
МИ СПРАВІ 
ЛЕНІНА І ПАРТІЇ 
ВІРНІ!
УРОЧИСТА МАНІФЕСТАЦІЯ 
КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ 
В МОСКВІ

МОЛОДОМУ ПОКОЛІННЮ ідейне загартування, 
«МІЦНІ ЗНАННЯ

ШОСТА СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
З великою увагою й інтере

сом стежать радянські люди за 
роботою шостої сесії Верхов
ної Ради СРСР. І це природно: 
питання, яке обговорюють де
путати, — про дальше вдоско
налення народної освіти в кра
їні — стосується буквально 
кожної сім'ї. Прийняття Основ 
законодавства Союзу PCP і со
юзних республік про народну 
освіту сприятиме успішному 
здійсненню поставленого парті- 
єю важливого завдання —- 
дальшому, зростанню культури 
нашого народу, вихованню під
ростаючого покоління активни
ми будівниками комунізму.

З задоволенням відзначають 
промовці нові позитивні зру
шення в міжнародній,обстанов
ці, у справі зміцнення миру, 
які стали можливими завдяки 
активній зовнішньополітичній 
діяльності Комуністичної партії, 
її ленінського ЦК. Депутати да
ють високу оцінку величезному 
особистому вкладові Генераль
ного секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва у розряд
ку напруженості, підсумкам йо
го візиті? у Ф?Н, США і Фран
цію, .іншим зовнішньополітич
ним акціям, які відіграють важ
ливу роль у дальшому розши
ренні взаєморозуміння і спів
робітництва між народами.

13 липня о 10 годині ранку в 
залі засідань палат Верховної 
Ради СРСР у Кремлі почалося 
друге /засідання Ради Союзу.

Тривалими оплесками зустрі
ли депутати товаришів Ю. В. 
Андропова, А. А. Гречка, А. А. 
і'ромико, А. П. Кириленка, 
Ф. Д. Кулакова, K. Т. Мазуро- 
вз, М. В. Підгорного, В. В. Щер- 
бицького, П. Н. ДемічеЕа, Г. В. 
Романсва, М. С. Соломенцева, 
І. В. Калітонова, К. Ф. Катуше- 
ва.

Головував на засіданні Голо
ва Ради Союзу депутат О. П. 
Шитиков.

З співдоповіддю на засіданні 
в першому і другому питаннях 
порядку денного сесії виступив 
голова Комісії по народній ос
віті, науці і культурі Ради Со
юзу депутат А. Е. Еосс.

|ь Радянський народ, сказав він, 
З одностайно підтримує рішення 
. квітневого (1973 року) Пленуму 

ЦК КПРС, ленінську миролюб
ну зовнішню політйку СРСР, 
багатогранну і безустанну ро
боту Центрального Комітету 
КПРС та його Політбюро по га
рантуванню міцного миру і на
дійної безпеки нашого народу, 
який будує комунізм. Всі ра
дянські люди глибоко вдячні 
товаришеві Л. 1. Брежнєву за 
його видатний особистий вклад 
у справу реалізації рішень 
XXIV з’їзду КПРС, за величез
ну невтомну роботу по втілен
ню □ життя ленінської миро
любної зовнішньої політики.

Виступаючи від імені Комісії 
j го народній освіті, науці і куль

турі, Комісії законодавчих пе
редбачень і Комісії у справах 
молоді Ради Союзу, А. Е. Восс 
спинився на тій великій роботі 
по поглибленню змісту освіти І 
підвищенню якості навчання і 
виховання підростаючого поко
ління, яку було проведено за 
останні роки. Він навів цифри,

що характеризують успіхи в ос
віті широких мас трудящих, у 
підготовці кваліфікованих ро
бітників і спеціалістів для всіх 
галузей народного господарст
ва.

Ми добиваємося того, щоб 
усі підлітки, які закінчують ві
сім класів, вчилися в середніх 
загальноосвітніх школах, се
редніх спеціальних навчальних 
закладах, у ПТУ, у вечірніх і за
очних школах, заявив промо
вець. З цією метою розробле
но заходи, які передбачають 
дальше розширення мережі 
навчальних закладів, зміцнення 
їх матеріальної бази, підви
щення рівня виховної роботи.

Разом з тим, промовець від
значив, що в деяких союзних 
республіках, особливо в сільсь
ких районах, процент молоді, 
яка дістає середню освіту, ниж
чий від загальносоюзного. У 
зв'язку з цим винятково важли
ве значення має прийнята не
давно з ініціативи Генерально
го секретаря ЦК КГ1РС товари
ша Л, І. Брежнєва Постанова 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по дальшому по
ліпшенню умов роботи сільсь
кої загальноосвітньої школи», 
з якій намічено широку про
граму по зміцненню і розвитку 
сільської школи.

Характеризуючи проект Ос
нов законодавства Союзу PCP 
і союзних республік про на
родну освіту, поданий Радою 
Міністрів СРСР на розгляд Вер
ховної Ради СРСР, промовець 
підкреслив, що в цьому зако
нопроекті закріплено демокра
тичні принципи народної осві
ти б СРСР, визначено головні 
завдання загальної середньої, 
професійно-технічної, серед
ньої спеціальної і вищої освіти.

Проект Основ містить важли
ві положення про професійно- 
технічну освіту. В одній із 
статтей вказується, що профе
сійно-технічні навчальні закла
ди є основною школою форму
вання гідного поповнення ро
бітничого класу.

Проект Основ передбаачє та
кож високі вимоги до підготов
ки спеціалістів з вищою і се
редньою спеціальною освітою. 
Радянський спеціаліст повинен 
володіти марксистсько-ленін
ською теорією, мати глибоку 
теоретичну і професійну підго
товку, високі моральні якості. 
Велику увагу в проекті приді
лено правам і обов'язкам уч
нів і студентів.

Співдоповідач повідомив, що 
□ Президію Верховної Ради 
СРСР надійшло більш як три 
тисячі пропозицій і зауважень 
щодо законопроекту. Скрізь 
проект Основ зустрів палке 
схвалення і одностайну під
тримку громадськості. Його об
говорення ще раз продемон
струвало широкий демокра
тизм нашого суспільства, вели
чезну заінтересованість трудя
щих у розв'язанні державних 
питань.

Велику допомогу « освіті 
трудящих подають народні уні
верситети, різні лекторії, кур
си, школи комуністичної праці 
те Інші форми поширення полі
тичних і наукових знань, Тепер 

тільки в народних університе- . 
тах навчається понад 6,5 міль
йона чоловік. У зв’язку з цим 
у проект Основ додатково 
включено статтю про ограніза- 
цію самоосеіти громадян і за
конодавчо закріплено здійс
нення громадських форм осві
ти.

Особливе місце у законо
проекті відводиться педагогіч
ним працівникам. У пресі, а та
кож у листах трудящих вказу
валося на їх велику відпові
дальність у навчанні і вихованні 
найціннішого надбання народу 
— підростаючого покоління. З 
урахуванням цього проект Ос
нов містить положення про те, 
що професійні права, честь і 
гідність учителів та інших педа
гогічних працівників охороняю
ться законом,

Наприкінці А. Е. Восс'повідо
мив, що комісії схвалюють а ці
лому поданий Радою ЛАіністрів 
СРСР законопроект.

Після співдоповіді у Раді Со
юзу почалися дебати в першо
му і другому питаннях порядку 
денного сесії.

На трибуні — Голова Прези
дії Верховної Ради Білоруської 
PCP, депутат Ф. О. Сургвнов. 
Трудящі Білорусії, як і всі ра
дянські люди, сказав він, ви
словлюють сердечну подяку 
Центральному Комітетові пар
тії, Політбюро ЦК і особисто 
Генеральному секретареві ЦК 
КПРС товаришеві Л. І. Брежнє
ву за величезну плодотворну 
роботу по втіленню в життя 
Програми миру, прийнятої 
XXIV партійним з’їздом. Гли
боке задоволення в серці кож
ної радянської людини викли
кало присудження і вручення 
Леонідові Іллічу Брежнєву між
народної Ленінської премії «За 
зміцнення миру між народа
ми». Ця висока нагорода — ви
яв величезного міжнародного 
авторитету нашої партії, її ле
нінської внутрішньої і зовніш
ньої політики.

Білорусія давно вже стала 
республікою суцільної пись- 
менноси. Тепер більш як три 
чверті зайнятого міського і 
більше сорока процентів сіль
ського населення республіки 
має вищу "і середню освіту. 
Різними видами навчання охоп
лений кожен третій житель Бі
лорусії.

Успіхи у цій галузі, сказав 
далі Ф. О. Сурганов, — пере
конливе підтвердження пере
ваг соціалізму, свідчення вели
чезного піклування Комуністич
ної партії про всебічний роз
виток радянської людини. Цим 
піклуванням пройняті і кожне 
положення, кожен рядок про
екту Основ законодавства Со
юзу PCP і союзних республік 
про народну освіту.

Про соціальні перетворення 
в економічному і культурному 
житті трудящих Львівщини, про 
заходи, які вживаються по 
вдосконаленню середньої спе
ціальної і вищої освіти, говорив 
депутат В. С. Куцевол — пер
ший секретар Львівського об
кому КП України. Він спинився 
також на питаннях, які стриму
ють розвиток вищої і серед- 
(Продовження на 2-й стор.).

<Ми справі Леніна і партії 
вірні!» — під таким девізом 
19 липня в Москві, на стадіоні 
«Динамо» відбулась урочиста 
маніфестація комсомольців і 
молоді Радянського Союзу. В 
ній взяли участь тисячі юнаків 
і дівчаг — представників Моск- 
ви і Ленінграда, всіх союзних 
республік, країв і областей на
шої країни.

Палкими тривалими оплеска
ми, дружними вітальними вигу- 
ками зустріли присутні товари
шів Л. І. Брежнєва, Ю. В. Ан- 
дропева, А. А. Гречка, А. А. 
Громнко, А. П. Кириленка, 
О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулако
ва, М. В. Підгорного, Д. С. По- 
лянського,' О. М. Шелепіна, 
Б. М. Пономарьова, Д. Ф. Уста
нова, І. В. Капітонова, К. Ф. 
Катушева.

На гостьових трибунах — 
члени ПК КПРС, депутати 
Верховної Ради СРСР, які бра
ли участь в роботі шостої сесії 
найвищого органу державної 
влади нашої країни, ветерани 
війни і праці, представники 
партійних, радянських і гро
мадських організацій столиці, 
зарубіжні гості.

19.00. Над стадіоном лунає 
дзвін курантів Спаської башти 
Кремля.

За дорученням бюро ЦК 
ВЛКСМ урочисту маніфестацію 
радянської молоді відкриває 
перший секретар ЦК ВЛКСМ 
Є. М. Тяжельников.

Звучить «Прапорний марш». 
На поле стадіону виносять пра
пори ВЛКСМ, Всесоюзної піо
нерської організації імені 
В. 1. Леніна, орденоносних ком
сомольських організацій.

Урочистий похід представни
ків радянської молоді відкри
ває група прапороносців. З з 
ними — колона представників 
молодого покоління робітничо
го класу — передовики п’яти
річки, посланці всіх 124 всесо
юзних ударних комсомольських 
будов; йдуть молоді представ
ники колгоспного селянства, 
ударники полів і ферм, передо
вики битви за хліб.

Брннпть тужаво достиглі пшениці. Замріяність золотих степів села 
СуБотців Знам’яікького району сьогодні порушують стрекіт комбайнів 
та гудіння автомоторів — <ідс збирання хлібів. Молодий комбайнер 
МИКОЛА ДУДНИК тут вже скосив ранніх зернових на площі М гекта
ри. З бункера його агрегата вже відсипано >771 центнер.

Фото А. БУДУЛАТЬЄБА.

Колони вишиковуються па 
полі стадіону. Над ними тран
спаранти, портрети членів По
литбюро ЦК КПРС, вітальні 
лозунги.

До учасників маніфестації 
звертається перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельнн- 
ков.

Сьогодні, говорить він, — 
найбільш хвилюючий, найбільш 
радісний і найбільш важливий 
день Всесоюзного фестивалю 
радянської молоді, який Ось 
вже більше року крокує по на
шій великій Батьківщині. Фес
тиваль сприяв поліпшенню ді
яльності всіх загонів Ленін
ського комсомолу, підвищенню 
трудової і громадсько-політич
ної активності юнаків і дівчат 
у боротьбі за виконання істо
ричних рішень XXIV з’їзду 
КПРС, планів вирішального 
року п’ятирічки^ Він став важ
ливим засобом дальшого поліп
шення політичного, естетичноя 
то, фізичного, військово-патріоч 
тичного виховання МОЛОДІ, під
готовки до X Всесвітнього фес
тивалю молоді і студевтів.

12 липня 1974 року мине 50 
років від того історичного дня9 
коли комсомол прийняв ім’я 
великого Леніна. Всі ці роки 
комсомол з честю, гордістю . і 
гідністю носить ім’я Леніна, 
Словом і ділом підтверджує 
свою вірність ленінським запо
вітам, ідеалам Комуністичної! 
партії.

Головний підсумок фестива
лю, підкреслив Є. М. Тяжель- 
ников, полягає в тому, що він 
ще більше зміцнив бойове бра
терство молоді всіх наших рес-. 
публік, з усією СИЛОЮ проде«! 
мопстрував моноліту згурто
ваність комсомольців, всіх юна-, 
ків і дівчат навколо рідної Ко
муністичної партії та її ленін
ського Центрального Комітету^ 

Ленін, партія — ці слова най
дорожчі і безмежно близькі 
серцю кожного комсомольця, 
піонера, кожного юнака і дів-? 
чини. Велика енергія ленінсько-

(Закінчення на 3-й стор.).
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МОЛОДОМУ ПОКОЛІННЮ —ІДЕЙНЕ 
ЗАГАРТУВАННЯ, МІЦНІ ЗНАННЯ

(Продовження).

ньої спеціальної освіти. Зокре
ма, промовець відмітив недо
статність матеріально-технічної 
бази інститутів, технікумів і 
шкіл профтехосвіти. Депутат 
заявив, що міністерствам і ві
домствам, заінтересованим у 
підготовці для них висококвалі
фікованих кадрів, слід енергій
ніше допомагати в забезпечен
ні навчальних закладів необхід
ним навчально-виробничим ус
таткуванням. Спиняючись на 
навчанні сільської молоді, кра
щій її професійній орієнтації, 
В. С. Куцевол підкреслив вели
чезне значення недавньої по
станови ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР про сільську загаль
ноосвітню школу.

Проблемам всебічного роз
витку особи присвятила свій ви
ступ вчителька середньої шко
ли N° 154 Ворошиловсько- 
го району м. Москви депутат 
K. А. Щекутєза.

Комуністична партія і Радян
ський уряд на всіх етапах істо
рії нашої держави приділяли 
величезну увагу підвищенню 
загальноосвітнього рівня ра
дянського народу, сказав у ви
ступі Голова Президії Верхов
ної Ради Грузинської PCP де
путат Г. С. Дзоценідзе.

Депутат приділив увагу пи
танням правильного поєднання 
розумового і фізичного роз
витку школярів, їх гармонійно
го виховання. Він спинився і на 
такій важливій проблемі, як на
укова підготовка викладачів 
вузів, що має першорядне зна
чення з умовах сучасної науко
во-технічної революції.

Важливою складовою части
ною мирної творчої програми 
нашої партії, Програми кому
ністичного будівництва є даль
ший розвиток системи народ
ної освіти, заявив директор 
Челябінського тракторного за
воду імені В. І. Леніна, депутат 
ІГ. В. Зайченко. Він сказав, що 
процеси, які відбуваються в 
соціальному і суспільному 
житті країни, можна простежи
ти на конкретних прикладах 
діяльності трудового колективу 
Челябінського тракторного за
воду імені В. І. Леніна. В пер
ші роки його існування прак
тично не було робітників із се
редньою освітою, тут працю
вало лише кілька десятків, ін
женерів і техніків. Нині на за
воді працює близько семи ти
сяч дипломованих інженерів і 
техніків.

Промовець відзначив, що в 
законопроекті слід уточнити і 
деталізувати питання, які сто
суються відносин, що склада
ються між навчальними закла
дами і промисловими підпри
ємствами.

Партія і народ, підкреслив у 
своєму виступі перший секре
тар Томського обкому КПРС, 
депутат Є. К. Лигачов, справед
ливо відзначають провідну 
роль Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва у розробці і здійсненні 
ленінської зовнішньої політики 
на сучасному етапі. Від імені 
всіх трудящих Томської області 
промовець висловив Леонідові 
Іллічу Брежнєву, членам і кан
дидатам у члени Політбюро ЦК 
КПРС, секретарям ЦК почуття 
найглибшої поваги і вдячності 
за мудре й ініціативне здійс
нення ленінської зовнішньої 
політики.

Система народної освіти, 
створена в нашій країні, про
довжував депутат, найповніше 
виражає інтереси суспільства в 
цілому і кожного громадянина 
окремо. Яскрава ілюстрація то
го — діяльність шкіл і вузів 
Сибіру. За 55 років Радянської 
влади тільки вузи Томська під
готували понад 110 тисяч спе
ціалістів вищої кваліфікації.

Відповідно до законопроекту, 
який обговорюється, відзначив 
Є. К. Лигачов, дуже важливо 
ще міцніше з’єднати освіту з 
наукою, активніше залучати уч
нівську молодь до дослідної 
роботи.

Президент Академії наук 
Вірменської PCP депутат В.'А. 
Амбарцумян висловив заува
ження, які стосуються органі
зації навчального процесу в 
загальноосвітній, спеціальній 
середній і вищій школі, необ
хідності вимогливо підходити 
до оцінки знань молоді, яка 
вчиться.

Депутат сказав, що, на його 
думку, дуже важливо готувати 
спеціалістів, які мають широкі 
наукові і технічні знання, а не 
розширяти надмірно випуск ін
женерів і техніків вузького 
профілю.

В. А. Амбарцумян пропонує 
затвердити поданий на розгляд 
сесії проект Основ законодавст
ва про народну освіту з по
правками, що випливають з 
цього обговорення.

Функції нашої школи складні 
і багатогранні. Але є одна сто
рона в її діяльності, якій нале
жить виняткова роль — це 
ідейно-політичне виховання 
підростаючого покоління, під
креслив перший секретар Уль
яновського обкому КПРС депу
тат А. А. Скочилов. Невичерп
ним джерелом для виховання 
у молоді комуністичної моралі, 
ідейної переконаності є героїч
ний шлях Комуністичної партії, 
славні революційні, бойові і 
трудові традиції радянського 
народу. Особливе місце займає 

великий приклад життя і діяль
ності В. І. Леніна.

Промовець розповів про 
досвід комуністичного вихован
ня в школах Ульяновської об
ласті. Ленінські кімнати, музеї, 
гуртки в школах, походи по 
місцях, зв’язаних з життям сі
м’ї Ульянових, — усе це спри
яє вихованню високої мораль
ності підлітків. Центром про
паганди ленінської теоретичної 
спадщини став Ленінський ме
моріал. Ми вважаємо, сказав 
промовець, що в Академії пе
дагогічних наук СРСР слід бу
ло б мати спеціальний науко
вий .центр по узагальненню 
досвіду виховання учнів на без
смертному ленінському при
кладі, на його великому вчен
ні.

На трибуні — бригадир ком
плексної бригади обробників 
тресту «Казмідьбуд» (Казахсь
ка PCP) депутат В. С. Горбова. 
Спинившись у своїй промові на 
ряді кардинальних проблем, 
висунутих у постановах ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР, 
єона сказала, що бачить в них 
нове свідчення великого пік
лування партії про молоде по
коління. В республіці провади
ться значна і важлива для на
родного господарства робота 
по професійній орієнтації учнів 
сільських шкіл. Разом з тим, 
відзначила депутат, у цілому 
потреба в спеціалістах еконо
міки республіки, яка швидко 
розвивається, поки що дуже 
перевищує кількість випускни
ків навчальних закладів.

Партійні і радянські органі
зації Ленінграда і області по
стійно тримають питання на
вчання і виховання молоді в 
центрі своєї уваги, сказав го
лова виконкому Ленінградської 
обласної Ради депутатів трудя
щих О. Н. Шибалов. У школах 
минулого року значно скоро
тився відсів учнів; зменшилось 
число другорічників, збільши
лась кількість робітничої моло
ді, яка навчається в середній 
школі.

В сучасних умовах науково- 
технічної революції, коли про
мислові підприємства, радгос
пи і колгоспи оснащуються 
найновішою технікою і устат
куванням, загальноосвітній рі
вень і професійна підготовка 
набирають особливого значен
ня. В зв’язку з цим промовець 
відзначив необхідність значно
го поліпшення професійної 
орієнтації учнів восьмирічних і 
середніх шкіл, а також більш 
чіткого планування направлен
ня випускників восьмирічних 
шкіл у середні навчальні закла
ди і насамперед у ПТУ.

На цьому засідання Ради Со
юзу закінчилося.

* # *
»

О 15.00 у Кремлі в залі за
сідань палат Верховної Ради 
СРСР відбулося третє засідан
ня Ради Національностей Вер
ховної Ради СРСР.

Тривалими оплесками зустрі
ли депутати товаришів О. М. 
Косигіна, А Я. Пельше, Д. С. 
Полянського, О. М. Шелепіна, 
Б. М. Пономарьова, Д. Ф. Усти- 
нова.

Головував на засіданні за
ступник Голови Ради Національ
ностей депутат М. С. Тихонов.

Тривало обговорення питань 
про стан і заходи по дальшому 
вдосконаленню народної осві
ти в країні і про проект Основ 
законодавства Союзу PCP і со
юзних республік про народну 
освіту.

Першим виступив секретар 
Якутського обкому КПРС, депу
тат Г. Й. Чиряєв. Партія, весь 
радянський народ, сказав він, 
одностайно підтримують рі
шення квітневого (1973 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, наполегливість 
і послідовність у здійсненні 
Програми миру, розробленої 
XXIV з’їздом партії, винятково 
високо оцінюють невтомну і 
багатогранну діяльність по за
безпеченню миру Центрально
го Комітету нашої партії, Гене
рального секретаря ЦК КГ1РС 
товариша Л. І. Брежнєва. Осо
бистий вклад Леоніда Ілліча у 
зміцнення миру в усьому світі 
— приклад самовідданого слу
жіння справі комуністичного 
будівництва, інтересам усього 
прогресивного людства.

Радянський народ за рівнем 
освіти і культури став найпере- 
довішим у світі. Тепер Якутія— 
республіка суцільної письмен
ності. Дві третини трудящих 
мають вищу і середню освіту.

Г. Й. Чиряєв відзначив вели
чезний потяг до вивчення в 
школах Якутії, як і всюди в 
країні, російської мови, як мо
ви міжнаціонального спілкуван
ня радянських людей.

На прикладі розвитку народ
ної освіти Грузинської PCP мі
ністр освіти республіки депу
тат Т. В. Лашкарашвілі показа
ла, як здійснюються рішення 
XXIV з'їзду КПРС у галузі ду
ховної культури. 96 процентів 
учителів і викладачів четвер- 
тих-десятих класів мають вищу 
і незакінчену вищу освіту. В 
республіці успішно здійснює
ться перехід до загальної се
редньої освіти.

Депутат говорила також про 
створення необхідних умов 
для робітничої молоді, яка на
вчається у вечірніх загально
освітніх і вищих школах. З цією 
метою вона запропонувала 

внести в Основи законодавства 
про народну освіту спеціальний 
пункт про відповідальність ке
рівників підприємств, установ, 
колгоспів і радгоспів за здо
буття юнаками і дівчатами ос
віти без відриву від виробниц
тва.

На естетичному вихованні 
молоді, яка має величезне зна
чення для всієї культури наро
ду, зосередив увагу секретар 
правління Спілки композиторів 
СРСР депутат Д. Б. Кабалевсь- 
кий. В обговорюваному проек
ті Основ законодавства Союзу 
PCP і союзних республік 
народну освіту, сказав він, ес
тетичне виховання віднесено 
до числа головних завдань за
гальноосвітньої школи і проф
техучилищ.

Естетичне виховання народу, 
відзначив він, визнано в нашій 
країні споавою партійної і дер
жавної ваги. Адже йдеться про 
виховання нової людини, про 
будівництво нового суспільства 
за законами краси, про які 
свого часу говорив К. Маркс.

Відзначивши, що в школі 
естетичне виховання в цілому 
залишається поки що найбільш 
вразливою ланкою, промовець 
нагадав, що Міністерство осві
ти СРСР прийняло 10-річний-’—4 
план розвитку всієї цієї роботи. 
План передбачає забезпечення 
шкіл країни кваліфікованими 
вчителями музики і образо
творчого мистецтва, обладнан
ня кабінетів з цих -предметів, 
створення програм і підручни
ків.

На засіданні Ради Національ
ностей в дебатах по першому 1 
другому питаннях виступили та
кож депутати: Г. С. Єремей — 
перший заступник Голови Ради 
Міністрів Молдавської PCP, Т. Є. 
Шамамян — директор серед
ньої школи № 119 м. Єревана, 
Б. П. Бурашников — перший 
заступник Голови Ради Мініст
рів Туркменської PCP. В. і. Вя- 
ляс — секретар ЦК КП Естонії, 
В. і. Смирнова — вчителька 
Оватинської середньої школи 
Цілинного району Калмицької 
АРСР, В. А. Блюм — заступив * 
Голови Президії Верховної Ра
ди Латвійської PCP, Б. Є. Каба- 
гоєв — перший секретар Пів
нічно - Осетинського обкому 
КПРС, А. І. Жалсараєв — заві
дуючий хірургічним відділом 
республіканської лікарні 
м. Улан-Уде, В. ІГ. Новиков — 
голова колгоспу «Рассвет» Ма
рійської АРСР, письменник 
М. Л. Іркаєв (Мордовська 
АРСР)

19 липня шоста сесія Верхов
ної Ради СРСР продовжувала 
роботу.

(ТАРС).

НА БЛАГО РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ

що свідчать 
демократизм

Сесія найвищого органу дер
жавної влади нашої країни про
довжує залишатися в центрі 
уваги радянської громадськос
ті. Глибоко і всебічно Верховна 
Рада СРСР обговорює питан
ня, які стосуються дуже важли
вих сторін життя радянського 
народу, питання, 
про справжній 
радянського ладу, про послі
довне втілення в життя висуну
того партією програмного зав
дання: все в ім’я людини, для 
блага людиин.

19 липня о 10 годині ранку в 
Кремлі у залі засідань палат 
Верховної Ради СРСР почалося 
третє засідання Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР.

Тривалими оплесками зустрі
ли депутати товаришів 2. 
Андролова, А. А. Гречка, А. А. 
Громико, А. ГІ. Кириленка, 
Ф. Д. Кулакова, К. Т. Мазурова, 
М. В. Підгорного, В. В. Щер- 
^ицького, П. Н. Демічева, Г. В. 
Романова, М. С. Соломенцева, 

Ю. В.

ва, І. В. Капітонова, К. Ф. Кату
шева.

Головував на засіданні за
ступник Голови Ради Союзу 
депутат Б. Є. Патон.

На засіданні тривало обгово
рення питань про стан і заходи 
по дальшому вдосконаленню 
народної освіти в країні і про 
проект Основ законодавства 
Союзу PCP і союзних респуб
лік про народну освіту.

На трибуні — перший секре
тар ЦК ВЛКСМ, депутат Є. М. 
Тяжельников. Ленінський ком
сомол, сказав він, повністю 
схвалює і безроздільно підтри
мує внутрішню і зовнішню по
літику Центрального Комітету 
партії, Радянської держави. 
Комсомольці, радянська мо
лодь, весь міжнародний демо
кратичний рух молоді захоп
люється невтомною діяльністю 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва 
по втіленню в життя рішень 
XXIV, з’їзду КПРС, одностайно 

схвалюють політичні і практич
ні результати візиту Леоніда 
Ілліча в США, який має істо
ричне значення і є подією ве
личезної ваги, сердечно поздо
ровляють товариша Л. І. Бреж
нєва з нагородженням міжна
родною Ленінською Премією 
миру.

Комсомольці і молодь з ве
ликим інтересом зустріли про
ект Основ законодавства Сою
зу PCP і союзних республік 
про народну освіту, взяли ак
тивну участь в його обговорен
ні. Велике задоволення викли
кає те, що в проекті Основ, у 
доповіді члена Політбюро ЦК 
КПРС, першого заступника Го
лови Ради Міністрів СРСР К. Т. 
Мазурова, доповідях міністрів 
СРСР, у виступах депутатів 
вказується на зростаючу роль 
комсомолу в розв’язанні но
вих завдань освіти і виховання 
дітей та молоді,

Промовець нагадав, що те
пер у рядах Ленінського ком« 

сомолу — 8 мільйонів школя
рів, два мільйони учнів проф- 
тєхосвіти, близько 5 мільйонів 
студентів технікумів і вузів. 
Майже п'ять мільйонів пра
цюючих комсомольців навчаю
ться в заочних і вечірніх шко
лах та інших навчальних закла
дах. Уже ці цифри говорять 
про ступінь відповідальносіі 
комсомолу за виховання учнів
ської і студентської молоді.

Є. М. Тяжельников вніс ряд 
пропозицій,, спрямованих на 
дальше поліпшення роботи з 
дітьми і молоддю за місцем 
проживання, спинився на захо
дах по дальшому поліпшенню 
умов роботи сільської загаль
ноосвітньої школи.

Голова Президії Верховної 
Ради Туркменської PCP депутат 
А. М. Кличев, сказав, що тепер 
у Туркменії провадиться вели
ка робота по переходу до за
гальної. середньої освіти. Важ
ливе місце в завершенні пере
ходу займають школи для ро- 

■ИННІИШИ 
бітничої молоді. Випуск З ЦИл 
шкіл у республіці за п’ятирічку 
буде подвоєно.

На трибуні — перший секретар 
Приморського крайкому КПРС 
депутат В. П. Ломакін. Він пові
домив, що тепер в Примор’ї 
працює 125 тисяч спеціалістів з 
вищою і середньою освітою. 
І це число продовжує зроста
ти. Кожного року народне гос
подарство краю і всього Дале
кого Сходу одержує лише з 
вузів і технікумів краю до 13 
тисяч кваліфікованих спеціаліс
тів. їх профіль відповідає по- тів. їх профіль відповідає 
требам основних галузей еко
номіки і культури краю.

У зв'язку з розвитком про- 
активних сил Далекого Сходу, •дуктивних сил Далекого Сходу, 

зростанням його економічного 
потенціалу, наміченим XXIV 
з їздом КПРС, постає питання 
про темпи підготовки кваліфі
кованих робітничих кадрів у 
системі ПТУ. У підвищенні рів
ня профтехосвіти, створенні 

(Закінчення на 3-й стоо.У.
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де- 
ви- 

мініс- 
яких

матеріальної бази, заявив 
путат, повинні насамперед 
явити заінтересованість 
терства і відомства, для 
ці кадри готуються.

Добра постановка громад
ського харчування учнів — на
сущне завдання, тісно зв’язане 
не тільки з піклуванням про 
здоров’я молодого покоління, 
від його успішного розв’язання 
багато в чому залежить успіш
ність школярів, учнів техніку
мів, студентів. Міністр торгівлі 
СРСР депутат О. І. Струєв вва
жає за потрібне більше поши
рювати хороший досвід у цій 
галузі, нагромаджений у Лат
війській PCP, Естонії, Білорусії, 
у ряді областей Української 
PCP, а також у Москві, Ленін
граді, Свердловську та інших 
містах Російської Федерації, 
Тут впроваджуються прогре
сивні форми обслуговування, 
зокрема; з урахуванням віку 
школярів.

Голова колгоспу імені XX 
партз'їзду Орловського району 
Ростовської області депутат 
П. Ф. Костенко говорив про те, 
що трудівники Дону разом з 
усім радянським народом гли
боко вдячні Центральному Ко
мітетові Комуністичної партії, 
Радянському урядові, особисто 
товаришеві Л. І. Брежнєву за 
те, що вже більш як чверть 
століття радянські люди живуть 
і працюють не знаючи війни, 
мають можливість мирно пра
цювати, ростити своїх дітей.

Промовець відзначив, що Мі
ністерству вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР необ
хідно розглянути питання про 
розміщення середніх спеціаль
них навчальних закладів у схід
них районах Ростовської об
ласті, прилеглих до них Кал
мицькій АРСР і Волгоградській 
області, особливо в тих зонах, 
для яких ці навчальні заклади 
покликані готувати спеціалістів.

Голова правління Спілки 
письменників Дагестанської 
АРСР депутат Р. Г. Гамзатов го
ворив про деякі труднощі в 
дальшому розвитку народної 
освіти, що існують у Дагестані. 
Вони виникають через своєрід
ність природних умов і різно
мовність народів, які населя
ють гірську республіку. 73 проц. 
всього складу тих, що вчаться, 
проживає в 1600 сільських насе
лених пунктах. Наявність знач
ної кількості дрібних шкіл з 
невеликим контингентом учнів, 
їх відірваність від міст утруд
нює навчання маленьких горців 
і горянок. На думку промовця 

треба йти по шляху укрупнен
ня і об єднання маленьких, 
розкиданих, відірваних одна 
від одної шкіл.

Після XXIV з'їзду КПРС на
ша партія багато зробила для 
розв’язання найважливіших со
ціальних проблем. Серед них 
велике місце займають питан
ня народної освіти, сказала в 
своєму виступі вчителька Ар- 
каульської середньої школи 
Салаваяського району Башкир
ської АРСР депутат X. С. Іскан- 
дарова. Вона, зокрема, відзна
чила, що доцільно вимагати від 
підприємств, міністерств і ві
домств активнішої участі в 
справі будівництва шкіл і дитя
чих закладів у Башкирській 
АРСР.

Депутат звернулася з прохан
ням до Міністерства освіти 
РРФСР вжити дієвіших заходів 
до розширення підготовки вчи
телів у педагогічних інститутах 
республіки.

Вперше в історії людства в 
нашій країні створено справді 
демократичну систему народ
ної освіти, заявив президент 
Академії наук Киргизької PCP 
депутат К. Г. Каракаєв, яскраве 
підтвердження цього — вве
дення в Основи законодавства 
спеціального розділу, присвя
ченого компетенції союзних 
республік у цій галузі.

Велика робота проводиться 
по здійсненню загальної се
редньої освіти. Тепер у шко
лах республіки назнається 799 
тисяч учнів.

На цьому Рада Союзу закін
чила обговорення доповідей у 
першому і другому питаннях 
порядку денного сесії.

О 15.00 у залі засідань Вер
ховної Ради СРСР Великого 
Кремлівського Палацу відбуло
ся друге спільне засідання Ра
ди Союзу і Ради Національ
ностей.

Бурхливими, тривалими оп
лесками депутати і гості зустрі
ли товаришів Л. І. Брежнєва, 
Ю. В. Андропова, А. А. Гречка, 
А. А. Громико, А. П. Кирилен- 
на, О. М. Косигіна, Ф. Д. Купа- 
нова, K. Т. Мазурова, А. Я. 
Пельше, М, В. Підгорного, 
Д. С. Попянського, О. М. Шеле- 
піна, В. В. Щербииького, П. Н. 
Демічева, Б. М. Пономарьова, 
Г. В. Романова, М. С. Соломен- 
цева, Д. Ф. Устинова, І. В. Ка- 
пітснова, К. Ф. Катушева.

Спільне засідання палат від
крив Голова Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР депутат 
О. П. Шитиков. Він повідомив, 
що в обох палатах Верховної ’ 
Ради СРСР закінчилися дебати 
в перших двох питаннях поряд
ку денного сесії — про стан

на 
ви- 
ЦК

народної освіти і заходи по 
дальшому вдосконаленню за
гальної середньої, професійно- 
технічної, сбредньої спеціаль
ної і вищої освіти в СРСР і про 
проект Основ законодавства 
Союзу PCP і союзних респуб
лік про народну освіту.

Із заключним словом 
спільному засіданні палат 
ступив член Політбюро 
КПРС, перший заступник Голо
ви Ради Міністрів СРСР депутат 
К. Т. Мазуров.

Рада Національностей і Рада 
Союзу Верховної Ради СРСР, 
сказав К. Т. Мазуров, всебічно 
обговорили питання про стан і 
заходи по дальшому розвитку 
і вдосконаленню народної осві
ти в країні і про проект Основ 
законодавства Союзу PCP і со
юзних республік про народну 
освіту. Активність і діловитість, 
в атмосфері яких проходило 
обговорення, ще раз свідчать 
про те, що комуністичне вихо
вання і освіта підростаючого 
покоління є в нашій країні 
справою загальнопартійною, за
гальнодержавною, загальнона
родною.

В поліпшенні народної осві
ти, в її дальшому вдосконален
ні заінтересовані кожна радян
ська сім'я, весь радянський на
род.

Спинившись далі на істотних 
пропозиціях і зауваженнях де
путатів і комісій Ради Союзу і 
Ради Національностей, вислов
лених на сесії, К. Т. Мазуров 
заявив, що всі вони будуть 
уважно розглянуті урядом, а 
також відповідними міністер
ствами і відомствами.

Внесений урядом проект Ос
нов законодавства Союзу PCP 
і союзних республік про на
родну освіту дістав повну під
тримку і одностайне схвалення 
у співдоповідях комісій та у 
виступах депутатів Верховної 
Ради СРСР. Разом з тим у де
батах були висловлені деякі 
доповнення до законопроекту. 
Б заключному слові доповідач 
висловився за те, щоб внести 
в законопроект деякі допов
нення і уточнення.

Прийняття Основ законодав
ства найвищим органом дер
жавної влади — Верховною Ра
дою Союзу PCP, сказав К. Т. 
Мазуров, буде важливим фак
тором успішного здійснення 
намічених Комуністичною пар
тією завдань в галузі народної 
освіти, сприятиме зростанню 
ідейного загартування, всій 
справі комуністичного вихован
ня молодого покоління нашої 
країни.

Депутати одноголосно прий
няли постанову Верховної Ради 
СРСР «Про стан народної осві

ти і заходи по дальшому вдо
сконаленню загальної серед
ньої, професійно-технічної, се
редньої спеціальної і вищої 

• освіти в СРСР».
Потім на голосування стави

ться проект закону. «Про за
твердження Основ законодав
ства Союзу PCP і союзних рес
публік про народну освіту». 
Депутати голосують роздільно 
по палатах. Верховна Рада од
ноголосно приймає закон СРСР 
«Про затвердження Основ за
конодавства Союзу PCP і со
юзних республік про народну 
освіту».

Верховна Рада СРСР перехо
дить до розгляду наступного 
питання порядку денного.

З доповіддю про проект за
кону СРСР «Про Державний 
нотаріат» виступив - міністр 
юстиції СРСР депутат В. І. Те- 
ребилов.

Для радянської держави ха
рактерним є послідовний роз
виток демократії, вдосконален
ня правових гарантій її здійс
нення, сказав він. Ось і тепер, 
у 1973 році — вирішальному 
році дев’яюї п'ятирічки, всі ми 
з величезним задоволенням 
відзначаємо успішне втілення в 
життя Програми економічного 
і соціально-культурного роз
витку нашої країни, розробле
ної XXIV з’їздом КПРС, даль
ший розвиток демократії і 
зміцнення законності.

Поєднання інтересів суспіль
ства і особи при соціалізмі 
означає дійову охорону дер
жавою особистих прав і сво
бод громадян і в той же час 
передбачає, що кожний грома
дянин, кожний колектив по
винні додержувати інтересів 
суспільства, неухильно додер
жувати законів і розпоряджень 
Радянської влади.

Нині в СРСР діє 2356 дер
жавних нотаріальних контор. 
Наскільки велика і необхідна 
потреба в послугах нотаріуса, 
наскільки широке і різнома
нітне коло питань, якими зай
маються нотаріальні контори, 
свідчить хоча б той факт, що 
нотаріальні контори в СРСР що
року виконували понад 16 міль
йонів нотаріальних дій, які в 
тій чи іншій мірі зачіпали 
істотні інтереси не менш як ЗО 
мільйонів радянських грома
дян.

У проекті постанови Верхов
ної Ради Союзу PCP про поря
док введення в дію закону 
СРСР «Про Державний нота-1 
ріат» пропонується ввести його 
в дію з 1 січня 1974 року.

Із співдоповіддю в третьому 
питанні порядку денного висту
пив голова Комісії законодав-

Націо- 
Кебін. 
осноз- 
— що 
регу-

Мос-

чих передбачень Ради 
нальностей депутат І. Г. 
Законопроект включає 
ні правила, сказав він, 
забезпечують однакове 
лювання відносин, зв’язаних з 
організацією і діяльністю Дер
жавного нотаріату, в масштабі 
всієї країни. В ньому закріпле
но найважливіші принципи • 
демократичні засади роботи 
Державного нотаріату, визначе
но його завдання, що випли
вають з рішень XXIV з’їзду 
КПРС.

Потім на спільному засіданні 
почались дебати в третьому пи
танні порядку денного. Висту
пили голова виконкому 
ковської обласної Ради депу
татів трудящих депутат М. Т. 
Козлов, голова Верховного су
ду СРСР депутат Л. М. Смир
нов, заступник міністра закор
донних справ СРСР депутат 
М. М. Родіонов.

Всі виступаючі підтримали 
пропозиції про прийняття за
кону СРСР «Про Державний 
нотаріат».

На цьому обговорення про
екту закону СРСР «Про Дер
жавний нотаріат» закінчилося.

Депутати одноголосно прий
мають закон СРСР «Про Дер
жавний нотаріат».

Верховна Рада СРСР приймає 
також постанову про порядок 
введення в дію закону СРСР 
«Про Державний нотаріат».

З доповіддю про затверд
ження Указів Президії Верхов
ної Ради СРСР виступив секре
тар Президії Верховної Ради 
СРСР депутат М. П. Георгадзе.

За минулий період Президія 
Верховної Ради СРСР, сказав 
він, продовжуючи роботу ' по 
реалізації Директив XXIV з’їз
ду КПРС і рішень Верховної 
Ради СРСР видала ряд Указів 
з питань державного, госпо
дарського і соціально-культур
ного будівництва. Ці Укази 
спрямовані на забезпечення 
дальшого піднесення рівня 
життя народу, вдосконалення 
радянського законодавства 
зміцнення соціалістичної за
конності і правопорядку. Ці 
Укази відповідно до Конститу
ції СРСР вносяться на розгляд 
Верховної Ради.

М. П. Георгадзе доповів про 
Укази відповідно до Конститу- 
ріод.

Депутати одноголосно за
твердили Укази Президії Вер
ховної Ради СРСР, прийнявши 
по них відповідні закони і по
станови.

На цьому шоста сесія Вер
ховної Ради СРСР восьмого 
скликання завершила роботу.

(ТДРС).

МИ СПРАВІ ЛЕНІНА 
І ПАРТІЇ ВІРНІ!

(Закінчення).

го розуму, биття палкого ле
нінського серця живуть у ділах 
і звершеннях нашої рідної Ко
муністичної ’ партії, дістають 
яскраве втілення в політиці ле
нінського Центрального Комі
тету КПРС, невтомній діяль
ності Політбюро. Генерального 
секретаря ЦІ\ КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва по підвищенню 
матеріального і культурного 
рівня радянських людей, зміц
ненню миру і дружби між на
родами.

Ми пишаємось тим, що ви, 
дорогий Леонід Ілліч, першу 
школу революційного, кому
ністичного виховання пройшли 
в лавах Ленінського комсомолу. 
І в дні своєї бонової кипучої 
комсомольської юності разом з 
своїми товаришами -комсомоль
цями перетворювали ленінську 
мрію в соціалістичну дійсність.

У дні найтяжчих випробу
вань ви, як і мільйони кому
ністів, комсомольців бійців 
Червоної Армії з першого дня 
і до переможного салюту були 
на фронтах Великої Вітчизня
ної війни. У післявоєнний пе

ріод ви багато сил і енергії 
віддали відбудові й розвиткові 
народного господарства, запа
лювали комсомольців-ціл іншії- 
ків на трудовий подвиг.

Від імені Ленінського комсо
молу, всієї радянської молоді 
перший секретар ЦК ВЛКСМ 
сердечно поздоровив Л. І. 
Брежнєва з присудженням між
народної Ленінської премії ми
ру і побажав йому прекрасного 
здоров'я і нових успіхів у його 
многотрудовій і благородній ді
яльності.

Сьогодні, говорить наприкін
ці перший секретар ЦК 
ВЛКСМ, коли наша партія, всі 
комуністи планети відзначають 
70-річчя другого з’їзду РСДРГІ, 
Ленінський комсомол, радянсь
ка молодь урочисто запевняють 

Задовольнити покупця — справа не легка. Тим більше, якщо по
купець — дитина. Іноді ще й бажання свого висловити не може, а щось 
вимагає, до чогось тягнеться. Та запити їх тут знають краще від бать
ків. Що хлопчиків іноді більше ляльки цікавлять, аніж машини і літа
ки. А дівчаток — навпаки.

Тому-то іі план з місяця в місяць перевиконують. За підсумками со
ціалістичного змагання я другому кварталі секція «Дитячі іграшки» 
ЦУМу вийшла переможцем. Плай товарообороту виконано на 108,8 про- 
' '"/а фото: Раїса МОГИЛЬНА, Людмила ДЯЧЕНКО та Надія КА
ГАНЕЦЬ обслуговують своїх відвідувачів. Фото Л. І’ЕЗНІЧЕНКА.

рідну партію, ленінський Цент
ральний Комітет у тому, шо во
ни завжди будуть вірними ле
нінському революційному пра
порові, будуть учитись, працю
вати і боротися по Леніну.

Учасники маніфестації під 
звуки урочистої мелодії поси
лають на Красну площу деле
гацію, якій доручено покласти 
гірлянди Слави до Мавзолею 
Леніна і до могили Невідомого 
солдата.

З натхненням усі присутні 
виконують «Інтернаціонал».

І ось настає хвилюючий мо
мент. Спалахує факел, який бу
де доставлено в Берлін на X 
Всесвітній фестиваль молоді і 
студентів.

Над стадіоном звучать ло
зунги:

«Великому Леніну слава!», 
«Комуністичній партії Радянсь
кого Союзу слава!», «Великому 
радянському народові — будів
никові комунізму слава!», «Ле
нінському комсомолові слава!».

(Кор, ТЛРС).

Яавтпа—Лень пііапіїшпка тошівлі
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о АКІНЧИЛИСЯ ТРИДЦЯТІ 
О РЕСПУБЛІКАНСЬКІ ЗМА
ГАННЯ АВІАМОДЕЛІСТІВ, 
ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПОБЛИЗУ 
КІРОВОГРАДА. ГОЛОВНИЙ 
СУДДЯ ЗМАГАНЬ ЮРІЙ 
ЛЕОНІДОВИЧ ЯЛЕНСЬКИЙ 
ТАК ПРОКОМЕНТУВАВ ЇХ 
ПІДСУМКИ:

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД і 
ПОНЕДІЛОК. 23 ЛИПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 16.00 
Для дітей. «Незвичайні іірпггі* 
ди Марека Пегуса». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 5 серія. (Польща). (іМ). 
16.30 — «Наука — сільському 
господарству». (М). 17.00
Для дітей. «Дзвени наша піс
не». Концерт. (Львів). 17.30 —« 
«Лін інтернаціоналісти». (К)» 
18.00 — Повний. (М). 18.10 -і 
Кольорове телебачення. Між-
народний матч з легкої атле
тики СРСР — США. (Переда
ча з Мінська). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 - Пісні 
молоді й студентів. (М). 22.00 
— «Кінопанорама». До за- 

Московського 
кінофестивалю, 

— новини. (М),
24 ЛИПНЯ,

— Це — школа досвіду для 
всіх, незважаючи на те, став 
учасник призером чи ні. Перш, 
ніж стартувати, юному авіамо
делістові треба виготовити мо
дель. Це потребує спеціальної 
підготовки, забирає багато ча
су, виховує такі якості, як муж
ність, витривалість, спритність, 
загартовує волю. Збудовану 
модель треба відрегулювати, 
щоб вона літала, а підчас зма
гань учасник має бути добре 
фізично підготовлений. Наведу 
-порівняння: протягом матчу 
футболіст пробігає 10—15 кіло
метрів, а авіамоделіст під час 
змагань — 15—20.

Нинішнього року значно зріс клас теоре
тичної підготовки учасників. Близько 60 з 
81 отримали за побудову моделей оцінку 
«відмінно». Переможці — команда міста 
Києва, за яку виступали Юрій Морозенко, 
Володимир Іванов, Володимир Близнюк. 
Юнаки мали прості, але надійні, добре від
регульовані моделі. Команду підготував тре
нер, майстер спорту Валентин Костянтино
вич Жаров. Пого вихованці шлях до пере
моги почали з простого, впевнено йдуть до 
вершин майстерності. Після першого дня кі- 
ровоградців не було серед лідерів. Та вони 
продемонстрували волю до перемоги, надо-

команднелужили згаяне і вибороли друге 
місце, треті — харків’яни.

Приємно, коли на п’єдесталі пошани —• 
земляки. Коли восьмикласникам 27-ї шко
ли Юрію Божку та Віктору Синельному, уч
ню сьомого класу школи № 32 Анатолію Ге- 
расименку вручили срібні медалі та дип
лом Міністерства освіти УРСР та ЦК 
ЛКСМУ, присутні на заключному параді 
нагородили їх дружніми оплесками. А Вік
тора Синельного поздоровили з успіхом іце 
й вдруге: зі.ч став переможцем серед авіа
моделістів, які виступали в класі схематич
них моделей-планерів, і нагороджений зо
лотою медаллю чемпіона України. В інших

класах перемогли: Володимир Вовк (Київ) 
— моделі з гумовими двигунами, киянин 
Юрій Майстренко — планери А-1.

Приз обкому комсомолу «Наймолодшій 
команді» вручено команді Херсонщини, а 
приз «Наймолодшому учаснику» — третьо
класникові з Вінниці Валерію Тягуну. ’

По закінченні змагань відбулася теоре
тична конференція, на якій переможці, тре
нери поділилися досвідом роботи.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
На фото: Чемпіон України з авіамоделізму, ні- 

ровоградець Віктор Синельний, На старті.
Фото Т. МЕХЕДИ.

НОВОСІЛЛЯ І/ ІРОВОГРАД росте й оновлює- 
ться. Не за горами той час, 

коли «одноповерхова» Некрасівка 
докорінно змінить своє обличчя. 
На вулиці Короленка встають но
вобудови. Одна з них — виробни
чі майстерні обласного Художньо
го фонду Української PCP.

У просторому приміщенні ви
робничих майстерень розміститься 
весь штат фонду: живописці, гра
фіки, скульптори, оформлювані, 
їх чекають великі сонячні кімнати, 
де створено відмінні умови для 
творчої праці.

19 липня приймальне комісія на 
чолі із заступником головного ар-

хітектора міста Владиславом Ми
хайловичем Гаркавцем востаннє 
оглядала будову перед новосіл
лям. Директор Художнього фонду 
Микола Харитонович Ковпаченко, 
старший інженер з капітального 
будівництва Художнього фонду 
УРСР Юрій Лазаревич Хрюмін та 
інші члени комісії дійшли виснов
ку, що майстерні готові прийняти 
митців. Велика заслуга в цьому, 
звичайно, виконроба Віри Михай
лівни Андрющенко, молодих ро
бітниць Г. Федосенко, Г. Сороко- 
умової, всього будівельного уп

равління № 1 тресту «Кіровоград- 
сільбуд». Вони подбали про благо
устрій подвір’я, землю одягнено 
в асфальт, на території майстерні 
б спортивний майданчик. А зовсім 
поряд зручна столярна майстерня, 
що набагато просторніша існую
чої.

Отож незабаром столярі разом 
з художниками займуть свої робо
чі місця.

За редактора Б. «УМАНСЬКИЙ
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоіралскоіо обюма 

ЛКСМУ, г. Кировоград. УКООПТОРГ 
РЕКЛАМА.

Займайтесь спортомі 
Спорт додасть вам сили, 
здоров’я, наснаги.

СИЛА,

Г. М Димитрова 
обласного управління у справах вияавниптва, 

поліграфії І анижконої торгівлі, 
м. Кіровоград пул. Гліякн, 2.

В. БОНДАРЕНКО
м. Кіровоград

ЛІКАРСЬКІ_ _ _ |РОСЛИНИ
Чудовий і різноманітний рослинний світ. В лісах, серед неосяжних сте

пів, на луках — усюди можна побачити безліч корисних лікарських рослин.

Зараз, у літню пору, настав час збирання подорожника, алтеї, бузини, 
чебрецю, череди, звіробою, душиці, трифопі, золототисячника.

За консультацією щодо збирання цих рослин звертайтесь у заготівельні 
контори райспоживспілок.

Заготовлену сировину здавайте на приймальні пуннти споживчої коопе
рації, де вам за неї сплатять грошову винагороду.

ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УРСР ТА ПРАВЛІННЯ 
: УКООПСПІЛКИ» ОГОЛОСИЛИ КОНКУРС ПО ЗБИРАННЮ ЛІКАРСЬКО- 

ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ. ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ БУДУТЬ НАГОРОДЖЕНІ 
ЦІННИМИ ПОДАРУНКАМИ.

3?М?ЇЄ. ГСП» Кіроеотред-50, вул, Лунечірсьгого, 35, 
Телефонні відповідального секретар» г» відділу 
вомсемельсьйого життя — 2-4J-35, відділу пропаганди, 
відділу яиетів І масової роботи — 2>4S-36, відділу вій» 
еьмово^итріотичного виїсванм та спорту — 2-45417.

Газета викодит» 
j вівторок, четвер, 

суботу.

Друкарня

ЗДОРОВ’Я

ДРУЗІ! В МАГАЗИ
НАХ СПОЖИВЧОЇ КО
ОПЕРАЦІЇ Є ВЕЛИ
КИЙ ВИБІР СПОРТИВ
НИХ ТОВАРІВ. ТУТ 
ВАМ ЗАПРОПОНУЮТЬ 
ФУТБОЛЬНІ, ВОЛЕЙ
БОЛЬНІ М'ЯЧІ, ВО
ЛЕЙБОЛЬНІ СІТКИ 
ЧАВУННІ ГАНТЕЛІ

Любителям мандрів — 
намети, рюкзаки...

Прихильникам рибо
ловлі — вудлища, ліски, 
гачки, блешні.
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криття VIII 
міжнародного 
По закінченні

ВІВТОРОК, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). у.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. «У 
ляльковому магазині». (М)С V--’ 
10.15 — Кольорове телебачен
ня. «Серце співає». Художній 
фільм. (ЛІ). 11.50 — «Сільські 
жнива». (М). 12.00 — «Музич
ний календар». До 100-річчя 
А. В. Нсждановоь, (М). 12.30 
«Екран молодик». «Будемо 
майстрами». (К). 15.40 — Те
лефільм' «Від вокзалу ідо вок
залу». (Кіровоград). 16.00 -» 
Для дітей. «Незвичайні приго
ди Марека Псгуса». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм, 6 серія. (Польща). (М).
16.30 — «Розповіді про профе?
сії». (М). 17.00 — «Жнива тре
тього .вирішального». (Дніпро
петровськ). 17.15 — «Кіропо-
градіцина жнивує». Інформа
ційний випуск. (Кіровоград),
17.30 — Телефільм «Усть-Улім- 
ські зустрічі». (Кіровоград).
17.45 ................ ’
ти».
18.00
ня. Міжнародний матч з лет- 4L
кої атлетики СРСР — С.І11А. 
(Передача з Мінська). 20.20 — 
Л. Зорін. «Варшавська мело
дія». Спектакль Державного 
академічного театру імені 
Є. Вахтангова. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 —- 
Продовження спектаклю «Вар
шавська мелодія». (М). 22.50 
— «Спортивний щоденник».
(М). 23.15 -- Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30 — 
Кольорове телебачення. Про
грама документальних філь
мів. (М). 17.00 — Для школя
рів. «Подарунки друзям». (М). 
17.30 — «Комуністи Іванова». 
(М). 18.00 — Концерт. (Кіро
воград). 18.30 — Фільм-кои-
церт. (К). 19.00 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 19.30 
•- Творчий вечір заслуженого 
артиста Віталія Сєчкіна. (К), 
20.10 — Тележурнал. «Старт». 
(К). 20.15 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.30 — Художній 
фільм «Ліолоді». (К). 23.00 —; 
Інформаційний огляд. «На ла
нах республіки». (К). 23.05 — ч 
«Вечірні новини». (K).

СЕРЕДА, 25 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нови
ни. (М). 9.45 — Кольорове те
лебаченні*.. «Умілі руки». (М).
10.15 — «Перша черга в дії».
Репортаж із Запорізької 
ГРЕС. (М). 10.30 — Л. Зорін. 
«Варшавська мелодія». Спек
такль Дсржгвного академічно
го театру іч. Є. Вахтангова. 
(М). 12.30 — «Трудовий на
каз». Телевізійний нарис. (М). 
13.00 — Концерт лауреатів
Всеросійського огляду сільсь
кої художньої самодіяльності. 
(ЛІ). 13.25 — «Розполіді про
професії». (ЛІ). 15.50 — Для
дітей. « Незвичайні пригоди 
Марека Псгуса». Телевізійний 
багатоссрій’ііій художній
фільм. 7 серія. (Польща). (М).
16.15 — «Шахова школа». (К).
16.45 — сЕкран молодих». За
прошують профтехучилища 
Волині. (Львів). 17.15 — Теле
фільм. «Здрастуй, робітник». 
(К-Д). 17.35 — «Кіровогрлдщи- 
на жнивує». Особисто відпо
відальний. (К-Д). 17.45 — «Хлі
боробські турботи». Передача 
друга. (К). 18.00 — Новини. 
(М). 18.10 — «Країні рапортує 
Вірменська PCP». (М). 18.50 — 
Концерт. (М).. 19.00 — Кубок 
СРСР з футбола. Чвертьфінал, 
«Зоря» (Ворошнловград) — 
«Арарат» (Єрсввн). (Вороши- 
лопград). В перерві — «Моя 
професія — цукровар». (Кіро
воград). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Заплутані сліди». (Ру
мунія). (М). 23.05 — Чемпіонат 
СРСР з плавання. (Передача 
з Ростопа-на-Дону). По закін
ченні — нопини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.45 — 
Телефільм «Міста і роки». (М),
18.30 — «Жнива третього, ви
рішального». (Харків). 16.45 — 
«Поезія». (М). 17.00 — «Об’єк
тив». Передача для фотолю
бителів. (М). 17.30 — Для
школярів. Концерт. (М). 18.00— 
Реклама, оголошення. (КІ. 
18.20 — «В Ім’я миру». (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 — «Спі
ває 10. Гуляєп». (К). 20.15 — 
«На добраніч, діти!». (К).
20.30 — Спортивна передача. 
(К). 21,13 — «Хроніка наших 
днів». (К). 22.15 — Програма 
«Чпса. (Відсозппііс). (М), 
22.45 — Чвертьфінал Кубка 
СРСР а футбола. «Чорномо
рець» — «Динамо». (М). II 
тайм. Відепзапис. (К). 23.30 — 
Інформаційний огляд. «На ла
нах республіки». (К). 23.35 — 
«Вечірні новини». (К).

— «Хліборобські турбо- 
Передача перша. (К).

— Кольорове телебачен- * 
Міжнародний матч з лег- <
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