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НАРАДА В ЦК КП УКРАЇНИ
. ЗО травня в Центральному 

Комітеті КП України відбула
ся нарада керівників ряду мі
ністерств, відомств і організа
цій, відповідальних працівників 
.Укрпрофради і ЦК ЛКСМУ, 
редакторів республіканських 
газет і журналів з питань під
готовки до святкування 50-річ
чя Комуністичної партії Ук
раїни.

З повідомленнями про про-

ведену роботу і заходи, які 
будуть здійснені у зв’язку з 
знаменною подією в житті 
всього українського народу, 
виступили: відповідальний ре
дактор газети «Радянська Ук
раїна» А. К. Рябокляч, відпо
відальний редактор газети 
«Правда Украины» В. Я. Сіро- 
баба, голова Комітету по ра
діомовленню і телебаченню 
при Раді Міністрів УРСР

М. Л, Скачко, перший заступ
ник міністра культури УРСР 
В. М. Єфременко, начальник 
Головного управління кінофі
кації і кінопрокату Комітету 
по кінематографії при Раді Мі
ністрів УРСР Л. Я. Загород- 
шок, голова правління товари
ства «Знання» УРСР, член-ко- 
респондент АН УРСР М. Є. 
Сивачепко, голова Комітету 
по пресі при Раді Міністрів 
УРСР М. К. Білогуров, міністр 
вищої і середньої спеціальної 
освіти УРСР 10. М. Даденков, 
віце-президент Академії наук 
УРСР, академік АН УРСР І. К

Білодід, відповідальний редак
тор журналу «Комуніст Украї
ни» Я. Ю. Пашко, секретар 
Укрпрофради Л. К. Шендрик.

На нараді виступив канди
дат у члени Політбюро, секре
тар ЦК КП України Ф. Д. Ов
чаренко, який поставив перед 
ідеологічними установами, ор
ганами преси, радіо і телеба
чення ряд практичних завдань 
у зв’язку з підготовкою і про
веденням 50-річчя Комуністич
ної партії України — одного з 
бойових загонів славної КПРС.

(РАТАУ).

СКІЛЬКИ
ДАРУНКІВ? 
200!'

ДО 50-РІЧЧЯ
ЛЕНІНСЬКОГО
КОМСОМОЛУ УСМІШКА

Комсомольські організації нашого ра
йону готуються гідно зустріти 50-річні 
іменини Спілки. Серед тих, хто сьогодні 
ступив в перемогу першозаспівувачів 
ювілейного змагання — молоді залізнич
ники локомотивного депо. В ньому ко
лективі — переважно комсомольці. їх 
близько 200.

До молодих залізничників часто при
їздять делегації з українських степів, з 
Народної Болгарії та Чехословаччини. 
Показувати є що.

Нсщодаоно, при підведенні підсумків со
ціалістичного змагання, комітет комсомолу ви
знав переможцем — колону І. С. Дерипаса. 
Вона - перевезла 70 великовагових поїздів. 
Це значить 25 тисяч тонн народногосподар
ських вантажів. Це значить 10 тисяч кіловат- 
годин зекономленої електроенергії.

Перше місце виборола колона, де ке
рівником громадський інструктор, деле
гат XX з’їзду ЛКСМУ — Валерій Ліпа- 
тов. Ці перевезли 142 поїзди і зеконо
мили 8 тонн дизельного масла.

За високі виробничі показники міській! 
комітет комсомолу нагородив локомо
тивне депо грамотами МК ЛКСМУ.

о. крюк, 
зав. оргвідділом Знам’янського 
МК ЛКСМУ.

НАД МОРЕМ

Фото А, БУДУЛЛТЬЄВЛ.

То було давно. А, здається, ніби вчо
ра, Над Табурищем ще не злітали чай
ки, в піщаний берег не била хвиля мор
ська. І все ж село вже не мало колиш
ньої тиші: гуркотіли важкі автомашини, 
розверталися висотні крани, туди-сюди 
снували дівчата з теодолітами. Будува
лася Кременчуцька гідроелектростан
ція, І ось в цьому коловороті металу, 
серед смаглявих облич, зазвучав горн. 
Подалася на той згук дітвора.

Збиралися на зеленому майданчику. 
Ходили на прогулянки і екскурсії. З 
кожним днем хлопчиків і дівчаток ста
вало все більше й більше. А коли. Оле
на Костянтинівна Равілова оголосила про 
створення гуртків художньої самодіяль
ності — не знайшлося такого, хто б не 
записазся.

Через кілька тижнів діти виступили 
перед гідробудівниками з першим кон
цертом.

Тепер у дітвори був двоповерховий 
котедж. Робота кипіла в ньому, як і там, 
у батьків, над Дніпром. А згодом ~ 
просторе приміщення Палацу культури 
імені В. І. Леніна.

В чотирнадцяти гуртках дитячого сек
тора назчаються шити, вишивати, ма
лювати, вірно і виразно босідузати в 
колі друзів, колекціонувати марки, гра
ти в шахи... І ще багато-багато цікаво
го, корисного!

Якось до Палацу культури завітали 
працівники телестуд’ї для перегляду 
концерту. Діти розуміли, який екзамен 
їм треба витримати: адже вимогливих 
режисерів студії не так то просто зди
вувати...

Почався концерт.
Було помітно, як спливала суворість з 

втомлених гостей.
Посипалися запитання:
— Хто ставить ці гарні танці?
— Хто шиє костюми?
— Хто так /лайстерно театралізує піс

ні, підбирає репертуар?
Так, це було визнання.
Ось на сцен: танцювальний спектакль 

«Ріпка». В залі — малеча з дитячих сад
ків. При допомозі хореографічних кар
тинок, барвистих костюмів йде розпо
відь.

В згорблених, повільних рухах артистів 
діти пізнають дідуся і бабусю, внучку, 
непосидющу Жучку. А ще — чистюлю 
Кішечку, метелики і безліч фіалок та 
конвалій. Коли з’являється негативний 
герой — Ховрашок — зал не витримує:

— Не спи, Жучка!
— Ховрашок з’їсть Ріпку!
Закінчується спектакль, а ми ще чу

ємо:
— Яка добра внучка!
Олена Костянтинівна не лише завідую

ча дитячим сектором. Вона — непога
ний хореограф. Кожен танець не просто 
калькується з того чи іншого колективу, 
а створюється місяцями, інколи — ціли
ми роками. Не заради непотрібної пом-

СЬОГОДНІ
МІЖНАРОДНИМ

ДЕНЬ
ЗАХИСТУ

пезності: діти люблять просту гру кольо
рів, рухів.

— Непогано було б поставити 
роський 
пізнього 
Федько,

Деякі 
а інколи 
мого поту». Ось їй вже важко 
руку підняти, а лінія в танці ще 
разна.

— Почнемо ще раз. Тримайте 
Лікті назад! — ще і ще відшліфовується 
кожен рух.

Сьомий рік хлопчики і дівчатка ди
тячого сектора дружать з відомою брига
дою комуністичної праці П. С. Бєлякова. 
Діти часто бувають у шефів, шефи хо
дять з юними друзями в походи, взаєм
но відвідують концерти. А ще — вслу
хаються в натужне гудіння високовольт
них дротів, в сувору музику морського 
прибою.

Дивишся на високе кругле сонце, що 
котиться по хвилях і легко стає на серці: 
під тою усмішкою сонця тисячі дитя
чих усмішок.

мат- 
танок, — якось сказала вона 
вечора, а вранці: — Дмитрику, 
подивіться, чи подобається? 
танці діти схоплюють швидко, 
доводиться працювати до «сьо- 

навіть
неви-*

лінію!

Олена КУЛІШ, 
член батьківської ради дитячого 
сектора Кремлівського Палацу 
культури імені В. І. Леніна.

іцбітуі
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НІМЕЦЬКА 
МОЛОДЬ 
ГОТУЄТЬСЯ

БЕРЛІН. (ТАРС)< 700 
юнаків та дівчат пошле 
на Софійський фестиваль 
молоді і студентів Ні
мецька Демокра т и ч н а 
Республіка. Підготовка до 
нього триває уже давно 
в усіх районах респуб
ліки.

До складу делегації 
НДР входять кращі тру
дівники міста і села, ар
тисти і учасники худож
ньої самодіяльності.

Важливим етапом в під
готовці до Міжнародного 
фестивалю в Софії є про- 

' ведення на початку черв
ня традиційного конгре
су робітничої молоді 
НДР, Західної Німеччини 
і Західного Берліна, кот
рий відбудеться в місті 
Нейштадт (поблизу Гал
ле). Підготовка до нього 
проходить під знаком бо
ротьби німецької молоді 
проти росту сил нацизму 
в Західній Німеччині, про
ти мілітаристсько-реван- 

| шистської політики Бонна.

СІРИЙ, двоповерховий 
будинок у провулку 

Декабристів уже сам со
бою історичний: тут в 1919 
році розміщувався повіто
вий революційний комітет. 
А з 1925 року по нинішній 
час — Кіровоградський 
обласний архів, один з ба
гатьох архівів, існуючих в 
нашій країні. В ньому збе
рігається сотні тисяч справ

равління «указ Его импера
торского величества о приго
товлении хлеба из барды и 
соломенной муки, как могу
щего заменить употребление 
обыкновенного ржаного хле
ба».

Архів розповідав І про важ
ке становище робітників за
воду англійських капіталістів 
Томаса і Роберта Ельворті, 
про те, в яких антисанітарних 
умовах воші працювали., як їх 
утискували штрафами.

По архівних матеріалах мож
на детально прослідкувати, як

ЖИВІ 
сторінки

СЬОГОДНІ - 50 РОКІВ 
з дня ПІДПИСАННЯ 

ЛЕНІНСЬКОГО ДЕКРЕТУ 
ПРО РОЗВИТОК 
АРХІВНОЇ СПРАВИ

різних установ, підпри
ємств і організацій як за 
дореволюційний, так і ра
дянський часи.

Найстаріші документи — 
це матеріали Єлисавет- 
градської міської думи, 
комітету по будівництву 
міста, межові книги пові
ту, які датовані кінцем 
VIII століття. Численні до
кументи розповідають про 
тяжке минуле нашого на
роду, про героїчну бо
ротьбу, яку зели робітни
чий клас і трудове селян
ство з царським урядом, 
з поміщиками і капіталіс
тами.

Ось документ за 1831 рік. В 
цьому році Єлисаветградський 
«градской глава» одержав із 
Херсонського губернського уп-

зароджувався і міцнів робіт
ничий рух в Єлнсаветграді, 
як виник Єлнсаветградський 
комітет РСДРП, як він орга
нізував страйки робітників, та 
як царські війська «умиротво
ряли» страйкарів. Можна та
кож взнати про видатного дія
ча більшовицької партії Арте
ма і про те, як під його керів- 

"Ництвом в 1904 році була ство
рена Єлистветградська більшо
вицька організація.
А РХІВНІ сторінки розпо

відають про молодих 
за віком революціонерів 
Олексія Гмирьова, Яна 
Шканда та інших, про мо
лодь, яка разом з кому
ністами мужньо йшла на 
штурм старого несправед
ливого ладу, встановлюва
ла Радянську владу, від
стоювала честь і незалеж
ність нашої Вітчизни в

роки громадянської війни.
Архівні документи роз

повідають про мужню бо
ротьбу трудящих області 
з фашистськими загарбни
ками а роки Великої Віт
чизняної війни, про муж
ність і відвагу комсомоль
ців Петра Лахмана, Тані 
Жабо, Олени Бур'янової 
та інших, які грудьми ста
ли на захист завоювань 
Великого Жовтня.
Значний інтерес пред

ставляє бібліотека архі
ву. У відділі науково-довідко
вої літератури зберігаються 
видання дореволюційного пе
ріоду за 1772—1917 роки та ви
дання періоду Жовтневої ре
волюції і соціалістичного бу
дівництва. З дореволюційних 
видань особливу увагу при
вертав література краєзнавчо
го характеру: статистико-еко- 
яомічні огляди Єлисаветград- 
Ського повіту за 1885—1914 ро
ки, матеріали до оцінки зе
мель, перепису населення по
вітів за 1883—1835 роки, по 
історії населених пунктів по
віту та іп. З радянською пе
ріоду — статистичні відомості 
про розвиток народного гос
подарства, освіти, охорони здо
ров’я, матеріали з'їздів, кон
ференцій і пленумів Кірово
градської партійної організа
ції за 1920—1930 роки, поста
нови міської Ради та багато 
інших.

Крім книг, тут зберігає
ться чимало центральних 
та місцевих газет за 1885 
—1960 роки, в тому числі 
унікальні більшовицькі га
зети «Іскра», «Новая 
жизнь», «Звезда», «Проле
тарий» та «Правда» за 
1901—1913 роки, газета 
«Известия Петроградского

Совета рабочих и солдат
ских депутатов» за 1917 
% місцевих дореволюційних 
видань е газета «Голос «ига», 
«Елисавстградский весгнвк», 
« Ел исаветградский день», «ИО- 
вая волна», «Известия Алек
сандрийского 
ства», «Труд». «Новороссия 
ский край», «Крестьянин» та 
інші.

Всі ці газети виходили в 
різний час, заслуговують 
уваги, бо вони, як історич
не джерело в більшій мі
рі допомагають вивчити ті 
з подій місцевої історії, 
що недостатньо відобра
жені в документальних ма
теріалах.

Боротьбу за 
зміцнення Радянської

теризують 
«Известия 
Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов», ни
мало статен цієї газети я* 
зані з ім’ям В. 1. Леніна. Ось 
номер за 4 травня 1919 року, 
де вміщено статтю про мітинг 
робітників м. Бобрныця.-при
свячений відкриттю рооїтіпі- 
чого клубу й присвоєння чому 
ім’я Леніна. В газеті за З 
серпня 1920 року була вміще
на привітальна телеграма Б. і. 
Леніну від Лелеківського з їз
ду комітетів незаможних се
лян, за 17 серпня 1920 року 
привітальна телеграма В. І. 
Леніну від І Єлнсаветград- 
ської безпартійної робітничої 
конференції, за 10 листопада 
1920 року — телеграма В. 1- 
Леніну під урочистого засідан
ня громадськості міста і пові
ту, присвяченого 3-й річниці 
Жовтня. Перелік можна про
довжити.

Газетний фонд регуляр
но поновлюється.

Крім книг, журналів і

перемогу та

Єлисаветградщині харак- 
матеріали газет 

Елнсаветградекого 
- і 
Чи-

влади

газет

газет, зберігаються спога
ди учасників революцій
них подій 1905—-1907 ро
ків, колекції листівок, ві
дозв та плакатів за 1905— 
1907 і 1917—1920 роки. 
ОБЛАСНИМ архівом вида

но збірник документів 
«За владу Рад» , «Кіровоград- 
щнна в роки Великої Вітчиз
няної війни», «Путівник по 
Кіровоградському облдер.кар- 
хіву».

По матеріалах архіву орга
нізовано музей історії заводу 
«Червона зірка» та десятки 
музеїв в області.

Широко використовую
ться матеріали архіву і че
рез читальний зал. З кож
ним роком росте число 
дослідників. Це — вчені, 
викладачі вузів і шкіл, сту
денти. Вони вивчають істо
ричні документи, працю
ють над книгами і дисер
таціями. Ряд дисертацій, 
написаних по матеріалах 
нашого архіву, уже захи
щені. Я б не сказав усьо
го про використання ар
хівних матеріалів, якби не 
згадав про велику довід
кову роботу, яку прово
дять співробітники архіву. 
Тільки за останні три ро
ки архівом видано більше 
16 тисяч довідок про тру
довий стаж і освіту.

Матеріали архіву — це 
живі сторінки нашої істо
рії, сторінки боротьби за 
комуністичні ідеали.

О. НАГОРНИЙ, 
директор Кіровоград
ського обласного дер
жавного архіву.

НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

ПРО ГУРТОЖИЦЬКИХ
ДОМОВИКІВ
І один вогник
Ще в давнину люди вірили в домовиків, в усякі привиди 

А чудовиська. Не думайте, що я поведу розмову про ми
нуле, пі.

Сталося неймовірне. Десь кілька тижнів тому чергова 
гуртожитку № 1 педінституту А. Ф. Панасюк на власні очі 
бачила, як домовики о першій годині ночі намагалися 
продертися у вікно кімнати. Дивує одне: домовики лазять 
через димарі, а це на тобі — у вікно. Кажуть, що вони 
не люблять свисту людського. Чергова не вміла свистіти, та 
пабралася сміливості і сполохала клятих.

Так от, познайомимо вас з домовими: г.они мешкають У 
Інститутському гуртожитку в кімнаті № 75. Це — Борис Б., 
Анатолій Я., студенти з факультету англійської мови.

Трапляється, що вони частенько приходять напідпитку,

а щоб марно не вертіти ключем перед замком (бо все одно 
в такому стані не попадеш в отвір), хлопці розганяються І 
б’ють у двері. Ну, а ті бідолашні не витримують і впуска
ють «пекельників».

Нещодавно на рад! один з них зізнався, що то він розко
лов двері на дві частини.

Якщо ж хто-пебудь не йме вірн моїм словам, завітайте 
па четвертий поверх, самі переконайтеся о цьому. Домови
ків, правда, ви не побачите, бо рада гуртожитку видво
рила їх.

Але пам’ять про них зосталася. Побиті двері, які вони 
сяк-так залатали, подряпані стіни. Подейкують, що коли 
бешкетників добре «загнуздати», то вони «перевтіляться», 
стануть справжніми людьми.

Та що зробиш, коли спеціальних наритннків, щоб їх «за
прягти» — в закладі немає. Вірніше, вони то е, але, як 
кажуть, знаходяться під хорошим замком. Коли я запитав 
М. Кузьмінського за інститутський «КП» (він ним заві
дує), скільки вийшло номерів і які саме теми висвітлюють
ся, він безпорадно розвів руками:

— Розумієте, нема заряду, напруги з самого початку 
роботи.

— А рейди «КП» хоч раз проводились? — робимо йому 
натяк.

— Ого! Ось перегляньте протоколи.
. Дійсно, рейди відбувались, але для кого? Невже для про- 
Т°В°"комітеті комсомолу зізнаються, що робота «КП» була 
занедбана з самого початку, і промінь його так і не обпік, 
жодного поганого факту. 1 дійсно, цс так, бо: «Який поча
ток — такий і кінець», — підказує одне прислів’я. А по
чаток у «КП» невдалий. 1 спасибі раді гуртожитку № І, що 
роботу свою налагодила добре, і «домовиків», про яких 
йшлася мова, вимітають мітлою, використовують всю 
«збрую» для приборкання «норовистих» порушників.

Та справи ради обмежуються гуртожитком і критикувати 
загальиовузівські прогалини в студентському житті вона 
не в змозі. До цього покликаний «КП», а він, на жаль, і не 
жевріє.

Ось і розводяться в нас домовики, любителі сивухи, ніч
ні гітаристи, які починають свій виступ тільки опівночі, ре
кордсмени по пропусках...

Псине, колективу «Комсомольського прожектора» ліньки 
натиснути на його кнопку, щоб він спалахнуп дійсно гаря
чим, студентським вогнем.

М. ЛИТВИНЕНКО, 
студент педінституту.

1 МАМИ, І СОНЦЯ, І ЦВІТУ!

... А БАТЬКИ Б’ЮТЬСЯ З ЯНКІ
В одному з дитячих садків. Доки батьки працюють чи 
захищають рідне місто від нальотів агресорія, пнхователька 
розучує з малюками попу пісеньку. При сигналі повітряної 
тривоги дітки одягають свої захисні шапки і ховаються а 
укриття,

ВІЛ - АПН.

Важко сказати, що так при
ваблює в цьому хлопчині. Він 
схожий на інших чорноголових 
ровесників, які бігають вулицями 
Опаленого сонцем провінціального 
мексікапського міста Агуаскальєп- 
тес. Він, як і його друзі-конкурен- 
ТН, намагався продати перехожим 
маленькі пакети жувальної гумки.

— Чіклі! Кому чіклі? — лунав 
його дзвінкий голос. Сонце палило 
хлопчину, гули древні дзвони го
ловного міського собору. Хлопчик 
впотів, мов кача, яке щойно виліз
ло з води. На його плечах тепла 
блакитна куртка з товстої тканії» 
пи. На поіах — порвані чобітки.

— Зняв би куртку, адже спе
ка, — не втримався я від поради, 
його чорні очі блиснули вдячно, 
немов я купив у нього цілу дюжи
ну пакетиків жувальної гумки. 
Він зняв куртку і підійшов ближ
че.

— Як твоє ім’я?
— Гільермо Ренєс, — відповів 

десятирічний комерсант.
— Ти відвідуєш школу?
— Так. Ходжу п другий клас. 

Але зараз у нас канікули і я —- 
тут.

— І Ту, як ідеї торгівля?
—Добре, — енергійно кинув головою 

хлопчина. — Коди я продам всю цю ко
робку, в мене буде 5 песо. Гроші мені

потрібні, щоб купчій нові ботики. Во
ни коштують 18 песо. Але за трн тиж
ні канікул під-час ярмарки я, напев
не, продам три-чотири коробки жуваль
ної гумки, — розсудливо говорив хлоп
чик, йдучи поруч зі мною.

— Цю куртку, — він показав на теп
лу вдяганку, яку зараз ніс в руці, — я 
купив сам, 1 коштупала вона цілих 40 
песо.

Розмова між нами вже йшла на 
рівні турбот дорослих, і мені не 
важко було її підтримувати.

— Нас в сім'ї шестеро. Найдо
росліший — я. Вчора мені минуло 
десять літ, а наймолодший брат 
тільки-що приїхав у нашу сім’ю. 
Він ще нічого не вміє робити, а 
лише спить і їсть... Батько працює,

— І вам вистачає його грошей? —• 
запитав я.

— Вистачає, —• відповів хлопчик. — 
Тільки мені ніяк не можуть купити бо
тики. Але незабаром я назбираю гро- 

• шей і куплю собі їх сам. Два роки 
тому назад купив собі навіть шкіряні.

Хлопчина крокував у своїх пор
ваних чобітка,х вулицями Агуа
скальентес. Міі дійшли дЬ ро|у і 
розпрощалися^

С. СЙЧОВ, 
кореспондент ТАРС.

скальєіітес. 1 
розпрощалпер.

Шалений світ

ЗАХИЩАЮТЬ 
ВБИВЦЬ
Безплідні пошуки вбивць нег

ритянського лідера Америки 
Мартіна Лютера Кінга трива
ють вже більше місяця, В ос
танній час оптимістичні заява 
міністра юстиції, федерального 
бюро розслідувань і поліцей
ських чинів змінилися повідом
леннями, в яких звучить песи
мізм щодо можливості знайти 
злочинця «живим чи мертвим».

Органи розслідування мають 
обширні дані, що дали можли
вість ФБР назвати ім’я вбив
ці — Джеймса Рея, рсцидивіс- 
та-кримінальника. З фотогра
фіями і описами злочинця де
тективи ведуть пошуки в усіх 
містах і районах країни, де пе
ресувався Рей. «Ніколи ще в 
історії Сполучених Штатів не 
проводилося такого ретельного 
слідства і пошуків вбивці, — 
пише в «Нью-Йорк пост» відо
мий американський оглядач 
Пірсом. — Злочинця шукають 
на півдні, півночі і заході краї
ни. Пошуки поширилися на ін
ші континенти світу. Думають, 
що вбивця має закордонний 
паспорт, з допомогою якого він

зможе навіть добратися до 
Австралії.

Знову і знову в пресі з’являю
ться версії про існування добре 
організованої змови з метою 
вбивства Мартіна Лютера^ Кін
га. Професіональний вбивця 
Рей був лише «виконавцем» 
завдання учасників змови. Зв’я
зані з замахом витрати, які 
точно визначені розслідуванням, 
свідчать про те, що злочинець 
одержав від своїх господарів 
велику суму. Як встановлено, 
до завершення вбивства Кінга 
Рей протягом кількох місяців 
витратив понад 10 тисяч доларів 
готівкою, хоча ніде не працю
вав. Ховаючись, злочинець ви
тратив ще близько 10 тисяч до
ларів і знову повсюди розрахо
вувався готівкою.

Аналізуючи можливість існу
вання змови проти Мартіна Лю
тера Кінга, преса в останній час 
прагне посіяти сумніви в тому, 
що негритянський лідер був 
жертвою екстремістів-раснстів.

Однак спроби захистити дійс
них винуватців смерті Кінга — 
расистів Америки — неспромож
ні, Мартін Лютер Кінг завжди 
був послідовним борцем проти 
расизму і добивався повної рів
ності американців, незалежно 
від кольору шкіри, що викли
кало жорстоку непавнеть расис
тів Америки,

О. АНІЧКІН, 
кореспондент ТАРС. 

Нью-Йорк.

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА
ВІДПОВІДЬ

Молодь села Мнронівки Кремгесівського району в 
листі до редакції скаржилася на незадовільну робо
ту клубу і на те, що секретар комсомольської орга
нізації колгоспу Михайло Кошулько замість органі
зації дозвілля молоді бере участь в п’янках.

На прохання редакції перевіркою викладених фак
тів займалися працівники Кремгесівського міськкому 
комсомолу. Завідуючий оргвідділом Анатолій Коб- 
оов повідомив, що дійсно в січні мав місце випадок, 
п°Л?, сскРетаІ> комітету комсомолу КОЛГОСПУ імені 
и. Ульянова М. Кошулько і завклубом М. Корячен- 
ко організували після спектаклю п’янку з учасника
ми художньої самодіяльності. Цей випадок в люто
му лс 2 Р°ЗГЛЯІ’Уто на засіданні парткому. Комуніс
ти М. Кошулько і М. Коряченко були суворо попе- 
«ЖТ’ . ор? ^есесівського міськкому комсо- 

оказало секретарю комсомольської 
ка'’ґтЦН ‘КОШУЯЬ£У за негідну поведінку.

’ \ літет комсомолу колгоспу вжив заходів Д*'1-1 
поліпшення культурно-масової роботи в клубі.
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У твоїх зарубіжних

ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯУ

з

П ОЧУВВПІ ЦІ СЛОВА, ти, 
™-г/, ?°‘ П1ДНІмеШ У посмішці 
'У іки уст, як цс часто ро- 

А с"нтаєш: «Хіба я хоро- 
™ ? бре’ що Вол°Дя Пасіч- 

В1П сказав би: «Х В‘Р? К«Р»лова? Та вона 
вредна.» Адже МИ З ЦИМ 

е зустрічаємось
ід гострим кутом» у спільних 

справах, він — як комсорг, а 
я —- як заступник комсорга».

ті теж зустріла вас під час 
розмови СПІД гострим кутом», 
У напівпустій комсомольській 
кімнаті. Тут все ще свіже: і 
сліди вапнз на підлозі, і теки 
з документами. Адже комсо
мольській організації тролей
бусного парку всього кілька 
місяців.

Тролейбусний парк. Це — 
нове в житті нашого міста. І у 
твоєму житті. Віро. Пам’ятаєш, 
як ти вперше сіла за кермо 
тролейбуса?^ Був морозяний 
ранок." У тебе тролейбус під 
номером «01». Ти в кабіні са
ма. Поруч вже немає страхую
чої руки інструктора. Трохи 
боязко, адже за спиною — де
сятки людей.

І ось, коли твій новенький

блакитний «ноль перший», 
вхопившись за вологі дроти, 
побіг гомінкими вулицями, а 
люди з неприхованою цікавіс
тю позирали на кабіну, де за 
склом ясніло щасливе дівоче 
обличчя з меткими очима і ви
храстою чілкою, відняло мову 
деяким злим язикам, чого, мов
ляв, пішла до чоловічої спра
ви, наче місця їй ніде немає.

І стало мені перед очі Віри- 
не жваве обличчя 
звучали її слова: 
ніколи не звикну 
вертатися вчасно, 
самого райку, а 
пізно ввечері, люблю весь час 
бути з людьми».

Так, вона любить людей, бо 
вони її на вірну стежку виве
ли, хоч росла сиротою. В 16 
років дівчина вступила до тех
нічного училища. Була буді
вельником, електромонтером. 
На заводі кізільгуру ще й досі 
пам’ятають її по одному ви-. 
падку.

ІІа ділянці, куди прийшла 
Віра, було багато молоді, але 
ще більше було нудьги. Само
діяльність працювала здебіль
шого в галузі анекдотів. Одно-

і знову про« 
«Я, мабуть, 
додому по- 

Можу піти з 
повернутися

го разу дівчина не витримала:
— Чи ще довго ми будемо з 

нудьгою миритися?
У папівзбудовапому будин

ку облюбували простору кім
нату, побілили в ній, пофарбу
вали підлогу. І вечорами се
ред темного намиста вікон яс- 
кравилася лише одна цятка 
світла — перша дільниця готу
вала концерт-сюрприз. Та не
забутня неділя стала справж
нім святом. Глядачі, підкорені 
вогнем танців, пісень...

Віро, пробач мені, що розпо
відаю про твої щасливі сльози 
в той вечір. Він був для тебе 
відкриттям. Ти відкрила в со
бі силу, здатність працювати з 
молоддю. І зрозуміла, що 
інакше вже не зможеш.

Незабаром тебе обрали груп- 
комсоргом...

Лідія ГРЕБЕНЮК.

..........■■■"■ — 1 ЕТЮД
Сьогодні — день народжен

ня мого кохання. Мого, не на
шого. Ти десь поруч ходиш 
кварталами рідного міста і не 
знаєш, що я святкую день 
народження кохання до тебе.

Не виголошуються ТОСТИ 
сьогодні, не піднімають бока
лів — воїн. на звичному 
місці, о буфеті.

Я самотньо блукаю стежкою 
минулого. Тільки гостей у ме
не багато. Це — згадки. Вони 
напливають хвилями, п'янять 
І... поступаються місцем ін
шим. Тх так багато, і всі во
ни такі хороші, що сумнів 
закрадається: чи було це? 
«Так-так», — заспокоює бу
дильник на столі

Затримую погляд на стріл
ках. За північ уже. Час роз
ходитись непроханим гостям. 
Але воші не зважають на піз
ній час. «Гегь» — проганяю їх. 
Іїс хочу жити минулим. Але. 
як не прожити нашій добрій 
землі без весняних злив, серп
невого зорепаду, пожежі осе
ні І весняних замстілсй розквіт
лих яблунь так не прожити 
мені без кохання твого.

Лариса КОБ’ЯКОВА, 
студентка педінституту, 

м. Кіровоград.

ровесниць

ПЛАТИТИ ТРЕБА за освіт
лення і опалення аудито

рій, за витрату в них електри
ки, за амортизацію обладнан
ня і за багато інше. Але най
більш важкий рахунок при
ходить 1-го квітня. В цей день 
з Японії починається строк 
щорічної плати за навчання: 
в державних університетах во
на складає 50 тисяч ієн, у 
приватних — до півмільйона. 

Японський студент завжди 
паа'ятае суму одержаної ним 
стипендії, адже по закінченні 
університету він повинен її 
повністю повернути.

ЯК ПРАВИЛО, я приходжу 
ніше з роботи, ніж чоловік.

Тільки відчиняю двері, Ігорьок, — 
йому вже незабаром два роки, — 
відразу щебече таке приємне: 
«Мамо, мамусю». З кухні посмі-
А ТВОЯ ДУМКА! енткм

„МЕНІ
СТАЄ 
СТРАШНОо о а

Більшість студенті» змушені 
займатися тим, що з Японії 
називають «арбайто» (зіпсо
ване німецьке слово «робо
та»). Вони підробляють мит
тям ПІДЛОГ і вікон у 
рах, інші розггосять 
треті...

Дівчина, яка підсіла . 
го столику з клубі «Голубий 
замок» дуже добре говорила 
англійською мовою. Вияви
лось, що вона студентка філо
логічного факультету універси
тету «Отяно мідзу» — дер
жавного, значить, «дешевого». 
.Мабуть, вона зрозуміла, що 
ній інтерес до її життя гіе 
проста цікавість, і розповіла, 
що вивчає англійську мову і лі
тературу, що читає Байрона в 
оригіналі, що батько її в дріб
ній торговій компанії, що у 
неї е сестра-школярка і брат, 
який тільки починає ходити.
- Над своїм бюджетом я 

ломаю голову, як міністр фі
нансів над бюджетом держа
ви, — пожартувала вогга. 
Батьки можуть вносити лише 
плату за навчання. Решту ви
трат я несу сама. Гуртожи
ток — 4 тисячі існ. На харчу
вання я трачу 6 тисяч ієн в 
Місяць. Виграти на транспорт 
складають 1200 ієн.

От тому .ранком — історія 
англійської літератури, Шекс- 
ПЧ> І Байрон, увечері — Дим 
Цигарки в обличчя, липкі від 
пролитого коктейлю руки ПІД" 
зідувачів, брудні пропозиції, 
сказав] на вухо, танцюючп.

Шо ви думаєте про своє 
Життя? — мимоволі вирвалося 
в мене.

Дівчина розгубилася, довго 
довчала, і, нарешті, сказала.
~ інколи мені здається, що 

в ио витримаю всього цього. 
* мені стає страшно.

Володимир ЦВЕТОВ, 
оілядач Всесоюзного ра
діо.

конто- 
газетн,

ДО МО-

Чи права Надія? Як ЇЙ допомогти? Порадьте, підкажіть, стспів- 
чанки.

ЗАЗДРЯТЬ!
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Укладаючи плащ па збереження, не забудьте повитрушу
вати з кишень всі предмети, особливо мідні монети, від 
яких тканина окислюється.

хається Ігор-старший, чоловік. Він 
уже встиг і сина з ясел взяти, і 
вечерю зготувати.

Подружки мої, які часто бува
ють свідками таких зустрічей, за
здрять.

На це я лише сумно посміхаю
ся, бо не про таке щастя я мрія
ла.

Коли ми зустрічалися з Ігорем, коли 
я ще навчалася в музичному училищі, 
тоді все було по-іншому. Тоді ми не 
мали квартири, не мали дорогих меб- 

не завжди й на кіно було, але ми

були якісь ближчі один одному. Ми 
могли цілий вечір мріяти, говорити про 
музику. Ігор годинами міг слухати, не 
відводячи погляду від моїх рук, коли 
я виконувала Шопена чи Чайковського.

А тепер — достаток і якийсь 
«льодок». Забрав Ігоря, ну підігрів 
чи й зготував вечерю. Повечеря
єм мовчки. І він чи в книжку, чи 
в газету відразу ухнюпиться. І для 
нього мене вже немає. Сяду за 
піаніно, кине, немов батогом між 
очі дасть: «Не бренчи, всерівно з 
тебе світила не буде».

Сказати, що Ігор зовсім не ці
кавиться музикою, мистецтвом, 
було б неправдою. Хоч він і пра
цює шофером, але в музиці, жи
вопису розбирається непогано. Та 
про це він може сперечатися з 
друзями, але не зі мною. Зі мною 
він просто мовчить. Його не ці
кавлять ні мої розповіді про спра
ви в музичній школі, де я викла
даю, ні мої думки. От це і боля
че. А мені ще й заздрять, мовляв, 
добрий чоловік, допомагає по 
господарству. Даремно заздрять...

Надія Н.

молодим
ГОСПОДАРКАМ

ЧИ
ЛЄТКА
ЄНКА?

на во- 
прийти

ШЕЙК

дорога ₽««»««'«• 3$“ ЗЗТ
її-І&’чТгож?У?хУ га‘.шо»ат„? Допоможіть же,,! ан.й™ 

правильну від Віри Мармози із села Лікарівкп
Такий лист Аркуші Із учнівських зошитів.

Олександрійського рано. У. ' р уалеп1 в різні конверти, що- 
списані Ранимії стіл. Багатьох з авторів ціка-
внгь,ЛяЯкіаз/раз звернулись до методиста обласного

Б)3я»,«у"«в. А. стрельбкиько..

Часто ще можна Х7пов«-‘ 
ти таку картину: ие₽®"® ить 
пий танцмайданчик, гримит- 
естрадний оркестр. І 
розступаються, щоб дати •_ 
™ Зииій парі показати ту одній иирі дівчина«мистецтво». Юнак і Д 
починають го-
.лаються •™>я₽*кс”' "страшній 
лова, як в якійсь 
лихоманці— . , :

Нерідко наша молодь тан
цює потворно не тому, ЩО Ні Ж подобається, а тому, що 
вона не вміє правильно тан
цювати. Тому Я не дивно. Що 
дехто досі захоплюється так
том, не знаючи, що він вже 
э1а1£ ,не буяй КОЛИСЬ рОК-Н- 
ролл, але він проіснував всьо-

♦ ♦ ♦
Комір вашої куртки, плаття засмальцьований. Ви хочете 

його поновити. Але як це зробити? Не віддавати ж річ в 
хімчистку. Виявляється, є інший надійний спосіб.

Ганчірочка, змочена в теплому розчині оцту, вичистить 
паш комірець.

* *
З допомогою ганчірки, змоченої в молоці, ип зможете зі

гнати свіжі чорнильні плями, почистити дзеркало, клавіші 
музнчініХ інструментів, рамп картин.

кілька років, а женою артиста УРСР Бсрдов-
• —*- ського), конвалії (постановка

АнтомовоТ та Михайлова). 
Полюбились нашим юнакам і 
дівчатам «летка-енка», «хоп- 
пель-поппель» та інші.

Ці бальні танці треба шир-. 
ше пропагувати в середніх 
школах, в танцювальних гурт
ках клубів, Будинків куль
тури.На закінчення хочу сказати 
кілька слів про культуру по
ведінки на танцмайданчиках. 
Етика — нерпі за все. Ось де
які елементарні правила хо
рошого тону, які . слід пам’я
тати І виконувати на вечорі 
танків. ,

Якщо вас запросили 
чір, ‘ТО ви повинні 
своєчасно.

На танець запрошує юнак 
дівчину (за винятком спе-

го-ііа-всього і____  г------ -
потім поступився місцем твіс
ту. В останні роки весь захід
ний світ переносив твістяну 
хворобу. Твіст в перекладі 
значить викривлятися, спотво
рювати. Він проіснував не 
менше, ніж його подібний по
передник. Зараз його заміня
ли такі танці, як меднеон, 
шейк, манки (танець мавп), 
сфабриковані фірмою сучас
ного західного формалістик- 
ного танцювального салону 
«Аленсе Мхаре»,

Радянські хореографи остан
нім часом багато працюють 
над створенням бального тан
ку. Ще не всі ці танці близь
кі до досконалості, але перші 
кроки зроблено, і нашій мо
лоді е що танцювати. За
воювали багато прихильників 
халі-гал) (постановка заслу- 

, ; і . і ; и ' • • ;

ціальио ♦голошеник 
ськпк танців»).

Дівчина може відмовити 
партнеру, не називаючи при 
цьому причини.

В «дамському танці» гопак 
не повинен ВІДМОВИТИ ДІВЧИНІ, 
яка його запрошує на танець.

Запросивши дівчину до тан
цю, юнак пропускає її капе« 
ред, а потім разом з нею ви
ходить гга центр залп І почи
нає танцювати.

І останнє. Вальс, танго, тем
пераментна полька ще по* 
рнстуються значною популяр
ністю. Своєю живучістю воин 
не поступаються поки що ні
яким іншим танцям.

В. СТРЕЛЬБИЦЬКА, 
методист обласного бу
динку народної твор
чості.
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! МАМИ, І СОНЦЕ, І ЦВІТУ!

ДІВЧИНА
МАРИНКА РУШНИЧОК

Валерій ІОР'ЄВ.

ДИНІ

Пер-

від кого.

ДИРЕКЦІЯ.

с. Бандурово, 
Гайворопського району.

Валерій 
віршів, 

поезій з

Юр ев підго- 
Пропонуемо 

його майбут-

КРИВОРІЗЬКИЙ 
ГІРНИЧИЙ 
ТЕХНІКУМ

було 
бригадир 

усміх-

«Пусть проходят года, 
Всеравно никогда 
Не состарится вальс».

Молодий кіровоградський поет 
тував до друку рукопис дитячих 
увазі наймолодших читачів кілька 
ньої книжки «Рушничок».

Концерт. (До-

1 її ляльки 
Подають до столу 
З медом тарілки!

19.00 - Ху-
20.45 - 

про-
Ле
но-

ГРА

Мал. В. ОСТАП ЕНКА.

БК 01062. Індекс 01197,

радіють, коли 
рудуватий

з з-за 
чубчик,

м. Кіровоград, вул. Луначврського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо 
відальиого секретаря — 2-45-35, вІДДІ 
пів — 2-45-36.

Під таким девізом провела вечір в клубі 
комсомольська організація колгоспу «Іск
ра». Вдумливо, з добрим смаком оформ
ленні; танцювальний майданчик, деяка 
незвичність теми «Запрошуємо в світ валь
су» зібрали багато учасників. Колгоспни
ки, сільсько інтелігенція, учи: старших кла
сів три години підряд перебували в каз
ковому світі чарівної музики.

Бетховен і Шуберт, Штраус і Лайнер,

Кос-Анатольський і Дунаєвськнй. Блантер 
і Островськнй — з однаковою силою зву
чать їх вальси па вечорі. І відчуваєш, що 
вальс — найпопулярнішнй танець.

А ось і концерт духового оркестру арті
лі, яким керує Іван Дем’яновнч Бобко. 1 
знову вальси «Па сопках Манжурин», 
«Душа полка». «Щастя». «На Україні», 
вальс із кінофільму «Наши соседи», 
П. Майбородп «Київський вальс» та інші.

Не встигли змовкнути оплески па адре
су духового оркестру, як знову полинув 
вальс. То вже взяв баяна в руки худож
ній керівник сільського клубу Іван Васи
льович Маличенко. Він мов відчуває, пульс 
танцюристів і з особливою виразністю, 
приємністю веде танок. І кружляють пари, 
збуджені, радісні, музикою окрилені.

А. ІВАІЦУК, 
зав. клубом.

Наче та біленька 
Кізонька мала 
На селі в бабусі 
Дівчинка жила.

Кісоньки тоненькі, 
Очі голубі, 
Рученята-крилечка 
Сизих голубів.
Та така ж хазяйка, 
Кожен рух меткий. 
Зранечку прополе 
Моркви два рядки, 
— їжте, сірі кролики, 
їжте, ще нарву!.. 
І біжить на кухню, 
Кухню польову. 
Там бабуся рано 
У туман і в доиі 
Дядям-тракторнстам 
Варить ситий борщ. 
А мала Маринка

Кожна диня — и добрім 
соці,

А навколо бджілок лет, 
Недарма ж бо пахнуть 

сонцем 
І солодкі, наче мед. 
Жовті днні-господині, 
Вибирай найкращу, їж, 
Але йдома у торбині 
Ми забули дідів ніж.

Позавчора «Зірка» приймала 
на своєму полі лідера підгру
пи Краснодарську «Кубань». 
Хоч гра і закінчилась внічию 
(0:0), уболівальники футбола 
побачили красиву гру, одер
жали насолоду. Наші земляки, 
провівши десятий тур, мають 
чотири виграші, шість нічиїх 
і жодного програша.

Напередодні зустрічались 
дублюючі склади команд. Ви
грали кіровоградці з рахун
ком 1:0.

Наш кореспондент попросив 
поділитись враженнями про 
зустріч основних складів «Зір
ки» і «Кубані» суддю матчу, 
суддю республіканської кате
горії із Вільнюса В. К, СО
КОЛА.

На перший погляд може 
здатись, що компромісний ра
хунок 0:0 міг позначитись і на 
ході гри. Але це далеко не 
так. Гра була Цікавою, гост
рою. Обидві команди прагну
ли перемоги, хоч ближче до 
цілі були кіровоградці. Та їх 
атаки не принесли бажаного 
результату, бо хлопці перед 
ворітьми суперників або роз
гублювались, або яг їх удари 
приймав на себе воротар 
краснодарців.

Суддя на полі звертав біль
ше уваги на загальний хід 
гри, на її малюнок, а тому 
інколи важко назвати окре
мих гравців, які більше від
значились. Хоч маю сказати, 
що ваші гравці Віктор Ква
сов, Анатолій Кравченко І пра
цьовитий Андрій Товт прове
ли гру на високому піднесенні.

м. стоян.
- ОПОВІДАННЯ

У малого Петруся дуже багато роботи. 
Ви думаєте, що так просто вчитись у дру
гому класі? Вистачає клопоту 1 турбот • 
вдома. Татко — електрик, зрання й до 
вечора на лініях, а мамка — листоноша.

Так що б там не було — спека, дощ, 
злива — о четвертій годині, в полудень, 
інколи пішки, інколи на велосипеді він 
вирушав на поміч мамі. Дільниця у неї 
велика: гри довгі вулиці і ще й трактор
на бригада. Мама — за сумку І по селу, 
а Петрусь вирушає в поле, його чекають, 
його виглядають, 
гори з’являється 
голова, весь він.

Дядько Мирон, отой посивілий 
тракторист, що тримає вимпел з 
самої весни, ще й сількор.^ Пише і 
до районної газети, 1 до обласних. 
Надрукують його допис — і в 
бригаді мов свято. А інколи дехто 
й раків пече... Багатьом, що вча
ться заочно, возить Петрусь паке
ти. А особлива дружба у »Ц-ого з 
комсомольцем Миколою. Не тому, 
що Микола вчиться у Києві, у 
сільськогосподарській Академії, що 
для нього немає найтруднішої за
дачі. Микола добрий хлопець. Ми
кола у них у школі піонервожатим, 
з ним цікаво, всі його люблять, він 
завжди ласкаво говорить з Петру
сем, бере його па свій трактор, і 
йдуть вони разом у гони...

Одначе останнім часом і Петрусь 
став зітхати.

— Чого ти, наш поштарику, су
муєш? — спитав “ "* ■
кола.

Дивлюсь я на вас. Всі ви одержуєте 
листи... А я нічого і ні від кого.

— Не журись, Петрусю, — пожартував 
Микола, — Виростеш, поїдеш у Радян
ську Армію, якась чорнява і тобі шодня 
писатиме...

Минув місяць. Все буйніше зацвітало 
літо. Все кликало до себе —і річка, і 
гай, і садок манив уже черешнями. Про
те, Петрусь, не забував бригади.

І якось настав день, коли й він за
тремтів.

Мати прийшла з пошти і сказала:
— Єй тобі, Петрусю, сьогодні листи. 
— Звідки, від кого?
— З Києва, навіть не лист — пакунок.
З Києва! То ж Микола поїхав на дер

жавні екзамени. Він 
написав! Від ньою — 
дві книги, листівки з 
видами Хрещатика, 
Дніпра, пам’ятників, 
університету, акаде
мії...

Він мчав на поле. 
1 всім стало ясно, що 
на землі є два сонця. 
Одне в небі, а друге 
тут — Петрусевс об
личчя, сам він. І то
му. що земне 
ближче, 
тракторної 
нувсь:
- Що

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 

програма, 
для дітей, 
дпльннк». 
вини. ; 
виставці країни.
Експедиція «Терра Інкогніта». 
(М). 11.30 — Для школярів
«Операція «Сіріус-2». (Ленін
град). 12.00 — Для дітей. «Зі
рочка». (К). 12.30 — Мульт
фільм. (К). 13.00 — «В світі
мистецтв». (Будапешт). 13.30 — 
«Для вас, жінки». Тележурнал. 
(М). 14.00 — «Цілий рік». Вікто
рина. (М). 14.30 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. 
«Туркестана!»І (Ташкент). 15.00 
— Музичний кіоск. (М). 15.30— 
ТЕК-68. (К). 16.20 — Програма 
кольорового телебачення. (М). 
18.30 — «Камертон доброго на
строю». (Львів).
дожній фільм. (К). 
«Сім днів». Міжнародна 
грама. (<М). 21.30 — Вечір 
иінградського театру муз. 
медії. (Ленінград).

ПОНЕДІЛОК, 3 червня.
ша програма. 16.30 — Республі
канська школа юних математи
ків. (К). 17.00 — «Кают-кампа- 
пія «Глобус». (Одеса). 17.30 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Для ма
лят «Струна». ”. ...
нецьк). 18.30 — «Сторінки вели-

2 червня. Перша
9.00 — Гімнастика

(М). 9.15 - «Бу-
(М). 9.45 — Телено-

(М). 10.00 — По головній
(М). 10.30.-

кого життя». В. В. Куйбишев. 
(Куйбншев). 19.00 — «Спектр». 
Молодіжна програма. (Львів). 
19.40 — Оголошення. (Кірово
град). 19.45 — Телефільм. (Кі
ровоград). 20.00 — «Вечірній Кі
ровоград». 20.30 — Програма 
«Час». 21.15 — М. Горький. 
«Єгор Буличоз та інші». Пре
м’єра телеспектаклю. (К).

Друга програма. 19.40 — Твор
чий портрет Р. Киявіна. (К). 
20.20 — Телереклама. (К).

ВІВТОРОК, 4 ЧЕРВНЯ. Пер
ша програма. 11.00 — Телефільм 
«Дитяча спортивна школа». (Кі
ровоград). 11.20 — Художній 
фільм «Та, що біжить, по хви
лях». (Кіровоград). 17.45 — Для 
дітей. «Ви поїдете на бал?» (Кі
ровоград). 18.10 — «На шкіль
них широтах». (К). 18.50 — «Мо
лоді голоси». (Львів), 19.30 — 
До 50-річчя КП України. «Ко
муністична партія України — 
організатор розгрому внутріш
ньої контрреволюції та, інозем
ної інтервенції на Україні. (К) 
20.00 — Тслемітннг солідарності 
з В’єтнамом. (М). 20.45 — Про
грама «Час». (М). 21.30 — «Міс
там і селам — зразковий поря
док». (Кіровоград). 21.45 — «Та, 
що біжить по хвилях». Худож- 

■ ній фільм. (Кіровоград).

НЕДІЛЯ, 
«Експедиція 
(М). 12.00
«Операція . . . _
град). 12.30 — Для воїнів Ра
дянської Армії і Флоту. (Таш
кент). 13.30 — Телевізійний 
журнал «Для вас, жінки». (М)< 
14.30 — «Музичний кіоск». (М)< 
15.00 — Кіноперсдача для дітей, 
16.20 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.00 — Ак
туальний екран. 18.30. — «Ка
мертон доброго настрою»,
(Львів). 19.00 — Телевізійний
фільм «Справа Тімо Рінельта». 
(М). 20.45 — «Сімднів». Міжна
родна програма». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Невидимий 

фронт».

Полтавський технікум транспортного 
будівництва 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

трапилось, 
наш дорогий пошта- 
рику?

— Маю й я 
листи! З Києва 
віть не лист, а паку
нок. А’ Два з редак
цій — з районної і 
обласної газет. В них 
подяка за тс, що ні
би гарно вам достав
ляю пошту.

— Та цс справді 
так! — загули всі. ра
до. — Це так, пош- 
таріпсуі

А ввечері Петрусь 
І сам став писати 
відповідь у Київ, Ми
колі, відповідь ко
ротку, щоб Микола 
все склав на «5».

на 1968—1969 нав
чальний рік із 

спеціальностей:
на базі 8—10 класів

Геологія, пошуки і розвід
ка родовищ корисних копа
лин.

Маркшейдерська справа. 
Підземна розробка рудних

і нерудних родовищ.
Будівництво гірничих під

приємств;
г на базі 8 класів

Техніка розвідки родо
вищ корисних копалин.

Вступники в технікум зда
ють такі екзамени:

на базі 8 класів 
російську мову (диктант), 
математику (усно).

на базі 10 класів 
російську мову (диктант), 
математику (усно).

Прийом документів з 1 
червня по 15 серпня. Екза
мени проводяться з 1 серп
ня 1968 року. При технікумі 
є гуртожиток, столова.

Адреса технікуму: м. Кри
вий Ріг, 29 рудник ім. XX 
партз'їзду, вул. Вепсько*

«МОЛОДОЙ КОММУНАРл 
орган Киропоірадснога. 

обкома ЛКС.МУ 
г, Кировоград.

па 1 і 3 курси денного і заочного навчання но спеціаль
ностях:

Технічне обслуговування і ремонт автомашин — технік- 
механік;

«Дорожні машини і обладнання» — технік-механік;
«Будівництво шосейних шляхів» — технік-будівельвпк.
Без вступних екзаменів приймаються відмінники 8 класі.> і 

медалісти. Останні здають екзамени -усно з математики і 
російської мови (диктант 1-й курс, твір 3-й курс).

Для бажаючих з 9 червня будуть працювати місячні під
готовчі курси.

Адреса гехнікуму: м. Полтава, площа Слави, 1, технікум 
транспортного будівництва, приймальна комісія денного чи 
заочного відділення.

Іногородні забезпечуються гуртожитком.

Дніпропетровський технологічний технікум 
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1968—1969 навчальний рік
па денне і заочне навчання на базі восьмирічної

і середньої школи
Технікум готує:
техніків-техпологів з спеціальності зберігання зерна та 

продуктів його переробки;
техніків-техпологів з спеціальності борошномсльно-круп’яіі-

не та комбікормове виробництво;
плаповиків-бухгалтерів з спеціальності планування та об

лік на підприємствах по зберіганню і переробці зерна;
бухгалтерів з спеціальності бухгалтерський облік на під

приємствах по зберіганню і переробці зерна ь-
Заяви приймаються: ’ . - >
па денне навчання о групи па базі восьмирічної ніколи по

. 31 липня; в групи па базі середньої школи до 15 серпня;
на заочне навчання — до 10 серпня.
Вступні екзамени складаються: і
на дегґно навчання з 1 по 10 серпня;
на заочно навчання з 11 до 20 червня, з 21 до ЗО серпня.
Технікум забезпечує гуртожитком.
Адреса технікуму: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса,

76. Телефон:4Й9-71. ДИРЕКЦІЯ.
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