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свято шістнадцятилітніх
На честь шісгнадцягзлігйіх — торжество. На честь 

них музиканти не шкодують духу. Шістнадцятилітнім 
громадянам віддали того дня чудсвий зал Будинку 
культури у Світлозодську. Привітати їх прийшли 
секретар міськкому партії Сергій Максимович Гре
бешок, кавалер ордена Леніна, депутат обласної Ра
ди депутатів трудящих Михайле Федорович Каба
нець, заступник начальника міського відділу внутріш
ніх справ Михайло Миколайович Бессонов, секретар 
міськкому комсомолу Олександр Дзядок.

120 юних громадян Сві гловодська одержували пас
порти.

Ось він, молоткаегий, серпастий радянський пас
порт, одержаний з рук начальника паспортного столу 
Володимира Петровича Муляв». Як не хвилюватись 
юним випускникам середніх шкіл. Вони, хвилюючись, 
дякують партії, урядові, дякують самій долі, що дала 
їм можливість бути громадянами Країни Рад.

^ЧОРНОГОРЕЦЬ.

КЛУБ СТАРШОКЛАСНИКІВ
Розмова за вашим проханням

Шлях до професії. Він по
чинається від порогу школи. 
Па світі безліч спеціальностей, 
аж очі розбігаються .А лю
дина обирає єдину. Цей про
цес складний, поступовий. Сьо
годні з вами, шановні випуск
ники, своїми думками ділиться 
Ніна БУРИХ., молода доярка.

МОЯ СТЕЖКА
Зараз в школах екзамени. 

Гаряча пора. Мабуть, випуск
ники на цей час забули про ті 
хвилювання, зв’язані з май
бутнім самостійним життям. 
Все це в своїй найсильнішій ви
разності постане в свідомості 
після того щасливого випуск
ного вечора.

Мені здається, для сьогод
нішнього випускника, в біль
шості, характерний реальний 
погляд на світ ,виходячи з цих 
позицій, своїх можливостей і 
обирають вони професію. Цьо
му допомагає і ширше озна
йомлення учнів з професіями. 
Все менше тих хто бачить, на
приклад, в професії стюарде
си лише можливість побувати 
в багатьох містах, актриси — 
популярність та визнання...

Це відчуваєш в розмовах з 
старшокласниками, з друзями. 
Адже я теж вчуся — днями 
здала перший екзамен у ве
чірній школі. А основна моя 
професія — майстер машинно
го доїння. Ми вже звикли до 
цієї назви. Бо й справді, фер
ми у нас механізовані, корми 

подаються транспортером, до
їння проводиться установкою 
«Імпульс», Так що, з кожним 
днем залишається все менше 
ручної праці. Молодих хлопців 
і дівчат працює у нас немало. 
Доярами працюють і хлопці. 
Частенько запитують мене: чи 
не хотіла б поміняти профе

сію? А я просто не задумува
лася над цим — звикла до лю
дей, до своєї роботи...

Цього року взяла зобов’я
зання: надоїти 3000 кілограмів 
молока. Підтримала почин до- 
линчан. І всі ці цифри аиводи- 
лися з цілком реальних умов 
і можливостей. А два-три ро
ки тому назвали б мені цю 
цифру — сміялася б. Бо га- 
м’ятаю, прийшли ми, троє дів
чат — Віра Домова, моя сест
ра Люба і я на ферму. Пер
ші дні досвідчені доярки на
доюють за добу 180—200 кі
лограмів, а ми — 70—80. І
доїли одну групу корів усі ра
зом — втрьох. Тож згадати є 
що, — жодної професії без 
труднощів не буває. Звичайно, 
допомагали нам всі — досвід
чені доярки і молоді. Так по
ступово і виросли ми в квалі
фікованих майстрів машинного 
доїння.

А тепер щодо важкості і лег
кості життя. Я думаю так: як
що людина з шкільних років 
Твердо до чогось прагне, від
чуває велике бажання опанува

ти лише певною професією —* 
то завжди вона досягне своєї 
мети, сл'д лише бути наполег
ливим.

Кожна людина — це завжди 
окремий характер, індивідуаль
ність. А як часто ми ще бачи
мо, оте сліпе бажання йти за 
кимось, не перевіривши себе, 
не знаючи своїх нахилів, мож
ливостей. Я не схвалюю тих, 
хто лише створює ілюзію на
полегливості, керуючись хво
робливим самолюбством: од
нокласник подав документи в 
інститут, а я що — гірший?..

Користі звідси ніякої — ні 
людям, ні собі, власне. Та й 
потім якщо два шкільних дру
га після закінчення інституту 
працюватимуть разом, то про
дуктивність і віддача їх буде 
неоднакова. Перший працюва
тиме з насолодою, з творчим 
вогником, другий же — роз
губивши оте нетривке бажан
ня, не відчуватиме задоволен
ня від праці, а звідси, в біль
шості випадків і виникає отой 
«прошарок» середніх спеціа
лістів.

По-моему, якщо невпевне
ний куди йти, не поспішай, пі
ди просто попрацювати на за
вод, у поле, на ферму. Буває 
іноді, що за цей час життя по
вернеться для тебе зовсім но
вою, незнайомою стороною, і 
про те, що раніше думав з 
поаною серйозністю може те
пер сприйматися зовсім інак
ше.

А хто змалечку полюбив 
степові простори, запах свіжо
го парного молока, той може 
сміливо приходити до нас, на 
ферми в колгосп і можу за
певнити — не розчарується.

II. БУРИК, 
доярка колгоспу ім. Леніна.

Знам’янськнй р-н.

У вузах країни почалися екш ме
ні». Для шіпускішкіе вони особливо 
хвилюючі і відповідальні, адже 
державні екзамени — остання пере
вірка перед самостійною роботою.

На фото: студент 5-го курсу фі
лологічного факультету Кірово.’з 
ського педагсіічного інституту ка
зах Ту.теїи Барашев готується до 
відповіді з наукового комунізму.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

На фото: передові крутильниці 
цеху крутіння шовку (зліва напра
во) Л. АТаліїновська, Н. Садевськн, 
В. Васьковська і Г. Басанемь, які 
зобов’язалися виховати п'ятилітку 
за чотири роки,

Фото Ю. ОЛІЙНИКА. 
(Фотохроніка РАГАУ).

О

Колектив Чернігівського кзмбінлту 
хімічного волокна імені 50-річчч Ве
ликої Жовтневої революції в пер
шому кварталі 1972 раку вийшов 
переможцем у соціалістичному зма
ганні серед підприємств хімічної 
промисловості СРСР,

770 РІДНІЙ КРАЇНІ
НОВИЙ РАЙОН

Спорудження першого мільйона чвад- 
ратних метрів житла завершено з Ленін
граді на правому березі Нееи; на місці 
колишнього Веселого селища. На карті 
міста — це двадцятий новий житловий 
район.
ДЛЯ МІЛЬЙОНІВ
ПАР ВЗУТТЯ

У Богородську (Горьковська область) 
почато спорудження великого промисло
вого комплексу по виробництву шкіря
них матеріалів. Він випускатиме щороку 
понад 190 мільйонів квадратних деци
метрів хрому та іншу продукцію. її ви
стачить для того, щоб пошити більш іК 
десять мільйонів пар взуття.
ДРУГА
ПРОФЕСІЯ 
ГІДРОСТАНЦІЇ

її «освою;» Олександрівська ГЕС на 
Південному Бугу. Спеціалісти запроибну- (РАТАУ),

вали у машинному залі станції встанови
ти насоси, які подадуть воду з Бугу на 
поля місцевого колгоспу імені Щорса. 
Закінчується будівництво і зрошуваль
ної системи на площі е 400 гектарів. 
В дальшому вона подвоїться. Це — одна 
з найдешевших поливних систем у Ми
колаївській області.

З ГЛИБИННИХ 
КОМОР

П’ять нових підземних озер розвідали 
гідрогеологи о Курганській області, яка 
має незначні сапаси прісних поверхневих 
вод. До цих джерел буде підключено 
водопроводи ряду великих населених 
пунктів. Першими одержать питну воду 
з глибинних комор жителі міст Ц^Арій
ська, Далматово, Катайська.

«Молодий комунар» на друге півріччя 1972 року. Газету можна передпла
тити в райагентствах «Союздруку», відділеннях зв’язку.
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КНИГУ — В МАСИ
ЦК ЛКСМ України і правління Укоопспілки визна

чили переможців республіканського соціалістичного 
змагання по пропаганді і розповсюдженню літерату
ри в сільській місцевості. Третім рік підряд перше 
місце займає Вінницька обласна комсомольська ор
ганізація. Вона нагороджена перехідним Червоним 
прапором ЦК ЛКСМУ і правління Укоопспілки, По
чесною грамотою ЦК ЛКСМУ, грошовою премією. 
Друге і трете місце поділили комсомольські органі
зації Кримської і Миколаївської областей.

Почесною грамотою ЦК ЛКСМ України нагородже
ні Дніпропетровська, Житомирська і Херсонська об
ласні комсомольські організації.

(РАТАУ).
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НЕ ОПІКА
КЕРІВНИЦТВО

Е ТАК ДАВНО я очолю
вав комсомольську ор

ганізацію і з власного дос
віду знаю, наскільки потріб- 

/ на їй ділова, предметна до
помога комуністів. Партій
ний вплив на неї необхід
ний і нам, тому що комсо
мол — резерв партії, кра
щі його представники по
повнюють ряди КПРС. Вже 
в комсомолі ми маємо ви
ховувати в юнаків і дівчат 
риси, властиві комуністам,
— ініціативність, здатність
самостійно мислити і прий
мати рішення. \

Мені, як заступникові сек
ретаря парткому колгоспу, 
доручено відповідати за 
роботу з молоддю. «Дору
чено відповідати». Вдумай
тесь, наскільки місткий цей 
вираз, який глибокий зміст 
несе він.
ретаря 
комітету 
членів 
опікою, я разом 
можу повністю перекласти 
на них всі клопоти по ви
хованню молоді. Врешті- 
решт, на засіданні парткому 
мій звіт слухають часто, пи
тають за недоліки і я від
повідаю за них, за всю мо
лодь перед товаришами-ко- 
муністами.

Участь партійної органі
зації в щоденних ділах 
комсомольських досить по
мітна. Член 
насіннєвод 
д истом у 
мольської 
нови соціалістичної 
міки», секретар 
Г. В. Микитенко, я, комуніс
ти із керівного складу се
редньої ланки обов’язково 
присутні на комсомольсь
ких зборах. Кандидати і 
члени КПРС Василь Григо
ренко, Григорій Грузин на
стільки ж зв’язані з комсо
мольською організацією, як 
і з партійною. В свою чер
гу комсомольський актив 
запрошується на відкриті 
партійні збори, члени КПРС
— на засідання парткому.

Микола Бараник недавно ником — тактовний, стрима- 
повернувся з рядів Радян
ської Армії.. Він ініціатив
ний, щиро вболіває за ро
боту, але не асе ще йому 
зрозуміле, ясне у колгосп
ному виробництві, у стосун
ках між односельчанами. А 
це утруднює планування і 
саму діяльність комсомоль
ської організації. Тому з 
проектом кожного плану 
Микола звертається в парт
ком. Ми порекомендували, 
наприклад, направити ком
сомолку Валентину Глінкі-. 
ну агітатором у другу трак
торну бригаду, порадили, 
як краще забезпечити 
участь юнаків і дівчат у ле-» 
мінському комуністичному 
суботнику. Він, зауважу по
біжно, пройшов чудово, не 
одну сотню карбованців пе
рерахували комсомольці 
у фонд п’ятирічки.

Одне з найбільших захоп
лень юнаків' і дівчзт ■— 
спорт, У нас зберігаються 
перехідні кубки районного 
значення 3 легкої атлетики,

^„нолодий комунар" б червня 1972 року

зліт
ВИПУСКНИКІВ

Нещодавно у Вільшанському райкомі 
комсомолу випускники шкіл зібралися на 
29 районний зліт десятикласників.

__ Рівняйсь! — лунає з уст комсоргів 
класів ВіЛьшанської, Добрівської, Сухо- 
ташлицької, БерезоЕобалкізської, Доб- 
рянської середніх шкіл. В рапорті ком
соргів внесено все те, що вони дробили 
протягом свого навчання в стінах рідних 
шкіл.

Колона випускників рушає до пам’ят
ника В. І. Леніну. Вінки та корзинки кві- й 
тів лягають до підніжжя, вшановуючи 9 
пам’ять безсмертного вождя пролета- І 
ріату.

В районному Будинку культури перед Я 
учнями виступали кращі трударі району: 
трудівниця райспоживспілки М. Ралеаа, 9 
завідуючий побутовим комбінатом Я. Ве- й 
личко, працівник міжколгоспбуду в 
П. Драндалуш. Глибоко в серця запали £ 
хвилюючі слова подяки рідним вчителям К 
Людмили Головко з Добрівської СШ, й 
Людмили Сороки з Сухоташлицької СШ. § 
Далі зліт продовжував свою роботу в ? 
Осичанському лісі, де учні дали великий £ 
концерт. І

футбола, кульової стрільби, 
фігурного водіння автомо
біля. Новий комплекс ГПО 
ілюструє, якого важливого 
значення надається в нашій 
країні фізичному вихован
ню населення. На спільних 
сесіях Андрусівської сільсь
кої Ради депутатів трудя
щих і партійних зборах 
колгоспу імені Леніна, кот
рі відбулися днями, ми об
говорили різні проблеми 
комуністичного виховання 
молоді. Серед них — і зав
дання розвитку фізкульту
ри і спорту. У своїй допові
ді депутат сільської Ради, 
директор місцевої серед
ньої школи І. П. Рак гово
рив, що від молоді слід че
кати не лише добрих ре
зультатів на змаганнях, а й 
справжньої масовості. її 
справа — залучати до за-

> людей 
середнього і похилого віку.

Правління колгоспу, його 
голова С. І. Бурлака не 
шкодують коштів для роз
витку фізкультури і спорту. 
Спортивна форма, інвентар, 
транспорт, оплата відряд
жень, підміна спортсменів, 
які ідуть на змагання, на 
робочих місцях, — все це 
забезпечується в тій мірі, 
в якій потрібно. Допомагає 
і школа, разом □ нею спо
руджено тир.

Окремо я хотів би сказа
ти кілька слів про стосунки 
секретаря партійної органі
зації з комсомольським во
жаком. Знову ж таки на 
власному досвіді я переко
нався, що секретаря ком
сомольської організації не
рідко завантажують безліч
чю дріб’язкових справ, від
ривають від головного. Він 
перетворюється мало не у 
посильного. В такому ви
падку секретар партійної 
організації повинен відстоя
ти його самостійність, вра
ховуючи, що самому ком
сомольському секретареві 
це не завжди під силу.

Григорій Васильович Ми- 
китенко з Миколою Бара-

Не зв’язуючи сек- , ,
комсомольського. нять фізкультурою 

Миколу Баранина, 
комітету дрібною

з тим не

с. Добре.
Вільшанського району.

1. ЦУРКАН.

ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА
■j

КПРС, агроном- 
був пропаган- 
гуртку комсо- 

політосвіти «Ос- 
еконо- 

парткому

ний, не зв’язує його ініціа
тиви, не посилає розвішува
ти оголошення по селу. Ти- ■ 
тул секретаря комсомоль
ської організації надто ва
гомий для того, щоб зне
важати його. 65 юнаків і 
дівчат — комсомольська 
бригада, коли користувач 
тись виробничою терміно
логією. Вожак має цікави
тись не лише тим, як вона 
працює, а й побутом, доз
віллям, уподобаннями кож-, 
ного комсомольця. Хай він 
— ровесник їм, та обов'язок 
відводить секретареві роль 
вихователя. Почесну, але 
надто складну навіть для 
більш досвідчених.

В наших умовах комсо
мольці мають змогу рости, 
всебічно розвивати, затівати 
хороші, потрібні справи.

М. ЛИТВИН, 
заступник секретаря 
парткому колгоспу: 
ім. Леніна.

Світлозодський район.

ЙМйіфіШ 
немарна 
й£іпрацю 
творчістьі 
□пошук;

II ЕБО Б.ПА- 
КИТНЕ-БЛА- 

КИїНЕ, і навіть 
густий рокіт лі
такового мото
ра не в змозі 
сколихнути го
лубе має-зо.

— Готуйсл! 
Василь піді

йшов до від
критого люка, глянув униз, на зем
лю, що, блискаючи ставками, ті
кала кудись назад.

—• Пішов!

— Атож, — пустить старий шахтар 
ледь помітну 
тільки сяйні 
СИНОМ.

посмішку по обличчю, і 
очі видають: го0 міться

* * *
Через рік — армія. У військко

маті, звичайно, знали, що Цари- 
нін має три парашутні стрибки ще 
о гуртку ДТСААФ. Це й вирішило 
його солдатську долю. В десант
них військах Василь до трьох 
стрибків доплюсував ще 27.

— Для круглого числа, — сміє
ться.

ШАХТАРСЬКОМУ РОДУ
НЕМА ПЕРЕВОДУ

Розпростерши руки,, кинувся 
вниз в обійми пружного повітря. 
Почув, як вистрілив купол пара
шута, шарпонуло, і ось він,- плав
ний, безмовний, запаморочлизий 
політ.

Потім був другий стрибок, тре- ~ 
тій. Та в пам'яті —- перший, як у 
пам’яті той день, коли він опісля 
одинадцятйрічки спустився під 
землю разом з батьком.

— Ось вона, лава, — вів батько 
штреком. — Звідси йде тепло до лю
дей, і даємо його ми, шахтарі. — 1 
раптом: — Хочеш до нас? ч

Василь замислився. Вдома ніколи 
про це мови не вели.

— Хочу, —.сказав перегодя,
— Правильно. Я тобі, сину, раніше

про це не говорив, хотів, щоб ти 
сам побачив усе. Бо ж шахтарському 
роду не повинно бути переводу. Тільки 
ж дивись... і-. .. . -

І став комсомолець Василь Ца
ринін шахтарем. Починав, дренаж- 
нйком, потім — кріпильником. 
Всякого бувало. Шахта — не по
ле, тут не розвернешся. Кожен 
метр —- на обліку, кожен крок — 
розрахований, кожен рух — до
цільний, інакше лиха не обереш
ся. Та Василь і його товариші зна
ли, що від них вимагається, пихо 
до них не підкралося ні разу.

— А твій, Івановичу, старається. До
брячим шахтарем виробиться, — каза
ли батькові товариші.

— Що найпам’ятніше? — питаю.
— Парад в Домодедово у 1967- 

му. Ми знали, що там будуть ке
рівники партії й уряду, тисячі гля
дачів, а це — відповідальність не
абияка. Готувались старанно. Зав
дання ясне: 1200 парашутистів 
здійснюють груповий стрибок на 
поле розміром 1200 на 800 мет
рів.

— Хвилювався?
•— Звичайно. Та більше — за 

товаришів: у нас, десантників, не 
прийнято було думати про себе'.

— Уклалися?
— Само-собою. Приземлилися 

точно і кучно.
Був ще один стрибок, якого не 

забудеш. Та то — в іншому місці, 
з іншій обстановці.

- ф * ♦
І знову — шахта. >

— Підеш, сину, до мене наваловід
бійником?

— Піду, батьку.
Відриеайсь, вугольок. від мічьон.чо- 

літиьої тиші підземної, пливи транс
портером туди, де чекають на тебе 
пульмани, а звідти — до лютей, спа
лахуй в топках, неси тепло і світло.

Підривайсь, вугольок!
— Змужнів Василь в армії, — 

каже його начальник О. П. Нечи- 
поренко. —- І як стан справжнім 
шахтарем, ми перевели його на:

одну з найвідповідальніших діля
нок. Уявляєте: лава вже виробле
на, але від неї, як не застрахуєш
ся, тільки й чекай несподіванок 
неприємних. Тому її треба запе
чатати бетонітовими перемичками, 
відрізати від штреку. Під орудою 
ветерана Петра Федоровича П’ян- 
кова Царинін і займається цим, 
перекриває шляхи лихові, дбає 
про вентиляцію, словом, про сво
їх товаришів. Знаєте, коли вони з 
шахті, а за П’янковим і Царині- 
ним північний і південний штреки, 
я спокійний.

Та неспокійний сам Василь. "Фін 
і в «Комсомольському прожек
торі» шахти, яким керує член ко
мітету комсомолу Борис Солов
ков, і в спорті не останній. Особ
ливо в стрільб: — чи є хто серед 
товаришів, щоб влучніше за нього 
уражав мішені? 1 взагалі з тих, 
про кого кажуть: без діла не си
дітиме, нема діла — сам знайде.

Ось хоча б недавнє. На восьму ран
ку призначили суботннк • — вирішили 
спорудити спортивний майданчик. Ва
силь був у шахті в третю зміну: з 12-Г 
ночі до 7-ї ранку. Щойно піднявши на- 
гора, сходив у душову, як аюбячян 
хлопців і дівчат з лопатами, жанламп.

— Куди прямуєте?
— Суботннк у нас. Он там мЯйдяп- 

чпкн для волейбола і ручного м'яча 
робитимемо.

— Діло. Де лопату дістати?
— Йшов би ти відпочнаатн після 

нічної, — порадив хтось.
— От видумав! Як же в аіл-іМУЧ’ 

відірвусь?
І Василь разом з усіма попрамуяяш 

на суботннк, та й.трудився, -поки відбій
не Д..Л4І

* *
Іван Іванович Царинін нині вже 

на пенсії. Та шахтарському роду 
нема переводу. Василь “ на шах
ті, старший син Володимир — на 
шахті.

Стелиться стежка трудова. Йшли 
нею діди — не збочували, пряму
вали нею батьки ■— славою шлях 
свій увінчували, ступили не неї 
сини — і гартом старших поко
лінь осяялась їх доля, їх праця, 
і йдуть вони, мужні, загартовані, 
працьовиті, вперед і вперед.

В. КОСТЕНКО.
м. Олександрія, 
шахта «Вербслозівська».

ГУРТОЖИТОК-1 ЙОГО МЕШКАНЦІ
НА кіровоградських Черемушкзх по

руч розташовані другий і третій 
гуртожитки будівельників тресту «Кіро- 
поградпромбуд». Тут живуть понад де
в’ятсот робітників різних професій« 
Значну масово-політичну і виховну ро
боту проводять коменданти і виховате
лі. Допомагають їм у роботі рвди гур
тожитків, які очолюють передові вироб
ничники Василь Помпа. — тракторист І 
Вадим Лось — електрик будівельного 
управління.

Створені необхідні санітарно-гігієнічні умо
вч для мешканців. Особливо приваблює сво
єю охайністю ДРУГИЙ гуртожиток, де комеи« 
лантом Надія Петрівна Лосьова, добрий ке- 
йвннк і організатор. Недаремно мешканці 
Говорять про неї «сувора, але справедлива»«

В гуртожитках добрч обладнані кімнати де-' 
призовників,, кімнати відпочинку і побуту, 
червоні кутки.

Та чи все зроблено, щоб життя в 
гуртожитках було по-справжньому ціка
вим?

Тут рідко ще проводять тематичні ве
чори, вечори запитань і відповідей, зу-.

Героями Соціалістичної Праці, передо
виками виробництва. Було б добре, ко
ли б частіше проводились диспути, це- 
чоои тоудової слави, творчі звіти само- сторони виробничого колективу.

. н 1 : ....... •_ ____ _ ціалістичних зобов’язань, за які

вані при будівельних управліннях. А 
між тим, підготовлених агітаторів можна 
було б знайти і Серед самих мешканців. 
Адже тут є відповідальні працівники з 
вищою і середньою освітою. Проте во
ни. не беруть участі в громадському 
житті.
__ Особисто керівники тресту і будівельних уп- 

-- --- - — • Г -/■*
Ті, самі не знать стану справ на місцях» Не 
організовано чергування з складу-адмінієгра- 
тнвного персоналу. Хоч в гуртожитках е на
очна агітація, але вона ще не відображав всі 
-у- ■ ' _ _ _ не нидію со-

діяльних артистів, свята першої зарила- Ціалістичних зобов’язань, за які борються ко- 
ти ппеяячення в побітничу сім’ю. . ’ лектнзх промбудівців у дев’ятій п'ятирічці і, ти, посвячення ар / зокрема, в 1972 році. Не популяризують тут

Рідкими гостями в гуртожитках оува- засобами наочної агітації передових ямроб- 
ють члени агітколективів, які організо- ннчніиЦв — мешканців гуртожитків,

. • і- WWV11VMJ ^иріинцки тресту 1 иуДШеЛЬНИХ уіг
стрічі з І ероями Радянського Союзу, равлінь рідко бувають о гуртожитках, носу

Більшість робітників поєднують сум
лінне ставлення до праці з навчанням 
на заочному або вечірньому віддіпон- 
нях інституту сільськогосподарського 
машинобудування і середніх спеціаль
них навчальних закладах. Вони потребу
ють в чомусь допомоги. Проте прикро, 
що рідким гостем в гуртожитках буває 
секретар комітету комсомолу тресту 
Павло Дрозд. Майже не бувають тут і 
комсорги управлінь, мабуть, наслідую
чи приклад свого наставника. А тому й 
не дивно, що серед мешканців є й ле
дарі та прогульники.

Є непоодинокі скарги на роботу бу
фету. інколи немає гарячих страв, мо
лочних продуктів, навіть чаю,

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
наш громадський кореспондент.

м. Кіровоград.
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П. БЕЗТЯКН

тонозовівці
(Пр^ажеяня. Початок в газетах за 18, 23, 25, 27, ЗО травма 

та 1, 3 червня).

Більшовицьке гартування вони пройшли в армії, заедчч по
вернулися навесні 1917 року, 1_Це задовго до революції їм допа
лося на власних плечах зазнати ельвортівського сблагоде-нстзі»;». 
Так, Трифон Гуляницькии (1375—1959 рр.) у своїх спогадах писва.. 
що на заводі Ельворті він почав працювати ще 13-річним хлопчи
ком. Кілька років числився учнем, і за свою важку працю з ли
варному цеху одержував по 15 копійок в день. Мізерним зали
шався його заробіток і після перезедення в робітники.

Уже в юнацькі роки Т. Гуляницькии браз участь у ревюл оцій- 
ному русі в Одесі, куди переїхав у пошуках роботи. Копи поча
лася світова війна, його, як небпагонадійного, мобілізували на 
фронт в числі перших. В армії остаточно сформувалися мого ре
волюційні переконання, і він нззавжди зв’язав свою доякз з пар
тією, яка на ділі виражала інтереси трудящих, з партією Леніна, 

Повернувшись до Єлисаветграда, Трифон Маркович не /міг при
миритися з тим, що місцеві більшовики перебуаали в об’єднаній 
з меншовиками організації і, разом з В. Т. Бондаренком та К А., 
СкульськиМ, організував на заводі більшовицький стерлдоьс. Гх 
заслугою було також те, що вони, керуючись настановами ленін
ської партії, враховували специфіку обстановки на заводі. Зичри- 
вали перед робітниками не тільки лице капіталіста, а й його при
хвостнів.

Члени осередку розповсюджували революційну літературу серед робітни
ків заводу м листа, виступали на мітингах і зборах з.т припинене;« війки, 
викривали ■ зрадницьку роль меншовиків та есерів, захищали матеріальні 
інтереси робітників. У травні 1917 року під натиском робітничих жас Зузч 
усуиуто п носад заступника керуючого заводом і майстра ливарног-л цеху — 
експлуататорі» і вірних сльаортівськнх слуг. А з хазяйським прихвостнем 
майстром.слюсарного цеху Твердоступом робітники самі розправились: аа- 
вегт-’ н мішку на тачці за заводські ворота.

У’червні ’ 1917 року осередок добився проведення довиборів 
завкому, який до того був виключно меншовицьким. До нього 
ввійшли більшовики: В. Бондаренко, Т. Гуляницькии.

Дороговказом більшовицького осередку була газета «Правда» 3 ясГ вя» 
нн ознайомилися з Квітневими тезами 3. І. Леніна, Після вивченгна цівї 
класичної ленінської праці, згадував один з елисаветградських більїиоалкїа 
С. Волкац, «наша робота як у частині організаційній, іак і щодо місавих 
виступів просунулася вперед, у нас пояачлася провідна нитка». На початку 
травня до Єлисаветграда прибули представники ЦК РСДРП^6) А. Дгапсв 
і С. Баранов.' Відтоді зв’язок з ЦК партії стає постійним. Більиіочімкк 
,Т. Гуляннцький та В. Бондаренко кілька разів їздили за порадами і ди
рективами до Петрограда, в ЦК партії. Заводські більшовики тікаж в-гт.г- 
повили зв'язки з Одеським, Миколаївським і Київським більшовицькими 
комітетами.

Після розі.стрілу липневої демонстрації в Гізгрограді робім мчи 
Заводу під керівництвом більшовиків розгорнули кампанію гроти 
встановлення з країні терористичної диктатури буржуазії- На ма
совому мітингу вони вимагали негайного скасування смеот-ої ка
ри і заявляли про свою готовність боротися до останньої храплі 
крові за завоювання революції. Коли є.писаветградські більш/озмм 
організували Червону гвардію, то ядро її становили робітник* за
воду Ельворті. Очолив гвардію більшовик М. Чернигов.

Ще більше наростає революційна хвиля після розгрому корнідовшеого 
заколоту. Класова боротьба загострюється. Проходить більмовії заі і я Ради 
Якщо після Лютневої революції до складу виконкому Єлигаветград:ь<юі 
Ради робітничих і солдатських делу татів входив лише один більшешицьісай 
депутат, то після розгрому корніловщини їх стало вісім. У вересні Ї9І7 ро
ву елисаветградські більшовики остаточно поривають з угодовцями і 'Оформ
ляються в самЬстійну організацію, яка налічувала вже близько &) чадовік.

Завдяки більшовикам широкі маси робітників почали усвідом
лювати, що дальше хазяйнування капіталістів не зможе гиікз’.ду- 
ва>л/»зруху і голод у країні. 16 жовтня 1917 року на митингу 
робітників заводу Ельворті було ухвалено резолюцію такого 
змісту:

<!. Негайно оголосити умови миру 1 перемир’я на всіх фронтах. І
2 Вставоштн роБітннчнй контроль иад оиробннцтпом, державний конт

роль над спо ясива'есм і крамницями.
3 Негайні передап всю землю у відання земельних комітетів».
Делегатами на І Всеросійський з’їзд Рад єлисаяетградські про

летарі поедали рос тникіз заводу: Т. М. Гуляницького — від біль
шовиків і Г, Ф. Журбинського — від лівих есерів. Згодом Г. Ф. 
Журбинський став більшовиком і в 1920 р. був делегатом VIII все
російського з їзду Рад, а після громадянської війни — одним із 
засновників комуністичного осередку на заводі «Червона зірка».

Робітнин*-делег<ги поїхали на II Всеросійський з’їзд Рад з на
казом, розробленим більшовицькою фракцією Ради.

5. ЗА ВЛАДУ РАД!
25 жовтня (7 листопада) в усі кінці Росії полетіла звістка про 

перемогу Жовтневого збройного повстання в Петрограді і перехід 
влади до Рад.

Почався новий сагг, Людство вступило з нову епоху. Робітники 
заводу першими в Єлисаветграді заявили про недовір’я буржуаз
но-націоналістичні» Центральній раді і висловили свою готовність 
підтримати Радянський уряд усіма силами і засобами. «Ми, робіт
ники заводу Ельворті, — говорилося в ухваленій резолюції, — з 
революційній Росії визнаємо тільки ту владу, яку висунув II Все
російський з’їзд Рад робітничих, солдатських і селянських депу
татів». . . _ Т ’ . ’ *

На початку грудня 1917 року йшла підготовка до І Всеукраїн
ського з'їзду Рад, який мав проголосити Радянську владу на Ук
раїні. Висунути- робітниками зазоду делегат — більшовик В. М. 
Спренжин узіяв активну участь у роботі з'їзду і був обраний до 
складу першого Українського Радянського уряду.

Трудящі Єлисаветграда наполегливо вимагали вигнання з міста 
представ чинів Центральної ради, переобрання місцевої Ради і 
вигнання з неї есеро-меншовицьких угодовців та буржуазних на
ціоналістів. Робітники заводів Ельаорті, Шкловського і Гомберга 
на спільному мітингу 19 грудня 1917 року одностайно ухвалили 
таку резолюцію:

«Зважаючи ді ял заїсть нашої Раді: недостатньо революційного в боротьбі 
із спекуляцією. саботажем 1 загальнодержавною розрухою, ми вимагаємо 
негайного переобрання Рад, які тепер не виражають полі широких робіт
ничих мас. мл вимагаємо, щоб вони повністю сталі: на захист інтересів 
робітників, солдатів і селян, щоб тут, па місці проводились декреті: і по
станови. Ради Наоодних Комісарів».

Коли йшли перевибори до Ради, від заводів були обрані тільки 
роб тники-біл ьшовини, або ті безпартійні, що стояли на біль
шовицьких позиц їях. До керівних органів новообраної Ради від 
робітників ув-йшли більшовики, переважно із заводу Ельворті. 
Так, до президії Ради були обрані Т. Гуляницькии, Я. ІІІканд, Т. По- 
аолоцьким і А5, Теличко, а членами виконкому — М. Чернишоз, 
К. Сеульський, М.. Дичков, В. Спренжин, П. Білоконь, Г. Кочере- 
щен-со, Й. Могилевський, А. Щерба та ін.

Так есерс-мвн.шовн-цька Рада в Єлисаветграді припинила свою 
діяльність. Щмро етапи робітники Єлисаветградську Раду в біль
шовицькому складі. Нз заводі Ельворті в той же день, 21 грудня, 
з цього привод/ було проведено в усіх цехах мітинги.

Виконком Ради уха злив рішення про створення нових загонів 
Червоної гвардії для боротьби з ворогами революції. 18 січня 
виконком перетворено у Військозо-ретолюційний комітет. Його 
очолив робітник М. 3. Теличко.

Першочерговим зазіанмям революційних сил міста була ліквідація ор
ганів Центральної раді, які охоронялись добре озброєними загонами гай- 
дамааів. у червіоногваріінціо же не вистачало зброї. Та неіабаро.м Вій- 
ськовл-революційннА комітет разом з робітниками розв’язав це завдання. 
Очолиаані -лемами ВРК, заводські чераоногвардійці Замуленко, Ваифо- 
ломєєз, Без верхній. Праходько та Інші захопили кілька вагонів зі зброєю 
на залізничній станції блмеаветград, Воші вивантажили близько 290 гвин
тівок, 20 револьверів.. багато ручних гранат, з платформи скотили 6 три
дюймових гармат знесли більше десяти ящиків снарядів до них. Гвинтівки, 
сварягі і граигги сховали в приміщенні колишньої заводської їдальні, а 
дзі гармати постіівилін аа подвір’ї.

На фасаді одного із заводських корпусів, де було сховано 
збро-о, тепео є меморіальна дошка з написом:

«Тут розміщався в 1917 році арсенал 
Черзоної гвардії міста Єлисаветграда».

(Далі буде).

ПЕРШІ РЕКОРДИ 
ЛІТА

Погожого ранку па подвір’ї БалахГвч 
ської восьмирічної школи хлюпнула 
різнокольорова юрба хлопчиків і дівча
ток у спортивних костюмах. Усі вони 
вийшли па старти, щоб здати нормати
ви комплексу «Готовий до праці та 
оборони СРСР».

Першими стартували дівчатка 4-х 
класів. Галя Ковальчук, Наталка Івані- 
ньова та Світлана Гаврюшенко, подо
лавши ЗО метрів за 5,5 секунди, ьихо- 
пали нормативи на золотий значок, ? 
розділили між собою призові місця. ■

Звання чемпіона школи па цій дис
танції здобув учень 4-го класу Юра 
Сидоренко, який показав результат 5,1 
секунди. Лише одну десяту секунди 
програли йому призери — Сергій Ков
тун та Сергій Швець.

190 учнів 5—8 класів вийшли на 
старт 60-метрової дистанції. Галя Апат- 
ченко, Наталка Криворучко та Зоя 
Скрипник виконали нормативні вимоги 
до першого юнацького розряду. А се
ред хлопчиків з часом 8 секунд переміг 
учень 8-го класу Микола Шарий.

А незабаром судді зареєстрували 
найдальший політ тенісного м’яча — 
на 48,51 метра. Володар рекорду — 
Олександр Вишневський. Серед дівча
ток у цьому виді перемогла Наташа 
Дяченко та Оля Ткач, які метнули м’яч 
на 36 метрів 54 сантиметри.

Старти виявилися вдалими: кожей 
учасник змагань здав нормативи з 2—4 
видів комплексу ГПО.

К. БАШЛИ КО В А. '
Балахівка
Нетрівського району.

репліка

„СКІЛЬКИ БУДЕ ЦІЛУНКІВ?..“
Хлопчик збирається в місто на прогулянку. А мзмл, по- 

правляючи на ньому штанці, вже й карбованець тримає 
Для десятирічного синочка.

— Купиш собі морозива, мульті-пульті подивишся.
— Еге, я не хочу мульті-пульті. Он Володька вже на дві 

серії ходить.
— Що хочеш, те іі дивись. Тільки додому !>с припізнюйся, 
А через півгодини школяр вже задивляється па барвисту

•фішу, що виставлена біля кінотеатру «Комсомолець»'. 
«РОМЕО і ДЖУЛЬЄ.ТА». Крім дітей до 16 років».

Ледве дотягнувся до вікна каси, промимрив:
~ Мені на Ромеа... . • .
Каснрша спокійно відрахувала здачу, і а и до и/шого 

Школяра:
— ’Гобі на який сеапс?
— На передостанній. . .
I ось вже згасло світло в кінозалі. Алз крім монологів ге- 

^оїа цієї печальної кіноповісті, не стихав і дитячий гамір, 
о тут, то там тільки іі чулось:
— От безсовісні, що роблять.
•—"жька, давай рахувати, скільки разів вони поцілую

ться.
Дорослі почали обурюватись: _ ;
— Куди тільки дивиться адміністрація кінотеатру е Гутже 

половина дітлахів. __ , „„„
Отже, варто було комусь поміркувати над тни. для 

рекомендується писати на афіші: «Кр,ч дітей до ® •
Безвідповідальне ставлення до виховання сб^єі дитини і 
матері, коли вона каже: •

— Що хочеш те і: давись. Тільки додому приходь..,
М. ВІНЦЕВИМ.

м. Кіровоград.

Перемагає олімпієць
На першості республіканської раді! 

ДСТ «Спартак» з велогонок на :'і6;е, 
іцо днями проходила поблизу Білої 
Церкви, кіровоградський майстер спор
ту Сергій Симоненко, яки"« готується 
До олімпійських стартів, виграв інди
відуальну гонку на 25 кілометрів. По
долавши дистанцію за 35 хвилин 52 се
кунди, наш земляк більш, ніж на хви
лину випередив Інших учасників за
їзду.

У командній гонці на 50 кілометрів 
кіровоградські велогонщики Сули тре
тіми.

в. смишляєв, 
кандидат у майстри спорту.У вищій лізі

Відбулися матчі десятого туру 
чемпіонату Радянського Союзу з 
футбола серед команд вищої ліги. 
Закінчилися воііи так:

«Локомотив» (Москва) — «Спар
так» (Москва) — 1:2, «Динамо* 
(Київ) — «Динамо» (Москва) — 
0:1, «Зоря» (Ворошиловград) —» 
СКА (Ростов-па-Дону) — 1:1, 
«Нефтчі» (Баку) — «Кайрат» (Ал-' 
ма-Ата) — 0:0, «Карпати» (Льв’в) 

«Динамо» (Тбілісі)' — 0:0, • 
ЦСКА — «Торпедо» (Москва) -- 
1:0, «Дніпро» (Дніпропетровськ) 
— «Арарат» (Єреван) — 0:0, «Ди
намо» (Мінськ) — «Зеніт» (Ленін
град) — 2:0.

> ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 0 ЧЕРВНЯ. 

ЛЕРЩА ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Спортивна азбука», 
’-ч. (0.15 — Телевізійний ба- 
гатосерійннй художній фільм 
'“^-д’рди пса Цнвіля». С 2, 
” «срП. (М). 11.45 — «За ва- 
'-■нми листами». (М). 12.00 — 
фахова школа». (ЛІ). 13.00 
Т-, Запрошує концертна сту- 

!М). 13.50 — Новини. (М). 
ииг ~~ -^ля Дітей. Лялькова 

(Львів). 17.30 — 5На 
-’■■епних напрямках п'ятнріч- 

(Запоріжжя). 18.00 — I«- 
і«?Мааіі”,а програма «Вісті».

із.зо.— Музичний фільм.

(К). 18.50 — «Музичний са
лон». Концерт з тпоріз М. В. 
Лисенка. (Кіровоград). 19.29 
— Кольорове телеСачеиия. 
«Пісні сонячного краю». (М). 
19.45 — М. Анчаров. «День за 
днем». Телеспектакль. Розділ 
II. «Лютий, 18-е, четвер». 
(М). 21.00 — Програми «Чає», 
(М). 21.30 — VI Всесоюзне 
пушкінське свято поезії. Тран
сляція з села Михайлівського. 
По закінченні — новики. (М>.

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 — 
«Дзвени, наша пісне». Кон
церт. (К). 20.50 — «Н.і добра
ніч, діти!» (К). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.35 — Кі
нофестиваль, присвячений 50- 
річчю утворення СРСР. Ху
дожній фільм тВіріпея». 4К). 
23.10 — Вечірні новини. (КЬ

СЕРЕДА. 7 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Для шко
лярів. «Піонеріп на марш;». 
(Ростов-на-Дону). 10.15 — Те
левізійний багатосерійний ху
дожній фільм «Пригоди пея

Цнвіля». 4, 5 серії. (И ).
П.1'5 — «П’ятирічкл, рік
другиіі » . ( Петрозаводськ).
НЛ5 — Концерт. (М). 12.45 — 
■(гл-евкЯ чняя іокумеипльтп.й 
фі.т.ьм. (М). 11.35 — Ночіиин. 
(MA. l-J-00 — «Бесіди і'рзл». 
хоз-ашнте», ( М). 16.40 - Телс— 
вІзЬнннїт докумектдльжгй
філа>м «Едупзд Тіссе». (Ри
га). 17.30 — Мультфільм іл я 
дітей. «Таємниця латекзг© 
остроза». (K). ІS.00 — 1яіф'-р>- 
MatElfiia програма «friert». 
(К). 18.25 — Програма пере
дач. оголошення. (Кіроаогрлд)>. 
иди) — Тележурнал «День, 
за ійіси». (KifMHOT^p.i.i). 
19ЛЄ1 — Програма «Ча:». (Ж). 
20.00 — Кольорове теарбячея- 
ня. .Ніжвародяз зустріч » 
•футбо.та.- Збірна • СРСР — 
збірна Болгарії. (М) В 
рерві — Ло Е)-річчя утзорея- 
ня СРСР. «Дру.жбок» ірітие- 
ні». Виступ парідого .секрета
ря Пиа.‘оархаиіеяьсь«огп. Г-К 
КПУ Цу.стовога В. Я, (йїіро- 
вогр-ад). 21.45'- Кояцерс (М).

По закінченні ~ новини. (М).
ДРУГА ПРОГРАМА. 18.25 

— Кольорове телебачення. 
Концерт хору російської ПІС- 
еіі м. Костроми. (М). ій.ОО -- 
Кольорове телебачення. Пре- 
м єра телевізійною художньо
го фільму «Прощайте, коза і 
велосипед». (М). І9.30 — Про
грама «Час». (М). 20.00 — 
ї. Гулак-Артемовський. «За
порожець за Дуодеч». Виста
ва Київського театру опери і 
балету ім. Шевченка. (К>. В 
перерві — «На добраніч, д<- 
•н » (К). 22.30 — споргннна 
передача. _СК). ?5.15 - Веіір- 
ні новини. (К)г• .

ЧЕТВЕР. .'8 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но- 
енші. (ЛІ). 9.45 — Для,- школя
рів. «Написано для тебе». 
С Свердлопськ), 10.15 ~ Те.іе- 
візіі'иінй багатосерійний фільм 
«Пригоди пса Цнвіля». В, 7 се
рії. (М). 11.05 — «Комуніст і 
час». (Дніпропетровськ пах»
/Яоскву). 11.35 — Концерт (М).

12.10 — Прем’єра теїлезізіііно- 
го документального фільму 
«КамАЗ» починається». (Ка
зань). 12.25 — Новцнн. (М). 
16.15 -- «Російська мова»,
(М), 17.00 — «У світі музики», 
(Одеса). (7,45 — Мультфільм 
їяС<шР" н‘ ?jl’a«Mb». (К). 
18.00 — До 50-рі<шя утворен
ня СРСР, ТСЛСфеСТНВіІ.ІЬ ху
дожньої самодіяльності. Зві
тує Олександрійський, район. 
(Кіровоград). 18.50 — Теле
фільм. (КІровоїра'д). 19.00 — 
«Представляємо — лауреати». 
(ЛІ).. 19.5(1 — «На, полях краї
ни». (М). 20.00 — М. Ан іаров. 
«День за днем». Телеспек
такль. Розділ 3. «Березень,
17-е; четвер». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30

— Кольоропе телебачення. Ін
тербачення. Міжиаро'іпі зма
гання з легкої атлетики на 
"Р’1’ >азети «Правда». (М), 
2_.зо — Інтербачення. «Росій
ський романс». (М). Г'З.оо — 
Новини, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. І8.ор — 
Новини. (М). 18.10 — «Висту
пає письменниця Т, Тесе». 
(М). 18.30 — «Підручникам — 
довго життя». (М). 19.00 — 
Інформаційна програма «Ві
сті», (І<). 19.30 - «Новини кі- 
ііоекраиу». (К). 20.45 - «На 
добраніч, діти!» (К). £1.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30
— В. Польський. «Несгенна». 
Вистава Білоруського дпама- 

■пічного театру ім. Іікубя 
Коласа. в перерві — вечірні 
новини. (К).

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.



проводить набір учнів на 1972—1973 

навчальний рік до 1—10 класів.

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 

ТЕХНІКУМ 
оголошує ПРИЙОМ УЧНІВ 
на 1972—1973 навчальний рік 

на заочний і стаціонарний відділи.
Технікум готує агрономів та бухгалтерів для сільськогоспо

дарських підприємств.
Крім основної кваліфікації, кожному випускникові стаціо

нарного відділення присвоюють додаткові: тракториста-мзши- 
ніста і шофера.

Не перший курс стаціонарного бухгалтерського (строк на
вчання 2 роки 10 місяців) і агрономічного (строк навчання 
З роки 6 місяців) відділень приймаються особи з освітою 3— 
9 класів;

на другий курс бухгалтерсакого відділення приймаються 
■особи, що закінчили 10 класів середньо: школи (строк навчан
ня 1 рік 10 місяців);

і на третій курс заочного відділу по спеціальності «Бухгал
терський облік» —» особи, що закінчили 10—11 класів (строк 
навчання 2 роки).

Вступники складають екзамени з 1 по 20 серпня; на базі 
8 класів — з української (російської) мови (диктант), матема
тики (усно);

на базі 10 класів з української (російської) мови і літера
тури (твір), математики (усно).

Документи приймаються:
від учнів, що закінчили 8—9 класів до 31 липня, від тих, 

що закінчили 10—11 класів до 15 серпня.
До заяви на ім’я директора вступники додають: докумен

ти про освіту (в оригіналі), чотири фотокартки (3X4 см), до
відку про стан здоров'я (форма № 286), витяг з трудової або 
колгоспної книжки (особам, що мають трудовий стаж).

При технікумі організовуються нЛлтнІ підготовчі курси з 20 липня 
до І серпня.

Поза конкурсом, при одержанні позитивних оцінок на екзаменах, 
зараховуються:

направлені на навчання колгоспом чи радгоспом зі стажем роботи 
не менше одного року; ті, що мають ииробннчин стаж практичної ро
боти не менше двох років;

звільнені в запас !з Збройних Сил (протягом двох років після 
звільнення).

При технікумі є їдальня, кінозал, спортивний зал.
Учні забезпечуються стипендією і гуртожитком на загаль

них підставах.
Адреса технікуму: Знам'янський район, с. Шамівка, сіль

ськогосподарський технікум.
ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА 
СЕРЕДНЯ 

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

Тим, хто має намір вступити до шко
ли, слід подати такі документи: заяву 
на ім’я директора школи-інтернату, сві
доцтво про народження (оригінал), до
відку з місця проживання: про склад сі
м’ї з зазначенням віку і заняття членів 
сім'ї, довідку з місця роботи батьків чи 
опікунів про розмір заробітної плати за 
серпень (батьки-колгсспники пред’явля
ють довідку про грошовий місячний за
робіток за весь 1971 рік, батьки-пенсіо- 
иери — довідку з відділу соцзабезпе
чення про розмір одержуваної пенсії), 
медичну довідку,, про стан здоров’я 
(картка щеплень, аналіз на дифтерію, 
дизентерію, глисти), довідку про епіде
міологічне оточення, довідку від на
шкірного лікаря, окуліста, вушного, до
відку про загальний стан дитини, особо
ву справу учня (документ про освіту).

Навчанчп ведеться українською мов-ло, з 
іноземних мов вивчаються англійська та ні
мецька мови.

При школі працює філіал Олександрійські»! 
музичної _ико.іи.

Діти села Пантаївкн, радгоспу Комінтерн, 
с. Морозізки, с. Ясиноваткн, є. Бандурізки та 
інших, яким зручний під’їзд, приГімаюгеся на 
правах дітей, котрі ходять до школи (без
коштовно) щодня.

Школа розташована в селищі Пантаїлкя. 
яке має зручне залізнії'їнс та автобусне спо
лучення з усіма містами та районами області.

Прийом документів щоденно з 3 до 
16 години, крім неділі.

За довідками звертатись у канцеля
рію школи-інтернату.

Адреса школи-Ічтернату: м. Олек
сандрія, с. Пантаївка.

ДИРЕКЦІЯ.

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 2
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

на 1972—1973 навчальний рік
для підготовки кваліфікованих робітників з таких спеціаль

ностей: муляр, лицюоальник-плитковик, маляр, столяр-тесляр, 
штукатур, монтажник конструкцій — муляр, маляр-альфрей- 
ник.

До училища приймаються без екзаменів юнаки віком 15— 
17 років та дівчата до 20 років, які закінчили 8—10 класів, а 
також звільнені в запас з лав Радянської Армії.

В училищі молодь має можливість одержати одночасно 
спеціальність і середню освіту.

Учні, які протягом 3-х років навчання на базі восьмирічки 
набуватимуть спеціальність штукатура, столяра, лицювальни- 
ка-плитковика та маляра, після закінчення за цим фахом учи
лища одержують атестат про присвоєння спеціальності і ате
стат про середню освіту.

Училище проводить також набір учнів на базі 8, 9, 10 
класів на спеціальності з строком навчання: монтажник кон
струкцій — муляр, маляр-штукатур та слюсар-тесляр — 2 ро
ки, Штукатур, лицювальник-ллитковик та муляр — 1 рік, ма- 
ляр-альфрейник — 1,5 року. Приймаються юнаки та дівчата, 
які закінчили середню школу.

Всі учні, незалежно від строку навчання, перебувають на 
державному забезпеченні (триразове харчування, обмунди
рування та гуртожиток).

Час навчання в училищі зараховується о трудовий стаж.
Під час виробничого навчання учні одержують і-рошову винагоро

ду в розмірі 33 проценти під суми вартості виконаної роботи. По за
кінченні училища надається платна місячна відпустка.

Училище знаходиться н центрі міста, розмішене в і,обрс обладна
ному триповерховому приміщенні з спортивним та актовим залами, 
працюють гуртки художньої самодіяльності та р’зііі спортивні секції.

Учні, які закінчили училище з відзнакою, приймаються до 
спеціальних середніх і вищих учбозих закладів поза конкур
сом.

Для вступу потрібно подати заяву, свідоцтво про освіту, 
свідоцтво про народження або паспорт, довідку з місця про
живання з зазначенням складу сім'ї, характеристику з школи, 
п’ять фотокарток розміром 3X4 см, медичну довідку (фор
ма № 286).

Адреса технікуму: м. Кременчук, Полтавської області, 
пул. Першотраонепа, 12.

ДИРЕКЦІЙ.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

для підготовки кваліфікованих кадрів робітників 
залізничного транспорту з таких спеціальностей: 

оглядачі-ремонтники вагонів (строк навчання 2 ро
ки, приймаються лише юнаки з освітою 8—10 кла
сів, віком не менше 16 з половиною років);

слюсарі по ремонту вагонів та автоматичного 
гальмового обладнання (строк навчання півтора ро
ку, приймаються лише юнаки з освітою 8—10 кла
сів, піком не менше 16 років);

електромонтери пз монтажу та експлуатації кон
тактних мереж та високовольтних ліній електропере
дач залізниць (строк навчання 2 роки, приймаються 
лише юнаки з освітою 8—10 класів, зіком не мен
ше 16 з половиною років);

слюсарі-електрики по ремонту електрообладнання 
електровозів та електроходової частини теплово
зів (строк навчання 2 роки, приймаються лише юна

ки з освітою 8—10 класів, віком не менше 15 з по
ловиною років);

помічники машиністів електровозів (строк навчан
ня 1,5 року, приймаються юнаки з середньою осві
тою, віком не менше 17 років);

помічники машиністів тепловозів (строк незнання 
1,5 року, приймаються юнаки з середньою освітою, 
віком не менше 17 років);

електромеханіки по автоматиці та сигналізації на 
транспорті (строк навчання 2 роки, приймаються 
юнаки з середньою освітою, віком не менше 17 ро
ків);

електромеханіки зв’язку на транспорті (строк на
вчання 2 роки, приймаються юнаки з середньою осві
тою, віком не менше *7 років);

чергові по станції (строк навчання 1,5 року, прий

маються юнаки ч дівчата з середньою освітою, ві
ком не менше 17 років).

Вступники повинні особисто подати документи, за
значені в довіднику для вступників.

Всі вступники проходять медичну комісію в Зна- ■ 
м’янській залізничній поліклініці.

Учні одержують стипендію в розмірі, встановле
ному для учнів 3-го курсу технікумів, а відмінники 
— підвищену. Вихованці дитячих будинків, сироти 
та діти інвалідів 1-ї, 2-ї груп приймаються на дер
жавне забезпечення. Зараховані до училища по спе
ціальності оглядачі вагонів, слюсарі по ремонту ва
гонів та електромонтери контактної мережі забез
печуються гуртожитком. В училищі с їдальня.

Випускників училища направляють на роботу за 
спеціальністю на підприємства Одесько-Кишинів
ської залізниці і користуються всіма пільгами робіт
ників залізничного транспорту.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна
м’янка, вул. Р. Люксембург, 6. ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 1
ОГОЛОШУЄ Н\Б1Р УЧНІВ НА 1972- 1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує висококваліфікованих робітників. 
По закінченні училища учні одержують атестат про 
середню освіту та атестат по спеціальності з при
своєнням 2—3 розряду. Учні набувають таких спе
ціальностей:

на базі 8 класів з одержанням середньої освіти: 
токарі по металу, слюсарі механоскладальних робіт, 
електрогазозварники, слюсарі, електромонтажники;

на базі 10—11 класів (строк навчання 1 рік): тока
рі по металу, машиністи електромостоеих кра.іів — 
електрослюсарі, електрозварники;

на базі 8 класів з строком навчання 2 роки без 
здобуття середньої освіти: слюсарі механоскла
дальних робіт,

Час навчання а училищі зараховується в трудовий 
стаж. На всі спеціальності приймаються юнаки та 
дівчата віком від 15 років і старші. Демобілізовані 
із лав Радянської Армії,

Вступники повинні подати такі документи: заяву, 
автобіографію, свідоцтво про освіту, паспорт або

*!■) ЩШД АДРЕСА І ТЕЛЕФОНІЇ
д -і...... ■■............. ~ ~ ■■■■•--’.^7— а-

316050 ГСП. Кїровогрвл-50, вул. Луначгрського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-3$, відділу пропаганди, від* 
діву листів І масової роботи та інших відділів — 2-45*36,

БК 08795. Індекс 61197. 

свідоцтво про народження, характеристику зі шко
ли, довідку про стан здоров’я, довідку з місця про
живання та про склад сім’ї, медичну довідку про 
профілактичні прищеплення, 7 фотокарток розмі
ром 3X4 см.

Вступники проходять медичну комісію за направ
ленням училища.

Зараховані до училища забезпечуються: з стро
ком навчання двз та три роки, безплатним триразо
вим харчуванням, вихідним і робочим одягом та 
взуттям; з строком навчання 1 рік стипендію в 
розмірі 30 карбованців на місяць.

Під час виробничої практики ножному виплачує
ться 33 проценти від вартості виробленої продукції.

Початок занять з 1 вересня 1972 року. 
Гуртожитком забезпечуються лише юнаки.
Адреса училища: м. Олександрія, мікрорайон 

Жовтневий, вул. Ватутіна, 1, телефон 5-10'48. Авто
бусом їхати до зупинки Жовтневе селище.

ДИРЕКЦІЯ.

Ь1Я-|.ЯІІМДН!І!1ИШ».ІІІЛГ^ДЯ

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Вирової радского 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г, М. Димитрова, обласного управліппя 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глїнкя, 2,

Зам. № 10799, Тираж 56 300,

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 

Проводить прийом учнів
на 1972—1973 назчальний рік для підгоговки:

мулярів, малярів, теслярів, плиточників-лицю- 
вальникіз-мозаїстів — строк навчання 1 рік;

маляріз-штукатурів, столярів-геслярів — строк на
вчання 2 роки.

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 19 років з освітсю за 8, 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 
в загальний трудовий стаж.

Училище має добру матеріальну базу для підго
товки кваліфікованих спеціалістів, обладнані кабіне
ти, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки худож
ньо! самодіяльності, технічної творчості, спортивні

Випускники мають право вступу до вищих і сеоед- 
вах СпеЦІдЛЬНИх Удових закладів на пільгових умо- 

„ пВ-У-—Дойники можуть бути направлені 
нічної'освьТЄдв'млУЧбОВ1 закл°АИ лрофесійно-тех- 
МЧ ЛРПжапип ДЄ На°ЧаННЯ ПРОВОДИТЬСЯ при повно
му державному забезпеченні.
одержан^го^' С Веч'.рчя школа» де учні зможуть 
одержати середню освіту.
зазіїаче^нлм7 пр)Об° ■ подаги в6° надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію ха- н3ал)ЄаРбИоТпКйУсп СВІАОЦ"° про народження Ф(:риХ 
пал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригіналі 
маВ'ы“У286 М,'Ц" проживання> ПРО склад сім’ї, фор- 
ма № 286, шість фотокарток розміром 3X4 см 

Документи приймаються до 15 серпня 1972 року 
Початок навчання 1 вересня 1972 року. Р У' 
Адреса училища; м. Кіровоград, вул Лпніча 19 

вхтд із пуп. Декабристів, з“ телефон 2-47-54

_ __  . ДИРЕКЦІЯ.
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