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КОМСОМОЛЬСЬКОГО 
ммш життя

достроково виконала план 
першого кварталу 1974 року

Втілюючи в життя рішення грудневого (1973 р.) 
Пленуму ЦК К11РС, широко розгорнувши соціаліс
тичне змагання за успішне виконання і перевиконан
ня плану четвертого року дев’ятої п’ятирічки, трудя
щі промне 1ОВІ1Х підприємств України достроково, 
29 березня, завершили плай першого кварталу 1974 
року по обсягу реалізації та виробництву більшості 
найважливіших видів промислової продукції.

ЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ
(РАТАУ).

ВІВТОРОК. 2 квітня 1974 року

Головуючий, секретар ком
сомольської організації кол
госпу «Червоний прапор» 
Ог.ександрівського району Во
лодимир Голинський, відкрив 
збори.

робочі дні засіяти еєсь ярий 
клин. Зернових члени комсо
мольсько-молодіжної бригади 
колгоспу вирішили виростити 
по 36 центнерів на гектарі, по 
290 центнерів цукрових буря
ків.

— А для цього, — каже 
бригадир другої комплексної 
бригади господарства, моло
дий комуніст Федір Голинсь
кий, — потрібно, щоб техніка 
завжди була справною, щоб 
не підводила під час польових 
робіт.

Весна четвертого року п’яти
річки стала справжнім екза
меном на хліборобську зрі-

НА ПОРЯДКУ
ЖЕ»

— На порядку денному од
не питання, — сказав він, — 
проведення весняно-польових 
робіт. Йшлося про заклик ме
ханізаторів Казахської PCP, 
Білоруської PCP і Ростовської 
області активно влючитися в 
соціалістичне змагання за ви
сокопродуктивне використання 
техніки, підвищення урожай
ності полів. Кожен молодий 
механізатор в думці прикидав, 
що він особисто може зроби
ти, щоб доручена йому маши
на працювала чітко, щоб від 
кожного гектара мати най
більшу віддачу.

Ділилися думками, з яких 
народилося спільне рішення: 
закрити вологу на всіх полях 
за 2 робочих дні, за два-три
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лість молодих механізаторів. 
Ось сьоме поле сівозміни 
другої комплексної бригади 
колгоспу. Розташоване трохи 
на схилі, з якого видно всю 
Розумівку. Засіває ниву агре
гат комсомольця Миколи Шев
ченка. Весна на поля Олексан- 
дріеського району прийшла 
дещо пізніше, ніж на інші, то
му грунт ще занадто вологий, 
особливо біля лісу. І хоч сі- 
вальники ААикола Крапок та Ми
кола Шевченко, як і весь екі
паж, сповнені бажання закін
чити роботу якнайшвидше, 
працювати доводиться вибір
ково, що сповільнює темпи.

Тракторист зупинив агрегат. 
На поле під’їхав голова кол
госпу С. К. Пересунько.
—• г-^ч - к.'

— Як справи, хлопці? — за
питав, хоч бачив, що непогано.

— Норми виконуємо, — від
повів Микола Шєбчєнко, — 
але грунт вологий, треба щось 
придумати.

— То які будуть пропозиції?
Керівник господарства знав, 

що якщо комсомолець Мико
ла Шевченко про щось заго
ворив, обов'язково запропо
нує якесь нове рішення. Бо 
недарма ж він узяв на себе 
високі соціалістичні зобов’я
зання. Дав слово на своєму ко
лісному тракторі виробити за 
рік 810 гектарів умовної оран
ки, зекономити 520 кілограмів 
пального та мастил, 45 карбо
ванців — на ремонті та техдо- 
глядах своєї машини.

— Ось ми говоримо, що ло
тр бмо зменшувати розрив між 
культивацією і сівбою, сказав 
комсомолець, — а я гадаю, 
що саме зараз треба збільши
ти цей розрив, дати можли
вість грунтові підсохнути.

— Правильно, — погодився 
голева.

Гі.сля цієї розмови тракто
ристи Володимир Голинський 
та Микола Красюк почали по- 
чєргово культивувати поле у 
другу зміну вночі. До ранку 
земля підсихала, появилась 
можливість засівати все поле, 
а не тільки окремі ділянки. Аг
регат Миколи Шевченка та 
Івана Джогана змагається між 
собою. Сівба і тут і там іде 
успішно, але перемагає поки 
що екіпаж Шевченка. На його 
честь у тракторній бригаді за
раз майорить Червоний пра
пор. Давши слово за два-три 
робочі дні засіяти всі поля 
ярими, члени комсомольсько- 
молодіжної роблять все, щоб 
його дотримати.

В. ШАРІЙ.

Три дні на базі комсомольської 
організації колгоспу імені Горь
кого Ульяновського району про
ходив семінар секретарів первин
них комсомольських організацій, 
начальників штабів «Комсомоль
ського прожектора». Головним 
питанням порядку денного було: 
«Рішення XXII з’їзду комсомолу 
України та завдання районної 
комсомольської організації, що 
випливають з них».

Комсомольський актив вчився 
теорії і практики внутріспілкової

На семінарі були роз
пиляння: «Про роль

комсомольських організа-

роботи, 
гляпуті 
зв'язку
цій з партійними організаціями», 
«Організація соцзмагання> Ідей
но-політичне. патріотичне та їй* 
тернаціональне вихована я», 
'Внутріспілкова робота в первин
них організаціях» та інші

В роботі семінару взяа участь і 
виступив другий секретар Улья
новського райкому Компартії Ук
раїни А. Д. Головерда.

«ЧЕРВОНА

СУБОТА»:

НА ПРАЦЮ

НАТХНЕННУ

ЗАВДАННЯ
ПІДВИЩЕНІ

ветй

БІЛЬШЕ СТА
Дружно сіють ранні зерно

ві в господарствах району. 
Серед комсомольсько - моло
діжних посівних агрегатів пе
ред ведуть колективи, очолю
вані Володимиром Пквоно 
сом із колгоспу «Україна» та 
Мяколою Зайвим із колгоспу 
«Дніпро». На рахунку пнх ко
лективів вже понад 100 гек
тарів.

В. ЧЕРЕП’ЯНИЙ. 
ОпуЛліївський оайон.

11а Кіровоградському ремзаводі «Укрсільгосптехпіка» всюди в цехах наочна 
агітація — заклики, гасла, які нагадують робітникам про наближення 20 квітня 
дня Всесоюзного суботника. Вже тепер у нас ведеться підготовка до цієї вели
кої події.

Ми створили комсомольський штаб, відповідальний за проведення «червоної 
суботи». Сюди ввійшли начальник штабу «Комсомольського прожектора» ремза
воду Володимир Родіонов, редактор загальнозаводської молодіжної стіннівки 
«Комсомолець» Сергій Долгпрєв та член завкому комсомолу Ольга Бринза. 200 
членів Спілки працюють па нашому підприємстві, і для кожного буде визначене 
підвищене завдання до суботника.

Комсомольсько-молодіжна бригада верстатників з механічного цеху, де груп- 
комсоргом Микола Будников, готує деталі до пароводосгруменсвнх мийок 
ОМ-3360. Колектив вирішив удень «червоної суботи» виконати півтори змін
ні норми виробітку, домогтися здачі всієї продуції з першого пред’явТЄІІ1ІЯ.

Ю. ШІЛКО, 
секретар комітету комсомолу Кірової радського ремзаводу «Укрсільгосптехніка».

ЗА ЗМІНУ —
ПІВТОРИ 

НОРМИ
24 комсомольсько-моло

діжних посівних агрегати 
сіють ярі зернові на по
лях господарстз району. 
Найбільше їх, шість, у 
колгоспі «Перше травня», 
по чотири, — у колгоспах 
«Шлях Леніна» та імені 
Котовського.

Значно перевиконує 
змінні норми комсомоль
сько-молодіжний екіпаж 
колгоспу «Победа», очо
люваний трак-орисгом- 
комсомольцем Володими
ром Булатом. Власно під
возить тут зерно де агре
гату комсомолець Василь 
Шмигаль, де сівачами — 
комсомольці Василь Бєлік 
та Павло Чернега. Екіпаж 
виконує за зміну півтори 
норми.

П. КОЛЕСНИК, 
інструктор МйЛОВНС- 
ківськоіо райкому ком
сомолу.
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ВИХОВУВАТИ НА ТРАДИЦІЯХ
0 IV ОБЛАСНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТОВАРИСТВА 
охорони пам’ятників і:?:??: тл :7.— ~ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ

Товариство охорони пам’ятників істо
рії та культури займається питанням 
збереження, розвитку і пропаганди 
історико-культурної спадщини. Це — 
масова добровільна громадська органі
зація трудящих, мета якої всебічно 
сприяти здійсненню заходів партії та 
Уряду по охороні пам'ятників, викорис
танню їх у патріотичному вихованні ра
дянського народу, у підвищенні його 
освіти та культури.

В Кіровограді відбулась IV обласна 
конференція Товариства. З доповіддю 
на ній виступила голова обласно: орга
нізації Товариства охорони пам'ятників 
історії та культури, заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чабаненко.

Постанова Політбюро ЦК Компартії 
України від 3 жовтня 1972 року «Про 
роботу Українського Товариства охоро
ни пам'ятників історії та культури», рі
шення другого та третього пленумів 
Республіканського правління Товариства, 
прийняті на виконання вказаної поста
нови, — сказала доповідач, — стали 
програмою діяльності організацій Това
риства, сприяли піднесенню рівня робо
ти міських і районних правлінь, певно-
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І іХОЛОД - союзник
Холод завжди вважали недру

гом людини. Проте сучасна нау- 
Ка все частіше знаходить у 
ніізьких температурах свою 
.союзника.

Як відомо, при сильному охо
лодженні всі процеси в живих 
іклі гннах уповільнюються або 
зовсім припиняються. Це яин- 
(це, назване анабіозом, дає 
змогу забезпечити довгочасне 
Збереження багатьох біологіч
них об’єктів, які погрібні меди
цині для ' пересаджування хво
рим.

Щоб запобігти руйнуванню 
клітки при їх низькотемпера
турній консервації і наступному 
Оживленні, вчені Інституту про- 
б лем кріогенної біології і меди
цини Академії наук УРСР, 
йкий працює в Харкові, створи
ли новий захисний засіб — кріо- 
філактик; Ця хімічна речовина, 
синтезована па основі поліме
рів, дістала вже застосування, 
^окрема,' в практиці обласної 
станції 'переливання крові. У 
співдружності з фізиками скон
струйовано установку, здатну 
програмувати потрібний режим 
охолодження крові і кісткозого 
мозку,

(РАТАУ).

КОМСОМОЛКА НАДІЯ ЧИ
НА З КОЛГОСПУ «РОДИ
НА» БОБРІІІІЕЦЬКОГО РА- 
ПОНУ МИНУЛОГО РОКУ 
НАДОЇЛА НА КОЖНУ КО
РОВУ 3363 КІЛОГРАМИ МО
ЛОКА І ЗА УСПІХИ У ВСЕ
СОЮЗНОМУ СОЦІАЛІСТИЧ
НОМУ ЗМАГАННІ НАГО
РОДЖЕНА ОРДЕНОМ «ЗНАК 
ІІОШАНИз. РУБІЖ МОЛО
ДОЇ ДОЯРКИ В НИНІШ
НЬОМУ РОЦІ — 3500 КІЛО
ГРАМІВ МОЛОКА НА КОЖ
НУ КОРОВУ,

Фото Ю. ЛЇВАШІІИКОВА»

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

го поліпшення роботи первинних орга
нізацій.

3apaj в області налічується 25 міських і ра
йонних, 1178 первинних організацій, які об’єд
нують в своїх рядах близько 170 тисяч інди
відуальних та 538 колективних членів. Лише 
з часу прийняття Постанови Ц.К КП України 
в області створено більше 100 нових первин
них організацій і прийнято до їх лав понад 
27 тисяч нових членів. Правління обласної, 
міських та районних організацій, велика ар
мія членів Товариства подають значну допо
могу партійним і радянським органам області 
в поліпшенні пропаганди серед трудящих ле
нінських Ідей охорони і збереження історико- 
культурної спадщини нашого народу.

Зараз в області працює 5 народних 
університетів пропаганди пам’ятників, 
на їх факультетах навчається понад дві 
тисячі чоловік. Для трудящих області 
прочитано значну кількість лекцій, про
ведено 15 науково-методичних конфе
ренцій, присвячених здійсненню Кіро
воградської наступальної операції Дру
гим Українським фронтом.

Нині в містах і районних центрах, ба
гатьох селах діють 130 громадських му
зеїв. Дев'яти з них присвоєно звання 
народних. Це, зокрема, Олександрійсь
кому, музею заводу «Червона зірка», 
Кальниболотському, Кам’янецькомук 
Підвисоцьксму, Розуміївському, Бере- 
жинському краєзнавчим та літературно-

НА ФОТО; НАДІЯ ЧИ
ПА.

—--------- -----------------------
меморіальним музеям І. Микитенка та 
Д, Бедного. Для виховання трудящих на 
революційних, бойових і трудових тра
диціях тут запроваджуються цікаві фор
ми і ефективні засоби.

За звітний період в області проведено гро
мадський огляд пам'ятників історії та куль
тури. За цей час споруджено 7 нових та ре
ставровано 11 пам'ятників, встановлено 12 ме
моріальних знаків та 105 меморільних дошок. 
В області тепер взято під охорону 1436 лам ят- 
ників. З них — 290 учасникам Великої Жовт
невої соціалістичної революції і громадянсь
кої війни, 700 — героям Великої Вітчизняної.

Відзначаючи все корисне, пророблене 
обласною організацією Товариства, до
повідач зупинилась на суттєвих недолі
ках, які мають місце в її роботі, накрес
лила завдання на наступний період.

В обговоренні доповіді взяли участь 
Герой Радянського Союзу А. Ф. Худя
кова, С. М. Якубовський, заступник за
відуючого облвно, О. С. Ковтун, голова 
Маловисківської первинної організації, 
В. А. Бондаренко, директор Бережинсь- 
кого народного музею та ін.

У роботі конференції взяв участь та 
виступив на ній голова правління Укра
їнського Товариства охорони пам ятни- 
ків історії та культури П. Т. Тронько.

Конференція обрала новий склад 
правління обласного Товариства. На ор
ганізаційному пленумі правління голо
вою обласної організації Товариства 
обрано Є. М. Чабаненко. Заступниками 
голови обрано В. К. Зінченка та В. В. 
Чабаненка, відповідальним секретарем 
•— М. Л. Любенка, головою ревізійної 
комісії товариства І. Р. Волкова.

квітня 1974 року —■----—

ВАТАЖКИ 
МОЛОДІЖНИХ 
Комсомольсько - молодіжна 

бригада верстатників з головного 
заводу виробничого об’єднання 
«Дніпроенергобудіндустрія», яку 
очолює молодий комуніст Віктор 
Максимов, восени минулого року 
виступали з ініціативою «Виконав 
ти п’ятирічне завдання до 12 лип« 
ня 1974 року — 50-річчя присво
єння комсомолу імені В. І. Лені* 
на». Молоді виробничники з чес
тю дотримують свого слова.

Почин передової бригади на
слідували багато комсомольсько- 
молодіжних колективів. Комсо
мольсько-молодіжна зміна з за
воду чистих металів імені 50-річ
чя СРСР (начальник зміни — член 
КПРС Володимир Філіпов, груп- 
комсорг — кандидат в члени 
КПРС Людмила Летнікова) вирі
шила виконати п ятирічку за чо
тири роки. Нині колектив зміни 
вже працює в рахунок 1975 ро
ку.

Багато добрих справ на рахунку 
комсомольської організації Дніпров
ського заводу твердих сплавів (секре
тар комітету комсомолу член КПРС 
Анатолій Ряиоконь). Молоді виробнич
ники підприємства стали па Ленінську 
ударну вахту трудової доблесті, при
свячену 50-річчю присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна і вносять свій 
вклад в успіхи заводу. Ударною пра
цею металурги ознаменували початок 
четвертого, визначального року п'яти
річки: успішно виконали виробничо 
завдання трьох місяців.

Про все це йшла мова на місь
кій нараді молодих комуністів, 
які працюють в комсомолі.

З доповіддю «Комуністи, які 
працюють в комсомолі — актив
ні наставники і вчителі радянсь
кої молоді» на нараді виступив 
секретар міського ком.тету Ком
партії України В. Ф. Шелестенко.

На нараді хвилююче говоригм 
про це підполковник у відставці, 
член КПРС з 1943 року О. Ю 
Кривобок, бригадир слюсарів-ре- 
монтників кар’єроуправління ви
робничого об’єднання «Дніпро
енергобудіндустрія», делегат
XXIV з'їзду Компартії України 
М. В. Павлов та інші.

Учасники наради прийняли 
звернення до всіх комуністів міс
та і району, в якому закликали їх 
віддати усі сили, досвід і знання 
справі комуністичного виховання 
молодого покоління.

В. ЖУРАВСЬКИЯ, 
журналіст, 

м. Світловсдськ.

РЕВОЛЮЦІЯ КАПІТАЛІЗМ?

-а

журнал 
Уорлд рі-

науково-технічна ре- 
можуть докорінно 

соціально-економічну

прагнуть довести, 
науково-технічної 

в капіталістичному 
відбулась «транс- 

влади, яка, так жеодин про- 
володіли 80 
корпоратив-

представників
С8ІД-

ЧИ ВРЯТУЄ НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

ЗА останні двадцять років у 
буржуазнійідеології склав

ся так званий технологічний 
напрямок, прихильники якого 
намагаються створити теоре
тичний грунт для політичних 
програм вигаданого «велико
го» буржуазного суспільства, 
проголошеного політичними 
діячами капіталістичних країн.

В основі цього технологіч
ного напрямку лежить теза 
про те, що розвиток виробни
чих сил, 
волюція 
змінити 
природу капіталізму, знищити 
його експлуататорську сут
ність, ліквідувати класові ан
тагонізми.

Зупинимось на деяких поло
женнях концепцій представ
ників технологічного напрям
ку. Автори різних індустріаль
них «теорій» (А. Арон, А. Бер- 
лі, У. Ростоу, Д. Гелбрейт, 
Д. Белл, 3. Бжезинськмй та ін
ші) стверджують, що в умовах 
науково-технічної революції 
капіталістична власність, пере
творившись у корпоративну, 
втрачає приватно-капіталістич
ний характер. Чи справді це 
так?

Візьмемо для прикладу 
США. За підрахунками відо
мого американського історика 
та економіста Ф. Ландберга в 
1965—1967 роках 
цент власників 
процентами акцій 
ного капіталу.

Американський 
«Ю, С. ньюс енд 
порт» нещодавно повідомив, 
що, за його даними, десять 
процентів «вищого світу» у 
США володіють 54 процента
ми багатств країни, у той час 
як 10 процентів найбіднішого 
населення володіють лише од
ним процентом багатств.

Отже, власність на засоби 
виробництва у буржуазному 

суспільстві з наш час зосеред
жується в руках приватних 
осіб, які і утворюють клас ка
піталістів, якому, як ми бачи
мо, протистоять мільйони не
заможних.

На думку американського 
економіста У. Ростоу, науково- 
технічна революція у капіта
лістичній країні може змінити 
капіталістичний принцип роз
поділу суспільного продукту. 
Оскільки, вважає він, США 
виробляють суспільного про
дукту на душу населення біль
ше, ніж будь-де, оскільки во
ни начебто вступили у нову 
стадію історичного прогресу.

ШКОЛА Ж
ЛЕНІНА Т

Представники технологічних 
концепцій 
що у ході 
революції 
суспільстві 
формація» 
як і власність, мов би переста
ла бути капіталістичною. 
Стверджується, що влада як у 
корпорації, так і в суспільстві 
в цілому перейшла від капіта
ліста-підприємця до особливої 
групи управителів-менедже- 
рів, —> яка начебто незацікав- 
лена у отриманні максималь
них прибутків і «виражає» ін
тереси усіх шарів суспільст
ва». В доказ цієї тези викорис
товується добре відомий факт 
відходу деяких підприємців« 
капіталістів від безпосеред

нього управління капіталістич
ними підприємствами.

З одного боку, представни
ки крупного капіталу, як і ра
ніше беруть пряму участь в 
управлінні. Так, наприклад, в 
С1ІІА в 226 найбільших корпо
раціях з 500 капіталісти-під- 
приємці і члени їх сімей зай
мали з 1969 році 339 головних 
адміністративних постів.

З іншого боку, найвища уп
равлінська еліта є співучасни
ком у поділі прибутків підпри
ємців, отримуваних корпораці
єю. Як показує вищезгаданий 
Ф. Ландберг, оклади та інші 
прибутки адміністративної вер

хівки корпорацій в США мо
жуть складати до одного міль
йона доларів на рік. У той же 
час, платня кваліфікованого 
вченого складає не більше 50 
тисяч доларів.

У політичних сферах влада 
належить крупному капіталу. 
Так, в США у складі 91 скли
кання вищого органу влади — 
конгресу (1968—1970 рр.) се
ред 535 конгресменів було 181 
банкіри, 310 юристів, 2 діяча 
науки, 5 медиків, 8 інженерів 
та 26 інших осіб, але жодного 
робітника. Склад цього кон
гресу показує, чиї інтереси він 
захищає.

Багато говорять представни
ки технологічних концепцій 
про те, що науково-технічна 

революція усуває антагонізм І 
протиріччя в капіталістичному 
суспільстві, а її бурхливий роз
виток свідчить про відсутність 
конфлікту між виробничими 
силами і капіталістичними ви
робничими та іншими суспіль
ними відносинами. Отже, роб
лять висновок про зникнення 
у розвинутих капіталістичних 
країнах бази соціальної рево
люції. Але факти показують, 
що в капіталістичних країнах 
науково-технічна революція не 
усуває протиріч між новими, 
що виросли до велетенських 
розмірів виробничими силами 
і старими капіталістичними від

носинами, між суспільним ха
рактером виробництва і при
ватною формою привласнен
ня суспільного продукту. Фак
ти свідчать, що існує соціаль
но-економічна основа класо
вої боротьби. Ця боротьба по
силюється, вона досягла вели
чезного розмаху і гостроти. 
За десятиріччя з 1960 до 1970 
року в капіталістичних країнах 
страйкували 360 мільйонів 
трудящих, в одному лише 1971 
році — більше 70 мільйонів.

Злидні, незабезпеченість, 
безробіття (на початку 1971 
року офіційно зареєстрованих 
безробітних в розвинутих капі
талістичних країнах було 
близько 10 мільйонів), невпев
неність у завтрашньому дні — 

все це говорить про те, що 
капіталізм не може забезпе
чити нормального задоволен
ня потреб для кожного члена 
суспільства. Чи можна назвати 
процвітаючим становище тих 
мільйонів американців, які 
мають прибутки нижче офіцій
ного рівня бідності?

Науково-технічна революція, 
незважаючи на бурхливий 
розвиток виробничих сил, ви
являється безсилою вивести 
капіталістичні країни 
ступінь соціального 
Вирішити актуальні 
капіталістичного 
може лише 

на нову 
прогресу, 
проблеми 

суспільства 
соціалістична ое- 

вол ю ц і я, 
яка пере
творить ка
піталіст и ч- 
ну власність 
У власність 
суспіл ь н у, 
ліквідує ек- 
сплуатац і ю 
людини лю
диною, ЗМІ
НЮЄ буржу
азну демо
кратію — 

багатих — на 
людей праці, 

спосіб життя, 
справжню

> члена

демократію для 
демократію для 
створює новий 
який забезпечує с~; 
свободу для кожного 
суспільства.

Науково-технічна революція 
не зміцнює, а послаблює ка
піталізм. Вона не усуває, а на
впаки, розширює соціальну 
базу соціалістичної революції. 
Об єктивний хід історії всупе
реч бажанням 
технологічних концепцій 
чить про це.

I. козиков, 
кандидат філософських 
наук, доцент Московсь
кого імені Леніна дер
жавного університету.

(АПН).
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роти, авторитет придушення, чванства, резо
нерства, підкупу, педантизму і т. |ц. ца ух 
допомогою окремі батьки наївно прагнуть за
воювати пошану і довір’я дітей.

Справжній же авторитет — синтез 
особистих якостей батьків, проявлених 
у повсякденній поведінці, їх уваги, ро
зумної любові та чутливої вимогливості 
до дигннн. Головною підпорою батьків
ського авторитету, як стверджує А. С. 
Макаронно, є передусім моральне об
личчя батьків. Він радив перш, ніж по
чинати виховувати своїх дітей, переві
рити власну поведінку. «Потрібно зав
жди пам'ятати, що дитина — не тільки 
ваша радість, але й майбутній громадя
нин, що ви відповідаєте за неї перед 
країною. Потрібно, насамперед, самому 
бути добрим громадянином і вносити 
своє громадянське самопочуття і в 
сім’ю». І.ще: «В успіхові сімейного ви-

Виховуємо громадянина
Бесіди з молодими батьками

—------------------------------------------------------

ВАШ АВТОРИТЕТ

МАЙСТЕРНЯ МОЗАЇКИ
Відомі фонтани «Кам'яна квітка», «Колос» на ВДНГ, 

мозаїка Кремлівського Палацу з'їздів, оформлення станцій 
Московського і Ленін 'радського метрополітену та багато 
інших робіт виконані в майстерні мозаїки, створеній при 
Академії мистецтв в Ленінграді. Одна з останніх — гран
діозне (більше 500 квадратних метрів) мозаїкове панно для 
Красноярської ГЕС. Для виконання цієї роботи було необ
хідно більше 15 тонн смальти (кольорового скла).

Майстерня має свою смальтоварню, в якій опрацьована 
спеціальна рецептура виготовлення смальти. Сьогодні в па
літрі близько ІЗ тисяч відтінків. Раніше, коли смальту прн- 
возили з-за кордону, доводилось для мозаїкових робіт під
бирати з неї гаму кольорів. Зараз художники замовляють 
зразки у відповідності з ескізами і смальтоварн виготовля
ють партію скла потрібних відтінків.

На фото: набирається мозаїкове панно «Наука і Прогрес» 
в майстерні мозаїки для одного з заводів міста Пензи. Ав
тори Павло Абрамичев Яків Бесперстов.

ФОТО М. ЕГОРОВА.

(АПН). *
:

Вечір в інституті
Мовно-літературні ве

чори в Кіровоградському 
педінституті імені О. С. 
Пушкіна давно стали тра
дицією філологічного фа
культету. Та присутні на 
таких вечорах не лише 
філологи, бо проходять 
вони цікаво.

Цього ьсчьра з доповіддю 
про мову, як найважливіший 
засіб спілкування виступила 
четвертокурсниця Т. Квітка. 
Вірш П. Г, Тичини «Кличе 
чуття єдиної родини», який 
прочитав Ю. Хиленко, зазву
чав особливо піднесено. Теп

ло прийняли глядачі сати
ричні мініатюри, які прочи
тав студент О. Сніжко.

В. БОНДАРЕНКО, 
студент.

ОДИН ДЕНЬ НАНІКУЛ
Ось і закінчилася та ве

села пора, коли мовчали 
шкільні дзвінки, а нато
мість частіша й голосніше 
дзвенів дитячий сміх. Вес
няні канікули фінішували. 
Але й за партами час від
починку, час розваг іце 
довго згадуватимуть шко
лярі.

Ось і мені хочеться роз
повісти про один з тих днів 
у СШ № 10. Розпочали його 
члени гуртка народних тан
ців. Під керівництвом Те
тяни Білоусової бони ро
зучили угорський ганок, 
Репетиція пройшла як за
вжди цікаво, і розходили
ся всі після неї задоволе
ними, з піднесеним наст
роєм.

В цей час мелодію «Чар- 
даша» вже змінили звуки

спортивних атак: з бо
ротьбу за першість вклю
чилися юні волейболісти 
міста. До самого обіду з 
спортзалі школи тривали 
напружені поєдинки між 
збірними піонерських дру
жин Свіглозодська. Най
більше хвилювалися убо
лівальники тоді, коли на 
майданчик ви хо д и л а 
«своя» команда. І юні 
спортсмени виправдали 
надії — вони успішно бо
ролися за призове місце.

А надвечір учнів шосто
го і сьомого класів чекала 
цікава
побували на 
Механік електровимірю
вальних машин Микола 
Григорович Овсянников 
розповів' хлопчикам і дів
чаткам про цю велетенсь-

ку споруду, про те місце, 
яке займає вона в народ
ному господарстві області 
і республіки. Довго потім, 
розходячись по домісках 
вечірніми вулицями Сві- 
тловодська, захої лено ді
лилися враженнями піоне
ри. Надовго запам’ятають
ся їм ці дві години, прове
дені серед бетонного гро
маддя греблі на Дніпрі.

Таким був один день 
канікул школярів. І, зри
ваючи листок календаря 
із позначкою «25 берез
ня», учні знали, що попе- 

ба-
гато таких же веселих, 
змістовних днів відпонин- 
Ку Т. БЕТЄХТІНА, 

секретар Скітловодсь- 
кого МК ЛКСМУ.

екскурсія — вони реду на них чекає ще 
гідростанції.

V ТО з батьків не хоче, щоб дитина 
л його слухалася, хто не мріє про по* 
стійннй авторитет і повагу з боку ді
тей? І цс цілком закономірно. Адже ав
торитет ми розглядаємо як визнаний 
вплив, заслужене довір'я і обумовлена 
ним духовна влада. Без нього успішне 
виховання в сім'ї взагалі сумнівне.

Проте, як домогтися авторитету? На 
жаль, ще є батьки, які вважають, що 
він виникає сам по собі. Правда, таких 
людей вже мало. Переважна більшість 
батьків досить швидко перекопується в 
тому, що авторитет потрібно завоюва
ти. Але як? Саме тут побутують най
різноманітніші думки і відповідні спря
мовані дії.

Одні, прагнучи завоювати у дитини авто
ритет і слухняність, створюють навколо неї 
атмосферу задобрений, оточують зайвою ува
гою і ласкою, задовольняють исі, навіть не
розумні, вимоги. В результаті домагаються 
зовсім неба
жаного: дити
на росте при
мхливою і 
розбеще и о ю 
часто не раху
ється з дум
кою батькіи, 
відперто ви
являє непова
гу до них. З 
часом зроста
ють невиправ
дані вимоги, 
вніс она пня 
яких стає 
єдиним регу
лятором взає
мин з батьками.

Інші, навпаки, впевнені в тому, що 
дитина повинна в усьому діяти так, як 
вважають за потрібне батьки, приду
шують найменше прагнення до само
стійності, вимагають, щоб їх поради 
служили дітям керівництвом в усіх 
життєвих ситуаціях. Звичайно, і в тако
му разі не може бути справжнього ав
торитету. Слухняність, досягнута таким 
шляхом, зберігається, як правило, тіль
ки в молодшому віці. Вона обумовлює
ться сильним підкоренням і легко руй
нується.

Деякі батьки при найпершій пагоді 
читають багатохвнлинні нотації, демон
струють свою обізнаність з різних пи
тань моралі. Найменша провина дити
ни викликає довге і нудне моралізуван
ня, яке, по суті, відштовхує її від батька 
чи матері.

Бувають й інші «шляхи до авторите
ту-. Звернемося до прикладу. В сім'ї 
М. ріс здоровий, дуже рухливий і до
питливий хлопчик. Мати — молода вчи
телька і баїько — молодий інженер, ду
же любили дитину. Паніть до ревнощів 
доходила ця любов.

Якось під час розмови в присутності 
Вігі майї жартома сказала чоловікові: 
«Дурень, ти, дурень». Це слово хлопчик, 
як згадувала потім вихователька, кілька 
разів повторив у дитячому садку. А од
ного разу, коли батько вирвав у нього 
з рук і кинув у куток якусь іірашку, 
сказав йому: «Ти дурень-. Батько ле
генько вдарив дитину по руці, а мати 
накинулася на чоловіка з криком і сльо
зами. З того часу й почалося...

Батько й мати с гав пять дитині різні, 
часто суперечливі, вимоги Якщо, скажі
мо, мати тепло одягає хлопчика, батько 
протестує: шкідливо, мовляв, кутати ди
тину. Вийшла па прогулянку. Мати ра
дить поїхати, до парку автобусом, бать
ко заперечує: підемо пішки. А коли Вітя 
пішов до школи, дійшло до того, що він 
став вагатися, кого ж слухати, і з ча
сом перестав слухати обох.
■ - «ЛЕКЦІЯХ про виховання дітей» А. С. Ма- 
• каренко вказував, що потрібно відрізняти 
справжній авторитет рід фальшивого. Він до
тепно викриває різні види фальшивого авто 
ритсту, в основі якого лежать неправильні 
думки, штучні принципи, І який здатний ли
ше завдати дітям шкоди. Це авторитет доб-

ховапня вирішальним є активне, постій
не, цілком свідоме виконання батьками 
їх громадського обов'язку перед радян
ським суспільством. Там, де цей обов’я
зок реально переживається батьками, 
де він становить основу щоденного їх 
самопочуття, там він неминуче спрямо
вує й виховну роботу сім'ї, там не
можливі ніякі провали і ніякі катастро
фи».

Висока вимогливість до себе, гідна 
поведінка батьків на роботі, в громад
ському житті, в сім'ї у поєднанні з по
вагою і любов'ю до всіх членів сім’ї 
створює найсприятливіші умови для ви
ховання дітей. Тоді приклад батьків 
такий переконливий, їх особиста при
вабливість така велика, що діти відчу
вають на собі цей вплив навіть за їх 
відсутності.
РОЗУМНА любов до дитини —це по- 
* стінна увага до її інтересів, внут
рішнього світу, допомога в організації 
житія, незалежно від віку. Так, і в 2—З 
роки, і в 15 років дитина — це, насам
перед, людина. Вона будуватиме життя 
і погребує в цьому допомоги. Батько і 
маги повинні допомогти їй у пізнанні 
оточуючої дійсності, в організації жит
тя, у максимальному наближенні йоіо 
до інтересів суспільства. Це найголовні
ше.

Дуже важлива для завоювання авторитету 
одностайність батьків. Вона грунтується на 
єдності поглядів, інтересів, життєвої позиції. 
Вона зміцнюється у спільних пошуках шляхів 
до кращого виховання дитини, і тоді осе, що 
вимагає батько — закон для матері, все, що 
говорить мати — святе для батька. В такому 
разі у дитини навіть і думки не буде про те, 
що можна не послухатися когось з них. 
Сім'я перетвориться па дружний I міцний ко
лектив, який і визначатиме напрямок вихо
вання дітей. В такому колективі немає потре
би вдаватися до шгучних прийомів створення 
автори істу — він завойовується прикладом 
батьків, а також взаємним піклуванням бать
ків І дітей про справи кожного, про органі «а- 
цію спільного життя, побуту, змістовного від
починку. ’

Нині одним з найважливіших і невід
кладних завдань нашого розвиненого 
соціалістичного суспільства є формуван
ня нової людный. Розпочинається воно 
в сім’ї. Тому потрібно ще раз нагадати 
батькам про їх відповідальність перед 
громадськістю, перед майбутнім.

А. РОЗЕНБЕРГ, 
кандидат педагогічних наук.

В СВІТІ ЦІКАВОГО

ДОСІ В ОПОЛОНЦІ
Вранішнє сонце повільно викотилося з-за маківок 

сосен, дотягнувшись променями до річки. В цю мить 
тракторист колгоспу «Волинь» Любешівського райо
ну Іван Корець, що приїхав до скирти по солому, 
помітив: з крижаної води безуспішно намагалися ви
братись знесилені лосі.

Вчасно гіідоспіли односельці Василь Бишевич, Ан
тон Матейчик, Павло Савчук і Петро Корець. Втом
лені тварини довірливо дозволили їм накинути на 
роги міцний мотузок. І невдовзі чотири лісові красені 
рули вже на березі, терпляче чекаючи поки рятівни
ки обітруть їх соломою.

— Лосі на Волині тепер не дивина, — прокоменту
вав цей випадок головний інженер обласного управ
ління лісового господарства і лісозаготівель О. Є, 
король. — За даними останньої токсації, в їх «ста
ді» не менше 530 голів. Принагідно зауважу, що де- 

років тому цього звіра, винищеного тут ще на 
печатку століття, не було зовсім. Охорону лісових 
мешканців і турботу про них взяли на себе праців* 
Никн лісництва та їх добровільні помічники- приро
долюби, . ,

. (РАТАУ). ,, Лам’ощмк. м, І. МОКРЯКУ« .

ІМ'Я ЙОГО У ЛЕГЕНДІ
Мокряк загинув. Тіло 
героя перевезли в Мос
кву.

На одній із гранітних 
могильних плит біля 
Кремлівської стіни ви- 
карбувано слова: «Мок
ряк М. І. 1886—1919». 
Тут спить вічним сном 
наш земляк, безстраш
ний боєць революції, 
ім'я якого з гордістю 
вимовляють вдячні на
щадки.

В історію громадян
ської війни вписано ба
гато імен легендарних 
героїв. Серед них — 
Марко Ісайович Мокряк. 
Він народився в місті 
Новоукраїнці у бідній 
селянській сім’ї. З ди
тячих років відчув тягар 
злиденного життя.

Перша світова війна. 
Мобілізація в армію за
хопила і Марка Ісайоаи- 
ча. Був артилеристом, 
за хоробрість в боях

нагороджений трьома 
«Георгіями» і чотирма 
медалями. Та доля йо
го визначилась, коли 
познайомився з більшо
виками. З 1917 року 
М. І. Мокряк стає ак
тивним борцем револю
ції.

На Єлисаветградщині 
очолює партизанський 
загін і піднімає селян на 
боротьбу проти класово
го ворога. Про здібного 
командира дізнались 
бандити Петлюри, будь- 
що хотіли покінчити з 
героєм. За його голову 
призначили нагороду — 
десять тисяч карбован
ців золотом. Але іуди 
не знайшлося. Мокряк 
продовжував громити 
ворогів. Та 26 жовтня 
1919 року у бою біля 
станції Комарині М. І.

Представник народ
них мас, для якого ре
волюція стала кровною 
справою, знайшоз віч
ний спочинок поряд з 
героями революції. На-. 
казом Реввійськради 
республіки М. І. Мокря
ка посмертно нагород
жено орденом Червоно
го Прапора.

На батьківщині героя 
в місті Новоукраїнці від
крито йому пам ятник 
роботи с к у л ьп то р а 
С. Ковальова. На поста
менті золотом викарбу- 
вано напис: «Герою гро
мадянської війни Марку 
Мокряку».

Л. ПАПЧЕНКО.
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ДВА ЧОБОТИ-ПАРА
ФЕЙЛЕТОН

кутки і тремтять, мов лист осиковий.кривуляє селом, руки н І

ШІ1ВЕ в селі Тишківці громадянин 
*•* Микола Савич Горловин. За ного 
висловом, він «состоїть» у місцевому 
колгоспі «Україна». Тобто, користується 
присадибною ділянкою та іншими піль
гами, як і кожний колгоспник. Але тру 
добою участю в громадському господар
стві себе не переобтяжує. Якби на його 
старання сподівалися, було б там, як у 
пісні співається, «не орано і нічого не 
сіяно».

Ходить ГорДОЕИН по селу, людям ха
ти мурує, за довгим карбованцем полює. 
«Наполює» певну суму і починає її «ро
зумно» витрачати.

Оце куди б не прямував з дому, a crane бі- 
буфетннці:
такого, для чого чарки 

ля чайної. Зайде і до
— Аби мені чогось 

робляться...
А через якийсь час 

ноги розставивши.
— О. вже Гордовніі качок заганяє... — ка

жуть люди. І, знаючи вдачу п'яниці, обми
нають його десятою вулицею. З

Отож мусить чоловік і ги додому у пошуках 
співрозмовників. Вірніше — слухачів, бо в та
кому стані він здатний липі монологи прого
лошувати.

— Усі встать! — командує, пересту
пивши хатній поріг. — Смирно! Я навчу

вас шанувати чоловіка 
тс мені исги цілувати, 
тожу’...

Нарепетувавшись до
Мовчки візьме сокиру 
іід голову, лягає біля порогу слати. Пе
релякані дружина й діти позабиваються 

й батька! Буде 
або я вас ізніч*

хрипоти, стиха, 
і, поклавши її

в
За ніч жодне н не кліпне...

А вранці господар, ледь продерши очі, 
знову починає все з початку...

Пробували вплинути на Горлового — діль
ничий інспектор міліції, адміністративна ко
місія сільвиконкому. Благали схаменутися, 
апелювали до решток його сумління — мар
но. Слова відскакують від його свідомості, 
як горох від залізобетонної стіни.

— Адвм у раю жив і то согрішив, а я ж 

на землі мешкаю... — блаженно посміхається 
Микола Савич.

Дали ІЗ діб за дрібне хуліганство. Відбув — 
і знову за своє. Потрапив на рік за гратн. 
Відсидів і — як з гусака вода. Через місяць 
влаштував публічний «концерті з добірним 
лихослів’ям.

1 зараз він п'є. у чарці не висихає. 
А відомо ж -- де чарка, там і сварка.

Дружина і двоє дітей залишили беш
кет ннка-п’яннцю, пішли з дому. Зали
шився з ним лише спн-школяр., <Що ти 
в книжку втупився, слухай мене! Книж
ка тебе нагодує?.» — слухає Костя 
безкінечні напучування «люблячого» 
татка. Він — здібний хлопчина, добре 
вчиться. Та останнім часом, як засвід
чують вчителі, почав відставати.. Даю
ться взнаки оті п’яні бешкети!

Правда, Микола Савич влаштовує їх 
не лише вдома. Оце вночі іде веселими\> 
ногами селом і раптом поверне на по
двір’я, скажімо, одинокої жінки. До 
равку ходить круг хати, грюкає у две
рі та вікна, погрожує, не дає трудівниці 
спати...

Є ще в ньому селі громадянин Воло
димир Григорович Строгаль. Якраз до 
пари Горловому І в цього руки до 
чарки тягнуться, аж тремтять. І лихо
слів’я з рота фонтаном б’є. 1 кулаками 
любить перед чужим носом розмах)ва- 
ти.*3а то н був, до речі, належно від
значений кількома термінами різної три
валості.

— Ех, якби іх спарувати та чортові 
подарувати, мали б тоді в селі спокій... 
— зітхають тншківці. Це приказка, зви
чайно. А якщо говорити серйозно, то 
треба, врешті, приборкати цих розгнуз
даних лихословів, іцо розпускають свої 
язики не соромлячись ні своїх дітей, ні 
чужих. І дивує, чому н досі громад
ськість Тишківки виявляє таку пасив
ність?..

м. ТИМОФІЄНКО.
Добровеличківськнй район.

І ПОГОДА

І В КВІТНІ

У першій декаді квітня закінчується перехід серсдньодобззої температури по
вітря через плюс 5 градусів, і хоча в кінці місяця переходить вже через плюс 10, 
заморозки як на поверхні грунту, так і в повітрі — явище звичайне.

Квітень цього року передбачається теплим. Середньомісячна температура по
вітря 9—10 градусів тепла (це на 2 градуси вища норми). Місячна кількість опа
дів — 30—40 міліметрів.

В середині першої, другої та на початку третьої декад на Україну рухатиму
ться антициклони із західної Європи та Скандіпавії. В цей час погода буде со- 
нячна, суха, з температурою повітря вночі 5—10, вдень — 12—17 градусів тепла.

Вітер переважно західний та південно-східний, — 5-10, пориви — до 15 мет
рів на секунду.

О. ЖАРИКОВА, 
агрометеоролог Кіровоградського гідрометбюро.

ВЕСНЯНІ #ПРИР<МКЛ і ttttK*
СТРУМКИ ЗЕМЛЮ БУДЯТЬ

Квітень — друїпй місяць 
весни. Ллє, й справді, тільки 
після березня весна повністю 
вступає у свої права. Зволо
жена чисельними струмками 
земля оживає. До світла не
впинно пробпвают і ся весняні 
першоквіги. На схилах, про
грітих теплим промінням щед
рого сонця, яскрачо-жовтимн 
зірочками спалахують квіти 
ма ги-й-мачухи. В байраках 
і а перелісках квітують про
ліски, медунка, гусяча ци
булька, ряст.

Пожвавленії*! відчувається п 
лісі. Упорядковуюсь свої гос
подарства лісові мурахи. Не
забаром багатотисячна армія 
цих невтомних санітарія ви
рушить у наступ па шкідни
ків лісу. Почнуть мурашки 
нишпорити навколо «дому», 
витягувати яєчка, лялечки та 
шкідливих комах з-під кори, 
з дупел, лісової підстилки І 
доставляти їх у ent-е гніздо. 
Підраховано, що одна середня 
за розмірами мурашина сім’я 
за добу збирає 3')— *10 тисяч 
шкідливих комах. Тож зро
зуміло, я;;у Ее.іпку користь 
приносять лісові мурахи лю
дям.

...З -під пенька, діловито со
пучи, виліз їжак. Струсивши 
з голови мох та сухе листя, 
відразу вирушив на пошуки 
чогось істівпого. Неподалік 
зустрів такого ж колючого, 
як і сам. Постоявши один 
проти другого. їжаки сердито 
пирхнули і побігли кожен 
сг.оєю стежиною.

Борсук вже виходить па 
свої пічні полювання. Л, 
бореучиха рано-вранці* вино
сить з нори діточгж, іцсб 1І 
погрілись трішки па сонні. 
Борсуки — це теж санітари, 
які зишцуюіь багато шкідни
ків лісу.

З кожним днем сади, чар
ки, скверн ііовпя:і.ся новими
кжЕажвмпсжхажіяяі

звуками. Цс прилітають до 
місць гніздування пга х я. 
Особливо багато зябликів. їх 
дзвінкий «бій» можна слуха
ти зранку до вечора. Перссви- 
стуютьєя синиці, ішспівуюгь 
своїх пісень нсресмішнихи- 
шпаки. Навіть горебці цві- 
ріпчать по-веснянску. І якщо 
одні зайняті співом та Судів* 
нпцтвом гнізд, то інші — кіль* 
часті горлиці, круки — вже 
висиджують яйця: у них не
забаром з’являться пташеня
та.

Будівельні турботи кипі 
майже у всіх перистих. Сини
ці, повзики, шпаки займають 
старі дупла та пташині буди
ночки. Дятли будують нові, 
одночасно звільняючи дерева 
від короїдів. За весну кожна 
пара видовбує по кілька дУ* 
пел, а вирощує пташенят 
лише В одному. В ІНШИХ -•* 
справляють новосілля числен
ні пернаті мешканці лісу.,

На річках та ставкІІ^^ у 
густих чагарях споруджує 
своє гніздо велика очеретин* 
ка. Помічено, що ця пташка 
завжди ладнає його па внео» 
ті одного метра від рівня во* 
дн. Якщо ж навесні будур 
його вище звичайного — треба 
чекати повені.

Спостерігаючи та поведінкою 
птахів, можна передбачити 
погоду. Так, садова очеретян
ка напередодні вітряного дня 
або негоди зовсім мовчигь чи 
співає уривками. А якщо буде 
ясно — виспівує мало не всій 
ніч.

Перед негодою — дощами, 
вітрами, птахи харчуються 
увечері значно довше, ніж 
звичайно. Бони ніби знають, 
що наступний день буде важ
ким для них. і тому треба 
добре попоїсти.

М. ЛИТВИНОВ.
м. Кіповогоап

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ.

СЕРЕДИ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05— 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. <м). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Для ді
тей Кольорове телебачення. 
«Без'иіжпі пісні». (М). 10.09 
— Кольорове телебачення. 
• Піспи-74». (М.). 10.30 —
«Я — Тянь-Шань». (2 ceDin). 
ХєложніГ: фільм. (M). 11.40 — 
-Для села — достроково». 
< Art). 16.35 — Наш огляд. *Рс- 
лерпи — на службу виробниц
тву». (Одеса). 16.39 — Для
дітей. «Календар малятка». 
(Донецьк). 17.30 — «Нове в
містобудуванні». (Дніпропет
ровськ). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Кол:орове телебачення. Для 
літій. «Загадки і відгадки». 
<М.}. 18..Ю — «Людина і за
гон». (Кірозоград). 19.20 — 
Тс.и філій. (Кіоовоград). 19.30 
— Художній фільм «Близня
ті--. ГМЕ 21.09 — Програма
«Чаг». ГАЇ). 21.30 — До від
криття V з’їзду композиторів 
ГРГР. Симфонічний концерт. 
<М‘ По закінченні новини.
(ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.40- 
ІІочппи. (К). 11.50 — Кон
церт. (К). 12.35 — Художній
фільм «16-а весна». (К>. 14.00
— «Народний тслсуніверси-
тет». Факультет «Здоров’я». 
(К). 15.30 — М. Шолохов.
«Донські оповідання». - (М). 
16.30 — «Наука — сьогодні». 
(М). 17.00 — «Як міі змагає
мось». (М). 17.15 — «Три зу
стрічі». (Концерт). (М). 18.00
— «На шкільних широтах».
(К). 18.30 — Фільм-кописрт.
«Дуст майстрів». (К). 19.00 — 
Про: рама «Вісті». (К). 19.30
— Кольорове телебачення. Ве
чір наукового кіно. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!» (К).
21.00 — Програма «Час».
(М). 21.39 — Назустріч XVII 
з'їзду ВЛКСМ. Художній те
лефільм. «Серце Бонівура». 
2 серія. (К). 22.35 — Коицерт. 
(К). 23.00 — «На ланах рес
публіки». (К.1. 23.05 — Вечір
ні новини. (К).

кова гімнастка. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кіноко
медія. «Бліюнята». (М). 11.00 
— «Па будовах п’ятирічки». 
(М). 15.30 — Проірама телеві
зійних 
мів.
школа». (М). 16.40 — Літера
турні читання. М. Гоголь.

ЧЕГПВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05—

Кольорове телебачення. Ран-

(М.). 17.00 — Кольорове теле
бачення. Для школярів. «На 
ваші прохання, хлоп'ята». 
(М). 17.30 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 
18.00 — «Населенню — про 
цивільну оборону». (Кірово
град). 18.15 — Програма теле
бачення Угорської Народної 
Республіки. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
«Обличчя друзів». Кольорове 
телебачення. (М). 22.15 — «У 
концертному залі». Співає 
народний артист В. Пореііка. 
(М). 23.05 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кіноко
медія. «Близнята». (М). 11.00

— «На будовах п’ятирічки». 
(М). 16.15 — Наша афіша.
(К). 16.20 — Для дітей. «Іс
корка». (Донецьк). 16.50 — 
«Радянська виборча систе
ма». Назустріч виборам до 
Верховної Ради СРСР. (К). 
17.05 _ «Естафета поколінь». 
(Дніпропетровськ). 17.35 —
Для дітей. «Олівець-малю- 
вець». (К). 18.00 — Реклама,
оголошення. (К). 18.30 —
«Орбіта «Дружби». (Одеса). 
19.00 — Програма «Вісті».
(К). 19.30 — Д. Всрді. «Оісл- 
ло». Вистава. (К). 20.50 —
«На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — Продовження виста
ви. (К). 23.00 — «На ланах
республіки». (К). 23,05.— Ве
чірні новини. (К).
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ІНСТИТУТ ім. АДМІРАЛА С. О. МАКАРОВА

Оголошує прийом
на 1974/75 навчальний рік

па факультети:

кораблебудівний, машинобудівним, електрооблад
нання суден

за спеціальностями:
суднобудування та судноремонт, обладнання і тех

нологія зварювального виробництва, економіка З 
організація машинобудівної промисловості (спеціалі* 
зація — суднобудівна промисловість), суднові ма
шини і механізми, суднові силові установки, двигу
ни внутрішнього згоряння, турбобудування, елек
трообладнання судень

Прийом заяв з 20 червня до 31 липня.

Вступні екзамени — з 1-го до 20 серпня. Студенти 
забезпечуються стипендією у відповідності з існую
чим положенням. Приїжджі забезпечуються гурто
житком.

V
Заяви з документами відповідно до правил при-' 

йому надсилати на адресу:

У PCP, 327000, м. Миколаїв, проспект Леніна, З, 
телефон 4-01-20.

Ректорат інституту.
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