса і приземлятимуться за 
допомогою парашутів, яким не страшний 
і вогонь?

— Так він же не уявляв, иін передбаг 
чав, — озвався Гена Скворцов. — Сту
дент четвертого курсу такого інституту 
— це вже наполовину інженер-конструк- 
тор. От він і малював космічні кораблі. 
Може, й сам єбнрався иа Венеру чи 
Марс...

Саша Денисенко заперечив:
— Малюнки він робив ще до інститу

ту. І точно виходило — як в докумен
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ЗОРЕЛЬОТИ 
ВІКТОРА 
ШИРІНА, 
подаровані школярам
Світловодська

кіно — космонавти у відкрито-тальному
му космосі, ракета стартує “ в космос 
з-під води, наш космонавт у зорельоті, 
химерні’ пейзажі далекої планети... Якби 
не той бій у сорок третьому, взяв би ти, 
Вікторе; нас радистами па свою астро
номічну станцію...

І раптом хлопчина після паузи враже
но вимовив:

. — А що, як Шпрін живий? Може, це 
й він будував паш корабель «Союз».

— Було б здорово, якби диктор 
оголосив: «Через рік стартує корабель 
Віктора Ширіна на планету Марс. Йде 
набір для підготовки бортінженерів, ра
дистів, СИНОПТИКІВ...». І ми б ТОДІ до 
самого Ширіна. Так і так, мовляв, ми з 
Світлозодська. Маємо атестати зрілості, 
золоті значки ГПО, знаємо радіотехніку’ 
А ти, як почесний громадянин міста, яке 
визволяв від ворога, поспщіяй нам, щоб 
швидше почали тренуватись... Хочемо в 
космос!..

— От би справді жив Шпрін!..
І ВІН ЖИВИЙ — в їх помислах і мрі

ях. Він подарував їм що сонячну 
мрію з свого безсмертя, із своєї великої 
долі...

...Він теж хотів полетіти. Доброволь
цем спішив на фронт, щоб наблизити 
день, за яким знову спалахнуть мирні 
світання, і він вийде на космодром... А 
поки що крокував дорогами війни рядо

вим бійцем. З фрошу разом з листом 
прислав Лідії Олексіївні маленький аль
бом. Невеликі ескізи, замальовки: бійці 
в окопах, воїни готуються до бою, на 
привалі. А між тими малюнками — зо
браження велетенського літака, схожого 
на сьогоднішній міжконтинентальний 
лайнер.

І там, після атаки, віа лежав у засні
женому лісі, малював і думав про свій І 
майбутній політ... І

Аж з-за Волги потрапив Віктор Шпрін ! 
на береги Дніпра. Тут, за Світловод- І 
ськом, разом з сотнями воїнів 5-ї гвар- І 
дійської армії він востаннє кинувся у 5 
двобій з ворогом. 'Фашистська куля зу- ! 
пинила його. Впав на землю поранений.

Лікарі робили все можливе, 
але життя зупинилось. І бо
єць пішов у безсмертя, не 
здійснивши своєї великої 
мрії.

Аж через десять літ мати 
дізналась про останній день 
свого сина Приїхала сюди, 
па береги Дніпра. Та моги
ли Віктора не знайшла. А 
через п’ять років його ім’я 
з’явилось на плиті, що ляг
ла на братську могилу. Вчи
телька середньої школи 
№ 4 м. Світловодська Фро
сина Кузьмівна Глушич ра
зом з червоними слідопита
ми розшукали адресу мате
рі Віктора. Написала в Мо
скву. Але Лідії Олексіїв
ни вже не було. Учням 

сестра _воїна-визволнтеля —відповіла ниіии-іяізаолителя —
Євгенія Іванівна 7Кильцова. Зав’язалось 
листування. А коли червоні слідопити 
прийшли до обеліска полеглим героям в 
день 30-річчя Перемоги, вона стояла ра
зом. з ними над плитою з малюнками ві
сімнадцятирічного юнака. На обкладин
ці чітко виведено: «Межпланетное путе
шествие» ...Тоді й прийшла до них мрія 
московського комсомольця Віктора ІНи. 
ріна. Прийшла з його безсмертя. Про неї 
дізнались і жовтенята заюну «Варяг». 
Дев ятирічний Ігор Рокожпця захопле
но роздивлявся фотопортрет Ширіна, 
слухав розповідь своїх старших товари
шів — червоних слідопитів Світлани 
Шумейко та Люди Олефір, а потім теж 
повторював слова Сашка Денисенка:

От якби він жив сьогодні Полеті
ли б його «Союзи»!

— Його не полетіли, то ваші поле
тять, почули всі урочисте слово ко
лишнього Офіцера Червоної Армії Іллі 
Михаиловича Дороніна. - Полетять.

Не за_бУва»те про мрію Ширіна. 
Линьте до неї своїми серцями...
'\в космосі саме наближались один 

?°г ™ЛГ°- ДВЗ -велетепських кораблі, які 
али.3 Р1зннх континентів земної 

рйіа’ С Н3 зоРельоти Віктора Шн-

г . М. ШЕВЧУК.
. Єві іловодськ — Кіровоград.

І



19 серпня: 1975 року
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день планети - молодь сьогодні «Твій ровесник за рубєжєм • шалений світЯ
НАРАДА з питань без

пеки і співробітми- 
р^таа в ЄзропІ, яка ус- I пішно завершилася, за 
І своєю політичною ма- I сштабністю і міжнарод- I ним значенням виходить 
І далеко за межі євро- 
I пейського континенту. І Зустріч у Хельсінкі най- 
I вищих керівників 33 єв- I ропейських держав, а 
І також США і Канади І закінчилася підписанням і заключного акта, який 
І довго справлятиме 
І вплив у напрямі даль- I шого зміцнення розряд- I ки напруженості, ослаб- I лення небезпеки війни і І небаченого досі розма- 
I ху взаємовигідного і І рівноправного співро- 
I бітництва на Землі. Не І випадково широка між- I народна громадськість І не тільки в Європі, але

ГЄВРОПА
ПОДАЄ
ПРИКЛАД
і з Азії, Африці 
тинській Америці 
ко оцінює 
хельсінського 
які відповідають інтере
сам усіх народів нашої 
планети.

Адже, незважаючи на 
тисячомильні відстані, 
незважаючи на держав
ні кордони, всі народи 
землі виявилися в наш 
час, образно кажучи, 
сусідами. І в позитивно
му плані — тому, що а 
епоху бурхливого нау
ково-технічного прогре- 

людина долає від
стані вже з швидкістю 
звуку. І в негативному 
— тому, що в наш ра
кетно-ядерний вік
збройний конфлікт у 
будь-якій точці земної 
кулі загрожує в дуже 
короткий час пошири
тись на територію будь- 
якої іншої країни, фор
мально навіть не втяг
нутої в конфлікт. Мир 
став справді неподіль
ним.^ Тому зміцнення 
розрядки в Європі — 
це вклад у забезпечен
ня миру в усьому світі.

«..Ми розцінюємо На
раду з питань безпеки і 
співробітництва в Євро
пі як спільний успіх 
всіх її учасників, —- під
креслив, виступаючи в 
Хельсінкі, Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. І.

і Ла- 
висо- 

рішення 
форуму,

Брежнєв. — її підсумки 
можуть бути корисні і за 
межами Європи».

Ця„ істина впевнено 
завойовує позиції на 
міжнародній арені. 
«Приклад загальноєвро
пейської Наради пови
нен стати нормою у від
носинах між народами 
всіх континентів», від
значає, зокрема, голова 
сенатської комісії в за
кордонних справах Мек- 
сіки А. Каррільйо. «Дух 
розрядки, характерний 
для зустрічі в Хельсінкі, 
повинен поширитись і 
на азіатський континент, 
справивши і там сприяти 
пивий вплив на процес 
нормалізації», вважає 
член парламенту Індії 
X. Д. Малавія.

Ці заяви - 
реалістичного 
міжнародної 
ки і підсумків загально
європейської Наради.

Заключний акт Нара
ди — документ дуже 
конкретний. Десять 
принципів, проголоше
них учасниками зустрі
чі з Хельсінкі, з цілко
витою підставою названі 
у світовій пресі «Кодек
сом поведінки держави 
Вони включають суве
ренне право і поважан
ня прав, властивих суве
ренітетові, незастосу- 
вання сили або погрози 
силою, непорушність 
кордонів, територіальну 
цілісність держав, мир
не врегулювання спорів, 
невтручання у внутрішні 
справи, поважання прав 

1 людини і основних сво
бод, рівноправність і 
право народів розпоряд
жатися своєю 
співробітництво 
державами і, 
сумлінне виконання зо
бов’язань за міжнарод
ним правом.

Отже, Європа — кон
тинент, де починалися 
дві світові війни, сьо
годні подає всьому 
людству приклад того, 
як треба будувати між
державні відносини, і 
цей приклад доводить 
життєвість і історичну 
правоту принципів мир
ного співіснування дер
жав з різним соціаль
ним ладом.

Г оловне тепер — ре
алізація спільно прийня
тих рішень. «Ми виходи
мо з того, що всі краї
ни, представлені на На
раді, втілюватимуть у 
життя досягнуті домов
леності, —• підкреслює 
Л. І. Брежнєв. — В тому, 
що стосується Радян
ського Союзу, то він 
діятиме саме так».

Е, БАСКАКОВ

приклад 
аналізу 

обстанов-

долею, 
між 

нарешті,

.і • >*-Ї5ІпР

Фото ЦБ-ЛПІІ.

НАБАТ ХІР0С1 МИ

Ф Спільний 
успіх людства

♦ Трагедія 
не повинна 
повторитися '

Ф Свободу 
Луїсу 
Норвалануї

фЛш джунти— 
органи 
виконавчої влади

планета
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТАРС, АПН

«Мамо, я пішла!» — з цими слонами 
Хідеко Мурата, закинувши ранець за 
спину, рушила 6 серпня 1945 року до 
школи. Слова «Обережно переходь ву
лицю!» були останніми, які дівчина по
чула у відповідь від своєї матері. По
бачитись їм уже не довелося. Через кіль
ка хвилин — рівно о 8 годині 15 хвилин 
ранку над Хіросімою вибухнула атомна 
бомба, скинута з американського бом 
бардувальника «В-29», і місто буде бук 
вально стерте з лиця землі. Мати дів
чинки загинула.

Хідеко Мурата, яка чудом уціліла то
ді, числиться у списках «Хібакуся» — 
людей, що пережили атомне бомбарду
вання, але стали жертвами променево) 
хвороби і ведуть життя між ДОМОМ і 
госпіталем.

Історія Хідеко — одна з дуже бага 
гьох, пише токійська газета «Манніті» 
у статті, присвяченій 30-й річниці хіро 
сімської трагедії. Близько 200 тисяч 
жителів Хіросіми загинули в результаті 
першого в історії атомного бомбарду
вання, не виправданого, як відомо, ні
якою воєнною необхідністю. Великі 
жертви серед мирного населення викли 
кала і атомна бомба, скинута’ на місти 
Нагасакі. В Японії тепер більш як 351’ 
тисяч чоловік, що страждають від па 
слідків атомної радіації.
. Але не тільки Днем., пам'яті загиблих 
стало в Японії і в усьому світі 6 серп
ня. Мільйони людей виходять цього дня 
на вулиці з плакатами, на яких накрес
лено найактуальніший заклик сучасно
сті: «Хіросіма не повинна повторитися!»

З ініціативи Всесвітнього руху при
хильників миру 6 серпня щороку відзна-

Країни капіталу переживають 
економічний спад. Весь час зростаз 
безробіття, підвищуються ціни і 
знижується життєвий рівень трудя
щих. У Франції число безробітних 
досягло небувалих розмірів: зараз 
в країні нараховується мільйон дві
сті тисяч повністю безробітних, в 
них — 53,8 процента жінок.

На фото: даремно чекають робо
ти ці жінки на одній з бірж праці 
в Парижі.

чається як День бироіьои за роззброєн
ня і заборону ядерної зброї. 1 ми може
мо з законною гордістю відзначити, що 
в авангарді боротьби за відвернення 
термо-ядсрної катастрофи, за мирне 
майбутнє людства іде наша Радянська 
держава. Послідовно проводячи в жит
тя Програму миру, прийняту XXIV з’їч 
здом КПРС, борючись за повну заборо
ну ядерної зброї, Радянський Союз та 
інші країни соціалістичної співдружнО’ 
сті вже добилися серйозного ослаблення 
загрози ядерної війни.

За останні роки було, як відомо, укла
дено важливі радянсько-американські 
угоди, спрямовані на відвернення загро
зи ядерної війни, на обмеження страте
гічних ракетно-ядерних озброєнь. В ході 
зустрічей Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва з Президентом 
СШЛ Дж. Фордом, які відбулися недав
но в Хельсінкі, особливу увагу було при
ділено питанням обмеження стратегія- 
іих озброєнь, причому щодо ряду пи
тань було досягнуто домовленості.

Реальні успіхи на шляху міжнародної 
розрядки, природно, підбадьорюють. 
Ллє, хоча загроза війни істотно зменше
на, її ще повністю не усунуто з життя 
людства. Це вимагає дальшого посилен
ня боротьби народів за мир, за загальне 
і повне роззброєння.

І щодня рівно о 8 годині 15 хвилин 
б’є міський годинник Хіросімн. Ного бій 
звучить як набат, який нагадує про хі- 
росімську трагедію і закликає всіх лю
дей доброї волі до' згуртування в бо
ротьбі за' мирне майбутнє нашої плане- 
ги. - •

ФРиНТ
СОЛІДАРНОСТІ

В БОЛГАРІЇ В РАМ
КАХ КОМПЛЕКСНОЇ 
ПРОГРАМИ СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ КРАПІ-ЧЛЕ- 
НІВ РЕВ ВИГОТОВЛЯЮ
ТЬСЯ ОКРЕМІ КОН
СТРУКЦІЇ, ВУЗЛИ І ДЕ
ТАЛІ ЕЛЕКТРОННО-ОБ
ЧИСЛЮВАЛЬНИХ х МА
ШИН.

ЧАСТИНИ ДЛЯ КОМ
П’ЮТЕРА «МІНСЬК-32» 
ВИПУСКАЄ СОФІЙ
СЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕК
ТРОНІКА:». КОЛЕКТИВ 
ПІДПРИЄМСТВА ВИКО
НУЄ ВИРОБНИЧІ ПЛА
НИ. ЗВАННЯ КРАЩОЇ 
МОЛОДІЖНОЇ БРИГАДИ 
ЗАВОЮВАЛИ ДІВЧАТА, 
ЯКИМИ КЕРУЄ СВОБО
ДА КАРАБЧАНСЬКА.

НА ФОТО: «КЕРІВНИК 
КОМСОМОЛЬ с ь к о І 
БРИГАДИ СВОБОДА КА- 
РАБЧАНСЬКА (СПРАВА) 
І ЕЛЕКТРОМОНТЕР РУ
МЯНА ІВАНОВА,
Фото «Софія-прсс>—АПП.
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ПРОТЕСТ ТУРЕЦЬКОЇ МОЛОДІ
«Незалежна Туреччина», «Ні — НАТО» — під таки

ми лозунгами пройшли студентські демонстрації на ву
лицях міста Іммір. «Ми, — заявили демонстранти, — 
хочемо довести до відома громадськості пашу вимогу 
кро те, що після того, як угоди між Туреччиною! СЩА 
про так звану спільну оборону під 1969 року анульова
ні, американські військові повинні залігшпти вашу 
країну.

Поліція розігнала демонстрантів. За повідомлсіїпямп 
преси, серед молоді е поранені.

ЗАКЛИК ДО СПІВРОБІТНИЦТВА
У політичному житті Італії відкрився новий розділ, 

заявив член керівництва Італійської комуністичної пар
тії—Армандо Коссутта, виступаючи в місті Паола 
(провінція Козенца), А. Коссутта підбив перші підсум
ки формування місцевих органів влади після черпне-
вик виборів до обласних, провінційних і муніци
пальних рад, які принесли успіх лівії.*.! силам,

Ліві джунтн — органи виконавчої влади — створено 
в п’яти областях Італії: П’ємонті, Лігурії, Емілії-Ро- 
маїїьї, Тоскані 1 Умбрії. У двох областях — Лаціо і 
Маркс —* головами обласних рад обрано комуністів. 
Ліві джунтн обрано також у Римі, Мілані, Туріні, Ге
нуї, Венеції, Болоньї, Флоренції і багатьох інших міс
тах країни, у 33 провінціях і біДьш як у третині ко
мун, ,

Необхідно покінчити з дискримінацією лівих партій і 
знайти спільну платформу для співробітництва исіх де
мократичних, антифашистських сил з мстою проведен
ня політики, яка б сприяла оздоровленню економічного, 
соціального і політичного життя країни, підкреслив 
А, Коссутта,

Кожна міжнародна ко
місія, якій до цих пір 
вдалося побувати в Ні
лі, засуджувала дії ни
нішнього режиму. На
магаючись уникнути 
дальшого засудження, 
хунта прийняла рішення 
не допускати в країну 
представників 
ООН по правах 
Вважаю, що ця 
пише посилить 
родну ізоляцію

Фронт солідарності з 
Чілі виник. у нас в Ав
стрії незабаром після 
приходу до влади хунти 
Піночета. Фронт об’єд
нує людей різних світо
глядів: комуністів, соці
алістів, християн. Рух 
солідарності, який є ча
стиною антифашистської 
боротьби, набув широ
кого розмаху. У різних 
районах країни ми про
водимо демонстрації, 
мітинги, виставки. Ви
ступаємо на підтримку 
аимог звільнити Луїса 
Корвалана та інших полі
тичних в’язнів. Зараз 
плануємо нові акції. Ми 
розгорнули широку ін
формаційну роботу про 
становище з Чілі, Зокре
ма, видаємо двічі на мі
сяць «Чілійський бюле
тень». Нас підтримує ряд 
лівих видань, і особливо 
центральний орган КПА 
— щоденна газета 
«Фольксштимме».

Наша діяльність — це 
частина міжнародного 
руху солідарності з де
мократами Чілі. її мета 
—- сприяти скиненню 
хунти, відновленню де
мократичних прав у Чілі,

Комісії 
ЛЮДИНИ, 
відмова 
міжна- 

хунти.

Хербсрт БЕРГЕР, 
керівник австрій
ського «Фронту 
солідарності з Чі
лі», священник. 

Відень.

день планети-Молодь сьогодні-Твій ровесник за рубєжєм



4 стер „Молодий комунар'* .   ■—............... 10 серпня* 1075 рожу
СПОРГ

ЯКОЮ ЮНІСТЬ 
У НИХ БУЛЛ
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Воші не дійшли до 

Берліна. Ці українці за- 
гинули смертю хоробрих 
на нашій, молдавській 
землі. І поховані в брат
ській могилі, до якої 
вдячні оргеєвці прокла
ли вічну стежину. Серед 
полеглих визволителів 
багато кіровоградців. 
С. М. Діхтяренко, І. Л. 
Дзюра, П. Ф. Жейда, 
Д. Т. Карамар, Г. К. ’Фо-

щій, М. Г. Шпильовий — 
з ОлексанлрівсБкого ра
йону, П. А. Малий, Т. А. 
Олійник з Голованів- 
ськсго, І. Т. Ревега, 
С. О. Довгошия, Т. Є. 
Рябоволнк з села Казав- 
чнн, а С. Я. Скрипник з 
села Могильне Гайво- 
ровського району. І. Ф. 
Чориомазов та Б. І. Лі« 
тус з Кіровограда.

Напередодні 30-річчя 
Перемоги в наше місто

надіслала лист кірово- 
градка Лукерія Андріїв
на Споран: «Двох синів 
забрала в мене війна. 
Андрюша загинув за Ор- 
гсев. Земний уклін вам, 
шо так свято шануєте 
нам’ять про своїх визво
лителів!».

А в травні на могилу 
брата приїхала ного 
сестра Катерина. Вони 
тепер знають, де похова
на рідна людина.

Л. КРАСНО- 
СТАВСЬКИЙ.

м. Оргсєв, 
Молдавської PCP,

ВОРОТАР.
м, Кіровоград.

Фото ЛІ. ТЕРНАВСЬКОГО.

НА ПАЛІТРІ-КВІТИ
традиційну міську виставку квітів, що 

ПРАЦЮВАЛА В СУБОТУ ТА НЕДІЛЮ, ВІДВІДАЛИ 
ТИСЯЧІ КІРОВОГРАДЦІВ.

Величезний квітник нагадувала здаля та частина 
центрального парку культури і відпочинку Імені Леніна, 
де розміщалась виставка. Та кожне підприємство чи ор
ганізація, які взяли участі, у виставці, оригінально офор
мили свої куточки. Квітникарі заводу тракторних гідро
агрегатів, наприклад, квітами виклали велике панно, на 
якому зобразили переможно крокуючого робітника. А по
низу — рапорт про дострокове завершення п'ятирічного 
плану.

Учні Кіровоградської середньої школи № ІЗ присвяти
ло свою експозицію 30-річчю Перемоги.

Цікаві роботи представили на виставку також середня 
школа № 22, м’ясокомбінат,. олійжиркомбіпат, житлово- 
експлуатаційна контора № 6. радтосп «Тюльпан». Квіт
никові панно, букети квітів, виготовлені квітниководами, 
присвячені XXV з'їздові КІ1РС, Міжнародному рокові 
жінки. Окремо хочеться сказати про експозиції міської

контори зеленого господарства, працівники котрої зуміли 
на порівняно невеликій площі парку відтворити мальов
ничий куточок з озерцями, струмками та дерев'яними 
містками.

Квіти —'‘наші супутники не тільки у відпочинку, а й па 
роботі. Відвідайте кіровоградський ремзавод «Укрсіль- 
госптехніка» і побачите в його цехах багато вазонів.

Чимало своїх робіт представили на виставку киітнико- 
г.од и-ама гори. Стенд з кактусами постійно збирав багато 
відвідувачів. А їхній господар — пенсіонер Г. А. Кузь
менко — відповідав на численні запитання, давав квалі
фіковані поради. Поради дійсно Кваліфіковані, адже 
Г. л. Кузьменко колекціонує кактуси вже багато років, 
не раз відзначався на виставках. У його колекції — 101 
види цих екзотичних рослин!

Виставочний комітет підбив підсумки виставки квітів. 
Переможцями визначено колективи любителів квітів м’я
сокомбінату, шостої житлово-експлуаті ційної контори, 
середньої школи Аг 9 та дитсадка Л 44, друге місце зай
няли квітникарі заводу радіовнробів, школи № 13. ЖЕК 
№ 1 та дитсадка № ЗО. Спеціальними призами відзначено 
квітникарів-лщбніелів Г. Кузьменка, А. Кузьменко та 
1. Могилу.

Виставка квітів проходила під девізом «Перетворимо 
наше місто в квітучий сад!*.

М. ВІДЕНКО.
- 

АВАНГАРД
У матчі третього туру друго

го кола чемпіонату країни з 
футболу серед команд май
стрів класу «А» другої ліги 
кіровоградська «Зірка» грала 
в Ровно з місцевим «Авангар
дом». Перший поєдинок цих 
колективів приніс перемогу 
кіровоградцям з «сухим» ра
хунком — 3:0. Перед другою 
зустріччю цих команд станови
ще в турнірній таблиці шостої 
зони було таким: кіровоградці 
з двадцять двома очками зай
няли третє місце, а ровенчани 
з-16-ма були на тринадцятому.

еззеа

“—„ЗІРКА“
Тому гра мала принциповий 
характер. Господарі майданчи
ка у першій половині викори
стали одну із можливостей 
для взяття воріт гостей.

Після перерви «Зірка» весьх 
час шукала шляхів до воріт 
ровенчан. Але завершити ата
ки прицільним ударом нашим* 
землякам не вдалося. Перемо
гу з мінімальним рахунком — 
1:0 здобув «Авангард».

В. Ш А БАЛ НІ.

В. о. редактора 
М. УСПАЛЕНКО.

1
(ПІЗНІЇ своК9
Кіровоградське 
професійне 
торговельне 
училище

Юнаки, та дівчата! Опикіївське

проводить 
прийом учнів
на 1975—1976 
навчальний рік 
за спеціальностями:

продавці продовольчих 
товарів; продавці промис
лових товарів; продавці- 
оформлювачі вітрин; кон- 
тролери-касири.

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

Прийом учнів проводи
ться без вступних іспитів. 
Особи, зараховані до учи
лища, одержують стипен
дію у розмірі 32 карбо
ванців, а демобілізовані з 
лав Радянської Армії — 
60 карбованців на місяць.

(оригінал), довідку про 
стан здоров’я (форма 
№ 286), свідоцтво про на
родження (копія), чотири 
фотокартки.

Прийом документів по 
20 серпня 1975 року.

)

Адреса училища: м. Кі
ровоград, вул. Васили
нк, 5. Телефон 4-14-83.

До заяви на ім’я дирек-
тора необхідно додати
такі документи: атестат
про закінчення школи

ДИРЕКЦІЯ.

Якщо ви бажаєте одержати середню освіту І 
професію, еступвйте до МІСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩА № 2 МІСТА КІРОВОГРАДА, яке 

готу« спеціалістів для комбінату «Кіровоградввж- 
буд» — найбільшої будівельної організації нашої 
області.

Умови прийому на 1975—1976 навчальний рік:
У групи з трирічним строком навчання для підго

товки: електрослюсарів; слюсарів по ремонту авто
мобілів; електромонтажників по освітленню, освіт
лювальних та силових мережах 1 електрообладнан
ню; малярів (будівельних]; мулярів-монтажників 
конструкцій; штукатурів, лицювальнимів-плитковиків.

У групи з річним строком навчання для підготовки: 
мулярів, теслярів, штукатурів, лицювальників-плитко- 
виків.

Приймають без вступних екзаменів юнаків I дів
чат віком 14—20 років з освітою за 8, 9, 10 класів 1 
звільнених у запас воїнів. Зарахованих на навчання 
забезпечують гуртожитком, парадним і робочим одя
гом, триразовим харчуванням, підручниками.

Вони одержують третину сум, зароблених на вироб
ничій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
до трудового стажу.

Училище має новозбудований, добре устаткований 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне літ
нє містечко, працюють гуртки технічно* творчості, 
художньої самодіяльності, спортивні секції.

При училищі є вечірня школа для груп з річним 
строком навчання.

Випускники’відміннйки мають право вступати до 
зищих і середніх учбових закладів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені у вищі і середні 
учбові заклади професійно-технічної освіти, де на
вчання проводиться при повному державшому забез
печенні.

Юнаки, які навчатимуться три роки, до закінчення 
та на рік після закінчення училища дістають відстроч
ку від призову до ермії.

Вступники подають особисто ебо надсилають заяву 
із зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригінал), 
або паспорт (подається особисто), довідки з місця 
проживання І про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 286), 8 фотокаотои розміром 3X4 см.

Прийом документів з 15 березня-1975 року. ( 
Початок навчання 1 вересня 1975 року.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер- 

вонозорівська, 23,
їхати автобусами № 2, 14 до зупинки «вул. Мічурі- 

на»; № 29 до кінцевої зупинки; тролейбусом № 2 до 
зупинки «Буллеталь» або «вулиця Короленка».

Телефон № 2-38-49.

сільське
професійпо
технічне
училище Л5 7

ОГОЛОШУЄ
набір учнів
НА 1975-1976
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
трікторнсгів-машиністів широкого профілю (строк па« 

вчашія 2 роки); трактористів-машнністів третього класу 
(строк навчання 1 рік); мансі рів-наладчикіо тракторів 
(строк навчання 6 місяців): трактористів для роботи на 
тракторах Т-І50 І Т-150К (строк навчання 3 місяці, па 
направлению організація).

Приймаються юнаки 1 дівчата віком від 15,5 років ? 
старші з освітою за 8—10 класів.

Випускники, які вивчали авго-тракторну справу, 1 воїни, апі.ть» 
непі у запас, навчатимуться зз скороченою програмою і одг^ку- 
ватимуть стипендію в розмірі 85 карбованців на місяць.

Початок занять з 25 СЕРПНЯ І ДАЛІ - ПО МІРІ КОМП
ЛЕКТУВАННЯ ГРУП. Для вступу до училища необхідно пода
ти такі ^документи: заяву па Ім’я директора училища, авто
біографію, паспорт або свідоцтво про народження, свідоцтво про 
освіту, допідку в місця проживання І про склад сім’ї, характе
ристику зі школи, медичну довідку І про профілактичні щеплеп- 
ия. чотири фотокартки <3x4 см).

Адреса училища: 317451, Кіровоградська область, Ма- 
ловвсківськніі район, с. ОникІєве,

ДИРЕКЦІЯ»

Олександрійське міське професійно-технічне 
учнлнще № 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
1975-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ком від 15 років і старші. ' 

Для вступу до училища 
необхідно подати такі до
кументи до приймальної 
комісії: заяву, свідоцтво
поо освіту, паспорт, або сві
доцтво про народження, 
характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров’я, 
медичну довідку про про
філактичні щеплення, 6 фо
токарток (3X4 см).

Вступники проходять ме
дичну комісію за направ
ленням училища.

Зараховані до училища 
забезпечуються: зі строком 
навчання 3 роки — трира
зовим харчуванням, вихід
ним І робочим одягом і

ДИРЕКЦІЯ.

НА
Училище готує висококва

ліфікованих працівників з 
середньою освітою. Після 
закінчення училища учні 
одержують диплом з при
своєнням третього розряду 
за спеціальністю.

Диплом надає право 
вступати до вищих учбових 
закладів.

Набір провадиться для 
навчання за такими спе
ціальностями:

на базі 8-річноІ освіти — 
токарі по металу; слюсарі- 
ремонтники; електрогазо- 
зварювальники; слюсарі- 
електромонтажники; налад
чики зварювального газорі- 
зально-о обладнання;

на базі 10—11-річної осві
ти (із строком навчання 
1 рік): машиністи електро- 
мостових кранів.

Час навчання в училищі 
зараховується до трудового 
стажу.

На всі спеціальності прий
маються юнаки і дівчата ві-

взуттям; зі строком навчан
ня 1 рік — стипендією у 
розмірі 30 карбованців на 
місяць.

В період виробничої 
практики кожному учневі 
виплачується 33 проценти 
заробленої суми.

Початок навчання з 1 ве
ресня 1975 року.

Приїжджі забезпечую
ться гуртожитком.

Адресе училища: м. Олеії" 
сандрія, мінрорайон Жовт» 
новий, вул. Ватутіна, 1, те
лефон: 51-4-08. Автобусом 
їхати до зупинки селище 
Жовтневе.

ДИРЕКЦІЯ.

І Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОЛ1ЛІУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЯКОМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кіровоград-50. вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жиггя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листіа І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово.патріотичного виховання та спорту — 2-46-87«

Друкарня їм. Г. М. Димні ропа 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Б К 07665, Індекс 61197, Зам. Jft 13359. Тираж 59 000,

Знам’янське
технічне училище № 2

проводить додатковий набір учнів для навчання 
за спеціальністю слюсаря по ремонту вантажних ва
гонів та автоматичного гальмувального обладнання.

Приймаються юнаки з освітою за 8—10 класів. 
Виплачується стипендія, є гуртожиток, їдальня.

Вступники повинні особисто подати такі докумен
ти: заяву на ім’я директора, свідоцтво про народ
ження, документ про освіту, характеристику з місця 
навчання або роботи, довідку з місця проживання і 
про склад сім'ї, автобіографію, 6 фотокарток розмір 
ром 3X4 см.

Вступники проходять медичну комісію в Знам’ян- 
ській залізничній поліклініці.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна
м'янка, вул. Рози Люксембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ-
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