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ДОГОВІР ПІДПИСАНО
28 травня в Кремлі відбулось підписання 

договору між Союзом Радянських Соціа
лістичних Республік і Сполученими Штата
ми Америки про підземні ядерні вибухи в 
мирних цілях, про підготовку якого сторо
ни домовились під час радянсько-амери
канських зустрічей на найвищому рівні.

Від імені Радянського Союзу договір і 
протокол до нього підписав Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв.

Перед підписанням документів тов. Л. І. 
Брежнєв виступив із заявою.

Договір про підземні ядерні вибухи № 
мирних цілях і протокол до нього були 
одночасно підписані у Вашінгтоні прези
дентом США Дж. Фордом.

(РАТАУ).

ІНФОРИйЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії України
28 травня 1976 року відбувся Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії України.
Пленум розглянув питання «Про організаційно-політичні заходи 

Центрального Комітету Компартії України по здійсненню рішень 
XXV з’їзду КПРС і XXV з’їзду Компартії України».

З доповіддю на Пленумі виступив член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК Компартії України тов. В. В. ЩЕРБИЦЬКИЙ.

В обговоренні доповіді взяли участь товариші: О. Ф. БАТЧЕНКО
— перший секретар Дніпропетровського обкому партії, О. П. БОТ- 
БИН — перший секретар Київського міськкому партії, І. Т. КОВА
ЛЕНКО — бригадир котельників Сумського машинобудівного ви
робничого об'єднання імені М. В. Фрунзе, М. М. ВСЕВОЛОЖ- 
СЕКИЙ — перший секретар Запорізького обкому партії, В. П. МИ
РОНОВ — перший секретар Донецького міськкому партії, 
Г. П. АНДРІЄНКО — головний агроном колгоспу імені Мічуріна 
Глобинського району Полтавської області, М. В. УМАНЕЦЬ — пер
ший секретар Чернігівського обкому партії, В. С. БОЧАРОВ — 
перший секретар Скадовського райкому партії Херсонської облас
ті, М. С. ВОРОНЕНКО — генеральний директор Львівського вироб
ничого об’єднання імені 50-річчя Жовтня, Б, Т. ГОНЧАРЕНКО — 
перший секретар Ворошиловградсчкого обкому партії. С. І. БОГО
МОЛОВ — секретар парткому Харківського політехнічного інститу
ту імені Леніна, професор, доктор технічних наук, Г. К. ЛУБЕНЕЦЬ
— міністр будівництва підприємств важкої індустрії УРСР.

Із заключним словом на Пленумі виступив тов. В. В. ЩЕРБИЦЬ- 
КИЙ.

В обговореному питанні Пленум прийняв постанову, якою схва
лив розроблені Політбюро ЦК Компартії України організаційно- 
політичні заходи Центрального Комітету по здійсненню рішень XXV 
з’їзду КПРС і XXV з’їзду Компартії України.

Пленум визнас за необхідне зосередити зусилля Політбюро, 
секретаріату ЦК Компартії України, обкомів, міськкомів, райкомів 
партії, первинних партійних організацій, радянських і господар
ських органів, профспілкових, комсомольських організацій на роз
в'язанні поставлених XXV з'їздом КПРС вузлових проблем розвитку 
економіки, науки і культури, вдосконаленні стилю і методів керів
ництва всіма ділянками господарського і культурного будівництва, 
дальшому поліпшенні організаторської і ідеологічної роботи.

Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України 
закінчив роботу.

МОЛОДІСТЬ 
і ДОСВІД

Хлібороби нашого кол
госпу вирішили збиральну 
техніку підгогуєати до 13 
червня, жнива закінчити

за вісім робочих днів. Та
ка їхня відповідь на по
станову ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про до
даткові заходи по забез
печенню збирання вро
жаю, заготівель сільсько
господарських продуктів і 
кормів у 1976 році».

Напружено, використо
вуючи кожну годину, готу
ються до жнив механізато
ри. Десять комбайнів із 
дванадцяти вже на лінійці 
готовності. Через кілька

днів і на двох інших по
явиться напис «Д-76».

Тринадцять комсомоль
ців, що закінчили курси 
механізаторів, поповнили 
тракторну бригаду. Десять 
юнаків під час жнив пра
цюватимуть на комбайнах, 
чотиэи — на тракторах.

В. ОРЛЕН КО, 
головний інженер кол
госпу «Заповіт Лені- , 
на» Знам'янського ра
йону.

ПА БУДІВНИЦТВІ КІРОВОГРАДСЬКО
ГО ЧАВУНОЛИВАРНОГО ЗАВОДУ ПРА
ЦЮЄ ПЕРЕВАЖНО МОЛОДЬ. ЮНАКИ 
І ДІВЧАТА ПРАГНУТЬ ВЧАСНО ВИКО
НУВАТИ ЗМІННІ ЗАВДАННЯ. АДЖЕ 
ПЕРШУ ЧЕРГУ ПІДПРИЄМСТВА НАМІ
ЧЕНО ВВЕСТИ В ДНО В ГРУДНІ ЦЬО
ГО РОКУ.

НІНА .МАКОВСЬКА. БЕТОНПНЦЯ УП- 
РАВЛІННЯ «МЛІ11БУД» КОМБІНАТУ 
«КІРОВОГРЛДВАЖБУД», - ОДНА З 
ТИХ. ХТО ДОБИВАЄТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ 
ВИСОКОГО ВИРОБІТКУ. Л П ВИСОКОЇ 
ЯКОСТІ РОБОТИ.

На фото: Н. МАКОВСЬКА.
Фото А. ДІБРОВНОГО.
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терпетпкн. Пде цим шляхом і «Більшовик». 
Нині на підприємстві готуються до випуску 
м'ясорубок з удосконаленим різальним інст
рументом. Поле діяльності для комсомольської 
організації в боротьбі за якість нової продук
ції, підвищення продуктивності праці, ефектив
ності виробництва відкривається надзвичайно 
широке. Чи готовий комітет до цієї боротьби?

У масовому змаганні молодих трудівників 
важливу роль відіграють особисті комплексні 
плани комсомольців. Є вони у кожного з 
двадцяти чотирьох членів Спілки. Беремо один 
з них — план токаря Олександра Макарова.

Привертають увагу чимало пунктів. Серед них ви
ділимо ті, що стосуються безпосередньо виробництва: 
підвищити продукнівність праці на 10 процентів. ви
конувати виробни-іі завдання на 120 прели ні ів. оволо
діти суміжною професією підвищити ро ряд. браті» 
участь у впровадженні нової техніки... І .•■нше про 
якість — жодного слова. А коміїст комсомолу міг би 
допомогти скласти для молодих робітників особисті

WU ПЛАНИ- 
ЛМВПІТІРЕАЛЬНИЙ 

РЕЗЕРВ — 
РУБІЖ ПЕРЕДОВИКА

. ВИСОКА якість, — підкреслював у Звітній
®доповіді Центрального Комітету XXV з’їз

дові партії Генеральний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв, — не збереження прані і .мате
ріальних ресурсів, зростання експортних мож
ливостей. а в кінцевому підсумку краще, більш 
повне задоволення потреб суспільства. Ось чо
му па підвищення якості продукції повніші бу
ти націлені весь механізм планування та уп
равління, вся система матеріального й мораль
ного заохочення, зусилля інженерів і конструк
торів, майстерність робітників. До цього по
винна бути постійно прикута увага партійних 
організацій, профспілок і комсомолу».

Молодь зобої'язана весь • ас поглиблювати свої 
знання, оволодівати останніми досягненнями науки і 
техніки, постійно боротися за підвищення продук
тивності прані, шукати резервів ефективності і якос
ті па виробнії ігві. Не лишилися осторонь розв’язаним 
цих проблем і молоді робітники кіровоградського за
воду «Більшовик». А працювати їм є над чим. Як ві
домо, не всі виробничі підрозділи заводу завжди ви
конують планові завдання. Якість 
продукції, зокрема ливарного цеху, 
ще невисока. Є на те деякі об’єк
тивні причини. Звичайно, заводча
ни стараються виправдатись: під
приємство, мовляв, старе, устатку
вання спрацьоване, тому часто ви
ходить з ладу, підводять постачаль
ники... Ждановський металургійний 
завод, наприклад, повинен одночас
но поставляти чавунне литво трьох 
марок. Лише тоді якість сталі бу
де задовільною. На «Більшовик» 
же цей метал надходить по черзі 
—то однієї, то іншої марки. І хоча 
в цілому умови договору виконую
ться, ми ж протягом року маємо 
сталь неннсокої якості.Дається взна
ки й відсутність на заводі хімічної 
лабораторії, — ми не можемо об
ладнати її через нестачу виробни
чих площ. Постійне лихо підприємства — плинність 
кадрів.

Усе це. звичайно, г,е може не відбиватись як па 
пиконаї'ііі цехами планових завдань, гак і на якості 
виробів. Та не треба скидати з рахунку наявних ре
зервів виробництва.

Якість роботи — поняття багатогранне. Во
но обіймає багато виробничо-економічних фак
торів, охоплює досить широке коло соціальних 
проблем. Але пі в якому разі не слід забувати 
про майстерність трудівника, його робітнича 
совість — найкраща гарантія надійності і доб
ротності продукції, господарського ставлення 
до кожної робочої хвилини, матеріальних цін
ностей. Комсомольці, молодь наполегливо опа
новують професійну майстерність, і небез
результатно. З першого пред’явлення здає про
дукцію колектив слюсарів-складальииків на чо
лі з молодим робітником Петром Хадюковим. 
При нормі 190 усі члени бригади складають що
зміни по 280—300 м’ясорубок. Кожен випадок 
браку у них — надзвичайна подія.

Комсомольська турбота про якість повніша 
починатися буквально з того моменту, коли 
людина переступає поріг підприємства, з пер
шої зустрічі її з колективом. Ось новий робіт
ник приходить на «Більшовик», секретар комі
тету комсомолу Надія Лаухіна розповідає йо
му ііро життя організації, а молодий інженер- 
технолог Валентина Мороз показує завод, 
знайомить з технологією виробництва. Було б 
зовсім непогано, щоб під час першої зустрічі з 
підприємством юнаки і дівчата довідались і про 
ного історію, робітничі традиції, передовиків, 
новаторів. А хороші справи на заводі є. Доб
ре зарекомендували себе, наприклад, комсо
мольсько-молодіжні колективи, що їх очолю
ють Віктор Довбпепко. Алла Пасічник. На 
жаль, ні сама Надія Лаухіна, ні Валентина 
Мороз не змогли відповісти на запитання, ко
ли засновано завод, яку він має історію. А це, 
безумовно, цікаво для новачків Та на жаль, не 
вміє ще комітет комсомолу зробити першу зу
стріч із заводом пам’ятною для них подією. 
П 0’1 А ГКОМ роботи по підвищенню якості про

дукції є створення досконаліших конструк- 
цій виробів, які мають високі технічні харак-

плани підвищення продуктивності прані, якості ви
конуваних робіт, побудувати їх на чіткому економіч
ному розрахунку, вивчивши індивідуальні здібності 
кожного. Це стало б дійовим засобом вияву ініціати
ви юнаків і дівчат, основою творчого пошуку. Тим 
більше, шо база для цього є. На заводі ефективно 
працюють школи: ніївнщення кіаліфікації. індивіду
альної підготовки робітників, передових '..етодін пра
ці. Саме в них е можливість летально иі-кчитн здіб
ності кожного, враховуючи його професійну майстер
ність, а тоді розробити конкретні плани беротьби за 
якість.

В ІДШТОВХУЮЧИСЬ під цієї ж бази. комсо- 
® мольс'жн.м активістам треба взяти під свій 
контроль і роботу молодих раціоналізаторів, 
що працюють на заводі. Значний економічний 
ефект, наприклад, дістало підприємство віл 
впровадження пропозицій Бориса Лакутова, 
Миколи Аналюкезнча та інших.

Комітет комсомолу має спрямовувати діяльність по- 
ваторів. Ефективність їхньої роботи тим вища, чим 
краще вони уявляють найбільш актуальні для заво
ду завдання. Зацікавити юнаг.а чи дівчгну — ос. 
основний напрям, у якому потінні працювати актп- 
ііістіі. А вже показником заінтересованості молодих 
виробничників справами заводу буде — скільки ска
жімо. кожен із них вніс пропозицій, ЯКІ б могли по
ліпшити організацію ппаці на робочому місці, вдос
коналити технологічний процес, які б сприяли впро
вадженню передового досвіду, економії > атеріалів. 
інструментів. Перші носки ;ю цього вже зробили 
самі робітники, адміністрація. Комітетові комсомо
лу потрібно лише взяти ініиіатиьу у свої гуки. ство
рити па з-зводі пости якості, ожнвитн роботу «Ком
сомольського прожектора», активізувати членів спіл
ки.

Невичерпність виробничих резервів, успішне 
їх використання зумовлюють багатий арсенал 
методів їх виявлення. Важливо лише не роз
порошувати сил активу на дрібниці, з поступо
во, крок за кроком надійно братися за основ
не, домінуюче. Генеральний напрям діяльності 
допоможе визначити аналіз показників якості 
продукції, продуктивності праці, планування 
робочого часу, виконання норм виробітку, до
тримання норм витрати сировини, палива, 
електроенергії. Реальний резерв, за який по
винна розгорнути боротьбу комсомольська ор 
ганізація заводу «Більшовик», — це рубіж пе
редовика, новатора.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунаоа».



:■

2 ®тор» „Молодий комунар“ 1 червня 191В року

ДОГОВІР на змагання комсомольсько- 
молодіжних трскгорних бригад кол

госпу імені Кірова Бобринецького району 
та колгоспу імені Ватутіна нашого району, 
надрукований у газеті «Молодий кому
нар», ми, молоді хлібороби, перечитали 
кілька разіз. Змагання серед бобринець- 
ких та кіровоградських механізаторів за 
дострокове виконання планів десятої 
п'ятирічки дедалі шириться. Першочер
гове завдання — поліпшити якісні по
казники, підвищити ефективність вико
ристання сільськогосподарської техніки. 
Уклазши договір, молоді механізатори 
двох комсомольсько-молодіжних бригад 
спланували на десяту п’ятирічку роботу 
по раціональному використанню машин
но-тракторного парку, поліпшенню збе
рігання техніки та подовженню строків 
її служби.

У мене ще малий стаж робіни — всього, 
три роки. Та я перекопався, що трактор може 
служити довгі роки з максимальною відда
чею. "Звіі'іійно, при вмілій експлуатації і дбай
ливому догляді за їіям. Головне, я вважаю, 
г— досконало оволодіти технікою, знати, як 
кажуть, усі вузли до гвинтика. А для цього 
треба наполегливо вчитися, вчитися щодня, 
щохвилини. 1 не тільки на курсах механізато
рів чи у профтехучилищах. Пізнавати «секре
ти» трактора необхідно вже працюючи на 
цьому, переймаючи досвід старших товаришів, 
наставників, А такі люди завжди є поруч, во
ни — взірець для пас, молодих, чий шлях у 
житті тільки по'ішіаеті ся.

Скажімо, тру ніться в нашому господарстві 
досвідчений механізатор О. ІО. Кондрагепко. 
Олександр Юхимович працює па своєму 
МТЗ-50 десять років без капітального ремонту. 
Важко назвати обсяг робіт, виконаним ветера
ном. Формально трактор його давно можна 
було списати, але механіїатор не збирається 
і'роіцатнся з машиною.

З таких спеціалістів, як Олександр 
Юхимович, молоді хлопці-трактористи 
колгоспу завжди беруть приклад. Коли 
ми запитали у нього, в чому ж секрет 
успіху, ветеран відповів:

— Машина хоч і металева, а потребує 
людської ласки. І той, хто не шкодує їй 
тепла свого серця, може чекати від неї 
доброї віддачі.

Я воджу трактор МТЗ-50 випуску 1966 
року. Отже, одинадцятий сезон машина 
в роботі. На капітальному ремонті ще 
не була і, думаю, кілька років ще не бу
де. Мій попередник Микола Зеленський 
уміло експлуатував машину, дбав про 
подовження її віку. Передаючи трактор 
мені та Миколі Найку, турбувався, щоб 
добре доглядали його. Микола

Затратиш хвилину —
виграєш стократ *

Найко вже досвідчений механізатор, 
ударник комуністичної праці. Часто чую 
від нього:

— Вчись, Миколо, заглядай частіше до 
двигуна, промацуй руками кожну де
таль.

З напарником стежимо за вчасним 
проведенням техдоглядів. Вважаю це 
основним у нашій роботі. Виконуємо 
догляди згідно з графіком. Наприіотад, 
витратила машина певну кількість паль
ного — ми перечистимо фільтри, насоси 
тощо. А там, дивись, настав час заміни
ти якусь дрібну деталь. Кілька хвилин 
затратиш на це. А не надаси значення, 
мовляв, підожде, потім, — втратиш го
дини або й дні. «Дрібниці» інколи обер
таються довгими простоями, незаплано- 
ваним ремонтом. Якщо згадати, що із 
запасними частинами доводиться скрут
но, то стане зрозумілим, наскільки важ
ливо вчасно оглянути машину, усунути 
незначні поламки.

Старанний догляд за технікою приносить ба-ка- 
иий результат. Як я вже сказав, г.ілмпе дечя- 
гііріччя служить господарству наш іМІЗ-^о. і 
непогано. Цієї весті мп з Миколою Зеленеє- 
ким сіяли соняшник, просо, кукурудзу. Покла
ли в грунт насіння цих культур яз площі май
же 100 гектарі». Під час короткої перерви. щ>. 
ки полвилися сходи, ми працюніли на молоч
но товарній фермі — переробляли корми для 
худоби. Тепер -ані'.іті міжрядним обробітком 
посівів. Нині не було жодного простою. Цс ще 
раї підтверджує думку, то машина може і 
повинна служигн багато років. Не побоюся 
сказігн: не тільї.л-весь амортизаційний період, 
а десять років без капітального ремонту — 
не рубіж. Головне залежить від нас. меха.чі- 
згторіз. Від пішої старнпості, від майсгф. 
нозті, відповідальності за довірену техніку.

І щЄ — про договір. То важливої 
врахувати свої можливості, викликати на 
змаг.ання інший колектив, укласти до
говір. Такий документ визначить пер« 
спективу на всю п'ятирічку.

М. РЕШЕТЧЕНКО, І 
член ВЛКСМ, механізатор колгоспу І 
імені Фрунзе Кіровоградського ра- 
нону. '

ВІ«ПЕРСЬКІ
2В і 29 ТРАВНЯ В КІРОВОГРАДІ ПРОХО
ДИВ ПЕРШИЙ ОБЛАСНИЙ ЗЛІТ ПІОНЕР
СЬКИХ ВОЖАТИХ.

«Зібралися журавлі в теплі краї. До
рога далека, небезпечна. Хто поведе 
зграю? Слід вожака вибрати. А як його 
вибрати, коли журавлів у зграї видимо- 
невидимо?

Вирішили вибрати найстарших. Ви
брали. Але ж усіх старших вожаками не 
призначиш. Тоді вирішили між старши
ми вибрати найрозумніших і найкмітли- 
вішіїх. Але й таких набралося чимало. 
Подумали, подумали і з них вибрали 
пайбуваліших і пайдосвідчепіших. Все 
одно багато. Для однієї зграї стільки 
вожаків не треба. Як же бути?

А ось як: із цих найспльнішого вибра
ти. Так і зробили. Повів вожак зграю. 
А піонерський загін у похід пішов. По
переду — вожак, вожатий. ІІайсильпі- 
інип, найстарішій, найрозумніший, най- 
цосвідченішпп. З таким не пропадеш*»

Такий лист прислала до редакції 
«Пиоііерскон правдьі» одна з юних чи
тачок. Як добре в цих щирих, по-дитя
чому безпосередніх словах передано са
му суть піонерського вожатого — вожа
ка дітвори!

609 старших, 3500 загонових, 1500 ви
робничих, 40 позаштатних вожатих — 

■ оце стільки друзів у 95 тисяч піонерів 
нашої області. Справжніх вожаків — 
надійних, енергійних, 
впевнено ведуть своїх вихованців у світ 
цікавого й корисного маршрутами Все
союзного маршу юних ленінців «Берем з 
комуністів приклад». Це й про них го
ворив у привітанні першому Всесоюзно
му зльоту піонерських вожатих Гене
ральний секретар ЦІ\ КПРС товариш 
Леонід Ілліч Брежнєв: «Комуністична 
партія дала Ленінському комсомолу від
повідальне доручення бути колективним 
вожатим радянської піонерії. Ви гідно 
представляєте ВЛКСМ у піонерській 
організації. Партія високо цінує ваш 
ТРУД, бачить у вожатих активних пра
цівників ідеологічного фронту. Вожатих 
любовно називають піонерськими коміса
рами, а комісари, політпрацівнпкн, кому
ністи завжди попереду і в бою, і в пра
ці. Вп — попереду піонерських колон, па 
вас рівняються юні ленінці».

325 делегатів — кращі з кращих во
жатих області зібралися 28 травня в

вожаків — 
досвідчених, які

Цей вірні народивші на обласн ом у 
зльоті піонерських аоіиатіїх. Написав 
його молодий поет. — член (іелегації
Доланського районі/ вчитель ЛІихайло
РОДНИЧКИ KO. Коли вірш прозвучав 
з трибуни зльоту, учасники встали з
місць і вітали ного бурхливими оилес-
каміц По ж у цих словах — неповторна
атмосфери песни, сонц.ч, юності, нспов-
торна атмосфера жіітт.ч піонерських ко- 
мі copie... ““

Кіровограді на першому обласному зльо
ті піонерських комісарів. Зібралися, щоб 
звіритн курс, яким весні 630 дружин і 
3500 загонів юних ленінців області, ви
значити свої завдання у світлі рішень 
партії.

На рахунку піонерії чимало хороших 
справ. Близько 5 тисяч хлопчиків і дів
чаток з червоними галстуками підписа
ли Рапорт XXV з'їздові КПРС. Л щоб 
добитися цього права, кожен зробив чи
мало. Підвищилась успішність, громад
ська активність кожного піонера. Тільки 
в завершальний рік дев’ятої п’ятирічки 
червоиогалстучпа дружина області зі
брала 1600 топи брухту, близько 600 
тонн макулатури. В школах активно ді
ють 52 музеї і 478 ленінських кімнат, 
понад 100 кімнат бойової і трудової 
слави. В усі кіпці світу летять листи з 
497 шкільних клубів інтернаціональної 
дружби. Червоні слідопити воскресили 
подвиг сотень воїнів Великої Вітчизня
ної війни.

1 в усіх цих справах — енергія, думки 
досвід піонерських комісарів, які відда
ють увесь жар своїх сердець, щоб вихо
вати молоде покоління в дусі комуніс
тичних ідей, виправдати високе довір'я 
партії і народу.

Незабутнім залишиться зліт для його 
учасників. Довго згадуватиметься уро
чистий марш червоногалстучної колоші 
вожатих вулицями міста, покладення 
квітів до пам’ятника В. І. Леніну, С. М. 
Кірову, до обеліска загиблих героїв, лі
нійка слави па меморіальному кладови
щі. Не зітруться в пам'яті зустріч з 
учасниками ансамблю танцю «Юність», 
знайомство з роботою кращих піонерсь
ких дружин і позашкільних закладів 
міста Кіровограда, веселий огляд умін
ня, знань і навиків вожатих.

І звичайно ж, лишиться в пам'яті уро
чисте відкриття зльоту, що відбулося 23 
травня в Буднику культури імені Ком
панійця. З доповіддю перед присутніми 
там виступив перший секретар обкому 
комсомолу О. О. Скічко, важливі зав
дання поставив у своєму виступі заступ
ник завідуючого обласним відділом на
родної освіти В. О. Чекмарьов, досвідом 
поділилися піонерські комісари. Учасни
ки зльоту прийняли звернення до піо
нерських вожатих області, направили 
вітального листа на адресу Центрального 
Комітету Комуністичної партії Радян
ського Союзу, Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Леоніда Ілліча 
Брежнєва.

...Визначено завдання, поповнено ба
гаж досвіду. Роз’їхалися в школи учас
ники першого обласного зльоту вожа
тих. По них звірятимуть свій курс усі 
піонерські комісари Кіровоградщнни. А 
курс прямий і цікавий — рубежі десятої 
п’ятирічки, рубежі комуніст іншого вихо
вання, світ дитячих радощів і захоплень.

О. ЖУРБА.
(Продовженні! публікації матеріалів 

першого обласного зльоту піонерських 
вожатих читайте в наступному номері).

ВОЖАТИМ
Тобі Свіганки радо кфкугь: <Здрастуй!» 
До тебе клеїш віттями звелись; 
Пов'язуєш ти знов червоний іалстук 
І в школу ПОСПІШНІ:їв. як колись. 
Маленькі долі горнуться до тебе. 
Чекають казки, що відкриє світ, 
і ніжною, й суворою буть треба, 
Готуючи в майбутній їх поліг.
І не лякають хай тебе кег.д.ічі — 
У иоіПуиах* народжується суть. 
Велике щастя -- щохвилини бачити, 

чесними ростуть, 
коли небо СІІІІЄ

Як наші діти
Велике щастя, ........... .....
І ТІІ-ЗЄ серце — нічно МОЛОДО...

Тобі уклін, вожатіїіі ■ покоління. 
Яке ц.’і зміну — чуєте? — ідо’

Михайло РОДИНЧЕНКО.

1 „І ВСЕ-ТАКИ
Я ВІРЮ“

Закінчується фільм. З останнього 
стоп-кадру розумними очима на нас ди
виться крізь окуляри немолода людина. 
Вона знята в кіномонтажній кімнаті, де 
робила цеп фільм, де не встигла йою 
закінчити... Цс Михайло Ромм — гор
дість радянської кінопубліціїстики. Усі 
ще пам’ятають його пристрасну, гостро- 
викривальну стрічку «Звичайний фа
шизм». 1 ось останній, незавершений 
фільм «І все-таки я вірю». Друзі Ромма 
з'єднали закінчене і незакіпчене. І пода
рували нам чудовий твір.

Початок XX сторіччя. Голос Ромма, який 
коментує хроніку тих літ, неквапливий, добро
зичливий, діловий, трохи іронічі ий. У режисе
ра інколи викликають посмішку величезні ка
пе тюхи. що їх носили жінки, чи автомобілі та 
літаки, що рухаються з такою комічною не
зграбністю. Сторіччя обіцяло бути дуже тйх- 
ііічіїнм. Автор розповідає про те, що перша 
світова війна загалом була іцс схожа на попе
редні — люди знищували одне одного стари
ми засобами. «Це остання війна, нема з ким 
воювати», — казали люди, яких після війни 
стало менше на десять мільйонів.

Наприкінці двадцятих років, згадує М. Ромм, 
відбулася розмова з австрійським філософом, 
який па запитання, чи буде друга світова вій
на, відповів: «Неодмінно. Близько сорокового 
року... На цей час виросте покоління, яке не 
знало першої світової війни». Ні, не повірили 
філософу! Для чого воювати? З ким? Цього 
не може бути! 11а екрані безжурні танці. Та*Н- 
цюють? Нехай собі танцюють. Але-що це? 
Жінки-танцюріїсткп закінчують танок вигу
ком: «Хчнль!» З темряви проступають обриси 
фашистської свастики. «Хайль» несеться вже 
’ багатьох уст. Це марширують колонії гітле- 
ріогепду. Обличчя людей, які завмерли, захоп
лено слухаючи промогу Гітлсра. Про що вік 
говорять? Ми цього не чуємо. Але тло запов
нюють слова: «Я вважаю, що мир, який три
ває позад тридцять років, шкідливий! 1 під
пис: сГітлер». «Мені потрібно кілька тисяч 
убитих» (Муссоліііі). «Якщо буде потрібпо, я 
знищу половину Іспанії» (генерал Франко).

Понад 50 мільйонів чоловік стали 
жертвами минулої війни. 20 мільйонів 
радянських людей загинули для того, 
щоб на землю знову прийшов мир. «Во
ни вмирали, — каже автор, — і вірили, 
що фашизму більше не буде в жодній 
країні, ніде на світі, ніколи >. Але що це? 
Знову грім барабанів, стройові прийоми, 
ніс рук, піднятих угору... Це вже не Ні
меччина тридцятих років, це Китай шіст
десятих. На екрані тупе обличчя Мао. 
Він замахується на щастя людства. 
Ні! Це належить до шизофренії. Йому 
потрібен добрий лікар... Боляче диви
тись на портрети Мао, що «красуються» 
на вулицях західноєвропейських міст у 
руках хлопців і дівчат. На запитання 
репортера вони відповідають, що в І\и- 

1 палацу піонерів. Художній ке- 
-♦ото А, П1ІЧЕНЮКА.

гаї «правильний і чесний комунізм». Ду
же хотілось би вірити, що молодь ця по
дивиться фільм і змінить свою точку 
зору.

Режисер фільму хотів разом з гляда
чами поміркувати над тим, яким є сучас
ний світ, які шляхи вибере молоде по
коління.

На екрані діти.
— Ким ТИ будеш?
— СаДІлпмком.
— Перукарем.
— Пожежником-
— Чому пожежником?
— Любі!» ДІЯТИ.
А ці молоді люди не люблять ДІЬТІІ. Воли 

байдуже сидять або лежать на площах. Появ
ляються написи па весь екран: «Нудно», «На
бридло», «Ми більше ні « що не віримо», 
«Бути гі.чьніїмл від усього», «Бунт лежачих* 
— так називає їх поведінку фільм.

Ще бунт — юнаки і дівчата трощать 
автомобілі, кіоски, вікна. Бійка з полі
цією. На екрані знову дитячі обличчя. І 
знову запитання: «Ким ти будеш?». Л 
між відповідями на екрані знову солда
ти, здригаються в танцях юні постаті, 
стають на коліна ті, хто намагається ви» 
просити хоч крихту іцастя у бога. І пря
мо на них з літака скидають бомби. 
1945 року друга світова війна закінчила
ся. Але війна все ще триває,—каже дик
тор. Лиховісний її вогонь спалахує ю 
па Сході, то на Заході. Не вмовкає плач 
но загиблих.

А ось реклама пропонує купити. Все 
можна купити! Пістолст-автомат. авто
мобіль, білизну, губну помаду... Так ба
гато всього на світі. Милуйся життям. 
«Купи — і живи». Перед нами велика 
башта з холодильників, радіол і ще ба
гатьох речей. Молода пара па її верши
ні. Хлопець цілує дівчин;.. Це і є, ма
буть, «вершина щастя». А по той бік 
океану нужденні діти вмирають з голо
ду. Па екрані знову капне: «Дві третини 
земної кулі потерпає від недоїдання».

Очі Ромма. Він помер з великою на
дією. Він сказав: «І все-таки я вірю в 
те, що людина розумна. Тому що вона 
народжується прекрасною». В рецензо
ваному фільмі є такий кадр: юнак б’є 
у дзвін. Він асоціюється з образом авто
ра. Ного роздумами про долю планети, 
людства, особливо молодого покоління, 
пройнятий фільм, Фільм-сполох.

С. БОРТ, 
редактор обласного управління 
кінофікації.
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ПАРК ім. ЛЕНІНА, НЕДІЛЯ...
НЕДІЛЬНИЙ ДЕНЬ У КАРКУ КУЛЬ

ТУРИ ІМЕНІ В. і. ЛЕНІНА м. КІРОВО
ГРАДА. З РОКУ В РІК ТУТ ПОЛІПШУ

ЮТЬСЯ УМОВК ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ ДІ
ТЕЙ. БУДУЮТЬСЯ НОВІ АТРАКЦІОНИ. 
ІГРОВІ МАЙДАНЧИКИ. ТОЖ БАТЬКИ 
П ВЕДУТЬ СЮДИ МАЛЮКІВ, ЩОБ ПО
ДАРУВАТИ їм РАДІСТЬ.

Фото Л. РІЗНИЧЕНКА.

ЦІКАВО й РІЗНОМАНІТНО 
ПРОЙШОВ ТИЖДЕНЬ, ПРИ
СВЯЧЕНИЙ ДНЮ НАРОДЖЕН
НЯ ПІОНЕРСЬКОЇ ОРГАНІЗА
ЦІЇ ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА, ЯКИЙ 
ПІДГОТУВАЛИ КІРОВОГРАД
СЬКІ К1НОФ1КАТОРИ.

Зустрічі з цікавими людьми, но
ві художні фільми, кінорапкп, те
матичні покази, присвячені піоие- 
рам-героям, — така тематика тиж
ня у спеціалізованому дитячому 
кінотеатрі «Мир». Юні глядачі не 
тільки дивилися підготовлену для 
них програму, а й самі ставали 
учасниками конкурсів, ігор, вікю- 
рип.

З великим інтересом слухали ді
ти розповіді, ветерана Великої Віт
чизняної війни В. П, Повінчука, 
який завітав в один з днів тиж
ня до кінотеатру. Він розказав про 
свій бойовий шлях у роки війни, 
про юних піонерів, котрі разом з 
дорослими захищали Батьківщину.

Запам’яталася школярам і зуст-

ПРО ЧЕРВОНИЙ ГАЛСТУК
річ з першою піонерною Цірово» 
града 3. М. Завіпою.

Багато цікавого взнали діти під 
час заняття кіноклубу «Юний ле
нінець», присвяченого життю і 
творчості Аркадія Гайдара, кіно- 
клубу «Підліток».

/\ найменшим глядачам велике 
задоволення принесла кінорозио- 
відь про нзродження мультфіль
мів.

Тиждень дитячого фільму закін
чився кіноноказом «Беремо з ко
муністів приклад».

С. ІЛЛЯШЕНКО.

» » «

ЗАКОН — ПРО ТЕБЕ

ТРУДОВІ СПОРИ
Консультацію дає член судової 

колегії в цивільних справах 
обласного суду 

М. ЛИТВИНЕНКО

Л9Н8Ї читач 
.таз®®®

КУБА: ДИТИНСТВО
ЩАСЛИВЕ. РАДІСНЕ

З ранку до пізнього вечора не змовкає в цьо
му будинку гомін дзвінких дитячих голосів. Зав
жди гомінко та багатолюдно в коридорах, залах 
і кімнатах Буднику піонерів у Реглі — одному 
з районів Гавани. Сотні хлопчиків і дівчаток 
приходять сюди, щоб цікаво, з користю для се
бе провести дозвілля.

У пудитіку піонері» понад двадцять різних гуртків та 
~ —............................... ~ по душі, а

кораблебу- 
иеобхідне.

с Мене 
тий 1976 
на інвентаризації (про проведення 
її не знала). В цей день я відвіда
ла жіночу консультацію.

Вважаю, що мене позбавили 
премії неправильно. Куди мені 
слід звернутися?.

А. ЛОГВИНЕНКО».
м. Кіровоград.
Адміністрація кожного підприємства 

затверджує «Положення про премію
вання», погоджуючи його з ФЗЛІК. 
Положення надає право адміністрації 
позбавляти працівників премії пов
ністю або частково за виробничі упу
щення, прогули, хуліганство і пияцтво.

Найбільш поширена підстава для 
позбавлення премії — це виробниче 
упущення, що відбивається на кількіс
них або якісних результатах праці. 
Положення про преміювання містить 
перелік виробничих упущень.

Дрібні, незначні порушення трудової 
дисципліни, вчинені робітником, не мо
жуть бути підставою для позбавлення 
премії. Разом з тим такі вчинки служ
бових осіб розглядаються ик виробни
че упущення.

Працівник, котрий сважаг позбавлен
ня премії неправильним, маг право 
звернутися в справі розв’язання тру
дового конфлікту до комісії по трудо
вих спорах. У разі незадоволення його

позбавили премії за 
року, оскільки я не була

заяви — до ФЗЛІК і, нарешті, до на
родного суду.

Лише ці органи остаточно розв’язу
ють питання про те, чи мала адміні
страція підставу для позбавлення пра
цівника премії.

* * *

«Мене зарахували на роботу з 
випробним строком і ще до закін
чення цього строку запропонували 
подати заяву про звільнення за 
власним бажанням.

Одночасно адміністрація не до* 
пускає мене до роботи. Чи має 
вона право звільнити мене до за
кінчення випробного строку і хто 
розв’язує такі питання?

В. ЦИГАНОК».
м. Помічна.
Якщо працівник, прийнятий з ви» 

пробним строком, не витримав випро- 
бузання, то адміністрація вправі звіль
ни ги його. Таке звільнення можливе 
тільки до закінчення випробного 
строку.

До звільнення адміністрація не по
вніша усувати працівника з роботи. Но 
мас права вона й вимагати від нього 
заяви про звільнення за власним ба
жанням.

коління кубинців стало предметом особливої ува
ги партії та уряду. Давно минули часи, коли ти
сячі дітей па Кубі голодували, не мали можли
вості ходити до школи, були змушені бродяжи
ти, просити милостиню.

З перших років після перемоги революції для дітей 
будують школи, лікарні, спортивні містечка, стадіони. 
Як і в інших соціалістичних країнах, у кубинських ді
тей е своя масова організація — спілка піонерів. Чет
вертого квітня нього року вона відзначила п’ятнадцяту 
річницю свого існування. На Кубі споруджено сотні бу
динків піонерів, десятки піоиерсі кнх таборів. У най
більшому з них — Імені Хосз Марті під і азапоіо, що 
відкрився минулого року, одночасно може відпочивати 
понад двадцять тисяч дітей. Наприкінці травня прий
няв дітей міжнародний піонерський табір у Варадеро

— кращому курорті країни. За одну зміну тут змо
жуть набратися сил і здоров'я півтори тисячі дітей.

Особливу увагу на Острові Свободи приділя
ють найменшим громадянам країни. 1901 року о 
Гавані відкрилися три перших дитячих садки. Те
пер у країні налічується понад 650 дитячих сад
ків і майданчиків, їх відвідують 54 тисячі ма
лят. П’ять років тому на Кубі було створено Ін
ститут захисту дітей. До його завдання входить, 
зокрема, координація діяльності дитячих закла
дів но вихованню та охороні здоров’я дітей з 
перших місяців їхнього життя і до п’ятирічного 
віку.

Щасливе, радісне дитинство — право і надбан
ня кожного маленького кубинця.

І. ГОЛУБЄВ, 
кореспондент ТАРС.

Гавана.

секцій. Тут кожний може знгйти заняття 
то й саог покликання. В авіамодельному, 
дівьому, радіотехнічному кабінетах е пес .
щоб не тільки робити примітивні моделі г.аруеннків та 
планері і і складати найпростіші приймач;, а й ство
рювати складні діючі моделі, транзистори. В чудово 
обладнаних лабораторіях займаються своїм ділом май
бутні біологи, хіміки, агрономи, до послуг юних ме
ханіків — автотракторний клас.

Крім занять у гуртках та секціях, тут прова
диться велика ідейяо-впхозна робота. Для піо
нерів організовують лекції та бесіди з історії ви
звольного руху па Кубі. Піонери вивчають біо
графії національних героїв, що віддали житія 
за свободу і незалежність своєї батьківщини. 
Під час канікул для дітей влаштовують екскур
сії і походи по місцях революційної слави, спе
ціальні піонерські естафети па честь пам’ятних 
для країни дат.

Піклування про дітей — одно з головних за
воювань кубинської революції. Підростаюче по-

Рано-вранці, коли жи
телі вулички Дартмут- 
парк роуд іще бачать 
сни на ній появляється 
веснянкуватий хлопчак 
років дванадцяти. З 
важкою сумкою бреде 
від під'їзду до під їз
ду, розносячи ранкову 
пошту. Потім із-за рогу 
виповзає блакитний 
фургончик молочника. 
Він пригальмовує май
же оіля кожних дверей, 
і інший хлопчак — теж 
років одинздцяти-два- 
юдияти — таскає з 
Фургона пляшки з мо
локом...

Можна собі 
В1 Уроках у 
‘огкся очі 
•'вбігалися 
'""І сім’ї 
йаїяово і 
"ГІІСІв, 
стачае Ж>1ТТЯ. 
- ^-ЬІ'ІН з 
ІНОДІ просочуються

Иську пресу, 
.ЧіГ’лх.;- ''

уявити, як 
школі .з.тнпа- 

У дітлахів, що 
1 іа ранок. Зате 

одержують до- 
й*усь кількість 

котрих так не вн- 
’’•і життя.
■■■ і відомостей, що

і п авг- 
^'■•«іп - |,е ВИНЯТОК. д''/ 

^■г,''а.іьному ~ всупереч 
сгву , законодав
ице’ ж *СНує в Англії 
•’’Уже п1аД ,,,всто-іііт>і. — чзХ “Нреие 11 «раї»! 
л'гщ?'м''’ ДЄХ7° «ама- 

«Іе ма Л 1,1 Ватв ,,е ЯВІ<- 
®тРУДове 

, • Життя гово-

„ЗІРКА“
„АВТОМОБІЛІСТ“

ДІТИ, ЯКІ РОЗУЧИЛИСЯ^
УСМІХАТИСЯ
рить про ге, що бідияки- 
батькн просто змушені 
прилаштовувати своїх ді- 
теї па роботу, щоб хоч 
як-небудь зводити кінці з 
кінцями. А серед підпри
ємців завжди знаходяться 
такі, що не проти скорис
татися безвихідним стано
вищем бідняків для збіль
шення власних баришів.

Фермер на острові 
Джерсі найняв для ро
боти в саду 
тирічного 
якому платив 
тигодинний 
день 22 пенси (близько 
ЗО копійок). На місько
му ринку Манчестера 
приблизно на тих са
мих умовах працюють 
близько п’ятдесяти
хлопчаків шкільного ві
ку. На кількох тек
стильних фабриках у 
Шотландії і на заводі 
пластмасових виробів в 
Уельсі десятки дітла
хів виконують обов яз- 
ки чорноробочих.

За даними обстеження, 
проведеною наніонально-о 1

тринадця- 
хлопчину, 
за дев’я- 
робочий

профспілкою вчителі», бли
зько .мільйона англійський 
дітей живуть і; умовах 
крайніх злиднів, багато з 
них систематично голоду
ють. Це передусім про них 
пише газета «Сапді 
тайме», повідомляючи,- що 
тільки в Лондоні близько 
25 процентів дітей молод
ших десяти років у тій чи 
іншій мірі хворіють роз
ладом нервової системи. 
«Багато англійських дітей 
розучилися усміхатись», — 
пише газета «Дейлі екс
пресе». коауептуючи допо
відь директора однієї і і 
шкіл Портсмута Е. Фрецсі- 
са, котрий пише, що деякі 
його учні змушені в шукан
ні їжі ритися в помийних 
ямах. «Це нагадає паіі- 
трагічніші сцени, описані 
свого часу Ч. Діккснсбм», 
— .з болем зазначає 
Е. Френсіс.

Зовсім недавно в хо
ді спеціальної поліцей
ської облави в лондон
ських нетрях було вияв
лено десятки підлітків, 
ІЦО втбкли із сім’ї від 
голоду і систематичних 
побоїв З ’ — ••'•“»-
них нуждою, 
них

з боку змуче- 
IX нулхДО.'З, ДОВЄДЄ- 
х до відчаю батьків,

А преса зважає, 
кількість «дітей вулиці:» 
в англійських містах на
лічує не одну тисячу.

Що ж далі? Аналізу
ючи проект нового анг
лійського бюджету, на
віть буржуазна «Тайме» 
пише, що в результаті 
спланованого лейбори
стським урядом скоро
чення асигнувань на 
соціальні потреби різ
ко скоротяться доходи 
принаймні кількох со
тень робітничих сімей. 
Значить, число англій
ських дітей, які розу
чилися усміхатися,
зростатиме й надалі, 

Е. БАС КАКО В.
кореспондент ТАРС, 
Лондон.

Серед українських команд другої 
літ мало таких, що виступали о так 
стабільно, пк житомирський «Автомо
біліст». Ось результати, яких він до
бивався за вісім років: двічі — чет
верті місця в зоні, двічі — треті, дві
чі — другі. Лише в 1972 І 1971 роках 
стався деякий спад у грі команді» — 
вона була восьмою в зоні.

ІЦо ж до стосунків кіровоградської 
«Зірки» та «Автомобіліста», то зуст
річі між ними носять майже 
повністю «нічийний» характер. Обид
ві команди здобули но п’ять перемог, 
стільки ж разів вони завдавали пора
зок одна одній, чотири матчі закінчи
лися внічию. Лише різниця забитих і 
пропущених м’ячів (16—12) виводить 
житомирян вперед.

І перша гра нинішнього сезону, що 
відбулася минулої п'ятниці, була по
єдинком ріяніх. Невелика перевага 
кіровоградпів (нони ж господарі поли, 
а будь-який суперник в такому ви
падку грає з оглядкою - па свої поро
га) ке принесла результату. Десь на 
тридцятій хвилині гості намагалися 
диктувати свої умови, однак їх ініці
атива тривала не більше трьох хви
лин. У першому тайх і жодній з 
команд не вдалося створити загрозли
вих голених моментів біля воріт су
перників.

Характер гри дещо змінився у дру
гому таймі, коли кіровоїрадці ввели в 
дію свіжі сили. Замість Миколи Латп- 

Валсрія Самофалона

вийшли Олександр 
Стецеико, а потім 
Валерій Середо». 1 . ___  __
що перебудували свої ряди за раху
нок резерву, атаки на їх ворота стали 
частішими і гострішими. На 62-й хви
лині хтосі. із захисників «Автомобі
ліста» збив а ніг Стсцеика, який був 
з м’ячем и двох-трьох метрах біля 
пустих воріт, Андрій Карл’юк сильної 
точно просині м’яч з одішадцятимет- 
рового штрафного удару.

У кіровоградців були можливості 
збільшити рахунок. Знаходячись, у ду
же вигідний для взяття поріз пози
ції, Алексеев не змії як слід розно- 
рядт.’тнен м’ячем. Потім м’яч від 
штанги все ж влетів у порота гостей, 
але суддя на лінії Вільим Цуркан 
підняв білий прапорець, фіксуючи, що 
Олексій Кацман був у положенні «по
за грою».

Зустріч закінчилася перемоток» 
«Зірки» з рахунком І:-». Після цього 
кіровоградці перемістилися на трете 
місце в зоні, маючи, як і «Кривбас», 
15 очок і відстаючи лише па одне оч
ко під лідера — харківського «Мета
ліста». Але поперсту — три зустрічі 
з сильними суперниками на їх поляк: 
сьогодні — в Севастополі з «Атлан
тикою», 5 червня — в Нікополі з «Ко
лосом», 9 черпни — и Херсоні з «Кри
сталом».

Першу піс ні турне гру «Зірка» про» 
веде па своєму полі 17 черпни. Вона 
прийматиме команду «Хвиля» з 
Хмельницького.

Алексее« і Віктор 
останні.ого заміни» 
хоч гості теж ДЄ-

jjj ишввВ-

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

ТАК ГРАТИ НЕ МОЖНА!.. 
(Епііод матчу між «Зіркою!» 
«Автомобілістом» )•

І фою М. ГЕРИАВСЬКОГОі ,
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•aimucfi! запрошують інститути, техніками,- 
«чилинса^

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Якщо ви бажаєте здобути середню освіту і набути 

професії, вступайте до середнього профтехучилища 
№ 2 міста Кіровограда, яке готує спеціалістів для ком
бінату «Кіровоградважбуд» — найбільшої будівель
ної організації нашої області.

Училище приймає учнів па 1976—1977 па* 
Вчальинй рік:

до груп з трирічним строком навчання — 
для підготовки електрослюсарів, слюсарів 
по ремонту автомобілів, електромонтажни
ків по освітленню, освітлювальних і силових 
мережах та електрообладнанню, малярів 
(будівельних). мулярів — монтажників 
конструкцій, штукатурів, лицювальників* 
ллнтковиків;

до груп з дворічним строком навчання —* 
д ія підготовки столярів;

до груп з річним строком навчання — 
для підготовки мулярів, лишовальникіз- 
ПЛИТКОВНКІВ.

Приймають без вступних екзаменів юна

ків і дівчат віком 14—20 років з освітою за 
В, 9, 10 класів. Зарахованих на навчання 
забезпечують гуртожитком, парадним і .ро
бочим одягом, триразовим харчуванням, 
підручниками. Учні одержують третину сум, 
зароблених на виробничій практиці. Час 
навчання в училищі зараховується до тру
дового стажу.

Училище має нсвозбудованпй добре ус
таткований комплекс, у якому є кабінети і 
лабораторії, навчальні .майстерні, спортив
ний та актовий залп, спортивне містечко, 
працюють гуртки технічної творчості, ху
дожньої самодіяльності, спортивні секції.

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

Бипускникн-відмінннки мають право всту
пати до вищих і середніх учбових закладів 
ла пільгових умовах, можуть бути направ* 
пені у вищі н середні учбові заклади про
фесійно-технічної освіти, де навчання про
водиться при повному державному забез
печенні.

Юнаки, що навчатимуться три роки, до 
закінчення і на рік після закінчення учили
ща, дістають відстрочку від призову в ар
мію.

Вступники подають особисто або надси
лають поштою заяву із зазначенням вибра
ної професії, автобіографію, характеристи
ку, свідоцтво про народження (оригінал) 
або гаспорг (подають особисто), довідки з 
місця проживання і про склад сім’ї, медич
ну довідку (форма Кз 286), 8 фотокарток 
розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 березня 
1976 року.

Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адреса училища: 316020, м. Кіровоград, 

вул. Чер?о-юзорівська, 23. їхати автобуса
ми: №№ 2, 14 — до зупинки «Вулиця Мічу- 
ріиа», № 29 — до кінцевої зупинки, тро
лейбусом № 2 — до зупинки «Буддеталь» 
або «Вулиця Короленка». Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.

Знаи’лііське
ТУ № 2

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

—--------------------- ---------------------------------------------------------------2

Львівський ордена Леніна
політехнічний інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на перший курс денної форми 
навчання на такі факультети і спе
ціальності:

енергетичний — електричні стан
ції, електричні системи, електро
постачання промислових підпри
ємств, міст і сільського госпо
дарства, автоматизація виробни
цтва і розподілу електроенергії;

електромеханічний — електричні 
машини, світлотехніка і джерела 
світла, електропривод і автомати
зація промислових установок;

радіотехнічний — радіотехніка, 
конструювання і виробництво ра
діоапаратури, автоматичний елек
трозв’язок;

електрофізичний — електроппі 
прилади, напівпровідникові та 
мікроелектропиі прилади;

факультет автоматики — авто
матика і телемеханіка, електронні 
обчислювальні машини, інформа
ційно-вимірювальна техніка, ав
томатизовані системи керування, 
прикладна математика;

механіко-технологічннй — тех
нологія машинобудування, мета
лорізні верстати й інструменти, 
напівпровідникове та електрова
куумне машинобудування, авто
матизація і комплексна механіза
ція машинобудування:

механіко-машинобудівнин — ус
таткування і технологія зварю

вального виробництва, автомобілі 
і трактори, прилади точної меха
ніки, автомобілі та автомобільне 
господарство;

геодезичний — прикладна геоде
зія, астрономогео'дезія, аерофото
геодезія;

інженерно-економічний — е ка- 
поміка та організація енергетики, 
економіка та організація машино
будівної промисловості, економіка 
та організація будівництва, з.ко- 
поміка та організація промисло
вості будівельних матеріалів;

інженерно-будівельний — про
мислове н цивільне будівництво, 
автомобільні шляхи;

архітектурний — архітектура;
теплотехнічний — теплові елек

тричні станції, автоматизація і 
комплексна механізація хіміко- 
технологічних процесів, теплога- 
зопостачанпя і вентиляція, водо
постачання і каналізація;

хіміко-технологічний — хімічна 
технологія в’яжучих матеріалів, 
технологія переробки пластичних 
мас, хімічна технологія кераміки 
і вогнетривів, хімічна технологія 
скла і сита лі в;

факультет технології органічних 
речовин — хімічна технологія пе
реробки нафти і газу, технологія 
основного органічного Гі нафтохі
мічного синтезу, хімічна техноло
гія органічних барвників і про-

міжнпх продуктів, хімічна техно
логія біологічно активних сполук.

Приймання документів — з 20 
червня по 31 липня включно.

Заяви із зазначенням факульте
ту і спеціальності подавати на 
ім’я ректора.

До заяви додають: документ 
про середню освіту (в оригіналі), 
характеристику для вступу в ін
ститут. медичну довідку (форма 

хК» 286), 4 фотокартки розміром 
3X4 с.м (без головного убору), 
виписку з трудової книжки (пра
цюючі).

Подання характеристики від 
командування військової частини 
звільненим у запас із Збройних 
Сил СРСР не обов’язкове.

Паспорт і військовий квиток або 
приписне свідоцтво пред’являють 
особисто.

Особи, направлені на навчання 
промисловими підприємствами, 
колгоспами, радгоспами, різними 
організаціями, подають направ
лення за єдиною формою.

Вступні екзамени на всі фа
культети — з-І по 20 серпня.

Вступні екзамени для всіх спе
ціальностей. крім «Архітектури», 
спеціальностей хіміко-технологіч- 
ного факультету і факультету 
технології органічних речовин, 
проводяться з таких дисциплін: 
математики (письмово й усно),

фізики (письмово), української 
або російської мови і літератури 
(твір). Вступні екзамени на «Ар
хітектуру» — з малювання, крес
лення, математики (усно), фізики 
(усно), української або російської 
мови і літератури (твір). Па хі
мічні спеціальності — з хімії (ус
но), математики (усно), фізики 
(письмово), української або ро
сійської мови і літератури (твір).

Нагороджені після закінчення 
середньої школи золотою (сріб- 
ною) медаллю і ті. що закінчили 
середні спеціальні учбові заклади 
чи середні профтехучилища з 
дипломом з відзнакою, складають 
лише один екзамен: з хімії (ус
но) — па хімічні спеціальності; 
малювання і креслення — на «Ар
хітектуру»; математики (письмо
во) — на всі інші факультети.

При складанні екзамену з оцін
кою «п’ять» їх звільняють від 
дальшого складання вступних ек
заменів, а при одержанні оцінки 
«чотири» або «три» вони склада
ють екзамени з усіх відповідних 
дисциплін.

Просимо звертатися до прий
мальної комісії на адресу: Львів, 
вул. Миру, 12. приймальна комі
сія. Тел. .79-74-562.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

К о м її а и ії вськ н іі 
ветеринарніїіі технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА І КУРС

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Технікум готує ветери
нарних фельдшерів для 
роботи в колгоспах, рад
госпах, ветеринарних лі
карнях, ветлабораторіях, на 
м'ясоконтрольних станціях, 
м’ясокомбінатах.

Учні набувають і додат
кових професій — техніка 
штучного осіменіння та во- 
дія-аматора.

Строк навчання — 3 роки 
і 6 місяців.

Вступники складають ек
замени з української мови 
(диктант) і математики (ус
но).

Приймання заяв — по 31 
липня. До заяви на ім’я ди
ректора слід додати сві
доцтво про освіту за 8 кла
сів (оригінал), медичну до-

відку (форма № 286), 4 фо
токартки (3X4).

Вступні екзамени — з 1 
по 20 серпня.

При технікумі з 15 липня 
працюватимуть підготовчі 
курси.

Адреса: емт Компаніївка, 
■етеринарний технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Професійно-технічне училище при Кіровоградському м’ясокомбінаті

Училище готує робіт
ників для м’ясної про
мисловості. Строк на
вчання — один рік.

Училище приймає юна-

оголошує прийом учнів
ків віком від 17,5 року і 
старших, дівчат — віком 
від 15,5 року і старших з 
освітою за 8—10 класів.

Учні забезпечуються 
стипендією в розмірі 18

НА 1976—1977 
НАВЧАЛЬНИЙ 

карбованців та квартир
ними — 3 карбованці на 
місяць, триразовим без
платним харчуванням, 
спецодягом та формен 
ним одягом.

РІК \
Під час виробничої

практики одержують

Ф) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

грошову винагороду 
(третина від заробленої 
суми).

«МОЛОДОп КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП. Кіровоград 50 вул. Лунаиврського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2*45-35. відділу пропаганди.
відділу листів ’ масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 11300, Індекс 6І197,

Друкарям їм. Г. М. Димитрова 
Обласного управління у справах видавництв, 

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

Зам. № 224, Тираж 60 000,

При училищі є вечірня 
середня школа робітни
чої молоді.

Училище гуртожитком 
не забезпечує, а розмі
щує учнів на приватних 
квартирах.

Вступники повинні по
дати заяву на ім’я ди
ректора, автобіографію, 
документи про освіту 
та народження, довідку 
про стан здоров’я, 6 фо
токарток (3X4 см), до
відку з місця проживан
ня, характеристику.

Адреса училища: м. Кі
ровоград, Обознівське 
шосе, м’ясокомбінат, 
їхати автобусами Не 10, 
К9 34.

ДИРЕКЦІЯ.

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
КВАЛІФІКОВАНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОЮ

ТРАНСПОРТУ 
ТАКИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

слюсар по ремонту ва- 
гонів та автоматичного 
гальмового устаткування. 
Строк навчання — 2 роки 
(приймають юнаків з осві
тою 8-Ю класів, вікомм^ 
менше 15 років);

слюсар-електрин по ре
монту електроустаткуван
ня тепловозів та електро
возів. Строк навчання —• 
1 рік (юнаків із серед
ньою освітою, не молод
ших 17 років);

помічник машиніста 
електровоза — тепловоза. 
Строк навчання — 2 роки 
(юнаків із середньою ос
вітою, не молодших 17 ро
ків);

електромеханік по авто
матиці І сигналізації на 
транспорті. Строк навчан
ня — 2 реки (юнаків із се
редньою освітою, не мо
лодших 17 років);

електромеханік зв’язку 
на транспорті. Строк на
вчання — 2 роки (юнаків 
із середньою освітою, не 
молодших 17 років);

черговий по станції IV— 
V класів Строк навчання— 
1,5 року (юнаків і дівчдй^ 
середньою освітою, не 
молодших 17 років);

слюсар по ремонту теп
ловозів. Строк навчання— 
1 рік (юнаків із передньою 
освітою, не молодших 17 
років).

Зарахованим на перелі
чені вище спеціальності 
виплачують стипендію в 
розмірі, всиновленому 
для учнів третього курсу 
технікумів, відмінникам 
навчання — підвищену 
стипендію. Вихованці ди
тячих будинків, діти Інва
лідів першої і другої груп 
перебувають на держав
ному забезпеченні.

Для осіб, звільнених З 
лав Радянської Армії в за
пас, строк навчання — 7,5 
місяця. їм виплачують 
стипендію в розмірі 69 
карбованців на місяць (н^ 
спеціальностях: оглядав
ремонтник еагонів, елек
тромонтер контактних ме
реж і високовольтних лі
ній електропередачі).

Прийнятих на спеціаль
ності «Оглядач-ремонтник 
вагонів». «Слюсар по ре
монту вагонів», «Слюсар 
по ремонту тепловозів», 
«Електромонтер контакт
них мереж» забезпечують' 
гуртожитком.

При училищі є "дальня.
Вступники повинні пода

ти заяву на ім’я директо
ра училища, свідоцтво 
про народження, доку
мент про освіту, характер 
ристику зі школи або міс- 
ця роботи, довідку з міс
ця проживання • про склад 
сім’ї, автобіографію, до
відку про стан здоров’я 
(форма № 286), 6 фото-*
као'ок розміром 3X4 см.

Усі вступники за на- 
правленням училища про
ходять медичну комісію в 
Знам’янській залізничній 
лікарні.

Випускників училища на
правляють на роботу за 
спеціальностями Вони ко
ристуються всіма пільгами 
робітників залізничного 
транспорту.

Адреса училища: Кірв* 
воградська область, м. Зна
м’янка. вулиця Рози Люк
сембург, 6.
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