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виявились, та-

17 квітня 1971 року відбувся Всесоюзний комуністнчіг.ій субот
ами, який став виявом глибоких патріотичних почуттів радян
ського народу, практичним вкладом у виконання історичних рі
шень XXIV з’їзду КПРС,

В суботнику взяло участь понад 120 мільйонів чоловік. Вони 
працювали безпосередньо на своїх робочих місцях у промисло
вості, сільському господарстві, будівництві, на транспорті та в 
інших галузях народного господарства, а також на благоустрої 
міст, сіл і селищ.

У цей день радянські люди виявили справді комуністичне став
лення до праці, показали зразки високої організованості і діло- 
ви тості. Учасники суботннка випустили промислової продукції па 
553 мільйони карбованців, заробили і одностайно передали у 
фонд нової п’ятирічки більш як 125 мільйонів карбованці«

Центральний Комітет КПРС. Рада Міністрів СРСР і ВЦРПС 
висловлюють сердечну подяку робітникам, колгоспникам. Інже
нерно-технічним працівникам і службовцям, воїнам Радянської 
Армії і Флоту, ветеранам праці і молоді, псім радянським лю
дям, які взяли активну участь у Всесоюзному комуністичному 
суботнику, за їх дзблссну і безкорисливу працю.

Центральний Комітет КПРС і Радянський уряд відповідно 
до побажань трудящих прийняли рішення — кошти, одержані в 
результаті проведення суботннка, направити:

На будівництво всесоюзного кардіологічного центру в м. Мо
скві для вивчення і лікування серцево-судинних захворюваш,, 
ряду спеціалізованих кардіологічних і терапевтичних корпусів 
при республіканських, крайових, обласних та великих міських 
лікарнях;

На будівництво палацу молоді в м. Москві.

ДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ
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У ЦК КПРС,
Раді Міністрів СРСР

ливо інтенсивно, причому з найшир- 
шим використанням матеріалів рей
ду. На зборах комсомольських груп, 
на засіданнях комітетів комсомолу 
порушники трудової дисципліни по
винні тримати відповідь перед свої
ми товаришами за безвідповідальне 
ставлення до дорученої роботи.

Звичайно, питання дисципліни тре
ба розглядати не тільки у зв’язку з 
виробництвом, а значно ширше. Дис
ципліна — це найперша умова згур
тованості і боєздатності будь-якої 
організації. Комітети комсомолу по
винні прищеплювати кожному юна
кові і дівчині повагу до дисципліни, 
бо вона — конче потрібна риса ак
тивного будівника комунізму. Адже 
свідоме ставлення до своїх обов’язків 
вимагається від радянської людини 
і на виробництві, і в навчанні, і на 
військовій службі, і в побуті. 
ЛЛ ИНАЄ п’ятий місяць першого ро- 

ку п’ятирічки. КоМСОМОЛоЦІ і мо
лодь за прикладом трудящих Моск
ви включились у змагання за достро
кове виконання плану 1971 року, за 
підвищення продуктивності праці, 
економію і ощадлизість. «П’ятирічці 
— ударна праця, майстерність і по
шук молодих» — такий девіз молодих 
робітників заводів, фабрик, будоз, 
транспорту Кіровоградщини. А девіз 
сільських комсомольських організа
цій області — «Станемо врівень з пе
редовиками!». 87 комсомольсько-мо
лодіжних тракторних бригад і понад 
800 механізованих агрегатів та ланок 
вирощують цього року просапні 
культури з мінімальними затратами 
ручної праці. Комсомольсько-моло
діжні групи на тваринницьких фер
мах борються за більший вихід м’я
са, молока та іншої продукції.

Весь смисл величезної роботи, яку 
провадить нині партія, полягає в під
несенні добробуту нашого народу. А 
дальше економічне зростання країни 
неможливе без помноження трудо 
вих зусиль кожного члена суспільст
ва. Самовіддана, натхненна праця, 
підкреслював на XXIV з'їзді КПРС 
Л. І. Брежнєв, це для нас єдиний 
шлях до добробуту і щастя, світлого 
комуністичного майбутнього. Висока 
свідома трудова дисципліна кожного 
і буде запорукою досягнення великої 
і благородної мети.

про стан трудової дисципліни в ко
лективах, про резерви і можливості, 
які можна і необхідно використати 
для росту продуктивності праці, 
збільшення випуску промислової і 
сільськогосподарської продукції. 
Завдяки цьому уроку комітети ком
сомолу, штаби і пости «Комсомоль
ського прожектора» 
ким чином, □ певній мірі підготовне" 
ними до виконання постанови ЦК 
ЛКСМУ про проведення республікан
ського рейду з питань трудової дис
ципліни молоді.

Молода робітниця КВЛНМНОІи цех/ Ново« 
української фабрики «Зірка* Ніна Горохо« 
на вперше освоїла мистецтво ткання кили
мів. Добре оволодіває вона нову професію,, 
її робота — лише відмінної якості.

Фото А. БУДУЛАГЬЄВА.
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КОМСОМОЛЬСЬКІ 
взяли активну 
дівчата Кіровоградщи- 

ни, продемонстрували високу ідейно- 
політичну зрілість радянської молоді, 
її готовність втілити о життя рішення 
партійного з'їзду. «Комсомольські 
організації, — підкреслюється в по
станові IV пленуму ЦК ВЛКСМ, — 
повинні допомогти кожному молодо
му трудівникові визначити конкретні 
рубежі у боротьбі за виконання зав
дань п’ятирічки, за підвищення про* 
дуктивності праці. Добиватися пов
сюдного зміцнення трудової дисцип
ліни, поліпшення організації праці, 
ширше розвивати рух молоді за ство
рення Комсомольського фонду екоз 
номії».

Трудова дисципліна... Цьому пи
танню Комуністична партія, Ленін
ський комсомол надають величезно
го значення не випадково. Володимир 

- Ілліч Ленін вказував: «Треба проле
тарську трудову дисципліну довести 
до найвищої міри напруження, і тоді 
ми будемо непереможні». Безумовне 
виконання прийнятих рішень, наміче
них планів — ось що таке трудова 
дисципліна, ось де ключ до розв’я
зання завдань, поставлених партією. 

В лютому □ багатьох комсомоль
ських організаціях області відбувся 
Ленінський урок «Дисципліна — ви
рішальна умова». Розробка цього 
уроку і репортаж про його прове* 
дення в окремих комсомольських 
організаціях — Олександрійського 
електромеханічного заводу, колгоспу формувати партійні організації, орга- 
«Правда» Добровеличківського райо
ну—були свого часу надруковані в 
«Молодому комунарі». Молоді тру3 
дівники міст і сіл Кіровоградщини в 
ході уроку «Дисципліна — вирішаль
на умова» вели принципову розмову
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В цьому рейді активну участь по
винні взяти штаби «Комсомольського 
прожектора». На період його роботи 
потрібно скласти план діяльності КП 
з урахуванням мети рейду: аналіз 
втрат робочого часу протягом одно
го дня. Комітетам комсомолу потріб
но продумати, кого, крім «прожекто
ристів», з молодих передовиків ви
робництва, спеціалістів промисловос
ті і сільського господарства слід за* 
лучити до рейду, як і де найкраще 
розставити їх з урахуванням знання 
ними специфіки того чи іншого ви
робництва. Потрібно заздалегідь по
думати і про гласність результатів 
рейду, про використання «блиска
вок», радіо- і стінгазет, «вікон КП». 
Для матеріалів рейду будуть надані 
сторінки нашої молодіжної газети, 
місокрайонної і районної преси. Про 
наслідки рейду слід невідкладно ін-

ни народного контролю, вносити ад
міністрації пропозиції щодо ліквіда
ції виявлених недоліків в організації 
праці.
■ІДЕОЛОГІЧНА, виховна робота в ці 
— дні повинна здійснюватись особ-

В колгоспі імені Кірова Олександріпського району повним хо- 
дом ведуть роботи по обробітку просапних культур. Механізатор 
рн тут працюють у дві зміни. Тракторист Іван Тимко з напарим- 
ком Василем Хонькок> на тракторі МТЗ-50 щодня перевиконують 
завдання при хорошій якості роботи.

На фото: йде обробіток просапних культур.

в единому СТРОЮ 
З ПАРТІЄЮ, 3 НАРОДОМ

ШОСТИЙ З’ЇЗД письменників
Чотири дні у сесійному залі Верховної 

Ради УРСР проходив VI з’їзд письменни
ків республіки. По-діловому, у СВІТЛІ 
завдань, що випливають з рішень XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП України 
прозаїки і поети, драматурги і критики, 
перекладачі і літературознавці проаналі
зували проведену за минуле п’ятиріччя 
роботу, зосередили свою увагу на на
сущних проблемах творчого життя писм 
менницької організації.

В роботі з’їзду взяли участь член По- 
літбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
КП України П. Ю. Шелест, член Поліг- 
бюро ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів 
УРСР В. В. Щербицький, член Політбюро 
ЦК КП України, Голова Президії Верхов
ної Ради УРСР О. П. Ляшко, інші керівни
ки Комуністичної партії і уряду республі
ки, представники партійних, радянських, 
громадських організацій та творчих спіз 
лок, посланці письменницьких організа- 

5 цій багатьох братніх республік.
В доповідях і виступах промовців від

значалось, що українські прозаїки плід
но попрацювали в період між з їздами. 
З 1967 року у видавництвах республіки 
вийшло 1812 книжок української худож-

У КРАЇНИ

ньої прози тиражем 91 мільйон примір
ників. Підсумковою серією кращих рома- 
нів, оповідань, створених художниками 
слова республіки протягом п’ятдесяти 
років, стала видана до піввікового юві
лею Жовтня «Бібліотека української ра
дянської прози». Кращі книжки Андрія 
Головка, Івана Ле, Юрія Збанацького» 
Василя Казаченка, Володимира Канівця 
були відзначені за цей період Держав
ними преміями УРСР імені Т. Г. Шевчен
ка. Олесь Гончар й Михайло Стельмах 
удостоєні Ленінських премій.

На з’їзді детально проаналізовано 
стан поетичного доробку. Найприкметчі- 
шою рисою минулого п ятиліття треба 
вважати щедрий приплив молодих обда
рувань, що разом із відомими майстра
ми пера творили одухотворений портрет 
нашого сьогодення. Українська радяні 
ська поезія ішла по висхідній, в ногу з 
добою, ріка її повнилася, а береги ви
мог і вимогливості вищали. Міжз’їздіз. 
ський період осяяний немеркнучою да
тою — ЮО літтям з дня народження вож.

(Закінчення на 2-й стор.),

Фото М, ТЕРНАВСЬКОГО.

ЯЯЕГО7ЬЯЯПГ>:Э

Закінчився чотириденний семінар перших секретарів міськ
комів і райкомів комсомолу.

Комсомольські працівники побували у кількох районах. З 
Олександрії вони познайомилися з видобутком вугілля в шах
тах і на вуглерозрізах, відвідали електромеханічний завод. Зви
чайно ж, вивчали діяльність комсомольських організацій.

Об єктом знайомства в Новгородці була робота шкільних 
комсомольських організацій, а в Долинській — колгоспних.

Докладніше про цей семінар читайте в наступному номері 
нашої газети. ’

ПО ОБЛАСТІ—
ЗА ДОСВІДОМ
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у єдиному
З ПАРТІЄЮ,

(Закінчення).
Йокіп^ЯЩИХ ^СМ>ГО св1ту’ Поети Різних 
поколінь, смаків, уподобань внесли свою 
частку в створення української Ленініани,

У загальному творчому доробку пись
менників є вагбмий внесок і драматургів 
За Цей час в театрах республіки посгав
лено 234 п єси українських літераторів, 

письменниками України створено чи
мало книг, які стали надбанням масового 
юного читача в багатьох радянських рес
публіках. Деякі твори членів Спілки 
удостоєні високих відзнак. Багата і різ
номанітна творчість літераторів про шхо- 
лу, про трудове зиховання, про станоз- 
дення духовне і етичне маленького ра
дянського громадянина. Письменники

СТРОЮ 
НАРОДОМ
Радянської України, підкреслювали про
мовці. збагатять дитячу літературу нови- 
ми глибокоідейними і високохудожніми 
творами, необхідними для виховання 
юної зміни.

Багато було зроблено на ниві україн
ської літературної критики в період між 
з іздами. Не рахуючи суто педагогічних 
видань, побачили світ 242 книжки з літе
ратурознавства і критики.

Віддаючи належне успіхам української 
літератури, промовці докладно спиня
лись на її вадах. Ще даються взнаки ча
сом недостатня ідейна зрілість окремих 
авторів, невитримана запальність, «Потік, 
сірятини», на який вказує партія, хоч і 
змілів, але все ще тече. Подекуди має

місце інерція описозості, полегшено* 
плакатна бравурність, інформативність, 
холодна байдужість, поверховість. Особ
ливо це стосується творів, де йдеться 
про буденну працю.

Серйозну увагу приділено ідейно- 
художній спрямованості творів молодих 
письменників, відповідальності майстрів 
слова перед партією і народом за свою 
справу. Найперший обов'язок літератор 
рів, наголошувалось на з’їзді, — ство
рювати в світлі рішень XXIV з'їзду 
КПРС високохудожні книги, які б відпо
відали ритму і духу натхненної праці ра
дянського народу — будівника кому
нізму.

З високої трибуни разом з голосами 
українських письменників прозвучали го* 
лоси їх друзіз — літераторів братніх рес
публік.

З'їзд прийняв резолюцію, спрямозану 
на активізацію творчості українських 
письменників.

21 травня на заключному засіданні

з'їзду таємним голосуванням обрано 
правління Спілки письменників України і 
ревізійну комісію, а також делегатів ца 
п’ятий Всесоюзний з'їзд письменників.

З великим піднесенням присутні при* К '! 
няли вітальні листи Центральному Комі', і 
тетові КПРС і Центральному Комітетові 
Комуністичної Партії^України.

Відбувся перший пленум правління 
Спілки письменників України, обраного 
на VI з’їзді письменників республіки, Бу. 
ля розглянуті організаційні питаних.

Головою правління Спілки письменни
ків України обрано Ю. К. Смоляча, пер
шим заступником — В. П. Козаченка, 
заступниками — П. А. Загребельного, 
Ю, О, Збанацького, Б. І. Олійника. Сек
ретарем правління з організаційних пи
тано обрано І. М. Солдатенка.

Головою ревізійної комісії Спілки 
письменників України обрано В. П. 
Минка.

(РАГАУ).

Комсомольців (зліва 
направо) Володимира 
Третякова, Івана Васіна, 
Володимира Олійника та 
Олександра Шаталова па 
Олександрійському рудо- 
ремонтному заводі зна
ють як кращих молодих 
слюсарів - інструменталь
ників. Працювати твор
чо, з вогником, перевико
нувати змінні завдання— 
таке їх трудове правило. 
Днями заводський комі
тет комсомолу рекомен
дував молодих виробнич
ників для вступу у кан
дидати в члени КПРС.

Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА.

нажниі мпіикп І) червня 
ВИБОРИ

Виборча дільниця № 25/20 
оживає, як празило, надве
чір. Коли кінчається робо
чий день, коли зачиняються 
аудиторії з Злагопільсько* 
му зоотехнікумі. Саме з при
міщенні цього закладу і міс
титься агітпункт дільниці.

Менше місяця залишало: 
ся до початку виборів на
родних слуг до Верхозчої 
Ради УРСР та місцевих Рад 
депутатів трудящих. І зараз 
на нашій дільниці робиться 
все, щоб,достойно зустріти 
це саято радянської демо
кратії. ч

Близько тисячі вийорціо за
кріплено за дільницею. Це лю
ди різного віку і різних спе
ціальностей. Серед них 170 юна
ків і дівчат. Вперше віддадуть 
свої голоси за кандидатів блоку 
комуністів і безпартійних 23 май. 
бутлі спеціалісти сільського гос
подарства. Якщо ж говорити 
про вікове співвідношення ви
борців, то десь близько ПОЛОВИ
НИ їх — люди молоді. Тож ВСЯ 
агітаційна та організаторська 
робота па агітпункті сплаповуе- 
ться з урахуванням цього.

У календарі заходів на 
час виборчої кампанії — ряд 
цікавих зустрічей, вечоріз,

різнотеганих лекцій. Не так 
давно молоді виборці зу
стрілись з учасниками Вели
кої Вітчизняної війни. Сзої- 
ми спогадами поділились 
полкозник у відставці О. Д. 
Ткаченко та капітан запасу 
І. В. Горбулько.

Різноманітна тематика лек
цій з нашому календарі. Го* 
лозна увага тут надається 
пропаганді матеріалів XXIV 
з'їзду КПРС, роз’ясненню не-, 
ли.слх планів на ноле п'яти
річчя. Адже мине рік-два і 
частина наших виборців — 
учні технікуму самі стануть 
творцями всенародного до
статку. На дільниці вже бу
ли прочитані лекції: «Про 
підсумки XXIV з’їзду КПРС», 
«XXIV з’їзд КПРС про підви
щення добробуту трудя
щих». Незадовго до виборів 
відбудеться вечір зустрічі з 
колишніми випускниками на
шого технікуму: з делега
том XXIV з’їзду КПРС, пер
шим секретарем Маловис- 
кіьського РК КПУ В, В. Гу
лею та деле-атом XXIV з'їз-. 
ду Компартії України, ззз.

пунктом штучного осіменін- 
ня тварин колгоспу «Ко
муніст» нашого району Г. М. 
Сущенко.

Сьогодні нд дільниці не можна 
назвати буді-якого організацій
ного заходу, в якому б не брали 
участі комсомольці технікуму. 
Почнемо з агітаційної роботи. 
На одному з засідань нашої ви
борчої комісії розподілили агіта
торів, відповідно певного числа 
виборців. Зараз постійно пра
цюють 14 з них при агітпункті і 
22 — на десятнхатках. Долом і- 
гають агітаторам комсомольці. 
Після занять йдуть до виборців 
додому, складають списки, 
роз’яснюють про час і місце про. 
ведення виборів. Нерідко сту
денти технікуму йдуть від хагії 
до хати, запрошуючи на черго
ву лекцію чи на веі:р відпо
чинку.

Актизні помічники комсо
мольці і в оформленні агіт
пункту. Нещодавно першо
курсниці Ольга Павленко, 
Валя Макаренко та друго
курсниця Валя Тягай закінчи
ли виготовляти стенди для 
кімнати комсомольської ро
боти. Зараз ці дівчата мають 
нове завдання. Вони допо
можуть виготовити унаоч? 
нення (лозунги, плакати, 
стенди, тематичні виставки

літератури) для агітпункту.
В розпорядженні виборчої 

комісії — агітбригада уч
нів технікуму. Перший 
свій виїзд цей колектив зро
бив до наших сусідів—в село 
Лип’янку Черкаської області. 
А в день народження В. І. 
Леніна колектив гостював у 
трудівників колгоспу імені 
Шевченка нашого району. 
Тоді з лекцією перед вибор
цями виступив викладач тех
нікуму І. Н. Кулинич, Після 
цього другокурсники поста
вили виставу «Мати наймич
ка». Паралельно з виступа
ми на виїзді члени агітбригад 
ди готують святкову програ
му до дня виборів.

Не уявити зараз агітпункт 
нашої дільниці без комсо
мольців технікуму. Вони і 
організатори, і інформатори, 
і найперші помічники чле
нів виборчої комісії.

О. РУДАКОВ, 
завідуючий агіт
пунктом вибор юї 
дільниці № 25/20.

м. Новомпргород.

РОБІТНИЧИЙ ДЕБЮТ 
€. МАКОЇДА

Квіти, молодь... і стримане хвилювання. Вояк 
заповнили просторий цех, створюючи настрій сай
та. І вже великий лозунг; аПрмзіт учасникам тре
тього конкурсу токарів!» — не залишав сумніву, 
що в інструментальному цеху справді свято—свято 
робітничого вміння, майстерності й кмітливості.

Між верстатами групами і поодинці — дівчата і 
хлопці з емблемами конкурсу на грудях. Тут і дан- 
ні знайомі, і дебютанти. Павло Стельмащук вже 
втретє представляє інструментальний цех на тако
му конкурсі. Серед учасників — переможець то
рішніх змагань Петро Попозкін.
Новиною змагань стало те, що вперше до: 

пущені до нього і учні МИТУ № 4. Захищати 
честь училища випало Надії Аззі і Раїсі Насипайхо.

Уболівальників, від якпх ніби цех потіснішав, турбува
ло одне — переміг би тільки предстазннк їх колективу 
Г. Д. Хаиіп — токар механоскладального цеху А: 1 прп- 
іішоз в перезміну «похворіти» за свою напарницю Віру 
Кондратюк. Він зже 20 років иа заводі. 1 Віра, стаж 
якої всього дев’ять місяців, вдячна за його останні пара
ди І настанови.

Коротке жеребкування — і голова жюрі, головний інде, 
нер заводу В. І. Карленко оголошує початок конкурсу.

Перші шість учасників стають за верстати. У асі« 
одне завданню — за 15 хвилин виготовити одну із 
складних деталей — пуансон-матрицю СІП 00—424- 

Однакові верстати, одне завдання. Все вирішували вмій- 
пя, навики, спритність. За крайнім верстатом чаклуз 
Віра Кондратюк з першого механоскладального. Виточу
вання деталі вже підходило до кінця, як раптом зламався 
різець. I осі. першим підбігав до контролерів Володимир 
Шеховцов. Через кілька хвилин здав свою деталь Ніна 
Бицюра. Третьою до контрольного столика підійшла Віра 
Кондратюк.

Прискіпливо перевірені всі розміри деталей, зафіксова
но час, виставлені бали. А за верстати стають вже поз. 
шість учасників конкурсу.

Коли на стіл лягла остання готова деталь, наста
ли напружені хвилини: «Хто ж перший? Хто най
кращий токар 1971 року?» Г нарешті стали відом' 
підсумки конкурсу:

— Перше місце в третьому заводському кон
курсі токарів зайняв Євгеній Макоїд, набразши 
найбільше число балів — двадцять вісім, — огоз 
лосив голова жюрі. — Друге місце — Ніна Бицю- 
ра, токар метизного цеху, — двадцять сім балів. 
Третє місце — Вячеслав Снісаренко з інструмен
тального цеху— двадцять п’ять балів.

Переможці одержують грамоти завкому ком
сомолу, пам’ятні фото»рафії, цінні подарунки. 
Спеціальний приз одержала наймолодша учасни
ця конкурсу сімнадцятирічна Лариса Насипайко.

— Конкурс показав хорошу теоретичну підготовку, висо
ке практичне вміння, — сказав на закінчення голова жюрі 
В. !. Карленко.

— Нинішній конкурс найбільш представницьким, по
рівнюючи з попередніми, — такий висновок зробив чяеи 
жюрі, секретар завкому комсомолу М. Скляниченко. — 
До XXIV з’їзду КПРС такі змагання пройшли ж багатьох 
цехах заводу. В них взяли участь понад сто двадцять 
токарів. Сьогодні свою майстерність демонстрували крзиді 
з кращих.

О. БАСЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

Завод «Червона зірка».

«Ключовою проблемою залишається збільшення зиробнмцг- 
па зерна. Врожайність зернових культур повинна бути підчи
щена за п’ятиріччя не менш як на 4 центнери з гектара

Завдання нелегке, але цілком здійсненне».
(Із Директив XXIV з'і.ілу КПРС по п’ятирічному плану 

розвитку народного господарства СРСР на 1971 — 1975 рр.).

ЗА РЯДКОМ ДИРЕКТИВ XXIV З’ЇЗДУ КПРС

ЩОБ БАГАТШАЛА НИВА
Найбільша наша турбота — 

хліб. Це ж про нього і старе 
прислів’я: «Хліб усьому голо
ва». В наших руках чудоза тех
ніка. У господарстві родючі 
грунти. Тож кому, як не нам, 
молодим механізаторам, дбати 
про високі врожаї зернозих. 
Дизлюся на працю моїх това
ришів і вірю: 30-центнернии 
урожай на круг під силу нам. 
Хлопці ж у колгоспі як на під
бір, справжні майстри своєї 
справи.

Колгоспна номсомольсь <а 
сім'я не така велика, щоб у 
кожній галузі виробництва 
працювало багато молоді. 
Нзйбілсше членів ВЛКСМ — 
механізатори. Закінчують хлої- 

ці армію — повертаються у 
бригаду. А одним з пунктів ре
комендації для вступу в члени 
ВЛКСМ є виробіток на трак
тор. Торік, наприклад, із своїм 
напарником, комсомольцем 
Леонідом Каплуном виробили 
на 503 гектарів більше м’якої 
оранки, ніж намічали. Та хіоа 
ми лише одні перевиконали 
взяті зобов’язання?

Добрі у пас грунти, але мало рів
них площ. Тому у найкоротший 
строк потрібно проводи гч заьрішя 
ио.югя, сівбу, спушенії!. ВІЛ вчас
ною проведення цих агротехнічних 
заходів І залежить урожай. Нале
ду такі приклади. В середньому 
наше господарство за минулу п’я
тирічку зібрало на круг по 22,7 
центнера озимої пшениці, а мину
лого року — но 23,4 центнера. Ог. 

же. з Г.ОЖІІИМ роком урожайність 
цієї культури зростає. Про це свід
чить Й інш ій факт: за п’ятирічку 
наша перша бригада зібрала ози
мої пшениці по 19 центнерів, а в 
1970 році — і а 53 центнера більше. 
За рахунок чого ми добилися знач
ною збільшений врожайнссті? Най
перше — за рахунок підвищення 
культури землеробстза.

Та чимало в нас упущень. 
Наприклад, важко доводиться 
механізаторам • гарячі дні 
сільськогосподарських кампа
ній. Буває, трапиться якась по- 
ламка, хоч і незначна, а дово
диться довгенько простоюва
ти. Скільки було розмов, щоб 
у першій тракторній бригаді 
спорудити невелику ремонтну 
майстерню. Та й до цього ча
су ці слова залишились на па
пері. А простої дорого обхо

дяться колгоспу. Бо змарнова
ну годину назад не повернеш, 
а час цей вимірюється центне
рами добірного зерна.

Тому на останніх комсомольських 
зборах колгоспу ми і попели нову 
про культуру землеробства, про ге, 
щоб виконана робота оцінювалась 
тільки па «відмінно». Молодь намі
тила свої рубежі па перший рік 
п ятнрічкн: виробити на гусеничний 
трактор не менше тисячі гектарів 
умовної оранки, підвищити свою 
кваліфікацій.

Водночас ми, молоді механі
затори, зобов'язалися допо
могти механізувати тваринниць
кі ферми. Праця хлібороба у 
нас повністю механізована, а 
ось тваринники ще чимало ро
біт виконують вручну. Коли по
трібно буде, ми готові працю- 
•ати на недільниках.

==азг=ЕЗ

Намічаючи завдання. хлібороб« к 
нашої першої бригади зобов'язала- : 
ся цього року зібрати з кожного і 
гектара по 24 центнери озимої гг.ве- 
пнці. Чи впораємось із цим зав* 
далиям?

Обов’язково!
Бо, зваживши осі можливості, 

бачимо: чим більше мн доклздемз : 
1'°г,зсмлн,^‘ тим Щирішою будг 

вона. Польові весняні роботи 
вели за короткий строк. Сіяян в 
внесениям мінеральних добо», 
озимку головний агроном М. І. 0е* і 

та головний інженер І
госпу Г. €. Плашко проводили и»' 

3 механізаторами - 
іить більше навчились. А кожи* 
комсомолець зобов’язався иер«* 
кону вати зміїнії норми. Робимо 
щоб багатшала колгоспна ия»А.

М. ПЕДАН.
механізатор колгоспу Імен* 
Леніна Петрівського райо
ну.
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СЬОГОДНІ — ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ АФРИКИ СОЛІДАРНІСТЬ МОЛОДИХ БОРЦІВ
Не прадавній африканській землі продовжується 

боротьба проти колонізаторів.
Пройшло вже десять років з того часу, як тут 

йдуть бої з португальськими колонізаторами. На: 
ціонально-визвольний рух почався з виступу групи 
патріот е, що кинулися на штурм в’язниці в анголь- 
ській столиці. А сьогодні вже цілі райони Анголи, 
Гвінеї-Бісау і Мозамбіку, які в багато разів переви
щують за своїми розмірами територію Португалії, 
звільнені патріотами, що борються під прапорами 
МПЛА, ПАІКГ і ФРЕЛ1МО.

звільнених районах йде будівництво нового жнггя. 
утворюються органи народної влади, проводяться госпо
дарські реформи, перебудовується структура економіки 
віддряпаються школи, лікарні.

Основне ядро визвольного руху складає молодь. Вона ж 
з основному формує лави народної міліції.

Боротьба народів португальських колоній користується 
Зростаючою підтримкою всіх прогресивних сил світу.

Найдійовіша і найбагатогранніша підтримка на
родам португальських колоній надається з боку 
Соціалістичних держав Країни соціалізму, в першу 
чергу Радянський Союз, надають визвольному ру
хові різноманітну безкорисливу допомогу, яка 

зідображенням їхньої принципової, послідовної 
політики. Радянський народ поставляє визвольним 
рухам у португальських колоніях транспорт і засо
би зв'язку, продукти харчування, обмундирування 
і, спорядження, допомагає готувати спеціалістів 
для відродження національної економіки та куль
тури.

Ленінський комсомол, вся радянська молодь ак
тивно бере участь у цій інтернаціональній діяль
ності. ЦК ВЛКСМ і КМО СРСР направляють патріо
там Анголи, Гвінеї-Бісау і Мозамбіку медикаменти і 
інструменти, шкільні письмові приладдя, бібліоте
ки художньої та політичної літератури, спортивний 
інвентар. На запрошення піонерів нашої країни 
щорічно приїжджають на відпочинок в «Артек» 
діти партизанів — учасників визвольного руху. 
. На початку лютого цього року в Мосаву повернулись 
ВіОлоді лікарі, які два місяці добровільно працювали у 
Звільнених районах Гвінеї-Бісау. надаючи медичну допо
могу цивільному населспню і бійцям Африканської партії 
незалежності Гвінеї та острова Зеленого Мису. Дермато
лог Всеволод Акімов, хірурги Ігор Коваленко і Ігор Бер- 
цін, терапевт Михайло Ціденов зробили понад 80 операцій, 
прийняли 1365 хворих, вакцинували 800 дітей. З дпя в день 
бонн працювала з ранку до пізнього вечора, а нерідко і 
вночі, частіше всього в непрастосованій для операцій і 
прийому хворих обстановці, в умовах незвичного, тяжко
го для пик клімату.

Нещодавно у Браззавілі відбулась Міжнародна 
конференція солідарності молоді з народами і 
Молоддю португальських колоній, що борються, 
Організована за ініціативою ВФДМ з рамках все— 
£аітньо" кампанії «Юність ззинувачуг імперіалізм»! 
виступаючи на конференції, посланці молоді бв’ 
гатьох країн світу висловили повну підтримку 
Справедливій боротьбі патріотів Анголи, Мозамбі
ку, Гвінеї-Бісау, розповіли про конкретні акції со
лідарності з борцями цих країн,

У документах, прийнятих на конференції, на
креслені конкретні заходи у справі надання дійо
вої допомоги молоді португальських колоній і під- 
креслює’ься необхідність розвитку широкого ру
ху солідарності всієї прогресивної молоді світу та 
збору коштів у фонд солідарності з народами 
португальських колоній, що борються.

Нещодавно гостем /Молодого комунара» був письмен
ник, наш земляк Віктор Блмзнець. Він розповів про те, 
як краще дібрати факти для нарису чи оповідання, ви
вчати рідну мову.

Читачам пропонуємо одне з нових оповідань письмен
ника.

Т7 ХЛОПЦІ, а які свята в 
нашому селії

Ви чули про зелену неді
лю? По очах ваших видно: 
чули, Я люблю клечальні па
хучі дні, люблю згадки про 
них. Ми з братом бігли в 
сусіднє село до стазу і_там 
різали осоку і складали її в 
ряденце, стебло до стебла. 
Потім рвали над річкою 
м’яту, а на толоці — василь* 
ки й чебрець. З оберемка’ 
ми свіжого духмяного зілля 
ввалювались в хату. Долівку 
вистелили осокою, та не як- 
небудь, а рівними доріжками 
— до печі, до столу, до ліж
ка; м’яту клали і на лаві, і на 
підвіконні, і на лежанці, а 
чебрець та васильки — за 
рамками з фото. Було, кине
мо по жмутку васильків і 
дівчатам під голози, щоб 
снились їм запашні весняні 
сни. І так свіжо й зелено ста
вало в хаті, так пахло ро
сою, лугом та степом, що 
здавалось — весілля зазир
нуло під нашу стріху.

А ще люблю купальські 
гуляння. Може, й не самі гу
ляння, як легенди й перека* 
зи про них. І бачу луг тем
ної ночі, і вогнище коло 
річки, і веселу молодь, що 
стрибає через багаття, і ре: 
гіт над лункими берегами, і 
багряні полиски на воді.

Та було в дитинстві най- 
миліше свято. Це копи в 
нашій хаті з’являлось... те

€. ЗЕЛЕНОВА.

Масова студентська демонстрація
ЛОНДОН. Масову демонстрацію протесту проти участі 

Австралії у в’єтнамській війні провели з Канберрі студен
ти австралійської столиці. Учасники демонстрації, яка 
тривала кілька годин, вимагали вивести австралійські 

війська з Південного В’єтнаму. Проти студентів були вп
иті наряди поліції. Як повідомило агентство Рейтер, 
арештозапо 170 чоловік.

Сваволя і насильство
НЬЮ-ЯОРК. У КентІ (штат Огайо), де трохи більше 

року тому національні гвардійці вбили чотирьох студентів 
— учасників антивоєнної демонстрації, знову панують 
сваволя і насильство. Поліція жорстоко розправилась з 
учасниками студентської демонстрації, влаштованої на 
знак протесту проти війни в Індокитаї. У хіа було пущено 
кийки. Поліція провела арешти. (ТАРС).

лятко.
А СЬ одного зимового вечора 

мати й каже:
— Ну, дітки, сьогодні воно й 

благословиться. — і ненька по
божно гляне в темний кутох.

Ми знаємо, що благословиться, 
бо тією надією живемо з самої 
осені.

Ми тихенько вилазимо на піч, 
а мати не гасить світло, ще за 
дня влила вона гасу і вставила 
новий гніт. Мат» в святому че
канні, і та врочистість її пере
дається і нам. нетерплячим ді
тям.

Ніхто в хаті не каже: телятко. 
Кажуть: маленьке. Кажуть: во
но. А де покладемо його? А чим 
же вкутаємо маленьке?.. Bsuo 
ще не народилося, то навіщо пус
тим словом тривожити його, 
хай собі спить. коли вийде 
строк, воно й з’явиться.

Мати заклопотана, якась під
несена і трошки розгублена. 
Котрий вже раз етапе посеред 
хати, підіб’є волосся і дума: ч» 
все готове? Вже й старі ряденця 
напохваті, і соломки настелила 
коло печі, І тепла вода в казані. 
Ага. де кожушок, бо надзарі 
зимно, і його маленького, тре
ба біжком перенести з сараю. 
Кожушком обгорне та й пере
несе, господи благослови. Та 
хоч би сусідка зрання не прибіг
ла чогось позичали у неї вічно 
позичко — то солі, то квасолі, то 
ще якоїсь хьоробн, а для нього, 
кажуть, чуже око вредне.

І мати зітхає, клопочеться, 
метушиться по хаті, >: лампі 
гойдається жовтий язичок, і нас 
гойдає сон. а ми силоміць роз
дираємо очі: як же так прогави
ти оту тривожну святкову мить?

Раптом — штовх! — триво
га штовхає тебе з груди, І 
перша думка: проспав. Уа 
очах гарячий пісок, лупаєш 
ними — не роздереш, лам
па горить на столі, мати вур
коче коло печі, когось 
вгортає пелюшками.

— Вже?!—скрикують діги.

Отако! Ждаз-ждав, мучна- 
ся-мучився, а клятий сон 
ковтнув твою радість, як пес 
галушку.

— Якеньке ж воно?
Злітаєш з печі, босими но

гами — диб-диб по холодній 
долівці (ух, і шпигає!) та до 
нього.

Лежить.,.
Живеньке..,
Згорнулось клубочком, 

моз дитя, його і не видно — 
накрите кожушиною. Тільки 
виткнуло мордочку. Вона, 

чорнява симпатична мор
дочка, мокра й прилизана, 
як після купання. Очі вели
кі, темні, здизозані. Носик 
— ну просто твоє колінце!— 
круглий, ніжно-рожевий і 
теплий, А саме, бідненьке, 
труситься.

Телятко...
А ВРАНЦІ крику й біготні 

коло того нічного гостя. 
Телятко ще лежить на соло
мі, та вже скинуло кожушок 
і ряденце, шерсть підсохла 
на ньому, взялась дрібними 
віхтиками. Воно, дурненьке, 
ловить твої пальці і так 
приємно смокче, що самому 
кортить полизати їх. А потім, 
цибате, хоче звестися на то
неньких ьіжках, і ви гуртом 
підводите його, слизькі ра
тички коззають по долівці, і 
мати гримає:

— Геть, босота! Розчахне
те мені! Ось виламаю мо
лочні рогівці — без вас 
встане.

Розігнала мати дітей, мов 
курчат. Ну куди ж його 
податися? О, на вулицю. 
Ще ж ніхто не знає.

Хіба довго збиратися? Скочив 
у валянки, пальто па плечі, 
шапку па голову — І з хати. 
Тільки за поріг — б’є тобі в 
груди щемкий морозний дух, 
мало не валигь з ніг. Біло-біло 
кругом, аж очі ріже. Снігу на
мело дашкам», накрутило хи
мерні пампушки. Де.не-дз ви

глядають чорні кілки, ото “ Усс> 
що від огорожі зосталось, ыло 
й тихо на вашому кутку, ні ду- 
ші не видно. Тс-те-тс, 011 4001 Лв 
Данилко, той, що креше сііьк. 
камя в лоб. Бачте, крутить 
млинком свою сумку і герой
ськії висвистує. Мабуть, У 
школу йде. бо не поспішає.

— Данько, в нас телятко, ага!
—. тю! — гепао він сумкою в 

сніг. — Мн вже своє у сарай ви
пхали, щоб не гидило.

Випхали, то й проходь, дідько 
з тобою. Світ на тобі не зійшов- 
ся. Оно баба Марфа гребеться 
в кучугурі, маленька сама, з 
п’ятка соломи як житня скирта 
о степу.

— Бабо, а в нас телягко.
— Бнчок чи теличка? — зир

кає баба з-під своєї копиці,
— Бичок. Отакусінький.
— Щось вам, сердешнім, не 

везе на теличок.
Ну. діждешся від них дооро- 

го слова? Випхали, не везе... Га 
коли б вони тільки глянули: які 
вушка, спинка, хвостик. Ліг, 
краще побіжу в хату, бо ще, дії- 

В. БЛИЗНЕЦЬ

вись, щось прогавлю.
І ось у хаті нозина. 

Мати здоїла корову і 
принесла першого моло
ка. Його тільки на ден
ці, воно густе й жозге, 
як розтоплене масло, і за; 
пзх у нього незвичний —- 
якийсь солодко-відгонистий. 
І мати скаже: «Це квас не 
для вас, це для телятка», і 
ви будете ватагою напувати 
його. Заклавши бичкові 
пальця в рот. пхатимете у 
відерце його- неслухняну 
мордочку і сміятиметесь: 
«Та не так же, не так!» — і 
раптом теля зацідить моло
ко, аж затруситься, і всмок
туватиме вашу руку, і вам 
солодко стане від того лос
коту.

Тепер ви ждете молозива. 
Нічого в світі нема смачні
шого за молозиво.

Ось миска на столі, діти 
зібрались гуртком, з нетер
плячки цмокають язиками, 
очі пасуться в мисці, а в ній 
— грудка свіжого молозива, 
тільки що з печі. «Гостинець 
від нашої Снігурки», — ус» 
міхається мати. Той гости: 
нець схожий на сир, заправ
лений жовтками, він крих
кий і ніздрюватий. Та це вам 
не сир, не масло, не смета
на. Це молозиво і все. І як
що ви ніколи не їли його, 

значите у зас не було 
справжнього свята, бо таке 
щастя випадає на рік лише 
раз. Цитьте, мати нарізає но
жем тоненькі скибочки. Ді
ти, моз галченята, підстав* 
ляють свої мурзи: «Умм, як 
мед!» — жмурять оченята і 
не їдять, не ковтають, а СМЭ1 
кують цілющу поживу, що 
пахтить димком і аж тане в 
роті.

Збігають дні. Мати вилущує 
теляткові молочні ратички. Отак 
просто втяла та її виламала 
білі рогові ковпачли 1 це »с 
страшно, бо під ними є другі 
ратички, справжні, вони тверді и 
блискучі, як нові Підківки. Гели 
вже і.г ковзав по долівці, саме 
схоплюється на ноги. Тепер слід
куйте за ним. Коли воло стане, 
дуже-дуже задумається, аж над
ме живіт, тоді хтось гукне: «Ба- 
паїку підстав» — і тільки ти 
підставиш, як забринить музика: 
дзи-и-иііь... і повниться баночка 
тією тонкою музикою.

А скоро теля почне вибри
кувати по хаті, воно цоко
тить підківками, і ти вибри
куєш за ним, так же кортить 
побуцатися, ти кулаком у 
лоб, у лоб його, воно під* 
ставляє лоба і чухається об 
твої щиколотки: сверблять 
йому ріжки, їх ще нема, во
ни бубнявіють під шкірою, ЯРС 
весняні бруньки. Ось мозо
лясті робики, десь тут і зо* 
ни, бичкові ріжки.

— Що ти чухаєш, лобуре? 
— б’є в приполи мати, — я 
тебе віником почухаю! Кому 
казала: не тронь, бо аиросі 
те шуте?

Та ні дарма страхає мати. 
День, два мине і проріжу
ться, моз квасолини, білі ту
пенькі ріжки. І теля ще весе
ліше скаче за вами та — 
штозх! штовх! — буцає тебе 
в пампушки. Бешкетує!

Ось воно й піднялось, по
повніло. вистрибує по хаті, а 
як же його кликати? Ви об
ступаєте малого кружком і 
котрийсь пробує на язик:

— Биця, биця, биця...
— Сам ти биця.
— Гля! У нього білі ступ

ки. Ну просто босе. Босий, 
босий...

— Так собак тільки драж
нять.

— О! Мазунчик!
— Мазун, мазун! — заля* 

щали діти, і бичок забриказ, 
захвистаз ногами, ніби зра: 
дів, що дали йому потішне 
ім’я.

І з’являються в тебе, хлоп
че, перші серйозні обоз’яз- 
ки: міняти солому, вишкрі* 
бати телячі «коржики» та 
прислухатися, коли стане і 
задзюрчить бичок. Тоді 
швидше — підставку, бо зже 
й так змокріла долівка.

Росте бичок, і ти ростеш 
з. ним. і будеш йому за гос
подаря і за вчителя; будзш 
годуаати й поїти, пасти й 
припинати, бігати по лужку 
й ганятися зз хлопцями-пас- 
тушками. І від тебе зале
жить, яку вдачу матиме ско
тина: чи буде вона добра й 
привітна, чи шкодлива й на- 
бурмосена, а чи, не дай бо* 
же, доведеться на роги їй 
набивати планку, щоб когось 
не скалічила.

Та цього в нас не трапля
лось, і скільки я пам’ятаю 
Снігурчиних телят, всі вони 
росли якісь добродушні, не» 
селі і навіть трохи насміш
куваті.

. .скоро вони закінчать мдексаіідріл-
Радісний настрій 'г”х ,аІвчат стеци’чьнкть медсестри, підуть у самостійне

ське медичне училище І. отримавши спеціальна и ТЕРНАВСЬКОГО.
ЖИТТЯ.

• НОВИНИ

ЗЛІТ ДЕСЯТИКЛАСНИКІВ
Позавчора вранці біля Ьобринецького 

Будинку піонерів заграв духовий ор* 
кестр. Перехожі здивовано озиралися: 
ніби свято якесь? Так, це було свято — 
традиційний зліт десятикласників району. 
Коли з їхалися представники всіх серед
ніх шкіл, випускники, вишикувавшись у 
колону, рушили до пам’ятника В. І. Лені: 
ну, щоб покласти до його підніжжя буке
ти полум’яних весняних квітів. Були по
кладені квіти і на братській могигі вої
нів, полеглих за звільнення м. Бобринця, 

Зліт десятикласників проводив свою роботу 
в районному Будинку культури. З доповідям 
про .завдання десятикласників па період ви
пускних екзаменів, про перспективи трудо- 
влаштувашія і дальшого навчання юнаків і дів-

w ж»
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С. КУШНІР.

М. Бобрппець.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.



4 стор. -,,ЛГО.ТОДИЙ КОМУНАР" 25 травня 1971 року

Олександрійське міське професійно- 
технічне училище № 5

ПРОВАДИТЬ НАБІР УЧНІВ
па 1971 — 1972 навчальний рік з таких спеціальностей: 

штукатури, теслярі, муляри. Строк навчання 1 рік. 
Штукатурп-маляри-плнтковнкн, слюсарі монтажники. Строк 

іавчання 2 роки.
До училища приймаються юнаки та дівчата віком 15 — 20 

років з освітою 8—10 класів. Учні знаходяться па повному 
державному забезпеченні. Іногородні забезпечуються гурто
житком. При бажанні учні можуть відвідувати загальноосвіт
ню школу робітничої молоді (9—10 клас). До училища прий
маються демобілізовані воїни з лав Радянської ”
проходять навчання по скорочених програмах 
з матеріальним забезпеченням — стипендія 75 
місяць.

Початок занять 1 вересня 1971 року.
Вступники потінні подати такі документи: 

директора, автобіографію, паспорт чи свідоцтво про народ
ження, документ про освіту, довідку з місця проживання, 
в якій вказати про склад сім’ї, характеристику зі школи, 
чотири фотокатки розміром 3x4 см.

Документи приймаються в канцелярії училища.
Адреса училища: м. Олександрія, селище Димитрове, пул. 

Трудрезервів, 23.
ДИРЕКЦІЯ.

Свердловське міське професійно-технічне
училище № 72 і .

ЗАПРОШУЄ ЮНАКІВ НА НАВЧАННЯ.

Армії, які 
S — 10 місяців 
карбованців на

заяву на ім’я

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № З

/ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
Ва 1971 — 1972 навчальний рік з таких спеціальностей:

І Електромонтери сільської електрифікації та зв'язку >тлі- 
вченням радіотехніки. Строк навчання 1,5 року.

Приймаються юнаки віком 17,5 років і старші, дівчата ві- . 
ком 17,5 років і старші, з освітою 8 — 10 класів.

Електромонтери сільської електрифікації з однорічним 
строком навчання.

Приймаються юнаки віком 17,5 років і старші з освітою 
8—10 класів.

Слюсарі по ремонту тракторів, автомобілів і сільськогоспо
дарських машин з півторарічним строхом навчання. Прий
маються юнаки віком 15,5 років і старші з освітою 8 — 10 
класів.

Трактористи - машиністи з однорічним строком навчання. 
Приймаються юнаки і дівчата віком .16,5 років і старші з 

освітою 8—10 класів. і
Тракторнстн-машнністн з дворічним строком навчання. 
Приймаються юнаки і дівчата віком 15,5 років і старші з 

освітою 8—10 класів.
Слюсарі по ремонту електро-побутовнх приладів з дворіч

ним строком навчання. Приймаються юнаки і дівчата, віком 
15 років і старші з освітою 8—10 класів.

Електрогазозварники з півторарічним строком навчання.
Приймаються юнаки віком 17 років і старші з освітою 8 — 

]0 класів.
Заяви приймаються з 15 травня.
Зараховані на навчання забезпечуються за рахунок дер

жави триразовим ‘харчуванням, стипендією, спецодягом та 
гуртожитком. ... .

При училищі працює вечірня, заочна середня школа.
Для пегупу в училнше необхідно подати такі документи: 
заяву на Ім'я директора училища,- документ про освіту 

(оригінал), характеристику з останнього місця роботи або на
вчання, автобіографію, паспорт (свідоцтво про народження), 
А фотокартки розміром 3x4 см.

Початок навчання 1 вересня-1971 року.
Адреса училища: м. Олександрія, вулиця
вів, 1, сільське профтехучилище № 3. 
їхати автобусом по маршруту «А» і «Б» 

тябрьский».

НА 1971-1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
До училища приймаються особи піком від 16 

до 28 років, з освітою 8 — Ю класів. (Без вступ, 
них іспитів). ,

Училище готує робітників а таких спеціаль
ностей:

а) з річним строком навчання (віком 17 років
і старші: 
машиністів шахтних машин і механізмів, 
робітників очисного забою, прохідників ю- 
ризонтальннх і похилих виробок.

б) з дворічним строком навчання (віком не 
молодші 16 років):

машиністів шахтних електровозів (гіровозів) 
з вмінням виконувати ремонтні роботи, маши
ністів вугільного комбайну і стругових устано
вок, електрослюсарів ділянки шахти.

Бажаючі вступити до училища висилають та
кі документи:

заяву на ім’я директора, автобіографію, п’ять 
фотокарток розміром 3x4 без головного убору, 
довідку про склад сім'ї, довідку з місця про
живання, медичну довідку форма № 286, доку
мент про освіту, свідоцтво про народження, 
приписне свідоцтво чи військовий квиток, зня
тий з обліку, паспорт (якщо є) пред’являється 
особисто (якщо паспорта ще не одержав, не
обхідно мати довідку правління колгоспу про 
тс, що не заперечує проти вашого вступу до 
училища).

Документи приймаються до 1 вересня 1971 
року.

Заняття починаються з 1 вересня 1971 року. 
Зараховані до училища забезпечуються без
платно: форменим обмундируванням, триразо
вим харчуванням, гуртожитком і постіллю, ко
ристуванням культурним і спортивним інвента
рем, підручниками,

При училищі є вечірня школа.
Учням, які закінчили міське профтехучилище 

№ 72, надаються такі пільги:
час навчання в училищі включається в за

гальний трудовий стаж, що д.Ае право на одер
жання винагороди за вислугу років; відмінни
ки навчання мають право вступити до вищих і 
середніх учбових закладів; по закінченні учи
лища учням надається платна відпустка за ра
хунок підприємства на 24 робочих дні; батькам 
чи родичам учнів, надаються пільги по сіль
ськогосподарських податках; учням однорічно. 
ю відділення надається зимова підпустка на 
.12 календарних днів і влітку на 43 дні.

Адреса училища: м. Свердловськ Ворошнлов- 
градської області, шахта А» 10 імені Володар
ського, міське профтехучилище № 72.

Проїзд: поїздом через станцію Дебальцево і 
Ліхую до станції Должанської, зі станції До.і- 
жанської автобусом до автостанції, потім ав
тобусом до шахти № 10 імені Володарського.

ДИРЕКЦІЯ,

Кіровоградське міське професійно-технічне училище № 2

ПРОВАДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1971 — 1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

навчання

юнаки» та
з освітою

на

Трудових Резср-

до зупинки «Ок- 
ДИРЕКЦ1Я.

мулярів, штукатурів, малярів, теслярів, 
ллнточинків-лицювальїіиків, мозаїстів — 
строк навчання 1 рік;

маляріа-штукатурів — строк
2 роки.

Приймаються (без екзаменів) 
дівчата віком від 15 до 19 років 
за 8, 9, 10 класів.

Приймаються також демобілізовані з лав 
Радянської Армії,

Зараховані до училища забезпечуються гур
тожитком, безплатним триразовим харчуван
ням, обмундируванням, спецодягом, підручни
ками і одержують третину сум, зароблених 
ними на виробничій практиці. Час навчання в 
училищі зараховується в загальний трудовий 
стаж.

Училище має добру матеріальну базу для 
підготовки кваліфікованих спеціалістів, облад
нані кабінети, лабораторії, майстерні. Працю
ють гуртки самодіяльності, технічної творчос
ті, спортивні секції.

Випускники мають право вступу до вищих 1

середніх спеціальних учбових закладів 
пільгових умовах.

Внпускннкн-відмінникп можуть бути направ
лені в вищі й середні учбові заклади профе
сійно-технічної освіти, де навчання проводить
ся при повному державному забезпеченні.

При училищі в вечірня школа, де учні змо
жуть одержати середню освіту.

Для вступу треба подати або надіслати за
яву з зазначенням обраної професії, автобіо
графію, характеристику, свідоцтво про народ
ження (оригінал) або паспорт, свідоцтво про 
освіту (оригінал), довідки з місця проживан
ня, про склад сім’ї, шість фотокарток розпі
рок 3X4 см. та довідку по формі № 286.

Документи приймаються до 15 серпня 1971 
року.

Початок навчання 1 вересня 1971 року.
Адреса училища: вул. Леніна, 19. вхід Із 

вул. Декабристів, № 3, телефон 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське міське професійно- 
технічне училище № 6 •

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА 1971—1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

в таких спеціальностей: 
токарі по металу;
слюсарі-інструментальннки; 
теслярі-.мебельннкн;
електрогазозварники; 
електромонтери по експлуатації промислового обладнання; 
слюсарі механоскладальних робіт;
слюсарі по ремонту промисловою обладнання,
З освітою 8 класів строк навчання 2 роки.
З освітою 10 класів строк навчання 1 рік.
В училище приймаються особи віком від 15 до 25 років.
Встигаючим учням виплачується стипендія розміром 23 крб. 

50 коп. за місяць. Відмінники одержують стипендію на 25 
процентів більшу. «

Початок занять з 1 вересня 1971 року.
До заяви додаються такі документи: свідоцтво про оснігу, 

свідоцтво про народження або паспорт, довідка з місця 
проживання, довідка про склад сім’ї, характеристика зі 
школи, автобіографія, 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Хто закінчив училище з відзнакою приймається в середні її 
вищі учбові заклади поза конкурсом.

Звертатися на адресу: м, Кіровоград, вул. Декабристів, 26. 
Телефони: 2-35-31, 2-37-55.

Бобринецьке сільське професійно-технічне училище № 2

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1971-1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ;

ДИРЕКЦІЯ.

тракторнстів-машиністів широкого профілю 
(трирічний строк навчання з одночасним одер« 
знанням загальної середньої освіти);

тракторнстів-машиністів III класу (одноріч
ний строк навчання);

тракторнстів-машиністів широкого профілю 
(дворічний строк навчання); - -

механізаторів тваринницьких ферм з кваліфі. 
кпцією електромонтера (дворічний строк на
вчання);

майстрів-наладчиків по технічному нагляду 
за машинами і тракторами, зайнятими у тва
ринництві (шестимісячний строк навчання);

слюсарів по ремонту обладнання тваринниць
ких ферм (однорічний строк навчання):

слюсарів по ремонту тракторів, автомашин і 
сільськогосподарських машин (півторарічний 
строк навчання). - . •

До училища приймаються юнаки и дівчата. 
На трирічне навчання приймаються особи ніс. 
ля закінчення 8 класів; на однорічне — віком 
не молодші 16,5 років з освітою 8—10 кла
сів; на дворічне — віком не молодші 15,5 
років з освітою 8 — 10 класів;

До заяви додати: характеристику з місця 
роботи чи навчання, документ про освіту, сві
доцтво нрз народження, довідку з місця про
живанні (або паспорт), три фотокартки (роз
міром 3x4), медичну довідку (форма 286), авто
біографію, направлення з колгоспу, радгоспу.

Початок занять 1 вересня 1971 року.
Учні, зараховані до училища, забезпечую

ться безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, стипендією, постіллю, гурто
житком і учбовими посібниками.

Адреса училища: м. Бобрннсць Кіровоград
ської області, вул. Димитрова, 1.

ДИРЕКЦІЯ.

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!
Вас запрошують на Всесоюзні ударні будови Сибі

ру.
Надається безплатний проїзд до місця роботи, зи- 

дається безвідплатна допомога розміром 60 крб.
Оплата праці відрядно-преміальна. Виплачується 

поясний коефіцієнт 30 — 70 процентів і 40 процентів 
за пересувний характер роботи. Після року роботи 
виплачується 10 процентів північної надбазки. До ос
новної відпустки дається додатково 12 робочих днів 
і безплатний залізничний квиток на працюючого і двох 
членів сім’ї. * •

Запрошуються муляри, теслярі, штукатури, і малярі, 
а також молодь без спеціальності. За довідками звер
татися в обком та міськком ЛКСМУ . .

ТРЕСТ «ТОМСЬКГРАНСБУД».

І /

, V ■ ‘ ® І
ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 

СЕРЕДА 26 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 — Між
народна програма. (М). 11.45— 
Концерт. (М). 12.15 — Телена
рис. (М). 12.45 — Телевісті, 
(К). 12.55 — Тиждень україн
ського телефільму. Телефільм 
«Україна. Крзкн п’ятирічки».

V серія. «Ленін і ми». (К).
13.25 — В. Дельмар «Посту« 
пись місцем». Фільм-спекгакль, 
(К). 15.00 — Українське кольо
рове телебачення. Концерт мо
лодих виконавців. (К). 16.30 — 
Населенню про цивільну обо
рону. «Увага!- Радіація». (Кі
ровоград). 17.05 - Мультфільм 
«Примхлива принцеса». (К).
17.25 — Телевісті. (К). 17.45 — 
«За рядками партійних накрес
лень». (Кіровоград). 18.00 
Для дітей «Сонечко». (До- 
нецьк). 18.30 — «За накрес
леннями XXIV з’їзду КПРС», 
Тележурнал «Сільське життя», 
(К). 19.00 — Художній фільм 
«Біля озера». II серія, (М). 
20.30 — Програма «Час», (ЛІ),

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня ім. Г, М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ЗАПОРІЗЬКИЙ ’ 
ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ 

ТЕХНІКУМ ОГОЛОШУЄ
прийом учнів на 1971—1972 

навчальний Р«к.

ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ:
На базі восьмирічної школи 3. 

таких спеціальностей:
— гідротехнічне, будівництво, 

—монтаж і експлуатація гід
роенергетичних установок,

— будівельні машини і оолад-

— машини н механізми техніч
ного флоту.

Строк навчання 3 роки 0 мі
сяців.

На базі середньої школи з та
ких спеціальностей:

Гідротехнічне будівництво.
Срок навчання 2 роки 6 міся- 

ЦІГногородні забезпечуються 
гуртожитком. Стипендія випла
чується на загальних підставах. 
При технікумі є їдальня.

Вступні екзамени проводяться 
з 1 .іо 20 серпня. На базі вось
мирічної школи:

з російської мови (диктант), з 
математики (усно).

На базі середньої школи: 
з російської мови й літерату

ри (твір), з математики (усно).
Заяві приймаються з 1 черв

ня по Зі липня, па базі восьми
річної школи. З 1 червня по 15 
серпня — на базі середньої шко
ли.

Адреса технікуму: м. Запоріж
жя, 15, Правий берег, вул. Княш'- 
ко, 16-а, зупинка тролейбуса 
№ 2, 3, 8, Механічний завод. -

ДИРЕКЦІЯ.

)

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ
ТЕХНІЧНЕ

УЧИЛИЩЕ № 2
оголошує набір учнів 

на 1971 — 1972 навчальний ріп 
з таких спеціальностей.

Чергові по станції (юнаки та 
дівчата з середньою освітою," 
строк навчання — 1,5 року).

Електромеханіки поїзного та 
станційного радіозв’язку (юнаки' 
і дівчата з середньою освітою, 
строк навчання — 2 роки).

Електромеханіки сигналізації, 
централізації та блокування, 
(юнаки з середньою освітою; 
строк навчання — 2 роки).

Помічники машиністів теплої 
возів (юнаки з середньою ослі- 
юю, строк навчання 1,5 року).

Помічники машиністів електро
возів (юнаки з середньою осві? 
гою, строк навчання—1,5 року).

Слюсарі по ремонту електро
обладнання тепловозів і електро
возів (юнаки з освітою 8 — 1() 
класів не молодші 15,5 років, 
строк навчання — 2 роки).
. Монтери контактної сітки (юна
ки 3 освітою 8 — 10 класів не 
молодші 16,5 років, строк на
вчання — 2 роки).

Вступники повинні подати такі 
документи: свідоцтво про народі 
ження, документ про освіту, до
відку з місця проживання та про 
склад сім’ї, характеристику 
з місця навчання чи робо. 
ТІ' д?в|дку про стап здоров’їГ 
(ф. Лі 286), 4 фотокартки розмі. 
ром 3x4 см, заяву та автобіо
графію.

Особливо потребуючі забезпе- 
чуються гуртожитком. При УЧИ
ЛИЩІ є їдальня.

По закінченні училища ви
пускники трудовлаштопуються 
на роботу на залізничному 
транспорті і користуються всіма 
пільгами робітників залізничного 
транспорту.
і’ЛТ заппть 3 1 версс;,я

Ддре,Са У™“іа: Кіровоград- 
ська область, м. Знам’янка, вул 
Розн Люксембург. 0, •

І
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£
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г

ДИРЕКЦІЯ.

21.30 — «Кіропоградщпва спор, 
тнвна». (Кіровоград). 22.00 — 
Телефільм. (Кіровоград). 22.15 
— Тиждень українського теле
фільму, «Наші прем’єри». Те
лефільми «Долина привидів», 
«Шаан.Кая», «Належить па
роду», «Азовська чайка», 
фільм-копцерт «На крилах 
пісні». (К). 23.35 — Теле
фільм. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 - 
Новини. (М). 10.15 - Для ді- 
той «Маршрутами юних». (М) 
18.00 — Повніш. (М). 18.05 — 
Для шко.лярін «На паруснику 
через Атлантику», (М). 18.30— 
Теленарис «На благо народу», 
(ЛІ). 19.00 — Тиждень у країн« 
ського телефільму. Телефільм 
«Все це не так просто». (К), 
20’0 " ФмЬМ К°,пІсРТ.в(К), 
7нї»0 ОС) ДОбраИІ4’ ’ Л1’

ЧЕТВЕР, 27 ТРАВНЯ ПЕР
ША ПРОГРАМА 1045 - Ко- 
льоропс телебачення. Художній 
телефільм «Як ми шукали 
Тишку» (М). Ц.45 ~ Кольоре- 
ве телебачення. Концерт учас. 
тТК!лпУ??5І=",ої(гсамоліяДьиос. 
ті, (М). 12.15 - Теленарис «За

“------------- ------
московським часом». (ДІ), 12.45 
- Телевісті. (К). 12.55 - «На 
КИ»0Ш1‘чАпінПРпІКаХ «’ЯТИРІН!. 
«"». (Чернівці). 13.05 _ 
школярів «Чарівні мелодії», 
(Запоріжжя). 17.35 - Наша

(К). 18.00 — Для дітей. Теле'« 

,оКПЗК" Прикіндела».
( ). 18.30 - Ленінський уві« 
ерентет мільйонів. (ЛІ), 19.15 

7 Коаь°1,опс телебачення. Фут. 
ол Прощальний матч Л. Яши. 

на. Збірна «Динамо» (СРСРІ 
“ збірна ФІФА, (М). 21,15 Ц 

Рограма «Час». (М). 21.45 - 
Театральні прем’єри. (|<). 22.15 
7 <3уСТРІЧ 3 піснею». (Чері 
” пц|}' 22,55 — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05 н 
?.п.... . (М)* ,7>|3 — Музична

а '»а. (М). 18,оо _ Ношпп2

<8,0° “ Передача для 
школярів, (М). 18.30 - До Д1І/І 
прикордонника. художній 
рльм «Тринадцять». (К). 20.il» 
~ «Працею звеличені». (Ди£- 
пропетровськ). $
добраніч, діти!»,

З?'
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