
ик видання хні.

N9 69 (1549).

ГАДАНО останній екзамен. Підручники 
зайняли до осені місця на книжко

вих полицях. Можна скільки хочеш ганя
ти м яча з хлопцями, їздити на велоси
педі, купатися і не думати про конт
рольні з математики. Щаслива гора 
літні канікули ще й тим, що можна, 
взявши в руки заздалегідь приготовлену 
валізку з речами, вирушити до піонер
ського табору, де чекає місяць захоп
люючого життя, насиченого зустрічами, 
концертами, спортивними змаганнями, 
туристськими походами.

Піонерські табори області урочисто відкри
вають новий оздоровлюючий сезон. Готуватися 
до цього дня вони почали ще заздалсіідь. В 
багатьох таборах проведена чимала підготов
ча робота. Значно псліпишласн матеріальна 
база, закуплений необхідний Інвентар, облад
нані спортивні майданчики, впорндкована те
риторія, відремонтовані приміщення. Скрізь 
відчувається турботи і піклування про повно* 
цінний відпочинок піонерів і школярів.

Вся країна в період літніх канікул на
гадує веселе піонерське табірне містеч
ко. Комуністична партія і Радянським 
уряд по-батьківськи турбуються про

е

ЧЕТВЕР

8
ЧЕРВНЯ 

1972 р.

Ціна 2 коп.

•

орган кіро ЬКОГО ОБКОМУ АКСНУ

розширення сітки дитячих закладів, та
борів відпочинку. Все більша кількість 
дітей залучається до організованого і 
змістовного літнього відпочинку.

В області цього року за період літніх 
канікул буде оздоровлено більше як 72 
тисячі дітей. І не лише в таборах піонер
ських, а в дитячих садках та яслах, шко- 
лах-інтернатах, таборах при загально
освітніх школах, групах з продовженим 
днем, на екскурсійно-туристичних батах. 
Не можна не згадати ще табори кол
госпні, міжколгоспні та комсомольсько- 
молодіжні табори праці і відпочинку. А 
це ще 24 790 чоловік. Отже, як бачимо, 
кількість тих, хто влітку проведе свій 
відпочинок біля річок та озер, серед 
чарівної природи досить значна.

Тим пічс зростають вимоїн до організацій
ної і виховної роботи педагогів, піонерських 
вожатих, комсомольських працівників, — всіх 
хто має відношення до виховання підростаю
чого покоління. Готуючись до літа, райкоми І 
міськкоми комсомолу розробили цілеспрямова
ні і конкретні заходи на поліпшення змісту, 
урізноманітнення форм і методів виховної І оз
доровчої роботи з учнями, розширення контин
генту відпочиваючих.

Основне завдання педагогічного ко
лективу піонерських таборів — вихован
ня школярів у дусі ЕІрності ленінським 
заповітам, революційним, бойопим і 
трудовим традиціям, радянського пат
ріотизму і пролетарського інтернаціона
лізму. Піонерське життя тим і пам'ятне 
й цікаве, що кожний день приносить ба
гато вражень, емоцій, — тут і захват від 
красивого краєвиду і радість від спілку
вання з друзями, від зустрічей з ціка
вими людьми.

Останнім часом великої популярності 
серед дітей набули табори праці і від
починку. Праця завжди допомагає виз
начити себе як особистість, перевірити
.характер.

Під час літніх канікул діти залучають
ся до дослідницької роботи в учнівських 
•виробничих бригадах і на шкільних на
вчально-дослідних ділянках, збиратимуть 
лікарські рослини, плоди тощо.

Не псі дівіагка й хлопчики влітку відпочи
ватимуть у піонерських таборах. Але ті, хто 
залишається адомп, не повинні випадати з по
ля зору педагогів і комітетів комсомолу. Пог
рібно особливу увагу звернути на те, щоб 
коліна школа слала плітку центром пиховпої 
роботи з дітьми. Є багато форм і методів за
лучення підлітків до корисної ДІЯЛЬНОСТІ — 
це і участь в експедиційних загонах, художня 
самодіяльність, робота різноманітних гуртків, 
походи, спортивні змагання та ін. Виховна ро
бота серед підлітків повинна проводитись 1 за 
.місцем прожинання. Туї повинні діяти зведені 
піонерські загони, клуби і штаби старшоклас
ників при будинкоунравліннях.

Літні качікули почалися. Кожен день 
■приносить безліч вражень. І щоб нони 
були лише приємними, яскравими і не
забутніми, багато в чому залежить від 
нас, дорослих, комсомольських праців
ників, вихователів. Тож маємо своєю не
впинною турботою подарувати додрии 
літній відпочинок дітям.

У РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
26 травня 1972 року в Москві між СРСР і США підписано 

договір про обмеження систем протиракетної оборони і тим« 
часову угоду про деяні заходи в гзлузі обмеження стратегіч
них наступальних озброєнь.

Маючи на увазі домовленість між сторонами, Рада Міністрів 
СРСР постановила, щоб відповідні міністерства і відомства 
СРСР додержувалися зобов'язань за договором і тимчасовою 
угодою з дати їх підписання.

Офіційне набрання чинності договором і тимчасовою уго
дою матиме місце в день обміну ратифікаційними грамотами 
договору і писаними повідомленнями про прийняття СРСР і 
США тимчасової угоди.

ПРИЇЗД до
ЙОСИПА БРОЗ ТІТО

До Москви 5 червня на запрошення ЦК КПРС і Президії 
Верховної Ради СРСР з офіційним візитом прибув президент 
Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії, Голова 
Союзу комуністів Югославії Йосип Броз Тіто,

На Внуковському аеродромі Йосипа Ьроз Тіто тепло і сер« 
дечно зустріли Генеральний секретар ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, 
член Політбюро ЦК КПРС, Голоза Президії Верховної Ради 
СРСР М. В. Підгорний, член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ра
ди Міністрів СРСР О. М. Косигін, секретар ЦК КПРС К. Ф, 
Катушев, інші офіційні особи.

МОСКВИ

- ШЦІІИ11 МИР
Асамблея громадських сил за безпеку і спі-зро« 
іропі, яка відбувалася тут, завершила свою ро-

ЄВРОПІ
БРЮССЕЛЬ, 

бітництво в Єї 
боту.

В урочистій декларації учасники асамблеї закликали всіх 
людей і всі політичні та соціальні сили Європи об'єднати зу
силля в ім'я перетворення європейського континенту в землю 
миру і плідного співробітництва.

Асамблея рішуче підтримала ідею скликання загальноєвро
пейської наради з питань безпеки і співробітництва на основі 
рівноправної участі в ній усіх заінтересованих держав.

Т1 АМАРА зупинила спій Т-74, поглянула 
навкруги. Парувала земля, щиро припі

кало травневе ранкове сонце. Ного про
мені, ніби загубившись у ріллі, підкрес
лювали прямі лінії борозни.

— Сьогодні в тебе краще виходить, 
—- похвалив Олександр Васильович. — 
На таких прямих і 8 призери можна вий
ти.

Дівчина зніяковіле.
— Ні. Ще не такі вони й прямі, До

б’юся, будуть як струни. Бралася за 
кермо, і за плугом лягали масні скиби 
чорнозему. Весь день сповна вкладала 
у працю.

А перед змаганнями їй три ночі пос
піль снився... приз. І чомусь то завжди 
буп мотоцикл. Великий, незвичайний. 
Усією групою вміщалися на ньому. А 
за кермом вона, Тамара.

* * *
Усі дівчата-супервиці вже робили хто 

другий, хто третій захід, а Тамара -не 
могла завести двигун. «Ще цього не вис
тачало. Скільки готувалась... Адже зро
била все, як вчили». І знову дівчина 
схилялась над двигуном. Ось, нарешті, 
знайшла! Так тут же треба міняти де
таль. Це вже непередбачено правила
ми.

Як виїхала в загінку, подруги вже зо
рали більшу частину ділянки. «Не пос
пішати, не хвилюватися, — заспокою
вала себе. — Часу ще вистачить. Не у 
швидкості ж справа». Діяла непоспі- 
шаючи, розмітила ділянку, проклала 
борозну. І знову, як вдома, пішла огля
нути її. Різна! Рівна, як струна. «Тепер 
все гаразд», —— заспокоїлась.

А коли закінчила орати, і сама не 
могла налюбуватися ріллею.

II ВЕСНА
В кінці травня на Херсонщині відбувся республіканський конкурс на кращого 

молодого механізатора-орача серед учнів сільських профтехучилищ. Перше місце 
серед дівчат на ньому виборола наша землячка, учениця Бооринеиького ирофтех~ 
училища Ле 2 Тамара Поліщук.

— Приймай поздоровлення!
— Авансом, — жартували дівчата.
— Так ще ж дві зміни працювати

муть, — у такому ж тоні відповідала 
Тамара. — Орієнтир є.

А невдовзі підбили підсумки. 94 бали 
із 110 можливих — більше від інших 
учасниць конкурсу набрала Тамара По
ліщук. Дівчину щиро поздоровляли з 
заслуженою перемегею, вручили Почес
ну грамоту ЦК ЛКСМ України, чемпіон
ську стрічку з написом: «Кращому мо
лодому механізатору-орачу».

# * #
Біографію Тамари Поліщук можна 

вкласти в декілька рядків: закінчила 
# Олександрійську восьмирічну школу, 

9-й клас — у Маловисківській середній 
школі. Комсомолка. Захоплюється спор
том. Через два місяці закінчує Еобри- 
нецьке профтехучилище і отримає про
фесію машиніста-тракториста широкого 
профілю. Це її вісімнадцята і, мабуть, 
найщасливіша весна.

У дівчини багато турбот. Навіть диву 
даєшся: як вона може встигнути все 
зробити, завжди бути серед перших. 
Тамара — член збірної лолейболоної 
команди училища, чемпіонка колективу 
фізкультури з настільного теніса, успіш
но виступала з цього виду спорту на

обласних змаганнях. А нині у неї гарячі 
дні — дівчина здає у вечірній школі ек
замени на атестат зрілості, закінчує 
курси мотоциклістів, готується до зма
гань. — До яких? Питання доречне. 
Адже, як чемпіонка області з настільно
го теніса езред учнів сільських профе
сійно-технічних училищ вона має в кін
ці червня виступати на республіканських 
змаганнях у Миколаєві, а як кращий мо
лодий орач республіки — на всесоюз
них змаганнях поблизу міста Сум.

Звичайно, дівчин', хотілося б виступа
ти і в Миколаєві, і в Сумах. Щодня ви
водить Т-74 у загінку, тренується. Пра
цює і на інших машинах, допомагає об
робляти міжряддя просапних культур. 
Готуватися до поєдинків на всесоюзно
му форумі їй допомагає викладач Олек
сандр Васильович Корінецький.

# ♦ а
— Чи мрієте ви, Тамаро, стати чемпіо

ном Радянського Ссюзу? Ваші найближ
чі плани? — запитав у дівчини.

— Поживемо —- побачимо. Про чем
піонські титули прогнозувати не буду. 
А найближчі плани такі: на «відмінно» 
закінчити навчання в профтехучилищі.

Ю. ЛІВАШИИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

На фото: Тамара Поліщук.

В обкомі «ему ДОСВІД Тд ду од уздгАЛЬНЕНИЙ І ПОШИРЕНИЙ
З метою вивчення, узагальнення І по

ширення передового досвіду комсо
мольської роботи, поліпшення СИСТОЛАМ 
інформації обком ЛКСМУ з 1 червня 
цього року по 1 липня 1973 року прова
дить обласний огляд-конкурс на кращий 
кабінет комсомольської роботи. Бюро 
обкому затвердило положення про ог- 
ляд-кснкурс та склад оглядової комісії.

У положенні, зокрема, вказується, що 
огляд передбачає наявність стендів з 
досвіду організаційної роботи, стендів, 
що висвітлюють молодіжний рух «П’яти
річці — ударну працю, майстерність і 
пошук молодих», матеріалів з історії 
міських, районних, комсомольських та 
піонерських організацій, методичних ма
теріалів та посібників — всього, що мо-

же подати відчутну допомогу комсо
мольському активу.

Міськкоми, райкоми ЛКСМУ, методик«» 
ну раду, кабінет комсомольсько» роботи 
■іДА’лу комсомольських організацій об
кому комсомолу зобов'язано провести 
необхідні заходи щодо успішного ве
дення огляду-конкурсу.
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На фото: учасники семінару 
комсомольських працівників 
серед молодих шахтарів Олек
сандрії.

Фото М. Тернавського.

декан загальнотех- 
факультету М. І. 
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СЕМІНАР В ОЛЕКСАНДРИ

Кезнадієм виходись 
де на нього чекають

«3-біс», 
вугільному

заслуженим діячем

НАШІ СЕРЦЯ-3 НАРОДОМ В’ЄТНАМУ! І 
ип^ппі^ річниці; утворення Тимчасового революційного уряду Республіки Південний В’єт- 
і ,Іп„освячуються Дні солідарності з боротьбою патріотів Південного В’єтнаму, які розпочались
І. червня в Радянському Союзі. , г
дпі п^пРиємствах І 0 установах Кіровограда відбуваються мітинги солідарності, на яких ре

йнські люди висловлюють гарячу підтримку героїчному в’єтнамському народу.
Публікуємо підбірку інформації про ці мітинги.

Завод «Червона зірка». Сім 
з половиною тисяч робітників 
та службовців взяли участь у 
мітингах солідарності, які прой
шли в усіх цехах та відділках 
підприємства.

— В своїй героїчній боротьбі 
народ Південного В’єтнаму не 
одинокий, —- сказав слюсар 
другого механоскладального 
цеху, заслужений машинобу
дівник України, кавалер орде
на Леніна О. О. Кошурко. — З 
ним все прогресивне людство, 
всі миролюбні сили планети. 
Ми підтримуємо боротьбу в’єт
намського народу, тавруємо 
ганьбою американських імпе
ріалістів і рішуче вимагаємо: 
«Геть руки від В’єтнамуі Мир 
В'єтнаму!»
- Завод тракторних гідроагре
гатів. Працівники заводу про
вели мітинг солідарності з в’єт
намським народом, присвячо- 
ний третій річниці утворення

Тимчасо9ого революційного 
уряду і проголошення Респуб
ліки Південний В’єтнам.

— Удари в'єтнамських пат
ріотів день у день наростають, 
— сказав, виступаючи тут, за
ступник головного технолога 
М. Я. Кондров. — На боці їх 
справедливої боротьби все пе
редове людство. Ми пишає
мось героїчною боротьбою 
в’єтнамських друзів. Наші сер
ця завжди з ними.

Південний В’єтнам буде виз
волено, в'єтнамський народ 
буде незалежним і вільним — 
цю впевненість висловили ■ 
резолюції учасники мітингу.

Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського маши
нобудування.
громадськості, 
студенти зібрались тут на мі
тинг, присвячений тижню ра
дянсько-в’єтнамської дружби, 
який був проведений Кірозо-

градським міським відділен
ням Товариства радянсько в єт- 
намської дружби. На мітингу 
виступили голова міського від
ділення Товариства, доцент 
В. Я. Пихтін. Він розповів про 
діяльність Товариства радян
сько-в’єтнамської дружби, про 
солідарність з героїчним наро
дом В’єтнаму. Про боротьбу 
патріотів у далекому В’єтнамі 
говорили 
нічного 
Шкутько, викладач
В. І. Трушин, студент 3-го ^кур
су Вячеслав Гусєв, голова місь
кої організації товариства 
«Знання», кандидат економіч
них наук Л. М. Фільштейн та ін.

Мітинги солідарності з В’єт
намом відбулись також на за
воді «Укрсільгосптехніки», взут
тєвій і швейній фабриках, в 
педагогічному інституті та в 
ряді установ міста.

lû

8 червня 1972 року

П.Безтакачаиивонвці

В Олександрії відбувся три
денний семінар завідуючих 
відділами комсомольських ор
ганізацій, завідуючих сектора
ми обліку членів ВЛКСМ і фі
нансів та інструкторів міськ
комів і райкомів ЛКСМУ.

В перший день роботи з до
повіддю «Організаційно-логіі- 
тичне зміцнення первинних 
комсомольських організацій, 
дальша удосконалення стилю і 
методів роботи ко/літетіз ко/л- 
сомолу в світлі рішень XVI 
з'їзду ВЛКСМ та XXI з’їзду 
ЛКСМУ» виступив другий сек
ретар обкому ЛКСМУ М. П. 
Громовий. Учасники семінару з 
цікавістю прослухали пиступи

перших секретарів Онуфріїз- 
ського райкому комсомолу 
А; Сапіги, Знам’янського РК 
ЛКСМУ М. Василашко та Олек
сандрійського міського коміте
ту комсомолу В. М’яснпнкіиа, 
які побували на всесоюзному 
семінарі перших секретарів 
міськкомів і райкомів ЛКСМУ.

Другого і третього дня про
водилася робота секцій. На 
порядок денний секції зав. від
ділами комсомольських орга
нізацій та інструкторів МИ, РК 
ЛКСМУ (керівник 8. Ткачук) 
та секції зав. відділами секто
ру обліку (керівник В. Пана- 
сюк) виносилися важливі орга
нізаційні питання роботи пер-

винних комсомольських груп, 
інформаційно-методична робо
та МИ, РК ЛКСМУ, вивчення 
передового досвіду тощо.

Під час проведення семінару 
комсомольські працівники зу
стрічалися з молоддю на шах
тах «Верболсзівська», «Світло- 
пільська», 
ському
Учасники семінару побували 
також в комсомольсько-моло
діжній тракторній бригаді № 2 
колгоспу імені Куйбишеза.

М. СЕМЕНІОК.

ПРЕМ’ЄРА-НА ЗЕМЛІ ПИСЬМЕННИКА
Нещодавно в Новомиргоро- 

ді відбулась прем’єра комедії- 
жарту ! «Королева тюльпаніз» 
нашого земляка-письмечни- 
ка Юрія Олексійовича Мок- 
рієва у постановці Кіровоград
ського обласного українського 
музично-драматичного театру 
Імені М. Л. Кропивницького.

Увечері біля входу в район
ний Будинок культури Ю. О. 
Мокрієва зустрічали сек
ретар обкому партії Д. С. Си- 
оолап, перший секретар Нозо-

миргородського райкому КП 
України В. Н. Дримченко, сек
ретар райкому КП України 
М. І. Грабовий, представники 
установ, організацій, жителі 
міста.

Юрій Олексійович Мокрієв 
разом з головним режисером 
театру, 
мистецтв УРСР Іваном Васи
льовичем 
на сцену, 
дівчата — учениці зоотехніку- • 
му з квітами в руках.

— Дорогі моі друзі! — го
ворить письменник, — сердеч
не спасибі вам, що ви шануєте 
свого земляка.

«Королева тюльпанів» 
шла з великим успіхом.

х
востаннє впала завіса, 
миргородці влаштували
там і автору гучну овацію, вру
чили їм квіти.

В. ШУЛЬГА.
м. Новомиргород.

(Продовження. Початок в газетах за 13, 23, 25, 27, ЗО травна
та 1, 3, 6 червня).

Свій арсенал червоногвардійці поповнили також за рахунок ке? 
валерійського училища, де їм удалося захопити частину зброї І 
коней.

Діставши зброю, партійний комітет більшовиків зразу ж дору
чив членові завкому В. Бондаренку провести на заводі додатко
вий набір до Червоної гвардії. Як і раніше, перевірка вступаючих 
була детальною. Незважаючи на есеро-меншсзицьку контррево
люційну агітацію, набір пройшов успішно. Протягом одного дня 
□ революційні загони добровільно вступило понад 600 робітників 
заводу.

Озброєні загони Червоної гвардії було переведено на казарменнй стіп. 
26 січня 1918 року на загальних зборах єлисазетградської партійної органі
зації обрали штаб Червоної гвардії. Начатьником штабу призначили біль
шовика із заводу Ельворті М. Чернншова. Через два дні на заклик Військо
во-революційного комітету в Єлнсазегграді почалося збройне повстання 
проти буржуазно-націоналістичної ради. В боротьбі з гзйдамакамн черво- 
ногвардійцям подали допомогу солдати 9 автомобільної роти і 657 Прут- 
ського полку, командний склад якого був більшовицьким. 29 січня (11 лю
того) 1918 року після запеклих боїп між повстанцями і націоналістичною 
контрреволюцією, о Єлисавстграді було встановлено Радянську владу, а ще 
через кілька днів, завдяки допомозі міських пролетарів, — у всьому повіті.

Невдовзі зоря Радянської влади засяяла над усією Україною.* « *
Революція в місті звершилась. Єлисазетградська Рада взяла з 

свої руки управління фабриками і заводами, власники яких повті
кали. Радянський уряд Росії подав братерську руку допомоіи, 
асигнувавши Єлисаветградській Раді для виплати зарплати робіт
никам 15 мпн. карбованців. Та приступити зразу до мирної праці 
не довелося. Треба ще було пройти крізь три роки громадянської 
війни, нав’язаної трудящим контрреволюційною буржуазією і сві
товим імперіалізмом. Єлисаветград був теж ареною жорстоких 
боїв, а не тихим тиловим містом.

Намагаючись будь-що не допустити утвертження Радянської влади па 
Україні, буржуазні націоналісти звернулися по допомогу до кайзерівської 
Німеччини. 18 лютого 1918 року авегронімецькі війська почали наступ на 
Радянську Україну. Знову підняла голову контрреволюція.

В березні окупанти захопили Єлнсазстград. Тут, як і по всій Україні, 
німецькі загарбники намагалися встановити «порядки» африканських коло
ній. Проводилися масові арешти, катування, страти, обшуки, реквізиції і 
грабежі. Лютував воєнно-польовий суд. «За кожного забитого або поране
ного німецького солдата будуть негайно розстріляні перші, що попадуться, 
десять російських солдатів або жителів», — писали окупанти у своїх 
наказах.

Та пролетарі не схиляли голів перед чужоземцями. Народний 
гнів наростав з кожним днем. Протестуючи проти старої егьзор- 
тівської адміністрації, що повернулася, робітники заводу кілька 
раз у 1918 році піднімалися на страйк. Вони не хотіли визнавати 
пронімецького уряду Скоропадського. На вимогу уповноважено
го гетьманського уряду, що прибув до Єлисаеетграда, зняти чер
воний прапор з міської думи і визісити націоналістичний, робіт
ники заводу Ельворті відповіли:

«Ми, робітники, що тяжкою боротьбою, стражданням і кров’ю добилися 
визнання прапора, палко протестуємо проти таких замахів і заявляємо, що 
всіма наявними у нас силами і засобами будемо захищати свій святив 
символ праці і свободи — наш червоний прапор».

У травні — червні на Єлисаватгоадщині прокотилася хвиля на
родних повстань проти австро-німецького гніту. Керівництво і ор
ганізацію мас на боротьбу з окупантами очолив слисаветгр.чд- 
ський ревком, створений більшовиками в травні 1918 року. Актив
ну участь у його діяльності брали комуністи О. 1. Данилов, Т. В. 
Поліщук, І. М. Родіоноз та інші.

В листопаді 1918 року трудящі України вигнали німецьких окупантів, 
але новоспсчений український буржуазно-націоналістичний уряд Петлюри, 
так звана Директорія, чинив опір відновленню Радянської влади. Петло 
рівці, як і їх попередники — німецькі окупанти, грабували місто. Вони 
намагалися провести в Єлисавстграді мобілізацію чоловіків для боротьби 
проти Радянської влади. Та трудящі категорично зажадали відновлення 8 
місті Радянської влади і відмови від ідеї українського націоналістичного 
самостійництва.

У збройній боротьбі міських робітників, очолюваних більшовицьким 
ревкомом, петлюрівські війська були розбніі і 5 лютого 1919 року над Єлн- 
савстградом знову замайорів червоний прапор Рад.

Розпочалася напружена робота по зміцненню органів Радян
ської влади, відбудові промисловості і створенню нормальних 
умов для життя в місті. Єлисаветградська Рада усунула ельзортів- 
ську заводську адміністрацію і передала всі права і повноважен
ня по керівництву підприємством робітничому заводоуправлінню. 
Було відновлено комуністичний осередок.

В березні 1919 року засновується міська комсомольська орга
нізація. Уже через кілька тижнів після свого заснування молодіж
на організація виряджала на фронт перших 50 комсомольців.

Навесні 1919 року над Єлисаветградом нависла грізна небезпека. Україн
ські буржуазні націоналісти, різного роду анархісти, що не хотіли мири
тися з утвердженням народної влади, почали піднімати контрреволюційні 
заколоти. На початку травня 1919 року в районі Єлисаветграда — Олек
сандрії виник антирадянський заколот, очолюваний колишнім офіцером 
царської армії Григор’євим. Григор’евські банди по-звірячому розправляли
ся з радянським активом та більшовиками. Тільки 15—17 травня вони стра
тили в Єлисавстграді більше 30 членів Ради, багато комуністів і працівни
ків радянських установ. Бандити розстріляли в місті до 3 тисяч чоловік 
єврейського населення.

Ще з наближенням до міста григор’євських банд комуністи і 
комсомольці перейшли на казармений стан. На підприємствах 
були створені під керівництвом комуністів робітничі дружини, які 
разом з червоноармійськими частинами в кінці травня розбили 
заколотників і відновили в місті владу Рад. Григор’єв був розби
тий, але не добитий, набіги його банд на місто тривали аж до лип
ня 1919 року.

Влітку і восени 1919 року робітникам Єлисаветграда разом з трудящим 
селянством довелося вести кровопролитну боротьбу як проти генікінців, 
так і інших контрреволюційних озброєних банд. На місто налітали і пет
люрівці, і махновці, і різні шовіністичні загони та всякі інші «батьки» й 
отамани. Лягаючи спати, мешканці не знали, при якій владі вони проки
нуться наступного дня. Економічно життя в місті завмирало. Перестали 
диміти фабричні і заводські труби, не рухався міський транспорт.

(Далі буде).

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

«В ОБІДНЮ ПЕРЕРВУ»
Так називався матеріал рейдової бригади в номері за 27 квітня, и яко

му йшла мова про недоліки в роботі кафе «Весна», «Хвилинка» та підпри
ємств їдальні № 13,

Заступник директора ресторану «Весна» М. Прокопенко повідомив, що 
опублікований в газеті матеріал обговорювався на зборах колективу рес
торану «Веспа». Товаришам В. Івашииій та Д. Чсхуп винесено догану. Ад
міністрація ресторану посилила контроль за технолсіією приготування їжі 
і дотриманням правил радянської торгівлі.

Директор Кіровоградського комбінату громадського харчування Г. Каль
яни сповістив, що за погане миття виделок та ложок в кафе «Зустріч» 
мийниці посуду А, Копоновій винесеио допну 1 за квітень позбавлено пре- 
М*1'Графік завозу молока, не єпконуегься з впни молокозаводу. Дешевими 
ковбасними виробами забезпечуємо тільки шкільні та студентські їдальні, 
Порушень цін нема. „

Згідно вказівки Міністерств;! торгівлі УРСР знижені націнки її їдаль
нях третьої націшовальиої категорії.

Ми навели дві відпозіді. А з яких причин адміністрація кафе «Хвилин
ка» зволікає з відповіддю?

НА ЛІНИ ЧИТАЧ—ГАЗЕТА
ВІДПОВІДАЄМО

батькам ЧЕРНЕНКУ, СИННЦБКО- 
МУ, МУЗИЦІ, ЧАБАНЕНКУ села 
Хмельового Малонисківського райо
ну, які зверталися до редакції з 
проханням розібратись: чому їх ді
ти но поїхали весною на екскурсію 
по Лсрмонтопських місцях.
_ Як повідомило Кіровоградське 
бюро подорожей { екскурсій, на 
весняні канікули передбачалося 
послати групу учнів у П’ятигорськ. 
До 20 лютого потрібно було під
твердити заїзд. В зв’язку з тим, 
що гроші з колгоспів Маловнскіа* 
ського району за путії-ки вчасно нй 
надійшли, заїзд був знятий.

Лише в березні па рахунок бюро 
Із колгоспу Імені Карла Маркса 
одержали гроші и сумі 385 карбо-

ваніїів (платіжне повідомлення 
№ 44 р.ід 3.111.72 р.). Гроші КОЛГОС
ПУ було відразу

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ
Дівчата села 

лують чи можна одягати на випуск
ний вечір сережки.

Заперечнії! або відповісти стзер.д- 
но, не бачачи вашого обличчя, ко
льору очей, волосся, вашого нара
ду — неможливо.

Чи пасують сережки до вашого 
наряду, може швидше підказати 
та людина, яка його шила.

А взагалі ваша молодість, сві
жість — це найкраща прикраса.

ЧИТАЧ ДЯКУЄ
В 1007 році мн прибули в м. Кі

ровоград. П’ять років минуло РІД-

повернуто.

Верблюжим чалір

тоді. Нам полюбилось цс україн
ське місто, ЮСІНННІСТЬ його людей. 
Мн вдячні викладачам педінституту 
за знання, які воші нам дали, і 
турботу про нас. Щира дружба 
студентів філологічного факульте
ту допомагала нам. Ми почувати 
себе як в рідній сім’ї. Незабаром 
поїдемо в сонячний Узбекистан, але 
нашу дружбу 
пронесемо все
ся сказати _ ________
катта рахмат (велико спасибі).

Т. ТОГОЄВ, 
студент 5-го курсу філоло
гічного факультету Кіро
воградського педінституту 
Ім. О. С. Пушкіна.

з Кіровоградом мн 
життя. І мені хочеть» 
українським братам
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ЛЕГЕНДАРНА скеля Тугійн Цохіо. Тут 
сорок років тому розігралась траге

дія, про яку знають в Монголії і старий,
і молодий. Скеля розташована біля від
рогів хребта Іх-Шанхай в десятках Кіло
метрів від близьких населених пунктів, 
А дороги, стежки протоптані сюди з 
7сіх кінців країни. Над високою похи
лою скалою споруджено обеліск, увін
чаний червоною зіркою. На граніті ви
січені імена героїв: Бор, Дорж, Лузсан- 
дорж, Мунх, Члун.

Наше оповідання про відважну герої
ню Монголії Тувденгійи Бор, подвигу 
якої в Лютому сповнилось сорок років, 
Тувденгійн Бор було лише 19. Народи
лась і виросла вона в південних районах 
Гобі, в краю суворому і красивому. До
помагаючи батькам змалку, дівчина 
добре освоїла професію скотаря. Моло
дій республіці, що робила перші свої 
кроки, потрібні були письменні люди. І 
коли в сомоні відкрився перший гурток 
по оволодінню письменністю, Бор стала 
однією з перших його учениць.

— Дівчинка зразу звернула на себе 
увагу вчителів і здивувала нас сво<ми 
здібностями до навмання, — розповідає 
її бойовий товариш Бурхейдійн Багсурь. 
— Вона в числі перших освоїла учбову 
програму, стала членом Революційної 
Спілки молоді. Через рік, е св°” вісім- 

„ іадцять років, Бор стала на чолі рев го
мельського осередку в Цсгг сомоні. 
Справ у ревсомольців того часу було 
багато: навчання аратіе не лише грамо- 

^ті, але й новому укладу життя, вкорі
нення культури в побут скотарів, залу-

«ЗОЛОТИЙ ТРАКТОР» 
В ЗОЛОТИХ РУКАХ

Конкурс молодих механізаторів Румунії, що нещодавно 
закінчився, був за рахунком четвертим і наймасовішнм. В 
ньолгу брало участь більше 50 тисяч чоловік.

Вони змагались в знаниях і вмінні володіти сільськогоспо
дарською технікою, визначати причини несправності машин І 
самостійно > усувати їх, швидко 1 якісно виконувати польові 
рооотн. Поряд з теоретичними знаннями треба було пона- 
затич практичні навички.

Конкуре проводився в декілька етапіа. В заключний тур 
вийшло всього вісім чоловік. Серед них був худенький езіт- 
лочублп голубоокий Констан гін ПІлойу, механізатор із села 
Бойшоара у волості' Внлча. Вій став кращим з кращих, І 
■'орэ присуджсви*^ головний приз конкурсу «Золотий трак«

У Констаитіна ПІлойу одне захоплення — техніка. Вія 
знне про трактори, автомобілі і сільськогосподарську техні
ку все, що тільки можна. Будь-яку машину моме відрегу
лювати В лічені ХВИЛИНИ. Про ПІлойу недаремно ГОВОРЯТЬ, 
ЩО у нього золоті руки.

Константин — старший із трьох братів. Всі троє механіза
тори. Всі захоплені технікою і е передовиками виробництва,

Ф. ЖАРІКОВ. 
(Кор. ТАРС).

Бухарест.

П ІЗНО ввечері минулої п’ятниці 
“■ 12 присяжних засідателів ок
ружного суду в м. Сан-Хосе (штат 
Каліфорнія) вислухали настановну 
промову судді Річарда Арнзсона 
і під конвоєм поліції були достав
лені в мотель. Тут в повній ізоля
тів від галасливого світу, подалі 
від радіо, телебачення та газет, 
п’яти чоловікам і семи жінкам, 
вибраним із громадян графства 
Санта-Клара треба було винести 
рішення у справі Анджели Дезіс, 
котра звинувачувалась по трьох 
пунктах: «Вбивство, викрадання 
людей, .злочинна змова».

... В залі суду — напружена ти- 
-іва. Згідно -процедурі, суддя нака

зує старшині присяжних, 50-річній 
лаборантці науково-дослідного 
центра Мері Тімоті передати кон- 
аерти з рішеннями (окремо по 
кожному з трьох пунктів звинува
чення) судовому приставу Артуру 
Ванеку. Пристав відкриває конвер
ти і голосно читає: «Невинна!», 
сНевинна!», «Невинна!».

Зал суду вибухає вигуками ра
дості. Присутні підхоплюються із 
своїх місць. Мати обіймає Андже
лу. Суддя стукає молотком по 
столу, намагаючись поновити ти
шу. Але тріумфування не припи
няються.

Позаду довга напружена бо
ротьба мільйонів прогресивних 
людей в усьому світі за звільнен
ня Анджели Девіс, позаду 13 тиж
нів суду, свідчення більша 100 
свідків, промови прокурора, вис
тупи самої Анджели, яка назвала 
звинувачення «хитрим лабіринтом 
абсурдних вимислів».

Боротьба за виправдання Анд
жели Девіс була нелегкою, хоч 
прокурор Альберт Харріс, уезі- 
домлюючи хиткість аргументів

АНДЖЕЛА ДЕВІС
НА СВОБОДІ!

звинувачень, визнав, що звинува
чення «побудоване на побічних 
доказах. Анджели Девіс не було 
навіть близько міста Сан-Рафоп, 
коли в серпні 1970 року там від
булась кривава драма, котра 
забрала кілька людських житіів. 
Але, не зважаючи на це, Анджелу 
було внесено американською та
ємною поліцією до списку «10 
найбільш небезпечних злочинців», 
арештована, 16 місяців пробула 
наодинці в камері в’язниці і стала 
перед судом по звинуваченню, яке 
загрожувало їй спочатку смертю, 
а потім дозічним тюремним ув’яз
ненням (після того як смертна ка
ра була скасозана в штаті Калі
форнія). Звинувачення було аб
сурдним і бездоказовим. Андже
лу Девіс віддали під суд за те, 
що вона комуністка і негритянка, 
її віддали під суд і домагались за
судження ті, хто ненавидить з ній 
непримиренного борця за свобо
ду пригноблених, за расову рів
ність і справедливість, борця про
ти агресії США у В'єтнамі.

Прокурор на суді звинуватив 
Анджелу Девіс і в тому, що вона 
втекла з Каліфорнії, коли дізна
лась, що її шукають поліцейські і 
агенти ФБР. Звертаючись до при
сяжних засідателів, її захисник на 
суді говорив: «Спробуйте хоч на 
хвилину уявити собі, що ви не бі
лі, а чорні. Тільки лише на одну 
хвилину. Спробуйте уявити себе 
на місці негритянки, яку на всю 

країну оголосили небезпечною, 
озброєною до зубів вбивцею. Зга
дайте суди Ліьча, згадайте роз
праву над неграми без усякого 
суду, згадайте вбивства в полі
цейських дільницях, постріли в 
потилицю неначе «при спробі вте
чі». Згадайте усе це і запитайте 
себе: пішли б ви добровільно в 
поліцію на місці Анджели Девіс?»

Членам «жюрі» вистачило уяви 
поставити себе на місце Андже
ли. День за днем руйнувались, як 
карткові будиночки, всі пункти 
звинувачення, рвалась небезпечна 
павутина хитросплетінь. Рішення 
було одностайним. Вони виправда
ли Анджелу Девіс по всіх пунктах 
звинувачень. Антикомуністична іс
терія, піднята реакцією навкруги 
«справи Девіс», не змогла впли
нути на членів «жюрі».

Першими словами Анджели піс
ля винесення виправдального рі
шення були слова подяки мільйо
нам людей у всьому світі, які 
невтомно і наполегливо вимагали 
її звільнення із тюрми і повного 
виправдання. «Це найщасливіший 
день у моєму житті, — сказала 
Анджела. —• /Ли будемо і далі 
продовжувати боротьбу за звіль
нення всіх політичних в'язків, всіх 
пригноблених в США і інших 
країнах світу».

Б. СТРЕЛЬНІКОВ.
(Передруковано з скороченням 

з «Правды» за 6 травня 1972 р.).

ІСТОРІЯ УВ’ЯЗНЕНОЇ НАЙ
Зростає список злочинів американських аг

ресорів та їх сайгонськнх посібників у Пів
денному В'єтнамі. Інтенсивні бомбардування, 
застосування хімічної зброї, операцій по «уми
ротворенню», катування та концтабори — ось 
основні засоби проведення в життя горезвіс
ної програми «в’етнаїмізації».

Жительці передмістя Дананга Нгуеп Су.ін 
Май — 25 років. Нещодавно їй довелось від
чути на собі псі жахи сайгонськнх катівень. 
Ось що вона розповіла кореспонденту АПИ в 
Ханої.

... У Май захворів дворічний син, і пола по
несла його в лікарню. Неподалік від дороги 
почулись знбухн.

— Постріли та пнбухя стали звичними для 
жителів нашого кварталу, — говорить Май. — 
Тому і цього разу вони не стривожили нас. 
Ллє невдовзі приїхали солдати. Вони оточили 
квартал і всіх без розбору стали ки
дати в кузови автомобілей. Привезли нас 
-5 тюрму. З невеличкій камері пас було понад 
150 чоловік. Ми почували себе замурованими: 
вікон немає, двері міцно зачинені. Незабаром 
деякі жінки та діти стали втрачати свідомість 
від задухи. Мій хворий син задихався, просив 
пити, але води не давали весь день.

Коли хлопчику стало зовсім погано, Май 
стала кричати, стукати в двері. В камеру 
ввірвались солдати й жорстоко її побили. На
ступного ранку мучителі з’явились знову. Вир
вали з рух Май сина, а її повели на допит.

— Відразу ж тількн-но мене ввели в кімна
ту, — продовжувала моя співрозмовниця, — 
один з катів, не поспішаючи, почав розкладати 
на столі численні знаряддя катувань. Певно, 
цей прийом був у них уже відшліфований. 
Карателі хотіли залякати мене. Вони вима
гали мого зізнання в паданні допомоги пат
ріотам.

Не дочекавшись від Май нГ слова, солдати 
стали бити її батогом з металічними шипами. 
Потім знесиленій від побоїв жінці принесли 
малюка. Це була одна з хитростей катів, щоб 
зломити волю ув'язненої. Коли вона опритом
ніла, побачила в кімнаті двох американців. ТІ 
щось пояснювали своїм помічникам, демон
струючи Інструменти для катувань електрич
ним струмом. І знову провал свідомості.

Ввечері її кинули в машину і відвезли в 
нову тюрму. Катування продовжувались. Си
ломіць їй влили в рот сильно концентрозапйй 
розчин вапна. Всередині все палило. Нестерп
но мучила спрага. Знову принесли сина і ста
ли його бити. Невдовзі від побоїв він номер 
на очах матері.

Прийшла до пам’яті Май на подвір’ї в’яз
ниці. В центрі подвір’я був установлений ве
личезний чан, наповнений водою. На краю 
чана виднілась голова жінки. Май впізнала 
свою сусідку по камері Хоа. До чану був 
підведений дріт. І ось що побачила Май: ка
рателі включали струм. Хоа втратила свідо
мість, її відкачали і катування продовжува
лись знову, доки останні сили зовсім не за
лишили жінку.

Цілий рік протримали Май у в’язниці. Го
лод, знущання наглядачів, хвороба серйозно 
підірвали її здоров’я. Вирішивши, що жити 
їй залишилось недовго, охоронники кинули 
жінку в будку на березі моря, щоб звільнити 
місце п катівні для чергової жертви.

Вижила Май випадково. її підібрали рибач
ки, Вони допомогли добратися до одного із 
звільнених районів. Тривалий час вона прове
ла в лікарні, а потім друзі переправили її в 
демократичний В’єтнам,

А. ВОЛОДІЙ, 
власкор АПН.

ЛАОС. В СКЛАДНИХ УМОВАХ ПРАЦЮЄ ПІДЗЕМНА ДРУКАРНЯ. ЯКА ДРУКУЄ 
ГАЗЕТУ - ОРГАН ЦК ПАТРІОТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НЕО JIAO ХАІ< САТ». 80 ЧОЛОВІК ЦІ
ЄЇ ДРУКАРНІ, НЕ ДИВЛЯЧИСЬ НА ВАЖКІ УМОВИ РОБОТИ, З ЧЕСТЮ СПРАВЛЯ
ЮТЬСЯ З ВИРОБНИЧИМ ЗАВДАННЯМ,

Фото АДН-ТАРС,

ПРО НЕЇ СКЛАДАЮТЬ ПІСНІ
чення молоді до активного політичного 
життя і багато іншого. Але, мабуть, 
найважчою і найнебезпечнішою була бо
ротьба з феодалами.

Й 11ІОВ ЛЮТИЙ 1932 року. В Гобі, які 
в деяких інших аймаках Монголії, 

запалали контрреволюційні заколоти, 
Феодали і лами приховували награбо
ване багатство. Більше того, спираючись 
на банди найманців, вони намагались по
валити народну владу, відновити їм пот
рібний старий лад.

В гобійськик краях орудував загін 
прислужника монастирської верхівки 
Делегсамби, що складався із синків 
феодалів і колишніх ламів. Залякуючи 
аратів «чеовоною небезпекою» і силою 
зброї, контрреволюціонерам вдалось 
обманути людей і посіяти смуту сеоад 
них. Скотарі ряду сомоніа, піддавшись 
провокації, почали відходити на південь, 
за кордон. Треба було негайно провес
ти серед аратів роз’яснювальну роботу, 
правильно витлумачити їм політику пар
тії та уряду. На чолі її стали комуністи 
і ревсомольці.

Групу Бор послали у віддалені стой
бища, де особливо лютували вороги. 
Тривожне видовище постало перед ни
ми в аулах, що розкинулись біля під
ніжжя гір. Арзти, наа ючивши юрти і 
весь домашній скарб на верблюдів, на 
конях і пішки, з дітьми, з стадзми зні

мались з насиджених місць. Плач підня
тих з зірницею малюків, крики розгуб
лених жінок, мукання та ревіння збен
тежених тварин —- все злилось в неймо
вірна різноголосся. Все, здалось, прий
шло в рух.

І тоді закличним набатом задзвенів 
голос Бор, звернений до співвітчизни
ків: «Злу, недобру справу замишляє 
зграя багачів і ламів. Зрозумійте, поки 
вас обдурюютьі Хочуть, як і раніше, гра
бувати трудовий народі Пускають брех
ні на нашу партію! Краще загинути на 
рідній землі, ніж жити на чужині. Зали
шайтесь дома, повертайтесь з рідні міс
ця!».

Від однієї сім’ї до другої, від аіла до 
аіла роз’їжджали посланці партії. Про
водили бесіди, мітинги. Багато скотарів 
повернули назад, до рідних місць.

На одному з перевалів хребта Іх-Шін- 
хай Бор і її друзі потрапили в засідку. 
Бандити всю свою злість вилили на без
збройних молодих патріотах. Після жор
стоких катувань вони по-звірячому вби
ли Бор і її бойових товаришів. Лише од
ному з них чудом вдалось вижити. «Ка
ти, не піти вам від помсти! Наша справа 
справедлива, вічної» — крикнула перед 
смертю відважна патріотка.

Через декілька годин до місця гату- 
вання прибув загін революційних чекіс
тів. Бандитам втекти не вдалось. Неза

баром контрреволюційні заколоти були 
придушені, і арати зажили спокійним 
трудовим життям. Велика справа тво
рення соціалістичного суспільства на 
монгольській землі, за яку віддали своє 
життя Бор 1 її соратники, живе в спра
вах і мріях сьогоднішньої молоді Гобі, 
молодого покоління всієї країни. 
ОЦОГТІ споруджено пам’ятник Бор.

Н іменем названа місцева школа, в 
якій в невеликий музей, де зібрані ма
теріали про життя полум’яної реполіо- 
ЦІ0НЄ1ЖИ. Тут піонери почергово не
суть вахту. Перехідний вимпел імені 
Бор стоїть на парті кращої учениці. Сло
ва патріотки: «Бути там, де найбільше 
потрібний» стали девізом місцевих юна
ків і дівчат.

їм я героя МИР Тувденгійн Бор зане
сено в Книгу Пошани ЦК Ревсомолу. По
спи і композитори складають про неї 
вірші і пісні. Про їі життя і подвиги 
створений кінофільм. В одній ІЗ ПЗП/Л1р- 
них пісень серед молоді, присвячених 
Бор, є такі слова «Безстрашний шлях бо
ротьби, тобою обраний, закликом могут
нім став для нас».

Улан-Батор.

к. колдохонов. 
(Кор. TA PC),

Т. з. о. редактора А. КРЯТЕНКО.
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Вступникам слід подати такі до
кументи: заяву на ім’я директора 
із зазначенням обраної спеці
альності, свідоцтво або атестат

триразовим харчуванням, 
натільною білизною, 

, комплектом постільної

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ .УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих 
робітників для цукрової промис
ловості таких спеціальностей:

апаратник варки цукру — елю- 

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

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

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

Учні забезпечуються безкош
товно 1 
одягом, 
взуттям, 
білизни і одержують третину за
робітку в період практики.

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

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня 

школа.

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

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

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

Адреса училища: селище Капі- 
танівка Новсмиргородського ра
йону Кіровоградської області, 
МПїУ № 10.

КРАСНОЛУЦЬКИИ
ГІРНИЧИЙ технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
на 1972—1973 навчальний рік 

на денне і вечірнє відділення;
На денне відділення на 1-й курс по спеціаль

ностях:
підземна розробка вугільних родовищ;
гірнича електромеханіка;
експлуатація автоматичних обладнань в гір шчіи 

промисловості.
На вечірнє відділення на 1-й і II 1-й курси па спе

ціальностях:
підземна розробка вугільних родовищ; 
гірнича електромеханіка;
експлуатація автоматичних обладнань в гірянчія 

промисловості.
На 1-й курс приймаються особи з освітою 8—9 класів, а 

також особи, які мають свідоцтво за 7 класів І склали ьстук- 
ііі екзамени;

з російської мови (диктант);
математики (усно).
На II 1-й курс приймаються особи з середньою рсзітрю 1 

склали вступні екзамени: ...
з російської мови і літератури (твір); 
математики (усно).
Прийом заяв до 31 липня 1972 року.
Вступні екзамени для вступників на денне відді

лення з 1 по 20 серпня 1972 року.
Вступні екзамени на вечірнє відділення з 1 по 10 

червня, з 1 по 10 липня і з 7 до 12 серпня 1972 року. 
За докладними довідками звертатися до технікуму. 
Адреса технікуму: Ворошилопградська область, 

м. Красний Луч, гірничий технікум.

г ЗНАМ’ЯНСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

оголошує набір учнів
на 1972—1973 навчальний рік з спеціальностей:

Електромонтери освітлювальних і силових мереж 
та силового електрообладнання — строк навчання 2 
роки.

Бригадири поточного утримання шляхів — строк 
навчання 1,5 р.

Покрівельники всіх видів покрівлі — строч нззчїх
ня 2 роки.

Арматурники — елеіпоозварньки — строк навчан
ня 2 роки.

Столяр-тесляр — строк навчання 2 роки. 
Маляр-штукатур — строк навчання 2 роки.
Муляри — строк навчання 1 рік.
Тесляри — строк навчання 1 рік.
Муляр-пічник-штукатур — строк навчання 2 роки. 
Маляри — сірок навчання 1 рік.
Училище приймає юнаків і дівчат віком від 15—17 

; років, які мають освіту 3—10 класіе.
Учні в період навчання знаходяться на повному 

державному утриманні з наданням гуртожитку.
Особи, що вступають до училища, повинні маги: 
паспорт, ті, хто не мзє паспорта — свідоцтво про 

народження; свідоцтво про освіту; довідку з місця 
проживання; довідку про склад сім ї; довідну про 

і, стан здоров’я форма № 286; 4 фотокартки (ЗХ’Я- 
Прийом документів з 1 березня 1972 року. 
Початок занять з 1 вересня 1972 року.

і Після закінчення училища випускники направля
ються на залізничний транспорт Одесько-Кишинів
ської залізниці і користуються всіма пільгами лрз- 

і цівників залізничного транспорту: дворазовим без- 
1 коштовним залізничним квитком, один по Одеській 
' дорозі, другий по мережі зал зниць СРСР, вугіль

ною карткою, гуртожитком.
З питань прийому звертатися: м. Знам янка, пуп. 

: Свердлова, 18. ДИРЕКЦІЯ.

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

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

До училища приймаються юнаки віком від 16 до 
28 років з освітою 8—10 класів без вступних екза
менів.

Училище готує високооплачузаних робітників з та
ких професій:

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

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

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

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

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

З строком навчання 2 роки:
електрослюсарів дільниці, машиністів електрово

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

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

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

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

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

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

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

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

8 училищі працюють військово-технічні гурТ,<и: 
радіотелеграфістів, телемайстрів, стрілецький; сім 
спортивних секцій. Такі, як: боксу, боротьби, фут
бола, волейбола та інші.

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

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

ДИРЕКЦІЯ.

ц ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ, 9 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «По туристських 
стежках Ставрополя«», (П’я
тигорськ), 10.15 — «Союл непо
рушний«. (М), 10.30 — Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Анвалаши на дні». 
(М). 11.50 — «11» полях краї- 
ин». (М). 12.05 — «Мистецтво 
диригента». (М). 13.15 — Но
вини. (ЛІ). 16.15 — «Москва 
•сьогодні і завтра». (М). 16,45 
•— * Поема про піонерський

подвиг». (М). 17.15 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Умілі руки». (М). 17.45 —
«Нанайські казки». (Кірово
град на республіканське теле
бачення). 13.00 - Ловили. (М). 
18.10 — Телефільм. (Кірово- 
(рад). 18.50 — «Хроніка тиж
ня». (Кіровоград). 19.00 —
«Світ соціалізму». Міжнарод
на програма. (М). 19.30 — Ко
льорове телебачення. «Паліт
ра». (К). 20.00 — «Дли вас, 
трудівники ланів». (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Прем'єра телевізійного 
документального фільму «Зо
лоті медалі Саппоро». (М).
22.30 — Фестиваль мистецтв 
«Московські зірки». (М). 23.10 
— Повний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.00 - 
Інформаційна програма Віс
ті». (К). 19.30 — Художній
фільм «Дорога на РіОбецаль», 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Художній фільм 
«М’яч, руьавнчка і капітан».

• МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Нировогрздсного 

обкома ЛКСМу, г, Кировоград,
Тії Наша адресаі тшФони

316050 ГСП. Кіровогрзп/50, аул, Луначврського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2*45*35. відділу пропаганди, від« 
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 2*45*36.

БК 06793. Індекс 61197,

(К). 22.50 — Вечірні нови
ни. (К).

СУБОТА, 10 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про
грама передач. (М). 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М). 9.35
— Повніш. (ЛІ). 9.45 — Кольо
рове телебачення. Концерт ра
дянської пісні, (ТИ). 10.25 —
Для школярів. Зустріч юнко
рів телестудії «Орлятко» з Ге
роєм Радянського Союзу льот
чиком ♦ космонавтом СРСР 
М. М. Рукавншннковнм. (М). 
11,25 — Науково - популярна
програма «Здоров'я». (ЛІ). 
11.55 — Тележурнал «Жлття 
таїшю». (М). 12.55 — Програ
ма Барнаульської студії теле
бачення. (М). 13.40 — Фільм- 
спектакль «Всі Ілля Кретин- 
ськогн». (М). 15.00 — «Сім днів 
радгоспу «Гігант». (М), 15.15
— Продовження фільму-спгк-
таклю «Весілля Кречинськз- 
го». (М). 16.30 — Проблеми
удосконалення управління на
родним господарством. (М). 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин», (М). 18.00

— Новини. (М). 18. Ю — «Між
народна панорама». (М). 18.35
— «Музичні зустрічі». (М). 
19.00 — «Пошук». (М). 19.45 - 
ЛІ. Лнчаров. «День за днем». 
Телеспектакль, Розділ 4. «Кві
тень, 7-е, середа». (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Лялька», 1 се
рія. (М). 22.50 — Кольорове те
лебачення. Естрадний концерт. 
(М). 23.30 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Барви веселки». (Львів). 17.30
— «За високу культуру земле
робства», (Донецьк), 18.00 — 
Народний телеунівсрситет. (І<).
18.30 — Фільм-концерг. (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «Му
зичне мистецтво братніх рес
публік». Концерт. (К). Під 
час перерви — «На добраніч, 
діти!», (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.39 — Спорглото. 
(К). 21.40 — «Інтерклуб запро
шує на конкурс». (К). 22.35 — 
Вечірні новини. (К).

Друкарня ім. Г. М. Димнгроза, обласного управління 
по пресі, и. Кіровоград, аул. ГлІнии, 2.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 

Проводить прийом учнів 
на 1972—1973 навчальний рік для підготовки: 

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

мапярів-штукатурів, стопярів-теслярів —* строк на
вчання 2 роки.

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 
в загальний трудовий стаж.

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

Випускники-відмінники можути бути направлені 
у. вищі й середні учбові 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 8 

зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінал), 
?.0Вмп(Уюх МІС-ЦЯ ПР°ЖИ0'ЗНЧЯ/ 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. 

вх^ДнСоиИУпИЛИ<а: м- КІР°ВОгРаД* вул. Леніна, 19. 
•хід із вул. Декабристів, 3, телефон 2-47-54.
___________  , ______________ ДИРЕКЦІЯ.
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