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II ВРВОНИМИ прапорами знову 
А розквітли вулиці МІСТ і сіл« 

країна святкує День Конституції 
СРСР — торжество радянської сб» 
ціалістичної демократії. 1 як будь* 
яке свято, донь 5 грудня — це і 
день огляду нашої громадської 
зрілості, нашої соціалістичної ак< 
тивності, бойовитості, політичної 
свідомості. Бо в тому і полягає ре« 
альність радянської демократії« 
що вона дає кожному громадяни
ну Країни Рад найбільш широкі 
можливості для участі у всіх сфв* 
рах життя суспільства, а управлін
ні державою, ь здійсненні гаран« 
тованих Конституцією СРСР прав, 
маючи на увазі при цьому і обо
в'язкове виконання конституцій
них обов’язків.

Радянська соціалістична демократія 
ие е щось застигле, раз назавжди да
не, Вона безперервно розвивається і 
удосконалюється тим швидше І пов
ніше, чим значиміші наші досягнення 
— економічні, соціальні, культурні.

На відміну від буржуазної де
мократії, яка чванливо прикрива* 
еться зовнішніми атрибутами не
обмеженої свободи, а по суті 
своїй фіктивною і надто часто ви
користовуваною для жорстокого 
подавлення прагнення до свободи, 
радянська демократія — це перш 
за все гарантії політичних свобод 
І прав. Гарантії ж тим вагоміші,

.чим багатша наці»
ЧИМ ІИЩИЙ ОСВІТНІЙ, культурник 
рівень населення, І якщо ми доби 
ваємося росту ефективності 
робництва, намагаємося 
XXIV. з’їзд КПРС новими, 
вими успіхами, боремося 
ремогу а соціалістичному

економіка, 
культурний 

:н 
ви, 

зустріти 
трудом 
з» пе< 

змагай«

ні; — то все це має і пряме відка< 
шення до більш повного розкрит« 

,тя природи і можливостей нашої 
демократії, Іншими словами, кож< 
ний із нас безпосередньо бере 
участь е цьому процесі і в певній 
мірі — пропорціонально своєму 
особистому вкладу — визначає йоч 
го глибину і темпи,

Для нинішнього етапу розвитку 
радянської соціалістичної демо
кратії характерна зростаюча со
ціальна роль .молоді і, зокрема, 
її роль у діяльності Рад — органі»

державної влади в центрі і на 
місцях.

Комсомол сьогодні »се ПОВНІШ» 
реалізує своє право Ініціативи • 
постановці перед державними ор
ганами питань, які торкаються мо» 
лодого покоління 
його комуністичного 
праці, навчання, побуту, культур
ного і фізичного розвитку і т. д. 
Новий рівень соціальної і політич
ної зрілості молоді як результат 
величезної виховної роботи, яке 
Проводиться під керівництвом Ко
муністичної партії, — ось що по
яснює це явище.

З кожним роком, з кожними 
виборами все більше молодих 
людей одержує депутатські ман
дати.

У місцевих Радах депутатів тру
дящих останнього скликання кож* 
ний четвертий депутат — молод
ший 29 років (це майже на 10 про» 
центів більше, ніж у Радах мину
лого скликання 1967 року). Але, 
безумовно, важливі не лише циф
ри.

Як правило, молоді депутати, пра
цюючи під керівництвом своїх старших

країни —• 
виховання.

ПЛЕНУМ ОБКОМУ 
КП УКРАЇНИ

ЗУСТРІЧ КЕРІВНИКІВ
БРАТНІХ ПАРТІЙ І УРЯДІВ

БЕРЛІН, 2 грудня. (ТАРС). Сьогодні тут почалася зу
стріч керівників братніх партій і урядів держав-учас- 
ниць Варшавського Договору.

з поїздки 
у ФІНЛЯНДІЮ

Радянська делегація, очолювана заступником Голови Пре
зидії Верховної Ради СРСР О. П. Лишком, 2 грудня повер
нулася в Москву з Хельсінкі, куди вона виїздила для участі 
п торжествах з нагоди 100-річчя з дня народження колиш
нього президента Фінляндії Юхо Куст! Паасіківі,

На Ленінградському вокзалі делегацію зустріли заступник 
голови Президії Верховної Ради СРСР К. А. Халілов, секретар 
Президії Верховної Ради СРСР Лі. П. Георгадзе та інші.

В числі зустрічаючих був посол Фінляндії у Радянському 
Союзі Б’єрн-Олаф Георг Алхольм.

(і АРС/.

и дентин МИРОНОВ (крайній ліворуч). Ва
лерій КОНСТАНТИНОВ, Леонід ТЕРЕЩЕНКО 
та Віктор НЕДОПАС, яких ви бачите на знім
ку, - робітники заводу «Червона зірка». Про

Рік видання XI 
№ 146 (1314).

консультативного 
комітету держав-
учасниць
Варшавського
Договору

2 грудня 1970 року в 
Берліні відбулась нара
да політичного консуль
тативного комітету дер- I жав-учасниць Варшавсь
кого Договору про 
дружбу, співробітництво 
і взаємну допомогу.

Учасники наради об
говорили такі питання:

— про зміцнення без
пеки і розвиток мирного 
співробітництва и Євро
пі;

— про загострення об
становки в районі Індо
китаю;

— про становище на 
Близькому Сході;

— про агресію коло
нізаторів проти Гвіней
ської Республіки.

Нарада політичного 
консультативного комі
тету проходила в обста
новці дружби, братер
ського співробітництва і 
цілковитої одностайнос
ті її учасників.

(ТАРС)

їх бригаду, про те. ЯК МОЛОДІ черпонозорівці 
користуються правом на працю, патіаиня, віде 
починок, читайте на 2-й сторінці.

Фото Ф. ГОНЧАРА,

СУБОТА, 5 ГРУДНЯ 1970 р. Цін» 2 коп*

Пленум обласного комітету 
КП України, що відбувся В 
грудня, розглянув питання 
поо підсумки жовтневого 
(1970 р.) Пленуму ЦК КП 
України, який обговорив стам 
І заходи по дальшому поліп
шенню капітального будівни
цтва в республіці, та завдан
ня обласної партійної орга
нізації.

З доповіддю виступив сек
ретар обкому КП України 
I. С. Іванснко.

Пленум прийняв постанову 
про скликання 29 січня 1971 
року XVI обласної партійної 
конференції.

З промовою на пленумі ви
ступив перший секретар об
кому КП України М. М. Ко- 
ба.тьчак.

В ЦЕНТРІ ДИСКУСІЇ — 
МОЛОДИЙ ХЛІБОРОБ'

В обкомі комсомолу відбувся семінар секре
тарів ведучих первинних комсомольських орга
нізацій колгоспів і радгоспіп області. Досвідом 
виховної І організаторської роботи з молодими 
хліборобами поділились Лариса Мельник з кол
госпу «Україна» Гайворонського району, Во
лодимир Скоромний з колгоспу «Зоря комуніз
му» Повоархангельського району та Віктор 
Махно з колгоспу Імені «Перше травня» Мало- 
внсківського району.

Учасники семінару, зокрема, обговорювали 
питання роботи з комсомольськими групами на 
молочнотсГвттркад фермах, виховання майбутніх 
хліборобів на трудових традиціях рідних кол
госпів, підготовки технічних кадрів.

В роботі семінару взяли участь перший сек
ретар Кіровоградського обкому комсомолу 
М. Д. Сиротюк і другий секретар обкому ком
сомолу ЛІ. Г, Гайдамака.

СТАРТ І ФІНІШ —
В ОЛЕКСАНДРІЇ

В Олександрії відбулася нарада молодих ро
бітників та спеціалістів підприємств спеціаль
них матеріалів Міністерства нафтової промис
ловості СРСР. В ній взяли участь понад 500 
Інженерів, техніків, робітників з усіх союзних 
республік.

Не випадково ця нарада проведена в Олен« 
сандрії на баз! заводу гірничого воску. Цей за
вод — унікальне підприємство. Його продукція 
знайшла широке застосування в нафтодобувній 
промисловості.

Комсомольці і молодь заводу гірничого вос
ку звернулися до молодих робітників підпри
ємств нафтової промисловості з пропозицією 
розпочати естафету добрих справ на честь 
XXIV з’їзду КПРС. Естафета стартувала в 
Олександрії. Вона пройде по всіх підприєм
ствах управління спецматеріалів Міністерства 
нафтової промисловості І напередодні XXIV 
з’їзду КПРС фінішуватнме в

У ТРИМІСЯЧНУ 
ПОДОРОЖ
З Кіровограда у тримісячну 

тах та районах області стс; __  ___ т___
трудової слави працівників державтоінспекції 
управління внутрішніх справ.

Під час проходження естафети у містах 1 рай
центрах будуть організовані виставки по без
пеці руху, а кращі водії та інспектори прове
дуть на автопідприємствах бесіди про дотри
мання правил вуличного руху і запобігання їх 
порушенням, поділяться досвідом роботи.

Переможців естафети, яка фінішуватнме на
передодні XXIV з’їзду КПРС, буде нагородже
но грамотами обласного управління внутрішніх 
справ та цінними подарунками.

Л. ПАПЧЕНКО.



Молодий комунар 5 грудня 1970 року,—---- -2 стор.----------НАМ КОНСТИТУЦІЯ ПРАВО ДАЛА

іґМ Гір А ЦЮ
Донецька область. По сусідству з діючи

ми цехами ждановського заводу «Азов- 
сталь» споруджується прокатний стан 
«3600». Молодь взяла шефство над цією бу. 
довою і оголосила її ударною комсомоль
ською. Вона успішно виконує взяті соціа
лістичні зобов’язання на честь XXIV з'їзду 
КПРС.

На фото (зліва направо): монтажніїкн-вн- 
сотники комсомольці Віктор ЧЕРЕДНИК, 
Анатолій КОВАЛЕНКО і ланковий брига
дир Геннадій ПЕР КО В. Вони працюють 8 
випередженням графіка.

Фото С. ГЕНДЕЛЬМАНА. 
(Фотохроніка РАТАУ)....НАВЧАННЯ

(Закінчення).

товаришів, під керівництвом комуністів, 
добиваються Суттєвих результатів У ви
конанні наказів виборців, Відчуваеть» 
ся і досвід організаторської роботи 8 
людьми, нагромаджений в комсомолі,

Як правило, комсомол висуває 
з своїх лав у депутати кращих Э 
кращих. Ось, скажемо, молодий 
член парламенту Молдавії, деле
гатка XVI з'їзду комсомолу Оле
на Болдеску — завідуюча комсо
мольсько-молодіжною свиното? 
Варною фермою колгоспу «50 
де анль ал Марелуй Октомбрие». 
Колектив, який сона очолює, вже 
не один рік показує стабільно ви
сокі виробничі показники; Олена 
зуміла організувати дружний ко
лектив, запалила багатьох своїх 
товаришів прагненням навчання 
(сама вона навчається на заочно
му відділенні сільськогосподар
ського інституту), результативно 
відстоює Інтереси своїх виборців- 
односельчан. Вона багато зробила 
для поліпшення умов праці І на
вчання молодих тваринників, дб- 
билася вирішення ряду побутових 
проблем і т. п.

Зрілим державним діячем показала 
себе молода ткаля Тбіліської шовко
ткацької фабрики М. Г. Гврітішвілі ~ 
йлен Президії Верховної Ради Гру
зинської РСР. При її ініціативній учас
ті була розглянута і вирішена ціла 
серія питань, в результаті чого в шко
дах налагоджено більш якісне і деше
ве харчування, активізувалась діяль
ність комісій у справах неповнолітніх,

ДЕРЖАВА
ЦЕ МИ
цаведсно порядок у робот! а молоддю 
на Кутаїському автомобільному аавод! 
і т. І.

Енергія, Ініціатива, послідовність у 
виконанні наказів риборців відзнача
ють і молодих депутатів місцевих РаД 
фшської обласЦ (Киргизія). Дякуючй 
їм, Для будівельників Майлі-Сайсьжогр 
електролампового заводу було відкри
те вечірні відділення електротехнічпогр 
Технікуму, де зараз навчається кілька 
рот молодих людей. А втім, подібні 
приклади, що показують, йн молоді 
Депутати е честю виправдовують до
вір’я виборців безумовно, у КОЖНО
МУ районі, у кожній області | республі-

Проте, як не важливі конкретні 
ці успіхи, потрібно відмітити і ін
ше: ту високу ступінь ідейної зрі
лості і відповідальності, яку де
монструють молоді люди в про
цесі виконання складних функцій 
державного керування.

З кожним роком кріпнуть і кон
такти комсомолу в цілому з орга
нами державної влади. Активно 
беручи участь у роботі постійних 
комісій у справах молоді, комсо
мол ставить через них перед пар
ламентом країни і органами влади 
на місцях найбільш актуальні про
блеми життя молоді І добивається 
їх вирішення. Як наслідок цього 
процесу, росте потяг молоді ДО 
юридичних, правових знань. Адже 
демократія — це перш за все за
коні А значить — I широка право
ва грамотність. І важливо, щоб 
комсомольські організації но шко
дували зусиль для пропаганди 
правових знань і організації пра
вового навчання.

будемо пам’ятати, що держава 
— це ми! Що дальший розквіт 
Соціалістичної демократії зале- 
жить І від кожного з нас!

Перша практика студентів Кіровоградського Інституту сіль
ськогосподарського машинобудування починається з вузів
ських лабораторій.

На фото: лабораторну роботу з четвертокурсниками прово
дить кандидат технічних наук Віктор Михайлович Хроліков.

Фото М. ТЕРНЛВСЬКОГО....ВІДПОЧИНОК
Сумська область. Виступи заслуженого Роменського народ- 

ного хору мають великий успіх. Тут виросло чимало чудовні 
виконавців, і серед них — заслужений артист РРФСР Степа» 
Шкурат, який знімався в кінофільмах «Чапаев», «Земля» та 
іншії?;.

Хор не раз виступав у Києві та Москві. Цього року па рес
публіканському фсстивалі-конкурсі художньої самодіяльності 
хор відзначено дипломами, золотою і бронзовою медалям».

На фото (зліва направо): Степан Йосипович ШКУРАТ і мо
лоді учасннщ хору Світлана СИДОРЕНКО та Ніна СТОЯ-

Фото В. ДЯЧЕНКЛ. (Фотохроніка РАТАУ).

музей першої
трактористки

СТАРОБЕШЕВЕ, Донець, 
мої області, 4 грудня. 
(РАТАУ). На державний за
клад за рішенням Міністер
ства культур» УРСР пере
творено народний меморі
альний музей першої жінки- 
трактористки, двічі Героя

Соціалістичної Праці Парас. 
копії Микитівни АнгеліноТ. 
Чотири роки тому його ство« 
рили на громадських засадах 
еитузіасти-друзі Паші. її 
соратники по трудових по
двигах, вчителі і учні місце
вої школи. Вони зібрали по
над тисячу цікавих експона
тів.

Тепер ця багата колекція, 
яка відтворює славне життй 
славної дочки радянського 
народу, стала відділом об
ласного краєзнавчого музею.

переливається через 
на якусь мить пере- 

за

Злива іскор 
стінки кабіни, 
повнює все навколо І так само 
якусь мить гасне.

За щитками не видно облич. Але 
] в кожній постаті відчувається зібра- 
а ність, в кожному русі — вправність.

їх у бригаді шестеро. На стику 
змін, коли цех ледь притихає і тіль
ки десь невидимий пульс його нур
тує, чекаючи на молоді І дужі руки, 
поспішають до своїх кабін п’ятеро — 
Віктор Недопас, Леонід Таращенко, 
Валерій Константинов і два Вален
тина: Марков та Миронов. А шосто
го, Володі Сергієпка поки що немає 
між ними. Є тільки його листи з 
Києва, в яких розповідає, що вчитись 
на наладчика газової апаратури не 
так вже й просто, як спершу здава-

Безробіття завжди було і є нерозлучним супутни
ком капіталізму — незалежно від рівня і стадії 
економічного розвитку країни, незалежно від ква
ліфікації трудящих. При цьому тягар безробіття в 
Першу чергу лягав на плечі юнаків і дівчат $ 
країнах капіталу. Якраз над ними в першу чергу 
виникає загроза звільнення, саме вони мають най
менше шансів одержати роботу. Часто-густо, ще не 
почавши працювати, вони попадають в армію без
робітних. Як констатувала у свій час 44-та сесія 
Міжнародної організації праці (МОП) «безробіт
тя серед трудящої молоді 20-річиого віку часто у 
два рази більше, ніж серед трудящих в цілому».

Досить навести той факт, що, за даними офіцій
ної американської статистики, доля безробітної 
молоді у віці від 16 до 19 років по відношенню до 
всієї робочої сили складала у 1969 році 11,4 про
цента, в той час пк у віці від 20 до 44 років цей 
процент дорівнюзав 2,4 процента. В перші місяці 
1970 року в СШЛ було близько 2 мільйонів безро
бітних молодих американців. Подібна картина 
спостерігається І в Інших країпах капіталу.

В Італії, наприклад, з 500 тисяч молодих людей, 
які щорічно поповнюють ринок праці, лише поло
вина знаходить собі роботу в межах країни. В 
перші місяці 1970 року у Франції нараховувалось 
більше 400 тисяч безробітних, з яких майже трети
на молодше 18 років. У такій невеликій країні, пи 
Бельгія, нараховується 25 тисяч безробітних.

Деякі буржуазні автори стверджують, що в існу
ванні безробіття винна сама молодь. Наприклад, 
автори виданої в США книги «Сільська молодь в 
стані кризи» пишуть, що безробіття пояснюється 
головним чином «прагненням юнаків І дівчат дов-

лося. А вони з нетерпінням чекають 
на зустріч.

... У кожного з них була своя 
стежка на завод. І майже всі вони 
— учні чудової людини і хорошого 
майстра Миколи Цибулі. Навчалися 
в нього у різний час, потім самос
тійно працювали, відразу зарекомен
дували себе сумлінними робітника
ми. Л рівно рік тому прийшла до них 
на дільницю комсорг цеху Валенти
на Рогозан. Зібрала хлопців.

Як ви дивитесь иа те, щоб створи
ти комсомольсько-молодіжну брига
ду?

— Валю, це здорово, ми самі зби
рались з цією пропозицією до тебе.

Тоді ж обрали Віктора Недопаса 
своїм бригадиром.

Чому саме Віктора? Цей білявий симпа
тичний хлопець, окрім того, що вмів доб
ре попрацювати, приваблював шярістю І 
водночас вимогливістю до себе І товари-

ПРАВО
НА БЕЗРОБІТТЯ
го вибирати роботу і частою зміною роботи у по
шуках кращої». Подібне ствердження не має науко- 
вої основи і може бути з великою обмовою по
ширене лише на окремі випадки, а не на все мо
лоде покоління в цілому.

Дійсна причина безробіття при капіталізмі, як 
це науково доведено марксистсько-ленінською тео
рією, полягав в кровній заінтересованості підпри
ємців в Існуванні резервної армії безробітних — 
ринку дешевих робочих рук.

Крім цього, високий процент безробітних серед 
молоді пояснюється ще й тим, що по досягненню 
Йевного віку підприємець змушений платити мо
лодому робітникові по ставках дорослого. А це 
також веде до того, що капіталісту значно вигід
ніше звільнити робітника, який досяг повноліття, 
І на його місце взяти неповнолітнього, якому мож
на платити значно менше. Тому в багатьох країнах 
капіталу період повноліття по закону наступав 
значно пізніше 18 років, як правило, в 21—-22 роки.

Право на безробіття — ось що дає юнакам І дів
чатам, які тільки-но вступили в трудове життя, 
його пренахабство — капітал.

Анатолій СВЕТЛОВ, 
кандидат історичних наук.

шів серйозним підходом до’ будь-якої спра
ви. Іще він не вміє жити сам по собі: ра
дість товариша — його радість, біда то
вариша — його біда.

— Ось що, хлопці, — сказав тоді 
Віктор, — коли вже вирішили пра
цювати бригадою, то давайте працю
вати по-комсомольському, на повну 
віддачу.

І потекли будні. Хлопці не говорили гуч
них слів , вони підтримували свого брига
дира відмінною працею. Скоро про комсо
мольсько-молодіжну бригаду заговорили в 
цеху, їй присвоїли звання ударної. Труди
лися в ній всі так, що декому із старших 
ставили у приклад. Та хлопці розуміли: це 
не межа, вони можуть працювати швидше, 
можуть давати продукції за зміну біль
ше, ще кращої якості.

Наближався XVI з’їзд ВЛКСМ. 
Вони готувалися до цієї події з усі
єю серйозністю. На групових комсо
мольських зборах разом з своїм 
комсоргом Валерієм Константиновны 
вирішили боротись за право нази
ватись бригадою імені XVI з’їзду 
ВЛКСМ. Кожен дав слово: у день 
відкриття з’їзду викопати дві змінні 
норми.

Потім з гордістю рапортували 
завкому комсомолу, що зобов'язан
ня перевиконали.

... У кожного з них була своя 
стежка на завод. А зараз е одна 
спільна дорога, на якій вони мужні
ють. Збагачуються досвідом і знан
нями.

Вони люблять музику, пісню. 1 ні
чого, що на концертах цехової чи за
водської художньої самодіяльності 
із сольними номерами можуть висту
пати тільки троє: Валентин Марков, 
Валерій Константинов та Валентин 
Миронов. У вільний час у них у 
всіх злагоджено виходить.

Або всі разом —в бібліотеку. Які 
книжкові новинки? А може є щось 
нове з електро- чи газозварюван
ня (кожен з них володіє двома су
міжними спеціальностями)?

І, звичайно, всі члени бригади 
брали участь у заводській спартакі
аді, відстоювали спортивну честь це
ху з легкої атлетики.

Ось так завжди у всьому — всією 
бригадою. І зараз турбота у всіх од
на: бути гідними права підписати 
трудовий рапорт Кіровоградщини 
XXIV з’їздові КПРС.

С. ШЕВЧЕНКО.



З стор,
»Молодий комунар"-—..... З грудня 1970 року.

Леонід НАРОДОВЦЯ.
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їх було і тоді небагато. На паль
цях перелічиш. А тепер залиши
лось взагалі одиниці. Ось сидять 
зони у президії урочистих збо
рів. Засніжені сивиною. Номере- 
жені роками зморшок, І тільки в 
очах залишилось щось таке, чогф 
не в спромозі стерти ні роки, ні 
горе. Це живий вогник. Він то при
гасає, коли перед очима постають 
Страшні картини втраченого, то 
Спалахує полум’ям. В такі хвилини 
їм пригадуються зовсім інші епі
зоди, події, віддаленість від яких 
рівняється п’ятдесяти рокам.

Починалось есе з роз’ясню
вальної роботи, яку проводили 
червоноармійці військових частин, 
що перебували на території Ус* 
тинівщини. Багато юнаків і дівчат 
бажали вступити до лав РКСМ. І 
От ЗО листопада 1920 року на за
сіданні волосного парткому було 
вирішено створити комсомоль
ську організацію.

Першими комсомольцями стали Мат
вій Молчанов, Данило Мудрієвськнй, 
Володимир Клопотовський, Микола 
цлажко, Степан Щербак та Максим 
Репешко. Всі вони холодного осінньогд 
дня пішки йдуть до Єлнсаветграда у 
повітовий комітет комсомолу. Там їх 
було прийнято до лав РКСМ.

Повернувшись з Єлнсаветграда, ці 
комсомольці створюють перший осе
редок. Він і став ядром для появи 
комсомольської організації в Устинів- 
ській. Берегівській 1 Аптонівській во
лостях.

Про ту роботу, яку вола ця гру
па юнаків, говорить той факт, що 
вже буквально через рік число 
комсомольців збільшилось до 
1100.

— Коло обов’язків у нас тоді було 
вужче, ніж зараз, — сказала одна 8 
перших комсомолок Устииївщини Клав- 
дія Павлівна Шульженко, — Перш за

See треба було закріпити Радянську 
ладу. Друге — хлібоздача.
Але це тільки два напрямки в роботі 

перших комсомольських організацій. 
Крім цього, вони вели боротьбу з бан
дитизмом, голодом. Подавали допомо
гу безземельним і малоземельним се
лянам, ліквідовували неписьменність.

У цей пам’ятний 1921 рік у бою а 
бандою Іванова загинув один з пер
ших комсомольців Устинівки Степан 
Щербак.

Після розгрому банди Іванова комсо
мольці всі сили віддають для виконан
ня планів продрозверстки. Вони орга
нізовують так звані «червоні валки» по 
вивезенню хліба. Тільки комсомольці ї 
Молодь села Заводське під керівницт
вом Івана Муляви знайшли в ямах, 
різних схованках куркулів ЗО підвід 
хліба.

Кожен прожитий день збільшує ко» 
(іилку славних справ молодої органі- 
>ації. Збільшується вона й чисельно, 
Se дає змогу у 1923 році провести пер» 

у районну комсомольську конферен
цію і обрати перший районний комітет 
комсомолу,

З того часу минуло 47 років. 
Зараз районна комсомольська 
організація налічує біля двох ти
сяч членів ВЛКСМ. І в день свого 
ювілею, ЗО листопада, своїм бать
кам, комсомольцям 20-х, 30-х
років, доповідали юні, що естафе
ту, яку прийняли від них, несуть 
з честю.

Більшість комсомольців району 
працюють на полях і фермах, 
проявляють справжній героїзм. 
Вихованка районної комсомоль
ської організації, бригадир ферми 
маточного поголів’я Сагайдаць- 
кої птахофабрики Євгенія Лати
ська удостоєна найвищої трудової 
нагороди — Героя Соціалістичної 
Праці.

З особливою силою проявився 
ентузіазм молоді в дні підготовки 
до 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна.

Найкращими результатами зу
стріли цей славний ювілей доярки 
Раїса Захарова І Галина Когатько 
—- з колгоспу «Більшовик», Раїса 
Жукова —- з колгоспу імені Карла 
Маркса. Кожна з них надоїла 
більше трьох тисяч літрів молока 
на корову.

40 доярок, 81 тракторист, 62 
шофери боролися за звання «Кра
щий молодий виробничник райо
ну». В день 100-річчя з дня на
родження вождя 36 комсомоль
цям були вручені дипломи про 
Присвоєння їм цього почесного 
звання. А 40 кращих виробнични
ків було нагороджено ювілейними 
медалями «За доблесну працю».

Не залишились в стороні комсомоль
ці району І в ході підготовки до XVI 
В’їзду ВЛКСМ. Всі, без винятку, ком
сомольські організації взяли підвище
ні зобов'язання. А о день відкриття 
І’їзду рапортували про їх виконання.

Зараз Устинівська комсомолі« 
веде активну підготовку до зна
менних дат у житті нашої країни 
<— відкриття XXIV з’їзду КПРС І 
XXIV з’їзду КП України.

І як тут не згадати Григорія Бадк- 
ченка — тракториста колгоспу «Біль
шовик», який споїм МТЗ-5 за 10 міся
ців виробив 1100 гектарів умовної оран
ки 1 зекономив 200 літрів пального,

Є чому повчитись І в молодого ком
байнера колгоспу імені Петровського 
Олександра Кушпірова. Він за сезон зі
брав 260 гектарів хліба, намолотивши 
8 тисяч центнерів зерна.

А коли говорити про кожен КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ колектив окремо, 
то можна сказати, що він живе одним 
бажанням—вийти переможцем у зма
ганні за право називатись колективом 
імені XXIV з’їзду КПРС. Ініціатором 
цього почину стали механізатори Са- 
гайдацької птахофабрики.

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара».

•

Приходить гостре відчутгя 
Якогось остраху і втрати: 
З горн спускається життя, 
А що зумів ти людям дати?
Вони тобі дарують день,
Сім’ю і праці насолоду. 
Усе, що маєш, — від людей,
Від Батьківщини, від народу.
І поцілунки, й шелест лип, 
Щоденну радість І трагічність.,, 
Вони для тебе творять хліб, 
З якого ночаткує вічність.
А ти, сприйнявши все, ЯК 6, 
Спішиш Із долі зачерпнути, 
А де ж твоє, а де ж твоє. 
Тобою людям віддобуте?
Невже, пірнувши в суєту,
Хоч маєш досить сил І вміння, 
Забув ти Істину святу 
Про вічний пошук І горіння?!
Забув, що золото років 
Видобувать, як справжнє, треба?!
О, скільки тн недоробив,
Які важкі борги були у тебе,,,

[ 6 КЛУБ ФОТО.
ТА КІНОМИТЦІВ

Закінчив свою роботу п’ятиденний 
обласний семінар фото- та кіноама- 
торів області. За ці дні учасники се
мінару прослухали ряд цікавих лек
цій, зробили намітки щодо своєї ро
боти на майбутнє, ознайомилися, з 
фотознімками та кіно стрічками, які 
наші земляки демонстрували на рес
публіканських фотовиставках та кЬ 

: нофестивалях.
. На Кіровоградщині більше півто
ри тисячі фотолюбителів, знімки 
яких постійно друкуються в газетах 
Та журналах, демонструються на ра-

. йонних, обласних -та республікансь
ких виставках. А скільки є вправних 
майстрів, які володіють фотокаме
рою, але не мають умов чи певних 
знань для справді корисної для на
шого суспільства праці. Щоправда, 
частина з них об’єднується в само
діяльні студії. Але . цього недостат
ньо.

Ось чому обласним управлінням 
культури було прийнято рішення про 
створення при Будинку народної 
творчості обласного клубу кіно- та 
фотомитців. Це питання обговорюва
лось також учасниками семінару-

М. БЛЯХЕР.
м. Кіровоград.

П’ять років тому до ремонтної майстерні Кап і канівського відділення «Сільгосптехні
ка» Новомиргородського району прийшла комсомолка Катерина Паливода. По трьох 
місяцях навчання вона вже працювала самостійно. Зараз Катерина Паливода — токар 
високої кваліфікації. Па честь XXIV з’їзду КПРС вона працює ударно, па 120 — 130 
процентів виконує норми виробітку, реставруючи деталі до тракторів. г„

На малюнку — Катерина ПАЛИВОДА. Малюнок В. ШУЛЬГИ.

Новини-
Тричі на тиждень вечора

ми довго не гасне світло у 
вікнах Інгуло-Кам’янської 
школи. Це йдуть заняття в 
одному з консультаційних 
пунктів Новгородківської ра
йонної середньої заочної 
школи. Тут здобувають осві
ту без відриву від виробни
цтва 47 молодих виробничий-

БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
кіп. Поруч з Іншими успішно 
вчаться і складають заліки 
передовики колгоспного ви
робництва комбайнер Микола 
Кітляр, свинарка Валентина 
Хохлопа, птахарка Любов 
Діжурко.

Партком 1 правління кол
госпу стимулюють навчання 
у заочній школі. Під час ек
заменів учням надаються

оплачувані відпустки, а в дні 
консультацій їх ставлять па 
роботи, які ке затягуються 
допізна.

Всього в районній заочній 
школі середню освіту без 
відриву від виробництва здо
бувають близько 500 учнів з 
числа молодих робітників І 
КОЛГОСПНИКІВ.

О. ГАЙКО.

О
Ну що за світ, 
цей дивний світ?
Ген ластівки обсіли дріт, 
їм, певно, осінь чується, 
Тривожно Гм почується.
А там, пепачс вкопані, 
Стоять собі закохані.
Так чисто їм бажаеться,
І щастя їм ввижається. 
А Інші йдуть розлючені, 
Віднині вже розлучені: 
Не ждалось і не вірилось, 
Щоб псе так швидко звіялось. 
Окупувавши сквери. 
Сидять пенсіонери.
Він і вона. Вже сиві.
Спитати б: чи щасливі? 
А поруч них — коляска, 
Загляпьте, якщо ласка: 
Чи сутнє чи не сутнє
У ній лежить — майбутнє,
Ну що за світ, 
цей дивний світ!
Ген ластівки обсіли дріт, 
Стоять собі закохані, 
А Інші йдуть розлучені, 
Сидять пенсіонери,
А поруч них — майбутнє.,, 
Ну що за світ.
цей дивний світ,
І що у ньому
Сутнє?

ЧАС
Рік за роком — як птах за птахом, 
Ну, а ми себе вічністю тішим.
Хоч і меншає синього даху
І повітря стає густішим.
Лін шукаємо власного місця
Під заквітчаним зорями дахом, 
Тісто зрілості нашої місимо, 
Л роки, наче птах за птахом,
Пролетять крізь серця незгрубілі. 
Через мрій незів’ялі крони...
Як мірошники, станемо білі,
Час обсяде нам брови і скроні.
Очі бризнуть зположеннм блиском, 
Серцю стане до болю нелегко...
І відчуєш: до старості близько,
А до мудрості — ще далеко.

АТАКА

тридцять чотири боксери вийшли кілька Т днів тому на ринг, щоб визначити най- 
«ІГЇ Кіровограді. Зм»гаХнхТТдЛ- 
В спортивному залі заводу трак™р””* не 
агрегатів. Увагу уболівальників оДразу' 
Найбільше, привернули боґ апорте НЬОЇ та напівважкої ваги. Особливобув ul 
кавим поєдинок кандидата в мар р /пбил- Бориса Грибецького « "етра Чубчеика (обид 
ва з «Буревісника»). Великий досвід вистутв 
на рингу Бориса Грибецького Чубчен-
фактором переконливої перемоги над (
кой, який не міг відповісти на то«» ’ 3| зу-
Дії свого суперника У на"’вв/^“‘мй Гавр«- 
стрілись Микола Шульга та Олексі ‘‘0|р(.ь
лейко Я не чекав швидкої |1срс3,’ог_і. отек- ІЗ цих двох спортсменів особливо ЫД ОЛЄК, 
Сія. Шульга більш досвідчений. апсенал тех- 
товленнй технічно, має великий аР££”а це 30. 
вічно-теоретичних засо^°- на перших же
середився. нехтував захистом і «а сильний 
секундах першого рауп^«пУя на рингу, суддя 
прямий удар в голову. Суддя ^Ндрушс|ік0’ 
республіканської категорИ П. п^орИп те 
Відкрив рахунок. .Гавриленко __ пере-
один такий удар. ’Нарешті. нокдаун
йога Гавриленка. був

Але найбільш цікавим ’ ,наде зустрічались
Фінал у першій середній ®аа|’Аь УОленсандр 
досвідчені бійці: aaaHrA7'^S1BKa> Олек- 
Концов та представник «ьуі
сапдр Гайдай. -я позповісти більш

Про цей поєдинок хочетьс Р зустрічаються 
Детально. Знаючи про те, ш 1йКОвО підготов- 
спортсменн ВИСОКОГО К;,аСУкезпСРЄЧН0, ,,екал!м 
•ІЄНІ фізично І «хи,чно' „їХе побудує бій 
йеремоги від того, хто у• правильно
тактично. Тактика — U« йойопі засоби. Тому 
Раціонально використати ■ —

■ а гпГіпосм г*клй.ли план бою і хзрзкіс* 
дай Цс - " споегероже», »з оопер.««Іх ,»а. 

ганнях. о,, Rvr пам’ягати проМій вихованець поп»'’®” ?ув п пІ„ фізично 
найсильніші сторони Концова.

уважно, змушувати суперника помиляїись в 
ударах. І останнє: в третьому раунді Гайдай 
повинен сам перейти в наступ сповна, але 
обережно 1 уважно.

Весь план цього бою. який в накреслив з 
споїм вихованцем, негайно був застосований п

ТРЕНЕР ПРО СВОЇХ ВИХОВАНЦІВ

ЯКИЙ ти НА РИНГУ?
" ** -_!и_шим.итіттпит—п—111,1111 іиіиіидиііівивіввии—иіііііи'іііп н

підготовлений боксер.^з Д<н^е -
ми ударами. сил,’"°пямо в бою впертий, але 
збоку, правою -• при • хорошими вольовн- 
нестійкнй. КонД,Рливий і рішучий в атаиі. бо- 
МИ якостями. с”,лив”" к1( ця третього раунду, 
та И«РОГ. йй’

дбає про заХИ"; с| плюги й мінуси, я
О-тже, врахувавши всі завдання:

поставив пер Л у’ бою. нав’язаногоис приймати темпу атаку легкнмн і
суперником, а збива турбота про те. щоб

ШО "рЖ1” Г“”' 61113'6|’а"<>'

дію: я виступав в ролі Концова. а Гайдай на
магався вести себе гак, ніби під час справж. 
нього бою

І ось. нарешті, змагання на першісіь міста. 
Гайдай витримав натиск свого суперника о 
усіх трьох раундах, а в останньому примусив 
Концова торкнутись підлоги. Гайдай одержав 
заслужену перемогу.

Хід поєдинку між Гай лаєм І Копцоаим був 
знятий іш кіноплівку. 1 я з своїм вихованцем 
знову аналізую всі йдго плюси І мінуси. Тепер 
ще ретельніше можна планувати тренувальний 
процес. 1

А. МІХЕЄВ, 
викладач кафедри спорту і спортив
них Ігор факультету фізвихования 
Кіровоградського педінституту.

Не вертались батьки з атаки, ' 
Нам байдужості не прощали. 
Голіруч Ідучи на танки, 
Нам атаку батьки завішали.
Поки ще не киснева бідність,
1 зозуля в саду кукує — 
Атакуймо підступність І підлість. 
Врешті-решт себе атакуймо.
Атакуймо духовну низість, 
Заздрі очі, непевні кроки. 
Без атаки не можна: 

ницість
Піднесе нам гіркі уроки.
Тож в атаку!

За повноцінність,-
Щоб не згинула мрія жодна,
За покроплену кров’ю цільність 
Непідкупної правди Жовтня.
Може, часом, і вийдемо з такту, 
I спокійно не зможем спати.. 
Ох. ці сни...

Хто не йде н атаку, 
Той приреченні!

відступати.

Ніщо нас не зведе:
... , ні телефони,
НІ відчуття взаємності й жаги,
Бо є між нами давні перепони
І є мГж нами давні вороги.
Моя любове, тиха і печальна.
Святкуй ссбо на пізньому вогні, 
Моя любове, ластівко прощальна,
Чому весни не вигнила мені?
І все ж. тобою мічений. ',
_ , , ДОВІЧНО
ТсПе чекати б}лу між людьми.,, 
моя любове, чом же так трагічно 
Порозумітись

пе зуміли ми?
Колись трипон) зв'януть, паче трави, 
Наварить хтось узвару з почуттів..,.
А тн п мені тремтітимеш.
Тремтить, щоб приморозок травень 

ЦВІТУ не побив.



»Молодой •xowywwp“ ■ -■«'*■ ■'■A-^-'-t /'»■ здяиугу"" .ж* Я щу^ня MWQ л*н«и*

ТІ ЕДВЕ з’явившись на світ, сните, 
тнчпі полімери дуже потіснили 

своїх штучних побратимів. Штуч
ні тканини, одяг, меблі, різні апа
рати і прилади, зроблені з полі
мерних матеріалів, швидко завою
вали наші симпатії.

Однак все частіше чути голоси: 
чи не небезпечна синтетика для 
людини? Не секрет, що полімерні 
матеріали володіють властивостя
ми накопичувати заряди статичної 
електрики. Електризуються обли- 
цьовка стін, настили підлоги, кор
пуси і деталі машин, одяг, взут-

РЕАБІЛІТАЦІЯ

< для допитливих СИНТЕТИКИ
РИЛАД ЗАПАМ’ЯТОВУЄ ЗВУК
КИШИНІВ. Промисловий зразок 

.вимірювального магнітографа розроби. 
Ло спеціальне конструкторське бюро 
Щншннівського заводу «Вібропрнлад», 
ІЦеЙ апарат на відміну від осцилогра
ма записує коливання не на папір, а 
(ііа магнітну стрічку. З Його допомо- / 
гою можна дослідити вібрацію при 
випробуванні тракторів, посадці літа
ків, знімати електрокардіограми, пе
ревіряти матеріали на міцність. За
писану на магнітній стрічці інформа
цію можна на дальшому обробляти на 
обчислювальних машинах.

І
НА ПЛАСТИНІ-ТИСЯЧІ 
ЗНІМКІВ

КАУНАС. Тут па експериментально. 
,му заводі засобів автоматизації пуще. 
«о лінію по виробництву селенових 
пластин для електрореатгенографічних 
апаратів. її створили місцеві нова-’ 
кори.
( Нові пластини, які замінять рентге
нівську плівку, в десять раз дешевші 
<йід неї і паОатато довговічніше Кож» 
«ту з них можна використати для зйом. 
і<и до тисячі раз. Через, дві-три хвиля-.’ 
«и після рентгенівського просвічувану 
ііЯ на простому папері одержують 
рідмінні зображення досліджуваних 
,орган1в або деталей машин, швів ме. 
далозваркн.
і Селенові пластини знайдуть широке 
ізастосувапня в медицині і промислі» 
^вій дефектоскопії.

АВТОМАШИНИ В АВТОПОЇЗДІ

тя. Саме цим пояснюються непри
ємні відчуття, які .ми інколи від
чуваємо при стосунках з синте
тикою.

Як же діє статичне електричне 
поле па людину? Вирішенням ці
єї проблеми зайнята лабораторія 
гігієни полімерних матеріалів Все
союзного науково-дослідного інстн. 
туту гігієни і токсикології пести
цидів і полімерних пластичних мас 
Міністерства охорони здоров’я 
СРСР.

— Людина постійно знаходить
ся під- дією електричного поля на
шої планети, однак до цього часу 
немає єдиної думки, як воно впли
ває на наш організм, — говорить 
науковий співробітник інституту, 
кандидат біологічних наук Броні- 
слав Медведєв. — 3 одного боку, 
вже більше двох з половиною сто
літь медицина з успіхом викорис
товує статичне електричне поле 
при лікуванні захворювань нерво
вої системи. В той же час відомо, 
що висока напруга тіла, особливо 
розрядний струм, може зробити 
на людину несприятливу дію,

З впровадженням в народне гос
подарство і побут пластмас поміт
но інтенсифікувалась напруже
ність і довгота перебування люди-

ни в статичному електричному по
лк Чи це має значення для неї?

— Напруженість статичного 
електричного поля, утворювана 
полімерними матеріалами, досягає 
400—600 вольт на сантиметр. .Са
ме таке поле — 400 вольт ми ство
рювали в експериментах на тва
ринах, —• продовжує Броніслав 
Медведєв. — Нас цікавило, як ре
агує організм на короткочасне ді
яння поля — протягом години, до
би, протягом двох-трьох місяців.

Почали з окремих систем орга 
ціз.му: кровообігу, дихання, 

туг змія виявити не 
лось. Тоді об’єктом 
сліджень 
тини, 
одним і 
показників стану окремих 
органів — рівень і інтен
сивність змін, які відбу
ваються в білкових, ком
понентах клітин.

Виявилось, що статичне елек
тричне поле в перші п’ятнадцять 
діб стимулює відновлювали» 
процеси в клітинах. Однак потім 
настає адаптація, становище ста
білізується, і клітини перестають 
реагувати на наявність поля. Ці 
висновки підтвердили електронно- 
мікроскопічні дослідження клітин 
печінки, нирок, селезінки, м’язів, 
картини крові, вміст в ній еритро
цитів, лейкоцитів, гемоглобіну, да
ні про питому вагу нерозведеної 
крові і її плазми, термостійкості 
її білків, а також, електрофізіоло
гічні дослідження нерва.

Поки рано говорити остаточно 
про механізми дії статичної елек
трики на живий організм. Практик- 
но це перше фундаментальне до
слідження проблеми, над вирішен
ням якої дослідники продовжують 
працювати. Але вже зараз дані 
про процеси, що відбуваються в 
нервових клітинах, на кордонах 
клітинних середовищ — в мембра- 
мах, одержані в експериментах, 
дозволяють стверджувати: невели
кі заряди статичної електрики для 
людини практично нешкідливі.

> стали 
В і д о м о, 

із важливіших

Світлана ВИНОКУРОВА,
(АПН),

[)
 КУЙБИШЕ8. У Середньоволзько- 
\МУ транспортному управлінні створено 
'цвтопоїзд для перевезення малолітра
жок Волзького автомобільного заводу. 
[Його місткість — сім'машпн марки 
«Жнгули».

Автопоїзд складається з тягач* 
«МАЗ-5М» і двоярусного напівприче- 
«а. На верхній ярус чотири автомобілі 
^встановлюються за допомогою спе
ціальної платформи.

'ДВА РОКИ
1|3 «ЧУЖИМ СЕРЦЕМ»

ПАРИЖ, 29 листопада. (ТАРС). 
1 .Француз Еммануель Вітріа підсвятку» 

[вав другу річницю з дня пересадки 
[йому «чужого серця».

I Операцію було зроблено 27 листова» 
їда 1968 року в клініці Сантіні в Марсе, 

і ЛІ. З того часу в грудях В.ітріа б’ється 
ісерце 20-річкого донора—солдата, який 
■попав в автомобільну катастрофу.
і Згідно з опублікованими даними, в 
.усьому світі 170 пацієнтам було пере* 

! [саджене серце. Тільки 20 з них зали» 
■шаються поки що в жилих.

Вітріа, якому тепер 61 рік, веде 
розмірене, але активне життя. Вранці 

!він обов'язково робить легку зарядку, 
'прогулюється на свіжому повітрі. Од- 
[пак щотижня Вітріа відвідує клініку, 
.де проходить медичний огляд.

[ХАТИ ЇДУТЬ... У МУЗЕЙ
Із Братська в Іркутськ відправлений 

останній із 15 вагонів з розібраними 
селянськими будинками.

Лїннулого літа в Антонові, Подолан
ні І інших ангарських селах, які по
трапили в зону затоплення водосхови
ща Усть-Ілімської ГЕС, побувала екс
педиція під керівництвом московського 
архітектора-реставратора Г. Г. Оран- 
ської. Спеціалісти виявили тут ряд 
цінних пам’ятників сибірської народ
ної архітектури XVII—XVIII століття.

Найбільш оригінальні старовинні 
хати з «князьками», мереживними кар. 
низами і наличниками, трьохярусний 
водяний млин, цікавої конструкції, 

-були обережно розібрані і на баржах 
доставлені в Братськ. Звідси по заліз
ниці їх повезли в обласний центр.

Дивовижні архітектурні творіння не- 
відомих умільців. ЯКІ жили в Серед
ньому Приангар’ї 200 — 300 років на
зад, поповнять експозицію, створеного 
під відкритим небом біля Іркутська 
музею старовиниої сибірської народ
ної архітектури.

М. СОВЕНКО.

Братськ.

(ТАРС).

Кожного ранку, прийшовши в просто* 
рнй зал Смоленської фабрики по вироб
ництву брильянтів, Василь Ломакін одер. 
жу< пакет з алмазами. За зміну вій пе
ретворює ці спочатку непривабливі кри
стали в джерело іскристого світла.

Майстер бере в руки камінець, уваж
но вивчає його структуру. Адже алмаз 
розкриває свою красу лише тоді, коли 
десятки граней будуть нанесені на нього 
під певним кутом, при строгому збере
женні малюнку. Порушиться ця гармонія 
— І чуда не відбудеться. Не заломиться 
світло а камені і но заіскриться він, як 
крапля роси. До того ж камінь необхід-

ВНМІІ.ВАІШИ.ШЛД
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36, 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
•ІДДІлу військово-патріотичного виховання і спор, 

ту — 2-45-35, решти відділів—2-45-36.

БК 01500.

ТЕЛЕФОН МАЙБУТНЬОГО
ЗОНІ

Смоленськ,

ZSZi

JL

ТО-2 — оптичний телефон, який використовує 
зв'язку промінь лазера. Напевне не далеко той час, 
коли такі апарати для нас стануть такими мі звичними, 
як існуючі. Адже вже зараз У деяких містах Радяц[' 
ського" Союзу працюють дослідні телефонні лінії Я& 
лазерному промені.

Повий вид зв’язку має ряд переваг. Для нього (Щ 
потрібко прокладати довгі кілометри телефонного 
беля. Світлова лінія може «вміщувати» в себе тисячі 
чі телефонних розмов і десятки телевізійних програм 
одночасно.

На знімку: оптичний телефон ТО-2.
Фото В. ЗАРАМЕНСЬКИХ.

в
л л Ä', 3RWW w

ЯН ЗАСВІТИТИ АЛМАЗИ?
но відшліфувати так, щоб якнайменше 
сточити його при огранюванні.

Василь Ломакін прекрасно оволодів 
своїм мистецтвом. Його почерк не сплу
таєш з Іншими.

П’ять років тому гірник із Вернути 
приїхав у Смоленськ. Тут він узнав про 
набір учнів на фабрику по виробництву 
брильянтів. Дорогоцінний камінь поко
рив його. В професії огранщика він 
знайшов своє покликання.

Ломакін працює не лише красиво, а Й

швидко. 8 цьому місяці він заверши» 
свою другу п’ятирічку — за чотири з нбч 
великим роки він два 10 річних норм,

Колись, у давнину, ювеліри, які осяг^ 
мули мистецтво шліфування, приховува- 
ги свої секроти, Комуніст Василь Лома-> 
кін уже навчив майстерності немало 
учнів.

Е. ХАПКІН, 
кор. ТАРС’.-

«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ. 6 ГРУДНЯ. ПЕР 

ША ПРОГРАМА. 9.03 — Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів. «Будильник», 
(М). 10.00 — Кольорове телеба
чення. Для дітей «Грайте з на
ми». (М). 10.30 — Театр юного 
глядача. 1. Дворкін, «Обра
за». Телеспектакль. (М). 11.25
— Наша афіша. (К). 11.30 —
Для дітей. Художній фільм 
*Ноп| пригоди Кота в чобо
тях». (К). 13.00 — Мультфільм. 
(М). 13.15 — Восьма симфонія 
Бетховена. (НДР). 14.00 —> 
Кольорове телебачення. Хокей. 
Міжнародний турнір па приз 
«Известий». СРСР — Фінлян
дія. (ЛІ). 16.15 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (М). 
16.45 — Для старшокласників. 
«Ким бути?». (К). 17.15 — Му
зичний кіоск. (М). 17,45—«Кро
ки п’ятирічки». Виступ мініст
ра морського флоту СРСР
топ. Гужека. (М). 18.00 —
Новини. (М). 18.05 — Кольо
рове телебачення. «Розмова бі
ля картини». (М). 18.30 — «Ка. 
мертон доброго настрою», 
(Харків). 19.00 — Міжнародна 
програма. (М). 19.30 — Кольо
рове телебачення. Міжнарод
ний турнір з хокся на приз 
«Известий». ЧССР — Польща 
(М). 20.05 — Програма «Час». 
(М). 20.30 — Концерт оркестру 
польського радіо і телебачен
ня. 1 відділ. (М). 21.30 — Ве
чір театру імені Маякопського, 
присвячений творчості народ
ного артиста СРСР Охлопкова. 
(М). 23.00 — Концерт поль
ського радіо. 2-й відділ. (К).

ПОНЕДІЛОК, 7 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телсвісті. (К). 11.10 - Худож
ній фільм «Театр 1 поклонни
ки», (Кіровоград). 17.20 — «На- 
селению про цивільну оборо
ну». (К). 17.40—Телсвісті. (К). 
18.00 — «Республіканська фі- 
знко-математичіїа школа». (К). 
18.30 — «Природа І люди». 
(Донецьк). 19.00 — «Херсон- 

супеі,1рд>- КрЦЦСрТ. (КІ-

ровоград). Програм*
«Час». (М). 21.10 — Телефільм 
«Тайга розповідає». (К). 21.50—« 
Українське кольорове телеба« 
чення. «Пісні Ігоря Шамо», 
(К). 22.40 — Спортивний що
денник. (М). 23.10 — Музичний 
телефільм «Спиридон Мока
ну». (К. 23.45 — Телсвісті. (К),

ВІВТОРОК, fi ГРУДНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Літера
турний альманах для юнацтва 
«Лукомор’я». (М). 11.15 — Те- 
лсвісті. (К). 11.25 — Теленарис 
«Народний умілець». (К). 11.35
— Шкільний екран. Фізика для. 
учнів сьомого класу. «Теплові 
двигуни». (К). 12.10 — Худож
ній фільм «Ніч у прикордонно
му лісі». (Кіровоград). 13.20 — 
«Музичний телефільм «Спири
дон Мокану». (К). 16.50 — Длй 
школярів. «Вас вітає «Буковії* 
ночка». (Чернівці). 17.20 — 
Назустріч XXIV з’їзду КПРС 
1 XXIV з’їзду КП України. 
«Сільські зустрічі». (Одеса! 
17.40 — Телепісті. (К). 18.00 
Програма передач. (Кірово
град). 18.05 — Для школярів 
«Про книжки, пластилін £ 
Стьопину коробку». (М). 18.30

— Ленінський університет міль;
Попів. (М). 19.00 - Інформа
ційна програма «День за. 
днем», (Кіровоград). 19.15 
Художній фільм «Ніч у при
кордонному Лісі», (КІропп- 
град). 20.25 — « Кіровоград іцн- 
на спортивна». (Кіровоград). 
‘ — Програма «Час». (М),

ТІ Спортивна передача, 
(М). 22.15 — Камерні твори 
Бетховена у виконанні майсг» 

рів мистецтв України, (К). 23.1$ 
~~ Телеміст!. (І<),

Індекс 01197, Зам, № 6102» Тара» 49 200, Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.
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