
Сесія
Верховної Ради
Української PCP

28 липня у сесійному залі Верховної Ради УРСР 
відкрилася четверта сесія Верховної Ради Україн
ської PCP восьмого скликання.

Лід бурхливі оплески присутніх місця у ложах 
займають товариші О. Ф. Батченко, Г. І. Ващенко, 
І. С. Грушецький, Б. І. Дегтярьов, H. Т. Кальченко, 
І. К. Лутак, О. П. Ляшко, В. В. Щербицький, М. М. 
Борисенко, Ф. Д. Овчаренко, Я. П. Погребняк, В. О. 
Сслогуб, В. М. Цибулько, члени Президії Верховної 
Ради УРСР і уряду республіки.

Сесію відкрив Голова Верховної Ради УРСР депу
тат М. У. Білий.

Потім депутати заслухали доповідь Голови мандатної 
комісії депутата А. А. Уланова про перевірку пов
новажень новообраних депутатів Верховної Ради 
Української PCP.

Верховна Рада прийняла постанову про визнання 
повноважень депутатів Верховної Ради УРСР І. С, 
Грушецького та І. I. Церковного.

Одноголосно затверджується такий порядок ден
ний сесії:

1. Обрання Голови Президії Верховної Ради Укра
їнської PCP.

2. Про стан використання земель і додержання 
земельного законодавства в Українській PCP.

3. Про затвердження Указів Президії Верховної 
Ради Української PCP.

У першому питанні порядку денного слово на
дасться члену Политбюро ЦК КПРС, Першому сек
ретарю ЦК КП України депутату В. В. Щербицько- 
му, тепло зустрінутому присутніми. За дорученням 
ЦК КП України він вносить пропозицію, підтриману 
партійною групою Верховної Ради УРСР і Радою 
старійшин Верховної Ради УРСР, про обрання Го
ловою Президії Верховної Ради Української PCP 
депутата І. С. Грушецького.

Верховна Рада одностайно 
про обрання Головою Президії 
УРСР І. С. Грушецького.

Зі словами сердечної подяки за 
довір’я виступив член Політбюро 
Голова Президії Верховної Ради 
І. С. Грушецький.

(Закінчення на 2-й стор.).

приймас постанову 
Верховної Ради

виявлене високе 
ЦК КП України, 

Української PCP

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP 
ПРО ОБРАННЯ 
тов. ГРУШЕЦЬКОГО І. С. 
ГОЛОВОЮ ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Верховна Рада Української Радян
ської Соціалістичної Республіки по
становляє:

Обрати Головою Президії Верховної 
Ради Української PCP тов. Грушецько
го Івана Самійловича — депутата від 
Літннського виборчого округу ВІН
НИЦЬКОЇ області.

Перший заступник Голови Президії 
Верховної Ради Української PCP

С. СТЕЦЕНКО.
Секретар Президії Верховної Ради 
Української PCP Я. КОЛОТУХА. 
м. Київ,
28 липня 1972 року

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ,КРАЇН, ЄДПАИТЕСЯІ

ВІВТОРОК, 1 серпня 1972 рРік видання ХНІ 
№ 92 (1572).

КОГО ОБКОМУ АКСИУ

УДОСТОЄНІ ВИСОКОГО ЗІІАПІІЯ 
Володарі почесного титулу 
«Кращий молодий раціоналізатор України»

Під лозунгом «П’яти
річці — ударну працю, 
пошук і творчість моло
дих!» молодь республіки 
бореться за високопро
дуктивну працю, впро
вадження нових техніч
них і наукових досяг
нень у виробництво, мак
симальне вміле викори-

стайня техніки. Цьому 
сприяє широкий раціо
налізаторський рух се
ред молоді, що покли
каний зробити значний 
внесок у прискорення 
науково-технічного про
цесу в народному госпо
дарстві.

ЦК ЛКСМ України,

республіка;!-
ВТВР днями 

постанозу

Українська 
ська рада 
прийняла 
пра присвоєння почес
ного звання «Кращий 
молодий раціоналізатор 
України» групі моло
дих передовиків респуб
ліки. Серед них молоді 
творці Кіровоградщи- 
нп — електрослюсар

шахти № 3-біс комбіна
ту Олександріявуїілля 
Олександр Бульба та 
старший інженер заводу 
«Червона зірка» Віктор 
Погорелов.

Обласна молодіжна 
газета вітає вас, ша
новні товариші, з 
присвоєнням почесного 
звання і звертається з 
проханням поділитися на 
сторінках «Молодого 
комунара» про свій 
шлях в країну творчої 
думки.

ЗОЛОТА ВЕРШИНА „ЯТРАНЮ“
ПРИЗ 111 МІЖНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЮ-У САМОДІЯЛЬНИХ МИТЦІВ

.ч»х£<хч ■

Ч.

|т ЛОЩЛ дзвенить переможним мар- 
* * шем; «Все вище І вінце, і вище...» 
Ятранці кладуть до підніжжя пам’ятни
ка Сергію Ліиронопичу Кірову кошики 
яскравих ніжних і гордих квітів, які 
щойно їм піднесли вдячні кіровоградці.

Все вище і вище... Можливо, ор
кестранти цілком випадково зіграли са
ме цей марш: найліпше його викову-

ГРУШЕЦЬКИЙ
Іван Самійлович
ГОЛОВА ПРЕЗИДІЇ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР

Іван Самійлович Грушець- 
кнй народився 22 серпня 1904 
року в сім’ї сслянина-бідия- 
ка, українець, член КПРС з 
Х923 року, має вищу освігу.

Починаючи з 1922 року, 
очолював сільський комітет 
незаможних селян, працював 
секретарем, головою сільра
ди, з 1928 року — голова За
порізького райкомиезаму. 
Пізніше — завідуючий рай
фінвідділом, заступник голо
ви виконкому Васнлівг.ької 
районної Ради, голова ви
конкому Вслнкобілозірської 
районної Ради депутатів 
трудящих на Запоріжжі. З 
1937 року — секретар викон
кому Дніпропетровської об
ласної Ради депутатів тру
дящих.

В 1938 році тов, І. С. Гру- 
шецькою висунуто на керів
ну партійну роботу. Він пра
цює секретарем Дніпропет
ровської о, а з вересня 1939 
року — другим секретарем 
Івано-Франківського обкому 
КП України. В червні 1910 
року обраний першим сек
ретарем Чернівецького обко
му КП України.

В період Великої Вітчиз
няної війни тов. І. С. Гру- 
шецькнй на партійно-полі
тичній роботі у Діючій ар
мії — член Військової Ради 
40-ї армії, а згодом — член 
Військової Ради Степового 
та Другого Українського 
фронтів, має військове зван
ня — генерал-майор.

З 1944 року тов. І. С. Гру- 
шсцькнй — перший секретар 
Львівського обкому КП Ук
раїни. Потім вчиться на кур
сах академії суспільних наук

при ЦК КПРС, після закін
чення яких в 1950 році оби
рається першим секретарем 
Львівського обкому, в 1951 
році — першим секретарем 
Волинського обкому, а в 1901 
році — першим ... 
Львівською обкому 
раїпн.

В 1902 році тов. І. 
шсцькнй обирається 
тарем ЦК КП України, при
значається заступником Го
лови Ради Міністрів УРСР, 
головою Комітету партійно- 
державного контролю ЦК 
КГ1 України і Ради Міністрів 
УРСР. З 1960 року він голо
ва Партійної комісії при ЦК 
КІ1 України.

На XXII, XXIII, XXIV з’їз
дах КПРС тов. 1. С. Гру- 
шсцькнй обирається членом 
ЦК КПРС, починаючи з 
XVII з’їзду Компартії Ук
раїни — член ЦК КП Украї
ни. З 1962 року він кандидат 
у члени Президії, а з 1960 
року — кандидат у члени 
Політбюро ЦК КП України. 
На липневому (1972 р.) Пле
нумі ЦК КП України його 
обрано членом Політбюро 
ЦК КП України. Тов. І. С. 
Грушецький — депутат Вер
ховної Ради СРСР усіх 
скликань, депутат Верховної 
Ради УРСР першого, шосто
го, восьмого скликань.

За заслуги перед Батьків
щиною нагороджений чотир
ма орденами Леніна, орде
ном Жовтневої Революції, 
двома орденами Червоного 
Прапора, двома орденами 
Вітчизняної війни і ступеня 
і багатьма медалями.

секретарем
КП Ук-

С. Гру* 
секрс-

ють, але сьогодні тут, на площі Кірова, 
адресований заслуженому самодіяльно
му ансамблю танцю УРСР «Ятрань», 
він звучить символічно, передаючи оте 
стрімке сходження до вершин майстер
ності цього самобутнього талановитого 
художнього колективу.

Ще, здається, недавно троє ят
ранців вперше показали кілька 
танців за ментами нашої Батьків
щини. Це було в Англії, куди їзди
ли на гастролі наші митці. А потім 
острів Свободи — Куба, IX Все
світній фестиваль молоді і студен
тів у Софії, Франція. І ось III Між
народний фестиваль народного 
танцю в Угорщині. Радянський Со
юз представлений єдиним 
тивом — танцювальним 
лем «Ятрань».

Лін не були свідками того 
багатоборства, яке панувало 
валі, не бачили, чим саме . 
глядачі і захопили вимогливих ціните
лів народного мистецтва наші ятранці, 
про цс ми ще почуємо від них. Але 
нині — розділяємо радість справжнього 
тріумфу: «Ятрань» привіз на Батьків
щину головний приз Міжнародного 
фестивалю — «Золотий черевичок». Це 
щось більше успіху — навіть великого, 
успіху серед вимогливого глядача, успі
ху в далеких країнах. Здобуто визнан
ня, висловимось фігурально, на міжна
родній танцювальній арені і тому це, 
мабуть, вершина, до якої «Ятрань» 
ішов роками своєї невтомної роботи 
на ипгі народного мистецтва.

...Площа імені Кірова вранці ми
нулої суботи буквально зацвіла 
пурпурністю гвоздик і чистотою 
гладіолусів. Сотні кіровоградців 
прийшли сюди вітати своїх земля
ків, що своїм мистецтвом услави
ли рідну Кіровоградщину. На 
зустріч з ятранцями, що прибули 
з Угорщини, прийшли секретар 
обкому КП України Д. С. Сиволап, 
голова облпрофради Д. Т. Жмак, 
заступник голови облвиконкому 
Є. М. Чабаненко, другий секретар 
міськкому партії А. Д. Суханов, 
заступник завідуючого відділом 
пропаганди і агітації обкому партії 
І. П. Оліфіренко, голова виконко
му міськради Б. Г. Токовий, за
ступник начальника облуправління 
культури О. Т. Ткаченко.

Десята година ранку. До площі 
під'їздить автобус. Знайомі об
личчя! Скільки разів ми аплоду
вали їм у наших залах тут, вдома. 
Сьогодні вам, ятранці, оплески за 
те, що гідно захистили мистецьку

колек- 
ансамб-

Iворчого 
на фести- 
радували

честь нашого краю і всієї Бать-« 
ківщини.

— Ми розуміли, — говорить, пі-, 
дійшовши до мікрофону, керівник 
ансамблю, заслужений діяч мис- 
тецтв УРСР А. М. Кривохижа, що 
представляємо на фестивалі нашу 
рідну країну. Це була ще одна 
подія, яка дала можливість зай» 
вий раз пересвідчитись, що роз- 
квіт мистецтва і, зокрема, народ
ного, можливий лише у вільній 
країні, де все твориться для наро« 
ДУ-_ І тому ми глибоко вдячні на
шій партії, нашому уряду, радян
ським людям, які так безустанно 
дбають про духовний світ, мис
тецьке багатство трудового наро
ду. Свої творчі здобутки, нашу, 
перемогу на третьому Міжнарод
ному фестивалі ми присвячуємо 
наступному всенародному святу—* 
50-річчю створення Союзу PCP...

Валентина Вербова, солістка ан
самблю, підносить догори золо
тий черевичок. Ятранці схвильо
вані зустріччю.

— Спасибі вам, за ваше 
натхненне мистецтво, — говорить, 
вітаючи учасників ансамблю, сек
ретар обкому КП України Д. С. 
Сиволап. — А\н уважно слідкували 
за вашим виступом на цих відпо
відальних змаганнях і раді, що ви 
продемонстрували високу май* 
стерність, гарячу мистецьку при
страсність, велику любов до куль
турних здобутків наших радян
ських народів. Ваш приклад бла
готворно впливає на дальший роз
виток танцювального народного 
мистецтва не тільки в області, а й 
в усій республіці. Нових вам твор
чих вдач, нозих перемог.

Ятранців привітали також голова 
облпрофради Д. Т. Жмак, заступ
ник начальника обласного управ
ління культури О. Т. Ткаченко, від 
імені багатотисячного колективу 
заводу тракі орних гідроагрега
тів — голова комітету профспілки 
І. С. Четверня.

«Золотий черевичок» проплизає 
по колу, відбиваючи бризками 
вранішніх золотих променів.

В ОЛЕКСЕНКО.
Фото В. КОВПАКА.
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Сесія
Верховної Ради 
Української PCP 

(Закінчення).

Верховна Рада переходить до розгляду другого 
Питання порядку денного. З доповіддю «Про стан 
використання земель і додержання земельного зако
нодавства о Українській PCP» виступив перший за
ступник Голови Ради Міністрів У PCP H. Т. Кальчснко. 
Співдоповідь постійних комісій Верховної Ради УРСР 
по сільському господарству, по охороні природи і за
конодавчих передбачень зробив голова комісії г.о 
сільському господарству депутат М. С. Давнденко.

З доповіді і співдоповіді зазначалось, що надій
ним шляхом успішного виконання завдань, постав
лених XXIV з’їздом КПРС перед трудівниками сіль* 
ського господарства, є найраціоналзніше викорис
тання кожного гектара землі на основі дальшого 
піднесення культури землеробства, широкого впро
вадження комплексної механізації, меліорації, захис
ту грунту від вітрової і водної ерозії, застосування 
нових прогресивних методів його обробітку, здій
снення агролісомеліоративних та інших заходів.

В республіці досягнуто відносно високого рівня 
використання землі. За останні 10 — 12 років уро
жайність зернових зросла майже на 10 центнерів 
з гектара. Багато колгоспів і радгоспів, цілі райони 
вже збирають по ЗО—40 центнерів зерна, по 400 — 
450 центнерів цукрових буряків, по 200 і більше 
центнерів картоплі з гектара, вирощують високі 
врожаї кормових, овочевих та інших культур. В 
колгоспах і радгоспах республіки завершується 
впровадження науково обгрунтованих сівозмін, 
проводиться значна робота по будівництву ірига
ційних та меліоративних систем, хімічній меліорації 
кислих і засолених грунтів, поліпшенню природних 
кормових угідь, боротьбі з водною і вітровою еро
зією земель. Значно зменшилось вилучення земель 
для промислових та інших потреб. Проведено повну 
роботу по раціональному використанню земель лі
сового фонду республіки, загальна площа якого 
Становить близько 10 мільйонів гектарів.

Доповідач, співдоповідач і промовці, які висту
пили g дебатах, спинились на недоліках, що мають 
місце у використанні земельного фонду республіки.

В обговореному питанні сесія прийняла відповідну 
Постанову.

Верховна Рада Української PCP затвердила Укази 
Президії Верховної Ради УРСР, прийняті в період 
між сесіями.

На цьому четверта сесія Верховної Ради Україн
ської PCP свою роботу закінчила.

(РАТАУ).

вони
СЬОГОДНІ 
ПОПЕРЕДУ

«а*

. Кращому 
МОЛОДОМУ 

ЖЕНЦЮ
КІРОВОГРАДЩИНИ

_ _

Штрихи до портрета
сучасника

ВІКТОР ТКАЛИЧ з колгоспу пМаяк» Ново- 
українського району. СКОСИВ 171 ГЕКТАР, 
НАМОЛОТИВ 5535 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

ФЕДІР ДАВИДЮК з колгоспу імені Фран
ка Компаніївського району. СКОСИВ 227 
ГЕКТАРІВ, НАМОЛОТИВ 5520 ЦЕНТНЕРІВ 
ЗЕРНА.

МИКОЛА ЛЕБЕДКО з колгоспу імені 
Урмцького Компаніївського району. СКО
СИВ 201 ГЕКТАР, НАМОЛОТИВ 5063 ЦЕНТ
НЕРИ ЗЕРНА.

БОРИС УВАРОВ з колгоспу імені Ілліча 
Гайворонського району. СКОСИВ 140 ГЕК
ТАРІВ, НАМОЛОТИВ 4550 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

ВІКТОР ГРИГОР’ЄВ з колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Вільшаиського району. СКОСИЗ 
184 ГЕКТАРИ, НАМОЛОТИВ 4595 ЦЕНТНЕРІВ 
ЗЕРНА.

ВАСИЛЬ ШЕРЕМЕТ з колгоспу імені Фран
ка Компаніївського району, СКОСИВ 133 
ГЕКТАРИ, НАМОЛОТИВ 4503 ЦЕНТНЕРИ 
ЗЕРНА.

ВІКТОР КОКОРА з колгоспу «Росія» Ново- 
українського району. СКОСИЗ 135 ГЕКТА
РІВ, НАМОЛОТИВ 4201 ЦЕНТНЕР ЗЕРНА.

ВАСИЛЬ БРОЗИНСЬКИЙ з колгоспу імені 
Куйбншева Ульяновського району. СКОСИВ 
171 ГЕКТАР, НАМОЛОТИВ 4200 ЦЕНТНЕРІВ 
ЗЕРНА.

ЗРАНКУ ще парувала дорога 
після дощу, та піднялось 

сонце — і під ногами ніби ас
фальт, не грунтівка. Рая не по
мічала цих змін, поспішала. 
Здавалось, ще крок — і побі
жить. Хотілося якнайшвидше 
залишитись на самоті, заспо
коїтись. Настрій був зіпсова
ний, мабуть, на цілий день.

Все почалося з короткої су
тички з завфермою. Як і всю
ди, черговість процесів у них 
сувора: чистка, годівля, підго
товка апаратів, доїння, одер
жання кормів— І як би не ко
тів, одночасно доїти і прибира
ти, наприклад, не станеш. А тут 
маєш; завідуючий фермою 
Олександр Васильович Скляр 
ставить ледь не таку само ви-

езоїх руках, вона пояснює: 
«Машини доять.. — і уточни
ла, — вже три роки».
'’У РАЇ Китаєвої початок тру- 
ь дового стажу співпав з пе
реходом ферми на повну ме
ханізацію всіх робіт. На її очах 
монтували і налагоджували до
їльні установки, їй самій дове
лося вчитись доїти апаратами, 
усувати потокові поламки. І ні
хто тут не дивується, якщо мо
лода доярка в розмові скаже: 
«моя ферма», «пішла з свій ко
рівник». Робота, колектив, * 
яким усі турботи і радощі на
впіл, увійшли з її життя МІЦНО. 
Старші доярки заздрять:

—• Повезло тобі, Раю. Слідом 
за тобою і апарати прийшли не 
ферму, а зараз — позмінна ро-

Образа ; ~ ' ■
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ЮНІСТЬ 
ізикриває 
ІМПЕРІАЛІЗМ

СМЕРТЯМ 
НЕ БУТИ!

В Олександрійському районі 
Комітети комсомолу розробили 
цілий ряд заходів, що органі
зовані за програмою місячни
ка солідарності з боротьбою 
в’єтнамського народу проти 
агресії США. В Куколівському 
.сільському Будинку культури 
Комсомольські активісти разом 
'З культармійцями влаштували 
тематичний вечір «Юність ви
криває імперіалізм».

»..В залі всюди плакати —» 
»Геть руки від В’єтнаму!», «Фа
шизм не пройде!». А 8 фойє 
присутніх на вечорі зацікавила 
цистазка дитячої творчості, 
присвячена цій темі.

Заучить «Гімн демократичної 
Володі».

Завідуючий лекторською гру
пою обкому комсомолу Г. Ус- 
тимчук розповів юнакам та 
дівчатам про боротьбу молоді 
світу за мир. А тоді — лігера- 
турно-музична композиція. Ра
зом співали пісню «Бухенвальд- 
ський набат».

Вірші місцевих поетів К. Ко
лесникова та Ю. Негіна — теж 
про непримиренну боротьбу 
волелюбних народів землі за 
свою свободу.

І ще пісня — «Хотят ли рус
ские ВОЙНЫ?» А діти свою — 
«Хай завжди буде сонце».

Тематичний вечір закінчився 
піснею «Ніколи не бувати смор- 
тям», яку виконували всі при
сутні в залі.

А. КУЧИШКІНА, 
заступник завідуючого від
ділом пропаганди і культ
масової роботи обкому 
«ЛКСМУ.

АНАТОЛІЙ КРИВЕНКО з колгоспу імені 
40-річчя Жовтня Вільшаиського району. 
СКОСИВ 131 ГЕКТАР, НАМОЛОТИВ 3525 
ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА,

Є чому радіти бригадиру комсомольсько-молодіж
ної тракторної бригади колгоспу «Жовтень» Ново- 
миргородського району Василю' ЛУЗАНІВСЬКОМУ, 
якого ви бачите на ньому фото. Адже кожен корінь 
цукрового буряка уже важить 800—1200 грамів. На 
площі 198 гектарів механізатори зобов*я?алися одер
жати по 300 центнерів солодких коренів з гектара. 
Цей масив засіяли і обробляли Леонід Комаров, Іван 
Лабунський, Оланас Кваша, Михайло Орел.

Фото в, КОВПАКА.

могу. Рая разом з Надією Бах
мач тільки-но здали молоко І 
прийшли одрззу по дерть.

—- Я що, чекати вас буду? —' 
зустрів дівчат сердито завідую
чий, і закрив перед ними 
двері.

Потім були такі слова, що 
краще й не згадувати, а най- 
обидніше —- дві групи корів до 
самісінького обіду так і зоста
лись на неповному раціоні.

Під враження/л ранкового ін
циденту Рая йшла додому. 
«Тільки б нікого не стріти, — 
думала, — бо не витримає —1 
розплачеться». На зчулася, як 
дорогу перепинив голоза кол
госпу Іван Степанович Бенько. 
Розповіла йому все і з серцем 
вже закінчила:

— Піду з ферми! Завтра ж І 
на вийду на роботу! Вистачить 
з мене!

А назазтра Рая, як і чотири 
роки тому, з першими проме
нями вже була біля своїх ко- 
різ, за звичними справами. 
Іван Степанович, якому таж не 
спалося після 
заяви найкращої 
ненько зазітаз на ферму. Не 
діло, коли такі, я.ч ось ця за
пальна Раїса Китаєва, йтимуть з 
тваринництва, 
доярка — що 
будь-кому не довіриш 
ну апаратуру, 
лась, привітно і трохи оинува- 
то, мозляв, не судіть суворо, 
не можу-я без ферми.

Особиста образа... вона може 
найменше зіпсувати настрій І най
більше — вивести надовго Із звич
ної колії. Тоді перестаєш вірити у 
власні сили, опускаються руки, за
микаєшся сам у собі. Такому етапу 
піддаються люди слабодухі, з враз
ливим самолюбством. їх пізнають 
по виразу обличчя: «Мене не розу
міють — то зайве щось кому-не- 
будь доказувати». З образою ма 
душі нелегко жити. І як важливе, 
коли в таку голину, поряд опини
ться людина чуйна, добра. Дивиш
ся, й відтануло серце, зігріте друж
ньою увагою. І хоч Рая не вважала 
себе слабохарактерною, тоді побо
рото образу допоміг Іван Степано
вич. Вій говорив заспокійливо, обі
цяв розібратись, та запади пай- 
більш такі слова: «Не маєш права 
йти з ферми. Член депутатського 
посту- — довір'я яке тобі... Як же 
відповідати виборцям будеш?» Ска
зано було Із звичайною інтонацією 
і на докір ніби не схоже. Гак гово* 
рить друг другові. Так сказав кому
ніст молодому комуністові, «Ця 
маєш права»...

В «Книжці колгоспника» Раї- 
си Китаєвої стоїть єдиний 
пис: «Прийнята дояркою 
Ферму № 1» і дата —- 1968 
З її рідних в тваринництві 
хто не працював, першою 
шла вона. І не випадково._
кінчила школу, а тут якраз на 
ферму потрібні люди були. 
Порадилась дома, не запере
чили. Відтоді п’ятий рік пішов. 
Струнка, чорноока, Рая й зараз 
схожа на старшокласницю. Бі
лий халат і така ж хустка роб
лять її ще більш тендітною. На. 
віть рукам може позаздрити1 музика. Вловивши погляд «а

категоричної 
доярки, ра-

Зараз хороша 
інженер в цеху: 

доїпь-
А Рая лосміха-

33- 
на 

рік.
ні- 
П(- 
За-

бота, не тс, що колись —- без 
вихідних...

Сміється у відповідь:
— Ніби зараз уже все вирі

шено«
«Он зовсім недавно на збо

рах знову про корми говори
ли», — це вже подумала.

За думками прийшли згадки. 
Несподівано все якось поча
лось для Раї. Вкрай розгуби
лась, коли голова виборчої ко
місії вручив посвідчення депу
тата сільської Ради. «Чи справ
люсь?» — майнуло тривож
но. — Сім’я, робота*. Це було 
понад рік тому. І з того часу 
неспокійні турботи з'явились у 
молодої доярки.

Виклик на першу сесію сільської 
Ради особливо схвилював > запам'я
тався. Напередодні підійшла до 
зоотехніка Леоніда Леонідовича Ко* 
валя, теж депутата, який саме го
тувався виступати.

— Знаєш, Раю, всі твої зауважен
ня повторю. Не заперечуєш?

— Про те, шо шифер треба на ко
рівники? Що ізолятор пора будува
ти?... А можна? — запитала з сум
нівом, бо вважала, що асе то спра
ва тільки їх ферми.

— Не тільки можна — треба. І 
обов'язково.

Від Імені депутатського посту 
ферми зоотехнік тоді виніс на обго- ! 
вороння сесії невідкладні проблеми 
їх господарства. А Рая Кнтзєва 
слухала І жалкувала про те, що 
можна було 6 ще й про поповнення 
стада нагадати, і про...

ТТЕСПОКІЙНИЙ
Раї — про це 

ють всі. Як тільки 
почались перебої з постачан
ням кормів, на зборах вона 
перша підняла тривогу.

— На цей період минулого 
року надої вищими були, — 
сказала. — А чому? Бо один 
трактор — на п’ять корівників. 
Дощ пішов — ось і не встига
ють возити корми.

Підтримали доярки, напосіли 
на завідуючого і зоотехніка, до
помогло відрззу.

За перше півріччя у Раї гаї» 
напарниці Клаадії Василівни Ко
валенко найвищі надої від групи 
корів. Але це не заспокоює, бо 
знає, не все поки зроблено, 
чого бежалось. Сьогодні на 

' ферм: є ща малі проблеми — 
одноденки і такі, що й за мі- 

, сяць не вирішиш. І є заповітна 
мрія. Вона десь там, на само
му денці, вкладається в один 
вислів: «Догнати найкращу
доярку області Люб/ Фато- 
•енко».

На прощання бажаю Раї ус
піхів в усіх її планах. А вона і 
на прощання —. зі своїм неспо
коєм:

— Було б добре, коли б ро* 
сотою молодих депутатів кра
ще цікавились коа\ітєти комсо
молу. Щоб ми відчували, чиї 
ми представники в сільських, 
районних і міських Радах.

О БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосп імені Куйбніпевв 
(Голопківка) Олександрій
ського району.

харзктер у 
добре зна- 
нещодзвно

—,
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ЧУТТЯМ БРАТЕРСТВА
ЗАВЕРШИЛОСЯ ПЕРЕБУВАННЯ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ДЕЛЕ

ГАЦІЇ ТОВАРИСТВА В’ЄТНАМСЬКО-РАДЯНСЬКОЇ ДРУЖБИ НА ЧО
ЛІ З КАНДИДАТОМ У. ЧЛЕНИ ЦК ПАРТІЇ ТРУДЯЩИХ В'ЄТНАМУ 
ДІНЬ ТХІ КАН.

Другого дня в'єтнамські друзі 
побували в супроводі директора 
заводу «Червона зірка» К. С. Нур
иева у піонерському таборі під
приємства, де на честь гостей від
булася урочиста піонерська лі
нійка.

Захоплена турботою про під
ростаюче покоління в нашій краї
ні, Дінь Гхі Кан розповіла піоне
рам про життя в'єтнамських ді
тей.

Після зустрічі в таборі — поїзд
ка в Знам'янський район. Тут де
легації був влаштований прийом 
в міськкомі партії. Перший секре
тар Знам'янського міськкому КП 
України 8 Г. Кузнецов розповів 

гостям про працю і відпочинок 
трудящих району, про їх досягнен. 
ня в боротьбі за колгоспний до
статок.

Гості з особливою увагою слу
хали розповідь про місто заліз
ничників. Адже ось такі невтомні 
трудівники рейкових доріг достав
лять на в'єтнамську землю ванта
жі з Радянського Союзу, який по
дає братерську допомогу ДРВ.

— Це запам'яталося нам на
завжди, — поділилася від всіх 
членів делегації Дінь Тхі Кан сво
їм враженням від відвідання 
пантазіївського колгсспу імен» 
Дзержинського. Гості побували у 

колгоспному Палаці культури на 
мітингу трудівників села, присвя-» 
ченого місячнику радянсько-в’єт« 
намської дружби і солідарності з' 
боротьбою л'єтнамського народі, 
проти агресії США.

Боєць народного загон Ву Ткї 
Доан була цього дня у постійному 
оточенні дітей, молоді. Симпатії 
до цієї мужньої молодої жінки 
були конкретним виявом братер
ської солідарності. Отак Ішли ву
лицями села, взявшись за руки 
Ву Тхі Доан і її юні друзі з укра
їнського села Пантазіїеки.

На мітингу виступили голова 
колгоспу В. Г. Алиньков, учасниця 
Великої Вітчизняної війни В. 
Макарова, секретар парторганіза-. 
ції Я. С. Петленко та інші. Вони 
таврували ганьбою американських 
агресорів, вислозлюзали братер
ське почуття до народу героїчно
го В’єтнаму. З великою увагою 
слухали пантазіївці розповідь про 
боротьбу в'єтнамського народу за 
сзою сзободу і незалежність, з 
якою виступила Дінь Тхі Кан.

Гості з ДРВ побували у сім’ях 
колгоспників.

23 липня делегація відбула з Кі- 
ровоградщини. В'єтнамських дру
зів проводжали секретар обкому 
КП України Л. Г. Кравченко, за
ступник голови облвиконкому 
Є. М. Чабаненко, заступник заві
дуючого відділом пропаганди і 
агітації обкому партії І, П. Оліфі- 
ренко, другий секретар міськкому 
КП України А. Д. Сухачоз, пред
ставники громадськості міста Кіро
вограда.

Делегація Товариства п’єтпамо-радянської дружбі» з ДРВ 
па чолі з кандидатом в члени ЦК Партії трудящих В’єтнаму 
тов. Дій Тхі Кан побувала в місті Знам’янці ти колгоспі 
Імені Дзержинського Знам’янського району.

На фото вгорі ліворуч: дорогі в’єтнамські гості на ву 
лицях Знам’янки, вгорі праворуч — так знам’янчаїї'і всюди 
зустрічали посланців ДРВ. Внизу — квіти від щирого серця.

Фото В. КОВПАКА,
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А ВТОБУС поминув Аврамівські ліси, 
в'їхав у зелений тунель 1 знову ви

рвався у широкий степ. Далеко, далеко, 
аж на небокраї завиднілися високі будо
ви Кіровограда — ТЄЦ. елеватор...

Попереду мене сиділо двсс дівчат, — 
тихо, але жваво розмовляли між собою. 
Вони верталися до міста. Обоє — з від
пустки. Перша поспішала до невідклад
них справ у заводському комітеті ком
сомолу. А друга...

Давайте послухаємо її саму:
— Відпустки мені лишилося ще п’яп» 

днів, але не втрималась, їду. Там можна 
вмерти від нудьги... Така нудьга, осе 
обридло — і річка, і гайок, і книжки.

— Помогала б мамі у городі, на госпо
дарстві!

— Все зроблено. Та й мама в мене 
добра — нічого не дас робити, каже ж, 
ти відпочити приїхала...

Я дивувавсь. Найкращий час, відпустка, 
І раптом — сірість, нудьга... Чому? Мені 
згадалась інша, звичайна, але дуже по
вчальна історія.

Мій товариш, комбайнер Григорій, одного 
разу прийшов додому, пообідав, потім одяг
нув синю нейлонову сорочку, випрасоваиї 
чорні штани. В кімнату залетів його синок, 
учень сьомого класу Володька.

— Ти в юма, тату?
— Як бачиш. Закінчив ремонт комбайна. 

Комісія прийняла його, поставила п’ятірку.
— Ти збираєшся кудись в гості?
— НІ, чекав тебе. Ти, здається, маєш вільну 

квилину?
— Не хвилину — годину.
— Вільний і я. Підем разом!
— Куди?
*— Недалеко. Поподорожусмо нашою вули

цею. Я тобі розповім чимало про неї.
— Про пашу вулицю? і Що ж у ній цінено

го? Вона ж звичайна сільська вулиця?
— Помиляєшся, друже!
ї sonn пішли. Бат .ко розповідав, якось не- 

•звично, в його голосі чулось усе: і радість, 
t печляь, І гнів, І хвилювання, й біль.

— Ось, Володько, будиночок. Хатинка, 
Скоро піде вона... Та я її не забуду ніколи. 
Тут збиралися перші комунари. Зразу в 1І29 
році тут бідняки організували першу комуну. 
Було їх чотирнадцяті, родии... В тому числі Г< 
сім'я мого батька, твого лі да. Хатину палили 
куркулі, комунарів залякували, стріляли в 
•их, топтали їм поле, труїли коней, побили 
перший трактор, а вони вистояли. За ними 
пішли й інші трударі. А комуна називалась 
«Ленінські сходи»... В хаті напроти жила 
прекрасна людина, хлопець, якого любили псі. 
Перший секретар комсомольського осередку. 
Його вбили куркулі. Сидів біля вікна, читав 
книгу, схилявсь на підвіконня й заснув. А 
його з одріза — була така куркульська 
зброя...

— За поворотом, де тон ясени, живе, ти 
знаєш, дідусь Никифор. Він наш перший ор
деноносець. Орден Леніна дала йому Вітчиз
на за працю... Біля колодязя з журавлем, 
тігаа Марія. Вона виховала трьох синів — 
Героїв Соціалістичної Праці. Одного нагоро
дили за вугілля, другого за море, третього sa 
ноле! А у цієї хати, о цієї сім’ї — доля дужо 
печальна. Коли в Німеччину на каторгу гна
ли двох дівчаток-підліткіе, батько кинувся з 
аилами до катіж. Його вбили, сбили й мдтір, 
! дівчаток. Лишилась найменша, була у ко
лисці, люди вихопили з вогню. А будинок за 

пею мав гучну славу. Вночі в хуртовину з су
сіднього села, де стояли наші, прийшли роз
відники і захопити весь німецький штаб...

— Та коля, Володько, говорити про Велику 
Вітчизняну війну, — продовжував батько, — 
то захищати Батькіпщипу з нашої вулиці пі
шли сто вісімдесят три чоловіки. Сорок шість 
не вернулись з фронгів...

ДЕЩО хлопчина чув, знав, але тепер 
перед ним у новому світлі, у повноті 

своєї слави постала його вулиця. Він 
слухав, затамувавши подих... і коли еони 
підійшли на околицю, де починалась 
брукоаанз дорога на Кіровоград, Во
лодька сказав:

відпочивати. З ким?
— Тату! Чому ти раніше не розповів 

мені про нашу вулицю?
— Ги б раніше і не зрозумів усього. 

А тепер ти виріс...
— Спасибі, тату! Копи в тебе буде 

вільний час, не забувай про мене!..
Вільний час! Про нього розмова цілком 

слушна. Це питання надзвичайно важ
ливе, надзвичайно хвилююче, саме про 
нього говорили і двоє дізчат в автобусі, 
і батько й син!

В. БраніцьісиЙ, кандидат Історичних 
наук, старший викладач Кіровоградсько
го педагогічного інституту ім. О. С. Пуш
кіна, правильно наголошує у статті «Твій 
вільний час», опублікованій в «Молодо
му комунарі», що головне полягає вто
му, щоб найбільш доцільно використо
вувати цей час.

Додамо: і цікаво, і мудро, і приємно.
Додамо: щоб і він залишав у житті 

людини хвилюючий спогад, слід.
Приєднуємось: щоб і він піднімав усіх 

кожного разу ще на одну сходинку 
вище.

1 вертаємось до винесених у заголовку 
питань: Як проводити вільний час? 
З ким?

Бо ж вільний час кожен із нас вико
ристовує по-різному. Один захоплюється 
спортом, інший рибалкою і полюванням, 
третій читає книги, четвертого не віді
рвеш від телевізора... Сотні захоплень. 
Відповідаючи на питання —- як? з ким? — 
ніяк не минеш взаємовідносин старших 
І молодших поколінь. Та й, з рештою, 
читачі «Молодого комунара» — молодь, 
що в майбутньому буде батьками, та є < 
читачі «Молодого комунара» .— батьки, 
що мають дітей.

І тому відповідь може бути лише од

на: разом. Но завжди, але в переважній 
більшості випадків разом.

Я завжди жалію маленького хлопчика 
із картини художника К. Успенського 
«Не взяли на рибалку». Батько із стар
шим сином з вудочками йдуть на річку, 
а в меншого опущена голова. Його не 
взяли...

Мені доводиться часто подорожувати 
серед рідних степів. Коли я підходив до 
Котозського лісу, зупинивсь. Мене зди
вувала не краса природи, не могутні ду
би, що нахилили своє віхтя до води, на 

срібний став, — на галявинці серед кві
тучих трав стояв автобус. В ліс у неділю 
на відпочинок приїхали робітники, служ
бовці із Кіровограда. Молоді чоловіки, 
жінки. Чоловіки сиділи на березі з ву
дочками, жінки готували «стіл». І що бу
ло особливо приємно — з ними були й 
діти. Ліс аж дзвенів від дитячих голосів! 
Скільки в малечі буде вражень! Як на
п'ються їхні груди цілющого повітря? 
Скільки вони, міські діти, зроблять від
крить у дивосвігі природи!

А могло ж вийти й по-іншому. Батьки 
сказали б дітям:

—- Погуляєте з бабусями вдома. А ми 
хоч раз поїдемо й без вас!

А могло ж вийти й по-іншому!
Дівчинка прибігла в дім, побачила ма

му, що прийшла з роботи. Мати 
вільну годину і вирішила спочити, 
горнула журнал.

— Мамо! Мамко? Як"я скучила 
бою! Почитаємо разом!

— Вічно ти морочиш гояоау. Іди й гу
ляй собі, бачиш — я читаю!

Коментарі зайві. Це, звичайно, рідкісні 
випадки. Але ніколи не забуваймо, що 
частину вільного часу ми лозинні відда
вати обов’язково своїм дітям. Обов’яз
ково! І цим самим ми навчаємо їх теж 
берегти найдорожче —• час, назчасмо 
доцільно, мудро, вміло, цікаво, з корис
тю використати його.

В одну Із шкіл нашого району прибуло хо
роше поповнення. Офіцер — відставиш«. Він, як 
кажуть, самовіддано служив, похитнулось йо
го здоров’я, лікарі порадили: чисте повітря, 
спокій, відпочинок. Мав пін па те повне пра
во, Та йшов він вулицею І завернув па дитя
чі голоси. Иа вигоні хлопчаки ганяли м’яч. 
Грали у футбол. З ранку до вечора. Офіцер 
похитав головою. Та не пройшов, ие обманув 

мала
Роз-

за to-

хлоп’ят. Став їх тренером. А потім організу
вав і оборонні гуртки. І всі діти полюбили 
його, хоі і не підозрювали про те, що він 
навчив їх доцільно використовувати свій віль
ний час.

Тітка з-за типу спостерігала зовсім дивне: 
батько вранці в трусиках біг па річку. Купа
тись (приїхав із великого міста на місяць у 
відпустку). Дивувало тітку інше: за батьком 
бігло і п’ятирічне заспане хлоп'я.

Тітка не втрималась і обурено сказала бать
кові:

— Си нелюд! Дитині б ще спати, а ви йо
го будите — і в холодну воду!

Батько розсміявсь:
— У пас вільний час- і ми разом зміцнюємо 

своз здоров’я! Правда. Валерко?..
Микола Григорович ЖерновиГі з Новомнрго- 

родшинн організував у Кам’янській восьми
річній школі гурток юних охоронців природи. 
І свій вільний час діти тепер знають, як про
вадити і кому його віддати...

Та коли ми, хай і неповно, дали відповідь 
па питання — як? з ким? — лишається ще . 
тне, надзпичайно важливе.
Тії 4 ВМІЄМО працювати. Про це крас

номовно говорить небувалий злет, 
розквіт нашої країни, коаса наших справ. 
Комуністична партія і Радянський уряд 
приділяють велику увагу відпочинку тру
дящих. Море і гори, ріки й гаї, Палаци 
культури — все для послуг відпочиваю
чого трудівника...

А от чому б не поставити комсомоль
ському комітетові школи, колгоспу пи
тання: як ви, комсомольці, провели ви
хідний день? Де були, як відпочивали, 
які враження він залишив?

Чому б комсомольському комітетові 
школи, колгоспу разом з громадськими 
організаціями села не організувати екс
курсію в робітниче місто? В найближчий 
ліс? До ріки? До пам’ятних місць?

Хіба не цікаві наші вулиці, наші села, 
наші міста? Кожна екскурсія, кожна по
дорож підносить кожну людину на схо
динку вище. Перед нею розкриваються 
і простори, і люди, будови Вітчизни. Пе
ред нею розкривається велич Батьків
щини,

І хоч прикро, але від правди ні де не 
дінешся. Спробуйте «викроїти» машину 
для екскурсії в колгоспі влітку у вихід
ний. Ще б чого не було? — скажуть 
вам! — Зараз же гаряча пора — жни
ва...».

А як це потрібно!
Згоджуємось з В. Браніцьким: вільний 

час наших людей, молоді — не приватна 
справа, а золотий фонд радянського су
спільства.

Продовжимо розмову. І не тільки роз
мову. Життя людини мас бути цікавим 
у всьому — в роботі, в побуті, у вільно
му часі. S3

м. стоян, 
вчитель Панчівської середньої шко
ли Ноьомпргородського району.
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Щодня до редакції надходять листи від наших читачів, в яких воші 
діляться новинами, розповідають про життя трудових колективів, про 
хороших людей. В них — тепло людських сердець, мрії і щирі подяки. 
От і цього разу мн пропонуємо читачам добірку із поштової скриньки.ТРЕТІЙТРУДОВИЙ

Сонце ще тільки піднімається з-за 
обрію, а у бійців студентського буді
вельного загону <Карпатн-72> із 
Львівського ордена Леніна Держав
ного Університету ім. І. Франка вже 
починається трудовий день.

Сніданок, лінійка. Підведено під
сумки минулого робочого дня, і хлоп
ці знову поспішають па об’єкти. Пра
цюють дружно, самовіддано, відга
няючи втому дотепним жартом. І 
важко виділити заспівузачів у робо
ті. Можливо це Іван Друзяк із фі
зичного, або Коли Яаенко, майбутній 
юрист...

На очах мешканців Устинівкн рос
туть об’єкти. Незабаром місцеві жи
телі зможуть дивитись широкоекран
ні фільми у новому кінотеатрі на 
400 місць.

Популярністю у населення кори
стується студентське ательє «Спаси
бі», де ремонтуються побутові прила
ди, агіткультбригада, яку очолює 
Зоряв Кемеровський.

І. ЧАБАН ЮК, 
комісар львівського виїздиого 
штабу студентського будівель
ного загону.

дітей і виховують у лих справжню 
любов до майбутньої професії.

М. ЛІСОВА.
с. Люїііиевате,

Голованівський район.ЗАВЖДИЗ ДІТЬМИ
В мальовничому куточку нашого 

села розташувались ясла-сад. Щоран
ку ми приводимо сюди своїх малят, 
і передаємо їх до рук виховательки 
Матко. Привітна і ласкава з малята
ми, вона робить усе, щоб малечі бу
ло добре. Вже до приходу дітей при
готує іграшки, продумає, чим запов
нити їхній день.

Вона завжди з дітьми, уміє їх заці
кавити, навчає добре поводитись, 
добре ставитись одне до одного. А 
тому малеча дуже любить свою ви
ховательку.

Л. КУШПІЛЬ.
с. Хмельове,
Маловисківський район.

•РЯЗАНСКИЕ М АДОННЫ

ВАСИЛЬКОВЕДЕМАШИНУ
— /Мамо! До нас приїхав наш май

стер навчання! — очі сина заясніли 
радістю.

1 от я побачила двадцятий’я гиріч- 
ного наставника нашого сина із 
олександрійського профтехучилища 
№ 1 Головатюка. Він розповів про 
успіхи і труднощі в навчанні Василь
ка, порадив, на що потрібно зверну
ти увагу в його вихованні.

А потім:
— Готуй, Васильку, машину. По

їдемо до Мельника.Радощам хлопця 
не було меж. Він швидко впорався, 
сів за кермо. І машина покотила вули
цями рідного села.

— Бабусюі Глянь-бо, наш Василь
ко сам веде машину, — гукає діт
вора.

А на душі батьків так тепло і ра
дісно. Хочеться подякувати праців
никам училища, які навчають наших

НА
вістрі ;П ЕРА

Стіннівка «Комсомольського про
жектора» Долинського комбінату хлі
бопродуктів стала дієвим органом. 
На вістря пера «прожектористів» по
трапляють бракороби, порушники 
трудової дисципліни, прогульники.

Ось і в останньому номері сатирич
ним олівцем затавровано прихильни
ків «зеленого змія» — робітників бу
дівельної бригади А. Попова, О. Гай
дая та інших, що «відсвяткували» 
день заробітної плати по-своєму. Ці 
торе-трудівники з’явились на роботу, 
ледь тримаючись на ногах.
' Не проходять «прожектористи» і 

повз факти розкрадання державної 
власності. Часто в складських примі
щеннях з’являються листівки «КП», 
в яких розповідається про иедосгой
ну поведінку окремих працівників.

Штаб «Комсомольського прожек
тора», його активісти, — Віталій Рад
ченко, Людмила Єрьоменко, Надія 
Поліщук, — користуються заслуже
ним авторитетом робітників комбі
нату.

С. МАТУСЯК, 
член бюро Долинського райкому 
ЛКСМУ.

Музыка А. Долуханяна

Ты встаешь, как из тумана, 
Раздвигая грудью рожь. 
Ты к нему навстречу, Анна, 
Белым лебедем плывешь. 
Мягких трав великолепье, 
Тишина у тон тропы...
Но глухой разрыв над стспыо 
Поднял землю на дыбы.

Уходят эшелоны, 
И ты глядишь им вслед, 
Рязанская мадонна — 
Солдатка в двадцать лег.

И уже в дожди косые 
Под прощальный перестук 
Стали женщины России 
Горькой памятью разлук. 
На продымленных перронах 
Да с грудными на руках 
Наши матери и жены
В русских вязанных платках.

И матери, и жены, 
Дорогие без конца...
Рязанские мадонны — 
Прекрасные сердца.

Не изменят, лгать не станут 
И у смерти па краю.
Встань меж ними равной,

Апиа, 
Твой солдат погиб в бою.
И какой па свете мерой 
Нам измерить эту боль, 
Пожилой солдатки веру 
В невозвратную любовь?

Пустая стынь перрона, 
Далекая верста...
Рязанская мадонна — 
Российская звезда.

Слова А. Поперечного.
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ПОГОДА В СЕРПНІ
У серпні цього року середня місячна тем

пература повітря в республіці очікується 
18т-23 градуси, в південних областях 21 — 
23 градуси (вище норми на один градус).

Місячна кількість опадів становитиме в 
Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій 

. областях та в південній половині Вороній- 

. ловградської області ЗО — 45 міліметрів 
-(менше норми), у Миколаївській, Одеській, 

Херсонській, Кримській областях (крім 
південного берега Криму) — 20 — 40 мілі
метрів (менше норми, місцями норма); на 
решті території республіки кількість опадіз 
очікується 50 — 90 міліметрів, місцями 
100 — 140 міліметрів (норма, місцями біль
ше норми).

На початку і в середині місяця очікує
ться змінна і значна хмарність, коротко
часні грозові дощі, більш істотні — у двад
цятих числах, а в західних областях — 
наприкінці місяця; у південних областях —

в першій половині місяця буде переважно 
суха погода, у другій половині місяця — 
короткочасні дощі і грози.

Жарка погода очікується в першій, третій 
і останній п’ятидеиках: температура повіт
ря вночі 15 — 20 градусів, вдень — 26 — 31 
градус, у південно-східних областях 31 —ч 
35 градусів, в решті часу — вночі 10 — 15, 
вдень 18 — 23 градуси, на півдні і сході 
УРСР — 25 — 27 градусів.

На південному березі Криму середня мі
сячна температура повітря буде близько 
норми (23 — 24 градуси), місячна кіль
кість опадів менше норми.

На початку місяця, близько двадцятих 
чисел і наприкінці місяця пройдуть корот
кочасні дощі з грозами.

Денні температури — 24 — ЗО градусів, 
а в кінці другої і третьої декад — 29 — 34 
градуси.

3. СКОТАРЕНКО, 
начальник українського бюро погоди.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ВІВТОРОК, ! СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Повили. (М). 9.45 — Для
школярів. «Піонерія на мар
ші». (Перм). 10.15 — Худож
нії) фільм. «Один шанс із ти
сячі». (М). 11.30 — Для школя
рів. «Творчість юних», (М). 
12.15 — Кольорове телебачен
ня. Програма документальних 
фільмів. (М). 12.55 — Новини. 
(М). 17.00 — «В ефірі - 0-1». 
(К). 17.30 — «Команда шху
ни «Піонер». (Донецьк). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
«Поезія». (М). 18.30 — «Потен
ціал Сибіру». (М). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Кінофестиваль, 
присвячений 50-рІччю утворен
ня СРСР. Художній фільм. 
«Директор». 1 серія. (К). 20.45 
— «Па добраніч, діти’.». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Спортивна програма.

(К>. 22.30 •— Вечірні нови
ни. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 — 
Художній фільм «Дівчинка і 
луна». (М). 18.00 — Реклама, 
оголошення. (К). 18.30 — Для 
дітей. Телефільм «Диво-зер- 
нятко». (К). 19.00 — Чемпіо
нат СРСР з футбо.та. «Дина
мо» (К). — «Спартак» (М). 
(К). 20.45 — Концерт. (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Іраклій Аидронішков 
розповідає». (ЛІ). 22.30 — Ко
льорове телебачення, «Запро
шення до танцю». Концерт, 
(ЛІ). 22.55 — Новипн. (М).

СЕРЕДА, 2 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нови
ни. (ЛІ). 9.45 — ФІльмн-ла-
уреатн V Всесоюзного конкур
су телевізійних фільмів. «Лю
дина і морс». (ЛІ). 10.30 — Ху
дожній фільм «Рудий». (М), 
11.55 — «Комуніст і час». 
(Вільнюс). 12.20 — Кольорове 
телебачення. «Ваша думка». 
(ЛІ). 13.15 - Новини. (М). 17.00
— Телефільм «Родом із ком
сомолу». (К). 17.30 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Олівсць-малювсць». (К). 18.00
— Тележурнал «День за 
днем». (Кіровоград). 18.40 — 
«Потенціал Сибіру». (М). 19.15
— «Кіномистецтво Країни 
Рад». Художній фільм «Осо
бисто відомий». (М). 21.00 —

Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
«Літературні бесіди». (ЛІ). 
22.05 — Кольорове телебачен
ня. «Російський романс». (ЛІ).
22.35 — Спортивна програма, 
(М). 22.55 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.40 — 
«Російська мова». (Л4). 17.25 — 
Для школярів. «Відповіді па 
тисячу «Чому»? (ЛІ). 18.00 — 
Фільм-концсрт «Наші мело
дії». (К). 18.30 — Реклама,
оголошення. (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(Київ з включенням Кіровогра
да). 19.30 — Концерт-вальс. 
(Одеса). 20.15 — Програма пе
редач. (К). 20.20 — «Телеекран 
пошани на жнивах». (Харків). 
20.50 — «11а добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Новини кіноекра
на*. (К). 22.45 — Вечірні но
вини. (К).

ЧЕТВЕР, З СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (ЛІ). 9.45 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. «Умілі 
руки». (М). 10.15 — Художній 
фільм «Хуторець у степу». 
(М). 11.45 — Програма доку
ментальних фільмів. (М). 12.20 
— Концерт. (ЛІ). 12.50 — Но
вини. (ЛІ). 17.05 — «Наука — 
сільському господарству». (М).
17.35 — Для школярів. «На 
приз клубу «Нептун». (ЛІ). 
18.00 - Новини. (М). 18.10 — 
«Турботи овочівників». (Кіро
воград), 13.25 — Телефільм.

(Кіровоград). 1Б.40 — «Потен
ціал Сибіру». (ЛІ). 19.10 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(Київ з включенням Кіровогра
да). 19.30 — «Дужий, чистий 
голос». До 90-річчя з дня на
родження Я. Купали. (К). 
20.00 — До 50-річчя утворення 
СРСР. Концерт державного 
ансамблю пісні і танцю нагір
ного Карабаха Азербайджану. 
(Донецьк). 20.45 — «На добра
ніч, діти!». (К). 21.00 — Про
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — Кі
нофестиваль, присвячений 
50-річчю утворення СРСР. Ху
дожній фільм «Директор». 
II серія. (К). 22.45 — Вечірні 
новини, (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.05 - 
«Сільські обрії». (Харків). 
17.35 — Телефільм «Вони за
лишилися молодими». (К). 
18.00 — Реклама, оголошення. 
(К). 18.30 — Музичний фільм 
«Композитор Радіон Щедрій». 
(К). 19.00 — Програма пере
дач, оголошення. (Кірово
град). 19.10 — «Кіномистецтво 
Країни Рад». Художній фільм 
«Надзвичайне .доручення». 
(М), 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. «Музиканти наших 
днів». (ЛІ). 22.35 — Спортивна 
програма, (М). 22.55 — Нови
ни. (ЛІ).

Про можливі аміли в про
грамі вас повідомлять диктори 
радіо 1 телебачення.

,3 •МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

316050 ГСП, Кіровоград-50, аул. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу ком. 
єомольськоіо життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від. 
ділу листів і масової роботи та Інших відділів -» 2-45-36.

Друкарня Ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресї, м. Кіровоград, вул, Глілкн, 2.

ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

на 1972—1973 навчальний рік 
на спеціальності: 

тракторист-машиніст широкого профілю. Сірок на
вчання — 2 роки. Приймаються юнаки і дівчата ві
ком 15 років 6 місяців, що мають освіту за 8, 9 і 10 
класів;

тракторист третього класу. Строк навчання — 1 рік. 
Приймають юнаків і дівчат віком 17 років;

тракторист третього класу. Строк навчання — 6 
місяців. Приймають юнаків і дівчат віком 17 років;

шофер-слюсар. Строк навчання — 1 рік, Прийма- 
ють осіб віком 17 років і старших;

шофер-слюсар. Строк навчання — 8 місяців. Прий
мають звільнених у запас із Збройних Сил СРСР, І 
При _училищІ_ організовано консультпункт Устинів- 
ської заочної середньої школи, до учні можуть за
очно вчитися у 8, 9, 10 та 11 класах загальноосвіт
ньої школи. ,

До заяви на ім я директора школи вступники до
дають направлення радгоспу або колгоспу, свідоцт
во про народження (або паспорт), документ про ос- : 
віту, характеристику зі школи, довідку про стан 
здоровья,' довідку з місця проживання, довідку про 
склад сім і, 6 фотокарток (3X4 см).

Учнів забезпечують безплатним харчуванням, 
спецодягом, гуртожитком.

Учні одержують стипендію в розмірі 10 карбован
ців на місяць, сімейні — 20 карбованців на місяць, 
а звільнені о запас — 76 карбованців*

Документи приймаються щодня. Початок занят« : 
*- у міру комплектування груп.

Адреса училища: Устинівський район, селище Тн<* 
тульське.
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