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КРАЇНА ДИТИНСТВА
На землі, 
Сповитій сонечком

і хмарами, 
опершися кордонами 
В цілий білий світ, 
Є країна, котрою 
Всі ми завжди маримо, 
Голуба країнонька 
Неповторних літ. 
Не питайте в глобусів, 
Не сидіть над картою: 
Інші там держави, 
Інші там світи. 
Ну, а цю країну, 
Схилену над партою, 
Можна в кожнім домі 
На землі знайти. 
Це вона планетою 
Неозоро стелиться, 
Мріючи про Арктику 
І шляхи до зір. 
А поки що прудко 
Біта за метеликом, 
Котрий необачно 
Залетів у двір. 
У країни дивної — 
Дві косички гарнії, 
И саморобна шабелька, 
Щоби зло громить. 
В ній живуть Стаханови,

Порики й Гагаріни, 
Тільки ще не пізнані 
Часом і людьми.
Ця країна дружить 
З піснею і казкою,
В ній, мов у веселочці, 
Грають кольори.
Не приходьте в неї
З кулею і каскою! 
їй потрібні теплі 
Весняні вітри.
Не приходьте в неї 
Із порожнім колосом
І її не кидайте 
В смертоносний вир.
Ця країна — чуєте? —• 
Незміцнілим голосом 
Вас благає, люди, 
Пильнувати мир, 
Щоб не скнів
У голоді,
Холоді,
Руїнах,
Не здававсь на ласку 
Дикості і зла,
Щоб дитинства щасного 
Сонячна країна
Вічною і віщою 
На землі була.

Двоє із Туви
Цс фото один із зарубіжних журналів назвав лаконічно: 

«Тувинська мадона». Молода маги із сонячної Туви з ди- 
тям на руках, яке так мило, з такою цікавістю дивиться на 
світ, і -за долю якого у тувинки тиха усмішка щастя.

Доля тувинців, Народу, який був уже на початку двад
цятого століття приречений на вимирання. А сьогодні, на
передодні 50-річчя утворення СРСР, трудящі Тувинської 
ЛРСР можуть юрдитися своїм буттям. Тут найперша тур
бота — про майбутнє республіки — дітей. В краї, де тільки 
в 1930 році з’явилася своя писемність, нині на 192 тисячі чо
ловік населення близько 180 шкіл, в яких навчається <юнад 
40 тисяч учнів, близько 3 тисяч дітей тувинців най іаються 
у середніх спеціальних та вищих закладах. Є 120 фельд
шерсько-акушерських пунктів, більше 120 дитячих ясел ; 
садків...

Тому і радість в посмішці тувинської мадонн.
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ЗАЯВА М. ЛЕІІРДА
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Міністр оборони США 

М. Лейрд дав наказ, щзб американська армія при
пинила будівництво бази протиракетної оборони в 
системі «Сейфгард.» у штаті Монтана і тимчасово 
припинила роботи на інших базах протиракетної обо
рони. «Ми хочемо діяти з розсудливою швидкістю, 
виконуючи зобов язання, що їх накладають па иао 
історичні угоди про обмеження озброєнь*, — заявив 
Лейрд.

Лейрд також наказав тимчасово припинити роботу 
над усіма програмами наукових досліджень і розроб
ками протиракетної оборони, забороненими америка- 
но-радянським договором. 

Завершення радянсько- 
американських 
переговорів

29 травня в Кремлі були завершені пе
реговори між Генеральним секретарем 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєвим, Головою Пре
зидії Верховної Ради СРСР М. В. Підгор- 
ним, Головою Ради Міністрів СРСР 
О. М. Косигіним і президентом Сполу
чених Штатів Америки Рі^ардом Нік- 
соном.

Сторони погодили і домовилися підпи
сати документ — «Основи взаємовідно
син між Союзом Радянських Соціалістич
них Республік і Сполученими Штатами 
Америки».

Сторони висловили задоволення про
веденими переговорами і розмозами, 
результати яких відображені в докумен
тах, що опубліковані і підлягають оп/б- 

лікуванню, в тому числі у спільному ра
дянсько-американському комюніке,

ВІД'ЇЗД З МОСКВИ 
ПРЕЗИДЕНТА США 
Р. НІКСОНА

29 травня з Москви у Київ відбув г.ре
зидент Сполучених Штатів Америки Рі- 
чард М. Ніксон з дружиною.

На Внуковському аеродромі, прикра
шеному державними прапорами США і 
СРСР, президента Р. Ніксона і осіб, які 
його супроводять, проводжали Голова 
Президії Верховної Ради СРСР М. В. Під- 
горний, Голова Ради Міністрів СРСР 
О. М. Косигін, перші заступники Голови 
Ради Міністрів СРСР К. Т. Мазуров, Д. С. 
Полянський, Голова Ради Міністрів 
РРФСР М. С. Соломенцев, інші офіційні 
особи.

Президент США в Києві
29 травня в столицю Радянської Ук

раїни прибув президент Сполучених 
Штатів Америки Річг-рд М. Ніксон з дру
жиною.

Разом з Річардом М. Ніксоном у Київ 
прибули заступник Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР А. П. Вадер, перший 
заступник міністра закордонних справ 
СРСР В. В. Кузнецсь. посол СРСР у США 
А. Ф. Добринін.

Від’їзд президента США
ЗО травня з Києва в Тегеран відбув 

президент США Річард М. Ніксон.
Разом з Р. М. Нікссном і його дружи

ною відбув помічник президента з пи
тань національної безпеки Генрі А. Кіс- 
сінджер та інші американські офіційні 
особи. (ТАРС). 

Р ОТНІ радісних кіровоградців зустрі- І 
чали Київський державний ордена к 

Леніна академічний український драма- в 
тичний театр імені Франка. Вілебарві 
стрічки на дівочих голівках, яскраві ук
раїнські костюми, квіти для гостей... Це 
— урочистий день.

...До площі біля театру імені М. Л. 
Кропивницького під'їжджають машини.

УКЛІН
ВІД СТЕПОВИКІВ
ДО КІРОВОГРАДА ПРИБУВ
НА ГАСТРОЛІ КИЇВСЬКИЙ TFATP 
ІМЕНІ І. ФРАНКА

вII а ф о і о: колектив Київського театру Імі Фото В. КОВПАКА.
____ ___________ . » » і «____1_£ 1 1

З них виходять актори, і по рядах зу
стрічаючих прокочується схвильований 
шепіт. Кіровоградці пізнають улюбле
них митців. Ось одна з зачинателів 
фрзнківського театру народна артистка 
СРСР Н. Ужвій, наредні артисти Союзу 
PCP О. Кусенко, А. Гашинський, В. Даль- 
ський, Є. Пономаренко, наредні артисти 
Української PCP Н. Копержинська, 
М. Задніпровський, ІО. Ткаченко, заслу
жені артисти УРСР В. Плотникона, 
А. Скибенко та інші.

Із прибуттям на гсстинну землю Кіро- 
воградщини митців вітає перший заступ
ник голови міськвиконкому А. М. Смі- 
тюха. За сердечний прийом, за хліб- 
сіль, що піднесли франківцям молоді 
степовики, подякував режисер театру 
імені Франка заслужений діяч мистецтв 
УРСР В. С. Лизогуб.

На зустрічі були присутні секретар' 
обкому КП України Д. С. Сиволап, за
ступник завідуючого відділом пропаган
ди і агітації обкому партії І. П. Оліфі- 
ренко, другий секретар міськкому КП 
України А. Д. Суханов.

Вчора однією з кращих п'єс україн
ської радянської драматургії «Ярослав 
Мудрий» Івана Кочерги розпочались га
стролі прославленого колективу.
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XXIV з їзд КПРС підкресли» 
пажлицість роботи по форму-« 
ланню у молоді комуністично
го світогляду, виховання її на 
ідеях марксизму-ленініз/ду. 
Цьому в значній мірі сприяє 
навчання юнаків і дівчат п 
системі комсомольської полі
тичної освіти.

І оловним змістом політично— 
«о навчання цього року стало 
глибоке вивчення марксист
сько-ленінської теорії, матеріа
лів XXIV з’їзду КПРС і XXIV 
з їзду КП України. Гурткіаці 
ретельно працювали на занят
тях, коли, йшла розмова про 
Постанови ЦК КПРС «Про по
ліпшення організації соціаліс
тичного змагання», «Про поліп
шення економічної освіти тру
дящих», «Про підготовку до 
50-річчя утворення Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік», коли обговорювались 
матеріали листопадового
(I97t р.) Пленуму ЦК КПРС, 
Третьої сесії Верховної Ради 
Союзу PCP, травневого 
(1972 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
промова Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва 
на Всесоюзному зльоті студен
тів.

Благотворний вплив на орга
нізаційний та ідейно-політич
ний рівень і характер занять 
справило політичне і трудова 
піднесення радянського наро
ду, молоді нашої країни, яка 
розгорнула широке, всенарод- 

; не змагання за виконання і
—-—---------------------------------------
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ДУХОМ НАШОЇ ДОБИ
занять в системі комсомольської політичної освітиДо підсумків

перевиконання планів дев'ятої 
п'ятирічки.

Навчальний рік в політмере- 
жі проходив у період всена
родної підготовки до 50-річчя 
утворення СРСР. І це наклада
ло особливу відповідальність 
на комітети комсомолу по 
створенню в первинних орга
нізаціях атмосфери високої 
вимогливості, відповідальності 
кожного члена ВЛКСМ за ово
лодіння марксистсько-ленінсь
кою теорією, виконання осо
бистого комплексного плану 
«Вчитися комунізму».

За цей рік певні зміни ста
лися у самій структурі комсо
мольської політосвіти. Значно 
збільшилась кількість гуртків 
середньої ланки, особливо 
гуртків «Основи соціалістичної 
економіки». Ця характерна 
риса відповідає вимогам пар
тії, поставленим перед комсо
молом по поліпшенню пропа
ганди економічних знань. 358 
гуртків по вивченню питань 
конкретної економіки (або 
близько 40 процентів) — таки
ми цифрами характеризується 
потяг молоді до економічних 
знань.
ії? ОМІТЕТИ комсомолу облас- 

ті під керівництвом пар
тійних організацій продовжува

ли роботу по стабілізації про
пагандистських кадрів, поліп
шенню якісного складу, вдос
коналенню системи їх підготов
ки. Так, 695 пропагандистів з 
306 (або 76 процентів) працю
ють з молоддю в полігмережі 
більше 3-х років, 9 з кожних 
10 пропагандистів — члени і 
кандидати в члени КПРС. А а 
місті Олександрії, Знам’янсь- 
кому, І-Іовгородківському, ГІо- 
воукраїнськсму районах усі 
пропагандисти — комуністи.

728 комсомольських пропа
гандистів мають вищу та неза- 
кінчену вищу освіту, кожен 
четвертий — партійний, радян
ський, профспілковий і комсо
мольський працівник, госпо
дарський керівник.

Комітети комсомолу області 
стали ширше використовувати 
активні форми навчання про
пагандистів: обговорення ме
тодичних розробок по черго
вих темах, прослуховуоання 
магнітофонних записів занять, 
відвідування відкритих занять, 
огляди нової літератури, пере
гляд тематичних документаль
них фільмів тощо.

Основна увага з навчанні 
пропагандистів приділялась 
питанням методики, а також 
педагогіки, психології. Ефек

тивною формою навчання про
пагандистів стали науково-тео
ретичні конференції. Кожна 
така конференція виробляла 
конкретні рекомендації.

Значну допомогу в організа
ції навчання комсомольських 
пропагандистів надавали кабі
нети політосвіти. На семінарах 
постійно виступали секретарі 
райкомів, міськкомів КП Ук
раїни, радянські, профспілкові 
працівники, спеціалісти, лекто
ри товариства «Знання».

Подавали допомогу коміте
там комсомолу в організації і 
вдосконаленні політичної осві
ти молоді редакції місцевих 
газет, радіо, які виступали з 
матеріалами про кращий до
свід організації марксистсько- 
ленінського навчання.

АВДЯКИ зусиллям комсо
мольських організацій, 

пропагандистів, з активною до
помогою партійних комітетів у 
більшості гуртків і семінарів 
поліпшився ідейно-теоретичний 
і методичний рівень занять. 
Все ширшого поширення на
бувають такі форми, як теоре
тичні конференції, Ленінські 
уроки, реферативна форма 
політнавчання, диспути.

Цікаво проходять диспути 
слухачів гуртка «Основи кому*

містичної моралі» на Олександ
рійській. швейній фабриці, де 
пропагандистом делегат XXIV, 
з’їзду КП України 8. С. Чер- 
них. Один із диспутів «Як би 
ти хотів побудувати своє жит-< 
тя?» глибоко піднімав питання 
виховання у молоді комуніс
тичної моралі, торкався про» 
блем, які хвилюють кожну мо
лоду людину.

Політнавчання в гуртках £ 
семінарах зараз розглядається 
як складова частина Ленінсь
кого заліку, служить його тео
ретичною основою.

Основа ефективності навчан
ня — всебічне сприяння вико
нанню молоддю рішень XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з'їзду КП 
України. 1250 юнаків і дівчат 
Гайворонського району вклю
чились в патріотичний рух 
«Жодного відстаючого поруч», 
126 комсомольсько-молодіжних 
колективів Кіровограда емко* 
нали план першого року дев'я
тої п'ятирічки достроково; ком
сомольсько-молодіжні колек
тиви МТФ колгоспів «Перше 
травня» Маловисківського ра
йону, імені Петрозсысого 
Олександрійського району, 
«Більшовик» Устинівського ра
йону надоюють більше трьох 
тисяч кілограмів молока на

За повою адресою
СЬОГОДНІ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДЇТЕЙ

Рада молодик спеціаліс
тів — орган цілком юний. 
Власне, існує він давко, але» 
Місяців два тому склад ради 
майже повністю обновився« 
Головою обрали діяльного, 
йдібиого Інженера-економісга 
Андрій Зубкова, його заступ
ником Євгенія Шелобода» 
який недавно одержав під
вищення по службі. Цей 
факт говорить, що Євгеній—« 
спеціаліст визнаний, із тик, 
котрих називають нгрснск- 
тивнимя.

Не можна твердити, ніби 
спадщнна дісталась погана. 
Юнаки й дівчата на заводі 
досить актива!, близько 70 
процентів раціоналізатор
ських пропозицій належить 
молодим спеціалістам. Всі 
Пам’ятають оригінальний ви
нахід Володимира Колонка, 
Оме* а Калашиика та інших, 
який був затверджений учас
ником ВДНГ. Бронзовою 
медаллю ВДНГ СРСР від
значений слектромапіі гний 
клапан для агресивних рі
дин, сконструйований В. Ко- 
сеоком. За регулятор вигра
ти рідини Іван Щербина І 
його співавтор Дмитро Усти
менко удостоєні срібної віє* 
далі.

Раціоналізатори у пас 
г— «вище но стихійне, що 
базується на осібній ініціа
тиві окремих людей. Само 
молоді спеціалісти вносять і» 
нього елемент органі юн шос
ті, нілеспрямозаності, плано
вості. Зараз ми готуємось до 
огляду-конкурсу ТВОрІОСТІ 
молодих, який проводиться 
на честь 50-річчя утворення 
Союзу PCP. Готується експо
зиція заводської висгаздн, 
до буде представлено чима
ло цікавих робіт. Однак, за
раз конкретніше не можу — 
наші маленькі таємниці не 
маю права розголошуллгч.

Сьогоднішнього спеціаліс
та неможливо уявити у зам- 
.кнутцх рамках своєї профе
сії, Він виконує велику тро- 
мадНху роботу. Я б сказ •>., 
бачити молоду людину лад- > 
пятою службовою справою 
’значить бачити її У профілі». 
Анфас попа відкрив іеі'»ся 
ліпне тоді, коли турбується

всіма сторонами життя ко
лективу, працює над підви
щенням свого фахового рів
ня і допомагав товаришеві 
знайти себе, розуміє й ціниш 
запити ного.

Анатолій М'ячнп, інженер 
по контролю за якістю про
дутії, здобув освіту заопіо. 
Можливо, тому й з особли
вим почуттям керує вир-іб- 
ііичо-текнічними курсами, 
допомагає юнакам і дівча
там набути робітничої про
фесії. Таким же шляхом іде 
майстер - електрик Микола 
Пархоменко. Також здобув 
освіту заочно, також, не на 
шкоду головкомі' заняттю, 
веде курси. Мине час, і 25 
сьогоднішніх його учнів пра
цюватимуть самостійно на 
робочих місцях і, безпереч
но, не заспокояться на до
сягнутому.

Кожний молодий робітник, 
спеціаліст розподіляє свої 
зусилля за особистим комп
лексним планом. В ньому 
передбачені технічна само
освіта, громадсько-корлсиа 
робота, участь в гуртках по
літосвіти, в спортивних сек
ціях та ін. І — технічна 
творчість. Знахідки не ви
падкові, вони — результат 
осмислених, продуманих по
шуків.

З такими людьми раді мо
лодих спеціалістів можна 
вершити великі діла. Андрій 
Зубков, думаємо, правильно 
оцінив обстановку: рада має 
організовувати творчість мо
лодих, допомагати їм. Всіх 
молодих спеціалістів, коли 
можна так висловитись, взя
ли на облік. Тобто врахува
ли уподобання, нахили, ак- 
типиість, міру зайнятості па 
роботі. Члени ради виступа
ли на робітничих зборах, 
після цього створили кілька 
секцій. Налагоджується лек
ційна пропаганда. Началь
ник відділу кадрів В. Н. 
Машко прочитав лекцію 
«Роль молодого спеціаліста 
у підвищенні продуктивності 
прані». Свої висновки він 
підкріплював спостереження
ми, цифровими даними. Лек
тор ненав’язливо пропону
вав: ану, друже, поглянь на 
себе пильніше. Чи цілком 
віддаєшся справі? Чи здійс
нив усе, на що здатний?

На молодого спеціаліста 
ми, звичайно, дивились не 
лише як на джерело твор
чості, винахідливості. Він, 
перш за все, людина, котрій 
потрібні їжа, одяг, житло, 
котра спілкується з людьми 
й за межами заводу. I цим 
клопочеться рада, комсо
мольський комітет. Багатьох 
влаштували в гуртожиток. 
Варто, мабуть, зауважити, 
що дирекція заводу, партій
на організація розуміють за
пити молоді І рахуються з 
ними, не зупиняючись перед 
значними матеріальними ви
тратами. Бо еони — ие ме
тал абсолютної чистуні, 
який не добувається в лабо
раторних умовах. Він очи
щається у праці, у стрсмлін- 
ні достроково виконати де* 
в з ту п’ятирічку.

В..ЛОМОНОС, 
секретар комсомолі*-

, ського комітету Світ- : 
ловодського заводу :- 
чистих металів.

Ми пам’ятаємо Лідіце 1 Орадур.
Ми пам’ятаємо, що була блокада Ленінграда.
Ми пам’ятаємо в’єтнамське село Сангмі.
Поряд з дорослими гинули невинні — Діти, майбутнє нашої землі. 

У їх оченятах, що так ладні вбирати сопце і квіти, посмішку матері і бриз* 
ки з рідної річки, — у їх оченятах застигав невимовний /ках, жах і здиву
вання: чому вбивають, чому палять, чому руйнують, чому сонце ховають 
чорною пеленою їдкого диму.

Люди доброї волі все це пам’ятають, і сьогодні чується їх настійне, 
суворе:

«Не стріляйте!*
Фо7о з журналі/ сФрайє осльтк

«НЕ СТРІЛЯЙТЕ! В СЕЛІ ЖИВУТЬ 
ЛИШЕ СИРОТИ»

■і ЕІЦОДАВІЮ газети багатьох країн 
•** обійшло фото, дивлячись на яке 
важко залишатись байдужим. На тлі 
папівзруйнованого в’єтнамського села — 
кілька виснажених дітей-підлігків. А 
поруч щит з написом англійською мо
вою: «Будь ласка, не стріляйте. В селі 
живуп. лише сироти».

Камера відбила типове для сьогод
нішньою Південного В’єтнаму явище: 
так званий «табір-приют» для дітей, 
батьки яких зминули від рук амернка- 
но-сайгонських кгрателів. Ось що пише 
кореспондент американської газети 
«Нью-Йорк пост» ГПт Хемілл про один 
з таких дитячих таборів:

«В середині пахло штукатуркою та 
сирим цементом. Чимало дітей і підліт
ків лежало па ліжках, не маючи сил 
піднятись. На них було важко диви
тися: тільця у виразках і укусах комах, 
від всіх дітей йшов запах і пою. >' де
яких були здуті животи. На голові од
ного підлітка виднівся величезній 
шрам. Повіки багатьох дітей були по
криті чимось липким. Я позадкував до 
дверей.

Ми вийшли на повітря, і а побачив 
маленьку дівчинку, приблизно тая >го 
росту, як І моя молодша дочка. Вона 
лежала на землі. Коли я нахилився до 
неї, щоб ближче її роздивишся, во»4 
закричала, а її тендітне тільце затрем
тіло. Мені хздалося, Що в її маленькі« 
і олівці майнула думка: чужоземці -•> 
це люди, які хочуть її вбити...»

Рабська праця підлітків в сотнях та-

ких «таборів-приютіг», робота до зне
силля на тютюнових і бавовняних план
таціях, на рисових полях і на будів
ництві воєнних об’єктів — Цс сьогодні 
одне з найбільш поширених джерел 
збагачення групи підприємців зміїи їлик 
амернк.знз-сайгонськпх фірм і компа
ній, що наживаються на війні.

Однак не тільки дарозу робочу силу 
бачать окупанти та їх посібники в мо
лодих в’єтнамцях. Нещодавно п бага
тьох провінціях Південного В’єтн іму 
почалась кампанія по насильній мобі
лізації в сайгонську армію юнаків, мо
лодших 15 років.

Підлітків відправляють у воєнні табо
ри. де під керівництвом американських 
«радників» протягом 3—5 тижнів навча
ють військовій справі, а потім вручають 
їм американські гвинтівки. Чимало З 
них тине н першому ж бею, навіть не 
усвідомивши, в ім’я чого вони трима
ють в руках чужотемну зброю.

Американська політика «в'єтпаміза- 
ції» несе в собі загрозу і для тих в’єт
намських дітей, ЯКИМ ще не виповни
лось 13—11 років. Відомо, що різке 
збільшення воєнних витрат сайгонсько- 
го режиму здійснюється за рахунок 
значного скорочення бюджетних асиліу- 
вань на потреби економіки, освіти та 
охорони здоров’я.

Зростають ціни на предмети першої 
Потреби, скорочуєшся кількість дигтчих 
Викладів, лікарем!.. У (антоні.’ де на
раховуються близько 4-х мільйонів жи
телів, залишилось не більше 503 ліка-

рів. З них лише кілька десатків — 
спеціалісти по дитячих хворобах. Мі
ські лікарні, що нараховують лише 
8 гнг.ііч ліжок, не приймають хворих 
дітей. Вони переповнені Покаліченими 
солдатами та офіцерами армії Тхієу. 
Щоб купити для своїх дітей ліки, бать
ки почасти змушені здавані кров або 
продавати останнє манно.

1а всі ці факти — ніщо в порівнянні 
з тим, що творить американська вояч
чина в так званих зонах «вільного вог
ню* та «випаленої землі». Не так дав
но в Південному В’єтнамі внйш іа в 
світ Біла книга про злочини США. 
В пін наведені воістнио жахливі факти 
масового знищення молодого ПОКОЛІННЯ 
в єтнамців. Ось кілька прикладів, що 
підтверджуються документами, які зна
ходяться в розпорядженні Міжнародної 
комісії у справах розслідування амери
канських злочинів у В’єтнамі. 1 капне

■ <0 року в селі Гам Фіонг провінції 
мавші, американці знищили понад 190 
юнаків та дівчат. Більшість з них були 
вони ударами штиків у горло. Через 
Два тижні після цієї розправи була 

?еяа ”ова — в селі Лебак провін
ції Куангнам. Цього разу загарбники 
порозбивали голови підліткам прикла
дами гвинтівок. Тільки за 1970 рік аме- 
рикано-сайгоиські варвари вбили й по
ранили у Південному В’єтнамі 125 ти- 
кяч громадян. Більше гретнігя а них -* .: 
Л’ТН до (5 років.

В. МОВА. 
’ ■ о ’ і’ • АПН.



1 червня Л&Г2 року

•фуражну корову. Виконати 
п'ятирічку по росту продук
тивності праці за 3,5 роки взя
ли зобов'язання більше трьох 
тисяч молодих трудівників об- 
>ггі.

Всі ці факти —- результат 
рерш за все високої політич
ної СВІДОМОСТІ МОЛОДИХ трудів- 
ників області.
ОДНИМ із головних надбань 
V навчального року було на
копичення цікавого, змістовно
го досвіду роботи кращих про
пагандистів. Використовувались 
технічні засоби навчання, тісно 
поєднувалось вивчення програ
мового матеріалу з бороть
бою молоді за успішне вико
нання народногосподарських 
завдань.

Пропагандисти широко за
лучають слухачів до вивчення 
Місцевого матеріалу з різних 
проблем, у виконання прак
тичних завдань — підготовка 
рефератів, стендів, діаграм, 
наочних посібників^ участь в 
рейдах «Комсомольського 
прожектора», підготовка мате
ріалів на комсомольські збо
ри, Ленінські уроки тощо.

Зв'язок з життям, з завдан
нями колективу — це головне 
в діяльності кращих пропаган
дистів.

Важливим результатом нав
чального року в системі ком
сомольської політосвіти є та, 
що слухачі успішно складають 
^Ленінський залік, кращих з 
НИК комсомольські організації

рекомендували до вступ 
члени КПРС.

Питання організації політос
віти піднімались на комсомоль
ських зборах, розглядались на 
засіданнях комітетів. Відрадно 
ЩО всі МК, РК ЛКСМУ проана
лізували стан політосвіти на 
засіданнях бюро та пленумах. 

Підводячи 
навчального 
звернути особливу увагу ко
мітетів комсомолу на недолі 
ках, на невирішених

Вже перші заняття показали, 
що окремі комітети 
лу скомплектували ./г......
запізненням, тому ані слухачі, 
ані пропагандисти не мали 
змоги добре підготуватися до 
Ленінського уроку. 8 інших 
випадках вся підготовка зве
лась тільки до комплектації 
гуртка та призначення пропа
гандиста. Деяким пропагандис
там доручили вже скомплекто
вані гуртки, тому вони не ма
ли змоги вивчити склад слу
хачів до початку занять.

Багато ще треба працювати 
над поліпшенням 
пропагандистів, їх 
ції, озброєнням 
методикою партійної пропа
ганди. Окремі комітети ком
сомолу винні в тому, що час
тина молоді не охоплена ніяки
ми формами політичного і 
загальноосвітнього навчання. 
Найбільше її в Кіровограді, 
Олександрії, Знам*ямському та 
Світлозодському районах.

Змінність пропагандистів у Кі
ровограді, Маловисківському, 
Долинському і Петрівському 
районах досягає ЗО—50 про
центів. Це, звичайно, не сприяє 
дальшому поліпшенню роботи 
з пропагандистами. Досвід ро
боти Нозгородкіаського і 
Олександрійського райкомів 
комсомолу показує, що це пи
тання можна вдало вирішити, 
укомплектовуючи г.олітмере- 
жу одночасно з партійною.

Не завжди і освітній рівень 
пропагандиста відповідає ви
могам часу і аудиторії, в ок
ремих гуртках заняття прово
дять сухо і формально, при 
низькій активності слухачів.

У викладенні і вивченні ма
теріалу ще спостерігається 
іноді спрощений, поверховий 
підхід, відірваність від кон
кретних завдань колективу.

Підсумкові заняття в системі 
комсомольської політосвіти по
казали, що переважна біль
шість слухачів засвоїла програ
мовий матеріал, Це дає змогу 
сподіватися, що комітети ком
сомолу області в період все
народної підготовки до 50-річ- 
чя утворення СРСР докладуть 
всіх зусиль, щоб поліпшити ро
боту по ідейно-політичному за
гартуванню молоді.

В. МІШУРА, 
відділом 

і культур-
завідуючий 
пропаганди 
но-масової роботи обко
му ЛКСМУ.

"'V СТАРШОГО брата початися екзамени. Дома 
& асі ходять навшпиньках, брат закрився у своїй 
кімнатці, — з-за дверей глухо доноситься йо>'о 
надокучливе бурмотіння... Сергійкові це набридле. 
Включає телевізор, йде передача «На добраніч, 
діти».

— Мамо, — радісно схоплюється хлопчик. — 
Цю ж лялькову виставу ми разом з Зоєю Проно- 
рівною ставили в дитячому садку, цю ж саму...

З екрану пине музика, ведуть свій діалог ку
медні ляльки. Шестирічний Сергійко пригадує, як 
все це було в них...

Зою Прокопівиу малюки ждуть з нетерпінням: обов’яз
ково буде щось захоплююче, цікаве. Наприклад, розгля
дають малюнки — ліс, річка, а потім слухають музичні 
супроводи до них. А Наталка Гуц любить вигадувати. 
Музика то повільна, то жвава, весела: здається, 
врадсться по лісу ведмідь, ступає повільно, важко.

ГОРИЗОНТИ „СВІТЛЯЧКА“
живеться 
«Счігля-

з усік СТО'

Гребенюк учув у веселому ритмі, як злітають косміпії 
кораблі у небо — чисхе-чистс... А потім усі разом вча
ться малювати, співати, танцювати. Своє вміння воии 
не раз показували по телебаченню.

Дитячий садок, в якому так добре 
Сергійкові і його друзям, носить назву 
чок» — номер тридцять п'ятий.

Стоїть будиночок на пагорбі — видно його ___ _  _
рін — весною зелень на подвір’ї, крізь штахетини парка
на сяють веселі дитячі обличчя. Пейзаж наших міст і 
сіл не уявляється без обов’язкової присутності цієї ди
тячої території. Тут вростають діти, приводять їх сюди 
страшенно галасливих непослух, а ппощаюгься з дитячим 
садком — цілком готові до шкільного життя.

Лише вчора хлопчики і дівчатка з підготовчої труни 
давали свій заключний концерт, — 1 вересня вони ста
нуть першокласниками. Батьки дякували вихователям, 
адже зріст енна чи дочки — це їх праця і заслуга: ме
тодиста Л. Ф. Прасол, музичного керівника 3. <1. Боруги, 
виховательок Р. Г. Ков.іль, Г. К. Се.тіної, H. С. Шестель, 
О. М. Чумаченко, В. А. Крадожон, H. К. Дорогааь та 
багатьох інших — медичних, сестер, поварів, технічних ро
бітниць.

— Приход ять до нас різні діти, і ми намагаємо
ся повільно «втягувати» їх в єдиний дитячий колек
тив. Починається з найпростішого — знайомство 

-> з природою, малювання, вирізування... Особливо 
акцентуємо увагу на розумінні гармонії фарб, ви
користовуємо орнаменти, українські вишчзки. 
В старших групах програма більш розширюється, 
виховання відбувається в багатьох напрямках: тру
дове, естетичне, розумове тощо.

Це розповідає завідуюче дитячим садком 
H. Н. Кожухар.

Крок за кроком, терпеливо, ненав'язливо несуть вихо
вателі дітям уявлення про життя — від побаченої незви
чайної квітки, до свідомого засвоєння поведінки колекти
віста — такий шлях яихованпя, який починається з стій 
дитячого садка. В кабінеті завідуючої — перехідний Чер
воний прапор міськвно і міського комітету профспілки 
працівників освіти. Колектив ось уже другий рік тримає 
його за успіхи в навчально-виховному процесі.

Любов Федорівна Прасол. методист, бачить тісний і 
постійний контакт з школою не лите як основну умову 
підготовки майбутніх першокласників. а й продозшеїіня 
тих традицій дитячого колективу, який зробив перші 
»роки тут, у дитсадку.

На подвір'ї — дитячий галас. Формується мор
ська команда, що вирушить в мандри по морлх- 
океанах. Боря Крячко — капітан, Ігор Мостовий—• 
рульовий, Алік Тиничика — боцман. Вітрила під
нято — можна вирушати в дорогу.

— А дорога їх чекає попереду пряма, а вітрила 
Їхньої долі напнуті сонячним вітром і шлях їх — 

, «о горизонг, щаспизого. м СЕЯЕ„ЮК.

м- Кіровоград.

На зпімкак- в, зрі — малята г8Мс-стійно доглядають ЯЙ 
своїй С-РЄ2ОВИМ справа — діти вирушаю і» на
«росуляииу

Фото в. КО&ПАКА, •’

—СЬОГОДНІ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ

„МОЛОДИМ КОМУНАР**

питаннях.

підготовим 
спеціаліза- 
науковою

комсомо- 
гуртки з

підсумки цього 
року, хочеться

З стор>

були і то
на захнср

«ібн 
trop

(Продовжений. Поч. п газетах за 18, 23, 2», 27 та ЗО.травня).

ЙШОВ 1905 рік. Хвиля січневої «Кривавої неділі» докотилась ( 
до Єлисаветграда. В листі до «Искры» місцевий кореспон

дент писав: «Кривазі петербурзькі події знайшли гарячий відгуїс
в народних масах і особливо у робітничому середоаищі— Бува
ють дні, коли настрій на заводах тривожний, робітники думають 
про страйк. Робітники цікавляться не тільки економічними, а й 
політичними питаннями... але «геть самодержавство» ще не за
своїли».

На Першотравневі# демонстрації міського пролетаріату лу
нали революційні пісні. А через десять днів почався страйк усі>» 
машинобудівників Єлисаветграда. Він тривав більше тижня. Що
правда, бракувало організованості. На заеоді Ельворті дружно 
виступили тільки ливарники. Чеоез матеріальну скруту страйкарі 
приступають до роботи, а їх вимоги майже всі залишаються не* 
задоволеними.

Але перший виступ у буремному 1905 році показав, що ро* 
бітники стали на шлях революційної боротьби.

Резолюція з країні йде на піднесення. Почався жовтневий 
всеросійський політичний страйк. 8 кульмінаційний його момент, 
15 жозтня 1905 р., робітники заводу Ельворті пред’явили капі
талісту ряд вимог: скорочення робочого дня ? 10 годин до 9 го
дин, підвищення розцінок на 30 процентів, поліпшення умов 
праці тощо.

Наляканий неспокоєм у країні І місті, підприємець в основ
ному задовольнив вимоги машинобудівників. Водночас пін спіль
но з місцевими властями доклав багато зусиль, щоб відособигі4 
своїх робітників від міського пролетаріату, посіяти в їх рядах 
недовір'я.

13 жовтня в ЄлисаветградІ відбулася загальноміська робітнича демон
страція на знак протесту проти царською маніфесту. Але робітник»: заво
ду Ельворті, заспокоївшись недавньою страйковою перемог.чо, не беруть 
участі у демонстрації. Цим скористалися місцеві власті. Переодягнутих) 
поліцаїв і чорносотенців, що розстрілювали демонстрацію біла заводу0 
попи з провокаційною метою оголосили сльвортівцями. Але справжнє лица 
погромників робітники розгадали, бо серед убитих і поранених 
вариші по меху, що активно в момент кровопролиття виступили 
демонстрантів.

Збройне повстання, що готувалося Слисавстг радськнм 
РСДРП на ірудеш. 1905 р. через розкольницькі дії меншовиків,

комі тегом 
_ __ ___ __  __ ... ...... _ . .... __ __ зірв.іііосі»»
Створену з ініціативи більшовиків Єлисаяегградську Раду робітничих де
путатів; заарештовано.

В 1906—1907 роках революцій в країні йде на спад. Проте, відступаючі^ 
пролетаріат продовжував уперту боротьбу. У ці роки робітники заводу 
першими на заклик більшовиків стали пряпшіяти роботу для відзначення 
свого пролетарського свята — і Травня. Вони протестували проти розгу* 
лу чорносотенців і їх звірячого знущання чад трудящими. Якраз иа ці.о-> 
му грунті 25 червня 1901} р. на заводі Вльлоріі відбувся перший політич* 
ний страйк. Того дня чорносотенні хулігіни побили, а потім заарештува
ли робітника Курбатова, його товариші масово припинили роботу < зажа
дали арешту хуліганів і звільнення із заводу всіх членів чорносотенного 
«Союзу руського народу». З цього приводу г.они зібралися в театрі і про
вели мітинг. У прийнятій ні ньому резолюції вони також висловили про
тест проти суду над Петербурзькою Радою робітничих депутатів, »аявин- 
ши, що це суд над усім пролетаріатом Росії. Знявши головні убори і спі
ваючи пісню сВы жертвою пали...», робіт.гаки вшанували пам'ять рево
люціонерів, що загинули в боротьбі за свободу. Тільки під загрогоч» за
стосування зброї робітники розійшлися по домівках.

Все це було поштовхом до тою, що застрайкували робітники май«» 
всіх підприємств Єяисанетграда. А коли машинобудівники заводу Яскуль- 
ського через день застрайкували знову, то робітники заводу Ельворті ви
явили бажання підтримати їх матеріально.

Налякані таким поворотом справи, місцеві власті змушені були із* 
арештувати своїх же провокаторів — погромпиків-чорносотеїіців.

Влітку 1906 р. робітники машинобудівних заводів Єлисаяет-і 
града добиваються дозволу створити свою профспілку, продов
жують протестувати проти розбійниц-кої діяльності чорних со
тень, які чинили в місті погроми, грабежі і вбивства. В листі до 
депутата Державної думи вони назвали чорносотенний «Союз» 
розбійницьким кодлом. Через місцеву газету робітники протес
тують проти заклику реакційної газоти «Московское Вече» до 
міжнаціональних, братовбивчих погромів, грабежів, насильств і. 
ставлять категоричну вимогу: притягти до судової відповідально
сті як редактора, так і осіб, що пошиоююгь газету.

У другій половині *907 р. революція під ударами реакції 
припинилась. Та більшовики і передові робітники вірили, що сто - 
липінська реакція не зможе надовго зупинити розвиток рево
люційного руху. І вже наприкінці '910 о. Росія вступила в смугу 
нового революційного піднесення. В цей час, насичений класо-« 
зими боями єписааегградських пролетарів, за робітниками заво
ду Ельворті остаточно закріплюєтеся авангардна роль. Вони, яіс 
відзначала центральна більшовицька газета «Звезда», першими 
в місті відгукнулися на ленський розстріл робітників, що стався 
4 квітня 1912 р.

Правду про події на Лені робітники Єлисаветграда взнали 
через тиждень з більшовицької газети «Ззезда». В той же ден!»' 
на знак протесту і трауру машинобудівники зазоду Ельворті са
мочинно припинили роботу і половину робочого дня не ІфІЦКИ 
вали.

Знову, як і о 1905-му, наляканий пИіірпем^ць піратив спокій. Та < Ір
ій е було «отроду. Небувалої гостроти па заводі набули події в трлшіС 
1912 р. Приводом до них послужив Ініїнденг, що стався ЗО квітня. Цього 
дня робітник слюсарного цеху Іван Нестеренко звернувся до старшої* 
майстра Тоердоступа з проханням доіаолпти йому, в зв'язку з с мерле 
брата, не з’явитися першого травин на роботу. Як тільки вік натякнув 
при цьому, що може першої о травин взагалі робіт на заводі не буде, ха
зяйський прихвостень двічі вдарив 1. Нестеренка і виштовхнув його в 
контори. А керуючий заводом зараз же звільнив робітника.

Протягом трьох днів на заводі трив їло обурення свавіллям зухналид 
адміністраторів. А 4 травня всі 2020 робітників застрайкували, вимагаючи 
звільнення Твердо»*.тупа з посади майстра, підновлення на роботі І. Не
стеренка, ввічливого ставлення до робітників і т. ііі. Від кожного цеху бу
ли визначені представники страйкарів, що вели переговори з алмічістра- 
цією. Від слюсарного, наприклад, — Григорій Іванов, під столярного —« 
Георгій Стецепко, віл токарного — Яків Нікігін, від Інших — Які? Шпиль
ко, Стенай Сривков і Микола Косолапов,

Кореспондент більшовицької газети яскраво передав настрій 
страйкарів, що вперше за всю історію заводу виступили так ор
ганізовано і дружно. «Веселі, збуджені обличчя, лунають радісні 
вітання... Настрій бадьорий. Усі впевнені в благополучному за
кінченні страйку... Робітники, розбившись на групи, читають 
«Правду» і «Невскую звезду» і все це таі< спокійно, неначе нічо
го істотного не відбулось.

Другого дня страйку умовляти робітників «а завод прибули старший 
І місцевий фабричні Інспектори. Але їх старання були марними. Та осі. 
натовп тід якусь мить затих, 1 з уст в уста пішло: «Сам Іде!..» За кілька 
хвилин перед натовпом стогів затягнутий в мундир жаб'ячого кольору Ро
берт Ельворті. А поряд з ним — поліцмейстер. «Сэм» (так робітники па- 
зикали власника заводу Роберта Ельворті) єлейно зітхнув І почла іомн 
рити споїм улюбленим манером — іиглктми та загадками. Що, мовляй» 
буде, коли иін зовсім закрий завод, і хто від цього потерпить? А далі, 
викидаючи останній комір, повів мову, що маг намір в майбутньому щік 
робітників, які чесно й тихо працюватимуть, не бунтуватимуть зробити 
акціонерами, тобто співвласниками заводу, які одсржусаіимуи/свою ча
стину інрнбугкіа відповідно до заслуг.

Як тільки Ельвбрті скінчив, з усіх ііііфів ноійрадіїсії репліки ш'нукіг. 
запитання. ’••••,•. і . • ■ < « . •' - .і ■: з І г; ■ ! : • і- і

’ “:Доб|'с брен:еі{і, да правд«; не. схоаавщ під лиеяштф хвіст...
кіба вже раз цей упир мазав медом по. губах, та в рот <іе лошь* ДЛЛОї

и.ін ) ; (Далі буде), л .
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Хід поновлення передплати 
на газету „Молодий комунар“

(СТАНОМ НА 25 ТРАВНЯ)

Райони
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Олександрівський 113 107 4
Пстрівськиїі 29 20 9
Ульяновський 58 34 24
Новгородківський 65 35 зо
Вільшанський 59 23 36
Новоархангельський 151 92 6’3
Знам’янський і 73 78 95
Кіровоградський ЗО 6 24
Компаиіївський 35 7 28
Новомиргородський 67 15 52
Бобрпнецькнй 73 20 53
Добровелнчківський 141 52 89
м. Кіровоград 339 90 249
Устннізськнй 98 25 73
Олександрійський 183 27 156
Долігнський 209 42 267
м. Олександрія 236 73 198
Голованівський 92 9 83
Маловнсківський 61 6 56
Світловодський 436 44 392
Новоукраїнський 120 7 113
Онуфріївськніі 50 4 46
Гайворонськнй 211 7 204

Нині йде поновлення пе
редплати на газети та жур
нали на друге півріччя. Від
падання певної кількості 
раніше передплачених ви
дань — справа цілком за
кономірна.

На півроку, наприклад, 
передплачують молодіжну 
пресу випускники шкіл. Апе 
й тут можна зробити ви
сновок про організаторську 
роботу комсомольських ко
мітетів. Якщо в Гайворо.ч- 
ському районі із 211 відпа
даючих екземплярів облас
ної молодіжної газети по
новлено лише 7, то з пев
ністю можна твердити, що 
цим питанням комсомоль
ський актив ще, по суті, не 
займався.

Молодіжне видання — 
кожному юнакові і дівчині! 
Під таким девізом’ мають 
здійснювати комсомольські 
комітети свої заходи щодо 
якомога повнішого наси
чення організацій моло
діжною пресою.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, і ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.45 — Кольоооис
телебачення. Для дітей. «Умі
лі руки», (ЛІ). 10.15 — Котьо- 
ровс телебачення. Художній 
фільм. (М). 11.30 — «Індуст
рія — океану». (М). 12.00 — 
«Музична афіша». (М). 12.50
— Новини. (М). ю.ОО — П’є
си Л. П. Чсхова. Передача 
перша. (М). 17.00 — За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. Тележурнал «Сільські 
обрії». (К). 17.45 — Телена
рис «Мої, братове, дерева». 
(К). 18.00 — Для дітей, «Дру
жать діти всієї землі». Кон
церт. (Донецьк). 18.30 — На
ші гості. (К). 18.40 — «Пра
цею звеличені». (Дніпропет
ровськ). 19.00 — Інформаційна 
програма «Вісті». (К). 19.30
— День захисту дітей. «Хай
.завжди буде сонце»'. (К). 
20.15 — Естрадний концерт. 

(Львів). 20.45 - «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 Т„пПр22 
грама «Час». (М). 21.30 
Хронікально - документ а л ь- 
ннй фільм «Дорогою бать
ків». (М). 22.30 - Кольорово 
телебачення. Концерт артис
тів балету. (М). 23.05 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «У кожному малинку
— сонце». (ЛІ). 17.30 — «На
ука сьогодні». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.10 — Програма 
телевізійних документальних 
фільмів. (М). 19.00 - «За ва
шими листами». (М). 19.25 — 
Художній фільм «Петро І». 
Друга серія. (М). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ). 21-30
— Кінофестиваль, приспліе- 
ний 50-річчю утворення СРСР. 
Художній фільм «Сім’я Ко
цюбинських». 1 серія. (К). 
22.35 — Вечірні новини. (К).

П’ЯТНИЦЯ, 2 ЧЕРЗНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00 — 
«У світі науки і техніки». 
(М). 16.30 — «Розповіді про
професії». (М). 17.00 - Теле
журнал «Старт». (К). 18.00
— «Хроніка тижня». (Кірово
град). 18.10 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.30 — «Екран 
молодих». (Одеса). 19.00 — 

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Інформаційна програма «ВІЙ 
ті». (К). 19.30 - «По КОНДОМІ 
цих залах Києва». (К).
— «Цілющі джерела КривбіІ^ 
су». (Дніпропетровськ). 20.4$
— «На добраніч, діти!». Ш* 
21.00 — Програма «Час». («їм. 
21.30 — Кольорове телсбацйі» 
ня. Вечір наукового кіно. (К)« «_ 
22.15 — «Золоті ключі». «Т.ІІ?, 
чина 1 музика». (Львів). 23.00
— Вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00
— «Об’єктив». Передача ДЛЯ 
фотолюбителів. (М).
Кольорове телебачення. ДЛЯ 
дітей. «Подорож у казкУ/Л 
(М). 18.00 — Новини. (МЬ
18.10 — «Зарубіжні гості Мб$». 

квн». (М). 18.30 - Концерт 
учасників художньої самоді
яльності. (Волгоград). 19.15 $ 
«Генерал Заімов». (М). 19.50
— Художній фільм. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 2^30
— «Музика для всіх нас»І,
(М). 22.45 — Спортивні нові|? 
пи. (М). 23.00 — Кольорові
телебачення. Концерт хору 
російської пісні Всесоюзного 
радіо і телебачення. (М). 23.45
— Новини. (М).

З
Інгульське сільське професійно- 

технічне училище № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1972—1973 навчальний рік:

на курси трактористів-машиністів широкого профі
лю (строк навчання 2 роки, приймаються юнаки та 
дівчата віком 15 років з освітою 8, 9, 10 класів);

на курси трактористів 3-го класу (строк навчання
1 рік, приймаються юнаки та дівчата віком 17 років);

на курси трактористів (строком навчання 6 місяців, 
приймаються юнаки і дівчата віком 17 років);

на курси шоферів-спюсарів (строком навчання 
1 рік, приймаються особи віком 17 років і сттрше). 
Для демобілізованих з лав Радянської Армії строк 

І навчання 8 місяців, стипендія 76 карбованців.
В училищі організовано консультаційний пункт 

Устинівської заочної середньої школи, де учні мо
жуть навчатися у 8, 9, 10 та 11 класах загальноос літ
ньої школи.

Для вступу в училище потрібно подати такі доку
менти: заяву на ім’я директора, направлення рад
госпу чи колгоспу, свідоцтво про народження або 
паспорт, свідоцтво про освіту, характеристику зі іико- 

! ли, довідку про стан здоров’я, довідку з місця про- 
.1 живання, довідку про склад сім’ї, 6 фотокарток роз

міром 3X4.
Прийняті до училища забезпечуються стипендією 

розміром 10 карбованців на місяць, сімейні — 20 кар
бованців на місяць, спецодягом та гуртожитком.

Документи приймаються щодня. Початок занять 
після укомплектування груп.

Адреса училища: с. Інгульське, Устинівського ра
йону.

ДИРЕКЦІЯ.
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МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 72 
м. Свердловська Ворошиловградської області (Донбас)

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
До училища приймаються юнаки віком від 16 до 

28 років з освітою 8—10 класів без вступних екза
менів.

Училище готує високооплачузаних робітників з та
ких професій:

З 6-місячним строком навчання:
машиністів прохідників гірничих розробок, гірни

чих робітників широкого профілю (з виплатою сти
пендії розміром 100 карбованців на місяць протя
гом навчання).

Примітка: приймаються лише юнаки, демобілізо
вані з лав Радянської Армії, незалежно від строку 
демобілізації.

З строком навчання 1 рік:
машиністів-прохідників гірничих розробок, гірни

чих робітників широкого профілю, машиністів шахт
них машин та механізмів (від 17 років і старших).

З строком навчання 2 роки:
електрослюсарів дільниці, машиністів електрово

зів, машиністів шахтних машин та механізмів, маши
ністів стругових установок та вугільних комбайнів 
(віком 16 років).

Разом з атестатом про обрану професію, учні ма
ють можливість одержати й атестат про середню 
освіту,

Вступники повинні подати такі документи: заяву 
на ім'я директора, автобіографію, 6 фотокарток 
розміром 3X4 см, довідку про склад сім’ї, довідку 
з місця проживання, медичну довідку форма 
№ 286, документ про освіту.

Приписне свідоцтво, паспорт, військовий квиток 
пред’являються особисто (якщо немає паспорта, 

необхідно мати довідку правління колгоспу лро те, 
що воно не заперечує про виїзд на навчання).

Заняття починаються з 1 вересня.
Примітка: ті, хто з певних причин не змогли при

їхати до 1 вересня, можуть прибути на другий потік 
— до 1 жовтня.

Зараховані до училища забезпечуються безплат
но: форменним обмундируванням, триразовим хар
чуванням, користуванням культурним інвентарем, 
гуртожитком і постіллю, підручниками, учням щомі
сячно виплачується 1/3 заробітної суми під час ви
робничої практики.

В училищі працюють військово-технічні гуртки: 
радіотелеграфістів, телемайстрів, стрілецький; сім 
спортивних секцій. Такі, як: боксу, боротьби, фут- 
бола, волейболе та інші.

Учням, котрі закінчили училище, надаються такі 
пільги: час навчання в училищі зараховується в за
гальний трудовий стаж, відмінники навчання мають 
право вступати у вищі та середні навчальні заклади, 
по закінченні училища учням надасться платна від
пустка за рахунок підприємства на 24 робочих дні, 
батькам та родичам учнів надаються пільги по сіль
ськогосподарських податках, учням відділення з 
строком навчання 2 роки надається відпустка взим
ку на 12 календарних днів, влітку — на 43 дні, уч
ням строком навчання 1 рік, надається зимова від
пустка на 12 календарних днів.

Адреса училища: м. Свердловськ, Ворошилов
градської області, шахта № 10 імені Володарського, 
міське профтехучилище № 72.

ДИРЕКЦІЯ.
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Капітанівське міське професійно-технічне училище № 10
оголошує прийом учнів па 1972—1973 навчальний

Училище готує кваліфікованих 
робітників для цукрової промис
ловості таких спеціальностей: 

апаратник варки цукру — слю
сар; центрифугувальник — слю
сар; сатуратчик — штукатур-ма
ляр; оператор фільтрів — штука- 
тур-маляр; випарник-муляр; бри
гадир вапняно-випалювальної пе
чі — муляр: набирач дифузійних 
ножів — електрогазозварник; опе
ратор дифузії — електрогазо
зварник; електромонтер; слюсар 
контрольно - вимірювальних при
ладів і автоматики; набирач ди
фузійних ножів — токар по ме
талу; оператор дифузії — токар 
по металу; центрифугувальник — 
столяр; апаратник варіння цукру 
— столяр.

В училище приймаються юнаки 
і дівчата віком з 15 років, які за
кінчили 8, 9, 10 класів, без вступ-

них екзаменів, за конкурсом по 
оцінках, які вказані в документах 
про освіту; в групу електрогазо
зварників приймаються тільки 
юнаки віком з 16 років; в групу 
електромонтерів — юнаки і дів
чата віком з 16 років.

Учні забезпечуються безкош
товно триразовим харчуванням, 
одягом, натільною білизною, 
взуттям, комплектом постільної 
білизни і одержують третину за
робітку в період практики.

Гуртожитком в першу чергу за
безпечуються сироти і діти інва
лідів Вітчизняної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня 

школа.
Вступникам слід подати такі до

кументи: заяву на ім’я директора 
із зазначенням обрзної спеці
альності, свідоцтво або атестат

Наша адреса і телефони
316050 ГСЛ, Кіровоград-50, еуп. Луначгрського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36.

. пк л’-.рля Індекс 61197.

рік
про освіту, паспорт чи свідоцтво 
про народження (якщо не випов
нилось 16 років), характеристику 
зі школи або місця роботи, до
відку про стан здоров’я (форма 
286), довідку з місця проживання 
із зазначенням складу сім’ї, авто
біографію і шість фотокарток 
розміром 3X4 см.

Всі вступники проходять співбе
сіду з членами приймальної комі
сії, приїзд на яку в строки, за
значені у виклику, чи вказані осо
бисто при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серп
ня. Початок навчання — 1 верес
ня 1972 року.

Адреса училища: селище КапЬ 
танівка Новсмиргородського ра
йону Кіровоградської області, 
МПТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Дими гроза, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкп. 2.

Тираж 56 300.Зам. № 10791,

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ХОЛОДИЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ:
Денне навчання

факультет холодильних машин;
факультет глибокого холоду і криогенної техніки; 
теплофізичний факультет;

Навчання без відриву від виробництва
Вечірній і заочний факультети в м. Одесі, а та

кож загальнотехнічний факультет з відділеннями в 
містах Одесі, Первомайську, Ізмаїлі. При загально- 
технічному факультеті в м. Первомайську є вечірнє 
відділення.

Інститут готує Інженерів-механіків холодильників 
широкого профілю для всіх галузей промисловості, 
альського господарства, транспорту, торгових під
приємств, проектних організацій, науково-дослідних 
інститутів І лабораторій. ■ «имі|мпил
. Заяви і документи подаються або висипаються не 
їм я ректора інституту в такі строки:

на вДеЄчіомЛаВЧаННЯ ~ 3 20 ЧЄРВНЯ П0 31 лиг,ня;
на вечірнє і заочне навчання до 31 липня.

нп ?УГ ппЄ7лаМЄНИ провоДяться: на денне відділен
ня з 1 по 20 серпня. На заочне і вечірнє -о де
кілька потоків з 15 травня по 20 серпня.
ся зв 2ІХУпоазо\еТрпДнЄя?ТІВ Н3 ПЄРШИЙ КУРС прово«итья 

г Л»Г'п*КаМИ ^веРтатися на адресу: 270000, м. Оде
са вул. Петра Великого, 1/3, технологічний інститут 
холодильної промисловості, приймальна комісія.
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