
a L'JklH. ЙЦ’ ГИЮТ

№

-***•* імпли д .

ЗАВТРА
ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ 
МОЛОДІ

центральне завдання комсомолу - ВИХОВУВАТИ молодь в 
ДУСІ КОМУНІСТИЧНОЇ ІДЕЙНОСТІ, РАДЯНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ, ІНТЕР
НАЦІОНАЛІЗМУ, ВИСОКОЇ ОРГАНІЗОВАНОСТІ І ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ, 

ВЕСТИ СЕРЕД МОЛОДІ АКТИВНУ ПРОПАГАНДУ ДОСЯГНЕНЬ І ПЕРЕВАГ 
СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЛАДУ, ДОБИВАТИСЯ, ЩОБ КОЖНА МОЛОДА ЛЮ
ДИНА БУЛА АКТИВНИМ БУДІВНИКОМ НОВОГО СУСПІЛЬСТВА.

(Із Резолюції XXIV з’їзду Комуністичної партії Радянського Со« 
юзу на Звітну доповідь Центрального комітету КПРС).

Назустріч
X Всесвітньому фестивалю

21 червня відбулося засідання пленуму КМО СРСР. На 
ньому були обговорені питання підготовки до десятого Все
світнього фестивалю молоді і студентів , який проходитиме 
у 1973 році в НДР.

Пленум затвердив склад Радянського підготовчого комі
тету наступного фестивалю.

Радянський підготовчий комітет прийняв заяпу. в якій від
значається, що підготовка до десятою Всесвітнього фестива
лю розгортається в умовах нового піднесення боротьби де
мократичних сил молодіжного і студентського руху проти 
агресивної зовнішньої і реакційної внутрішньої політики 
імперіалізму. В заяві також відкачається, шо радянська 
молодь вихована Комуністичною партією в дусі маркензму- 
леніпізму 1 пролетарського інтернаціоналізму, завжди висту
пає на боці тих сил молодого покоління планети, які само
віддано борються проти імперіалізму і реакції, за мир і 
дружбу народів.

(ТАРС).

ЧИТИСЯ, ВЧИТИСЯ І ВЧИТИСЯ!
Безсмертний ленінський заклик став 

змістом життя всієї радянської молоді. 
Це не раз підкреслювалось на VI плену
мі ЦК ВЛКСМ, який відбувся в Москві 

22 червня. На ньому йшлося про поліп
шення керівництва шкільними комсо
мольськими організаціями і підвищення 
їх ролі в комуністичному вихованні учнів.

У роботі пленуму брали участь відпо
відальні співробітники ЦК КПРС, мініс
терств і відомств, Академії наук СРСР і 
союзних республік, секретарі ЦК комсо
молу союзних республік, крайкомів, об
комів і міськкомів ВЛКСМ, комсомоль
ські активісти.

З доповіддю в першому питанні ви
ступила секретар ЦК ВЛКСМ Т. О. Куцен- 
ісо. Велику увагу, сказала вона, питан
ням навчання і виховання юної зміни, 
вдосконалення системи народної освіти 
приділив XXIV з’їзд КПРС. Поставлено 
завдання величезної соціальної вчги — 
завершити в дев’ятій п'ятирічці перехід 
до загальної середньої освіти.

У лавах «шкільного загону» ВЛКСМ те
пер налічується понад сім мільйонів під
літків 14—17 років. Саме в школі почи
нається комсомольська біографія основ
ної частини молодого покоління країни. 
Саме тут закладаються такі найважливіші 
якості особистості, як ідейна перекона
ність, колективізм, відповідальність, ви
робляються моральні ідеали.

Т. О. Куценко підкреслила, що створю
вати в кожному навчальному закладі 
атмосферу творчості, взаємодопомоги, 
виховувати у кожного учня прагнення 
сумлінно виконувати свої обов’язки — 
такі завдання шкільних комсомольських 
організацій.

В грудні минулого року ЦК ВЛКСМ 
схвалив діяльність комсомольських і 
піонерських організацій шкіл Кірово
градської області в боротьбі за знання. 
Успішність тут одна з найвищих у краї
ні — 99,6 процента. Найкращі учні очо
лили найважливіші ділянки комсомоль
ської роботи — пости всообучу, групи

V! ПЛЕНУМ
взаємодопомоги, бригади консультантів 
і рецензентів.

Велике значення мають такі починання 
горьковських, ленінградських і ростов
ських школярів, як рухи під девізами: 
«Жодного відстаючого поруч», «Всім 
класом — у наступний клас», «Добрі і 
відмінні знання — кожному». Вони по
винні стати масовим рухом учнівської 
/лолоді всієї країни.

Важливо залучати до роботи з школя
рами передовиків виробництва, наукову 
молодь, аспірантів, студентів. Вирішаль
ною ланкою системи організації науко
во-технічної творчості молоді є загально
освітня школа. У Москві, наприклад, вже 
багато років 1 вересня є днем знань. 
Тисячі кращих людей промислових під
приємств, науково-дослідних закладів, 
лабораторій, вузів зустрічаються з 
школярами, знайомлять їх з особливос
тями своїх професій, з «почерном нова
торів», розповідають про досягнення 
науки і техніки.

У найближчі роки намічено приблизно 
в два з половиною рази збільшити кіль
кість дитячих і юнацьких технічних стан
цій. Завдяки цьому дістануть можливість 
займатися технічною творчістю близько 
300 тисяч учнів.

«Радянська школа готує не просто ос
вічених людей, — говорив на з’їзді вчи
телів товариш Л. І. Брежнєв. — Вона 
несе відповідальність за те, щоб з її стін 
виходили політично грамотні, ідейно 
переконані борці за справу комунізму». 
Дійовим засобом поєднання знань з роз
в'язанням повсякденних практичних пи
тань, які стоять перед колективом, став 
ленінський залік у школі. Він допоміг 
знайти ефективні шляхи прилучення ді
тей до марксизму-ленінізму, став хоро
шою програмою ідейного та морального 
зростання ножного і колективу в цілому.

Школа, комсомол, заводи і фабрики, 
колгоспи і радгоспи мають багатий арсе-

ЦК ВЛКСМ
нал найрізноманітніших і цікавих форм 
трудового виховання дітей.

У роботі по трудовому вихованню тре
ба виходити з перспектив розвитку про
мисловості, сільського господарства, на
уки. В цьому зв’язку проблема профе
сійної орієнтації набуває особливої 
гостроти. Як приклад Т. О. Куценко на
вела досвід, нагромаджений у цій справі 
колективом Первоуральського новотруб
ного заводу Свердловської області. Тут 
більш як дві з половиною тисячі інжене
рів, передовиків виробництва, кздрових 
робітників займаються з учнями в шко
лах, у цехах заводів, за місцем прожи
вання. Трудова підготовка старшокласни
ків провадиться відповідно до потреб 
заводу в кадрах.

Сьогодні понад три мільйони школярів 
беруть участь у роботі учнівських 
бригад, 500 тисяч — у шкільних ліс
ництвах. У ремонтно-будівельних загонах 
і таборах праці та відпочинку зайнято 
понад 500 тисяч старшокласників.

Наприкінці Т. О. Куценко поздоровила 
випускників нинішнього року з початком 
самостійного шляху. Від імені Централь
ного Комітету ВЛКСМ вона висловила 
впевненість у тому, що ті міцні знання, 
якими озброїла своїх вихованців школа, 
те ідейне і моральне загартування, яке 
вони дістали в перші комсомольські ро
ки, допоможуть їм правильно визначити 
своє місце в житті. Т. О. Куценко запев
нила Центральний Комітет КПРС, що 
комсомол і далі подаватиме допомогу 
нашій школі, готуватиме високоосвічених 
людей, ідейю переконаних борців за 
світле майбутнє, активних будівників ко
муністичного суспільства.

У дебатах на доповідь виступили пер
ший секретар ЦК ЛКСМ України А. М. 
Гіренко, перший секретар Ленінград
ського міськкому ВЛКСМ В. В. Пилін, 
учителька Ульяновської середньої школи 
N2 1 імені В. І. Леніна Т. П. Карєва, уче

ниця 10 класу Московської школи №331 
Ольга Шевцова, перший секретар ЦК 
ЛКСМ Грузії Д. І. Патіашвілі, перший за
ступник міністра освіти СРСР Ф. Г. Па- 
начин, секретар ВЦРГ1С Л. А. Землинни- 
кова, член-кореспондент АН БРСР, голо
ва ради молодих учених при ЦК ЛКСМ 
Білорусії В. Г. Спринджук та інші. Вони 
говорили про те, як значно поліпшити 
роботу комсомольських організацій шкіл, 
залучити до роботи з школою всі загони 
Ленінського комсомолу, поширювати пе
редовий досвід, всіляко зміцнювати 
співдружність комсомолу з педагогами.

Пленум прийняв розгорнуту постанову, 
в якій визначено конкретні заходи до 
поліпшення керівництва шкільними ком
сомольськими організаціями країни. Ке
руючись ленінськими заповітами, говори
ться у постанові, молодь Країни Рад вва
жає боротьбу за знання своєю першо
рядною справою. Адже успіх юнаків І 
дівчат у навчанні — це їх внесок у вели
ку справу комуністичного будівництва.

Потім учасники пленуму заслухали до
повідь голови Комітету молодіжних ор
ганізацій СРСР Г. І. Янаєва. Він сказав, 
що одним з найважливіших завдань ЦК 
ВЛКСМ і КМО СРСР тепер є активна під
готовка до X Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів, який проходитиме У 
1973 році в НДР. Підготовка до форуму 
молоді відбувається а умовах нового 
піднесення руху демократичних сил мо
лоді і студентів.

Фестиваль підіб'є підсумки нинішньо
го етапу всесвітньо» кампанії «Юність 
викриває імперіалізм», політичної і гро
мадської діяльності молодіжних органі
зацій світу в період після дев'ятого Со
фійського фестивалю.

У прийнятій резолюції схвалено діяль
ність ЦК ВЛКСМ і КМО СРСР по підго
товці до X Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів.

Т. ЖАРОВА, 
О. БУЗУЛУК, 

(кор. ТАРС).

Навчання комсомольських працівників ПРО ЗАХОДИ ПО ПОСИЛЕННЮ БОРОТЬБИ 
ПРОТИ ПИЯЦТВА І АЛКОГОЛІЗМУ

21 черкни у Вищій партійній школі яри ЦК 
КПРС закінчили роботу місячні курси перших 
секретарів ЦК ЛКСМ союзних республік, крайко
мів та обкомів комсомолу. Комсомольські праців
ник» вивчали актуальні питання внутрішньої по
літики і зовнішньополітичної діяльності КПРС, 
марнсистсько-лє'ііінської філософії і наукового ко
мунізму політичної економії, партійного І КОМСО
МОЛЬСЬКОГО будівництва, роботи комсомольських 
організацій по виконанню рішень XXIV з їзду 
КПРС та підготовні до 50-річчя утворення СРСР.

Перед слухачами виступили секретар ЦК КП/с 
І В. Капітонов, заступники Голови Ради Мініст

рів СРСР М. К. Байбаков, В. О. Кнриллін, Г. Г. 
Новиков, заступники завідуючих відділами ЦК 
КПРС В. В. Заглядів, В. Л. Медведев, міністри 
СРСР В. П. Єлютін, М. О. Прокоф'св, О. І, 
Струев, К. О. Фурцева, М. О. Шолохов, голови 
Державних комітетів О. О. Булгаков, С. Г. Лапін, 
відповідальні працівники ЦК КПРС, перший сек
ретар ЦК ВЛКСМ €. М. Тяжельников та Інші.

Лекції на курсах прочитали академіки А. П, 
Александров, В. М. Глушков, Ф. В. Константинов, 
Р. 3. Сагдеев, А. М. Тихонов, президент ВАСГНІЛ 
II. П. Лобанов, інші визначні учені країни.

(ТАРС).

В сучасних умовах, коли радянський 
народ успішно здійснює завдання ко
муністичного будівництва, есе більш 
нетерпимим стає пияцтво.

Пияцтво завдає шкоди здоров’ю тру
дящих, нерідко є причиною розпаду 
сім’ї, згубно відбивається на вихованні 
дітей. Під впливом алкоголю люди 
втрачають почуття відповідальності пе
ред суспільством і державою, вчиня
ють хуліганські дії та інші злочини.

Трудящі справедливо вимагають 

вжиття більш ефективних заходів до 
викоренення пияцтва, створення нетер
пимого ставлення до будь-яких його 
проявів.

Президія Верховної Ради Української 
PCP 22 червня 1972 року видала Указ 
«Про заходи по посиленню боротьби 
проти пияцтва і алкоголізму».

Указ опубліковано в республікан
ській «а обласній партійній пресі.

_______ __________ (РАТАУ).



2 стор МОЛОДИЙ КОМУНАР“

® Наші професії

21 червня 1О'Ї2 року

йіа осм ини
ШКІЛЬНИЙ ВАЛЬС

радяп-

більше 100 
населяють

8сягьКРітиПппСИ ЛИСТІВ/ у И°ТРИ)С юні автори про« 

лише кілька лииРаД’У Пр0 ВИбІр пР°Фес'ї< я відклав 
паз поплиит ЛИ“Шв ТІ’ ЯКІ МИМ0СІ’ вразили мене. І ще 
но нечгпай вВ **' намагаючись з коротких, переваж* 
пчпигь Р бн х рядК|°. Дізнатись, чим жо керуються 
зообитиИп1пВ|ОС“МИХ ' д?ся™х класів, наміряючись 
Пплгти“ ершии самостійний крок в житії. | крок не 
біт , п«7и.°ДИН 3- найважливіших, я сказав би, най
більш ризикований. Бо вибір професії ~ то завжди 
Е‘ЛППР ць?му ?омилки но та«а аже рідкість, 4 
виправлення їх зв язане з душевною боротьбою, і 
розчаруваннями і втратою років...

Юні наші автори, незважаючи на ввічливу форму, 
досить категоричні: дайте адресу такого-то навчаль« 
ого закладу! Порадьте, буї и мені медсестрою чи 

космонавтом!
будьте людьми. Це перш за все. Це те, що ми мо« 

жемо радити всім і в такій же наїегоричній формі 
в якій поставлене питання.

Нема роботи недостойно?, Існують недостойні ви
конавці. Не шукайте^ довгого карбованця, шукайте 
чіаняття до душі. Той, хто женеться за наживою, 
людина без професії. Знав я одного директора шко
ли. Він заочно закінчив педучилищ®, педінститут, але 
учителем так і не стаз I не зазнав принад обраної 
професії. Готівка — ссь що його цікавило. I фінал 
був сумний, за махінації директора піддали під суд.

Згадуючи його, я неодмінно згадаю Людмилу Вік
торівну Єнакісву, з якоЮ стрівся у Знам’янці на ра
йонній комсомольській конференції. Вона мріяла ста
ти вчителькою. При першій спробі здобути спеціаль
ну освіту зазнала невдачі. Але не зрадила мрії, піт- 
М піонервожатою, вступила до педінституту на заоч-

Далених сіл Знам’янського району. Заради професії 
пожертвувала 
одного — на- 
дріб’язкове а

ний відділ, зараз працює вчителькою о одному з від-
..... “ . *

Людмила Вікторівна, не вагаючись, 
Певними зручностями. Все Інше, крім 
•чати дітей, не суттєве, другорядне й 
порівнянні 3 головним.

РОЗПОВІДАЮЧИ житейські історії, 
дліп\2 укипигига пі.ч і/лин? ПАїклї а!

КІ питання.
. «Що робити, — просить порадити Надя С. з Гайзо- 

ронського району, — закінчувати восьмирічку чи де
сятирічку?» Десятирічку, Надто! Тільки десятирічку. 
Після десяти класів ти вже не запитаєш редакцію, 
СТвТи тобі медсестрою ми космонавтом. Бо трохи 
краще знатимеш життя, збагатишся, хай дрібненьки
ми, зернятами досвіду, ліпше зумієш розібратися у 
плутанині власних уподобань і прагнень та критичні
ше оціниш свої сили. Останнє, Надто, особливо важ
ливо. Від мрій про космонавтику до самої космонав-* 
ГИки дуже важкий і довгий шлях.

Автор листа з Голованівська, не називаючи пріз
вища, позначив себе криптонімом Т. Т. Вимагає ціл
ковитої ясності: чия професія краща — журналіста 
чи геолога? Складне, підступне питання. Ну який же 
Журналіст або геолог визнає свою професію не кра
щою? Втім, я готовий продовжити цю розмову, копи 
Т. а Голованівська скаже мені, що смачніше — верш
кове морозиво чи прогулянка на коні верхи.

Часто доводиться чути, з якою непідробною гор
дістю говорять люди про свої професії. їх можна 
зрозуміти, коли вони навіть трохи зверхньо ставлять
ся до носія іншої, «чужої» професії. Бо коли, до 
прикладу, ливарник скаже «я», то мені вчувається 

‘ «ми». Хтф ж відмовить у праві гордо сказати: ми 
ливарники! ми — хлібороби!
^КОЖНОГО своя улюблена професія, єдина, найкра- 
™ ща. Тому геолог віддає перевагу геології, журна
ліст — журналістиці, тракторист — механізації, лікар 

медицйні Десятки разів чув я від водіїв нарікан
ня на адресу обраної професії і щоразу погоджував
ся: 'так, так, шоферування —• заняття марудна. Бо 
відчував, що криється за тими наріканнями; бач, 
Скільки небезпек на дорозі, а я все-таки їду, і завтра 
$ рейс, і післязавтра, і завжди, доки сил моїх. Зчаю, 
Йпн не зрадить своїй професії, обрав П назавжди, не 
уязляс, Як бути з іншою.

Світлана М. з Гайворона хоче вчитися там, «де ви
готовляють трикотажні вироби», Таня М. з Новоукра- 
їнського району збирається працювати на фабриці 
дитячих Іграшок. Вони, бачте, зразу обирають собі 
но професію, а місце роботи. На фабриці трикотаж
них виробів е, очевидно, в’язальниця, закрійниця, 
Директор, бухгалтер, двірник, електромонтер... То 
ким же хоче стати Світлана М.?

На таке питання слід відповідати безпомилково, бо 
професія — на все життя. Серед моїх знайомих ма
ло таких, котрі змінили професію, хоча немало з їх 
числа міняли місце роботи. Чому? Чому слюсар ав
топарку не прагне стати шофером (на винятки не зва
жаймо), адже заробіток шофера більший, робота 
романтичніша?

Мабуть, людина, міняючи професію, змушена дея
кою мірою перероджуватись, відкидати якусь час
тину, іноді найвагомішу, свого єства. Хай до душ! 
прнйшлася нова справа, привабила саме новизною, 
але та, якій віддав роки, неодмінно, завжди буде 
нагадувати про втрату. Навряд чи можливо до кінця 
переродитись.

Тож думайте, випускники, захоплюйтесь ділом, а 
не назвами, за зовнішньою романтикою постарай
тесь розгледіти характер професії, а да працювати 

в Забайкаллі чй в Закарпатті, не так уже й важли
во Хто не знайшов себе в одному місці, не знайдо 
Й в іншому. «Я» — не географічна карта, від нього 
не втечеш і не зустрінеш ніде його, окрім, як у соод 

І 1. БЕЗДІТНИЙ. !

, я не маю на
міру ухилитися від конкретної відповіді на дея-

ШКОЛА ГОТУЄТЬСЯ проводжати 
в життя своїх вихованців. Де

сять років пестили юних учителі, 
батьки, вся країна. Тепер настала 
їх черга відповісти на турботу пар
тії і народу — піти вчитися або 
працювати, де потрібні їх знання, 
енергія, молоді руки. Днями вони 
востаннє зберуться в своїй рідній 
школі на традиційний випускний 
бал.

Дуже важливо, щоб цей за
ключний акорд шкільних років був 
яскравим, урочистим і запам’ятав
ся випускникам на все життя. До 
нього готуються учителі, батьки, 
учні і їх шефи — представники 
виробничих колективів.

Нинішній рік — особливий. Рік 
підготовки до 50-річчя СРСР. Важ
ливо, щоб кожен випускник від
чув безпосередню причетність до 
життя країни, до здійснення на
креслень нової п’ятирічки.

Звичайно, цей день не може бу
ти проведений всюди за єдиною 
схемою. В багатьох школах є до
свід його проведення. І ми хоче
мо звернутися лише до одного 
прикладу. Ось як проводиться ви
пускний вечір в Новомиргород- 
ській середній школі № 2. Все по
чинається я запрошення. Його 
текст завжди вабить око, створює 
радісний настрій.

Уже біля школи випускників чекав 
сюрприз: першокласники зустрічають 
їх І вручають кожному букетик квітів. 
Якими б нарядними не прийшли ви
пускники на вечір, але перед входом 
в зал кожен хоче мати вигляд якнай
кращий. Тому до їх послуг спеціальні 
кімнати для дівчат і юнаків, де вста
новлено великі дзеркала.

В одній з кращих кімнат — оголо
шення про прийом у вищі І середні 
спеціальні заклади, розташовані стенди 
«Вони вчилися в нашій школі», а та
кож фотовиставка про різні професії 
та виробничі ділянки, І тут запрошені

Зііомки нового
Спокійно несе свої во

ди Південний Буг. Під 
велетенськими вербами 
стоїть у задумі засмаглий 
високий чоловік — Мико
ла Вінграновський, Його 
дитинство І юність прой
шли на крутих берегах 
цієї ріки. Звідси простяг
нувсь його шлях у мис
тецтво. Прізвище його 
з’явилось і в поетичному 
світі. Саме як поет він 
приїздив в Ульяновський 
район, зокрема, в тихе 
село Луполове.

Зачарованими очима 
диоиться на незайманий 
древній український пей
заж. Височенні очерета, 
шаблиста осока, відшлі
фоване течіями віків кз- 
міння. Старий і міцний 
багатоповерховий млин. 
Гранітна одіж його посі
чена осколками снарядів. 
Скільки вітрів прогуло 
над ним, а жорна есе 
крутяться, а борощно все 

на иечір колишні учні, а няні — ви
робничники у невимушеній бесіді роз
повідають про красу праці. Тут же зна
ходиться «Куточок астролога», де 
«передбачають» майбутнє випускника. 
Бажаючому почути відповідь — досить 
зняти телефонну трубку в спеціальному 
автоматі і набрати на диску рік, який 
цікавить. Цей жарт приносить багата 
смілу.

Багато радості викликає «Музей рід
кісних винаходів» тощо.

І ось а спятково прикрашеному залі 
збираються гості — шефи, представни
ки партійних та радянських організа
цій, батьки. Під звуки урочистого 
маршу до залу заходять святково одяг
нені випускники I займають місця в 
передніх рядах. Директор школи вру
чає їм атестати, похвальні грамоти, ме
далі, свідоцтва про набуту спеціаль
ність і путівкм-направлення на робо
ту. Після цього зал заповнюється 
дзвінкоголосою піоиеріею, жовтенята
ми. Воші вітають випускників, дарують 
їм квіти, пам'ятні сувеніри.

Потім звучать вірші про В. 1. Леніна, 
партію, про школу. Радянську держа
ву. Приноситься клятва на вірність на
родові.

Шкільний дзвінок оголошує перерву, 
після якої починається випускний бал. 
Ного учасники співають пісень, круж
ляють у танку, влаштовують цікаві іг
ри, конкурси та розваги. Веселощі три
вають до півночі. Потім учні і вчителі 
тихими вулицями йдуть до пам'ятника 
В. І. Леніну, до обеліску тих, кому теж 
було в 1941 році сімнадцять, поклада
ють квіти. І на росяному березі Висі 
зустрічають ранок нового дня.

Цікаво проходять випускні вечо
ри в Світлоеодській середній 
школі № 3, Гайворонській десяти
річці № 5, для вихованців Кірово
градської школи-інтернату № 1
вечір перетворюється в справжнє 
свято троянд. Під звуки «Шкіль-

фільму на ІИровоградщині
тече у скарбницю достат
ку. Неподалік старезний 
будинок «панський». От 
його час майже зруйну
вав — як-не-як майже сто 

двадцять літ стоїть отут, 
коло млина, немов чатує, 
скільки люди його ма
ють...

—- Миколо Степановичу, ска
жіть, будь ласка, чому само 
тут знімаєте кінокартину?

— Чудові місця, рідко до 
знайдеш подібні, їх треба бе
регти. Коли приїхав сюди 
вперше, дай слово зняти 
фільм само біля цього млина.

... Микола Вінграновський 
швидшо-швмдко пише. Згодом 
подає «Сільську поему». Хоч 
дні напружені, та поет знахо
дить час писати й вірші. 
Якось сказав, що тут не мож
на не писати: такий багатю
щий край, «скільки танців 
принюхувались до кроку зер
на», та він виявився невпин
ним.

Прошу щось передати 
нашим читачам. 
Вінграновський 
«... з найкращими 
тканнями добра 
щоб повітря, земля і во

Микола 
пише: 
поба- 

і краси.

да у вашому ніжному сте
повому краї були чисти
ми...»
Отже, зрозуміло про що 

йдеться у новому фільмі «Ти
хі береги». Автор сценарію —• 
журналіст В. Говяда — поста
вив на прю добро і зло. Ак
тори Ю. Ліожуга, Н. Наум, 
Ф. Панасенко, Б. Щербаков, 
В. Смоленська. О. Плзтяіков, 
В. Фущич, В. Валков, М. Сеп- 
тнменко, оператор М. Куль- 
чнцький добре розуміють це 
завдання і докладають зу
силь, аби фільм жив і вийшов 
на екрани вже в цьому році.

Та, звичайно, основою 
основ — це диригент кі
нокартини, її режисер- 
постановник М. Вінгранов
ський:

—- Донині мені доводи
лось брати участь у філь
мах про війну, про істо
ричні події, а цей — про 
сучасника. Він складний, 
неоднозначний. Будуть І 
плюси і мінуси —- без ла
кування, зате прагнемо 
достовірності й поетич
ності.

6/а тисяч молодих спеціаліс
тів з вищою освітою одержить 
народне господарство . .. 
ської країни в 1972 році. Серед 
них — представники " 
національностей, що 
радянський Союзі

1972 рік став роком1972 рік став роком взроджеи- 
пя університетів в Удмуртській, 
Дагестанській, Марійській і Ко
мі АРСР. 52-й за кількістю уні
верситет країни відкрився не 
давно и Чечеио-Інгушській 
АРСР,

При підготовці національних 
кадрів враховується специфіка 
кожної республіки. Цс стосуєть
ся в першу, чергу спеціалістів 
для національних театрів, кіно, 
телебачення. Так, в Державно
му інституті театрального мис
тецтва імені Луна царського в 
Москві є спеціальні національні 
студії.

На знімку: юнаки І дівчата 
різних національностей Радян-' 
ського Союзу — студенти Мос
ковського університету імені* 
М. В» Ломоносова,

Фото О. ІВАНОВА.
АПН. 1

ного вальса», а потім «Апасіона
ти», яку так любив В. І. Ленін, уч
ні підходять до бюста Ілліча і по
кладають червоні троянди, виро
щені своїми руками.

Є ще одна хвилююча церемо
нія — прощання з класом. Перед 
світанком збирається весь колек
тив класу за свої парти, щоб вос
таннє посидіти разом і послухати 
напутнє слово класного керівника, 
вихователя, помріяти про майбут
нє.

Як бачимо, тут педколективи 
дбають про те, щоб останній день 
перебування випускників у школі 
був пам’ятним, змістовним і кра
сивим.

Хай зустрічають випускники про
будження нового дня біля пам'ят
ника В. І. Леніну, на міській пла
щі, край села, де колоситься ни
ва тугими росяними хлібами, і на 
відомій героїчним минулим і слав
ним сьогоденням вулиці. А це 
пробудження нового повинно по
стати перед юнаком чи дівчиною 
світлою пам’яттю, щедрим сер
цем, чистою душею.

Випускний вечір — це насам
перед, урочистий акт вручення 
атестатів, напутнє слово старших 
друзів, прощания з школою. Че
рез її поріг юнь сміливо виходить 
на осяйні дороги майбуття.

Б. ХИЖНЯК, 
заступник завідуючого облас
ним відділом народної освіти. І

Одну (з сцен знімали нз 
тракторному стані місцевого 
колгоспу Імені Карла Маркса. 
І мн були свідками душевно
го перелому одного з персо
нажів кінофільму — вбивці.

— Звичайно, жаліти його но 
слід, — говорить секретар 
Ульяновського райкому партії 
А. Д. Головерда. — Та він 
мусить викликати у глядача 
глибокі роздуми. Вбивця зо
бов’язаний усвідомити, який 
страшний злочин скоїв.

— У цьому допоможе 
хлопцеві його кохана, — 
продовжує режисер. — 
Вона, до речі, ще не знає, 
що він убивця і дивується 
пропозиції виїхати ку
дись. Для неї найкраще 
— рідний край. Ось вона 
й мала б говорити йому 
про це десь на святому 
для нас місці. От скажі
мо...
Микола Степанович запису» 

точну адресу, в пориві встає, 
ходить по хаті, вже живе но
вими епізодами, відразу ро
бить поправку до сценарію.

Приходять актори. Точиться 
задушевна бесіда. Настав час 
пооіцання. Попереду — зуст
річ Із ними на екрані...

Наш «газик» бере курс 
на Ульяновку, а ліворуч 
гранітно височіє старий 
млин, мріє недоторкане 

Краса українського степу.
М. РУДНИЦЬКИЙ.

Ульяновський район.

І



М череня 1972 ропу „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор.

Леонід НАРОДОВИЙ

ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР

г

У прапорів спочинку не буває 
! вихідних нема у ‘прапорів. 
Щоб кличний трепет їх

, не відгорів
Нервовий колір

з серця 
прибуває, 

я чую, як воно у грудях б’ється, 
Ще мить — і серце в прапор
„ . переллється,
В червоний прапор,

той, що на зо>рі 
Ховали до грудей пролетарі. 
Той, що в Жовтневі, повнозорі дні 
Багряним сяйвом душу грів мені. 
Він тріпотів у ленінській руці —’ 
На нього крок рівняли свій борці. 
.Червоний прапор — вісник перемоги, 
З ним батько йшов на ворога в бою. 
Які б мене не кликали тривоги ~ 
Я під червоним прапором стою, 
Мій прапоре, гори мені, гори. 
Світіть нам в думи,

Правди Прапори!
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До неї серцем припадаю 
І чую; гул життя яріє. 
Земля пас носить і гойдає, 
І сповиває наші мрії.
Земля...
За неї ми в одвіті
Перед сучасним і майбутнім. 
Землею йтимуть наші діти, 
Коли і нас уже не буде.
Вона дає нам хліб і руту — 
їй треба сонця і любові.
В руці найменшу стиски грудку —• 
Проступить з неї

крапля 
крові.

II.
Чоряоземле,

степів колиско світла 
У солов’їнім співі, в пшеницях, 
Щоб ти під сонцем зоряним 

розквітла, —• 
Тобі даруєм руки і серця.

Де цвів полин, шуміла ковила, 
І на чужинців дибились кургани, 
іам колосиста доля проросла 
Через роки, круті мов урагани, 
Нові степи, нові степовики... 
Тополі сивіють, посаджені дідами. 
Роки роки, неначе вулики, 
Трудними переповнені медами. 
Сповити б світ веселкою добра! 
Ін, може, крові мало ще пролито? 

Напоєний з епохи, мов з Дніпра, 
Квітує степ коханнями і житом. 
Хан буде сонце в кожному краю, 
лай буде людство з людяністю 
*, ■ ' в згоді!
Ми творим, земле, МОЛОДІСТЬ твою 
І задля иеї сивіти ми згодні.

Ш.
Куди б не випало ходити —• 
В яку красу, в які краї, 
Та тільки в ній снують орбіти 
Надій і радощів моїх.
Чи йде вона з мечем правдивим, 
Мене боронячи в борні,
Чи зводить сонячні будинки, -м 
Я знаю — жити в них мені, 
І садівник вона, і жниця, 
І зорі їй до рук ідуть, 
Моя країна-трудівннця 
Жовтневу людству стелить путь. 
І ворогам — яка ж причина? —• 
Не відвести її убік.
Шумить колоссям Батьківщина, 
Та н на увесь двадцятий вік.

Валерій ЮР’ЄВ

ВЕЧОРОВІ ТАНЦІВНИЦІ
Сонця бриль па вітрі вилиняв, 
Сонця бриль упав за луг, 
А на фоні неба синього — 
Танцівниць барвистий круг.
Круг пливе, немов по пружечці, 
Швидше, швидше круг пішов, 
Вигин талій, жижки пружаться, 
Тільки пил з-під підошов!
Поміж вишнями-черешнями.
Поміж мліючих квіток
Молодицями тутешніми 
Жарко ахкає танок.
Смаглолицими, гарячими,
Ще й пругкими, як лоза!
Сам пастух — смішко небачений -• 
Мовчки жужма картуза.
Ба, хоча нема гармонії,
Тільки виляски долонь ~м
Танцівниці, що півонії.
Танцівниці, що вогонь!
Та й собі притупнув правою.
Геть картуз — аж ген в траві,
У Любашки у русявої
Скачуть бісики з-під вій.
У Любашки — брови крилами,
А коса тугим вінком,
І на фоні неба синього
Пахнуть руки молоком.

Там, на фоні неба сіпшого, 
Задрімала череда,
Там згасає біле піняво
Па сріблястих проводах,

10. РУСАНОВ

СІМДЕСЯТІ
Коли юнь заквітла тривогами 
Небокрай голубий на сході, 
Ми Стаємо тоді дорогами, 
По яких сто віків проходять. 
Здрастуй,'завтра! Ліси і скверн 
Піднімаєм па плечі дужі.
Мн твої відкриваєм двері. 
Щоб свої розкривати душі. 
Так, ми вперті — сімдесяті. 
Мн відверті не для бравади. 
Кулаки наші не розняти, 
Коли в бій ми йдемо за правду. 
Ви прислухайтесь! В синій музиці 
Днів зривається світле листя. 
І, як ріки, збігають вулиці 
В океан молодого міста.
Ми його будували з променів, 
З комсомольських пісень і весен, 
Де вселилися наші спомини, 
Як вселяються люди чесні.
В кого ж серце, як день затемнений, 
Тон не зможе збагнути пас...
Нам програму устами Леніна 
Урочисто диктує час.

ОСТАННЄ НЕБО
ГАГАР1НА
Борвійпий долею Ікара, 
Він попереду нього мчав.
На срібних крилах — клапті хмари. 
І сонце чорне ув очах.
Сталевий птах став непокірним.
Не втримати і обіруч. 
Уже позаду день карміппий 
І років зоряний обруч. 
Секунди лічені поспішні. 
Стріла брови. Чоло гаряче 
І губи, вигнуті в усмішці, 
Яку піхто вже не побачить. 
Йому в цей день стрічати б треба 
Весну у захваті німому... 
А він зустрів останнє небо 
І залишивсь навік у ньому.

ПОВЕРНЕННЯ УСТИМА
КАРМАЛЮКА
Він ланцюгами кроки губить. 
Ланцюг ночей морозних рве, 
У сніг пірнаючи по груди, 
Поміж наметами пливе.
І брови здужені підковами. 
І очі пицвілі. як сіль.
А сосни рідними тополями 
Спішать назустріч звідусіль. 
Дядьки, що хлібом пригощали 
І щами в рубленій хатині,

Такі ж сердечні до нестями. 
Як І па милій Україні.
Такі ис дівчата полум'яні«
Такі ж засмучені жінки
І навіть (господи!) кайдани
Такі ж «надійні» і важкі.
На верстових шляхах так само 
Його незмінно проводжав 
Завжди тупий потоп жандарма. 
Як переламаний кинджал.
І клякнув місяць в кронах сірих, 
Мов заморожений павук.., 
Так повертався із Сибіру 
На Україну Кармалюк.
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НУРЖАН ТАН1РБЕРГЕН0В

ЛИШЬ БЫЛ БЫ 
ЧИТАТЕЛЬ ДОВОЛЕН 
И РАД

Народ воспевать — долг поэта прямой. 
Герой битв и строек — и песен герощ 
Но стих, словно меткая пуля, разит 
Врага, что отравленной брызжет 

слюной. 
Пока я любовью народа богат, 
Мой стих, как орел, н могуч и крылат, 
ДЪге радости больше не надо другой, 
Лишь был бы читатель доволен и рад, 
И пусть мой завистник язвит над

стихом, 
Пусть недруг клевещет и мстит мне 

тайком. 
Пусть льстивый поклонник советы 

дает, 
Хоть сам он па обе в поэзии хром. 
И чтобы проверить — храбрец я иль 

трус. 
Мой льстец с моим недругом вступит 

8. СОЮЗ« 
Читатель рассудит, кто прав-вйноват. 
Над глупым союзом я с ним посмеюсь, 
Об истинном счастье счастливцы 

молчат, 
Герои о подвигах тож не трубят. 
Я лавров поэта себе не ищу, » 
Лишь был бы читатель досолеп п рад.

РАДОСТЬ
Приветствую тебя, земля родная. 
Взлелеянная в сердце сторона! 
Так долго жил я, по тебе скучая, 
А ныне — радостью душа полка. 
Вот озеро с хрустальною водою — 
Нигде я больше нс встречал такой! —■ 
Тень двух влюбленных, споряших 

с луною, 
Покоится па глади голубой. 
На те холмы всего аула дети, 
Я помшо, бегали цветы мы собирать. 
С тех пор прошло одно десятилетье, 
Но землю, где я вырос, не узнать. / 
(Перевел с казахского И. Жарких).” ------ '     “ВЕСЕЛА ПОРА — КАНІКУЛИ”“

МОРЕ КЛИЧЕ СМІЛИВИХ
Численні пасажири, яким доводилось 

подорожувати із Києва вниз по Дніпру, 
при виході із камери Сн'тловодського 
шлюзу милуються красивими суднами і 
шлюпками, що виструнчились понад бе
регом.

це — плавбаза Світловодської дитячої 
флотилії моряків-річковиків, господаря- 

У ми якої є юні романтики, закохані в мо- 
I ре‘ . - й

Очолює флотилію колишнім герой обо
рони легендарного Севастополя Ф. О. 
Мусієнко, Ентузіаст своєї справи, Федір 
Овсійович всю душу вкладає 8 неї. Йо
го заступником працює колишній вій
ськовий моряк Північного флоту, котрий 
26 років борознив океани на підводних 
човнах, В. М. Штурмін. Нині він викла
дає юним мрійникам основи судново
діння.

Близько 300 хлопчиків та дівчаток 
шкіл міста навчаються у дитячій флоти
лії. До їх послуг обладнано класи суд
новодіння, мотористів і радіотелегра
фістів, де розміщено навігаційні прила
ди, магнітний компас, стенди управління 
шлюпками, стенди з вузлами двигунів, 
діюча радіостанція УКХ, комутатор тре
нування радіооператорів та багато ін
ших морських приладів, військового сло- 
рядження, яке подарував флотилії штаб 
Чорноморського флоту.

А на плавбазі, що розташувалась у 
І — Затишній бухті, на невеликих хвилях по

гойдуються судна, списані військовими 
моряками, 6 шлюпок. Одне судно сто
їть на приколі. Тут розмістились спальні 
кубрики, склади, радіостанція.

Щоранку на плавбазу поспішають юні морі- 
ви. Для кожного з них тут знаходиться улюб
лена справа. Одні вчаться водити шлюпки під 
парусами, інші пораються біля Двигунів, фар
бують палубу. ________

Зараз тут ведуться останні приготування до 
походів. По Дніпру і Прип’яті школярі по
пливуть до Бреста, де відвідають легендарну 
фортецю-герой, а звідтіль відправляться вниз 
по Дніпру до Херсона, відвідуючи пам'ятні 
місця боїв у грізні дні громадянської та Ве
ликої Вітчизняної воєн.

Літні канікули юні моряки-річковнки 
проведуть у походах по місцях револю
ційної і бойової слави радянського на
роду.

Школярі обладнали спортивний май
данчик, де є всі необхідні знаряддя 
для фізичного гарту.

В походах по Славутичу і рукотворних 
морях Дніпровського каскаду юні моря
ки відпрацьовуватимуть на практиці при
йоми, застосовуючи знання, набуті ними 
під час теоретичних занять в класах, що 
проводились протягом року.

Заняття тут відбувались тричі на тиждень по 
дві години кожного разу. Хлопчики і дівчатка 
засвоювали основи морської справи» згідно об- 
раного фаху. Судноводії вивчали навігацію, 
знайомились з будовою різних типів судеп.

Мотористи під керівництвом досвідченого 
механіка флотилії Б. О. Руденка вивчали дви
гуни внутрішнього згоряння, принципи IX Дії. 
Радіотелеграфісти опановували будову радіо* 
СТАНяайбІльш чисельним е взвод старшин ко
рабельних шлюпок. В 'ньому навчається И>0 

'^Чимало хлопчиків і дівчаток мріють 
навчатись у дитячій флотилії. Та потрап
ляють туди лише ті, хто відзначається 
своєю взірцевою поведінкою І успішним 
Н 1’раплялосьТ загорівся школпр в6Єд*а'ссбе 
стати юним моряком, а в ш«ол* 
абияк. Тоді па допомогу Й0”У,пр’Хїт таким 
півники флотилії, які ПТЯ юних Гто-
еііопм ЧМОїМ — стати взірцем для ЮНИХ І Ю 

короткий строк стають дисциплін»»» 

тягнутими, встигають з усіх предметів ШКІЛЬ
НОЇ програми.

У флотилії велика увага приділяється 
військово-патріотичному вихованню уч
нів. Тут часто проводяться зустрічі з 
воїнами, відмінниками бойової і полі
тичної підготовки, які прибувають у від
пустку.

Так, лише останнім часом в гостях у 
вихованців флотилії побували капітан І 
рангу запасу М. Й. Борисенко, полковник 
запасу, колишній комісар авіаційного 
винищувального полку, на рахунку яко
го 13 збитих фашистських літаків А. А. 
Бородай та інші звитяжці, які розповіда
ють юним про мужність, героїзм і від
вагу радянських патріотів у боротьбі з 
німецько-фашистськими загарбниками.

Чимало вихованців флотилії, іцо прийшли 
сюди з сьомого класу, вже визначили свій 
шлях у житії: їх покликало море. Тож ис 
дивно, що по закінченні школи став військо
вим моряком Ігор Скачков, готуються ними 
бути випускники десятих класів Олександр 
Борисов, Віктор Мулявка та інші комсомольці.

Багато цікавих, захоплюючих походів 
на рахунку вихованців флотилії. Це і від
відини легендарного Севастополя, і 
місць пам’ятних боїв, що точилися на 
берегах сивого Дніпра. Все побачене і 
почуте у походах школярі записували, 
фотографували. А повернувшись додо
му, обладнали в одному із класів фло
тилії куточок ратної слааи Севастополя, 
виготовили альбоми, стенди.

Склавши екзамени, курсанти вихо
дять у походи, де їм доведеться зустрі
тися з вітрами і штормами, дощами і 
спекою.. Та відважним, сміливим не 
страшні ніякі. сюрпризи Нептуна.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЯІ 
учитель Світловодської середньої 
школи робітничої молоді № 2.

ЮНІ КОНСТРУКТОРИ
Запам'яталося жителям Побужжя споотип- 

не свято, присвячене Дню Перемоги На зеле
ному полі стадіону продемонстрували соок» 
майстерність спортсмени, гімнасти, а потім V 
повітрі замиготіли швидкі бджілкн-літакн, 
Ці авіамоделі виготовлені юними консгвуг- 
торамн дитячого сектору при Будинку культу
ри ІІобузького нікелевого заводу

Дитячий сектор працює пс один рік. Кевуя 
ним досвідчений спеціаліст І педагог М т 
Ацута. Кожен з піонерів може знайти собі“ 
заняття до вподоби. Працюють тут гувтки 
художньої самодіяльності, спортивні, а хлоп
чики з особливим бажанням відвідують гупт- 
ки технічні: авіамодельний, радіотехнічний 
судномодельннй та інші. Адже тут з найб Ж 
шою сплою проявляється їх потяг ДО | оь з«- тики. конструювання. р»мац-

На фото: білокрилі яхти хоч зараз готові 
вирушити в плавання. І біля ник т хто вго
товив ці моделі. - юні конструктори

г. КОРОТКИХ.
і Фото автора«

т В. о. редактора А. КРЯТЕНК©.
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4 етор> МОЛОДИЙ КОМУНАР" 24 червня І972 ПОНУ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ В 1972 РОЦІ

навчання 1 рік — штукатури, тесляри, муля-

навчання 2 роки — слюсарі-монтбжники,

4-російськоїп приймаль-

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ім. Д. С. КОРОТЧЕНКА
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 

НА ДЕННУ, ЗАОЧНУ І ВЕЧІРНЮ ФОРМИ 
НАВЧАННЯ З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ;

планування народного господарства; планування 
промисловості; економіка праці; економіка і плану
вання матеріально-технічного постачання; плануван
ня сільського господарства (денну і заочну); бухгал
терський облік у сільському господарстві (денну і 
заочну); фінанси і кредит; бухгалтерський облік у 
промисловості; статистика; організація механізованої 
обробки економічної інформації (денну '• вечірню).

Прийом документів по 31 липня ц. р.
І Вступники складають екзамени: по спеціальності 
' «планування сільського господарства» — з україн
ської або російської мови і літератури (твір)., мате
матики (усно), біології (усно), географі" (усно), по 
спеціальності «організація механізованої обробим 
економічної інформації» — з української або росій
ської мови і літератури (твір), математики (письмо
во і усно), фізики (усно); по всіх інших спеціальнос
тях — з української або російської мови і літерату
ри (твір), математики (усно), історії СРСР (усно), гео
графії (усно).

Вступні екзамени на денне навчання з 1 по 20 
серпня, вечірнє і заочне — з 1 липня по 20 серпня 
(потоками).

За докладними довідками звертатися 
ну комісію.

Адреса інституту: 252057, Київ-57, 
ський проспект 98/1. Телефон 46-04-89.

ПРИЙМАЛЬНА

Брест-Литов-

КОМІСІЯ.

ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
ТЕХНІКУМ

на перший курс денного відділення (на базі 8 «па
сів) з спеціальностей:

теплотехнічне обладнання промислових підпри
ємств, пронатне виробництво, обладнання заводів 
чорної металургії, доменне виробництво, виробницт
во сталі, ливарне виробництво чорних металів.

. На денне відділення приймаються особи, які за
кінчили 8 класів. Іногородніх технікум гуртожитком 
не забезпечує.

На 3-й курс заочного відділення (на базі 10 класів) 
з спеціальностей:

ливарне виробництво чорних металів, теплотехніч
не обладнання промислових підприємств, обладнання 
заводів чорної металургії.

Здаючи документи, вступник має пред'явити сві
доцтво про народження або паспорт, військовий кви
ток або приписне свідоцтво.

Вступники на базі неповної середньої школи скла
дають такі екзамени: математики (усно), російської 
або української мови (диктант).

На базі середньої школи: математики (усно), ро
сійська або українська мова та література (твір).

Ті, хто вступає на спеціальності виробництво сталі, 
ливарне виробництво, прокатне виробництво на базі 
середньої школи складають екзамени з 
мови та літератури (твір), хімії (усно).

Вступні екзамени; на денне еідділєння 
серпня. На заочне — з 
серпня.

Адреса технікуму: м. Донецьк-1,
104 (їхати тролейбусом № 9 до зупинки «Райрада»).

з 1 по 20
з 13 по 2011 по 20 липня та

вул. Ленінська,

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 5

строк

строк 
штукатури-маляри-плитковики.

До училища приймаються юнаки та дівчата віком 
15—20 років з освітою 8—10 класів.

Учні знаходяться на повному державному забезпе
ченні, іногородні забезпечуються гуртожитком. Уч
ні мають можливість відвідувати загальноосвітню 
школу робітничої молоді — (9—10 класи).

До училища приймаються демобілізовані воїни з 
лав Радянської Армії, які проходять навчання за 
скороченими програмами 8—10 місяців з матеріаль
ним забезпеченням — стипендія 75 карбованців не 
місяць.

Початок занять 1 вересня 1972 року.
Вступникам слід подати такі документ: заяв/ на 

ім’я директора, автобіографію, паспорт або свідоцт
во про народження, довідку про освіту, довідку з 
місця проживання з зазначенням складу сім’ї, харак
теристику зі школи, 4 фотокартки розміром 3X4 см, 
довідку про профілактичні прищеплення.

Адреса училища: м. Олександрія, селище Димитро
ве, вулиця Трудрезервів, 23.

ДИРЕКЦІЯ.

г—
ГОРЛІВСЬКИЙ

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
імені К. О. РУМЯНЦЕВА

НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ 
З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

На 1 і 3 курси денного та вечірнього віддігень: 
підземна розробка вугільних родовищ; 
гірнича електромеханіка.
На 1-й курс денного, 3-й курс вечірнього і заочно

го відділень:
електрообладнання промислових підприємств і 

установок.
вступники складають екзамени з математики (ус-

’ но), російської або української мови (письмово). 
Вступники для навчання на гірничі спеціальності 

користуються пільгами та підвищеною стипендією. 
Заяви приймаються з 1 травня 1972 року. 
Екзамени з 1 серпня 1972 року.

Адреса технікуму: м. Гор лі єна, вул. Гагаріна, 40. 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.
!______________________________________ ___ —

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ А" 9
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА <971— 1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з спеціальностей:
швеї-мотористки — строк навчання 1 рік, прий

маються юнаки та дівчата з освітою 10 класів;
кравці, жіночого і дитячого верхнього одягу — 

строк навчання 2 роки, приймаються юнаки та дів
чата з освітою 10 класів;

кравці чоловічого та дитячого верхнього одягу — 
строк навчання 2 роки, приймаються юнаки та дів
чата з освітою 10 класів;

кравці верхнього одягу — строк навчання 2 роки, 
приймаються юнаки та дівчата з освітою 8 класів;

перукарі широкого профілю — строк навчання 
1,5 року, приймаються юнаки та дівчата э освітою 
10 класів;

пошивники взуття — приймаються юнаки та дівча
та з освітою 8 класів, строк навчання 2 роки.

До училища приймаються юнаки та дівчата віком 
14,5—20 років. Учням виплачується стипендія розмі
ром 18 карбованців, відмінникам навчання — підви
щена — 22 крб. 50 коп. Під час виробничої практи
ки до стипендії доплачується 33 проценти від зароб
леної суми.

Учні мають можливість відвідувати загальноосвіт
ню школу робітничої молоді.

Прийом учнів на навчання строком 1 рік, для ро
боти по закінченні училища на Кіровоградській 
швейній фабриці, проводиться з числа міської молоді 
без направлень, або за направленням шкіл і фаб
рики.

Прийом учнів на навчання строком 2 роки, для 
роботи по закінченні училища в районних побутових 
комбінатах області, проводиться з числа міської г« 
сільської молоді за направленням райпобуткомбіна- 
тів, міських побутових комбінатів та фабрики «Інд
пошиття».

Училище гуртожитком не забезпечує.
Початок занять з 1 вересня 1972 року. ПрийолГ*’ 

документів з 15 червня.
Вступники повинні подати такі документи: заяву 

на ім’я директора, направлення районного побуто
вого комбінату, автобіографію, свідоцтво про на
родження, паспорт, свідоцтво (атестат) про освіту, 
довідку з місця проживання, характеристику зі шко
ли чи підприємства, 4 фотокартки розміром 3X4, 
медичну довідку № 286 з зазначенням профілак
тичних прищеплень.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Гоголя, 79, 
приймальна комісія.

ДИРЕКЦІЯ.

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 — слю
сар; центрифугувальник •— слю
сар; сатуратчик — штукатур-ма
ляр; оператор фільтрів —- штука- 
тур-маляр; виперник-муляр, бри
гадир вапняно-випалювальної пе
чі —• муляр; небирач дифузійних 
иожів — 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 
1 дівчата віком з 15 років, які за
кінчили 8, 9, 10 класів, без встул-

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

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

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

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня 

школа.
Вступникам слід подати такі до

кументи: заяву на ім'я директоре 
із зазначенням обраної спеці
альності, свідоцтво або атестат

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

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

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

Адреса училища: селище Касі!- 
танівка Новсмиргородського ра
йону Кіровоградської області, 
МПТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

Інгульське сільське професійно-
технічне училище № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1972—1973 навчальний рік:

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

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

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

на курси шоферів-спюсарів (строком наачання 
’ ріп» приймаються особи віком 17 років I старше). 
Для демобілізованих з лав Радянської Армії строк 
наачання 8 місяців, стипендія 76 карбованців.

В училищі організовано консультаційний пункт 
Устинівської заочної середньої школи, де учні мо
жуть навчатися у 8, 9, 10 та 11 класах загальноос ііт- 
НЬОІ школи.

В

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.
Наша адреса і телефони

316050 ГСП, Кіровоград-50, сул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, оід- 

ділу листів І масової роботи та інших відділі* — 2-45-36.
Друкарня ім. Г. м. Димитрова обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Чим № І9829.

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

А°В1ЛКу Пр° СТан 3А°РОВ Я» довідку 3 місця про- 
міромН3><4°В ДКУ ПР° СКлад с,м ’• фотокарток роз- 

*]Р?ИИЯТІ училища забезпечуються стипендійр 
розміром 10 карбованців на місяць, сімейні — 20 кар- 

Лоиїм?! м,сяЧь( спецодягом та гуртожитком, 
після щодня. Початок занять
пі .ля укомплектування груп.

,ЧИ"н“'а: '«пякьге, Устинівськаго ро-

менти: заяву на ім’я директора, направлення рад-

ДИРЕКЦІЯ.
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