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НА ВІДЗНАКУ ПІВСТОЛІТТЯ
З дня створення СРСР незаба

ром минає 50 років. Цій знаменній 
даті присвячується цикл виставок 
«Союз непорушний», який органі
зувала Державна публічна істо
рична бібліотека. Зараз тут екс
понується виставка, присвячена 
Радянській Україні. її експонати— 
книги, що розповідають про най
важливіші події минулого та сьо
годення республіки. На одному 
із стендів — добірка про Кірово
град та область.

В. БІЛЕНЬКИЙ.
Москва.

В ОБКОМІ ЛКСМУ

Бюро обласного комітету ЛКСМУ схвалило ініціативу комсомольців і молоді колгоспу «Шляхом Леніна» Олександрійського району, які прийняли звернення до всіх молодих працівників сільського господарства Кіровоград- іцини й закликали взяти активну участь у двомісячнику по заготівлі кормів.Обком комсомолу зобов’язує міські І районні комітети ЛКСМУ, первинні комсомольські організації господарств якнайширше залучати молодь до боротьби за збільшення виробництва всіх видів кормів, пропагувати і розповсюджувати досвід передовиків виробництва, і на час проведення двомісячника створити в колгоспах і радгоспах області комсомольсько-молодіжні бригади но заготівлі кормів, організувати серед них соціалістичне змагання.
15 серпня відбудеться масовий комсомольсько-моло

діжний недільник заготівлі кормів. Кошти від зробленого 
підуть у фонд солідарності з боротьбою героїчного в'єт
намського народу.

Комсомольські комітети мають все зробити для того, іцоб недільник прой
шов на високому організаційному рівні, мав велику практичну і виховну 
віддачу.

Ціна 2 коп.

Нинішні жнива — перші в трудовій біографії комсомольця нолгоспу імені 
Леніна Новоархангельсьного району Гаврила Арделяна. Він нещодавно занінчив 
курси комбайнерів при Кам’янечсьній «Сільгосптехніці» і працює зараз поміч
ником у комбайнера Івана Степановича Тинишина. Обоє докладають зусиль, 
щоб зібрати урожай ранніх зернових за десять днів. л

На фото: жнивує комсомолець Г. АРДЕЛЯН. Фото Ю. ЛІВАШНИКСВА.

КРОК ДО ПЕРЕМОГИ
ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ЗМАГАННЯ

Успішно розпочали свою молодіжну 
п’ятирічку комсомольці, всі юнаки і дів
чата орденоносної Кіровоградщини. Ви
соке політичне і трудове піднесення, ви
кликане серед широких мас трудящих 
всенародною підготовкою до XXIV з’їз
ду КПРС та XXIV з їзду КП України, ви
билось у дострокові виконання виробни
чих завдань, пошук економічності і но
вого підвищення продуктивності праці, 
справжнє сумління, коли мова йшла про 
високу якість зробленого.

В дні відкриття партійних з'їздів мо
лоді робітники і колгоспники рапортува
ли про дострокове виконання взятих на 
честь знаменних подій високих зобов'я
зань. Серед перших були комсомоль
сько-молодіжні колективи Олександрій
ського електромеханічного заводу, Кіро
воградської взуттєвої фабрики № 28, 
колгоспу «Мир» Гайворонського району 
та багатьох інших. І заслуга в цьому, в 
першу чергу, комсомольських комітетів, 
які своїми організаційними заходами, 
роз’яснювальною роботою визначили 
місце кожного комсомольця у звершен
ні планів дев'ятої п’ятирічки.

Новий приплив енергії молодим тру
дарям, всій комсомольській юні додали 
рішення партійних з'їздів- «П’ятирічці — 
пошук і майстерність молодих» — під 
таким лозунгом йде соціалістичне зма
гання молодіжних колективів, окремих 
молодих виробничників, які зобов’язую
ться достроково виконати завдання, на
мічені на перший рік п’ятирічки.

Бюро обкому ЛКСМУ розглянуло під
сумки соціалістичного змагання за перше

півріччя. Перехідний Червоний прапор 
ЦК ВЛКСМ «За успіхи у оиконанні рі
шень XXIV з’їзду КПРС» присуджено 
Олександрійській міській комсомоль
ській організації (перший секретар 
В. М’ЯСНЯНКІН), Гайворонській районній 
комсомольській організації (перший сек
ретар В. ВАНСОВИЧ).

Вимпелами ЦК ВЛКСМ нагороджені 
комсомольські організації ордена Тру
дового Червоного Прапора заводу 
«Червона зірка» (секретар М. СКЛЯНИ- 
ЧЕНКО), Олександрійського електроме
ханічного заводу (секретар М. АНІСІМО- 
ВА), Кіровоградської взуттєвої фабрики 
№ 28 (секретар О. СКЛЯР), автопідпри- 
ємства N° 10031 Бобринецького району 
(секретар В. ВОЛЕНКО], колгоспу імені 
Леніна Знам’янського району (секретар 
А. ШИЛОШИН), колгоспу «Мир» Гайво
ронського району (секретар А. РЕЗ
НИК), колгоспу «Правда» Добровелич- 
ківського району (секретар Г. ШАПО
ВАЛ], імені Свердлова Маловисківського 
району (секретар В. КОВАЛЬОВ), Кіро
воградської СШ № 3 (секретар Л. КРА
СЮК], комсомольська група тракторної 
бригади колгоспу «Прапор комунізму» 
Олександрійського району (групкомсорг 
Н. ЛАПКО), магазину «Дитячий світ» 
м. Світлоаодська (групкомсорг В. БА
ЗИ ЛЬКО), комсомольсько-молодіжній 
бригаді слюсарів Олександрійського 
електромеханічного заводу (групкомсорг 
Б. КРИВОКІНЬ] та інші —всього 28 ком
сомольських організацій, 10 комсомоль
ських груп та 20 комсомольсько-моло
діжних колективів-

ВОНИ СЬОГОДНІ ПЕРШІ
БОРИС СМЕТАНА з 

колгоспу імені XXI з’їз
ду КПРС Бобринецького 
району — 270 гектарів, 
10172 центнери.

ГРИГОРІЙ НАЗАРЕНКО 
з колгоспу імені XXI 
з'їзду КПРС Бобринець
кого району — 296,5 
гектара, 9930 центнерів.

ВІКТОР 
колгоспу 
шляхом» 
СЬКОГО 
гектар, 9694 центнери.

ВОЛОДИМИР БАБЕН
КО з колгоспу «Росія» 
Онуфріївського району— 
340 гектарів, 9020 цент
нерів.

ЄГОР ГАВРИЛОВ з 
колгоспу «Путь Октяб-

КОЗИНЕЦЬ з 
«Ленінським 

Олександрій- 
району — 241

ря» Онуфріївського ра
йону—215 гектарів, 8866 
центнеріа.

ЯКІВ ЧОРНОМОР з 
колгоспу імені XX з’їзду 
КПРС Онуфріївського 
району — 242 гектари, 
8291 центнер.

ОЛЕКСІЙ ГОРБЕНКО з 
радгоспу «Мар’янів- 
ський» Маловисківського 
району — 190 гектарів, 
7849 центнерів.

ВОЛОДИМИР ГРАЖ
ДАН з колгоспу «Ро
сія» Маловисківського 
району — 274 гектари, 
7583 центнери.

МИКОЛА ПАНКРАТОВ 
з колгоспу 
ченка

гектарів,

імені Шев- 
Долинського ра-

йону 
7484 центнери.

ВАСИЛЬ ЦИСНЕНКО з 
колгоспу «Шлях до ко
мунізму» Долихського 
району — 205 гектарів, 
7362 центнери.

13 ЖНІІВ ІІА ЖНИВА
Приємно дивитись на витвір 

своїх, на те, що зробив. Перед 
вами комсомольці 
вирішили створити комсомольсько-мо
лодіжний екіпаж Комбайна доручили 
Єгорові Гаврилову та його помічнико
ві Івану Михайпенну. За еніпажем за- 
кріпили шофера Федора Акулова, 
тракториста Івана Чеботарьова, ван
тажників Леоніда Акулова і Ганну Ко- 
рабльову. Молоді хлібороби зобов’я
залися за 12 робочих днів скосити 
ранні зернові на площі 200 гектарів і 
намолотити 4500 центнерів зерна. Зже 
сьогодні це завдання перевиконано:

рук 
жни- 

нашого колгоспу

скошено 201 гектар, намолочено 8131 
центнер зерна.

Жнива закінчуються через декілька 
днів, а члени комсомольсько-молодіж
ного еніпажу вже думають про завт
рашній день, про роботу під час дво- 
місячнина по заготівлі кормів. Зараз 
вони розробили умови соціалістично
го змагання, і відразу ж, по закінчен
ні жнив, перейдуть на заготівлю си
лосу.

І. ГАВРИЛОВ, 
секретар комсомольської орга
нізації колгоспу «Путь Октяб
ря» Онуфріївського району.

...І ЛЕГЕНДАРНА
Перші мандрівки в ниніш

ньому році наші студенти 
здійснили ще весною. То були 
подорожі в села району. А по
тім першокурсники побували в 
Ульяновську, Уфі, ЛенінградіГ 
Повернувшись з поїздки по ле
нінських місцях, юнаки та дів
чата привезли багато цікавих 
матеріалів для кімнати-музею. 
А Тамара Кравчук звітувала 
про поїздку своїх товаришів на 
засіданні комітету комсомолу. 

Тепер — нові маршрути.
Щойно ми повернулись з півд
ня України. Побували в Аска- 
нії Новій. А найбільше вражень 
було під час відвідин мону-

ТАЧАНКА
менту легендарної тачанки, що 
неподалік Каховки. Цікавими 
були зустрічі з енергетиками 
Каховської ГЕС. А далі дорога 
до Північно-Кримського кана
лу. І тут зустрічі з людьми, які 
стали героями сьогоднішні ого 
ДНЯ.

В Херсоні — зустріч з робіт
никами комбайнового зазоду, 
розмови з ударниками кому
ністичної праці, ватажками 
комсомольсько - молодіжних 
колективів.

Останній маршрут з Херсо
на на Миколаїв. Ми мали на- 
юду побачити оновлене місто, 
бульвар Макарова, милувались

КО ОТЧОІ слави
творінням миколаївських кора
белів-

Після походу всі матеріали 
ми опрацювали і теж передали 
в кімнагу-музей технікуму. А 
коли почнеться новий навчаль
ний рік, кожна група учнів 
технікуму розповість своїм дру
зям про побачене в походах 
місцями бойової та трудової 
слави радянського народу-

С. БОНДАРЕНКО, 
студент третього курсу 
Бобринецького сільсько
господарського технікуму. 

Фото автора.
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редакційна летучка на комсомольській будові

Соціологи ще не встигли 
дослідити, який середній вік 
мешканця селища Побужжя, Ви
переджуючи їх, скажемо — 
комсомольський. Бо самі в то
му переконались, свідчить про 
це і назва. будівництва Побузь- 
кого нікелевого комбінату — 
ударна комсомольська будо
ва республіки-

Сталеві і бетонні конструкції 
переплелись хитрим мережи
вом. В їх строкатому малюнку 
не зразу розпізнаєш обриси 
майбутніх печей. Могутні кра
ни, чіікі контури споруд, спа
лахи електрозварювання. 1 всю
ди — засмаглі юнаки та дівча
та в робочих спецівках. З різ
них кінців республіки приїхали 
вени сюди, щоб внести свою 
дещицю в будівництво нового 
металургійного комбінату.

Складаються перші традиції 
праці і побуту молодих буді
вельників. Доброї слави набу
ли бригади слюсарів ремонт
но-механічного цеху В. Пінкав- 
ського, будівельників, очолю
вані О. Воропаєвим і М. Велі- 
том, молодіжний колектив шо
ферів С. Плахотнюка. Розгор
тається рух «П'ятирічці — 
ударний труд і пошук моло- 
дихі».

До Побужжя прибула група 
працівників газети «Молодий 
комунар». Мета виїзду — зу
стрічі з молодими будівельни
ками, вивчення питань, якими

На зустріч з пра
цівниками редакції 
зібрались робітни
ки ремонтно-меха
нічного цеху. По
бажаній ремонт
нії.ІІВ — більше ці
кавих матеріалів, 
глибшого проник
нення 0 життя.

Фото Г. ТОЛОКА.

— Селище у нас молоде. Ще _ 
не склались свої традиції. Ми • 
хотіли б прочитати про те. як 
живе і працює молодь у інших 
колективах. Газета мас допо
могти ним у цьому, — говорить 
секретар комітету комсомолу 
будови Іван Власюк.

живе комсомольська організа
ція, встановлення контакту між 
будовою і газетою. Чимало 
юнаків і дівчат ще слабо зна
ють обласне молодіжне видан
ня: адже вони нещодавно при
їхали сюди. Все ж, зауваження 
були конкретні і слушні.

Газета часто вміщує розпові
ді про комсомольсько-моло
діжні виробничі. колективи. А 
як вони народжуються? Що с 
передумовою їх створення? 
Які причини розпаду окремих 

бригад? Справді, рідко торка
лись цих питань. А їм, буді
вельникам нікелевого, потрібно 
це знати. І не тільки їм.

Проходить змагання між ко
лективами. Які форми . найдіє
віші? Як уникнути формалізму, 
що псує хорошу справу? Чи до
сить тільки змагання для вихо
вання робітничої гордості?

Свого часу «Молодий кому
нар» друкував методичні пора
ди комсомольським працівни
кам під рубрикою «КоМЛсС».

Тепер вони з'являються рідко. 
Під час зустрічі працівники 
газети переконались, що ця 
рубрика потрібна, більше то
го, вона необхідна вожакам 
молоді.

Юнь, що прибула на будову, 
продовжує навчання. Але в га
зеті дуже мало друкується 
розповідей про учнів вечірніх 
шкіл і заочних учбових закла
дів. А вони допомогли б тим, 
хто навчається без відриву від 
виробництва.

Слушні зауваження газеті 
зробили Іван Зласюк, секретар 
комітету комсомолу будови, 
слюсар Валентин Степаненко, 
бригадно Сергій Плахотнюк та 
їхні друзі. Разом з тим було 
сказано багато теплих слів. 
Щирі розповіді і доброзичли
ві зауваження езідчили про те, 
що юнаки і дівчата прагнуть 
до своєї газети і хочуть бачи
ти її якомога кращою.

Під час зустрічей комсо
мольці будови розповіли, чим 
живуть їхні колективи, як вико
нуються виробничі завдання. 
Поділились вони і прикроща
ми, які заваж.іють нормально 
жити, працювати. Ще не на
лагоджене систематичне по
стачання водою. Гуртожитки не 
зовсім відповідають вимогам 
проживання. Нерідко трапляю
ться перебої з доставкою про
дуктів (досить сказати, що у 
цю, літню пору проблемою ста
ло купити кілограм огірків чи 
помідорів). Погані створено 
умови для занять спортом, 
особливо для дівчат.

Велика будова — складний 
організм. Налагодити його 
зразу нелегко. Проте, думає
ться, окремі відповідальні пра
цівники не надали свого часу 
цим питанням належного зна
чення.

Зустрічі з колективом будів
ників Побузоюго нікелевого 
комбінату принесе велику ко
ристь газеті. Постійний зв язок 
дозволить широко висвітлюва
ти хід будівництва- 3 цією ме- В 
тою при комітеті комсомолу [ 
будови невдовзі розпочне ро- |{ 
боту позаштатний коресгюн- | 
дентський пункт.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

«Як потрапити у
В опублікованій стат

ті «Як потрапити у не
милість» («Молодий ко
мунар» 
йшлося 
рушення 
гічно'ї практики, 
ли 
школі № 27 м. Кірово
града. Як повідомно ре
дакцію завідуючий об
ласним відділом народ
ної освіти Д. Ю. Стель- 
мухов, ретельною пере
віркою згаданих фактів 
встановлено, що в шко
лі грубо порушено по
станову Ради Міністрів 
СРСР та Статут серед
ньої загальноосвітньої 
школи в частині наго
родження грамотою «За

від 24 липня) 
про факти по- 
вимог педаго- 

які ма- 
місце в середній

немилість»
особливі успіхи у вив
ченні окремих предме
тів».

Викладений а статті 
матеріал повністю під
твердився. У відповіді- 
підкреслюється, що ви
ступ газети своєчасний і 
потрібний. За грубе по
рушення вимог щодо 
нагородження грамота
ми випускників, на ди
ректора СШ № 27 О. К. 
Романова накладенр 
адміністративне' стяг
нення.

На 
факт 
увагу- 
районними (міськими) 
відділами народної осві
ти, директорів середніх 
шкіл області.

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ!

АКТИВІСТИ, ОЗОВІТЬСЯ!
Е ВИ? Є ви чи нема вас?

Люди питають. Не заради 
жарту — заради живої справи, 
заради самих же комсомоль
ських активістів, котрі були і 
несподівано зникли. Навіть 
більше: зник комсомольський 
комітет. Місяців кілька тому, 
як періинну організацію кол
госпу імені Фрунзе у Компа- 
ніївсько гу районі очолив Ва
лентин Соколов.,

цёй обурливий 
облвно звертає 

всіх завідуючих

«Невідома слава чотирьох»

су во-

У Владивосток Із десято- 
го рейсу повернулась кито
бійна флотилія «Советская 
Россия». Декілька місяців 
бороздила попа водя 
рої Анктарктики.

' На знімку: білл 
морського вокзалу — 
бІЙча база

пірсу 
кнто- 

«Советская Рос-

Фото Л. БЄЛЯЄВА.
АП«І.

Матеріал під таким заголовком був опублікований а 
номері «Молодого комунара» за 1 липня цього року. В 
ньому піддана критиці незадовільна організація соціа
лістичного змагання між комсомольсько-молодіжними 
колективами в ливарному цеху сірого чавуну заводу 
«Червона зірка». Як позідомили редакцію член завкому 
комсомолу І. ГРАБКО та сенретзо комсомольського бю
ро цеху В. БЕСЕДА, на критичні зауваження, висловле
ні в‘матеріалі, вжиті заходи. Стаття обговорювалась на 
засіданнях завному комсомолу та комсомольського бю
ро ливарного цеху сірого чавуну.

Підсумки соціалістичного змагання між комсомольсь
ко-молодіжними колективами зараз підбиваються своє
часно на засіданнях бюро цеху. Результати змагання 
висвітлюються як в цеху («блискавки», «привіти», ст н- 
газета), так і в заводській багатотиражці «Червона зір
ка» та в передачах радіомовлення.

фото вгорі: Народна 
СРСР М. Вієшу в 
з опери П. Чайков- 

«Пікова дана» в гю- 
Молдавсьгого дер- 

театру с.перг. та 
балету.
Фото Є. МАЛІИІЕВСЬНОГО.

Комітет бус і навіть залиши
лись деякі сліди його існуван
ня, о котрих Соколов заплутав
ся остаточно. Валентина Соко
лова привезли (ми не об
мовились, саме привезли) до 
райкому комсомолу, щоб при
мусити (і тут вираз точний) 
зайнятися документацією.

Минали дні, минали тижні. 
Коли здалось, що пауза досить 
тривала для наведення поряд
ку в комсомольській організа
ції колгоспу імені Фрунзе, ми 
подзвонили у оайком комсо
молу.

— Нічого втішного, — від
повіли-

Що ж, необхідно й про не
втішне поговорити. Тим більше, 
що наближаються звіти й ви
бори в первинних комсомоль
ських організаціях і вже час 
підбирати кандидатури ватаж
ків молоді.

У Софіїзку, де колгосп імені 
Фрунзе, ми їхали з наміром 
познайомитися з 
нами діяльності 
сько^о комітету, 
а це був початок 
зу ж зустрілися 
Соколовим, 
документів, 
гірку папок, 
те акуратно 
ли, заходи, 
пери, звичайні для комсомоль
ського господарства. В одній 
папці лежало десятків зо два 
грамот і дипломів за спортив
ні досягнення сільської молоді.

~ Чому ж вони не на стен
дах? — питаємо Соколова. — 
Адже це гордість ваша і резуль
тат вашої роботи.

Валентин поомовчав. Прий
няти цю мовчанку за згоду пе
решкодив юнак, що зайшов до 
кабінету і втрутився в нашу 
бесіду:

. Соколов до спорту не має 
Ніякого відношення. Хлопці- 
любнтелі самі займаються ..

Мусимо пояснити, ЩО Ваг.ен- 
тии штатну посаду

по споотивно ма-

усіма сторо- 
комсомоль- 

На щастя, — 
жнив, — зра- 
з Валентином 

Вирішили почали з 
Секретар приніс 

трохи вицвіли/, за- 
підшитих. Г.ротоко- 
звіги і всі інші па-

тин посідає 
інстоуктора 
совій роботі!

Ну тепер, .......
ЧОМУ спорі и^- 

го ока^6* СХован* ВІД людсьно-

Багаго чого знайшлося у пап- 
КЗХіомЄ жодного Документа— 
за 9/1 рік. Віриіе. не пощасти
ло розшукати хоча Є протокол 
ТИХ Зборів, на яких Соколова

принаймні. хоч

обрали секретарем. Йсго, того 
протоколу, мабуть, і не було 
ніколи, так що Валентин доку
ментально ніби й не очолює 
комітету. І фактично — теж. 
Бо нема кого очолювати.

Хто входить до складу комі
тету? Ми щиро намагалися 
взнати, навіть прийшов на до
помогу один з керівників кол
госпу. Та есе дарма. Комітет 
зник безслідно, ніяких записів 
про його існування не зберег
лось. Соколов пробував сфор
мувати актив на ходу, називаю
чи кілька прізвищ. Але з того 
нічого не вийшло. Бо знову 
втручалися сторонні:

— Та Надя ніколи в комітеті 
не була! І Люда — ні. І Петро...

Нарешті Соколов здазея:
— А вони не признаються.
Тобто самі члени комітету не 

хочуть виявляти себе, 35 ком
сомольців уже нілька місяців 
залишаються без керівництва.

Ви чекаєте коментарів? За 
них послужать слова Соколова, 
сказані в машині по дорозі до 
Компаніївки:

— Переведіть мою жінку на 
роботу, щоб додому бли?кче, 
інакше я поїду звідси.

Ультиматум без огляду на ін
тереси колективу, без співчут
тя до інших. Місце, про яке 
товорив Соколов, зайняте. Та 
що йому інші? Підведися, Іва
не, хзй Степан сяде-

Глибокий егоїзм — коментар 
усьому.

Трудяща молодь у Софіївці, 
жниварі-комсомольці претен
дують на першість району. її 
не так вже й важко згуртувати 
на хороші справи. Тільки ж 
нікому.

По всьому видно, від Соко
лова аєтивності не дочекає
мось. Тож озовіться, активісти. 
Бо чи не при вашій мовчазній 
підтримці байдикував секре
тар. Беріть справу в свої руки, 
обирайте комітет. Вам самим 
належить розв'язувати свої 
проблеми.

А райкомові —-• урок, не зай
вин напередодні звітно-вибор
ної кампанії.

І. БЕЗДПНИИ, 
спецкор «Молодого кому
нара».

с. Софіївка
Компаніїяського району.
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СПРАВА» КАСЕРЕСА

НА ЗАХИСТ АКТИВІСТІВ

РЕАКЦІЇДАТИ ВІДСІЧ
роки

ФРН 
про-

організації
___виключені 
участь разом з комуністами 

проти підвищення тарифів зі 
транспорті.

(ТАРС). Ось уже понад три

БОНН. (ТАРС) Несправедливість І необгрунтова
ність переслідувань, яких зазнають нині з боку 
керівництеа гамбурзької соціал-демократичної 
організації активісти спілни «Молоді соціалісти», 
відмічають представники ряду студентських і мо
лодіжних спілок і об’єднань ФРН.

Нещодавно вісім членів організації «Молодих 
соціалістів» в Гамбурзі були виключені із СДПН 
за те, що брали 
в русі протесту 
їзд на місьному

МОНТЕВІДЕО. , ___ ,
Уругвай знаходиться в умовах «надзвичайних мір 
безпеки», що дає можливість реанції посилювати 
репресії проти народу. Про це говориться в заяв^ • 
виконкому ЦК Компартії Уругваю, опублікованій 
в зв'язну з нападом поліції на групу студентів, в 
результаті яного один був вбитий і понад ЗО 
арештовано. Компартія заклинала народ до зміц
нення єдності дій і рішучої відсічі безчинстаам 
реакції.

Національний нонвент трудящих Уругваю та
кож засудив поліцейські розправи і схвалив солі
дарність трудящих з боротьбою студентства за 
свої права.

Ізраїль: кожна четверта сім'я живе в трущобах
Останнім часом в американській 

пресі стали з являтися статті, що ви
знають ріст убозтва в Ізраїлі. Газети, 
наприклад, повідомляють, що близь
ко 20 процентів населення цієї країни 
живе на межі жебрацтва. В Тель-Аві
ві кожна четверта сім'я тулиться в 
трущобах.

Що змусило заокеанську пресу ві
дійти від узвичаєно? там манери пока
зувати Ізраїль як землю обіговану? 
Навряд чи це був рантовий спалах 
пробудженої совісті. Причина, треба 
думати, в іншому — в подіях остан
нього часу. Демонстрації членів руху 
• Чорні пантери -, що недавно виник’в 
Ізраїлі, потрясли країну. Особливу 
увагу привернула демонстрація, що 
відбулася _ в травні в Єрусалимі. Як 
відомо, на її придушення були кинуті 
посилені наряди поліції. Чимало .ма
ніфестантів було побито, понад сотню 
арештовано.

Організація «Чорні пантери» ство
рена молодими сефардами в січні. 
Вона стала швидко рости і з невели
кої групи людей перетворилась в 
об єднання, що нараховує тисячі чле-

нів. «Чорні пантери» проголосили 
своєю метою покінчити з дискримі
нацією, якої зазнають євреї-сефарди.

Це люди, иіо прибули в Ізраїль ' Із 
гі^?^ьь,1гХ * африкансь’^іх країн. 
<• Марокіго й інших, ниніо . населення

дйскриміна- 
(ви- 
що

і африканських
ск.шдають 60 процентів 
Ізраїлю. Вони зазнають 
Ції з боку так званих ашкеназі 
хідців із Європи 1 Америки), 
складають меншість населення. НеІ- 
муїці. з низьким рівнем оспіги. сефар
ди знаходяться па нижчих сходинках 
соціальної шкали, живуть в '.мовах 
трохи кращих від тих, які надаються 
громадянам- Ізраїлю арабського по
ходження. їх викорио гову оть пере
важно на ііизькооплачува-інх' робо
тах. Згідно урядових даних, середній 
річний прибуток сімей сефардів ста
новить лише 38,6 процента прибутку 
вихідців з Заходу.

Ось такі «блага» надають власті се- 
фардам в галузі освіти. Діти сефар
дів складають 60 процентів хлопчи
ків і дівчаток, котрі переступають 
поріг початкової школи, в школі дру
гого ступеня їх уже 25 процентів,

університеті це число знижується до 
10 процентів.

Дискримінація сефардів безпе
рервно посилюється. їх можна від
крито і безкарно образити. «Кличка 
«Куші» (біблейський негр. — Ред.),— 
пише «Нью-Йорк тайме», — набула 
в Ізраїлі того ж змісту, що і «ніггер» 
в Сполучених Штатах». Сефарди май
же не представлені в органах влади, 
їм належить лише 20 із 120 місць в 
кнессеті.

Політики із числа ашкеназі розро
били «теорію», згідно якої Ізраїль— 
це країна Заходу, що лише геогра
фічно знаходиться на Близькому Схо
ді. Тельавівські • власті не зупиняю
ться у виборі засобів, щоб задушити 
культуру сефардів, дітей яких вони 
прирікають при цьому на другорядні 
ролі в ізраїльському суспільстві.

Ханман ЛУМЕР, 
американський публіцист. (АПН 

«Уорлд мсгсзін»).

ГІТАРА ВООДІ ГУТРІ
Ця глава каліфорній

ської історії починається 
за 2 тисячі кілометрів на 
схід від Каліфорнії — е 
штаті Оклахома і Аркан
зас в середині континен
ту. В тридцятих роках 
тут існувало баї ато ма
лих ферм.

Неймовірно тяжким 
було ЖИТТЯ Дй.ч ферме
рів. їх звали «окіео, бо 
більшість з них була з 
Оклахоми.

Один з них відомий. Ного звали Воодров Вільсон Гутрі — ко
ротко Вооді. В ОклахомІ він вчився грати на гітарі. І незаба
ром перша пере.чога: влаштовує радіопередачу про долю Анд- 
жели Девіс. Потім знайомиться з журналістом Міке Гюном. 
комуністом. Обоє глибоко ненавидять капіталістичний світ, йо
го систему. І ця ненависть визнанатьна в пісенній творчості Вооді.

Сьогодні Вооді живе не краще. Та все ж його пісня про 
4ОКІЄС». про страйки і схвалені законом вбивства, але також 
про любов і жарти — звучить сьогодні скрізь. Вона звучить 
під час класових боїв. Вона звучить під час демонстрацій за 
свободу Лнджепи Девіс, і поки живе Вооді Гутрі, житиме з ним 
мого пісня, пісня боротьби, пісня свободи.

На фото: демонстрація з Анджелою Девіс: жива в пісні Вооді.
З журналу «Фрайє вельт».

Ось ужз кілька місяців увага світової громадсь
кості принута до зловісних подій, що відбувають
ся в найменшій нраїні Центральної Америки — 
Сальвадорі. Тут панує терор.

Однією з останніх жертв реакційного режиму 
став відомий студентський керівник Хорхе Касе
рес Прендео, який був викрадений агентами на
ціональної гвардії. В супроводі озброєних агентів 
він був доставлений в суд. де нібито зізнався в 
тому, що брав участь у вбивстві мільйонера Ер- 
несто Регападо Дуеньяса. «Справа» Касереса набу
ла скандальності, коли він днями звернувся з за
явою до слідчого, щз веде розбір його справи. В 
цьому документі йшлось про те, що його колишні 
«показання» були вирвані національними гвардій
цями, котрі пустили в хід такі «засоби допиту», 
як наркотики і катування. Скандал вибухнув з 
новою силою, коли заява Касереса була підтверд
жена результатами медичних обслідувань.

Кому ж потрібно було сфабрикувати «справу» 
проти студентського лідера і для чого?

Звернемося до подій початну цього рону, коли 
сальвадорська поліція ще з більшою силою роз
горнула репресії проти демократично настроєних 
громадян і особливо проти комуністів г.ід приво
дом розшуку вбивць поліцейського агента. Проте 
дії уряду були викриті з самого початку. Газета 
«Індепендьенте» рішуче засудила брехливу кам
панію офіційних кіл і реакційної преси, спрямо
вану проти комуністів. Вона піднреслила, що ке
руючі кола прагнуть створити галас нав
коло вбивства з метою відвернути увагу народу 
від тяжкого економічного становища, що панує в 
країні, і необхідності глибоких соціальних пере
творень. Газета прямо звинуватила ЦРУ в підго
товці цілого ряду злочинів у Сальвадорі, спрямо
ваних проти демократичних сил і встановлення 
я країні жорстокої диктатури. *«■.

С. МИХАИЛОВ. АПН.

Юність
И nr НИКРНВЛ* 

ЦІНОЮ
Група італійських соціо

логів на основі досліджень 
підготувала книгу, що дає 
досить повну’ картину життя 
італійської молоді, яка пав- 
вчаєтьсябез відриву від вп- 
робиіщтва.

Треба бути надлюдиною, 
щоб навчатись після роботи 
в .наших умовах — конста- 
тує один з викладачів вечір- 
йьої школи. Сильне пере- 
виснаження, постійне недо
сипання, порушення нор
мального режиму харчуьан-

В’ЄТНАМ: СІМ ПУНКТІВ — ШАНСІВ
Иа цьому фото — щоденна дійсність Південного В'єтнаму: американський 

солдат і саііголеькиі-і солдат знущаються над селянкою. Між тим вони схожі 
иа середньовічного «швейцарського п'яницю*, що насильно вливає літри рі
дини. Вони знають, що війни їм вже но виграти. І тому з усіх сил намагаються, 
принаймні, продовжити терор на землі В'єтнаму. Але тиск світової громад
ськості иа США — агресора — лавпнсподібшій.Тимчасовий революційний уряд республіки Південний В єгнам ^вернувся до 
США з своїми 7 пунктами-пропозиція.ми стосовно шляху до найшвидшого при
пинення цієї варварської війни. .Уряд Південного В'єтнаму закликав Сполучені Штати 
виіі режим у Сайгоні військового підкріплення, з тим» щсб • •
Додержуватися свого права на самовизначення

ВИСНАЖЕННЯ
ня — все це підриває нерво
ву систему людини.

Навчання робітника у ве
чірній школі не зустрічає 
підтримки у адміністрації. 
Власник підприємства роз
глядає навчання своїх робіт
ників як марну «рату сісч. 
котрі їм варто було б відда
ти на процвітання фірми. 
Адже такі робітники змуше
ні ' відмовлятись від додат
кової роботи. а иа період 
екзаменів вони вимагають 
окремої відпустки. Крім то
го, після одержання робіт- 

нпком диплома, йому треба 
їлатнти більше.

Нарешті, крім розрахунку 
здоров'ям, великих мораль
них втрат, навчання у вечір
ньому технікумі вимагач від 
молодого робітника багато 
грошей.

В. КУВАЛДІН, 
науковий співробітник 
Інституту світової еко
номіки та міжнародних 
відносин.

Минулої неділі зайшов у 
штаб антивоєнної студент

ської організації в Нью-Йорку. 
Днями штаб переїхав у ін

ше місце — в старий будинок 
неподалік від університету. На 
стіні кімнати я побачив 
■еликих портретів.

люди. посміхнув- 
Можна брати 11 ри

п ять 
■еликих портретів. Це були 
збільшені фотографії В. І. Ле
ніна, Георгія Димитрова, Ер
неста Че Гевари, Мартіна Лю
сера Кінга та Анджвли Девіс. 

Я запитав у свого співбесід
ника — рудого, конопатого, ду
не серйозного хлопця. — чому 
воли поні?,їли в своєму штабі 
саме ці портрети.

— Хороші ся він. _ 
К."ЛД.

Ніщо так 
суспільство, 
Е°но оспівує. Герой — зразок 
■Яія молоді, великий засіб ви- 
ХОаання. Чому ж на 5-й авеню, 
зоасім не відповідаючи потре
бам правлячого класу цієї кра- 
,ни> дивляться із стіни на мо
лодих людей чотири комуніс- 

і ти?

не характеризує 
як герої, яких

П’ЯТЬ ПОРТРЕТІВ
Історія говорить, що війна 

породжує героїв. Завжди лю
дина, що бореться за свою 
батьківщину, викликала лю
бов і повагу співвітчизників. 
Чверть віку тому з фронтів 
другої світової війни поверну
лись американські солдати. 
Кораблі причалювали до пірсів 
Нью-Йорка, Сан-Франщско, 
Сіетла. їх зустрічали тисячні 
натовпи. Солдатів несли на ру
ках, закидали квітами. їх цілу
вали незнайомі дівчата.

Нині солдатів, що повертаю
ться з В’єтнаму, здебільшого 
висаджують з літаків і 3 паро
плавів під покровом ночі. Ніх
то не стрічає їх на пірсах і ае
родромах. Хіба що пише учас
ники антивоєнних демонстра- 

Ц Нещодавно ми були свідка

ми того, як реакційна Амери
ка намагалась в протиприрод
них муках родити протипри
родного героя — лейтенанта 
Коллі, дітовбивцю, злочинця. 
Америку корчило, вивертало 
навизоріт, і перед враженим і 
обуреним світом з явився ма
ленький антигерой з ямочками 
на пухленэких щічках і з рука
ми, забрудненими кров'ю ді
тей і жінок. Він не став геро
єм...

Згадайте Історію США ос
таннього десятиліття. Спробуй
те згадати героїв капіталістич
ної Америки. Напружте па
м’ять, перегорніть газети, 
гляньте п довідники «Хто я 
хто». Ви не згадаєте, ви не 
знайдете. Кого може проголо
сити своїм героєм суспільство 
наживи? Кого воно може ре
комендувати своїй молоді як 
зразок для наслідування? Лю
дина, яка умудрилась заробп- 

ти більше грошей, ніж всі ін
ші? Матеріальна забезпече
ність — ось головне мірило 
людських гідностей.

Але тоді ради чого живе 
людина?

І Америка не може дати від
повіді. Людському єству супе
речить постулат, що герой — 
це той. у кого більше грошей. 
А нічого іншого буржуазне 
суспільство запропонувати не 
може. Скільки було потуг за 
останнє десятиліття знайти 
ідеали, яких так бракує! Скіль
ки було лозунгів ідей: «Нові 
рубежі!.». «Зробимо Америку 
прекрасною!». «Корпус миру»...

Але ідеї не перетворились в 
ідеали. Про яку «прекрасну 
Америку» мопсе іітп мова, як
що в країні дійсно прекрасної 
і доброї природи 'іюди жорсто
ко розділені на білих і кольо
рових. багатих І бідних, тих. 
хго обдурює, і обдурених! Ніш- 

ми «новими рубежами» можна 
захопити молодь, якщо амери
канських солдатів багато хто 
називає фашистами. А дії цих 
«шіішів» і насправді нічим не 
Відрізняються від дій нацистів. 
«Корпус миру»! Та шпигунську 
організацію можна назвати 
так, лише як глузування над 
священним словом «мир».

І ЗАЛИШИВСЯ один герой- Той 
же старий герой. Долар.

Але якщо людина заради 
долара, тоді для чого людина?

Ті справжні герої, яких дав 
американський народ, були 
народжені не дякуючи систе
мі, а всупереч їй у боротьбі 
проти неї,

Мартін Лютер Кінг, Анджел з 
Девіс, Генрі Уінстон, солдати 
інтернаціональної бригади іме
ні Лінкольна. Американська 
молодь шукає саме таких ге
роїв.

Г. БОРОВИК, 
„ власкор. А ПЦ.

Ныо-Иорк,

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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Олександрій
ське міське 
професійно- 
технічне учили
ще № 5

ПРОВАДИТЬ НАБІР 
УЧНІВ

на 1971 — 1972 навчаль
ний рік з таких спеціаль
ностей:

штукатури, теслярі, му- 
ляри. Строк навчання 1 
рік.

Штукатури • маляри- 
плиткоеики, слюсарі мон
тажники. Строк навчан
ня 2 роки.

До училища приймаю
ться юнаки та дівчата ві
ком 15 — 20 років з осві
тою 8 — 10 класів. Учні 
знаходяться на повному 
державному забезпечен
ні. Іногородні забезпе
чуються гуртожитком. 
При бажані учні можуть 
відвідувати загальноос
вітню школу робітничої 
молоді (9 — 10 клас). До 
училища приймаються 
демобілізовані воїни з 
лав Радянської Армії, які 
проходять навчання по 
скорочених програмах 
8 — 10 місяців з мате
ріальним забезпеченням 
— стипендія 75 карбо- 
ьанців на місяць.

Початок занять 1 ве
ресня 1971 року.

Вступники повинні по
дати тані документи: 
заяву на ім’я директора, 
автооіографію, паспорт 
чи свідоцтво про народ
ження, донумент про ос
віту, довідку з місця про
живання, в якій вказати 
про склад сім’ї, характе
ристику зі школи, чотири 
фотокартки розміром 
3x4 см.

Документи приймаю
ться в канцелярії учи
лища.

Адреса у ч и л и щ а: 
м. Олександрія, селище 
Димитрово, вул. Трудре- 
зервів, 23.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське міське професійно-технічне училище № 4

ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ
ПРИНОМ УЧНІВ НА 1971-1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
ФОРМУВАЛЬНИКИ МАШИННОЇ ФОР-

МОВКИ. Строк ііав'їання І рік. Прніімаюіьсп 
юнаки з мінімальним віком 17.5 років, з осві
тою 8—10 класів.

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ ро
біт. Сірок навчання і рік. Приймаються юна
ки і дівчата з мінімальним віком 15 років, з 
освітою 8—10 класів.

ТОКАРІ. Сірок ііагчаніїя 2 роки. Приймаю- 
ті.ся дівчаїдсз мінімальним віком 15 соків, з 
освітою 8—10 класів.

С.ІІІОСАРІ-САНТЕ.ЧНІКИ. Сірок навчання 2 
роки. Приймаються юнаки з мінімальним ві
ком 15 років, з освітою 8—10 класів

ТОКАРІ Строк навчання 3 роки. Прийма
ються дівчата з мінімальним віком 15 ооків 
з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-РЕМОН ГІІИКИ. Строк навчання 
З роки. Приймаються юнаки з мінімальним ві
ком 15 років з осгітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИКИ ПО ВИ- 
ІОТОВЛЕННІО і РЕМОНТУ ШТАМПІВ, 
ПРИСТОСУВАНЬ І ПРЕС-ФОРМ. Строк нав
чання 3 роки. Прийманії неп Юнака з мінімаль
ним віком 15 років, з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКН. Строк навчання З 
роки. Приймаються юнаки з мінімальним ві
ком 15 років, з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ.МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РО-

ІіІТ. Строк навча нні 5 роки. Приймаються 
юнаки та дівчата з мінімальним иіком 15 ро
ків, з осіпіою 8 класів.

Всі учи) забенісчуються ірнраювнм харчу
ванням, обмунднрувінням і спецодягом, а фор- 
мувалышкчм налається обладнаний гуртожи
ток. Крім того, всі учні одержують 33 процен
ти під іарплатн під час виробничої практики.

По закінченні училища всім випуенпнкам 
видається атестат по снецільності. а учням з 
трирічним строком навчання — ніс ü атестат 
зрілості, оскільки я училищі одержують се
редню освіту. Ті, іцо закінчили училище з від
знакою, мають право вступній до інституту по
за конкурсом.

Початок занять — 1 вересня 1971 року.
Вступчикіі молінні подати такі документи: 

заяву на ім'я директора, свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, свідоцтв? про на
родження, а досяпшім 16 років — паспорт, ме
дичну довідку, довідку з місця проживання, 
автобіографію, довідку про склад сім'ї, шість 
фотокарток розміром 3X4 см.

Прийом документів щодня з 15 травня ц р., 
крім неділі, з 10 до 18 години.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовт
невої революції, № 20, телефони №№ 2-36-73, 

2-37-50.
ДИРЕКЦІЯ.

Свердловське міське професійно-технічне училище № 72

ЗАПРОШУЄ ЮНАКІВ НА НАВЧАННЯ
ПА 1971 — 1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Лвсичанське міське
професійио-техінчіїе

училище № 51
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

на 1971 — 1972 навчальний рік
з таких спеціальностей (строк навчання 2 рони): 

столяри-теєлярі;
монтажники конструнцій-муляри,
електромонтери (приймаються юнеки і дівчата), 
слюсарі-монтажники по обладнанню нафтової і 

мічноі промисловості;
слюсар'итрубопроаіднини;
маляри-штукатури (приймаються діечата);
/луляри (строк навчання 1 оін» приймаються

і дівчата);
електрогазозварники (строк навчання 1,5 
лнцювальники-плитковики-мозаїсти (ст.рок 

вчення 1 рік).
Приймаються особи віком не молодші 15 років, з 

освітою не нижче 8 класів. Зараховані до училища

хі-
,і

юнаки:

року); 
на-

забезпечуються безплатним об?лундируванням і хар-

ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
КІНОФІКАЦІЇ,

До училища яриймашткея особи піком під 16 
до 28 років, з освітою 8—10 класів. (Без вступ
них Іспитів).

Училище ютуе робітників а таких спеціаль
ностей :

а) з річним строком навчання (віком 17 років 
і старші:
машиністів шахтних машин і мехаиііміч. 
робітників очисного забою, прохідників то
ри дентальних і похилих виробок.

б) з дворічним строком навчання (віком не 
молодші 16 років):

машиністів шахтних електровозів (гіровози) 
з вмінням виконувати ремонтні роботи, маши
ністів лутільного комбайну і стругових устано
вок. електрослюсарів ділянки шахти.

Бажаючі вступити до училища вчсилають та
кі документи:

заяву на ім’я директора. Автобіографію, п’яіь 
фотокарток розміром 3x4 без головної о убору, 
довідку лро склад сім'ї, довідку з місті про
живання. медичну довідку форма Ха 286. доку
мент нре освіту, свідоцтво про народження, 
приписне свідоцтво чи ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК. ТІГ.І- 
пій з обліку, паспорт (якщо є) пред’являється 
особисто (якшо паспорта ше не одержав, не
обхідно мати довідку ііраьліннп колгоспу про 
те, що не заперечує проти вашого вступу до 
учплнша).

Документи приймаються до.І вересня 1971 
року.

Заняня починаються з 1 вересня 1971 року. 
Зараховані до училища забезпечуються без
платно: форменим обмундируванням, триразо
вим харчуванням, гуртожитком і постіллю, ко. 
рнсгуваиням культурним і спортивним інвента
рем. підручниками.

При училищі є вечірня школа.
Учням, які закінчили міське профтехучилище 

•Мі 72. надаються такі пільги:
час навтання в училищі включається в за- 

іальнін'І трудовий стаж, тип дає право на одер
жання винагороди за вислугу років; відмінни
ки навчання мають право вступити до вищих і 
середніх учбових закладів; по закінченні учи
лища учням надається платна в’днустка за ра
хунок підприємства на 24 робочих дні: батькам 
чи родичам учнів, надаються пільги но сіль
ськогосподарських податках; учням однорічно, 
то відділення надається зимова відпустка на 
12 календарних днів і влітку на 43 дні.

Адреса училища: м. Свердловськ Ворошилов- 
градської області, шал та № 10 імені Володар
ської о. міське профтехучилище -V: 72.

Проїзд: поїздом через станцію Дебальцево і 
Ліху о до станції Должанської. з) станції Дол- 
жанської автобусом до автостанції. потім ан. 
тобусом до шахти № 10 імені Володарського.

ДИРЕКЦІЯ.

чуеанням, іногородні забезпечуються гуртожитком.
У групу електрогазозварників приймаються юнаки і 

дівчата, що мають середню освіту. їм виплачується 
стипендія в розмірі 36 карбованців, а відмінникам 
45 карбованців на місяць.

Вступники повинні подати такі документи: заяву, 
свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту чи 
атестат, довідку про стан здоров'я (ф. № 286), з дани
ми про профприщеплення (віспа, стовбняк, туберку
льоз), довідка з місця проживання та енлад сім’ї, ха
рактеристика із школи, шість фотокарток (розміром 
3X4 см), паспорт пред’являється особисто.

Прийом заяв з 15 травня.
Початон занять з 1 вересня.
Адреса училища: Ворошиловградська область, 

м. Лисичанськ, 6, вул. Свердлова, З, МП1У K'S 51, за
лізнична станц:я Переїздив, Донецької залізниці.

ДИРЕКЦІЙ.

п

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ М’ЯСОКОМБІНАТІ V

ДИРЕКЦІЇ РАЙОННИХ 
КІНОМЕРЕЖ, 
КІНОТЕАТРИ

проводять набір юнаків 
та дівчат віком старше 16 
років без екзаменів в Оде
ську Республіканську шко
лу кіномеханіків. Строк на
вчання 11 місяців, стипен
дія 20 карбованців.

Для одержання направ
лення звергатися в обласне 
управління кінофікації за 
адресою: м. Кіровоград, вул.і 
Карла Маркса, 19 та до ди
рекцій районних кіномереж.

ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 
КІНОФІКАЦІЇ.

Ш кола ФЗУ при Чернігівському 
камвольно-суконному комбінаті

пробовзк це прийом учнів 
на 1971 1972 навчальний рік

Школ.і готує висококваліфікованих ро
бітників з спеціальностей:

ГРЕБЕНЕЧЕСАЛ ЬНИЦЬ, РІВНИЧНИЦЬ, 
ПРЯДИЛЬНИиЬ ГРЕБІННОГО І АПАРАТ
НОГО ПРЯДІННЯ, КРУТИЛЬНИЦЬ. СУ
КАЛЬНИЦЬ, ЧЕСАЛЬНИЦЬ ДЛЯ РОБОТИ 
НА ТРИПРОЧІСНОМУ АПАРАТІ, ТКАЧИХ, 
МОТАЛЬНИЦЬ.

В школу приймаються дівчата піком 
15 — 20 років.

Строк навчання — 1 рік на базі се
редньої ас-зіти, на базі 8-й класів — 1 
рік і 3 місяці.

Сплачується стипендія від ЗО до 36 
карбозанців на місяць і 5 карбованців 
квартирних. Особам, які досягли 17-річ- 
ного віку, а також сиротам і випускни
кам шніл-інтернатів надасться гуртожи
ток в приватному секторі.

Під час проходження виробничої прак
тики учні отримують заробіток в серед
ньому до 80 карбованців на місяць.

Випускникам школи ФЗУ присвоює
ться четвертий і п’ятий розряди по об-

раній професії текстильника і видаються 
атестати встановленого зразку. Випуск
ники школи користуються пільгами при 
вступі до Чернігівського вечірнього ме
ха ні но-тех нелогічного технікуму.

Дирекція школи видас довідки для 
одержання паспорта.

Для вступу в школу на навчання не
обхідні тані документи: документ про ос
віту (оригінал), характеристика, автобіо
графія, свідоцтво про народження, довід
на з місця проживання, а для сільської 
молоді — довідка про відпускання до 
навчального закладу, 6 фото (3x4 см), ме
дична довідка по формі № 286.

Документи приймаються в канцелярії 
школи щоденно, ярім суботи й неділі, з 
9 до 17-ї години.

Зарахування в школу провадиться 
відбірчовою комісією без екзаменів.

Початок занять з 1 серпня.
Адреса школи: м Чернігів, вул. Щор

са, 64, школа ФЗУ при камвольно-сукон
ному комбінаті. ДИРЕКЦІЯ.

сголсшус прийом учнів на 1971 5972

навчальний рік

Училище готує робітників для м’ясної промисло
вості. Строк навчання 1 рік. Прийом заяв до 25 серп
ня. Початон занять з 1 еересня.

Училище приймає юнаків віком від 15 років 6 мі
сяців і старших. Дівчат віком від 16 років 6 місяців і 
старших з освітою 8 — 10 клане. Учні забезпечую
ться спитендією в розмірі 18 карбованців та 3 кар
бованці квартирних на місяць, триразовим безплат
ним харчуванням, спецодягом та форменим одягом 
Гуртожитком училище не забезпечує, а розміщує 
учнів на приватних квартирах.

Вступники повинні подати заяву на ім'я директо
ра, автобіографію, документи про освіту та народ
ження, дов.дку про стан здорое'я, 5 фотокарток 
тику СМ ’ ЛОО'Аиу 3 МІСця пР°живання, характерис-

Адреса училища: місто Кіровоград, Обозніоське 
шосе, м ясокомбінат. <

Дирекція.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ 13 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.15 
Кольорове телебачення для 
дітей. «Виставна Бураті-

но». (М). 10.40 — Кольоро
ве телебачення. Художній 
фільм. (М). 12.00 — Теле- 
вісті. (К). 13.50 — Новини. 
(М). 14.00 — Кольорове те
лебачення. Спортивне свя
то. (М). 16.00 — Для шко
лярів. Всесоюзні змагання 
юних футболістів «На приз 
клубу» «Шкіряний м’яч». 
(Челябінськ). 17.30 —
«Працею звеличені». (За
поріжжя). 17.45 — Телевіс- 
ті. (К). 18.05 — Телефільм. 
(Кіровоград) 18.15 — Іи-

формаційна програма
«День за днем». (Кірово
град). 18.45 — Тисяча по
рад. (К). 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футбола: «Шах
тар» — «Карпати». 19.20 — 
Художній фільм «Етюди про 
жінок». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. 
«Кругозір». (М). 22.25 —
Чемпіонат Європи з легкої 
атлетики. (М). 23.40 — Те- 
левісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30

— Концерт. (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.05 — Сто- 
рінни творчості Михайла 
Пришеіна. (М). 18.45 — Му
зичні зустрічі. (М). 19.20 — 
За накресленими XXIV з’їз
ду КПРС «Тут народжую
ться вагони». (Дніпропет
ровськ). 19.40 — Телефільм 
«Репортаж із Ленінграда». 
(К). 20.20 — Українське
кольорове телебачення. 
Вечір наукового піно. (К). 
21.00 — «На добраніч, ді-

й8тіІШ.ІШЯ!Я «МОЛОЛОП КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ. г. Кировотрад.

м. Кіровоград, вул, Луначарського, 36. 
Телефони-, відповідального секретаря — >.-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Л|>У карнії їм. і. AV Димитрова, обласного управління 

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

БИ ОН72. Індекс 61197, Зам. № 4692. Ни раж П4.500,

ти!». (К). 21.15 — Художній 
фільм «Спрага». (Н).

СУБОТА, 14 СЕРПНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Гтмнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.40 — 
Концерт. (М). 10.40 - Для 
?міЄИ’ V«yß?oa «однина». 
(М). 11.10 — Програма
«Здоров’я». (М). 11,40 —
Сьогодні всесоюзний День 
фізкультурника. Виступ го
лови Комітету по фізичній 
д!<уДьт,урі .’ спорту при Ра
ді Міністрів УРСР топ Kv« 
лина. (К). 11.50 - Для шн.о- 
ллРів. «Веселі старти». (М). 
12,50 .77- ЕстРаДний нон- 
церт (Кіровоград . На рес
публіканське телебачен
ня). 13.Ю — Програма
передач. (К). 13.15 - Інтер- 
нлуб «Фанел». (Одеса) 
14.00 — Мультфільм «Ну 
зачекай». (К). І4.ю — Ест
радний концерт. (Кірово
град. На республікансько 
телебачення). 15.10-«Май- 
?wnHJi ^nCK0M>>- Теленарис. 
,(М). 1о,40 — «На меридіа
нах України», (К). 16 25^_
Іслеальманах «Подвиг».

на„о» (М). 2-й тайм. <ft*£ 

ліцщ» /у’На.л.анах респус- 
ліки» (Харнір . 19 00 —
Чемпіонат СРСР з футбо«’ 
2а- «Динамо» <К) _ «Спай 
так» (М). 21.00 - ПюогоаІ 
«а «Час», (М). 21 ЗО Р 5. 
Аожній фільг, ппеси -> чнльгл «Королі» 

Друге. нвлІ.бурга,>- W.
— КлгГА ПРОГРАМА. 12.56 
Худ5жнійРж® телсбаконнп.

Ї??Ж“ИС18 45 Життя». (М)1чення ч^-ьороое телебар 
легкої ™п,онат Європи а 
ні). 9 40 РТЖ’И' (Хельсцлч 
(К . 19 45 Vv « аШ‘- аФ11^ 
«ЦІтпа(Ьниі?УЛОЖн,и Ф,л,’м 
21 15 Ф Ии УДаР*>. (Н)„ 
ти!». (Л 3^0Сран*4’ Д‘" 
Рове — Кольо-
з бачсннп- Сцени
22-10 -СТвп«ж- опср- (МЬ 
23 0Л '_ЄЛЕ;Ф'Льм. (н),
(М). «Вечірні мелодії».
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