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ОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

молодь СВІТУ 
ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ В МОСКВІ

Учасники всесвітньої зустрічі трудящої молоді, яка відбуває
ться в СРСР. повернулися в Москву з поїздки по Радянському 
Союзу. Зарубіжні гості ознайомилися з життям нашої країни, 
умовами праці, навчання, побуту і відпочинку радянської моло
ді. Вони побували в столицях союзних республік, ряді великих 
міст Російської Федерації. Гості побачили досягнення радян
ських народів у розпитку економіки, науки і культ\р.ч за 50 ро
ків існування Союзу PCP.

Ділячись враженнями, лідер молодіжної секції лейбористської 
партії Нової Зеландії Гарт Холтхем сказав: < Поїздка на всесвіт
ню зустріч дає можливість ознайомитися з новим для мене 
суспільним ладом, з практичною діяльністю комсомолу. Дуже 
радий, шо серед учасників зустрічі так багато однодумців у бо
ротьбі проти расизму, апартеїду».

«Ми побачили, як ваша трудяща молодь на ділі будує кому
нізм», — заявив після знайомства з ровесниками з Латвії гві
неєць Вагус Абукабар.

Посланці молоді світу взяли участь у торжествах, присвячених 
65-й річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції.

(ТАРС).Р!н видання ХНІ 
Нз 135 |1615}.

ПЕРЕМОЖНА ХОДА ЖОВТНЯ
На радянську землю 

прийшло велике свято —- 
свято 55-ї річниці Великої 
Жовтневої соціалістичної 
революції. Цій даті було 
присвячене урочисте засі
дання Московської Роди 
депутатів трудящих і мі
ського комітету КПРС, 
яко відбулось 6 листопада 
у Кремлівському палаці 
з'їздів. З доповіддю 

і «Шляхом Жовтня — до
і перемоги комунізму» на

засіданні виступив тепло 
зустрінутий присутніми 
член Політбюро ЦК КПРС, 

і перший заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР К. Т, 
Мазуров.

| . 55-а річниця Великої
Жовтневої соціалістичної 
революції була відзначе- 

і на 7 листопада військовим 
парадом і демонстрацією 
на Красній площі в Мос
кві. Нинішній парад — 
ювілейний, сотий. Вперше 

; радянські воїни пройшли 
тут урочистим маршем у 
1918 році. Відтоді це ста- 

I. ло традицією. Навіть у 
грізному 41-му з Красної 
площі, прямо з параду

йшли на фронт героїчні 
захисники Москви.

... 10 година ранку. Мос
квичі і гості столиці пал
ко й сердечно вітають ке
рівників партії і уряду. На 
центральну трибуну 
золею піднімаються 
риші Л. І. Брежнєв, 
Воронов, В. В. 
шин, А.
О. М. Косигін, Ф. Д. Ку
лаков, К. Т. Мазуров,
A. Я. Пельше, М. В. Під- 
горний, Д. С. Полянський, 
М. А. Суслов, О. М. Ше- 
лепін, П. Ю. Шелест, 
Ю. В. Андропов, П. Н. 
Демічсв, Б. М. Понома- 
рьов, М. С. Соломенцев, 
Д. Ф. Устинов, І. В. Квпі- 
тонов, |(. ф. Катушев.

Міністр оборони СРСР 
Маршал Радянського Со
юзу А. А. Гречко, прий
нявши рапорт командую
чого парадом — команду
ючого військами Москов
ського військового окру
гу генерал-полковника
B. Л. Говорова, на відкри
тому автомобілі об'їхав 
війська, поздоровив їх із 
святом. Над

Мав- 
то в fl- 
г. І. 
Гри- 

П. Кириленко,

котилося три разове 
«УраІ»

Виступивши з трибуни 
Мавзолею, А. А. Гречко 
від імені і за доручен
ням ЦК КПРС і Радянсь
кого уряду поздоровив 
воїнів Радянських Зброй
них Сил, трудящих Радян
ського Союзу і зарубіж
них гостей із всенарод
ним святом.

Під звуки маршів по 
Красній площі пройшли 
слухачі військових акаде
мій, курсанти училищ. 
Гул моторів сповістив про 
наближення бойової тех
ніки. На бронетранспорте
рах проїхали кращі під
розділи гвардійської Та- 
манської мотострілецької 
дивізії імені Калініна, па- 
рашутистів-десантників. У 
параді взяли участь тан
кові війська, артилерія, 
ракетні установки військ 
ППО, оперативно-тактич
ні ракети, колона баліс
тичних ракет Військово- 
Морського Флоту.

По площі пройшли 
ракетні війська страте
гічного призначення: 
малогабаритні ракети на 
самохідних пускових ус-

тановках,
тальні триступінчасті ра
кети і, нарешті, найпо
тужніші стратегічні ра
кети. Кожна з них 
на нести ядерний 
небаченої сили на 
межену практично 
даль і забезпечити влу- 

об’єкти против- 
будь-якому кон-

міжконтинзн-

здат- 
заряд 
необ-

ВІД-

чення в 
ника на 
тиненті.

Парад 
дений 
Кестр.

... На
вступає
від будинку історичного 
музею йдуть багатоти
сячні колони демонст
рантів. Попереду маши
на із зображенням пра
пора столиці, прикраше
ного золотою зіркою, 
двома орденами Леніна 
і орденом Жовтневої 
революції.

Достроково! Це слово 
раз у раз зустрічається 
в святковому вбранні 
колон. Воно — на діа
грамах, що показують 
розвиток виробництва, 

поруч з макетами нових 
виробів, освоєних під
приємствами всіх галу
зей.

завершив зве- 
військовий ор-

Красну площу 
трудова Москва:

їх багато, цих нови
нок. З початку п’ятиріч
ки на трудовому рахун
ку москвичів — п’ять 
тисяч типів електричних 
машин і металорізаль
них верстатів.тканин і 
точних апаратів, моде
лей автомобілів і нових 
товарів для народу. 
Промисловість столиці 
успішно виконала деся
тимісячний план по об
сягу реалізації 
ції і випуску 
найважливіших 
Увесь приріст одержано 
завдяки підвищенню 
продуктивності праці.

У нинішньому важко- 
му погодними 
році ще 
виявився 
дянської 
ваної партією, усім ук
ладом нашого життя. У 
переддень Великого 
Жовтня країна дізналась 
про велику ‘ перемогу 
сільських трудівників 
Казахстану, що засипали молода 
в засіки Батьківщини 
більш як мільярд пудів 

. зерна. Як ніколи, ваго- 
. мий . вклад хліборобів 
Алтайського краю — по- 

. над . п'ять мільйонів

продук- 
біль шості 
виробів.

умовами 
раз яскраво 
характер ра- 

людини, вихо-

тонн. Про виконання 
державних планів ви-« 
робництва зерна, зобо
в'язань, взятих на честь 
50-річчя утворення
СРСР, рапортували кол
госпи і радгоспи Біло
русії, Узбекистану, Гру
зії, Азербайджану, Лит
ви, Молдавії, Латвії, 
Киргизії, Таджикистану, 
Вірменії, Туркменії, Ес
тонії... Виконано плани 
виробництва рису в 
РРФСР, на Україні, в Уз
бекистані, Казахстані...

Народ-таорець, народ- 
борець знову показав 
усьому світові силу сво
го колективізму. В стис
лі календарні строки 
збирати вирощений уро
жай вийшла вся країна. 
Допомогла селу і трудо
ва Москва. А сьогодні 
москвичі та їх підшефні 
прийшли разом на Крас
ну площу, щоб проде
монструвати непоруш
ний союз робітничого 
класу і селянства.

Святкову демонстра
цію на Красній площі за
вершує колона москов
ської КОМСОМОЛІ! — 
’ - -ті гвардія робіт
ників і селян.
далі запалений 
Жовтнем факел 
праці, свободи, 
і братерства народіві

(ТАРС)і

їй нести 
Великим 

мирної 
рівностіТРІУМФУЄ

(РАТАУ).

площею про-
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КИЇВ, 7 ЛИСТОПАДА 1972 РОКУ, НА ФОТО: ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ТРУДЯЩИХ НА ХРЕЩАТИКУ,
Фото О. БОРМОТОВА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

СВЯТКУВАННЯ Б5-Т ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ В РОВОГРЛДІ. В КОЛОНІ ДЕМОН СТРЛІГПВ.
Фото В. КОВПАКА, 
П. ГЕРАСИМ1ОКЛ,

Багряною загравою запалахкотіли над 
Радянською Україною, як і над усією 
нашою неосяжною країною, жовтневі 
прапори, Трудящі тричі орденоносної 
республіки зустріли 55-у річницю Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції 
в обстановці небувалого піднесення і 
натхнення, викликаного великими успіха
ми нашої країни в здійсненні рішень 
XXIV з’їзду КПРС, завдань п’ятирічки, 
підготовкою до 50-річчя утворення Сою
зу PCP.

Військовим парадом і багатотисячною 
демонстрацією трудящих на святковому 
Хрещатику відзначила столиця республі
ки день народження першої в світі дер
жави робітників і селян.

На трибуні — член Політбюро ЦК 
КПРС, Перший секретар ЦК Компартії 
України В. В. Щербицький, Голова Пре
зидії Верховної Ради У PCP І. С. Гру-

шецький, Голова Ради Міністрів УРСР 
О. П. Ляшко, інші керівники республіки.

У мальовничому пролозі, яскраво роз
цвіченому тисячами червоних .прапорів, 
дістали відображення ті грандіозні пере
творення, яких досягли трудящі України 
під керівництвом Комуністичної партії, 
в братній сім'ї радянських народів. Ши
роко крокує по республіці дев'ята п’яти- 
річка. Промисловість республіки уже 
реалізувала продукції понад план на 
сотні мільйонів карбованців. Стали до 
ладу нові виробничі потужності, багато 
житла, шкіл, лікарень та інших соціально- 
культурних і побутових закладів.

Великий Жовтень приніс на береги 
Дніпра щастя і радісну працю в ім’я ко
мунізму, окрилив велетенські сили на
роду. Ленінська дружба згуртувала 
серця трудівників Київщини і Підмос
ков’я, гірників Донбасу і Кузбасу, мета
лургів Запоріжжя і Руставі, тракторобу
дівників Харкова і Волгограда, бурякіз- 
ників Тернопільщини і Башкирії, сотень 
інших міст і сіл, виробничих, наукових, 
творчих колективів. їх зв’язки стають де
далі тіснішими, дедалі зримішими плоди 
їх братерського співробітництва, їх 
спільної турботи про процвітання Бать
ківщини.

...Ширину головної магістралі запов-

нюють демонстранти —- посланці всіх 
десяти районів міста-героя. «Ленін
ський» — золотом горять на пурпурі 
оксамиту букви. Сім тисяч представників 
району беруть участь у цьому тріумфую
чому поході. Ідуть трудящі Радянського, 
Жовтневого, Московського районів.

В рядах демонстрантів —■ робітники 
заводів «Ленінська кузня.», «Більшовик», 
«Червоний екскаватор», Дарницького ва
гоноремонтного, фірми імені Рози Люк
сембург та інших підприємств. Рапор
туючи про свої трудові перемоги, тру
дящі столиці України висловлюють 
безмежну любов до рідної ленінської 
партії, палку підтримку її внутрішній і 
зовнішній політиці, програмі миру, вису
нутій XXIV з’їздом КПРС, свою солідар
ність з народами, які борються проги 
ярма капіталу і колоніалізму, проти ім
періалістичної агресії.

Ідуть діячі літератури і мистецтва, які 
активно допомагають партії в справ: ко
муністичного виховання трудящих, наша 
славна молодь.

Цього дня кияни ще раз продемон
стрували палку любов і відданість рідній 
Комуністичній партії, готовність втілити 
в життя грандіозні плани комуністичного 
будівництва.
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ЙДУТЬ вл-

ХОВ А Н Ц 1

КЛ У Б І В

ДТСААФ,

І

НА СВЯТ

КОВУ ДЕ- 

М0НС Т PA- 

ІД ї ІО - З 

ПОРТРЕТОМ 

ІЛЛІЧА,

пошипи згуртованість
р] ІД маєвом розкрилених 
• ■ знамен, у високості

• світлих поривань і звер
шень нас знову з’єднало в 
шеренги велике всена
родне свято. Юнаки та 
дівчата Кіровограда йшли 
на жовтневу демонстра
цію, несучи свою гордість 
? того, що їх щаслива мо
лодість продовжує дооо- 
гу, яку почали наші слав
ні ветерани. Вони, наші 
діди і батьки, стали на 
святковій трибуні із золо
тавим відблиском орде
нів — нагород за подвиги 
в боротьбі ■ з ворсгом, в 
напруженій праці мирного 
творення. І радістю світя
ться їх мудрі і добрі очі: 
є надійна зміна. Зо учнів
ською паргою, в студент
ській аудиторії, на ришту
ваннях новобудов ми ви
повнюємо свій гарт, і, зу
стрічаючи 55-й Жовтень, 
демонструємо своє зро
стання, свою вірність його 
ідеям.

Шеренги молодих на 
демонстрації — перші. 
Йдуть колони піонерів і 
школярів. Бони несуть ло
зунги і транспаранти, ра
порти до 50-річчя створен
ня СРСР. То і про інтерна
ціональні зв'язки з своїми 

ровесниками, іцо живуть в 
інших союзних республі
ках, про успіхи в навчанні.

Йдуть фізкультурники. 
На червоних полотнищах 
напис: «ГП(Ь». До складан
ня норм цього фізкультур
ного комплексу вже залу
чено більше 70 тисяч чіро- 
воградців. В шеренгах фіз
культурників — нині 250 
тисяч трудівників нашого 
краю. Тільки в цьому році 
в області підготовлено 55 
тисяч спортсменів масо
вих розрядів, 77 юнаків і 
дівчат стали майстрами 
спорту. І ось краші з кра
щих тут, на святковій вули
ці. Серед правофланго
вих — майстри спорту Те
тяна Калінічева, Надія Шу- 
михіна, Віктор Фурлет. 
Крокують гімнасти і легко
атлети, вихованці ДЮСШ, 
спортсмени клубів 
ДСТААФ, Йдуть юнаки і 
дівчата, які успішно скла
ли залік з фізичної та вій
ськово-технічної підго
товки.

Над колонами виднію- 
ться слова: «Вчитись, вчи
тись, вчитись!» Вони і з 
уст студенства, яке набли
жається до трибун. Мають 
про що рапортувати вихо
ванці педінституту, інсти-

туту сільськогосподарсько
го машинобудування, се
редніх спеціальних учбо
вих закладів Кіровограда. 
Юнаки 1 дівчата плідно по
працювали під час третьо
го трудового семестру, а 
нині з позною віддачею 
сил взялись за навчаїня.

ПЕРШІІЧІ! J1A ПЛОЩУ ВИЙШЛИ ДІТИ.
Фото В. КОВПАК V

Марш робітничих колон 
відкривають червонозоріа- 
ці. Серед них ми бачимо 
ударників комуністичної 
праці з бригади форму
вальників Віталія Гетьман
ця. Тх колектив напере
додні свята занесено на 
«Обласний стенд трудової

А бригада ливар- 
імені 50-річчя 

яку очолює Воло
ка 

рапор-

слави», 
ників 
влксм, 
димир Бесєда, вийшла 
демонстрацію з 
том; «Працюємо в раху
нок третього року 
річки». І тих, хто 
ться під девізом 
річці — ударну

п яти- 
труди- 

«П’яти- 
г.рзцю, 

майстерність і пошук мо
лодих» на заводі сотні. 
Більше п’ятисот черво.чо- 
зорівців виконують нині 
завдання, набагато випере
дивши графік нинішнього 
року. Разом з старшими 
товаришами юнаки і діа-

пропозицій і 
що дало еко- 

ефект більше

адресоване 
побутового 

лікарям, 
І знову 
десятків 

оркестру.

чата впровадили-у вироб
ництво десятки раціоналі
заторських 
винаходів, 
номічний 
мільйона карбованців.

Йдуть представники за
воду тракторних гідроаг
регатів, робітники ремза
воду «Укрсільгосптехні- 
ки», йдуть автомобілісти, 
будівельники, робітники 
швейної фабрики. Голос 
диктора нагадує про нове 
досягнення швейникіз ---
напередодні свята окремі 
вироби фабрики удостоєні 
державного Знака якості.

На площі звучить вітан
ня з святом, і 
працівникам і 
обслуговування, 
комунальникам, 
урочистий марш 
труб духового 
Перед трибунами, підняв
ши високо знамена, про
йшли кращі люди Кірово
града — Герої Радянсько
го Союзу, Герої Соціаліс
тичної Праці, орденоносці.

В день 55-х роковин Ве
ликого Жовтня Кірово
град ці іще раз продемон
стрували свою згуртова
ність навколо рідної пар
тії, готовність всі 
творчу енергію 
для Радянської 
щини.

* * ♦
Святкові демонстрації 

відбулись в усіх районних 
центрах, містах і селах ор
деноносної Кіровоград- 
щини.

сили ~і 
віддати 
Батьків-

Два роки тому, закінчив
ши Білоцерківський сільсько
господарський інститут. Ва
силь Бутенко повернувся до 
рідного колгоспу і працює 
агрономом - насігіиєводом. 
Комсомольці колгоспу «Зори> 
Онуфріївського рамену обра
ли Василя Бутенка секрета
рем комсомольської органі
зації.
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

Звіти й вибори 

в комсомолі

С ЛИШЕ дві оцінки ді- 
яльності комітету «за

довільно» і «незадовіль
но». І якщо друга харак
теризує стан речей цілком 
конкретно, то перша інко
ли дорівнює трійці, а час
тіше за цим словом стоїть 
велика напружена робота 
кожного юнака і дівчини, 
цілого колектизу протягом 
всього року.

Адже основний напря
мок ДІЯЛЬНОСТІ КОЖНО'О 
комітету комсомолу — це, 
перш за все, робота з різ
ними категоріями /лолоді. 
До кожного необхідно 
знайти вірну стежину, його 
уподобання з тим, щоб 
об'єднавши всіх в єдине ці
ле, створити згуртований 

колектив. Саме такою і є 
комсомольська організа
ція колгоспу імені Иуйби- 
шева, яку очолює молодий 
комуніст Володимир Ку- 
ров.

— Аналізуючи роботу 
комітету комсомолу, — 
говорить він у своїй звіт
ній доповіді, — ми може
мо з гордістю сказати, що 
свої особисті соціалістичні 
зобов’язання кожний ком
сомолець виконав з честю.

З 52 комсомольців, які налі
чує організація. 28 працює ме
ханізаторами, 3 — а тварин
ництві, 2І — на різних робо
тах. Механізатори Валерій 
Легхошерст, Іван Дердзк, Вік
тор Михайленко, Федір Кова
ленко — це гордість організа
ції. Показуюіь високу якість 
роботи, мають економію паль
ного, машини та закріплений 
і»а ними сільськогосподарський 
інвентар тримають в хорошо
му технічному стані.

Комсомольсько - молодіжну

ТЕМА 
А А Л ІЗ
ДОСВІДУ
• ДОПОМОГА КОМІТЕТУ— ВІДЧУТНА 
а НА ЧЕРЗІ — ПИТАННЯ молодих 

КАДРІВ У ТВАРИННИЦТВІ

тракторну бригаду М 2, яку 
очолює молодий комуніст Вік
тор Галушко, знають далеко 
за межами району. Незважаю
чи на несприятливі погодні 
умови цього роху, колектив 
мав урожайність зернових на 
2,5 центнера вишу; ніж в се
редньому по колгоспу. Уро
жай кукурудзи склав 50 цент
нерів з одного гектара, а со
няшника — 18. В той час як 
по першій тракторній брнгаді 
колгоспу вона становила від
повідно 37 І 14,1 центнера.

Такі красномовні цифри 
було названо на звітно-зи- 
борних. То було не просто 
перерахування заслуг. До

свід роботи комітету — 
ось що аналізували збори.

Адже комсомольсько- 
молодіжний колектив в 
усьому повсякчасно відчу
вав допомогу і підтримку 
комітету, постійно знахо
дився під його неослаб
ним контролем. Досить 
сказати, що тільки в цьому 
році при активному спои- 
янні комітету комсомолу і 
за його ініціативою госпо
дарство придбало 4 зерно— 
єих сівалки і один трактор. 

Дві сівалки і «Т-150» одер
жав комсомольсько-моло
діжний колектив. В цьому 
велику допомогу комсо
мольській організації на
дав комітет комсомолу Кі
ровоградського заводу 
«Червона зірка», з якими 
вона підтримує дружні 
стосунки.

Шефські зв'язки — це 
один з основних напрям
ків роботи комітету. Не
щодавно комсомольську 
організацію відвідали мо
ряки крейсера «Дзержин- 
ський». Молоді колгоспни
ки побували у них з візи- 
том-відповіддю.

Твердо пам’ятаючи, що 
майбутній хлібороб почи
нає виховуватися з шкіль
ної парій, комітет комсо
молу тримає тісні зв’язки 
з місцевою середньою 
школою. Кожна комсо
мольська група, кожен 
піонерський загін мають 
свого молодого вожато- 
го-виробничника.

Школі передано 2 трак
тори, виділено 18 гектарів 
землі, на яких члени шкіль
ної виробничої бригади 
набираються досвіду, умін
ня і навичок. Мабуть, дя
куючи цьому за останні 
два роки с колгоспі зали
шилося працювати близь
ко 20 молодих хліборобів.

На жаль, більшість з них 
відмовилась працювати в 
тваринництві. Про це го
ворили Катерина Міняйло, 
технік по племінній справі. 
На колгоспних фермах 
працює лише 3 комсо
мольці, тоді як механіза
торами — 28. А якраз у 
тваринництві потрібні мо
лоді роботящі руки. Оче
видно, комітету комсомо
лу потрібно поліпшити ро
боту по профорієнтації, 
проводити її широко, все
бічно, охоплюючи всі сіль
ськогосподарські спеці
альності.

...Роботу ком.ітету оціне
но «задовільно». Це, ма
буть, найоб єктивніша оцін
ка життя всієї організації. 
І в цьому — запорука 
дальших успіхів.

В роботі звітно-вибор
них комсомольських збо
рів взяв участь та виступив 
перший секретар обкому 
комсомолу М. Г. Гайда
мака.

С. ГЕКАЛО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Олександрій
ського РК ЛКСМУ.



JI листопада 1972 ролу
„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 5 стор.

ЮБЛ дивилася у вікно і 
Під заколисуючу мелодію 
вагонних коліс думала про 
майбутнє. І про минуле теж. 
Позаду — робота в Зна
ні явці, попереду — навчан
ня. А воно зараз асоціюва- 

_ лося із поважними викла
дачами, з їх суворим поглядом з обо- 
в’язкево високими аудиторами, ДС голос 
звучить і\чяо і довго, відлунюючи 
стелі, стій, вікон... І

Врешті, це могло бути і не так Хто 
відає про те, що думала дівчина, їдучи 
до Запорізького педагогічного інституту 
Певно ж. відчувала задоволення що ру
біж взято, що через кілька днів роз
почнеться їі перша лекція, і на чистому 
аркуші товстої о загального зошита вола 
виведе перше речення.

ВІД

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА 
СУЧАСНИКА

Рїї—

\

Незвіданість завжди трохи дячно лоско
че серце... Бона -їхала в Запоріжжя не 
сама. Разом з Коровіциною ‘ — Тетяна 
Невинська, котра теж .мала трудовий 
стаж, і ще вісім юнаків і дівчат: всі вони 
були направлені Кіровоградським педа- 
гси піним інститутом на підготовчі купец.

У’й6“ Кс брлла не ДО уваги. Вона вва
жала себе вже майже повноправною студент
кою. Раз вдалося потрапити в цю щасливу де
сятку, хюа можна здатися? Десь недовчнти, 
щось недоробити?.. В школі вона віддавала 
перевлгу урокам англійської мови. I після за
кінчення цей потяг весь час нагадував про се
бе. не давав заспокоюватися. Мабуть, в неї 
п характері була закладена незатихаюча ці- 
кавість розкрити таємничу мову іноземішх 
сліп. А разо.і з цим — народ, його історію, 
звичаї, пізнати чим він живе і що думає — і 
цим збагатити себе.

Потім, па 11 думку, який справжній може 
винти з людини спеціаліст, якщо він не змо
же бути в курсі справи того, що діється в 
його галузі за рубежем. Ким би пін не пра
цював — інженером чи механізатором, педа
гогом чи лаборантом... Знання з іноземної мо
ви потрібні кожному — переконана Люб?.. А 
починати треба зі школи.
Т5 ЕРШИЙ святковий день запять змї- 
* пився довгою чергою трудових сту
дентських буднів. Часу, якого до цг.ого, 
здається, було вдосталь, раптом стало 
катастрофічно невнетачати. Кожен день 
лекції, після них самостійна робота над 
словником, над вимиІвою. Ще до цього — 
підходить якось під час перерви високий 
юнак і так ввічливо повідомляє: «Вам, 
як кандидату в члени КПРС, доручено 
редагувати студентську стіннівку сОпги- 
міст>„.

— Зараз Люба вже на другому курсі Кіро
воградського педагогічного. — розповідає сек
ретар комсомольської організації факультету 
англійської мови Тетяна Невинська. — Я знаю 
її вже третій рік, 1 що привертає в її харак
тері — так це своєрідна акуратність у вико
нанні своїх обов’язків, принциповість. Не прин
цип, а саме принциповість, яка виходить з її 
чіткого розуміння своїх завдань, вимогливості 
до себе і товаришів.

Люба Коровіцияа на першому курсі — 
член комсомольського бюро факультету, 
заступник і оловн студпрофкому і вико
вує безпосередньо ще й різноманітні пар
тійні доручення. Як відповідальна за 
сектор побуту — робить «наскоки» в гур
тожиток. І не лише побутові умови ці
кавлять комісію з комітету комсомолу, 
а й відпочинок, дозвілля, які б приноси
ли не лише радість спілкування, з й ко
ристь.

Навчання па факультеті вимагає вг- 
ликої самостійної роботи. А всі «поз.т- 
класні заходи» повинні і розширювати 
світогляд студента і знову ж закріплю
вати знання мови. Зустріч в КІДі, на
приклад. ведеться на англійській мові, 
вистави лялькового театру — теж іно
земною. Студентка з другого курсу «Б* 
групи 205 всім цим цікавиться. До всьо
го цього є життя самої групи, досить 
багате на щоденні «сюрпризи» і сюжетні 
перипетії. Тому треба допомогти зрозумі
ти завдання, іншому підготуваїися до 
семінару. А інколи при закритих дверях 
по-комссмольському чесно повести роз
мову про дружбу, взаємодопомогу, про 
те, чого ти прийшов в інститут і яким 
тебе хочуть бачити.

ДРУГИЙ курс влітку вперше зустріне
ться з дітьми — не вже випробуван

ня на педагога. Цього часу дівчина чекає 
так. як чекала вступних екзаменів. А по
ки що труд. Під керівництвом Ф. К. Бє- 
лявіна студевтка підготувала наукову 
роботу «Ленін і Україна», зараз працює 
над темою з педагогіки.

— Взагалі навчання — цс повсякденна ро
бота, — розповідає Люба. — Воно інколи ви
магає більших зусиль, ніж фізичний труд. Пе
ребороти себе, не дати розклеїтися, крок за 
кроком повільно, але впевнено наближатися до 
вершини. І, врешті, про мене зовсім не варто 
писати. Адже ще так багато не зроблено і зав
жди хочеться прагнути до кращого.

Нещодавно відбулися звітно-виборні 
збори студпрофкому. Ленінському сти
пендіату, комуністу Любові Коровішшій 
доручили очолювати студентську проф
спілку.

Y

М. СЕМЕНЮК.

ВЧОРА КРАЇНА ВІДЗНАЧИЛА ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ

ДЛЯ 
спільної
МЕТИ

ОлДАТАМИ правопорядку назива
ють працівників міліції. Спокійні і 

уважні, суворі і справедливі, вони пиль
но стоять -на захисті інтересів держави 
і радянських людей.

Бойовий шлях радянської міліції — 
частина героїчної історії нашого наро
ду. Створена волею і енергією робіт
ничого класу під керівництвом Кому
ністичної партії, радянська міліція зро
стала і розвивалась, як один із засобів 
здійснення пролетарської диктатури в 
нашій країні.

В умовах розгорнутого будівництва 
комунізму, особливого значення набу
ває питання зміцнення »соціалістичної 
законності і правопорядку, посилання 
боротьби із злочинністю, забезпечення 
дотримання законодавства на підпри
ємствах і в організаціях. На виховання 
громадян в дусі поваги до радянських 
законів спрямовується діяльність місце
вих Рад, адміністративних органів.

Форми участі громадськості в охоро
ні правопорядку постійно удоскона
люються. Особливого значення набува
ють сільські сходи, які останнім часом 
набирають масового характеру. Пра
цівники міліції вбачають в цьому один 
із засобів впливу на порушників по

рядку, на зміцнення трудової дисцип
ліни о колективах.

В міськрайвідділах внутрішніх справ все 
ширше розгортається соціалістичне змагання 
за почесне званнн «Кращий орган міліції», 
«Кращий по професії». Виконуючи соціаліс
тичні зобов'язання, колективи Гайворонсько- 
го, Голованівською, ____
Ком пан іївсь кого, Ноиомиргородського, 
городківського, " ..........:________
ського, Ульяновського районних відділів внут
рішніх справ домоглися в цьому році певних 
успіхів в боротьбі з правопорушеннями, за
безпечення зразкового громадської« поранку.

Останнім часом підвищився рівень органі
заторської роботи ■ в органах внутрішніх 
справ, укомплектовані підрозділи новим по
повненням з числа комуністів, комсомольців, 
що прийшли до лав міліції за рекомендація
ми колективів трудящих. Зараз в міліції ба
гато кваліфікованих молодих юристів, інже
нерів, недаїогів, інших спеціалістів.

РоЗога комсомольських організацій Кірово
градського міськвідділу. Новоукраїнського 
райвідділу, Олександрійського міської днілу 
стала прикладом для інших. Вони визнані 
кращими. _
©ЕЛИКЕ місце у виховній роботі се- 

ред працівників міліції відводиться 
марксистсько-ленінській теорії, вдоско
наленню системи політичною навчанні! 
кадрів, посиленню її дієвості, зміцнен
ню її зв’язку з практикою, завданнями 
комуністичного будівництва. В органах 

і підрозділах ідейно-політичні заходи 
підпорядковані єдиній меті — поліп
шенню оперативно-службової діяль
ності. В період підготовки до ювілею 
СРСР ми активізували правову пропа
ганду серед трудящих, вбачаючи в цьо
му також один із важелів поліпшення 
діяльності підрозділів міліції.

Дбаючи про дальше підвищення 
культури в роботі, ми вважаємо за не
обхідне більше приділяти уваги питан
ням естетичного виховання особового

Доброделнчківської о,
... _____, Нов-

Нааоукраїнського. Петріи-

складу. Організація художніх виставок 
в УВС, відвідування музеїв, історичних 
місць Кіровоградщини, мають не тіль
ки пізнавальне, але й виховне зна
чення.

Помітно зросли зв'язки працівників міліції 
з громадськістю. Широкого розмаху набуває 
профілактична робота серед неповнолітніх в 
Олександрійському, Гайворонському, Компі- 
ніївському, Новоукраїнському районах. Пра
цівники міліції разом 
лекгавами прагнуть до 
мог.тися звання високої 
громадського порядку, 
пункти, підприємства 
зразковою громадського 
лосі. 1003 села і 765 підприємств.
*2НАЧИУ роль в профілактиці злочи- 
** мів відіграють добровільні народні 
дружини. Не рідко цей загін захисників 
громадського правопорядку своєчасно 
приходить на допомогу нашим грома
дянам. Кращими сьогодні вважаються 
дружини заводів «Червона зірка», трак
торних гідроагрегатів м. Кіровограда, 
рудоремонтного заводу м. Олександрії, 
Балахіоського вуглерозрізу, Ноеоукра- 
їнського міжколгоспбуду, колгоспні 
дружини сіл Хмельового, Мануйгівки, 
Кіровки Маловисківського району, Ад- 
жамки Кіровоградського району та ба
гатьох інших.

В загальнонародній справі викорінен
ня злочинності та умов, що її пород
жують, працівники міліції області зосе
реджують свою увагу передусім на 
профілактиці правопорушень, щоб, 
вчасно застережити людину від необач
них вчинків, допомогти їй вибрати пра
вильний шлях.

з педагогічними ко- 
того, щоб школи до- 
культури, зразкового 
В рух за населенні 
високої культури і 

порядку ВКЛІОЧИ-

ЗВІТУЄ

В ДЕНЬ СВОГО СВЯ
ТА ВОНН ВИИШЛИ НА 
ПЛОЩУ ІМЕНІ КІРОВА 
В ПАРАДИ Ш ФОРМІ: 
НА ГРУДЯХ ОФІЩ РІВ 
МІЛІЦІЇ — НАГОРОДИ 
ЗА ЗРАЗКОВУ СЛУЖБУ 
ПО ОХОРОНІ ГРОМАД
СЬКОГО ПОРЯДКУ, А 
В УЧАСНИКІВ ВЕЛИ
КОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
В! ГІН И - БОНОВІ ОР
ДЕНИ І МЕДАЛІ, ЗА
ДЗВЕНІЛА МІДЬ ТРУБ 
ДУХОВОГО ОРКЕСТРУ 
І ПОЧАВСЯ ОГЛЯД 
СТРОЙОВИХ ШЕРЕНГ»

Фото В. КОВПАКА.

АНАТОЛІЙ
ДРОННИК

На засіданні бюро Зпам’янського 
міськкому комсомолу того дня слуха
лось питання: «Звіт про виконання 
службових обов'язків працівника .мі
ліції члена ВЛКСМ А. I. Дрснника», 
З того часу, як його за путівкою 
Спілки було направлено в органи 
внутрішніх справ, пройшло вже біль
ше року. Анатолій вчився в середній 
школі міліції МВС СРСР, потім — “ 
дільничним інспектором. 1 ось 
розповідає про свою роботу..,

А коли прийшов з райкому, 
покликав черговий і повідомив:

— В парку троє незнайомців вчини
ли бійку.

став 
вже

його

милиции
(ОТРЫВКИ С ПОЭМЫ)

Моя Батьківщина**

Шли дни войны суровой чередою,
И шел в боях за годом год, 
Гирляндой вспышек над Москвою 
Страна закончили поход.
И старшина, виды видавший, 
Вернувшись в свой отцовский дом, 
Как следует не отоспавшись, 
Пришел к секретарю в райком.
— Садись, гвардеец, гостю рады 
Где воевал? Порасскажи.
К лицу тебе твои награды.
А о работе не. тужи.
Погоны, видно, рано снял ты. 
А если скажем, вновь одеть?
Сменить придется только канты.
Н больше — в тыл и фланг глядеть. 
Да. есть нелегкая работа...
— Какая? — старшина спросил. — 
Готов я осушать болото,
Завод построить хватит сил.
— Не торопись. Послушай, хлэпче, 
В милиции — работа.
Вот!
Спокойной каждым жизни хочет, 
А кто ее вам сбережет?..
— Пойдешь туда? — в упор вопросом,

Ф. БАРКОВ, 
заступник начальника УВС Кіро
воградського облвиконкому, пол
ковник міліції.

Миттю сідає на мотоцикл і мчить 
нз місце пригоди. По дорозі зустрів 
двох дружинників, разом з ними при
їхав у парк. Якраз тоді, коли хуліган 
мав учинити зле.

— НІ з місця! — пролунало вимог
ливо.

Інші спільники почали тікати. Але 
дружинники наздогнали..,

Через кілька днів Анатолій Дроп- 
ник затримав злочинця, який, перебу
ваючи в стані сп'яніння, обікрав чужу 
квартиру. Спочатку було припущення, 
що це зробив хтось з місцевих жите
лів Знам'янки. Та під час розслідуван
ня Дронник натрапив на інший слід.

Так щоразу, швидко і уміло Анато-

лій дронник попереджає злочини, ви
криває порушників громадського по
рядку. Веде значну роз’яснювальну 
роботу серед жителів свого мікрора
йону, згуртовує активістів, під його 
контролем і ті громадяни, що схильні 
до правопорушень.

Комсомольські активісти вислухали 
Анатолія Дролпика. Його рапорт 
свідчив про те, що він викопав наказ 
спілчан, став у перші шеренги охо
ронці» громадського порядку.

Л. ПАПЧЕНКО, 
працівник обласного управ
ління внутрішніх справ.

Дм. ЧИБИСОВ.

РЯДОВОЙ

В словах — как будто холодок
— В милицию? — достал он папиросу. 
А что? Пойду! Простор широк...
— Я коммунист! И дело СВЯТО, 
Привык повсюду выполнять. 
Нужны в милиции солдаты. 
Готов я пост сейчас принять.

Взвивался к небу дым пожара, 
Толпа людей на мостовой, 
А впереди — знакомый старый, 
Гвардеец бывший — постовой,
— В квартире дети, помогите! — 
Ломая руки, просит мать.
— В какой квартире, говорите?!,, 
С. полслова надо понимать.
Он без раздумий сбросил китель, 
Сам окатил себя водой.
Буркнул какой-то обыватель: 
«В огне погибнет постовой».,.
А он, отважный, храбрый воин. 
Преодолел огонь и страх,

Толпу людскую успокоил, 
Неся детишек па руках...

е
Луна на небе не всходила, 

• )1 п переулке нет огней,
— На помощь! — женшина просила. 
Он бросился на помощь к «ей.
Их было трое — хулиганов, 
А он одни, совсем один, 
Но вдруг на помощь прибежали 
Помощники — бойцы дружин. 
Тут хулиганы сразу сникли, 
Носы и руки опустив, 
Когда в машину их садили, 
Пропал воинственный их пыл...

© 
Выходной у старшины, и внуку 
Море удовольствия опять: 
Выедут на озеро по щуки. 
А привезут полбанки псскарят. 
Но зато у внука разговоров: 
— Щука прямі, у лодки сорвалась», 
Вот на море мы поедем скоро, 
Порибачим с дедушкою всласть.

© 
Идет поток людей рабочих, 
Окончен лень их трудовой. 
А он вступил на пост до ночи, 
Товарищ первый — постовой. 
Смеются, веселятся люди, 
Не омрачая отдых спой. 
Покой беречь их честно будет 
Отличник службы — ПОСТОВОЙ.

м. Кіровоград.
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На приз 
імені 
Терлецького

Близько 20 команд бра
ли участь у розиграші куб
ка району з футбола на 
приз імені Героя Радян
ського Союзу О. С. Тзр- 
лецького. У фіналі зустрі
лися футболісти колгоспів 
імені XXII з’їзду КПРС та 
«Шлях до комунізму».

Гра була цікавою, без
компромісною. Забивши 
три м’ячі у ворота супер
ників. юнаки з колгоспу 
імені XXI! з'їзду КПРС ста
ли володарями призу.

Ю. СТОРЧАК.
смт. Добровслнчківка.

ЩЕ ОДИН КРОН
ЄВРОПЕЙСЬКІ
ФУТБОЛЬНІ КУБКИ

Київське «Динамо» виступало на стоти
сячному Хсжувському стадіоні проти «Тур
ніка» із Забже.

Зустріч проходила у високому темпі, су
перники не шкодували ні себе, ні одни 
одного, виборюючи наполегливо м'яч на 
будь-якій ділянці футбольного ПО.іЯ. Поль
ські футболісти виграли з рахунком 2:1. 
Але матч проходив на рівних, навіть після 
того, як за чверть години до фінального 
свистка за грубість було усунуто киянина 
Матвієнка. Поразка з таким рахунком 
влаштовувала киян. Вона принесла київ
ському «Динамо» у підсумку двох зустрі
чей путівку до чвертьфіналу.

Московський «Спартак» на своєму полі 
програв «Атлстіко» (Мадрід) — 1:2. Але 
спартаківці за підсумками двох матчів 
(перший у іспанській столиці вони вигра
ли — 4:3) теж потрапили до чвертьфіналу.

Єреванський «Арарат» вийшов у і/ч тур
ніру УЕФА, вигравши у швейцарського 
«Грассхоперса» — 4:2.

ОМІТЄТ по фізичній 
культурі і спорту При 

Раді Міністрів УРСР прийняв 
рішення про проведення 
VII зимової спартакіади Ук
раїни.

На фоні високих досяг
нень представників літніх 
видів спорту особливо помітне

ЗИМА —
ПОРА

СТАРТІВ
відставання наших

лижників, слаломістів, ковзанярів, фігуристів. Мета і 
завдання спартакіади — залучення до регулярних за
нять зимовими видами спорту талановитої молоді, 
повсюдна організація масової підготовки і складання 
нормативів ГПО, спрямована на зміцнення здоров'я
трудящих.

У програмі VII зимової спартакіади — гірсько-лиж
ний, ковзанярський спорт, біатлон, дзоборство, лиж
ні гонки, стрибки з трампліна, фігурне катання.

Фінальні змагання з цих видів відбудуться в лю
тому 1973 року.

П ЕР ШІ — АВАН ГАРДІ ВЦІ
В шаховій кімнаті спортивно

го клубу заводу тракторних 
гідроагрегатів протягом тижня 
тривали змагання командної 
першості з шахів на кубок об
ласної ради профспілок, при
свячені 55-м роковинам Жовт
ня та 50-річчю утворення СРСР.

В турнірі взяли участь шість 
збірних команд ДСТ і відомств. 
На перше місце претендуеали, 
в основному, авангардівці те 
спартаківці. Авангардівці на
брали 26,5 очка, на півочна.від- 
стали спартаківці, але вони 
виграли всі зустрічі. Між цими
 

командами відбувся додатко
вий матч. Перемогли авангар
дівці з рахунком 4:3. Вони й 
завоювали перше місце та пе
рехідний кубок. На другому 
місці залишились спартаківці. 
Команда ДСТ «Буревісник» зай
няла трете місце.

М. ІВАНЧЕНКО, 
головний суддя змагань.

„ЗОРЯ“ 
в 
ЗЕНІТІ

До того, що чемпіон у нас виявляється 
достроково, не звикати. Так було ті роки, 
коли футбольний о.іімп надовго осідлали ки
ївські динамівці, так сталося минулого се
зону. Та й цього року тЗоря» заіскрилася 
золотим відблиском за три*тури до фінішу.

Отже, чемпіон_Д9/2 року шдомии^- ним 
ста.іа*“вперше у'ТвоїЙ\спофтиГній історії во- 
рбшиловгр'^ька^Зо^я^команди, 
які, опиннвшись^а’д^^Гостанйіх сходинках

- 'Т1ОГЦ_ЇГ.ІШ|1ІГ і.іРІПЛОІІШ.ІіГҐ.Га ІІІІІ.ЖЖІІГ-Т

турнірної таблиці, повинні залишити вищу 
лігу. Це — московський «Локомотив» та 
бакинський «Нефтчі». їх місце мають зайня
ти переможці першої ліги — ташкентський 
«Пахтакор» і донецький «Шахтар».

Тбіліське «Динамо» забезпечило собі, як 
мінімум, бронзові медалі. А от, хто займе 
поки що вільну призову сходинку — невідо
мо. Остаточний розподіл відбудеться після 
проведення раніше пропущених матчів.

ML. ?

На фото: команда фут
болістів спортивною клубу 
«Зоря» Ворошпловградсько- 
го тепловозобудівного заво
ду Імені Жовтневої револю
ції (ДСТ «Авангард»),

Перший ряд (зліва напра
во): Юрій Єлнсєєв, Володи
мир Малигін, Анатолій Кук
сов, Віктор Кузнецов, Олек
сандр Ткаченко, Володимир 
Абрамов, Володимир Они
щенко. Другий ряд (стоять 
зліва направо): Вячеслав 
Семенов, Михайло Форкош, 
Валерій Копій, Володимир 
Старков, Олександр Журав- 
льов, старший тренер Гер
ман Зонія, Микола ГНнчук, 
Сергій Кузнецов, начальник 
команди Валерій Галустов, 
Юрій Васснін.

Фото Р, АЗРІЄЛЯ. 
(Фотохроніка ТАРС).

& ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА. 11 ЛИСТОПАДА. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Програма передач. (М). 9.05 — 
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.45 — Програми 
Читинської студії телебачення. 
(М). »0.30 — «Життя танцю». 
(М). 11.15 — Теленарис «Честь 
сім’ї». (М). :і.45 — Кольорове 
телебачення. Художній фітьм 
«Легенда». (М). 13.15 — «Ак
туальні проблеми науки і 
культури». (М). 13.45 - Ко
льорове телебачення. Програ
ма мультфільмів. (М). 14.30 — 
Науково-популярна програма 
«Здоров’я». (М). 1,5.00 — Чем
піонат СРСР з хокея. «Хімік» 
(Воскресснськ) — ЦСКА. В 
перерві — новини. (М). 17.15
— «Світ соціалізму». - (М). 
17.40 — Кольорове телебачен
ня. Прем'єра телевізійного до
кументального фільму «Обід».

(М). 18.00 - Новини. (М).
1S.HJ — Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин». (М). 
19.20 — Художній фільм «Слід 
Сокола». (М). 21.00 — Поогра- 
ма «Час». (М). 21.30 — О. Лав
рова, О. Лавров. «Слідство ве
дуть знавці». Телеспектакль. 
(М). 23.00 — Кольорове телеба
чення, «Співає Сальваторс 
Адамо». (Ленінград). 23.10 — 
Новини. (М).

НЕДІЛЯ. 12 ЛИСТОПАДА. 
ПЕРЦМ ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новині!. (М). 9.30
— Кольорове телебачення.
Для школярів. «Будильник». 
(М). 10.00 — Кінопрограма
«Хочу все знати». (М). 10.30
— «Музичний кіоск». (М).
11.00 — Кольорове телебачен
ня. Мультфільм «Пригоди Бу- 
ратіно». (М). 12.10 — Для
воїнів Радянської Армії і Фло
ту. (М). 12.40 — Всесоюзний
фестиваль народної творчості, 
присвячений 50-річчю утворен
ня СРСР. Вірменська PCP. 
(М). 14.00 — «СІльсіка годи
на». (М). 15.00 — Кольорове
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з хокея. «Крила Рад» — 
«Спартак». (М). 17.15 — Літе.- 
ратурні зустрічі. (М). 18.00 — 
Новини. (М). 18.10 — Кольоро
ве телебачення. «Пошта «Му-

аячних зустрічей». (М). 18.45
— «Клуб кіпоподорожей». (М),
19.45 — Тслефсстлваль худож
ньої самодіяльності областей 
республіки, присвячений 50-річ
чю утворення СРСР. Звітує 
Київська область. (К). 20.45 — 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Художній фільм «Ли
цар королеви». (К). 22.45 —
Чемпіонат СРСР з футбола. 
«Карпати» (Львів) — «Дина
мо» (К). 2 займ. (К). По за
кінченні — вечірні новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 — 
«За накресленнями XXIV з’їз
ду КПРС». «Сільські обрії». 
(Львів), 17.30 — «Піонерський 
калейдоскоп». (Харків). 18.00 
—./«Музичні акварелі». (Дні
пропетровськ). 19.00 — «На ме
ридіанах України». (К). 19.45
— «Вороги». Прем’єра телеві
зійного фільму - спектаклю. 
(ЛІ). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — Продовження
фільму-спсктак.тю. (М). 22.45
— Інтербачення, «(піває на
родний артист СРСР Д. Гна- 
тюк». (К). 23.30 — Нови
ни. (М). • ‘

ПОНЕДІЛОК, 13 ЛИСТОПА
ДА. ПЕРША ПРОГРАМА. 
17.00 — Для школярів. «Вог
нище», (М). 17.30 — «Союз
непорушний». Абхазька АРСР.

(М). 18.00 — Фільм-концерг 
«Зелений вогник», (К). 18.30 — 
«Розвиток українського театру 
і драматургії у другій полови
ні XIX століття». Літературна 
передача. (К). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Л. Софронов.
«Мільйон за усмішку». Спек
такль. (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження спектаклю. (М). 22.10 — 
Фільм-концерт «Намалюй мені 
пісню!». (М). 22.40 — Спортив
ний щоденник. (М). 23.10 —
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Від понеділка до понеділка». 
(К). 17.10 — Документальний
фільм «Справжня людина». 
(К). 17.30 — Республіканська 
фізико-матсматнчна школа. 
(К). 18.00 — Новини. (М). 18.10 
— Кольорове телебачення. 
Концерт радянської пісні. (ЛІ). 
18.30 — Телевізійний докумен
тальний фільм «Праця і дні». 
(М). 19.30 — Науково-популяр
ний фільм «Перевірено на со
бі». (К). 20.20 — «Мелодії
моєї Батьківщини». Концерт. 
(Львів). 20.50 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Відгуки 
минулого». Художній фільм. 
(К). 23.00 — Вечірні нови
ни. (К).
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ГІСТЬ ДІТЕЙ— 
ПИСЬМЕННИК

В обласній дитячій бібліотеці імені 
Гайдара відбулась зустріч школярів на
шого міста з письменником-зємляком, 
Юрієм Мокрієвим.

В читальній залі оформлено виставку 
його творів — «Плавні палають», «Острів 
забутий», «Чорна буря», «Скрипка гуцу
ла», «Слід на землі» та інших. Кожного 
разу, відвідавши бібліотеку, письменник 
дарує їй свої твори. Цього разу він при
віз юним читачам «Три тополі».

Письменник розповів про свої творчі 
плани й задуми, познайомив з сюжетом 
третьої книги «Плавні палають», в якій 
йтиметься про будівництво на річці Тлс- 
мин.

Ю. Мокрієв прочитав кілька своїх гу
моресок, Особливо сподобались дітям 
«Багажна дитина» та «Міліцейський свис
ток». Потім письменник відповів на за
питання дітвори.

А. ПЕЧЕНЮК.
м. Кіровоград.
На фото: виступає письменник Юрій 

МОКІЧЄВ.
Фото автора.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ

«МОЛОДОГО КОМУНАРА»

СТАВ БУДЕҐ 
ВПОРЯДКОВАНО.
1 ■ ‘ ’

19 жовтня ц. р, «Молодий комунар» на» 
друкував огляд відповідей на анкету «При
рода і ти». В ньому наводились рядки з лис
тів наших читачів про ставлення окремих 
громадян та підприємств до оточуючої при
роди. Зокрема, йшлось про забруднення 
ставу у м. Помічній Добровеличківського 
району.

Як повідомив голова виконкому Поміч- 
нянської міської Ради депутатів трудящих 
тов. Дименно, «благоустрій та очищення 
ставу заплановано на перше півріччя 1973 
року». Роботи проводитимуться силами під
приємств та громадськості.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ХАРКІВСЬКИЙ
ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ 
ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

на 1-й курс факультету заочного навчання на 1973 рік

Інститут готує зоотехніків і \ ветеринарних лі
карів. На зоотехнічне відділення приймаються особи, 
які мають середню освіту і працюють в сільськогоспо
дарському виробі! НЦТВІ.

На ветеринарне відділення приймаються особи, які 
закінчили ветеринарний технікум і працюють в ліку
вальних і інших ветеринарних установах.

Заяви подаються на ім’я ректора.'
До заяви додається: документ про середню освіту 

(в оригіналі), характернстика-рскомепдація, медична 
довідка (форма 286), витяг з трудової книжки, 4 фо
токартки (3X4 см).

Прийом заяв з 1 жовтня по 15 грудня 1972 року.
Вступ.чі екзамени з хімії, фізики, біології’ (усно), 

російської або української літератури (письмово) 
приймаються з 1 грудня 1972 року но Зі січня 1973 
року.

Строк навчання: на ветеринарному відділенні — 
6 років,-па зботехщчіісму — 5 років 7 місяців.

При інституті праііюють підготовчі курси.

Адреса інституту: індекс п/в 312050, м. Харків, 
п/п «Інститутське», Харківський зооветінститут.

РЕКТОРАТ.
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