
В ЦКЛКСМУ

НАГОРОДИ ДО СВЯТА
За велику організаторську і масово-політичну ро

боту по мобілізації комсомольців та молоді на ви
конання народногосподарських завдань та з нагоди 
Дня радянської молоді ЦК ЛКСМ України прийняв 
постанову про нагородження ряду комсомольських 
організацій і комсомольсько-молодіжних колекти
вів.

Перехідним Червоним прапором ЦК ЛКСМ Украї
ни нагороджено:

первинну комсомольську організацію Кіровоград
ського ордена «Знак Пошани» заводу тракторних гі
дроагрегатів (секретар В. Дубннцьинй];

Світловодську міську комсомольську організацію 
(секретар В. Петраков];

первинну комсомольську організацію локомотив
ного депо станції Знам'янка (секретар С. Анто
ненко].

Перехідним вимпелом ЦК ЛКСМ України нагород
жено:

комсомольсько-молодіжну бригаду автоматників 
цеху металевих виробів ордена Трудового Червоно
го Прапора заводу «Червона зірка» (бригадир О. За
віяв);

комсомольсько-молодіжний колектив молочното
варної ферми колгоспу «Більшовик» Устинівського 
району (групкомсорг Р. Захарова).

ТРАКТОРИСТКИ
Вперше з Бобринецького сільсько

го профтехучилища вийшли механі
затори, які разом із спеціальністю 
здобули середню освіту.

(Репортаж, про запуск читайте па 2-й стор.).АБІТУРІЄНТ-72
Коли йдеться про абітурієнта, то хочетіся обов'яз

ково визначити, чим сьогоднішній кандидат у студен
ти різниться від минулорічного. Тож не зайвим буде 
невеличкий аналіз, зроблений а перші дні вступних 
екзаменів у педагогічному інституті ім. О. С. Пушкіна.

Що найбільше кидається у вічі, це значно вищий 
рівень загальноосвітньої підготовки випускників шкіл. 
Боротьба за глибокі і міцні знання, яка набула широ
кого розмаху в школах, якісно позначалась на учнях; 
Вагоміший багаж знань мають випускники сільських 
шкіл, і це видно з результатів екзаменів. Так, випуск
ниці Добровеличківської школи-інтерчату Раїса Зубко 
та Таня Музиченко, Покровської СШ Лариса Щерба
кова одержали на екзамені з провідної дисципліни 
найвищу оцінку.

Популярнішим, що видно по кількості заяв, став 
факультет фізичного виховання. Третину заяв на му
зично-педагогічний факультет подали >чні із сіль
ської місцевості. Отже, розширення останніми рока
ми сітки музичних шкіл в районах області не тільки 
сприяло естетичному вихованню дітей, а й дало змо
гу їм підготуватись до вступу на цей привабливий фа
культет.

Загалом, для вступників створено хороші умови. 
Викладачі інституту просели роз'яснювальну роботу 
серед молоді. Районні комітети комсомолу направи
ли цього року на навчання по комсомольських путів
ках ЗО кращих юнаків і дівчат. При інституті працю
вали місячні підготовчі курси для сільської молоді.

Цьогорічний конкурс дещо вищий, ніж у попередні 
роки. А це дасть змогу відібрати для навчання в ін
ституті найбільш підготовлених випускників середніх 
шкіл, вчорашніх робітників, хлібсробів.

Б. ПЕТРЕНКО.
м. Кіровоград,

Цьогорічних жнив комсомолець Володимир ЗАИ- 
1ЕНКО став першим серед комбайнерів колгоспу 

імені XX з'їзду КПРС — Кіровоградського району і 
перший секретар райкому комсомолу Вікторія ФЕ~ 
ДОРОВСЬКА вручила йому перехідний Червоний 
вимпел (фото вгорі). Праворуч — Володя на си
лосуванні кукурудзи. / тут він показує зразок удар
ної праці.

Фото В. КО ВЛАДА.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

В обкомі КП України відбулася 
нарада керівників обласних ідео
логічних організацій.

Начальник обласного управління 
культури Ф. О. Цмгульський, від
повідальним секретар обласної ор
ганізації товариства «Знання» О. І. 
Санін, начальник обласного управ
ління кінофікації В. М. Гермая, ре
дактор обласної газети «Кірово
градська правда» А. П. Мостовий, 
начальник обласного управління 
профтехосвіти Т. К. Яровий зро-

били інформацію про роботу 
відповідних організацій по вико
нанню Постанови ЦК КПРС «Про 
підготовку до 50-річчя утворення 
Союзу PCP». Поділившись набутим 
досвідом у проведенні масово-по
літичних заходів, тозариші розпо
віли про найближчі плани по вико
нанню завдань в галузі інтернаціо
нального виховання трудящих, 
зробили аналіз недолікам, які 
зустрічаються в ідеологічній ро
боті.

ВОНИ СЬОГОДНІ ПЕРШІ
Комсомольсько-молодіжна тракторна бригада кол- 

госпу імені Ульянова Ульяновського району (БРИ
ГАДИР АНАТОЛІЯ ХАРКАВИП). СКОСИЛА 1278 
ГЕКТАРІВ, НАМОЛОТИЛА 48 659 ЦЕНТНЕРІВ 
ЗЕРНА.

ГРИГОРІЙ НАЗАРЕНКО з колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бобринецького району. СКОСИВ 212 
ГЕКТАРИ, НАМОЛОТИВ 6913 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

ВОЛОДИМИР НАУМОВ з колгоспу імені Шевчен
ка Бобринецького району. СКОСИВ 205 ГЕКТАРІВ, 
НАМОЛОТИВ 6325 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

Комсомольсько-молодіжна тракторна бригада з 
колгоспу «Дружба» Новоукраїнського району (БРИ
ГАДИР МИКОЛА ДАВИДОВ). СКОСИЛА 632 ГЕК
ТАРИ, НАМОЛОТИЛА 15 113 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

ОЛЕКСАНДР ПІВГОРАЦЬКНИ з колгоспу імені 
XX з’їзду КІ1РС Новоукраїнського району. СКОСИВ

Секретар обкому КП України 
Д. С. Сиволап розповів про робо
ту липневого Пленуму ЦК МП Ук
раїни, визначив конкретні завдан
ня по дальшому поліпшенню ма
сово-політичної роботи в масах по 
гідній зустрічі знаменної дати в 
житті радянського народу —• 
50-річчя створення Союзу PCP.

В роботі наради взяв участь за
ступник завідуючого відділом про
паганди і агітації обкому КП Ук
раїни І. П. Оліфіренко.

166 ГЕКТАРІВ, НАМО
ЛОТИВ 5877 ЦЕНТНЕ
РІВ ЗЕРНА.

Комсомольсько - моло
діжний екіпаж колгоспу 
імені Калініна Новоукра
їнського району, ОЧО
ЛЮВАНИЙ АНАТОЛІ
ЄМ СЕРЕДНІМ (поміч
ник Віктор Вовк, шофер 
Микола Бакума). СКО
СИВ 200 ГЕКТАРІВ, НА
МОЛОТИВ 5400 ЦЕНТ
НЕРІВ ЗЕРНА.

ВАСИЛЬ КАПЛ1Й з колгоспу імені Ваіугіна Но
воукраїнського району. СКОСИВ 161 ГЕКТАР, НА
МОЛОТИВ 5243 ЦЕНТНЕРИ ЗЕРНА.
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ТІАЙЛЮДНІШЕ місце на 
■й"а жнивах — без сумніву, 
колгоспний тік. Першими 
тут з’являються вагарі, щоб 
кожен кілограм хліба на су
ворому обліку був. Услід за 
ними до роботи приступа
ють ті, хто очищас зерно, 
сушить, сортує. І коли в 
воротах зупиняється пер
ший грузовик з хлібом, — 
значить робочий день жнив 
у повному розпалі.
\ Но порушився цей уста
лений розпорядок в колго
спі імені Куйбишева. І тіль
ки нова людина помітить: о 
йайлюднішому місці тут є 
йде більш людне — це то- 
|<ова вагарня. Перш ніжста- 
тй до роботи, обов'язково 
Заходять сюди. На незапла- 
новану п’ятихвилинку «зби
рає» стенд, по-бойовому 
Пофарбований у червоний 
Колір і з такою ж бойовою 
назвою «Агіткультпост». І 
завжди виникає наближено 

МИВА- 

№А

ВСЕСОЮЗНИЙ
ЗЛІТ ПІОНЕРІВ

В Артеку ось уже кілька днів 
тривав Всесоюзний зліт піонерів. 
Третій день зльоту пртеківці назва
ли «Днем бойової слави». Рано- 
вранці вони разом з зарубіжними 
делегаціями дитячих і молодіжних 
організацій вирушили в Севасто
поль, в гості до військових моринів 
Чсрвонопрапорного Чорноморського 
Флоту.

Перша зупинка біля Сапун-Гори. 
На урочистій лінійці піонери слуха
ли розповіді ветеранів, учасників 
героїчних боїв. До величного обе
ліска юні ленінці поклали гірлянду 
слави. Біля Вічного вогню хвилиною 
мовчання вони вшанували пам’ять 
загиблих героїв.

Урочисті лінійки пройшли також 
на Малаховому Кургані, на Граф
ській пристані та в Інших Історич
них місцях Севастополя.

Опівдні тисячі червоногалстуковик 
хлопчаків І дівчаток, одягнених в

святкову артскіаську форму, запов
нили Приморський бульвар 1 набе
режну. Воїни-чориоморці _ проде
монстрували дітям свою бонову вн
учку, показали висадку морського 
десанту. З морської пучини звівся 
цар морів і океанів Нептун зі своєю 
свитою. Вийшли на пірс і 33 бога
тирі.

В другій половині дня в Будинку 
офіцерів флоту артеківці зустрілися 
з ветеранами громадянської і Вели
кої Вітчизняної воєн, з відмінника
ми бойової і політичної підготов*». 
Піонери були бажаними гостями па 
бойових кораблях 1 и частинах 
флоту. « л г.Урочистим фіналом «Дня бокової 
слави» був марш дружин до лам ят- 
лика В. І. Леніну. Піонери поклали 
квіти і від Імені 25-мільйонної армії 
своїх ровесників дали клятву: «До
рогою слави іти — завжди готові!».

У яскравому святі юності беруть 
участь посланці всіх союзних рес
публік, представники дитячих І 
юнацьких організацій з 48 зарубіж
них країн.

(Кор. РАТАУ).

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ , Л . і 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

До змагання— 
щоденна увага

20 липня ноша газета критикувала Ма- 
ловнсківський райком комсомолу за недо
статню увагу до змагання молодих механі
заторів («Після дотику в четвер» ),

Кореспонденція обговорена на засіданні 
бюро РК ЛКСМУ і на нараді апарату рай
кому, критика визнана справедливою.

У відповіді на йдресу редакції перший 
секретар райкому А. Фадай пише: «Райком 
поліпшив організацію змагання. Щоденно 
надходили дані про хід збирання зерно
вих, систематично підбивались підсумки, 
вручався перехідний червоний вимпел».

Сподіваємось, що й у період заготівлі кор
мів, збирання врожаю цукрових буряків 
змагання молодих колгоспникія також буде 
центральним питанням роботи райкому.

ТРАКТОРИСТКИ

по
Годинах
© Штаб. Він всюди, 

/Допоможи, 
«Агіткультпост»!(

& Льодова вода
в 37-градусиу

; спеку
> .Останній сніп 

{^перший силос
С|одібна дискусія: «Моло
дець Кіндратенко! Знову 
Перший!», «Дивіться, • ну й 
■Дісталось Олексію! Розстро
яться хлопець, як приїде,..» 
їіХто ж сьогодні з вимле- 
ііом буде?».
■і'Щв напередодні 
комітеті колгоспу 
штаб жнив повинен 
це> «прив'язаний» 
Місця, а там,' де _____ ,___
те. Тільки так можна залиша- 
ТИСИ п курсі всіх подій і тіль
ки так штаб стане оперативним 
Керівником змагання. Тоді і 
Створили ударну групу «Агіт- 
цультпосту». В нього увійшли 
секретар комсомольської орга- 
кізації колгоспу Федір Ворона 
,ї два члени комітету: директор 
.'будинку культури Володимир 
Максименко та кіномеханік Іван 
.Коваленко,

'■ )■ Зранку представники посту 
приходили на тік чи не найпер- 
Вн» брали дані про збирання 

.Врожаю за минулий день у ва- 
japis Миколи Тсофілоонча Го- 
^ірскевича чи у Миколи Костян
тиновича Рогового. Тут же на 
вузькому столі нагарні і народ- 
Купалась найсвіжіша інформа
ція ходу збиральних робіт.

і 'і Вже до приходу робітни
ків току на стенді «Агіт- 
^ультпосіг» висіли листівки 
йХто попереду», «Щоден
ний інформатор соціаліс

тичного змагання на зби
ранні врожаю», «Тривожний 
сигнал» і «Блискавка».А ви
пускові поспішали далі — 
^ля них робочий день ТІЛЬ
КИ починався. Розмножува
ли «Щоденний інформатор» 
І тринадцяти екземплярах, 
Щоб потім доставити їх на 
кожен комбайн. День був 
розпланований по годинах, 
До дев'ятої ранку вручали 
едорехідні вимпели «За ви
сокі показники в соціаліс
тичному змаганні» шофе
рам на току. Опісля члени 
посту «сідлали» мотоцикла і 
(хали в поле. Прямо :біля 
Щ>мбайнів вручали почесні 
нагороди кращим женцям. 
ІІДоправда, іноді ті, що зма. 
Гались, «звільняли» тимча
сово пост від цих турбот, 
рік, 6 разів вимпел майо
рів на екіпажі Ф. В. Коно- 
грая і мого помічника — 
комсомольця Григорія Бур’- 
янського, 5 разів завойову
вав перехідну нагороду екі-

КОСОВИЦІ U 
вирішили; 

бути всюди, 
до одного 

найпотрібні-

паж В. П. Паскула й комсо
мольця Миколи Авраменка. 
/■СТАТИСТИКА жнив... Ма- 

буть, все підпорядкова
но їй в найгарячішу пору. 
Врахували це і в комсо
мольському штабі жнив: 
жодна зернина хліба не має 
пропасти, жодної згаяної 
марно хвилини. Такий під
хід і визначив місце штабу 
на жнивах — тільки в цен
трі подій, ні дня відпо
чинку. «

Якось біля вагопрї і машини 
зіскочив Григорій Васильович 
'Гребко. Комбайнер залишив аг
регат — значить щось трапи
лось. : .

— Що ж це за змагання?. — 
ледве, не в крик' ббурювався 
він, — По п’ятнадцять хвилин 
чекаю машини! Де тут пост?

Заспокоївшись, розповів, 
що на два комбайни дали 
одну машину, шофер, звіс
но, не встигає відвозити 
зерно. Тут же секретар 
комсомольської організації 
Федір Ворона випустив ли
стівку «Тривожний сигнал!» 
«Товариші! З вини завгара 
Гребенюка Івана Никифоро
вича простоює комбайн 
тов, Требка» — повідомля
ла зона і категорично закін
чувала: «Так працювати не 
можна!». До листівки піді
йшов секретар партійної 
організації Василь Іванович 
Земляний. По хвилі
мотоциклом сюди 
мовляв, читай і роби вис
новки. Той лаявся, знімав з 
себе вину, навіть на листів
ці спростування внизу до
писав: «Наряд на роботу 
дає головний агроном». Три
вогу підняв пост об 11 годи
ні, а через годину до ком
байна Г. В. Требка подали 
окрему машину.

До таких крайніх заходів чле
ни штабу вдавались нечасто. 
Іноді вистачало просто вимог
ливого слова і, як завжди, ска
паного вчасно. Федір Ворона 
розповів такий випадок. Він з 
Володимиром Максименком — 
членом штабу жнив об’їздили 
комбайни. З машини водія В. Л. 
Литвина, помітили, сиплеться 
зерно. Зупинили, примусили 
крити щілини тимчасово. А 
тім простежили, щоб водій 
забивая щілини фанерою, 
у ВИПАДКАХ, коли шта-

,.,.бу і посту погрібна бу
ла допомога, скликався весь 
комітет. Тоді вже неспокій 
починався для багатьох. 
Прожекторист Олена Поно
маренко — колгоспний аг- 
роиом-овочевод з чергово
го рейду привезла скарги 
комбайнерів на неувагу до 
них працівників торгівлі. 
Терміново скликали засі
дання комітоту, і роботи 
вистачило всім. Один пі
шов до секретаря партій
ної організації просити ма
шини, другий — домовля
тись з торговельними ор
ганізаціями, разом вже 
вантажили товари. Через 
день буфетниця їдальні 
комсомолка Галина Ворона 
частувала комбайнерів пря
мо в полі фруктови/ли на
поями і квасом на 
Відтоді такі виїзди 
рювались не раз.

Днями кращий водій 
рій Яременко (зайняв __
місце на перевезенні зерна) до
ставив у контору колгоспу ос
танній сніп пшениці. За тради
цією його вручать на вечорі 
«Хвала рукам, що пахнуть хлі
бом» першому комбайнерові се
ла. А ще водії Григорій Яре
менко, Василь Поліщук і Іван 
Осика одержать на вечорі 
«Комсомольську премію за ус
піхи на жнивах». Встановлена 
така комітетом комсомолу вже 
другий рік. <

А колгоспний тік, як і ра
ніше, найлюдніше місце. На 
вагах сьогодні зупиняються 
машини, доверху наповнені 
силосом. Пішли зелені жнй- 
ва. Біля силосної ями з’я
вився свіжопофарбований 
стенд «Агіткультпост», пер-, 
ші листівки на ньому.. Ось 
поблизу загальмував мацги-. 
ну вже літній водій Олек
сандр Олександрович Во
ловик:

—- За силос тоже бороть
ба, як на жнивах?

—- А як же інакше? — за
певняє Федір, всюдисущий 
комсомольський секретар.

механізаторів) училище дуже прихи
лилося до того слова. Першим а рес
публіці прийняло дівчат, першим пе
рейшло иа трьохрічний строк навчан
ня, запровадивши загальну середню 
освіту. А це означає, що молоді, кот
ра закінчує профтехучилище, відкри
та пряма дорога до вузу. Цього року 
лише в Бобринці здобувають механі
заторську спеціальність 60 дівчат.

Нарешті ми маємо змогу почути 
кілька слів з вуст Раї Білоциці і Такі 
Місюри.

— Мрія моя подвійна, — почала Таня. —• 
Я повертаюсь у свій колгосп Імені Чкалова 
Петрівського району. Хороший там голова, 
Анатолій Іванович Мамулат, правління мо
лоді відкриває широку дорогу. Ну, й праг
ну заочно закінчити сільськогосподарський 
Інститут.

— А п хочу на стаціонар. В технікум, — 
ділиться планами Рая. — Коли ж не по
щастить, тоді працюватиму на тракторі.

— Вузом марять мало не всі, — усміхає
ться секретар комсомольської організації 
училища Валентина Лснчеико. — Та

ких, хто б вважав помилкою своє навчання тут, нема. Кращі 
наші учні Валя Коваленко, Рая Фудер, Діна Шевченко, ві- 
риться, до б не були, не зганьблять честі батьків-хліборобів, 
рідного степового краю, навчального закладу, котрий дап їм 
почесну, народом шановану спеціальність. Загалом — випуск 
чудовий...

за
ло- 
110-

льоду, 
повто-

Грнго- 
перше

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосп імені Куйбишева 
Свігловодського району.

МИ ТІЛЬКИ-НО присіли, я ще й не встиг закінчити 
перше питання свого інтерв’ю, як Таня й Рая за

гукали:
— Ой, фотографуються! — і побігли до гурту дів

чат, котрі намагалися стати перед камероїр кіноопе
ратора з телестудії так, аби кожну було видно.

Юні, ще майже діти, при
брані у найкращі свої плат
тя, блузочки іі спіднички, 
ионн хвилювались, метуши
лись, таємниче, пошепки об
говорювали величезні секре
ти, збиваючись гуртом, осіб
но від юнаків. Це І є вони, 
трактористки. Ні. Машиністи, 
трактористи широкого профі
лю третього класу, які вод
ночас із механізаторською 
спеціальністю одержали ате
стат про загальну 
освіту.

Не відаю, чи 
Бобринецьке 
професійно-технічне учи
лище № 2, засноване 62

середню

завжди 
сільське

роки тому, настільки по
любляло слова «пер
ший». Та в позоєнні роки 
(за які, до речі, підго
товлено понад 11 тисяч

Разом з іншими закінчила навчання й Таллапл Попі-

щук гордість учнівського і педагогічного колекти
вів, чемпіонка республіки і країни серед молодих 
орачів сільських профтехучилищ,

...Надворі обладнали сцену, «партер» з рядіа Стіль. 
?хнІ вихован?’Шт Клопочуться майстри, вчителі, аніж 
їхні вихованці. Трохи сумно майстрові Леоніду Васи
льовичу Мельнику і класному керівнику ФаїмГварфо- 
ч~я' *XZ,XH” ,РУ"а "**•““* з РоХ

Почалось торжество, котре закінчиться впанЩ чі 
Ок°шиМ СОНЦЯ‘ ДиРект°Р Училища Павло Муратович 
Окшиян, потиснувши руку кожному УР °ВИ
вручив їм документи. Почуття розлуки 
лось. Пройнятий цим настроєм, батько 
чат мовив, ні до кого не звертаючись;

® ІВД ,ОТІПв “ІЛЬ1“

ди колгоспу'^екГхха"“3ду кп"сРБ?6оКи°Р‘Ю: 6рИГа" 
йону. Герой СоціалІстимЛЇ Праці с₽ОЄЧ^°Г° Р<" 
K’S ₽«°KOMyOB4nZai

ноі Ради депутатів трудящих Є°М £ИІіОнкомУ облас- 
гості. Взяв участь у святі ^аоаненк<> та інші
м. П. Громовий. секрету обкому комсомолу

Через п'ятдесят літ Раляигидг,..“.
свій віковий ювілей. Теперішні рН '■'О1ОЭ а>Дзначатима 
теранами. Вони вірять, Рщо зміна^"*" будутк? 8е" 
патрютичними почуттями й ДПЛ 3 ,Хня Н® збідніє ■ 
випускникам 2022 року, ' адресують палкого листа

вранці, зі 
_______і 

випускникові, 
загострюза- 

однієї з дів- 

років бути в

Иафото

п'ю освНуЧСВниз Тракториста-маіинн”стаРйКатеста1 Муратовя*

—----- Фого в КОВПАКА.



З серпня 19Ї2 року
*
------ ------ »МОЛОДИЙ. КОМУНАР" З стор.

32 роки гому, 3 серпня І940 року до 
складу Союзу PCP була прийнята Ли
товська Радянська Соціалістична Рес
публіка. А потім, 5 серпня сім’ю наро- 
дів-братів поповнила Латвія, 6 серп
ня — Естонія. Сьогодні ми розповідаємо

про одну з республік Прибалтики — 
Радянську Литву, зокрема про розквіт 
її національної культури, перетворен
ня, що сталися за роки Радянської 
влади.

СЕСВІТНЯ історія ще 
ніколи не бачила у 

взаємостосунках десят
ків націй і народностей 
такого нерушимого єд
нання інтересів і цілей, 
такого духовного зрід
нений, довір’я і взаєм
ної турботи, які постійно 
проявляються в громад
ському житті СРСР.

Розвиток громадсько
го, економічного і куль
турного життя нашої по
рівняно молодої Радян
ської республіки — Ли
товської PCP (Литва доб
ровільно ввійшла до 
складу СРСР в 1940 ро
ці) — характерний при
клад перетворення віч
но живих ідей ленінсь
кої національної полі
тики.

В роки Великої Вітчиз
няної війни, коли виник
ла реальна погроза іс
нуванню литовського на
роду, героїчна Радянсь
ка Армія, в рядах якої 
воювали і представники 
нашої республіки, забез
печила вільне майбутнє 
Радянської Литви. Про 
це молодому поколінню 
красномовно нагадують 
і партизанські намети, і 
квіти на могилах воїнів 
всіх радянських респуб
лік. Як символ благо
родства і вічної пам'яті 
героїзму радянських лю
дей створюється мону- 
мені в центрі Литви на 
честь Радянської Армії- 
визволительки. Знамен
но, що він буде відкри
тий у цьому році, коли 
відзначатиметься 50-річ. 
чя утворення СРСР.

Неоціненну допомогу 
подали нам братерські 
республіки у післязоєм- 
ні роки, Спустошено гос-

РАДІСТЬ Д Б ¥ Ж Б И
подарство, міста в руї
нах, спалені фабрики і 
заводи, поля всіяні міна
ми; загинули сотні тисяч 
жителів республіки. Не 
вистачало кадрів. Хіба 
підняти такий тягар було 
під силу одній республі
ці? Але в біді ми не за
лишились одні. Братер
ську руку допомоги про
тягнули Москва І Ленін
град, Баку і Тбілісі, Урал 
і Сибір. Вугілля і облад
нання, машини й тракто
ри широкою дорогою 
дружби прийшли в наш 
янтарний край. І респуб
ліка наповнилась силами, 
міцніла з року в рік, 
щоб, стати в ряд могут
ніх і розвинених радян
ських соціалістичних рес
публік.

Справжній переворот 
стався в культурі. Люди, 
особливо молодь, потяг
нулись до знань. Кому
ністична партія Литви 
здійснила велетенську 
роботу по консолідації 
прогресивних представ
ників старої інтелігенції, 
проявила справжню тур
боту про творчу молодь. 
Результат цієї турботи і 
уваги — активна участь 
усіх поколінь інтелігенції 
в культурному житті 
республіки. Важливе зна
чення мала допомога 
братерських республік в 
підготовці кадрів праців
ників мистецтв. Без цієї 
допомоги були б не
можливі сьогоднішні ус
піхи литовської радянсь
кої соціалістичної куль
тури, яка далеко пере-

Леигінас ШЕПЕТІС, 

міністр культури Литовської PCP

йшла кордони нашої 
республіки і стала відо
мою в багатьох зарубіж
них країнах. Риси про
вінціалізму і замкнутос
ті в рамках нашої нації, 
характерні для культури 
буржуазної Литви, що 
так турбували прогре
сивних діячів того часу, 
пішли в минуле. Суттєву 

(1а фото: один з позик житлових масиві» литовської столиці міста Вільнюса.

роль в цьому зіграла 
російська мова, з допо
могою якої кращі і най
більш зрілі твори литов
ської літератури стали 
відомими у всіх респуб
ліках Радянського Сою
зу і перекладені на мови 
соціалістичних країн, а 
також на інші л\ови 
світу.

Мистецтво Радянської 
Литви завоювало широ
ке визнання. У багатьох 
країнах Європи, США і 
Канаді, в Латинській 
Америці,-Австралії наші 
представники продемон
стрували успіхи музично
го мистецтва. Струнний 
квартет Державної фі
лармонії, солісти В. Дау- 
норас, Н. Амброзайгіге 
та інші стали перемож
цями міжнародних кон
курсів в Льєжі, Буда- 

пенні, Тулузі. У Франції 
виступив з концертами 
академічний народний 
хор пісні і танцю «Ле- 
іува».

Здавна республіка сла
виться як земля пісень, 
як «читаюча республіка». 
За останні роки зона 
стала «музейною респуб
лікою»: в 1971 році в 
музеях побувало 3,2 
мільйона відвідувачів. В 
республіці проводиться 
широка робота по охо
роні пам’ятників культу
ри, їх реставрації і ви
користанню. Копіткою 
працею реставраторів 
відроджуються цілі квар
тали унікального пам'ят
ника —« старої частини 
столиці республіки, па
м’ятники давнини в ін
ших містах. В 1973 році 
буде відкрито для відві
дувачів першу чергу му
зею народного побуту.

Успіхи народної куль
тури, народного мистец
тва нашої республіки 
значимі. Кожен десятий 
житель —- учасник ху
дожньої самодіяльності, 
тому й широко славить
ся Радянська Литва свя
тами пісні, які стали 
справді всенародними 
оглядами мистецтва.

В рік 50-річчл утворен
ня СРСР перетворюють
ся в життя широкі плани 
в усіх сферах культури 
і мистецтва. Виставки і 
авторські концерти, об
мін делегаціями, спеці
альні видання і експози
ції, гастролі кращих ко
лективів і виконавців —• 
це лише біжучий пере
лік тих заходів, перетво
ренням в життя яких 
зайняті працівники куль
турного фронту Радян
ської Литви. Рік піввіко
вого ювілею СРСР стана 
роком огляду досягнень 
культури республіки, ро
ком дальшого зміцнення 
дружби, поглиблення 
прогресу, взаємозбага
чення всіх культур соці
алістичних республік.

АПН.

ЛЮДИ З КРАЇНИ МУЖНОСТІ
(Г* ДАВНІ БОИОЗІ і революційні традиції радянських моряків були примно- 
*■* жені в роки Великої Вітчизняної'війни. В числі радянських червонофлот- 
ціп. які нещадно били ворога, були і ндші земляки. Серед них наш славний 
земляк, Герой Радянського Союзу Григорій Олександрович КУРОП’ЯТНИК. 
Протягом усієї війни катер, на якому служив Г. О.Куроп’ятник, завдавав 
дошкульних ударів фашистам з моря.

Один із найбільш смілпачх подвигів він здійснив у вересні під час супро
водження транспорту із зброєю і боєприпасами катером СК-065.

/..Море злегка штормило, вода 
заливала носову гармату.

Командир катера наказав поси
лити спостереження. Особливо 
пильно вдивлявся в нічну темрязу 
молодий старшина другої статті 
Григорій Куроп’ятник.

Коли на катер налітали фашист
ські стерв’ятники, Григорій не від
ривався від кулемета, поливаючи 
вооога нищівним вогнем.

Не раз влучна стрільба комен
дорів і кулеметників виручала 
екіпаж; не було досі випадку, щоб 
катер не пробився до захисників 
плацдарму...

Думки, забарвлені гіокою ос.мчтою 
війни, тривожать Григорія. Як на бать
ківщині, в Кіровограді? Там Григорій 
народився, там учився, там до призову 
на флот працював токарем на закоді. 
1 зринаюіь у пам’яті рідні, ровесники, 
друзі по школі, товариші по заводу. 
Згадуються такими, як залишив їх у 
І'їМ ооці, коли йшов на флотську служ
бу. Зустрітися б, поговорити 3 ними..', 
І тут болісно вражає серце Григорія ін
ша думка: в його рідному місті — лю
тий ворог, фашистські варвари чинять 
розбій, як худобу, женуть людей на 
катерп- в Німеччину. Чи живі мама, 
молодша сестра, що лишилися в окупо
ваному місті? Ось уже майже два рони 
від них — ніякої вісточки...

Спливала ніч. Розвиднялося. 
Один із сигнальників помітив си
луети двох торпедних катерів 
противника. Та лиш «Мисливець» 
розвернувся в атаку, еони зникли 
У морській далечині.

О пів на сьому ранку 25 берез
ня з явився перший літак. Він ішов 
на транспорт. З катера відкрили 
загороджувальний вогонь, і «Юн
кере» поспішив сховатися в безод
ні неба. Та через кілька хвилин 
ворожа авіація відновила свої 
атаки. На катер І транспорт один 
за одним пікірували бомбарду

вальники, налітали групами — по 
вісім, двадцять...

Зав’язався жаркий бій. Влучним 
вогнем комендори і кулеметники 
збили два літаки, але й катер бу
ло пошкоджено. У відсіки лину
ла вода, вийшов з ладу мотор. 
Матроси усувають пошкодження, 
мужньо борються за Ягивучість ко
рабля.

Поза група «Юнкерсів» налетіла на 
катер. Вода навколо кипіла, як у каза
ні. Вибухова хвиля зірвала носову 
гармату, зруйнувало місток, упав на па
лубу, скошений осколком, старшина 
першої статті друг і земляк Григорія — 
знам’янець Степан Скляр. Поранені по 
залишають бойових постів, моряки 
продовжують вести вогонь з кулеметів 
І кормової гармати, заступаючи літа
кам шлях до транспорту. Матроса Ма
рочка вибухова хвиля викинула в море. 
Поранений, він насилу доплив до кате
ра. вибрався на борт і знову став до 
гармати.

В розпал бою зрешечений прапор 
упав на палубу. Та буквально за хви
лину сигнальник Василь Потапов під
няв його на Іншому фалі, І він знову 
переможно замайорів над кораблем.

Уже другу годину не вщухав 
бій. Григорій не відходив оід ку
лемета. Не залишив його й тоді, 
коли осколком бомби йому аж 
до ліктя відірвало ліву руку. Од
нією рукою він продовжував стрі
ляти. Раптом побачив: на кормі 
загорілися димові шашки, що лет 

жали поруч з глибинними бомба
ми. Полум'я з великою швидкістю 
охоплювало асе навкруги, набли
жалося до бомб — катеру загро
жував вибух.

Комсомолець Куроп’ятников, па- 
ремагаючи пекучий біль, стікаючи 
кров’ю, напружив останні сили, 
доповз до палаючих шашок і хо
тів здоровою рукою викинути їх 
за борт, але вони були прив'язані. 
Тоді Григорій, обпалюючи лице, 
зубами перегриз вірьовки, звіль
нив ящики з шашками і викинув 
за борт. Загрозу загибелі катера і 
людей було відвернуто.

Відбивши атаки ворожої авіації, 
«Мисливець» продовжував йти курсом 
на Мисхако, під його надійною охоро

ною плив транс
порт. Безцінний 
вантаж на сВог
няну землю» і на 
цей раз налІГішоп 
своєчасно. Після 
повернення на ба
зу поранених від
правили в госпі
таль, а катер етап 
па ремонт. Тисячу 
шістсот, пробоїн 
виявили на ньо
му, За відва
гу в боях його 

екіпаж було найменовано гвардійським, 
увесь особовий склад нагороджено ор
денами І медалями, а Григорію Ку- 
роп'ятинкову присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу.

Скоро катер СК-065 залікував 
рани і знову вийшов у море, вою
вав до остаточної перемоги над 
фашистськими загарбниками. Не
забутній день великої Перемоги 
Григорій Куроп’ятников зустрів 
на своєму кораблі, серед старих 
бойових друзів, куди він повер
нувся зразу ж після лікування. Тут, 
хоч був уже без руки, продовжу
вав свою нелегку, але вірну служ
бу рідній Батьківщині, так ніс ’її 
пізніше, коли повернувся після 
війни до мирної праці, так несе її 
й нині, працюючи на Кіровоград
ському ремонтному заводі «Укр- 
сільгосптехніки»,

О, ФЕДОРЧЕНКО.

НА ЛІНІЇ—«ЧИТАЧ-ГАЗЕТА»
ЧИТАЧ ПОВІДОМИВ

Учням шостих-восьмих класів Новопразької серед
ньої школи доручено догляд за тутовим шовкопря
дом, Кожного ранку школярі йдуть до колгоспного 
саду. Працювали наполегливо і старанно, і ось ре
зультати: державі здано 513 кілограмів коконів. 
Особливо відзначились у роботі Таня Ловандовська, 
Юра Шостак, Люба Бабич, Женя Шпирун, Наталка 
Удовиченко, Лариса Холявко.

Т. КОВАЛЕНКО, 
учениця 8-го класу Новопразької СШ.

Цього ліга я побувала в обласному таборі піонер
ського та комсомольського активу. Там ми обміню
вались досвідом роботи, прочитали рекомендовану 
літературу, вивчили нові пісні і танці, стали учасни
ками цікавих вечорів.

Особливо запам'ятались похід до села Бережин- 
ки, конкурс на кращий малюнок, лінійка «50 полу
м’яних літ».

В таборі проводились також спортивні змагання, 
катання на човнах І літаку.

Досвід, набутий нами у таборі, стане у пригоді, 
коли ми знову повернемось до школи.

Л. КИСЕЛЬОВА,
голова ради дружини Маловисківської СШ № 3.

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ

Ми вирішили поїхати на комсомольську будову, 
але не знаємо куди. Просимо нас повідомити адреси 
будов на Україні і в інших районах країни.

М. ЧУЧУМЕИКО,
В. БІЛОКОНЬ.

с. Піщаний Брід Добровелнчківського району.

ВІДПОВІДАЄМО
Зараз потребуються робітники на рсспубліі'зіи 

ській комсомольській будові Побузького нікелево
го заводу, на всесоюзній ударній будові Західно- 
Донбаської збагачувальної фабрики (м. Павлоград, 
Дніпропетровської області), на будівництві Камсько
го автомобільного заводу, Білоцерківського шинно
го комбінату та багатьох інших будовах країни.

Радимо вам звернутись за довідками до районно
го комітету ЛКСМУ.
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ЛЮДИ. ПОДІЇ. ЧАС.
2 СЕРПНЯ.
Минає 32 роки з дня утворення 

(1940) Молдавської PCP, яка різ- 
• ною серед рівних влилася в єдину 

сім’ю радянських народів.

Відкриття в Токіо (Японія) Між
народної конференції, яку скликає

■ японський Національний конгрес 
за заборону ядерної зброї («Гвн-

■ суйкіп»). Продовжиться до 4 сера-
■ ня. 5—6 серпня відбудеться мітинг 

в Хіросімі, 7—9 серпня — в Нага
сакі. Одночасно тут відкриється

■ (5 серпня) 18-а Міжнародна кои- 
■ ференція за заборону атомної і
і водневої зброї.

В КАТОВІ ЦАХ (ПОЛЬЩА)ЗУСТРІЧ З ДАВНІМИ ЗНАЙОМИМИ
• До підсумків третього обласного фестивалю любительських фільмів, 
присвяченого 50-річчю утворення СРСР

В залі погасло світло, і на екра
ні з явились кадри з нового доку
ментального КОЛЬОрОЕОГО фільму 
«В єдиному комплексі». Цю стріч
ку створено на студії «Зоря» в 
колгоспі «Росія» Новоукраїчського 
району. Нею і відкрився третій об
ласний фестиваль любительських 
фільмів, присвячений 50-річчю 
утворення СРСР

Найбільше враження справив 
фільм Кіровоградського клубу кі- 
нолюбителів «Другий пілот». Його 
автори вибрали досить оригіналь
ний підхід, творячи кінонармс про 
молоду людину, яка нині літає на 
«АН-24». В центрі цієї розповіді 
— образ Я. Бугайової, льотчиці з 
льотно-ш гурманського училища, 
простої і мужньої дівчини, яка 
ціною чималих зусиль домоглась 
своєї мети. І нині вона впевнено 
прокладає «стежки» в голубому 
океані,

Фільм «Другий пілот» удостоє
ний диплому першого ступеня і 
першої грошової премії.

відкрилася виставка світової гра
фіки.

З СЕРПНЯ.
32 роки тому (1940 р.) Литов

ська PCP увійшла до складу Ра
дянського Союзу.

В ЛОКАРНО (ШВЕЙЦАРІЯ) 
відкривається Міжнародний кіно
фестиваль.

4 СЕРПНЯ.
50 років тому в Москві розпоча

ла роботу XII Всеросійська кон
ференція РІ\П(б), яка зробила 
підсумок ходові громадянської 
війни та початкові відбудови.

Починається 2-й тиждень друж
би радянської і конголезької моло
ді. •

Друга премія дісталась кіно лю
бителям студії «Люкс» з Кірово
градського інституту сільськогос
подарського машинобудування за 
роботу «Краса чудова».

Із серії фільмів-хвилинок най
більш вдалим визнано роботу сту
дії Олександрійського районного 
Будинку культури «Хотят ли рус
ские войны». Другий призер — 
колектив авторів Кіровоградсько
го клубу кінолюбителів, який ство
рив фільм «Метал і хліб».

Великі надії покладались на 
аматорів, що згуртувались при 
обласному Будинку народної твор
чості. Вони представили стрічку 
«Викрадення». Але і режисерське 
рішення, і музичний візерунок, І 
технічний гатунок одразу пере
креслили сподівання членів жю
рі. Отже, студія «Екран» (Друге 
творче об'єднання) поступилась 
в майстерності менш досвідченим 
аматорам.

Непоганий задум б>в у пред
ставників студії «Пролісок», що

СПОРТ

ВІСІМ
З ОДИНАДЦЯТИ

ЛЬВІВ, 31 липня. (РДТЛУ)-. Вісім 
золотих медале її завоювали радян
ські боксери на проведеному тут 
IV чемпіонаті Міжнародного спор
тивною союзу залізничників 
(МССЗ). Протягом п’яти дні» у тур
нірі виступали "0 майстрів шкіряної 
рукавички з Болгарії, НДР, Поль
щі, Чехословаччини, Румунії, Юго
славії 1 Радянського Союзу.

У загальнокомандному заліку па 
першому місці господарі рингу — 
64,5 очка, на дутому — спортсмени 
Румунії — 3& очок, на третьому — 
атлети Болгарії — 30,5 очка,

«КВН-72». По закінченні v»^

працює в колгоспі «Росія» Новго- 
родківського району і у вже зга
даних творців кінострічки «В єди
ному комплексі». Але нагромад
ження одноманітних кадрів, від
сутність творчого підходу з боку 
режисера, кінооператора звузили 
площину, в якій треба було пода
ти картину буднів сільських тру
дівників.

Серед фільмів, які справили 
враження на аудиторію, — робота 
студії «Екран» (Третє творче об’
єднання) — «Зірниця — військова 
гра». Вона була удостоєна спеці
ального призу міськкому ЛКСМУ.

За рішенням жюрі на республі
канський фестиваль висунуто п'ять 
фільмів самодіяльних митців Кі- 
ровоградщини — «Другий пілот», 
«Краса чудова», «Відплата», «Хо
тят ли русские войны», «Метал і 
хліб».

І. ТКАЧУК, 
ст. інженер но кі(технології 
обласного клубу кінолюбите
лів.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П'ЯТНИЦЯ, 4 СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «На полях — юні». 
(П’ятигорськ). 10.15 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Чарівник». (М). 11.35
— «Індустрія океану». (ЛІ). 
12.05 — «Співає народний ар
тист СРСР II. Лнсиціан». (М). 
13.10 — Новини. (М). 17.05 — 
«В ефірі — «Молодість»..(.М). 
17.30 — Для школярів. «На V 
Всесоюзному зльоті піонерів в 
«Артеку». (Сімферополь). 18.60
— «Хроніка тижня». (К-д). 
18.15 — Телефільм. (К-Д). 18.3*1
— Інформаційна програма
«Вісті». (К). 19.00 — До 50-річ- 
чя утворення СРСР. Третій 
огляд-конкурс аматорських 
фільмів. (Кіровоград). 19.25 —> 
Художній фільм «Вибух спо
вільненої ДІЇ». (М). 21.30 —
Балет С. Баласапяиа. «Лсйлі 
і Меджун». (М). 23.15 — Спор
тивна програма. (М). 23.35 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
За накресленнями XXIV з'їз
ду КНРС. Тележурнал «Про
грес». (К). 17.10 — Мульт
фільм. (К). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «Представляємо
— лауреати». (М), 19.00 —
Д. Гоу, А. Льюсе. «Глибоко 
коріння». Вистава Донецького 
обласного драмтсатру. (До
нецьк). 20.45 — «На добрішій, 
діги!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження . вис гави «Глибоке ко
ріння». (Донецьк). 22.00 — 
Фільм-концерт «Спіпає Дік 
Рід». (К). 22.33 — Вечірні но
вини. (К).

СУБОТА, 5 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.00 —
Програма передач. (М). 10.05
— Кольорове телебачення. 
Гімнастика для всіх. (М). 10,35
— Новини. (М). 10.45 — Ко
льорове телебачення. Мелодії 
1. Дунаевського. (М). 11.30 —.
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (ЛІ). 12.00
— Науково-популярна програ
ма «Здоров'я». (М). 12.30— Кі- 
нопрограма. (М). 13.00 — Те
лефільм «Я сам». (М). 14.00
— «За вашими листами».
(М). 1+.І5 — Художній фільм 
«Гомінкий день». (М). 15.30 — 
Міжнародна панорама. (М). 
10.20 — «Музичні зустрічі».
(ЛІ). 17.15 — «Пошук». (М).
19.00 — Новини. (ЛІ). 18.Ю
— Кольорове телебачення. «У
світі тварин». (,М). 19.00 —
Прем’єра телевізійного худож
нього фільму «Остання справа 
комісара Берлаха». І серія. 
(М). 20.00 — «Ласкаво проси
мо!». Запрошує концертна сту
дія и Останкіно. (М). 21.30 --

новилн. (М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 — 

Програма передач. (К). 17.0Ф 
До 50-річчя утворення СРСР. 
Концерт майстрів мистецтв, 
прибалтійських республік. (|<).
17.10 — Мультфільм «Чому у 
зайця довгі вуха». (К). 18.00
— Телефільм «Цирк юних».
(К). 13.30 — Кольорове телеба
чення.. «.Палітра». (К). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.25 — «Наші гос
ті». (К). 20.50 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — Кі
нокомедія «Необачний шлюб». 
(К). 22.43 — Вечірні нови
ни. (К).

НЕДІЛЯ, 0 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про
грама передач. (М). 9.05 —«
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9 80
— Програма документальних
фільмів. (М). 10.15 — «Музич
ний кіоск». (М). Ю.45 — «Сьо
годні — Всесоюзний день за
лізничника». (МІ). 11.00 —-
Концерт, присвячений Всесо
юзному Дню залізничника. 
(М). 11.40 — Дні література 
на Алтаї. (М). 12.10 - «Сіль
ська година». (ЛІ). 13.05 -- 
Новини. (М). 13.10 — ЗДм>ж- 
ііій фільм «Фортеця нарж&ле- 
сах». (М). 14.30 — Для шко
лярів. «Веселі старти». (М).
15.10 — Для воїнів Радянської
Армії і.Флоту. (Каліиінград). 
15.40 — Кіножурнал «Новини 
дня». (Мі). 15.50 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. 
Мультфільм. (М). 16.20 —
«Вогні цирку». (М). 17.00 — 
Кольорове телебачення. «Клуф 
ніноподорожеіі». (ЛІ). fS.'JO 
Новини. (М). 18.25 — Прем’є
ра телевізійного художнього 
фільму «Остання справа ко
місара Берлаха». II серія. 
(М>. 19.30 — На запитання те
леглядачів про міжнародне 
становище відповідає політич
ний оглядач газети «Правда» 
Ю. Жуков. (М). 20.00 — Інтер
бачення. Кольорове телебачен
ня. Міжнародна зустріч між 
збірними командами Швеції і 
СРСР. (Швеція). 21.45 — Про
грама «Час». (М). 22.15 -• 
«Народні артисти СРСР». (М). 
23.05 — Новини. (М).

При можливі зміни в про
грамі вас повідомлять диктор» 
радіо I телебачення.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
мулярів, мадярів, теслярів, плиточників-лицю- 

■альникіз-мозаїстіе — строк навчання 1 рік;
мапярів-штукатурів, столярів-’еслярів — строк на

вчання 2 рони.
Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 

віком від 15 до 19 років з освітою за 3, 9, 10 кла
сів.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і одер
жують третину сум, зароблених ними на виробни
чій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
« загальний трудовий стаж.

Випускники мають право вступу до вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільгових умо
вах.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
формувальники машинного формування (строк 

навчання 1 рік, приймаються пише юнаки віком 17,5 
років);

токарі (строк навчання 3 роки, приймаються дів
чата з освітою за 8 класів віком 15 роїгв);

слюсарі-ремонтники, сл.осарі-інструментальничи по 
виготовленню та ремонту штампів, пристосувань та 
пресформ, слюеарі-сантох-іікн (строк навчання 3 ро
ки, приймаються лише юнаки з освітою 8 класів не 
молодші 15 років).

Учні забезпечуються триразовим харчуванням, об
мундируванням та спецодягом, а формувальникам 
машинного формування надасться гуртожиток. Кр:м 
того, всі учні одержують 33 проценти від заробле
ної суми під час виробничої практики.

По закінченні училища всім випускникам, котрі

Випускники-відмі'нгіики можуть бути направлені 
у Вищі й середні учбзві заклади професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться при повно
му державному забезпеченні.

При училищі є вечірня школа.
Для вступу треба подати або надіслати заяву з 

зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (ори: і- 
нал) або паспорт, свідоцтво про освіїу (оригінал), 
довідку з місця проживання, г-ро склад сім'ї, фор
ма № 286, шість фотокарток розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 15 серпня 1972 року. 
Початок навчання 1 вересня 1972 року.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Леніна, 19, 

■хід із вул. Декабристів, 3, телефон 2-47-54.
ДИРЕКЦІЯ.

навчалися 3 роки, видається свідоцтво про виробни
чу квал:фікацію та середню освіту, а формувальни
кам машинного формування — свідоцтво по спеці
альності. Ті, хто закінчив училище на «відмінно», ма
ють право вступу в інститут поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1972 року,
Вступники мають подати такї документи: заяву ма 

ім'я директора, свідоцтва про освіту, характеристику, 
свідоцтво про народжзння, а кому виповнилось ’.6 
років — паспорт, медичну довідку, доа'дку з місця 
проживання, довідку про склад сім'ї, автобіографію, 
6 фотокарток 3X4 сантиметри.

Прийом документів проводиться щодня з ‘5 трав
ня цього року крім нецілі.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20. Телефон 2-36-73»

ДИРЕКЦІЯ.

ЯВ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА СЕРЕДНЯ
Ш КОЛА-ІНТЕРНАТ

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

на 1972—1973 навчальний рік до 1—10 класів

Тим, хто мас намір вступити до школи, слід пода
ти такі документи: заяву на ім’я директора шкопи- 
інтернату, свідоцтво про народження (оригінал), 
довідку з місця проживання: про склад сім’ї з за
значенням віку і-заняття членів сім’ї, довідку з міс
ця роботи батьків чи опікунів про розмір заробітної 
плати за серпень (батьки-колгоспники пред’являють 
довідку про грошовий місячний заробіток за весь 
1972 рік, батьки-пенсіонери — довідку з відділу 
соцзабезпечення про розмір одержуваної пенсії), 
медичну довідку про стан здоров'я (кар’на щеплень, 
аналізів на дифтерію, дизентерію; глисти), довідку 
про епідеміологічне оточення, довідку від нашкір
ного лікаря, окуліста .вушною, довідку про загаль
ний стан дитини, особову справу учня (документ 
про освіту).

Навчання ведеться українською мовою, з іхозцм? 
них мов вивчаються англійська та німецька мови.

При школі працює філіал Олександрійської му
зичної школи.

Діти села Пантаівки, радгоспу Комінтерн, с. Мо- 
розівни, с. Ясинуватки, с. Бандурівни то інших, яким 
зручний під ізд. приймаються на правах дітей, когрі 
ходять до школи (безкоштовно).

Школа розташована в селищі Пантаївка, яке ма< 
зручне залізничне та автобусне сполучення з усімА 
містами та районами області.

Прийом документів щоденно з 8 до 16 гюдиниі 
крім неділі.

За довідками звертатись у канцелярію школи-ін* 
тернату.

Адреса школи-іятернату: м. Олександрія, сел. Пан
таївка.

ДИРЕКЦІЯ.

І ТЕЛЕФОНИ
316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком. 
гомельською життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Б К 05749. Індекс 6 Н97.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Нйровоградсиого 
обкома ЛКСМу, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. М Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кїровоірад, вул. Глінкн. 2.

Зам. № 10884. Тираж 55 700.

ПОГОДА
Сьогодні по території області та міста передбачте* 

тлея мінлива .хмарність, із західних районах коротко* 
часнии доні, гроза, по місту — без опадів. Вітер 
денно-східний, помірний, під час грози шквальний*- 
Температура повітря по області - 24-29, по місту — 
25—27 градусів тепла.

4 і а 5 серпня — мінлива хмарність, місцями ко* 
роїкочаснин дощ, гроза. Вітер змінних иапрямкі^’ 
слзикні'і до помірного. Температура повітря вночі 
ІЗ 18, вдень — 23—28 градусів тепла.


	1573-1p
	1573-2p
	1573-3p
	1573-4p

