
ЗУСТРІЧ
у ЦК КОМПАРТІЇ
ВІРМЕНІЇТ1^ВАН, 1 грудня. Генеральний секретарЦК КПРС товариш Л, І. Брежиєв зустрівся з членами бюро Центрального Комітету .Комуністичної партії Вір« менії та іншими керівними працівниками республіки. Першин секретар ЦК КП Вірменії товариш А. Є. Кочи- иян розповів про роботу комуністів і всіх трудящих рес< публіки по виконанню завдань п’ятирічного плану, про їх прагнення гідно зустріти XXIV з’їзд КПРС новими досягненнями на всіх ділянках партійного, господарського і культурного будівництва. Було обговорено основні проблеми дальшого розвитку Вірменської РСР.

Після закінчення Кіровоградського машинобудів. 
ного технікуму комсомолка Валентина Торбіна пі« 
шла працювати лаборантом ливарного цеху за
воду «Червона зірка». Зміна дільниці старшого 
майстра В. Н. Фербера, в якій працює Валентина, 
вже декілька місяців веде перед у соціалістичному 
змаганні.

На фото В. ТОРБІНА в лабораторії.

; Фото ЛІ. ТЕРНЛВСЬКОГО.

ІВЧАТА повертались з концерту 
збуджені, задоволені,

— Чули, як сприймали нашу «Чай
ку»? _

«Чайка» — це вокальний ансамбль 
працівників торгівлі, до складу якого 
входять комсомолки з універмагу 
«Комсомолець» та магазину «Дитячий 
світ». Він вже завоював популярність 
у глядачів міста.

— А завтра, дівчата, у нас комсо
мольські збори. Готуйтесь, питання 
серйозне,—Валя Базилько махнула на
прощання рукою.

Після роботи відбулись збори. 
Йшлося на них про те, чим будуть зу
стрічати комсомольці «Дитячого сві
ту» (а магазин — комсомольсько-мо
лодіжний) наступні з’їзди партії. Ви
робили і прийняли зобов’язання, зго
дом оформили стенд, щоб кожному 
покупцеві видно було, з чим дівчата 
ідуть до з’їздів. Ось вони: «План то
варообігу виконати до 15 грудня. 
Продати товарів понад план до кінця 
року на 8 тисяч карбованців. План 
першого кварталу 1971 року виконати 
на 103 проценти».

— З такими дівчатами хороше, — 
говорить завідуюча магазином Клав- 
дія Яківна Колесник.

Валю Базилько обрали групкомсор- 
гом одноголосно. Знали її як трудящу 
дівчину, ще й веселої вдачі до того. А 
ініціативи Валі в інших не позичати.

І

ДІЄ ШТАБ «КП»

1П УТИ комсомольським ор- 
ганізатором—справа не з 

легких. Коли житимеш інте
ресами колективу, кожного 
комсомольця, — тоді мати
меш авторитет, до твого 
слова будуть прислухатися.

Саме таким є «Комсомоль
ський прожектор» механо
складального цеху № 1 за
воду «Червона зірка». Ва
тажок його — Люба Волко
ва, студентка 11 курсу вечір
нього відділення інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування. Енергійна, 
наполеглива, вимоглива. Це 
передається і «прожекто
ристам». До складу «КП» 
входить 5 чоловік, всі з різ
ними спеціальностями. Так 
що по-господарськи, різно
бічно можуть вникнути 0 
суть тієї ЧИ ІНШОЇ справи.

На початку червня цього ро
ку був проведений СПІЛЬНИЙ рейд 
«прожектористів» І народного 
контролю. Ліета його — економія 
виробництва. На дільниці скла
дання вузловловлювачів, в зв нэ
пу з перестановкою обладнання, 
були розкидані метизні вироби 
на суму НО крб. Заходів вжито.

Та трапляються перебої в 
роботі цеху через затримку 
постачання деталей коваль
сько-пресовим цехом. Так 
було і 14—16 листопада. 
Зривалася робота цеху че
рез неякісні деталі, які по-

Основою роботи з комсомольцями 
групкомсорг вважає боротьбу за ви
соку якість торгівлі. Організували 
змагання між відділами, між комсо
мольцями на кращого по професії. 
Щоденно підбиваються підсумки ро
боти, в яких враховується якість об
слуговування покупців. За результа
тами робочих змін щомісяця визна-

колектив магазину завжди справляє
ться з плановими завданнями і уваж
ний до запитів населення.

У роботі багато допомагає дівчатам 
навчання з фаху. Цікаво, що лекції 
дівчата готують самі (звичайно, під 
керівництвом завідуючої магазином, 
досвідченого працівника). Заняття пе-

„А ЗАВТРА — 
ЗБОРИ“...
БУДНІ МАЛОЧИСЕЛЬНОЇ
чається переможець. Йому вручає
ться вимпел «За кращу торгівлю».

В змаганні на кращого по професії 
кілька разів попереду були Люба 
Лиховіт, Люба Шмідт, сама Валя.

Якісного обслуговування покупців 
можна домогтись лише тоді, коли 
добре знаєш їхні запити. З цією ме
тою при магазині регулярно прово
дяться конференції. Побажання вра
ховуються в подальшій роботі. А 
скарги? Вони, напевне, теж враховува
лись би, але ось уже два з половиною 
роки, як не надходило жодної скар

ги. Можливо, це і є наслідком того, що
- ----------- ,-------- .

ретворюються на своєрідний обмін 
досвідом роботи.

Проте, в належний час магазин за
кривається. «Що ж далі?» — запитаєте 
ви.

Далі — художня самодіяльність і 
бібліотека, хороший фільм, колектив
ні виїзди за місто. Все, що цікавить 
молодь в неробочий час. І завжди во
ни разом. На чолі з Валею, своїм ва
тажком. Т. ГОНЧАРУК, 

секретар комітету комсомол] 
Світловодського міськзмішторгу.

ЗНАТНІ НУНУРУД30В0ДИ
Минулої неділі в Компанїівці відбув

ся зліт передовиків сільського госпо
дарства району. Тут були підбиті під
сумки соціалістичного змагання серед 
механізаторів. Переможцями визнано 
членів комсомольського агрегату з 
колгоспу імені Чапаева Олександру 
Непокриту та Леоніда Годунька. Члену 
обласного, районного комітетів' ком
сомолу, делегатові з’їзду колгоспни
ків України трактористці Олександрі

Непокритій та її колезі присвоєно по
чесне звання «Знатний кукурудзоаод 
Компаніївського району», вручено від
повідні посвідчення.

Райком партії та райвиконком на
городили славних механізаторів цін
ними подарунками — золотими го
динниками. Комсомольці гідні народ
ної шани. На площі 83 гектари вони 
виростили по 56 центнерів кукурудзи 
в зерні, а площа з 20 гектарів дала

умілим рукам по 400 центнерів зеле
ної маси.

Віднині в селі Виноградівці Компа- 
ніївського району, на батьківщині мо
лодих механізаторів, буде встановле
на дошка з написом: «Тут живуть знат
ні кукурудзоводи Компаніївського ра
йону Олександра Непокрита іа Лео
нід Годунько».

Учасники зльоту взяли на себе нові 
підвищені зобов’язання на наступний 
сільськогосподарський рік.А. КУЧЕРЕНКО.

стачав механоскладальний 
цех № 4. «Комсомольський 
прожектор» допоміг.

З вересня цього року 
«прожектористами» було 
проведено 4 рейди. Темати
ка їх різноманітна: економія 
виробництва, культура та 
дисципліна праці, техніка 
безпеки.

Кожний четвер проводить

оргаиіш

ся рейд по культурі вироб
ництва. Ведеться журнал пе
ревірки, в якому відмічаєть
ся стан бригад, дільниць. 
«КП» запропонував т. Неми- 
чеву, майстрові цеху, вирі
шити питання з бракованими 
дисками, Виноградову — 
врегулювати подачу корпу
сів сошника з ливарної кла- 
дової на дільницю.

На дільниці дугового зва
рювання недогарки електро
дів розкидались. Тепер в 
кінці зміни недогарки скла
даються в спеціальний бун
кер.

Періодично «прожектористи.» 
випускають стіннівки, Біля них 
завжди людно, їх читають, об

говорюють. «КП» в цеху — „а 
своєму місці. Про це може свід
чити іі той факт, що кожний 
комсомолець навчається, ово
лодіває суміжною спеціальністю. 
Тут є школа передового досвіду, 
в якій активну участь беруть 
Г. Трошина, М. Пухар, В. Ля

шенко, А. Бондаренко. Повз ляль, 
не око «прожектористів» пе про
ходять прогульники та брако
роби.

Стіннівки «прожекторис
тів» висвітлюють й позитив
не в житті цеху. Зварюваль
ний Валерій Константинов 
виконав норму на 170 про
центів. Нещодавно донори 
цеху В. Брославець, Н. Епель- 
баум, В. Рогозна, М. Іщен- 
ко та інші здавали кров. З 
приводу цього «КП» випус
тив стіннівки: «Комсомоль
ський привіт Константинову». 
«Від щирого . серця спасибі 
донорам».

«КП» — органічна ланка в 
живому організмі цеху« 
П’ять чоловік, а охоплюють 
весь цех. Це їм вдається то
му, що інтереси «КП» є ін
тересами колективу.

Виконуючи важливе ком
сомольське доручення, бе
ручи участь у громадському 
контролі, «прожектористи» 
завжди повинні пам’ятати 
головні умови діяльності 
«КП» — знання виробництва, 
ділова ініціатива, висока від
повідальність і принципо
вість.В. ВЛАДИМИРОВА.м. Кіровоград.

На фото: Долинськнй цукровий завод.
»ото В. КОВПАКА.



2 епюр,- „Мол оди й кому нар

І

І

ріДБЬВСЯ круглий стіл ((Молодого комунара» в 
питань атеїстичної роботи, В розмові взяли 

участь пропагандист Ленінської народної школи, 
вчитель з села Глодоси ііовоукраїнського району 
Д. К. Полозюк, керівник гуртка «Бесіди про кому
ністичну мораль», що працює при комсомольській 
організації Сальківського цукрокомбінату Гайворон- 
ського району, завуч по виховній роботі Сальків- 
ської школи Л. Г. Комар, викладач наукового атеїз
му з Олександрійського педучилища II. Я. Скорик, 
керівник гуртка «Войовничий атеїст» з с. Бірки Олен- 
сандрівського району М. І, Шовкопляс, ректор уні
верситету атеїзму з Новоукраїнки Ю. И. Кучерявий.

В розмові за круглим столом, крім редакційних 
працівників, взяли також участь члени позаштатного 
відділу1 редакції по пропаганді атеїстичних знань — 
заступник голови секції обласної комісії по науково
му атеїзму товариства «Знання» П. А. Рябой, заступ
ник завідуючого відділом пропаганди і культурно- 
масової роботи обкому комсомолу В. Чабаненко, заві
дуючий обласним Будинком атеїзму П. М. Дмит- 
ренко. Нижче подаємо звіт про цю розмову.

щоб їх знання переросли в 
переконання,

ПОТРІБЕН

ВАГОМИЙ БАГАЖ
Ряд недоліків в пропаган

ді атеїстичних знань мають 
місце тому, що малувато ще 
лекторів-атеїстів. Навіть до
свідчені лектори не завжди 
беруться за цю тему, не 
кажучи вже про молодих.

— Товариші з райкому 
комсомолу часто цікавлять
ся: «А як у вас? А як у 
вас?» Ми ж постійно проси
мо одне: «Надішліть квалі
фікованого лектора», — 
так говорила Л, Г. Комар.

СЛОВО — ЗА

НОВИМИ ОБРЯДАМИ

Багато уваги в розмові за 
круглим столом було при
ділено питанню боротьби з 
різними забобонами, особ
ливо із обрядом хрещення. 
Якщо вінчаються нині мо
лоді люди досить і досить 
рідко, то випадки, коли
молоді батьки хрестять 
своїх дітей, непоодинокі. 
Зрозуміло, що в цьому по
значається традиційна дум
ка старих людей. Та не ли
ше це причина живучості 
обряду хрещення. Видно, 
недостатньо ми ще ведемо 
роз’яснювальну . роботу, 
мало дбаємо про те, щоб 
виробити цікавий ритуал

І
І

З грудня 1970 року»

совинії БАРВИ
ПІСНІ

Двадцять дев’ятого листопада над Голо- 
ванівськом зринула пісня. Це більше ста 
учасників районного конкурсу на кращу 
комсомольську пісню зійшлись у мистець
кому герці. Конкурс, як завжди, виявив пе
реможців. П’ять учасників його — викла
дач музичної школи смт. Головапівська 
Наталія Ярошенко, 
ім. Жданова Михайло Горбатюк, майстер 
голованівського СПТУ Петро Міодушевсь- 
кий, методист районного Будинку • культури 
Олександр Островсьйий та Юлія Чабан з 
Побузького нікелевого заводу візьмуть 
участь в обласному конкурсі..

- • В. ДІМіН.

• никла- 
смт. Головапівська 
шофер колгоспу

о КРУГЛИЙ СТІЛ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» 
З ПИТАНЬ 
АТЕЇСТИЧНОЇ РОБОТИ

8 ХТО ВОНИ, 

ВІРУЮЧІ!

8
І
ІІ
8
8
І
8

З кожним роком все 
менше стає людей, яких ре
лігійні забобони обняли міц
ними тенетами. Але вірую
чі ще є. Хто вони?

— Треба, видно, розріз
няти віруючих за звичкою 
І віруючих за переконан
ням, — сказав Ю. Й. Куче
рявий. — Віруючих за звич
кою більшість. Це в основ
ному престарілі люди. Во
ни досить охоче йдуть на 
різні атеїстичні вечори, ак
тивно вступають в бесіди. 
Проводили ми вечір «Чу
деса без чудес» в колгоспі 
імені Леніна. Багато було 
престарілих і людей літніх. 
І вони активно ставили різ
ні питання. Доводилося ме
ні виступати в колгоспі 
«Дружба». Картина та ж. 
Віруючих за переконанням 
небагато, і це теж, як пра
вило, люди немолоді.

Згоджуючись з думкою 
Ю. Й. Кучерявого, присутні 
зупинилися на складності 
роботи з такими віруючими, 
підкреслювали, що треба 
докласти всіх зусиль, щоб\ 
нейтралізувати згубний 
вплив.таких батьків на сво
їх Дітей,

А ЯК НЕЙТРАЛІЗУВАТИ!

— Наш метод не агітува
ти, а переконувати, — ска
зав М. І. Шовкопляс. — 
Звідси І висновки, що по
ряд з лекційною пропаган
дою треба вести індивіду
альну роботу з віруючими.

Не дивлячись на успіхи 
атеїстичної пропаганди о 
школі, підкреслив Ю. Й. 
Кучерявий, щиросердної 
розмови з школярами про 
віру в 
дить, • а 
може

бога часто не вихо- 
саме така розмова 
допомогти юним,

— Комсомольці прагнуть 
добре поставити цю робо
ту; стараються, але у них 
немає досвіду, потрібних 
знань, •— констатував 
Шовкопляс.

Всі згодилися, що 
мати різносторонній 
знань, щоб 
віруючого, і 
різноманітні 
Одним 
ерудити. Де їх взяти? В Но- 
воукраїнці університет 
атеїзму зробив уже два ви
пуски. Серед його слухачів 
були піонераожаті, які по 
закінченні навчання мо
жуть успішно вести атеїс
тичну роботу із школярами. 
Цей досвід, безумовно, за
слуговує уваги і поширення. 
Доречно також продумати 
систему навчання молодих 
лекторів-атеїстів, комсо
мольських активістів.

М. І.

треба 
багаж 

і переконати 
відповісти на 
його питання, 

словом, потрібні

реєстрації новонародже
ного.

Наголошувалося на тому, 
що в кожному районі, ви
ходячи із народних звичаїв, 
треба мати спеціальний 
сценарій для проведення 
зеіздин.

Учасники розмови висло
вили ряд пропозицій і по
бажань щодо кращого ви
світлення атеїстичної робо
ти на сторінках газети.

Редколегія і позаштатний 
відділ редакції по пропа
ганді атеїстичних знань вра
хують ці побажання і про
позиції в своїй роботі.

Запрошуємо також чита
чів поділитися своїми думт 
нами з приводу порушених 
питань.

На фото: учасники бесіди за 
круглим столом (зліва па пра
во): М. І. Шовкопляс. Д. К. 
Полозюк. Н. Я. Скорик. Ю. Й. 
Кучерявий. Л. Г. Комор.

ОГЛЯД ЛИСТІВ

Гумлінііо трудяться п лабораторії Ульяновського цукрозаводу відбір, 
проб Тамара Колесник та лаборант Ольга Репурко. Ставши на тру. 

дову передз’їздіпську вахту , комсомолки намагаються проводити аналЬ 
На"фото” Т."'Колосник та О. Репурко провадять аналіз. Фото А, БОЙКА,

„В. І. Ленін про демократіюі законність“
Книга під такою назвою вийшла з друку у видавництві

«Мысль». В ній висвітлюються ленінські ідеї про демокра
тичні принципи соціалістичного суспільства, про роль суду І 
прокуратури в зміцненні законності і правопорядку.

У книзі детально розглядається процес розвитку радянсь
кого права, його роль у регулюванні суспільних відносин, 
аналізуються зміст і характер основних законодавчих актів, 
що їх приймала наша держава.

В одному з розділів книги розглядаються рішення Кому
ністичної парті? і правові акти держави з питань додержання 
законності в господарському будівництві.

(ТАРС).

Після звітно-виборних ком
сомольських зборіо нові комі
тети вже • спланували цікаві 
справи й заходи на майбутнє, 
комсомольці мають перші дору
чення. Та до редакції продов
жують надходити листи, в яких 
і оцінка роботи, і гордість до
сягнень, і біль невдач в роботі 
комсомольських колективів.

Одні й ті ж хвилини відведе
ні регламентом для виступу, 
але яку різну навантаженість 
вони несуть. Адже нелегко за 
короткий час розповісти про 
діла довжиною в рік. І з три
бун зборів говорили про го
ловне о роботі комсомольсь
ких організацій — скупо і ваго
мо.

На вузловій комсомольській 
конференції станції Помічна 
чи не найбільше хорошого бу
ло адресовано комсомольсько- 
молодіжній колоні локомотив
ного депо, очолюваній комуніс
том Дмитром Палієнком. За 
дев'ять місяців звітного періо
ду цей колектив провів 438 
важковагових поїздів. Переве
зено понад план 220 тисяч тони 
народногосподарських ванта
жів. Успіх локомотивників на
буває ще більшого значення, 
якщо врахувати, що перевози
ли не лише багато і швидко, 
але й економно. На їх рахунку 
близько 20 тонн заощадженого 
дизельного палива. Про це по
відомив редакцію громадський 
кореспондент І. К. Ведмідь.

Продовженням минулих перемог 
стало соціалістичне змагання комсо. 
мольціп і молоді депо на честь 
XXIV з’їзду КПРС та XXIV з’їзду 
Компартії України. Машиніст комсо
мольсько - молодіжної колони 
К, Крохмаль заявив на конференції 
від імені свого колективу;
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«СОНЦЕ КОХАННЯ»
Невдовзі в Олександрії, па розі проспек

ту Леніна та Першотравневої вулиці, буде 
відкрито Палац шлюбу. Днями це трипо
верхове приміщення прикрасив чудовий 
скульптурний рельєф роботи художників 
В. Прядка, М. Литовченка та І. Литовчен
ка «Сонце кохання».

Скульптурний рельєф дістав високу 
оцінку приймальної комісії, яку очолював 
заслужений художник УРСР В. А. Чека- 
нюк.

В. НЕЧИПОРЕНКО,
м. Олександрія.

1

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»ОСТОРОНЬ КИПІННЯ“л
Стаття під такою назвою була надрудовжма « 

«Молодому комунарі» № 138 за 17 лнедапада аь№ 
року. Б ній йшлося про те, що деякі комітети-ком
сомолу первинних комсомольських оріанізаціЙ 
Компаніївського району не очолили соціалістично
го змагання молоді, зайняли в цьому питанні па- ! 
сивпу позицію.

На критичні зауваження газети відповів перший 
секретар Компаніївського райкому комсомолу 
Л. Коротченко. «Статтю «Осторонь кипіння», 
повідомляє він. — було обговорено на бюро рай
кому комсомолу 23 листопада цього року в при
сутності всіх секретарів первинних комсомольсь
ких організацій. Бюро райкому комсомолу вважає 
критику справедливою. Нині розроблено умови 
змагання на честь наступних партійних з’їздів. 
Для переможців встановлено три червоних прапо
ри, якими будуть нагороджені організація колгос
пу, підприємства райцентру та шкільна. Комітети 
комсомолу зобов’язано підводити підсумки змаган
ня кожного місяця і Інформувати районний комі
тет комсомолу,- Переможці змагання будуть зано
ситись до районної комсомольської Ктиги вогяаии 
та Книги трудової слави.

Секретарів районних організацій райвідділ еннл 
«Сільгосптехніка», колгоспів імені Урицькего тя 
імені Чапаева (відповідно товариші А. Волошин, 
А. Шмиголь, і. Бевз) суворо попереджено за не
достатню роботу по організації соціалістичного 
змагання серед молоді.

назвуть іменем піопера-героя Аліка 
Сннииького. '

— Ми обіцяємо провести до дня 
відкриття з’їзду 250 важковагових 
поїздів. В день його відкриття всі 
поїзди підуть на зекономленому па
ливі.

Трудові успіхи доповнюють, по
глиблюють їх зміст і справи ком
сомольські. Тепер мова піде про 
шефську дружбу робітничої і шкіль
ної молоді. Комсомольці локомо
тивного депо та середньої школи 
№ 2 збирають 185 тонн металолому 
на виготовлення електровозу, який

надоїти віл кожної корови до-кінця 
року по 2500 кілограмів молока. А 
до дня відкриття з’їзду даю слово 
надоїти додатково до плану по 400 
кілограмів».

«Я працюю трактористом в брига
ді комуніста Дмитра Івановича Ста- 
сснка. Колектив у нас дружний, 
міцний. Зараз ми успішно кінчаємо 
осінні польові роботи. На честь з’їз
ду вирішив відремонтувати всю тех
ніку якісно і на 10 днів раніше стро
ку, — так заявив Борис. Хода».

«Наш колгосп вважається кращим

В РЕГЛАМЕНТІ
ВІСІМ хвилин

Значна подія в житті країни—• 
це завжди слід і в біографії 

молодої людини. А якщо ти 
комсомолець і твої справи 
складають авторитет комсо
мольської організації, то й слід 
цей хочеться залишити глиб
шим. і не за для особистої 
слави чи сенсації. Просто такий 
закон колективу, ім’я якому 
комсомол. Ось чому на звітно- 
виборних зборах в колгоспі 
імені Леніна Олександрійсько
го району юнаки і дівчата 
схвильовано говорили про зу
стріч наступних з’їздів КПРС та 
Компартії України. Кілька ви
тягів із виступів того дня, надіс
лані в редакцію завідуючим 
комсомольськими організація
ми Олександрійського райкому 
комсомолу т. Гекалом:

«Моє особисте соцзобов’язаппя, 
сказала доярка Галина Капуста, -»

в районі, — відзначив голова кол
госпу тов. Кошовий. — В цьому за- 

. слуга і наших комсомольців, які 
своєю працею, завзяттям примножу
ють багатства артілі».

Так, багатства, зроблені рука, 
ми молодих, — то найкращий 
штрих біографії комсомольсь
кої організації. Але чи слід за 
трудовими успіхами забувати 
справи внутріспілкової роботи? 
Це тривожне запитання про
звучало в листі електромонтаж
ника СБУ-411 В. Канцера.

...Короткі хвилини регламен
ту. І навантаженість виступів 
різна. Та переживання від ря
дового члена ВЛКСМ і до во
жака єдине — з комсомольсь
кій роботі нема нічого друго
рядного. і перемога в труді, і 
комсомольські збори, і сплата 
внесків — однаково важливі.

і І
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ЮГОСЛАВІЯ

РОСТУТЬ ЮНІ ТАЛАНТИ
Шлях до фіналу був довгим і нелегким. Спочатку 

тисячі юних любителів фізики, хімії, біології і астроно
мії брали участь у конкурсах, які проводилися в шко
лах, І лише переможці цих конкурсів були допущені до 
участі в заключному етапі VI Всеюгославського огляду 
юних талантів, який відбувся нещодавно в Загребі, 
Рух «Науку •- молодим» стає в Югославії все більш 
популярним, У цьому році більше 170 тисяч представни
ків учнівської молоді взяли активну участь в роботі 
різних шкільних гуртків. Численні гуртки встановили 
тісні зв’язки з інститутами і підприємствами, одержали 
від них консультацію та іншу необхідну допомогу. На 
шкільних конкурсах заохочувальними преміями відмі
нено близько тисячі робіт учнів,

У фіналі загальноюгославського огляду в Загребі 
жюрі віддало перевагу роботам, які відзначалися ори
гінальним підходом, дослідницьким характером, А та
ких виявилось немало, «З точки зору методів і науко» 
вих висновків, — відмічав журнал «Технічне новіше», 
— ряд робіт, висунутих на огляд, заслуговує дуже ви
сокої ОЦІНКИ»,

Перед тим. як прийняти остаточне рішення, жюрі 
влаштувало екзамени, па яких перевірило загальний рі
вень знань кожного учасника.

У юних хіміків з честю пройшов усі випробування і 
був удостоєний першої-премії Непал Костич. який пред
ставив дослідження про властивості і використання ко
бальту, На конкурсі юних фізиків успішно обминув усі 
перешкоди Станс Кране. Його робота про перетворення 
теплової енергії в електричну була, на думку х<юрі, 
найбільш змістовною. Багато попрацював Кешнмір Пав- 
ловськи. який склав карту Місяця у масштабі 
1:6.000.000. Він став переможцем конкурсу іоіїнх астро
номів, У школярів-біо.іогів найбільш цікавими були 
об’явлені досліди Мілойки Гушпч з гібридами кукуруд
зи,

Після того, як були підведені підсумки VI огляду, 
кращою серед шкіл була визнана гімназія імені Cdcto- 
зара Маркевича із міста НовЬСад. Це було визнанням 
великих успіхів педагогів нопосадської гімназії, як! зу. 
мі-тн пробудити у своїх вихованців гарячий інтерес до 
таємниць природи, . .

ІО. РОДІОНОВ. (ТАРС).
На Кубі в останні роки багато зроблено для поліпшення медичного обслуговування 

населення. Особливим піклуванням оточені діти. 1 ось наслідки: в 1962 році тут на 
кожні 10 тисяч новонароджених помирало 191, а до 1963 року ця цифра зменшилася 
до 55.

На фото; малюки перед медичним оглядом. Фото із журналу «Куба»,

Д ОСТАВИВШИ своїм завданням зупинити ріст 
політичної активності молоді, викликаної, в 

першу чергу, продовженням брудної війни у 
В’єтнамі, офіційні власті США спрямовують 
на молоді, лавину репресій.

Суди над окремими особами, гучні політичні 
процеси над цілими молодіжними організація
ми стали щоденним явищем в житті нинішньої 
Америки. Мета цих процесів — виправдати 
збанкрутілу імперіалістичну політику керуючої 
верхівки США, заткнути рот, ізолювати за гра
тами в’язниці молодих «нігілістів», які дозво
лили собі розкіш висловити власні думки з 
приводу найбільш наболілих питань.

Іншими словами, для американської молоді 
вводиться новий правопорядок, при якому стає 

••
НОВІ ВАРІАЦІЇ НА СТАРУ 
МАККАРТИСТСЬКУ 
ТЕМУ • ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ МОЛОДІ США

можливим контролювати не тільки дії, а й 
склад думок. Говорячи словами К. Маркса, вік 
являє собою не що інше, як позитивну санкцію 
беззаконня.

У грозовій атмосфері молодіжного бунту -в 
ряді штатів були прийняті закони, які перед
бачали суворі покарання за антивоєнні висту
пи. Лише за останній рік в Америці внесено 
і прийнято .близько трьохсот законопроектів. 
Спрямованих па приборкання молодих борців за 
мир і свободу. Федеральні антимолодіжнї за
кони штатів доповнюються і розвиваються по
становами муніципалітетів і графств: більш 150 
міст і графств прийняли подібні постанови.

В основному вони зводяться все до тих же 
«винаходів», які були закріплені у федераль
ному законі, спрямованому проти студентів-за- 
колотпиків і прийнятому конгресом США у 
травні 1969 року.

У відповідності з цим законом урядові орга
ни повинні здійснювати контроль над полі
тичними переконаннями студентів 1 учнів.

Конгрес США санкціонував заборону сту
дентських страйків, а якщо ж вони иудуть 

мати місце, то передбачається їх насильний 
розгін і звільнення адміністрації, викладачів і 
студентів університетів св інтересах держав
ної безпеки».

Всі ці відкрито реакційні закони служать 
для американських монополістичних кіл право
вим прикриттям і засобом наступу па інтереси 
і ирапа молоді.

Надзвичайно зловісні' діяльність розгортає 
в коледжах і університетах федеральне бюро 
розслідування.

Воно ставить перед собою завданвя виявити 
потенціальних учасників студентських завору
шень ще до того, як абітурієнт займе місце в 
університетській аудиторії.

...Будинок міського суду в Лос-АнжелесІ.

Прилягаюча вулиця і дахи сусідніх будинків 
були заповнені поліцією. Очевидці розповіда
ють, що скупчення озброєних людей нагаду
вало обстановку військового табору, піднятого 
по тривозі. В такій атмосфері проходило про- 
слуховувакня справи 18-ти негритянських юна
ків І дівчат. їх «гріх» — це членство в партії 
«Чорні пантери», яка ФБР оголошена «голов
ним ворогом» внутрішньої безпеки.

Справа н Лос-Анжелесі — лише одна із се
рій судових процесів, які пройшли, ідуть і го
туються в різних містах Америки. Подібні су
дилища пройшли в Чікаго, Нью-Хейвені І ін
ших містах. Але хто ж вони «Чорні пантери» 
і чим викликана жорстокість проти них охо
ронців «закону і порядку»? Виявляється, праг
нення членів цієї молодіжної партії до кращо. 
го життя для знедолених, їх готовність до са
мопожертви. їх участь у широкій кампанії 
проти американської агресії у В’єтнамі, орга
нізація матеріальної допомоги дітям бідняків 
негритянських гсто — все це вважається про
тизаконним і злочинцям.

Особливий інтерес до молодіжного руху про

являє підкомісій палати представників з пи
тань безпеки. Ця комісія — не що Інше, як 
замаскована під більш «благопристойною» ви

віскою преславута комісія по розслідуванню 
антнамериканської діяльності, яка здобула собі 
сумну славу маккартистськимн шабашами і 
«полюванням за відьмами». Проте, змінивши 
назву, цей інквізиторський орган конгресу збе
ріг свій войовничий антидемократичний харак
тер і проводить ту ж політику придушення 
вільнодумства.

Комісія приступила до прослуховування спра
ви організації «Студенти за демократичне 
суспільство» (СДС). У стінах комісії десятки 
реакційних балакунів в екстазі ненависті і свя
тенницького лицемірства обрушили на прогре
сивну організацію молоді потоки наклепів. 
Звинуваченні! представило 307 «речових дока
зів». Це були в основному таори класиків 
маркензму-ленінізму, монографії і статті аме
риканських комуністів, номери газети «Дейлі 
уорлд» і всі друковані видання організації.

На основі представлених «доказів» і пока» 
лань «свідків» комісія з питань внутрішньої 
безпеки видала об’ємний звіт, який послужив 
їй основою для такого рішення: «Організація 
«Студенти за демократичне суспільство», спра
ву якої ми розглядаємо, є складовою частиною 
молодіжного руху, яким керують комуністи*.

Висунувши бездоказове твердження, нібп-то 
вчення маркензму-ленінізму є серія директнп 
і Інструкцій Радянського уряду, комісія при
йшла до використання цього тезису.

Приналежність до Комуністичної партії 
США, «Спілки молодих робітників за звіль
нення» і до інших демократичних організацій, 
як правило, приводить до фатальних наслідків. 

Державна машина США узурпує право і:ро- 
скрипцій, не зафіксоване ніде, н| в одному 
положенні, виходячи виключно із написаного 
адміністративного кодексу відповідно якому 
будь-яка критика основ Існуючого соціального 
ладу »дозволена, будь-яке самостійне суд
ження про міжнародні події, інше ніж тлума
чення державного департаменту, зловмисне, 
будь-який заклик до змін — згубний.

Суди над молодими патріотами, терор 1 від
крите поліцейське переслідування молоді в 
країнах хвалебної «демократії» і «всезагаль* 
ного благоденства» стали в Америці нормою 
Щоденного життя.

Станіслав ЧИБІРЯЄВ, 
кандидат юридичних наук, заступ
ник' голови Комітету молодіжних 
організацій СРСР, (АПН).

У грудня 19Т0 рому»

УСПІШНА ОПЕРАЦІЯ
ХАНОЙ. (ТАРС). П|вдеішоп'етнамськ| 

патріоти провели успішну операцію в про
вінції Тхна-тхіец, пустивши під укіс пінсько- 
вий поїзд противника, навантажений збро* 
сю та боеприпасами. Під час аварії поїзди 
загинули 23 солдати сайгонської маріонет
кової армії. .

З 3 по 16 листопада бійці НЗСВ, які ді
ють у провінції Біііьдінь, вбили І поранили 
понад 230 солдатів і офіцерів противника, у 
тому числі 33 американських військово
службовців.

НАЦИСТСЬКІ 
злочинці 
НЕ УНИКНУТЬ КАРИ
ПАРИЖ. (ТАРС). «Нацистські злочинці 

не повинні уникнути кари за вчинені ними 
злочини». Під таким гаслом у французько
му місті Тюлі пройшла маніфестацій, в 
якій взяли участь тисячі людей.

Під час минулої війни за наказом гітле
рівською генерала . Ламмердінга у цьому 
місті було повішене 90 патріотів. Егесівці з 
дивізії «Дас раїїх», якою командував Лам- 
мердінг, стерли з лиця землі розташоване 
недалеко від Тюля місто Орадур-сюр-глаи. 
Вони розстріляли всіх чоловіків Орандура, а 
жінок і дітей спалили в церкві. Ламмердінг 
та його спільники вчинили злочини і в ін
ших містах Франції.

Однак досі есесівський генерал спокійно 
живе у Західній Німеччині. Розгулюють на 
волі Іі інші головорізи, які лютували на 
окупованих ними під час війни землях. •

Учасники мітингу одноголосно прийняли 
резолюцію, яка вимагає негайної видачі на- 
цістських воєнних злочинців.

ІНФОРМАЦІЯ, ПОДІЇ, ФАКТИ

ПЛІДНЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО
БЕРЛІН. (ТАРС). Тісне I плідне співро

бітництво розвивається між НДР і Радян
ським Союзом. Обсяг товарообороту між 
двома країнами за 21 рік існування НДР 
зріс більш як у 12 раз. Торговельна угода 
між двома країнами на 1966—1970 рр. дост
роково виконана по обсягу товарообороту.

ЕКОНОМІЧНА 
ПРОГРАМА ЧІЛІ
САНТЬЯГО. (ТАРС). Уряд Чілі ставить 

своєю метою спрямувати розвиток країни 
по соціалістичному шляху, заявив міністр 
фінансів Чілі Амеріко Соррілья.

Міністр повідомив, іцо економічна про
грама нового уряду передбачає націоналі
зацію міднорудних родовищ, приватних 
банків, торгівлі, аграрну реформу, скоро
чення безробіття, підвищення продуктив
ності праці. Намічено провести масову екс
пропріацію земель Із створенням сільсько
господарських кооперативів | державних 
господарств.

і ІТАЛІЯ

СУЧАСНІ
РАБОТОРГОВЦІ

РИЛІ (Кор ЛПН). Нещодавно в Палаці Націй в 
Нью-Йорку з Ініціативи комісії ООН з прав людини 
Відбулось широке обговорення проблеми Работоргівлі в 
сучасному світі. В спеціальній доповіді, представленій 
Учасникам наради, підкреслювалось, іцо на нашій пла
неті ще Існує «класична» форма раоства, коли л*°дск» '«'»У ' 3
аікиюну, на «кому з м°лотка г Р - (|а пайб,ЛЬЦІ

Поліції стало відомо, що на V і . працЮЮть
-Х^“Ьї-ийСдЇЇва^° °Нбу7цГі7Г

Р&й Кіо^П^нтояЙ^ Поліцейські знайшли їх 

сплячими у хліву. доводиться працювати зХлопчики розповіли. ’М<>н^;е О̂аДИЇЬйютьРїи шматок 
, Гномідор вранці і в ^Р' ^^т^Уджомян^І

« па папері лиш. сао< імена. що «на

галійгьких

Напочяа Республіка Болгарія. Неподалік гід міста Плевел ведеться будівництво од
ного з найбільших підприємств країни — нафтохімічного заводу. Більшу частину ос
новних цехів і установок уже змонтовано. •

На знімку: атмосферно-вакуумна установка комбінату. Фото БТА-АПН.

ВАЖЛИВІ РІШЕННЯ
СТОКГОЛЬМ. (ТАРС). Прагнення 

множити зусилля З мстою припинити 
чинні акції американської вояччини. ..„ 
кінчити з агресією проти народів Індоки
таю прозвучало в рішеннях всесвітньої кон
ференції миролюбних сил по В’єтнаму, Ла
осу і Камбоджі, яка закінчилася туг ЗО 
листопада. Стокгольмська конференція, па 
якій було представлено близько 400 полі- 
тичннх, профспілкових молодіжних та інших 
громадських організацій більш як 70 країн 
світу, розробила конкретну програму ак
тивізації дій у всесвітньому масштабі на 
підтримку боротьби народів В’єтнаму, Ла
осу і Камбоджі.

Учасники конференції одноголосно прий
няли звернення до народів усього світу, в 
якому відзначають, що п результаті під
новлення Сполученими Штатами бомбарду
вань Демократичної Республіки В’єтнам 
війна у В’єтнамі досягла ііаііпебезпечпіпінх 
масштабів. Сполучені Штати, незважаючи 
па свої запевнення про прагнення до миру, 
поширили агресію на псі країни Індокитаю.

У зверненні до народів світу всесвітня 
конференцій закликає, всіх людей доброї 
волі кріпити солідарність 3 народами 
В єтнаму, Лаосу і Камбоджі

Учасник і всесвітньої конференції по Ін
докитаю прийняли також декларацію 
якій таврують ганьбою ------ ■
СЩА за воєнні злочини
- • ••«іігіи ІЧМІЛІИ

’А,3.“,!""!! розпРао" , я жінками, стари
В декларації підкреслюється П £ 1 і* І .. > .. _ *
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Т. зв.. «В’етиамізація» спрямована ца про” 
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So ЕРаМу Д,Й ^ирямопаву на активі- 
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Дводенний міський 
фестиваль комсомоль

ської пісні в Кіровогра
ді, присвячений XXIV 
з’їзду КПРС і XXIV з’їз
ду КП України, був яс
кравий пісенною паліт
рою і багатий здібними 
виконавцями. І есе ж,

Учасниця художньої са
модіяльності із Палацу 
культури імені Жовтня 
Надія Ковтун змогла в 
своїй інтерпретації пере
дати загальновідому піс
ню В. Бєлого «Орля».

Не можна обминути

ЩОБ ПІСНЯ 
СТАЛА ПРАПОРОМ
НОТАТКИ ПРО ЗАКЛЮЧНИЙ 
КОНЦЕРТ КОМСОЛЮЛЬСЬКОЇ ПІСНІ

він нагадує пластинку із 
двосторонніми

На першому 
цієї умовної 
відбиті чудові 
майстерному 
самодіяльних

записами. 
звороті 

платівки 
пісні в 

виконанні 
співаків.

Тут відразу хочеться 
згадати ученицю МПТУ 
№ 6 Людмилу Чорновол, 
яка володіє чистим і 
сильним голосом. Між ін
шим, Людмила і на сце
ні тримається з природ
ним тактом, що вдається
далеко не кожному.

Схвильовано пролунала 
пісня С. Сабодаша «Ро
машка» у виконанні учня 
/музичного училища Ми
коли Хоменка.

увагою вокальні ансамб
лі кіровоградського Па
лацу піонерів «Весна» 
та «Шкільні роки». До 
речі, ці два твори зовсім 
юні вокальні групи ви
конали а капелою. На
скільки це складна річ 
— виконувати твір без 
супроводу, мабуть, не
має потреби доводити. 
Тим більше, що це «ри
зикнули» зробити наймо
лодші учасники конкурсу 
і безумовно ж... єдині.

Хочеться тепле слово 
сказати І про вокальний 
жіночий ансамбль кіро
воградського міського Бу
динку культури. Дівчата із 
світлим настроєм викона-

ли пісню із кінофільму 
«Невловимі месники».

Перераховувати всіх 
переможців конкурсу, 
немає змоги. На облас
ний конкурс комсомоль
ської пісні жюрі відібра
ло із двадцяти шести ко
лективів десять. З них 
десять індивідуальних 
виконавців і чотири ан
самблі. Всі вони це пра
во заслужили в чесному 
і принциповому поєдин
ку, набравши найбільшу 
кількість балів.

Чомусь жоден колек
тив не виконав пісню на
шого земляка Дем'яна 
Бедного «Как родная 
меня мать провожала». 
І вже зовсім не зрозу
міло, як могли наші 
співаки, готуючись до 
конкурсу комсомольсь

кої пісні, «випустити» з 
уваги таку відому в ми
нулому пісню українсь
ких комсомольців 30-х 
років, яку написав теж 
наш земляк Іван Шев
ченко «Гарно, гарно се
ред степу». До речі, ця 
пісня є в репертуарному 
збірнику, який так і на
зивається «Гарно, гарно 
серед степу».

Зате нерідко в репер
туар попадали «чисто 
естрадні» твори. Так, со
лістка естрадного ан-

самблю ШВЛП Галина 
Нестеренко виконала 
«Гусарську жартівливу»

Ще одне. Як не сумно, 
але в конкурсі не про
звучала жодна пісня кі
ровоградських азторів. 
Навіть пісня лауреатів 
обласної комсомольської 
премії імені Ю. Яновсь- 
кого О. Смолянського та 
Л. Народового «Земле 
моя».

Цей конкурс показав, 
що міськком комсомолу 
добре попрацював в на
прямку його проведення. 
Про це свідчить та орга
нізованість і масовість, 
яка була притаманна цьо
му чудовому святу пісні.

Але художні керівни
ки і самодіяльні актори 

не зовсім творчо підійшли 
до цієї відповідальної спра

ви. Ось чому нерідко 
одні і ті самі пісні чер
гувались.

* *

Конкурс виявив багато 
по-справжньому талано
витої молоді, яка пра
пор пісні може підняти 
на таку висоту, що його 
буде видно не тільки в 

нашій області, а й далеко 
за її межами.

В. ГОНЧАРЕНКО,

На Ше.махіяській астрофізичній обсерваторії, що роз
ташована за 140 кілометрів від Баку, нещодавно почав 
працювати 700-міліметровнй дзеркальний телескоп. Він 
призначений для візуального спостереження, фотогра
фування І фотометрнрування при дослідженні зірок.

На знімку: новин телескоп Шемахіиської обсервато
рії.

Фото В. КАЛ І НІ НА. АПН.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Нікітенко Валерій навчає
ться аж у двох навчальних 
закладах: зранку в ПЇУ № 6, 
де він вчиться на наладчика, 
а в вечірній час — в І1ІРМ 
№ 8, щоб одержати серед
ню освіту. І тут немає нічого 
дивного. Так в наші дні роб-

СПРАВА
НЕОСОБИСТА
лять багато юнаків і дівчат.

Та справа п тому, що Вале
рій один з тих, хто не ціпить 
турботи про себе. Скажемо пря
мо: невисокі в нього успіхи в 
ПТУ № 0, бо він рідко буває на 
практичних і теоретичних занят
тях. А у вечірній школі буває 
раз-два на місяць. Коли ж 
якийсь раз в місяць прийде до 
школи, то або напише якесь 
нецензурне слово на столі, або 
намалює карикатуру на вчителя, 
посидить урок чи дпа 1 зникне.

Робітники автоколони 
2199 відвідали вдома батька 
Валерія — Євгена Олександ
ровича. Другого дня бешкет 
повторився. Дійшло до по
грожування вчителям фізич
ною розправою. Кінчилось 
тим, що Валерія довелось 
вирядити з класу за допомо
гою охоронника олійжир- 
комбінату. Спробував я сам 
відвідати родину Валерія. 
Розмовляв з матір’ю — Ва
лентиною Дмитрівною, яка

працює робітницею птахо
комбінату. Розмовляв — це 
не те слово. Валентина Дмит
рівна кричала, розмахувала 
руками, ходять, мовляв, вер
бують у якісь школи. Такі ж 
вислови вживав Євген Олек
сандрович в кабінеті началь
ника автоколони 2199 
т. Склярова, який також 
знайшов час для розмови з 
приводу навчання і поведін
ки Валерія. Але, як кажуть, 
«віз і нині там».

Не можу змовчати ще про 
одного юнака, Олександра Окін- 
чеика, який працює учнем слю
саря на олійжнркомбіїїаті І вва
жається учнем 10 класу нашої 
школи. До комсомольської орга
нізації оліііжиркомбіиату не
одноразово надходили сигнали 
школи про хуліганські ВЧІІПКИ 
цього юнака, але цс не завади
ло прийняти його до лав 
ВЛКСМ.

Дивно, але факт. Батьки 
не бажають допомогти сино
ві стати на вірну стежину. 
До чого ж вони його го
тують? Адже виховання на
шої молоді — справа не 
особиста. Та й, зрештою, 
коли ж заговорять комсо
мольські організації, гро
мадськість дорожно-експлу- 
атаційної дільниці та олій- 
жиркомбінату?

3. АДАС, 
учитель Кіровоградської 
школи робітничої МО
ЛОДІ № 8.
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П’ЯТНИЦЯ. 4 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 - 
Передача для школярів. (Віль
нюс). 10.45 — Художній фільм 
«Чоловіча розмова». (М). 12.15 
— Тележурнал «Наука — ви
робництву». (М). 12.45 — Теле- 
вісті. (К). 16.35 — На допомогу 
школі. Українська література. 
Поезія Івана Франка в музи
ці. (К). 17,10 — Тележурнал

«У наступі». (Запоріжжя). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00— 
Наші оголошення. (Кірово
град). 13.05 — Для школярів. 
Концерт. (М). 18.30 — Теле-
альманах «Подвиг». (ЛІ). 19.00 
— Назустріч XXIV з'їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КП Ук
раїни. «Зварювальпнк — .про
фесія будівнича». (К). 19.25— 
Інформаційна програма «День 
за днем». (Кіровоград). 19.40— 
В день весілля. (Кіровоград). 
21.00 — Програма «Час», (М). 
21.30 — «Кроки п’ятирічки». 
(К). 21.50 — Товариська зуст
річ з хокея. ЧССР — Швеція. 
(Прага), 24.00 — ТелепістІ. (К).

СУБОТА. 5 ГРУДНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 — Гім
настика для всіх. (М), 10.30—

Новини. (М). 10.45 — Юнаць
кий телеклуб «Шукачі», (М).
11.45 — Сьогодні — День Кон
ституції СРСР. (М). 12.15 —
Кольорове телебачення. Ест
радний концерт. (М). 12.50 — 
Кольорове телебачення. Мульт
фільм. (М). 13.00 — Додатковий 
матч па першість СРСР з фут
бола. «Динамо» (М) — ЦСКА. 
Передача ведеться з Ташкента.
14.45 — «Здоров’я». Науково- 
популярна програма. (Сімфе
рополь). 15.15 — «Зорі назу
стріч». Пісні громадянської 
війни. (М). 16.00 — «Кроки п’я
тирічки», Виступ першого сек
ретаря ЦК Компартії Литви

тов. Снсчкуса Л. Ю. (К). 16.15 
— Для молоді «Обрій». 
(Львів). 16.55 — «Танцює Оле
на Потапова». .(К), 17.45—«На 
меридіанах України». (К). 
13.15 — До Дня Конституції 
СРСР. «Добрий вечір, хліборо
бе». (К). 19.00 — Кольорове
телебачення. «Клуб кіноманд- 
рівннків». (М). 20.00 — Про
грама «Час». (М). 20.30 — За
прошує концертна студія. Кон
церт майстрів мистецтв. (М). 
21.45 — «ІражліЙ Андроников 
розповідає». (М). 21.50 — Ху
дожній фільм «Учитель». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ЗНАМ’ЯНСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № З
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ ПРИЙОМ УЧНІВ 

НА 1970 — 1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

електромонтери по освітлювальних і силових мере
жах і силовому електрообладнанню — строк навчання 
2 роки;

арматурники-електрозварювальники — строк на
вчання 2 роки;

столяр-тесляр — строк навчання 2 роки; 
маляр-штукатур — строк навчання 2 роки; 
муляр — строк навчання 1 рік;
тесляр — строк навчання 1 рік.
Училище приймає юнаків і дівчат віком з 

і старше, які мають освіту 8—10 класів.
В період навчання учні знаходяться на 

державному забезпеченні з наданням 
житку.

Особи, які вступають до училища, повинні мати: 
паспорт (хто не має паспорта — свідоцтво про на
родження), свідоцтво про оезігу, довідку з місця 
проживання, довідку про склад сім’ї, довідку про 
стан здоров’я — форма АЪ 286, чотири фотокартки 
(3x4), характеристику зі школи.

Прийом документів до 1 січня 1971 року.
Після закінчення училища випускники направляю

ться на роботу на Одесько-Кишинівській залізниці, 
користуються всіма пільгами робітників залізничного 
транспорту: дворазовим безплатним квитком, один по 
Одеській дорозі і другий по мережі залізниці СРСР, 
вугільною карткою, гуртожитком і т. ін.

За довідками звертатися: м. Знам’янка, Кіровоград
ської області, вул. Свердлова, 18. Професійно-технічне 
училище № 3. ДИРЕКЦІЯ.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

?.

і9і£ініко „Україна44
Батькам, чиї діти впер

ше переступлять поріг му- 
зичної школи, або дорос
лим, які вирішили навчи
тись грати, радимо купи
ти піаніно «Україна» Чер
нігівської фабрики. Про 
його чудові музичні якос
ті добре знають ті, хто 
оволодів мистецтвом гри 
на цьому інструменті. 
Відмінний тембр звучан
ня, красиве зовнішнє 
оформлення поєднує 0 
собі піаніно «Україна».

Воно продається в усіх 
магазинах культтоварів- 
споживчої кооперації. До 
того ж, його можна купи
ти в розстрочку на рік. |

І

ч

ПРЕПАРАТ «ЗАМВЕЛ»
У господарські магазини споживчої кооперації на

дійшла у продаж новинка — «Замвел». Цс — препа
рат в аерозольній упаковці для чищення виробів із 
замші та велюру.

«Замвел» видаляє масляні та смоляні плями, знімає 
заяложеність, вироби стають водовідштовхуючими, 
набувають нового вигляду, яскравішого забарвлення.

Купуйте «Замвел» у господарських магазинах спо
живчої кооперації. Він подовжить вік вашого взуття 
та одягу.

УКООПТОРГРЕКЛАМА.

’: і і < і и

К о в з а. и в
Друзі! Що потрібно для 

того, щоб стати хорошим 
конькобіжцем! Перш за 
все завітайте до магази
нів спортивних товарів 
споживчої кооперації. 
Тут ви зможете вибрати 
ковзани. Для найменших 
—«Снігуронька». Тим, хто 
вчиться у спортивній шко
лі, — стрімкі, мов блис
кавки, бігові ковзани, а 
також сріблясті для фі
гурного катання. На будь, 
який сман, для будь-яко
го віку.

Щасливої вам дороги, 
ДРУЗІ, у великий спорт!

УКООПТОРГРЕКЛАМА.
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