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Повернення радянської

липня

в Сесійному за- 
відкрнлось ран-

району

партійно-урядової

У Москву 15 липня повернулась радян
ська партійно-урядова делегація, очолюва
на членом Політбюро ЦК КПРС, Головою 
Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіним. На 
запрошення Центрального Комітету Мон
гольської народно-революційної партії І 
уряду Монгольської Народної Республіки 
вона брала участь у торжествах, присвяче
них 50-річчю Монгольської народної рево
люції.

85 (1409)

СУБОТА

делегації
хлібороби
Голованівського

(ТАРС).

ДОСЛІДЖЕННЯ НА МІСЯЦІ
ПРОДОВЖУЮТЬСЯгорох на 48 гектарах,

Фото В. ЧОВПАКА.

жнивують

Наш фотокореспондент В. КОВПАК 
побував на полях колгоспу імені Вату
тина. Тут 4 агрегати косять на звал 
озйму пшеницю і підбирають валки 2 
агрегати. З 622 гектарів пшениці вже 
сьошено на звал майже половину пло
щі. Обмолочено 
пожнивні рештки скиртують.

На фото вгорі: кращий тракторист 
ВОЛОДИМИР ЧЕРН1ЄНКО, який що
денно жаткою «ЖРС-4,9» косить на 
звал по 25 — 28 гектарів озимої пшени
ці при нормі 19; внизу — агрегати ЯКО
ВА КИФОРЕНКА та ВОЛОДИМИРА 
ЧЕРНІЄНКА косять озиму пшеницю на 
звал. Праворуч — скиртування пожнив
них решток з гороху в тракторній брига
ді, яку очолює ГРИГОРІЙ КО
РОБКО.

Іесія верховної Ради Української PCP
14 липня з доповіддю «Про завдання 

Рад депутатів трудящих Української 
PCP у виконанні рішень XXIV з'їзду 
КПРС і XXIV з’їзду КГІ України» виступив 
Голова Президії Верховної Ради Ук
раїнської PCP депутат Ляшко О, П.

В обговоренні доповіді взяли участь 
депутати Бойно С. Н.—депутат від Дн- 
каньського округу Полтавської області, 
Васляєв В, О. — депутат від Врадіївсько- 
го округу Миколаївської області, Гуссв 
В. О. — депутат під Дарницького округу 
м. Києва, Луговський О. І. — депутат 
від Комуиарського округу Ворсшилов- 
градської області, Проценно Д. И. — де
путат від Великолепетиського округу 
Херсонської області, Миронов В. ГІ. депу
тат від Пролетарського-Калінінського ок
ругу Донецької області. Русин В. П. — 
депутат від Іршавського округу Закар
патської області, Желюн П. О. — депутат 
від Тульчинського округу Вінницької 
області,

На цьому ранкове засідання закінчи
лось,

На вечірньому засіданні 14 липня, яко 
проходило під головуванням депутата 
Білого М. У., Верховна Рада заслухала 
доповідь голови Мандатної комісії депу
тата Уланооа А. А. про результати пере; 
віркн повноважень депутатів Верховної 
Ради УРСР восьмого скликання.

Одноголосно приймається така поста
нова:

«Заслухавши доповідь Мандатної ко
місії, Верховна Рада Укрїнської Радян
ської Соціалістичної Республіки поста
новляє :

На підставі статті 32 Конституції Ук
раїнської PCP, відповідно до подання 
Мандатної комісії, визнати повноважен
ня 484 депутатів Верховної Ради Україн
ської PCP, обраних у всіх виборчих 
округах».

видання

1971 р.
грапського ОБКОМУ аксму

Ціна 2 коп.

З кожним днем ши
риться змагання моло
дих хліборобів на приз 
газети «Молодий кому
нар» «КРАЩОМУ МО
ЛОДОМУ ЖЕНЦЮ КІ- 
РОВОГРАДЩИНИ» та 
за право володіти Чер
воним прапором та вим
пелом обкому комсомол 
лу.

За підсумками першо
го дня змагань серед 19 
молодих комбайнерів 
НОВГОРОДКІВСЬКО г о 
РАЙОНУ попереду йдуть 
комсомолець колгоспу 
Імені XXII з’їзду КПРС 
МИКОЛА МЕЛЕШКО 
(скосив 15,7 гектара ози
мої пшениці, намолотив 
456 центнерів зерна) і 
комсомолець колгоспу 
імені Ульянова МИКОЛА

ШУЛЬГА (13,8 гектара, 
434 центнери зерна).

Серед молодих хлібо
робів БОБРИНЕЦЬКОГО 
РАЙОНУ першість впев
нено тримає комсомо
лець колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС ГРИГОРІЙ 
НАЗАРЕНКО, який на 
комбайні «СК-4» скосив 
61 гектар озимої пшени
ці і намолотив 1920 цент
нерів зерна. В активі 
комсомольця цього ж 
колгоспу БОРИСА СМЕ
ТАНИ — 50 гектарів та 
1602 центнери зерна.

Кандидат в члени 
КПРС з колгоспу «Друж
ба» ПЕТРІВСЬКОГО РА
ЙОНУ СЕМЕН ПИЛИП- 
ТІЙ зобов’язався скосити 
на звал 180 гектарів по
сівів ранніх зернових і 
намолотити тисячі

Далі тривало обговорення доповіді 
Голови Президії Верховної Ради УРСР

• депутата Ляшна О. П. «Про завдання 
Рад депутатів трудящих Української

• PCP у виконанні рішень XXIV з’їзду 
КПРС 1 XXIV з’їзду КП України», В деба
тах виступили депутати Заїчко О. Я. 
депутат від Уманського оігругу Черка
ської області, Пахомов І. В. — депутат 
від Орджочікідзєвського округу Харків
ської області, Бабич Ю. П. — депутат ' 
від Інгулецького округу Дніпропетров
ської області.

На цьому обговорення доповіді в дру- • 
тому питанні порядку денного припи
няється.

З заключним словом виступив Голова 
Президії Верховної Ради УРСР депутат Ляшко О. П.

Верховна Рада одностайно приймає 
постанову «Про завдання Рад депутатів 
трудящих Української PCP у виконанні 
рішень XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду 
КП України».

Сесія переходить до утворення і об
рання постійних комісій Верховної Ради 
Української PCP.

Від імені Ради старійшин заступник 
Голови Верховної Ради УРСР, депутат 
Білий М. У. вносить пропозицію про 
утворення, крім висе обраної Мандатної 
комісії, 16 інших постійних комісій 
Верховної Ради УРСР і їх кількісний 
склад. Ця пропозиція приймається одно
голосно.

Верховна Рада приступає до обгово
рення четвертого питании порядку ден
ного. З доповіддю про проекти Законів 
Української PCP про районну, про мі
ську, районну в місті Ради депутатів 
трудящих виступив перший заступник 
Голови Президії Верховної Ради УРСР 
депутат Стеценно С. О.

М '< ДР^ТН, ЄДНАПТЕСЯІ

КРАЩОМУ
МОЛОДОМУ

центнерів зерна. Вчора 
юнак рапортував: ско
шено 161 гектар посівів 
зернових на звал. Моло
дий комуніст колгоспу 
імені 50-річчя Жовтня 
цього ж району АНАТО
ЛІЙ КОСТЕНКО підібрав 
41 гектар посівів озимої 
пшениці і намолотив 
1380 центнерів зерна.

Потім головуючий оголошує заяву 
Голови Ради Міністрів УРСР депутата > 
щербицького в. В. про складення уря? ’j 
дом Української PCP повноважень перед, 
Верховною Радою УРСР,

Депутат Ващенко Г. І., який виступив 
за дорученням Ради старійшин, вноситА 
пропозицію прийняти заяву Голови Ра
ди Міністрів УРСР про складення уря
дом Української PCP своїх повнова
жень перед Верховною Радою, схвалити 
діяльність уряду Української PCP і до
ручити Раді Міністрів УРСР продовжу
вати виконання своїх обов’язків надалі 
.— до утворення Верховною Радою ново
го складу уряду Української PCP.

Член Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК KII України депутат Ше
лест П. Ю. за дорученням Центрального 
Комітету Комуністичної партії України 
пропонує призначити Головою Ради Мі
ністрів УРСР депутата Щербицького 
В. В. 1 доручити йому подати на роз
гляд Верховної Ради УРСР пропозиції 
про склад уряду Української PCP, 

Верховна Рада УРСР прийняла 
повідну постанову.

На цьому вечірнє засідання 
сесії Верховної Ради " 
скликання закінчується.

15 липня об 11 годині 
лі Верховної Ради УРСР _____ .___
нове засідання першої сесії Верховної 
Ради Української PCP восьмого скли
кання.

Голозує заступник Голови Верховної 
Ради УРСР депутат Соколов І. 3.

Почалось обговорення доповіді першо
го заступника Голови Президії Верхов
ної Ради УРСР депутата Стеценна С. О. 
«Про проекти Законів Української PCP 
про районну та про міську, районну в 
місті Ради депутатів трудящих УРСР»» 

(Закінчення на 2-й стор.).

пропозиції
від- 

першої 
УРСР восьмого

(ТАРС). Завершується восьмий місяць робо
ти автоматичного апарата «Лунодод-І». 14 
липня самохідний апарат вийшов з старо
го нратера діаметром близьно 200 метрів і 
після недовгого руху в західному напрямі 
зупинився на рівній площині за кілька де
сятків метрів від іншого кратера.

В сеансі зз’яз.чу, який проводився 15 лип« 
ня з 6 години до 7 години 24 хвилин мос
ковського часу, було одержано панорами 
цього нратера і, крім того, астропанорами« 
Було танож проведено вимірювання хіміч
ного складу грунту. Як звичайно, виконува
лись дослідження за допомогою рентгенів
ського телеснопа і радіометра.
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Сесія Верховної Ради Української PCP
(Закінчення. Початок на 1 crop.).

В обговоренні доповіді взяли участь: 
Давиденко М, С. — депутат від Сватів- 
ського округу Ворошиловградської об
ласті, Шоста и Г. Д, — депутат від Біло
церківського міського округу Київської 
області, Зайчук В. Г. — депутат від Ір- 
піяського округу Київської області, 
Туровий Ю. А. — депутат від Жовтнево
го округу Харківської області. Максимен
ко Д. п. — депутат від Кіровоградського 
округу Кіровоградської області. Побігу- 
Ця П. Т. — депутат від Ізмаїльського 
округу Одеської області.

Верховна Рада приймає рішення про 
припинення дебатів.

Із заключним словом виступив депу
тат Стзценко С, О.

Одноголосно приймається Постанова 
Верховної Ради Української PCP про 
введення в дію Законів про райоїпту і 
про міську, районну в місті Ради депута
тів трудящих Української PCP.

Верховна Рада переходить до розгля
ду п'ятого питання порядку денного. З 
доповіддю «Про проект Закону Україн
ської PCP про охорону здоров’я» висту-

пив міністр охорони здоров’я УРСР де
путат Братусь В. Д.

На цьому райкове засідання закінчи
лося.

На вечірньому засіданні головує Го
лова Верховної Ради Української PCP 
депутат Корнійчук О. Є.

Із співдоповіддю Комісій законодав
чих передбачень по охороні здоров’я 1 
■соціальному забезпеченню виступив го
лова Комісії по охороні здоров'я і со
ціальному забезпеченню депутат Шалі- 
мов О. О.

Потім почалось обговорення доповіді 1 
співдоповіді. У дебатах виступили: Че- 
модуроа T. М. — депутат від Ялтинсько
го округу Кримської області, Крижанов- 
ська І. І. — депутат від Жовтневого 
округу Дніпропетровської області, ЛІ- 
созий Т. Г. — депутат від Волочиського 
округу Хмельницької області, Кріпостняк 
Л. І. — депутат під Кринсопіпьського ок
ругу Вінницької області. Мельник М. О, 
— депутат від Зполбунівського округу 
Ровенської області.

Приймається пропозиція про припи
нення дебатів.

Верховна Рада одноголосно приймає 
постанову про введення в дію Закону 
Української PCP про охорону зД°Р<>в я.

Далі Верховна Рада приступає до за
твердження Указів Президії Верховної 
Раді« Української PCP, прийнятих в а&- 
ріод між сесіями. З доповіддю виступив 
секретар Президії Верховної Ради УРС* 
ДЄуказн *Презцдії Верховної Ради УРСР

Прелидн Верховної Ради Української 
PCP.

Слово надається члену Политбюро ЦК 
КПРС, першому секретарю Ще КП Ук
раїни депутатові Шелесту П. Ю. Від іме
ні ЦК КП Укоаїни він вносить пропози
цію, підтриману Партійною групою іРа
дою старійшин Верховної Ради УРСР, 
знову обрати на пост Голови Президії 
Верховної Ради УРСР депутата Лиш- 
на О. П. .

Верховна Рада одноголосно обирай 
Голо зо.го Поезидії Верховної Ради УРС- 
депутата Ляшка О. п, ._

Слово надається Голові Президії Вер-

ковної Ради Української PCP депутатов! 
Пяшкі/ Э п. За дорученням Партійної ?о^иУі Ради старійшин Верховної Р9да 
УРСР вій вносить на розгляд сесії про-

ХкраП'яІ'“,‘ “відпЖїо“ до° ВонивтучИ 
УРСР пропонується обрати першого за
ступника і заступника Голови Президії, 
«й^таря ПР««« ‘ J’ PCP1*’"'11' 
ВеоховноС Ради Українсько. PCP.И к.-пковна Рада одноголосно обирає 
Президію Верховної Ради Української 
PCP

Сесія переходить до утворення Уряду . 
УРСР — Ради Міністрів УРСР»

Голова Ради Міністрів У ’СР депутат

n-s=“« 

ВЗВ^оговчаРраца одноголосно затверджує 
стшад Ради Міністрів Української PCP.

Порядок денний вичерпано. На цьому 
перша сесія Верховної Ради .Українськім 
PCP восьмого екпчпання закінчила скою 
роботу. (РАТАУ).

суспіл fa- 
активну

науково-технічної 
широкого розлоа- 
засобів «насзвої ін-

Новини

(ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

жми

ірограмах радіо і 
фактичній попу-

ЗАСЛУЖЕНІ 
НАГОРОДИ

Колектив тзарйнницькрї ферми колгоспу «Пер
ше травня», де групкомсоргом Олена Шульга, 
вийшо.в переможцем у районному соціалістич
ному змаганні серед молодіжних колективів за 
перше півріччя. На корову тут одержано 1770 кі
лограмів молока, що на 270 кілограмів більше, 
ніж намічали. Відрадні успіхи мають Ліда Ховря- 
ецук та Варвара Пахомова. Вони надоїли на коро
ву відповідно 2221 та 2202 кілограми молока.

Друге місце — за молодими тваринниками 
Ульяновського відділку Маловисківського цукро- 
радгоспу, де групкомсоргом Тетяна Левчик. По 
фермі тут одержано 1576 кілограмів молока на 
корову. :

А комсомолка Ніна Грнгор'єва з колгоспу іме
ні 17-ї партконференції на відгодівлі великої ро
гатої худоби добилась щодобового приросту 720 
грамів. Серед молодих відгодівельників це най
кращий результат. Успішно справились із зобов'я
заннями всі сім комсомольсько-молодіжних ко
лективів тваринницьких ферм. Переможці наго
роджені перехідним Червоним прапором та гра
мотами РІ< ЛКСМУ.

В. ПОЛІЩУК, 
зав. оргвідділом Маловисківського 
РК ЛКСМУ.

На Заході зростає число 
теоретиків, що спеціалізуються 
на вивченні соціальних і полі
тичних процесів, ямі прохо
дять □ молодіжному середови
щі. Буржуазні соціологи і по
літичні діячі інколи намагаю
ться показати справу тан, ніби 
вся молодь в капіталістичних 
країнах зневірена, заражена 
цинізмом, її називають то «по
колінням ікс*, то «пропащим 
поколінням*. Модним стало та
кож тлумачення про аполітич
ність молоді, про те, що їй, 
мовляв, ворожі політичні і со
ціальні інтереси, що молоді 
люди замкнені в шкаралупі 
особистих турбот І переживань.

Всі дослідження, проведені <3 
останній час на Захдді, дали 
однаковий результат — молоді 
люди на можуть і не хочуть 
бути поза політиною, поза 
проблемами свого часу. Молоде 
покоління капіталістичних
країн осе чіткіше усвідомлює, 
що капіталізм давно перетво
рився о гальмо суспільного 
розвитку. Ось чому юнаки та 
дівчата беруть активну участь 
в широких народник виступах 
проти сійни, за демократію, 
мир та соціалізм.

З ржу я рік посилюється 
страйкова боротьба трудящих, 
в числі яких багато молодик 
робітників. Лише з 1985 по

ВИЗНАННЯ 
„ЯТРАНОЧКИ“

В Києві закінчився ІІІ-й республіканський кон
курс на крзще виконання бальних танців серед 
шкільної молоді України.

Відмінно виступив на ньому колектив бально
го танцю учнів 6—7 класів Палацу піонерів міс
та Кіровограда. Наш: земляки вибороли перша 
місце за виконання нозостзореного бального тан
цю «Ятраночка», який побудовано на елементах 
українських народних танців Кіровоградщини і з 
якому з елементами українських народних танців 
поєднується сучасна манера виконання. «Ятраноч- 
на» — перший створений на Кіровоградщині 
бальний танець.

За виконання «Ятраночки» колектив бального 
танцю учнів 6—7 класів Кіровоградського Палацу 
піонерів нагороджено дипломом і-го ступеня Мі
ністерства освіти УРСР.

Це — успіх не тільки виконавців, а й творців 
аЯтраночки»: авторів танцю — заслуженого діяча 
мистецтв УРСР А. М. Крязохижі та керівника сту
дії бального танцю Кіровоградського Палацу піо
нерів Б. А. Стрельбицькоі, художника В. Остапен- 
кз — автора ескізів костюмів, керівника оркест
ру заслуженого народного самодіяльного ансам
блю танцю УРСР «Ятрань» М. Кваші, який обро
бив музику танцю.

В командному заліку на цьому конкурсі Кірово
града вибороли восьме місце.

Ю. СТОРЧАК.

ВІД ЗДИВУВАННЯ...
1909 рік кількість учасників 
страйків в капіталістичному 
світі зросла з ЗО до 60 мільйо
нів чоловік. А кількість моло
дих страйкарів в розвинених 
капіталістичних країнах, згідно 
даних, що наводились і: пресі, 
зросла з 12 до 25 мільйонів чо
ловік.

За нещодавно опубліковани
ми даішмч ООН. молодіжні та 
студентські виступи охопили 
в 1963 році майже 50 країн 
світу капіталізму. З 1970 році 
масові демонстрації. мітинги, 
різні акти протесті' юнаків та 
діг-чат проти внутрішньої та 
зовнішньої політики буржуаз
них урядів пройшли приблиз
но в 60 капіталістичних краї
нах. Сотні акцій, які проводить 
молоде покоління, проходять 
зараз ло програмі всесвітньої 
кампанії «Юність викривав ім
періалі їм».

Аналіз усіх цих виступів по
мазує, щз неприйняття самої 
суті буржуазного суспільства 
сіає характерною рисою від
ношення значної частини су
часної молоді капіталістичних 
країн до дійсності, що її ото
чує. Але свою позицію в житті 
молоді люди визначають на
різному.

Одні лише протестують про
ти фальші, несправедливості, 
комерційного розрахунку а

людських відношеннях, 
протест їхній позбавлений 
якої-небудь ПОЛІТИЧНОЇ програ
ми. Тому, кидаючи виклик мо
ралі світу капіталу, вони зали
шаються його полоненими.

Таких людей називають на 
Заході «відкинутими». Інколи 
своєю поведінкою, що вихо
дить за рамки заіальнопрнй- 
нхтої моралі і що є в значній 
кількості випадків своєрідним 
гиразем протесту проти житгя 
буржуазного суспільства, вони 
дають офіційній пропаганді 
привід називати всю сучасну 
молодь «пропащим поколін
ням»: мовляв, у молодик лю
дей нема нічого святого за ду
шею. Права італійська газета 
«Корр’єре делла сера» пише, 
наприклад: «Бітники» викону
ють цілком визначену соціаль
ну функцію: в традиційному
суспільстві невеликі підконт
рольні дози безпорядку — це 
щс-сь богом дане, це клітини, 
лісі повинні породити «анти
тіла». Тому буржуазне су
спільство щедро надає цілі сто
рінки періодичних видань, ба
гато годин в програмах радіо і 
телебачення фактичній попу
ляризації цих явищ в молодіж
ному середовищі.

Але зовсім не одні пише 
«и-д кинуті* представляють сьо- 
годні молоде покоління в краї-

ВИСТАВКА
ТВОРІВ ЗЕМЛЯКА

З Кіровоградській кар
тинній галереї відкрито 
виставку тзорів урод
женця Кіровограда на
родного художника
РРФСР, члена-кореспон- 
дента Академії ми
стецтв СРСР Амінадава 
Мусійовича Канезського.

Те, що побачили відві
дувачі виставки — відо
ме багатьом: графіка, 
ілюстрації до публіци
стики М. Салтикова- 
Щедріна, М. Гоголя, до 
творів О. Толстого, 
С. Михалкоза, А. Варто, 
акварелі, які друкували
ся в журналах вОгонек»,

«Крокодил» аЮносгь». 
Всього демонструється 
близько 300 робіт.

А. М. Каневський — 
природжений сатирик. 
Найхарактерніша риса 
його творів — злободен
ність, бездоганна май
стерність. Теми заторові 
підказує саме життя

В день відкриття ви
ставки А. М. Каневськйй 
приїхав до Кіровограда. 
Його зітали секретар об
кому КП України Д. С, 
Сиволал, начальник об
ласного управління куль
тури Ф. О. Цигульський,

Ю. ЛЇВАШНИКОВ.

нах Заходу. Молоді робітники 
60-х років виросли в світі, що 
значно відрізняється від того, 
з якому проходила юність їх 
батьків Зони стали до свідомо
го життя з період бурхливого 
розвитку --------------------- ’------’
революції, 
сюдження 
формації.

Буржуазна пропаганда не 
пише прагне відвернути 
молодь вЩ політичної ді
яльності. Вона свідомо 
намагається завести її у світ 
пустих мрій, заумних теорій, 
патологічних викривлянь чи 
суто особистих інтересів. Як 
відмічає американський соціо
лог Хакслі «суспільству, біль
шість членів якого провадить 
значну частину часу на а 
реальному світі, а з якихось 
міфах та метафізичних фанта
зіях, такому суспільству буде 
важко чинити опір вторгнен
ню тик, кто буде ним управ
ляти*.

Гак. молодь все більш від
крито дочзтае проти існуючих 
капіталістичних порнрків. все 
більш активно бере участь в 
касових виступах проти со-

ц.’альної несправедливості, 
сигму, колоніалізму. Рук 
тесту прзг« війни у В'єтнамі 
став, наприклад, справжньою 
школою політичної бооогьби в 
багатьох капіталістичних краї
нах. в тому числі і в США. 
Буржуазні ідеологи досить не
охоче говорять про цю части
ну молоді, яка зовсім не «мов
чазна» і не «пропаща».

Зараз ми є свідками того, як 
розвінчується на Заході міф 
про аполітичність сучасної мо
лодої людини. Це розуміють і 
самі. апологети буржуазного 
суспільного ладу. Французький 
щотижневик «Насьон» був зму
шений визнати: «Марксизм ні
коли ще не був таким модним ' 
на -----
рад

Заході, особливо се- 
молоді, £ від чого за

німіти». Ця «німота» бур
жуазної газети Досить красно
мовна. Вона свідчить про те, 
що молодь Заходу все більш 
чітко усвідомлює своє місце 8 
загальній боротьбі за демокра
тичні перетворення 
ства і бере о ній 
участь.

Л. СОВО лев. (АПН)
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ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ
ГРОМАДСЬКИМ
Квог^дщин^. . , ДОБИВАЮТЬСЯ ПОЧЕСНОГО XX 
ІМЕНУВАТИСЬ ПУНКТАМИ ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ 
ВА ЗРАЗКОВОГО ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Зараз вже не дивина 
бачити написи: «Село 
Іразкового громад
ського порядку», «Під
приємство без право-

ти боротьбу 3 дрібни
ми правопорушеннями.

Перед судом грома
ди стали цього разу

Приємство без право- п’яниці, дебоширц ле- 
порушень». На Кірово- дарі Станіслав 3 Гм- 
Градщнні такшс сіл, за- горій К.. Дмнтоо Т 
подів та фабрик багато. Петро Б.. Гпигооїй л 
Одним з ефективних та їх «колеги»' по 
заходів по профілак- і 
тнці порушень правил : 
Соціалістичного спів
життя стали сільські 
Сходки. Одна з них 
Відбулася нещодавно в 
О, Світлопіллі Олек
сандрійського району.

Чому саме тут 1 са
мо зараз? Адже в селі 
вже протягом КІЛЬКОХ 
років не зареєстрова
но жодного карного 
влочину. Так, все вір
но. Та, мабуть, прий
шов час, кола громад
ськість пасе л е н и х 
пунктів повинна забу
вати про злочини і вес-

гослна каса не бездонна. Подарунків намаї 
— І реєстрації немає.»

Може й так. Хоч з цим но зовсім мож- 
Ьа погодитись.

Є й інше. Якщо відбувається якийсь об
ряд чи свято, його треба проводити за на
дісланим написаним і розписаним сцена
рієм,

А сценарії є різні. Одні хороші, з хоро
шими піснями. Інші ж... Ось один із сце
наріїв, який пропонує порядок офіціальної 
частини одруження. Все в ньому є. Є й піс
ні. Та які еони примітивнії Що скажеш про 
таку, в якій звернення до молодих:

<Хай сонце ясне 
Вам освітлює путь.

Бо прекраснії дні 
Вас в майбутньому 

»кдуть...»
А у кожному селі 

£ СВОЇ особливості, £ 
свої улюблені пісні, 
танці, звичаї. Чому їх 
не включити в сцена
рій?

Все, ззичайно, за
лежить од людей, од 
їхньої винахідливості, 
творчості.

ШКОЛІ, де був так 
прекрасно проведе

ний вечір - випуск, 
прийом у трудову 

сім’ю, більш не проводять такі вечори. 
Чому? Бо, мовляв, не всі юнаки і дівчата 
залишаються у селі, у колгоспі. Чи не див
ний аргумент? Хіба в цьому суть? Важлива 
інше. Важливо те, щоб молодь відчула — 
віднині вона поруч, у праці, у творенні із 
старшими. Важливо те, щоб вона — у місті, 
чи в селі — виконала наказ ветеранів — 
берегти Вітчизну, звеличувати її у праці.

Свято врожаю у тому колгоспі, про який 
ми писали, більш не проводиться.

— Вечір на Івана Купала? Вінки? Вогнища? 
Що це ще за новини? Це ж відродження 
дикунства!

Почуєш іноді й таке. І там, де почуєш 
таке іноді пливе молодь із села. (Звичайно, 
не тільки через це).

А вечори ж на Івана Купала справедливо 
відроджені, бо вони народні, бо вони пое
тичні, бо вони — свято краси і молодості. 
/Г ЕРЕД інших причин, чому у нас не завж- 

ди і не всюди нові обряди, свята при
живаються, хочеться назвати одну, може й 
найголовнішу.

У їх проведенні все ще панує компаній- 
щина. Почали добру справу, все організу
вали якнайкраще, провели, прошуміли та 
й забули.

Є ще одна причина. Повторюємо — асе 
залежить од людей. Не так рідко почуєш — 
клуб на замку. Отам, де він на замку, все 
згасло, немає ніякого вогника

Заспівувачами у проведенні, у оформ
ленні обрядів і свят повинні бути Будинки 
культури. І цілком зрозуміло, що допомогу 
мають їм подавати громадські організації 
і, □ першу чергу — чомгомольські.

Микола СТОЯН, 
член обласного літеоатупчо-’о об'єднання.А ЯКА ВАША ДУМКА. ШАІ-ЮВНІ ЧИ- ТАЧР ЧЕКАЄМО лнгтщ

|Ц| ЄНІ, як учителю, і нашим десятикласна* 
кам не забути урочистого випускного за

пора, що відбувся кілька років тому. 8ру» 
пенни атестатів про закінчення середньо! 
школи поєдналося із прийомом у трудову 
сім’ю.

Зал розцвітав букетами живих квітів. На 
сцені полум’яніли прапори сільради, кол
госпів, школи. І між ними один збережений 
у грози Великої ВІТЧИЗНЯНО! в’ЙНИ. До ви
пускників від райкому партії, від районної 
Ради депутатів трудящих сі щирим, теплим 
і задушевним словом звернувся завідуючий 
райвно Я. ф. Павленко. Ветерани воєн, пра
ці дали молоді наказ — берегти прапори, 
Вітчизну, звеличувати її в труді. Юнакам і 
дівчатам зручали пам’ятні подарунки, робочі костюми.

Молодь давала клятву — жиги по Іллічу, 
боротись по Іллічу, 
трудитись по Іллічу...

Запам’яталося ще 
одне із свят — свято 
врожаю, що відбува
лося з полі, просто 
синього неба, а стані 
тракторної бригади.

На обличчях, меха
нізаторів радість, ра
дість і в наших сер
цях. Молоді, гарно 
вбрані дівчата одяга
ють керівникам кол
госпу вінки із колос
ся пшениці. І звучать 
пісні, і • заучить слово, 
і а тому слові щира 
подяка славній ленінській партії, і магері- 
землі, і сонцю, що не пожаліло тепла, і 
рясним дощам, і буйним вітрам, що про
ганяли градові хмари, і найбільш — робо
тящим рукам, що виростили жито, пшени
цю і всяку пашницю...

На чєреоні хрестини зібралася вся ву
лиця. Свято розпочалось своєрідною пра
мовою голози сільської Ради депутатів 
трудящих Б. П. Синьоокого. Він читав па
м’ятну записку: «Ти, Оленио, народилася в 
той час, коли наша Батьківщина успішно 
будує комуністичне суспільство. Ти будеш 
жити і продовжувати спраау своїх батьків. 
Виростай же бадьорою, мужньою, щасли
вою, трудолюбивою...»

Та ми почали розмову не для того, щоб 
списати всі обряди, всі свята. Кожен в дум
ках продовжить те й сам, з приємністю 
згадавши малозисківську зустріч Нового 
року, і ятранські молодіжні вечори...
[Т’ УРБУЄ інше — чому не завжди і не 
А всюди вони приживаються?

Чому не зззжди і не всюди вони стають 
окрасою, поезією нашого життя?

Я звернувся із такими запитаннями до 
едно-о із секретарів сільських Рад.

Він усміхнувсь:
— Дужа важко відповісти.
Щоб йому було легше, я дав конкретніше 

питання.
— Скільки було весіль у вашому селі?
— За річ? Майже тридцять.
— Одружувались комсомольці?
— Звичайно. Наша молодь
— Скільки ж було урочистих реєстрацій 

в Будинку культури?
— Три.
— А останні двадцять сім?
— Останні — по-старому... Розписалися V 

сільоаді. В суботу — вечоринка у молодої. 
В неділю й понеділок — вачори у молодої й 
молодого. Дарування У вівторок — цигани 
і нури...

— Чому ж без урочистої реєстрації?
— Одна із причин — якщо колгосп виді

ляє подарунки. то урочиста реєстрація в 
Будинку культури відбувається. Але кол-

впорядкованим, 
боротися за 
звання: «Село 
культури 1 зразкового 
порядку»-, — записали 
світлопільці у своєму 
рішенні.

Жителі Світлопілля 
звернулися до всіх сіл 
І селищ Олександрій- 
Щинн розгорнути зма
гання за населені 
пункти зразкової пове
дінки І порядку, висо
кої культури.

У роботі сходки взя
ли участь 1 виступили 
депутат обласної Ради, 
начальник управлін
ня внутрішніх справ 
С. А. Шевченко, голо- 

Ради 
Т. Р.

будемо 
почесие 
високої

їх «колеги» по 
пляшці 1 неробству. Всі 
вони обіцяли односель
чанам зміните свою 
поведінку у громад
ських місцях і дома, 
кинути пиячити, пра
цювати чесно і сум
лінно.

Сільська 
Світлопілля 
вила повести неприми
ренну боротьбу з п’я
ницями, ледарями, дар
моїдами, всіма тими, 
хто заважає спокійно 
жити і працювати. «Ми 
і далі будемо робити М. Я. Таранова, кс. 
все для того, щоб наше госпникн, службовці.

- село було красивим, В. СТАНІСЛАВОВ,

сходка 
постано-

ва сільської
с. Світлопілля 
Кулибаба, заступник 
голови райвиконкому 

і. кол-

На фото: посланці братнього Узбекистану. Цього року вони закінчили 
педагої ічнии інститут в нашому місті 1 розпочинають самостійну роботу 

Фото А, САРЖЕЗСЬКОГО.

УВАГА!
ЦЕ НЕБЕЗПЕЧНО!
у СПЛЕСКАХ голубо? хвилі, в ошат* 
О' ному зеленому вбранні прийшло 

Очікуване літо, а з ним — захоплюю
чі туристські подорожі, піонерські 
Мандрівки, ігри у полі та лісі. Сотні 
Піонорських таборів І будинків відпо
чинку розкрили свої обійми для дітей 
І дорослих. Нині у нас робиться все 
для того, щоб літо принесло людям 
хороший настрій, міцний заряд ба
дьорості і здоров’я.

Але, увага! Зловісне відлуння вій
ни Ще подекуди дає себе знати і а 
Лісі, й на туристській стежині. Міни, 
«наояди, розривні та запалювальні 
Набої, що принишкли у грунті й 
Зберегли свої смертоносні якосг:, — 
ЦЄ велика небезчекл для здоров'я І 
Навіть для життя як школяра, там і 
дорослого. Про це не треба забувати.

Прикрі випадки, що трапилися ос
таннім часом □ Кіровограді та облас
ті, насторожують, змушують гозоритт» 
про небезпеку необережного повод
ження зі зброєю і вибухівкою ще 6 
ще раз.

...Це сталося у квітні цього року з 
«елі Губівці Компаніїасьчою району. 
Вісімнадцятирічний слухач КУРС'® 
Шоферів Анатолій Колесник знайшов 
«наряд, що залишився з часів війни, і 
Нинув його у вогнище. Чекаючи на 
вибух, причаївся. Вибух стався, здає
ться, все в порядку. Та лише Анато- 
8їй підвізся, як гримнуло щв_раз,

нявилося, снаряд був з подвійним 
Тривачем, А з результаті — тяжке 
поранення.

Ще трагічніша доля чекала на 
першокласників Куцеволізської се- 
Гньо? шкойИ Онуфріївського раио- 

Льоню Федеру, Васю Вербуна та 
батьків, Віля дороги хлопчики 

знайшли міну І почали н розбирати. 
Мабуть, їх ніхто не попередив, що 
Цього робити не можна- Вибух.- > 
батьки на все життя залишились з 
невтішним горем. .Дуже прикро, але з більшості ви
падків жертвами аід неооережнаго 
поводження з вибухівкою стають ді
ти та підлітки. І но лише зі своєї вн- 
й». Вчителям, викладачам профе
сійно-технічних училищ, ВСІМ, хто 
іиає справу з дитячими та молодіж
ними колективами, слід роз'яснюва
ти, що довге перебування у грунте

мін, снарядів, гранат, запалів, патро
нів так пошкодило їх, що вони мо
жуть вибухнути від незначного уда
ру, тертя, струшування, і навіть до
тику.

Отже, при виявленні вибухово-не
безпечних речовин треба бути дуже 
обережним, на підходити і не чіпати 
їх, а негайно повідомляти сільську 
Раду, органи внутрішніх справ, вій
ськкомати, правління колгоспів чи 
керівництво шкіл.

Керівникам колгоспів, радгоспів, 
підприємств, учбових закладів, орга
нам місцевої влади, комсомольським 
ватажкам, всім, хто першим дізнає
ться про наявність вибухово-небез
печних речовин, слід негайно забез
печити їх надійну охорону, огороди
ти, і чекати до прибуття спеціальної 
команди підоизників, на цо зробив 
у квітні цього року »китель міста Кі
ровограда т. Бойко.

Коли при спорудженні траншеї під 
водопровід біля його садиби по вули
ці Золодимирській було виявлено 
шість гранат, він огородив небезпеч
не місце і негайно повідомив з управ
ління внутрішніх справ. Протягом 
однієї - двох годин небезпеку було 
лінвідозано.

Піонерське літо з розпал!. Вчите
лям фізичної підготовки, виховате
лям, піонерським вожатим, працівни
кам туристських баз, будинків від
починку слід прозодити роз’ясню
вальні бесіди з піонерами та школя
рами, дорослими про правила, яких 
вони повинні дотримуватись при вияв
ленні вибухово-небезпечних речовин. 
Потрібно також пильно оглянути те< 
риторію, на ЯКІЙ розташовано піонер
ський табір чи інший оздоровчий 
заклад. Не слід і батькам, керівникам 
дитячих секторів при домоупраелін- 
нях забувати про небезпеку, яка мо
же загрожувати їх дітям I вихован
цям.

О. ЯЦЕНКО, 
начальник відділі' нолітмко-ви- 
ховної роботи УЗД Кірово
градського облвиконкому» ма
йор внутрішньої служби.

НАШІ СВЯТА 
І ОБРЯДИ

ЧАС, КОЛИ ДУ1Ш РАДО

ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

її ІД золошновим світлом 
ліхтарів твориться щось 

незвичайне. Біля плакучих 
верб грають троїсті музики. 
Близько тридцяти пар 
кружляють в українському 
танку. Десятки людей щіль
ним колом оточили стовп і 
весело підбадьорюють юна
ка, який позільно піднімає
ться по ньому, щоб діста
ти на самій маківці барвис-

час езято Івана Купала, 
Івана-траеника, зберігши 
колорит народного рктуг-лу, 
набуло нозого звучання. 
Червоною ниткою через 
весь обряд проходить ус
лавлення людей праці, зау
чить гімн праці і пісні, ос
півується наше сонячне 
сьогодення.

Т. П. Слоненка вітає гос
подарів — жителів селища

ДОЛИНЧАНН ПРОВЕЛИ СВЯТО ЛІТА

ту хустину. По березі став
ка розмістились володіння 
Водяника, Нептуна, Чорта 
болотяного, русалок. Непо- 
далін циганське шатро. На 
плотах, похитуючись на ле
геньких хвилях, плавають 
солом’яні діди.

На імпровізовану сцену 
піднімаються перший секре
тар Долинсьного райкому 
комсомолу Т. П. Слоненко I 
завідуючий райвідділом
культури В. П. Буряков.

— Сьогодні ми вперше я 
районі проводимо сяято 
Івана Купала — звертає
ться до присутніх 3. П. Бу- 
рякоз. — Купальські Ігри 
та обряди — одне з найста- 
родавніших свят. Купальни
ми урочистостями та ігра
ми наші предки виражали 
своє захоплення красою І 
благодаттю природи. В наш

Молодіжного, гостей, які 
прибули з найвіддапенішик 
населених пунктів району, 
з святом, розповідає про 
трудові здобутки комсо
мольсько? юні колгоспів 
імена Леніна, «Родина», 
цукрозаводу, комбінату хлі
бопродуктів

З веселою піснею до сце
ни підходить велика група 
дівчат і хлопців. Вони 
утворюють коридор, по яко
му швидко простує в ЗОЛО
ТІЙ короні дочка Сонця:

Я — Сонця і Землі дочка, 
я принесла вам свято літа,

Я подарую вам тепла, 
зелених трав, рясного цвіту.

Іванко мій, Купайлик 
мій, прилинь же 

росяним світанням.
І подаруй усім серцям 

вінок гарячого 
кохання.

Гучномовці розносять ме
лодійний голос дочки Сонця 
у найзіддзленіші куточки 
молодіжненсьного пляжу.

— Щоб був порядок на 
воді і на землі, в хороводі І 
танці нам потрібно обрати 
господарів свята, — пові
домляє дочка Сонця.

Ними ста оть комсомоль
ці з с. Гурівки Павло Зін- 
ченио та Ольга Доброгур- 
ська Свято продовжує
ться. Свято вирує.

Паяло оголошує, що дів
чата йдуть шукати квітку 
папороті, квітку щастя.

Є народне повір’я, що 
той, хто знайде квітку па
пороті буде щасливим. А 
якщо нвітку подарувати 
людям, то всі еони будуть 
щасливі.

Дівчата йдуть. В цей час 
на берег виходить Нептун, 
Водяник, русалки...

Свято продовжується за 
сценарієм, розробленим ра
йонною комісією по впровад
женню с побут ноаих свят 
і обрядів.

Дівчата повертаються. 
Вони знайшли квітну щас
тя і дарують її людям. І хоч 
ця квітка символічна, апо 
яким вогняним цвітом па
лають їхні очі. Вони дару
ють людям щастя. Вони 
щасливі, як і всі люди пра
ці — радянські люди, які 
своює сумлінною працею 
виковують своє щастя.

Пізно вночі закінчується 
гуляння. Синьо-зелений 
прапор — символ свята Іва
на Купала — вручається на 
зберігання секрет арені 
комсомольської організа
ції колгоспу Імені Леніна 
Валентині Книшовій. На 
зберігання до наступного 
Р°ку, до наступного Івана Купала.

М. ЧЕРНИІ11, 
працівник райгазети 
«Шляхом Ілліча».

с. Молодіжне
Долинського району.
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У селі Леніно Мало- 
висківського району від
крито міжколгоспний 
піонерський табір «Зо
ря». Відпочиває у цьому 
мальовничому куточку 
майже 120 дітей. Цікаві 
туристські походи, спор
тивні змагання, суспіль
но-корисна робота — все 
це надовго лишитеся у 
пам'яті дітвори.

На знімку: третій за
гін у поході.

Фото С. БРОВЧЕННА.

на теми моралі амвввні

ДНІПРО лагідно шепотів хви
лею, м'яке надвечір'я тихо 

спадало на маківки дерев. Пере
хожі сплесками сміху заполонили 
вулицю.

— Убили!
Раптовий зойк розірвав тишу, і 

шматки її німотно зависли над 
містом. Ні, то був не жарт. Кри
чала людина, життю якої загрожу
вала небезпека. Це підтвердила і 
поява машини швидкої медичної 
допомоги, сигнальні вогні якої 
залишили у випадкових свідків по
чуття незбагненності і безглуз
дості нині скоєного.

Так закінчилася ця історія. Мо
лодший брат ледь не став убив
цею старшого, і лише оператив
ність і майстерність лікарів вряту
вали життя тяжко пораненому 
Віктору Попову.

Але як же починалася вона, ця 
історія, що вклала ніж у руки не
повнолітнього Володимира Попо
ва? Які обставини змусили цього 
ще недавно звичайного у вихов
ному відношенні хлопця взятися 
за зброю? І де та першопричина, 
що породила велике зло у сім’ї?

Вона є. Це, як не сумно, батько, 
Валентин Васильович Полов, лю
дина, яка повинна скеровувати сі
мейний колектив, бути в ньому за 
приклад для синів і доньки. Люди
на, на яку і природа, і суспільст
во поклали велику відповідаль
ність за долю дітей.

Мабуть, важно знайти дитину, 
що не любила б свого батька, не 
прагнула б наслідувати його. Ад
же в незнайомому світі дорослих 
стільки цікавого. Ну, хоч би вмін
ня вести потужну машину, керу
вати верстатом, вміння отак по- 
дорослому міцно ставити ногу на 
землю, коли відчувається зріла 
чоловіча сила, до яної так прагне 
підлітон. І... вміння одним духом 
випити склянку горілки.

— Ух! — Володьна аж очі при
мружує, спостерігаючи батькову 
майстерність.

А Вітька, той дорослий, — один

порух, І він уже тягнеться видел- 
ною до кислого огірна, ловлячи 
схвальний батьнів і заздрісний 
братовим погляд.

— Козаки ростуть! — споглядає 
синів Валентин Васильович.

Володьна б і радий не ковтати 
гіркої, але ж так хочеться бути 
•■нозаком». Та й іцо батько скаже? 
Глузувати, мабуть, почне...

«Володимир Попов вчився пога
но, пасивний, мовчазний, уникав 
ровесників». Це з пояснень учите
лів СвітлОводської середньої 
школи № 4.

А раніше був звичайним хлоп
цем. Спорт любив, захоплювався 
радіосправою.

— Ось що, хлопці. Ви дорослі, 
за столом разом з батьком, то й 
допомогти, мабуть, треба.

Володька нерозуміюче кліпає 
очима, а Віктор хитрувато підмор
гує: він уже ходив з батьком вно
чі, приносили деякі речі з заводу, 
а потім продавали разом.

— Синку, — просила мати, — не 
треба, хай уже ті... — і втирала 
очі.

Деталі з шкільного техгурт
ка пекли Володьчині долоні. І не 
відразу хлопець наважився на це. 
Тікав з дому, ночував у підвалах, 
терпів батькові штовхани і глуз
ливі посмішки. Здавалося, що 
товариші знають про його намір, 
не розмовляв з ними, самотньо 
блукзв по місту.

... — Наливай, сину.

Вінтор позажно відкорковував 
пляшку, а Володьки немов і в 
хагі не було. Пожадливо слідував 
за батьком І старшим братом, вже 
звик до спиртного.

— Дай І йому.
Здавалося, посвітлішало, коли 

чоловіки у формі повели батька з 
хати. Припинилися сварки, весе
ліше дивилася маги. Але інерція 
була надто сильною. Хлопці звик
ли до чарки І добували гроші для 
цього будь-якими засобами.

Цього разу виручили ті ж 
деталі. Зібралися разом з то
варишами , в умовленому місці. 
Склянка пішла по колу. Коли вже 
напоїв залишалося обмаль, Во
лодька потягнувся «поза чергою», 

— Налий.
— Не дам!
— Батька немає, так ги госпо

дарюєш?
У руці молодшого блиснув 
ніж...

Сигнальні вогні швидкої допо
моги залишили у перехожих по
чуття тривоги і незбагненності 
скоєного.

— Встати, суд ідеї
Слухалася справа третього чле

на сім’ї Попових — Віктора. За 
крадіжку. Власне Віктор і зараз, 
мабуть, не вважає свій вчинок 
злочином. Хіба не мас права пов
нолітній відкрити квартиру по
други (П. Ф. Фоменко, 42 роки) 
ключем, який вона йому довірила, 
і взяти там гроші? Це не має зна
чення, кому вони належать. Сте
жина батька простелилася і стар
шому, Віктору.

...Над сім’єю Попових знову за
тьмарене небо. Повернувся з 
ув’язнення батько. Мати, Ольга 
Петрівна, з тривогою поглядає на 
дванадцятилітнього сина Валерія 
і доньку Таню. Яку долю готує їм 
батько? А треба, мабуть, ш,об 
турбота Ольги Петрівни стала 
турботою і 'міськкому комсомолу, 
і народної дружини міста, і комі
сії у справах неповнолітніх, і міс
цевих органів влади. Щоб Валерій 
не повторив долю старших братів, 
щоб виріс справжньою людиною.

В. Д1МІН.
м. Світловодськ.

А ФУТБОЛ

У СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ-ПОРАЗКА
Наближаються до кінця ігри першого нола чемпіо

нату країни з футбола серед команд другої ліги 
класу «А». Чим ближче до проміжного фінішу, тим 
гострішою стає боротьба за поліпшення свого тур
нірного станозища.

Ножний матч проходить напружено. Не становила 
винятку і передостання зустріч першого кола, яку 
кіровоградська «Зірна» провела позавчора в Сєвєро
донецьку з місцевим «Хіміном». Тривалий час жодній 
з команд не вдалося вийти вперед. За п’ятнадцять 
хвилин до фінального свистка судді матчу господарі 
поля забили у ворота кіровоградців єдиний гол, який 
і забезпечив їм перемогу.

«Зірці» лишилося провести ще одну зустріч в Ка
діївці з « Шахтарем».

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
«Гімнастика для дітей», 
<М). 9.15 — Новини. (М). 
9.30 — Кольорове телеба
чення для дітей. «Виставна 
Буратіно». (М). 10.00 —
«Сьогодні — День металур
га». Переклнн металургій
них підприємств нраїни». 
(М). (З включеням Магніто
горська, Челябінсона, Запо
ріжжя) 10.39 — Музичний 
ніосн. (М). 11.00 — Наша
афіша. (К). 11.05 — Теле
журнал «Комуніст». (Во- 
рошиловгоад). 11.45 — Ви
ступ міністра чорної мета
лургії СРСР І. П. Казанця. 
(М). 11.55 — Художній
фільм «Дика собана Дінго». 
(К). 13.30 — «Співуча ве

селка». Концерт. (Донецьк). 
14.00 — Виступ міністра 

кольорової металургії СРСР
П. Ф. Ломако. (М). 14.10 — 
Теленарис «Моя ВітІ/.івна». 
(Чернівці). 14.25 — Для 
школярів «Київські нашта- 
ни». (К). 14.55 — «Працею 
звеличені». (Запоріжжя). 
15.10 — Для воїнів Радян
ської Армії і Флоту. (Сім
ферополь). 15.40 — «Музич
ні зустрічі». (М). 16.10 —
«Міжнародна панорама». 
(М). 16.40 — Кольонове те
лебачення. «Клуб ніноподо- 
рожей». (М). 17.35 — «Три
буна письменника». (М). 
»8.00 — Новини. (М). 18.05 
— Кольорове телебачення. 
«Співає Дін РІД*. (М). 18.25 
— Спартакіада народів 
СРСР. (М). 19.45 - Кон
церт, присвячений Дню ме
талурга. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — 
Художній телефільм «Сага 
про Форсайтіп». 9 серія. «У 
зашморгу». 22.30 — Спар
такіада народів СРСР. (М). 
23.40 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.30 
— «У світі мистецтв». (Ки

шинів). 14.00 — Телефільм 
І. Нечуй-Левицькнй «Баба 
Параска та баба Палажка». 
(К). 14.10 — «Життя тан
цю». (М). 19 00 — Художній 
ф;льм «Сильні духом» 1 се
рія (К). 20.30 — «На доб
раніч, діти!». (К). 20.45 —
Фільм-спектакаль «Весіль
ні дзвони». (К).

ПОНЕДІЛОК, 19 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.10 —
Фільм-спсктакль «Мартин 
Боруля». (К). 12.45 — Те
лефільм «Варшавська ме
лодія» (Кіровоград). 16.50
— Наша афіша. (К). 16.55
— Телевізійний екран по
шани. «Герої п’ятирічки». 
(Миколаїв). 17.40 — Теле
вісті. (К). 18.00 — Для ді

тей. Мультфільм. (К). 18.15 —
«Ннига життя». Літератур
на передача. (К). 19.00 — 
П’ята Спартакіада народів 
СРСР. (М). 29.30 — Про

грама «Час». (М) 21.00 — 
Прем’єра художнього те
лефільму «Сага про Фор- 
саитів». Ю серія. «Ви- 
нлин». (М). 21.50 — «Пое
зія». У нас в гостях поете
са Б. Ахмаддуліна. (М). 
22.10 — П’ята Спартакіада 
народів СРСР. (М). 23.00 — 
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00
— Телевісті. (К). 11.10 —
ФІльм-спектакль «Мартин 
Боруля». (К). 17.05 — Но
вини. (М). 17.15 — Науко
во-пізнавальна програма 
«Природа і людина». (М). 
17.45 — Кольорово телеба
чення. Мультфільм. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.05
— Для школярів «Піоне-
рія». (М). 18.30 — Твор
чість народів світу. Пере
дача перша. (М). 19.00 — 
Спектакль Одеського драм- 
театру ім. Іванова. В пе
рерві — «На добраніч, ді
ти!». (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО і
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. і. МЕЧЛИКОВА ::

оголошує прийом студентів є

на 1971—1972 учбовий рік на такі факультети 1-

та спеціальності:
денне навчання: механіко-математичний (матема„

тика); фізичний (фізика, астрономія); біологічний
(біологія, фізіологія, зоологія і ботаніка); гсолого*
географічний (географія, гідрогеологія та інженери;)
геологія, геологія і розвідування нафтових та газо-
вих родовищ, спеціалізація — морська геологія);
хімічний (хімія); історичний (історія); філологічний'
(українська мова та література, російська мова ті}
література); романо-германсьКої філології (відділи
англійської, німецької, іспанської та французької •

філології); юридичний (правознавство).
Продовжується прийом студентів на заочне нав-

чання на спеціальності: математика, біологія, зооло-.
гія і ботаніка, географія, історія, російська мова і
література, українська мова і література, ромаио- >.

германські мови та література (французька, англій?
ська і німецька), правознавство.

Заяви про вступ до університету приймаються: на
денне навчання — по 31 липня, на заочне — по 31.

липня. * • •

Строй вступних іспитів: на денне навчання і дру- в’

гий потій заочного навчання — з 1 по 20 серпня. і
Місце складання іспитів — м. Одеса. . ,
Строк зарахування до складу студентів: на денне-

навчання — з 21 по 25 серпня, на вечірнє і заочне 7
навчання — з 21 по ЗО серпня.

Університет має гуртожитки та їдальні.
Заяви і всі необхідні документи направляти пощ-

тою або подавати особисто в приймальну комісію
університету на адресу: м. Одеса, вул. Петра Вели*
кого. 2.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ«
£

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ М’ЯСОКОМБІНАТІ /

оголошує прийом учнів на 1971 — 1972
і

навчальний рік
Училище готує робітників для м’ясної промисло- -

•
V

вості. Строк навчання 1 рік. Прийом заяв до 25 серп-
ня. Початок занять з 1 вересня.

Училище приймає юнаків віком від 15 років 6 мі- S

сяців і старших. Дівчат віком від 16 років 6 місяців І ('

старших з освітою 8 — 10 класів. Учні забезпечую-
ться спитендією в розмірі 18 карбованців та 3 кар-
бованці квартирних на місяць, триразовим безплат- і
ним харчуванням, спецодягом та Форменим одягом,
Гуртожитком училище не забезпечує, а розміщує {

учнів на приватних квартирах.
Вступники повинні подати ззяву на ім я директр- 'і

ра, автобіографію, документи про освіту та народ-
ження, довідку про стан здоров’я, 5 фотокарток
(3X4 см), довідку з місця проживання, характерне-

Адреса училища: місто Кіровоград, Обознівське
шосе, м’ясокомбінат. Дирекція.

___________________________________________

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ

УЧИЛИЩЕ № 10

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1971 — 1972 навчальний рік.

Училище готує кваліфікованих робітників для цук-
рової промисловості таких спеціальностей: апаратник
варки цукру — слюсар, центрифугувальник — елю-
cap; сатуратор—штукатур-маляр; оператор фільтрів—
штукатур-маляр; випарник — муляр; бригадир вапня-
но-випалювальноі печі — муляр; нвбирач дифузійних
ножів — електрогазозварник; оператор дифузії ■—
електрогазозварник; оператор дифузії — електрога-
зозварник; електромонтер; слюсар контрольно-вимі-
рювальних приладів і автоматики; набирач дифузій.
них ножів —— токар по металу; оператор дифузії —
центрифугувальник s столяр.

Учні, по закінченні училища, направляються на ро-
боту на цукрові заводи.

До училища приймаються юнаки і дівчата віком з
15-ти років, які закінчили 8,9, 10 класів без вступних
іспитів, за конкурсом оцінок, що вказані в документах
про освіту. До групи електрогазозварників приймаю-
ться тільки юнаки від 16 років, до групи електромон-
терів — юнаки й дівчата тиком від 16 років.

Учні забезпечуються безкоштовним триразовим
харчуванням, одягом, взуттям, постіллю і одержують
одну третину заробітку під час практики. Гуртожит-
ком D першу чергу забезпечуються сироти І діти ін
валідів Вітчизняної війни та праці.

Строк навчання 2 роки.
При училищі працює вечірня школа,
При вступі до училища слід подати заяву на імя

директора із зазначенням обраної спеціальності саі-
доцтво або атестат про освіту, паспорт чи свідоцтво
про народження, (якщо не виповнилось 16 років) ха-
рактеристику з школи чи з місця роботи, довідку ПРО 
стан здоров я (форма № 286), довідку з місця проти-
вання із зазначенням складу сім’ї, автобіографію | 6 
фотокарток (3X4 см).

Всі вступники проходять співбесіду 3 членами прий-
Мольної комісії, строки якої зазначені у виклику чи 
вказані особисто при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серпня, !•

Початок навчання — 1 вересня.
Адреса училища: селище Кепітанівка, Нсвомирго-

ЫоАС10КОГО РОЙОНу’ кіровоградської області, МПТУ

ДИРЕКЦІЯ.
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