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Приїзд до Москви президента 
США Річарда М. Ніксона

До Москви з офіційним візитом 22 травня при- 
//°НіксоЗИАЄНТ СПОЛУЧЄИИХ Штатів Америки Річард

Разом з Р. М. Ніксоном і його дружиною до Мос
кви прибули державний секретар США Уільям П. 
іоджерс, помічник президента в питаннях націо
нальної безпеки Генрі А. Кіссінджер, помічник пре
зидента Пітер Фленіган, заступник державного сек
ретаря Мартін Дж. Хілленбранд,

На Внуковському аеродромі, прикрашеному дер
жавними прапорами США і СРСР, президента Нік
сона та осіб, які його супроводять, зустрічали Голо
во Президії Верховної Ради СРСР М. В. Підгорний, 

олова Ради Міністрів СРСР О. М. Косигін, перші за* 
лТУ?-НИпИ Голови „РвАи Міністрів СРСР К. Т. Мазуров, 
ТУ У.' Полянський, Голова Ради Міністрів РРФСР. 
М. С. Соломенцев, інші офіційні особи.

Серед зустрічаючих був посол США в СРСР Дже
коб Д. Бім. !
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орган к »даІУііііі ЙАСЬКОГО ОБКОМУ АКСМИ^

ЗУСТРІЧ іл. І. БРЕЖНЄВА 
З Р. НІКСОНОМ

22 травня в Кремлі відбулася зустріч Генерального 
•секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнева з президентом 
США Річардом М.‘Ніксоном, який прибув до Радян
ського Союзу з офіційним візитом.

Розмова поклала початок обговоренню питань, що 
мають принципове.значення для дальшого розвитку 

і радянсько-американських відносин, а також актуаль- 
I них міжнародних проблем. • • :
! Розмова, яка мала діловий і відвертий характер, 
' показала, що обидві сторони надають великого зна

чення переговорам між керівниками Радянського 
Союзу і Сполучених Штатів.

Було висловлено обопільне переконання в тому, 
що досягнення конструктивних результатів на пере
говорах відповідатиме інтересам народів обох країн, 
цілям розрядки міжнародної напруженості і зміц
нення загальної безпеки.

(ТАРС).
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Всесоюзний комуністичний субтг- 
ник, присвячений дню народження 
В. І. Леніна і 50-річчю утворення 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. В суботнику взяло 
участь понад 128 мільйонів чоло
вік, які працювали безпосередньо 
на своїх робочих місцях у промис
ловості, сільському господарстві, 
будівництві, на транспорті та о ін
ших галузях народного господар
ства, а також на впорядкуванні 
міст, сіл і селищ.

Всесоюзний суботник з новою 
силою продемонстрував високу 
свідомість і патріотизм радян
ських людей, їх непохитну вірність

заповітам Леніна, монолітну згур
тованість навколо Комуністичної 
партії с боротьбі за виконання 
історичних рішень XXIV з'їзду 
КПРС і дев’ятої п’ятирічки. Учас
ники суботника випустили про
мислової продукції на суму понад 
600 мільйонів карбованців.

Центральний Комітет КПРС, Ра
да Міністрів СРСР і ВЦРПС вислов
люють щиру подяку робітникам, 
колгоспникам, інженерно-техніч
ним працівникам і службовцям, 
ветеранам праці, воїнам Радян
ської Армії і Флоту, студентам і 
учням — усім, хто взяв активну 
участь у комуністичному суботни-

ку, — за їх безкорисливу само
віддану працю.

Центральний Комітет КПРС і Ра
да Міністрів СРСР відповідно до 
побажань трудящих прийняли рі
шення направити кошти, одержані 
в результаті, проведення суботни
ка, на заходи, зв'язані з дальшим 
посиленням піклування про під
ростаюче покоління.

За рахунок цих коштів буде збу
довано всесоюзний піонерський 
табір на озері Байкал, в ряді міст 
країни палаци піонерів, дитячі.са- 
наторії і санаторії для матерів з 
дітьми, дитячі бвгатопрофільні^ лі
карні і клініки при інститутах 
педіатричного профілю.

ВНЕСОК
На першому тролейбусі, домен республіки ллється де

який відкривай рух в обл1зсно- рогоцінний метал — персплав- 
му центрі, красувався напис: лясться брухт, зібраний піоне- 
«ВИГОТОВЛЕНО З МЕТАЛО- рами і школярами під час су- 
ЛОМУ, ЗІБРАНОГО ПІОНЕРА- ботників і недільників. За вось
ми ТА ШКОЛЯРАМИ СШ 
№ 27».

Подібні горді піонерські по
відомлення можна побачити 
на автобусах і тепловозах, ком
байнах і морських траулерах. 
Ще всім пам’ятна урочиста лі
нійна на заводі «Червона зір
ка», де юні ленінці Кіровогра
да передавали сільському гос
подарству області 50 піонерсь
ких сівалок.

Щоденно з металургійних

му п’ятирічку здано організа
ціям «Вторчормету» 900 тони 
металевого лому. В першому 
році дев’ятої п’ятирічки ме
талурги республіки одержали 
від своїх молодих помічників 
понад 170 тисяч тонн цінної 
сировини.

Внесок піонерів і школярів 
Кіровоградщини о 1971 році 
— 5300 тонн металевого брух
ту. На славу потрудилися во
ни, готуючи гідну зустріч піо-

нерському ювілею. Крокуючи 
маршрутом «Піонербуд» юні 
ленінці області зібрали і -зда- 
ли державі 2674 тонни метале
вого лому.

В святкові ювілейні дні на 
адресу обласної ради піонер
ської організації надійшли ві
тальні листи. Міністр чорної 
металургії УРСР Я. Куликов 
та начальник Кіровоградського 
обласного виробничо - заго
тівельного управління «Втор- 
чормет» Г. Панов поздоровили 
піонерів та школярів області, 
побажали успіхів у навчзнні 
та славних справах на користь 
Вітчизни.

Бюро обкому ЛКСМУ разом 
з управлінням «Вторчормету» 
прийняли спільну постанову, в 
якій відзначається успішна ро
бота на маршруті «Піонербуд» 
Кіровоградської, Світлозод- 
ської, Олександрійської місь
ких та Кіровоградської, Олек
сандрійської, Ульяновської, Бо- 
бринецької районних піонер
ських організацій.

На честь 50-річчя Всесоюз
ної піонерської організації 
імені В. і. Леніна грошовими 
преміями нагороджено Кіро
воградську міську та рзйонну, 
Олександрійську районну піо
нерські організації.

* До нагороди представлено 
кращі піонерські дружини об
ласті.
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НАГОРОДА І- 

ВОЖАТІЙ

М. СЕМЕНЮК.

У дні святкування 50-річчя 
Всесоюзної піонерської оріа'ні- 
зації імені В. І. Леніна Указом 
Президії Верховної Ради УРСР 
ряд працівників піонерських, 
комсомольських організацій, 
народної освіти і культури були 
нагороджені Почесними грамо
тами та Грамотами Президії 
Верховної Ради УРСР.

Серед нагороджених Грамо
тою Президії Верховної Ради 
УРСР — Вищєпан Марія Мико
лаївна, старша піонервожата 
Великоандрусіеської середньої 
школи Світловодського району. J



л с тор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 25 травня 1972 року

Друге місце у соціалістичному змаганні на честь 50-річчя комсомольської організації 
«Червоної зіран» зайняла молодіжна бригада зварювяльників механоскладального 
цеху № 7.

На фото (зліва направо): бригадир Віктор НЕДОПАС, майстер зваоювалчної діль
ниці Микола ЦИБУЛЯ, члени бригади Валерій КОНСТАНТИНОВ І Валентин МАРКОВ. 

Фото В. КОВПАКА.

ЦЕЙ КУРС-НАШІ
Найважливішим дороювказом є 

для нас вчення великого Ленін-з. По 
ньому ми йдемо до майбуття.

Ми, комсомольці ремонтного заво
ду «Укрсільгосптехніки», підтримуємо 
повністю послідовну зовнішню політи
ку СРСР. Адже вона цілком відпові
дає корінним інтересам радянського 
народу, соціалізму, сприяє мирові і 
безпеці народів. »

З гордістю дізнаємось про нові 
кроки, які робить наша держава на
зустріч загальному миру. Адже і до-

помога СРСР з будівництві підпри
ємств у країнах, де народи скинули 
колоніальне ярмо, і підтримка брат
нього В’єтнаме і несхибна мирна по
літика СРСР — це безперечні докази 
того, що Радянський Союз — вірний 
друг всім народам доброї волі. Зро
стання могутності нашої країни ра
дує серця. І ми обіцяємо працюва
ти так, щоб ще багатшою ставала на
ша держава, щоб надійнішим було 
чисте небо над землею.

і. книш, 
секретар комсомольської орга
нізації ремонтного заводу «Укр
сільгосптехніки».

. Т"! АРТІЯ дала нам вічний 
V** вогонь — ленінізм. З 
партією Леніна наш народ 
розірвав кайдани рабства, з 
партією Леніна він побуду
вав новий світ — Союз Ра
дянських Соціалістичних 
Республік.

Робітничою правдою кля
немось. що вічно буде в 
наших серцях вогонь лені
нізму, вогонь боротьби, во
гонь революції!..»

Вони клялись перед май
бутнім, молоді чераонозо- 
рівці, учасники урочистих 
зборів комсомольського ак
тиву. Лист-клятва адресу
вався тим, хто 2022 року 
відзначатиме віковий юві
лей існування заводської 
комсомольської організації.

Ті будуть юні, запальні, 
сповнені незгасного зогчю 
життя. А сьогоднішні — по
сивілими ветеранами, таки
ми, як нині Петро Васильо
вич Сидяк, один з організа
торів першого заводського 
комсомольського осеродху. 
І вони прийдуть до своїх 
нащадків і скажуть так, як 
їм казав Петро Васильович:

—- Ми заздримо вам і 
втішаємось тим, що ваш во
гонь — від нас, що ваше 
благополуччя — з далеко
го 1917-то, що ми живемо 
у г.аших ділах і помислах.

Так скажуть. І піднімуть 
історію у червоних папках 
з'трудовими рапортами пів
вікової давності і прочита
ють, може, рапорт, підпи
саний Г алиною Борман, 
секретарем комсомольської 
організації 4-го механос чла- 
дального цеху, знайдуть 
рядки про комсомольсько- 
молодіжну бригаду Надії 
Щербань: «...члени бригади 
здають продукцію з пер
шого пред’явлення»... «...у 
квітні бригадир виконала 
норму на 228 процентів'!...

Вони знати/луть, що хоч 
той квітень минув 50 ліг то
му, та дні його закарбува
лися в біографії комсо- 
л'ольської організації.заво
ду. Ті дні, коли викон/за- 
лося спеціальне урядове

завдання, ті дні, які дали 
право секретареві комсо
мольської організації -ли
варного цеху сірого чавуну 
Людмилі Діхтяренко оголо
сити з трибуни зборів:

— Дякуючи актиеності 
молодил раціоналізаторів, 
впроваджено 9 раціоналіза
торських пропозицій з еко
номічним ефектом 9923 
карбованці... До 11(Ю форм

лист
ЧЕРВОНОЗОРІВЦЯМ

2022-го
21 травня комсомольська організація 

заводу «Червона зірка» відзначила своє 
50-річчя. З цієї нагоди у Палаці куль
тури імені Жовтня 
збори активу

за зміну, тобто дві норми, 
виготовляють юнаки з ком
сомольсько - молоді Ж И О і 
бригади формувальників 
Володимира Бєсєди.

Чудово було на святі за
водської КОМСОМОЛІ!. її вшв- 
нузали ветерани «Червоно: 
зірки», численні гості, се
ред яких і представники 
комсомольської організації 
Світловодська, Олександрії, 
Знам’янки, хлібороби, котрі 
сівалками, виготовлени/хи 
на завод«} щедро засівають 
поля. З інтересом вони слу
хали доповідь секретаря 
комітету комсомолу під
приємства Миколи Склянм- 
ченка. Він розповів про іс
торію організації та про її 
творців.

У торжестві взяли участь 
і виступили секретар парт- 
кому заводу С. С. Ліновм- 
ченко, другий секретар об
кому ЛКСМУ Михайло Гро
мовий, перший секретар Кі- 

ровогредського міськкому 
комсомолу Юрій Руднєв.

М. Громовий вручив гра
моту, якою ЦК ВЛКСМ на
городив заводську комсо
мольську організацію з на
годи її 50-рїччя.

Нагород і подарунків бу
ло багато. Пам'ятних пра
порів, грамот, грошових 
премій, сувенірів.

Заступник секретаря зав

відбулись урочисті

кому комсомолу Сергій 
Вишницький оголосив під
сумки змагання цехових 
комсомольських організа
цій, комсомольсько - мо
лодіжних бригад, окремих 
комсомольців. Перше міс
це здобула юнь ливарного 
цеху сірого чавуну, серед 
відділів — комсомольська 
організація житлово - побу
тового, серед бригад — рі
зальники Геннадія Брайлов- 
гького з ковапьсько-преєо- 
вого цеху.

«Кожним ударом серця, 
кожним прожитим днем, 
всім життям своїм кляне
мось утверджувати на зем
лі комунізм!

Клянемось!».
Вони будуть вірні своїй 

клятві. Вони пройдуть жит
тям гордо, з піднесеною 
головою, вони передадуть 
свій переможний прапор 
достойно.

І. БЕЗДІТНИЙ.

Тї ИСТОНОША приніс чергову 
кореспонденцію, і на стіл 

завідуючої читальним залом 
Свігловодської міської дитячої 
бібліотеки Тамари Олексіїяни- 
Пантелеєвої лягли листи учас
ників літературної гри-подоро- 
жі «Моя Батьківщина — 
СРСР».

більше двохсот юних ленін
ців різних шкіл м:ста Сзітло- 
водська мандрують по марш
рутах неосяжної Країни Рад, 
знайомлячись з історією та 
життям союзних республік.

Керівництво грою-подорож- 
жю здійснює штаб, членами

ІЗ СУЗІР'Я «П'ЯТНАДЦЯТИ»
якого є найбільш активні чи
тачі — Ліда Чернова, Наталка 
Стадниченко, Володимир Ксьо- 
нов, Ольга Суботівська та ін
ші.

Багато цікавого дізналися 
юні напередодні свята, пере
буваючи у мандрівці. Ось «пі
діслала» телеграму з Кишине
ва семикласниця середньої 
школи № 4 Наталка Сухомлин, 
яка подорожує по маршруту 
«Від Біловезьких лісів до Чор

ного моря». її ровесники побу
вали d численних містах рідної 
України, знайомлячись з літе
ратурним твором Олесі Кра
вець «Мандрівка в країну 
7200 рік», пройшли дорогами 
республік-сестер Білорусії і 
Молдавії. .

Скільки вражень про столи
цю Киргизької PCP місто Фрун- 
зе у одержаному штабом лис
ті від семикласниці СШ № З 
Тетяни Степашко! Вона зі сзо- 

їми друзями зараз перебуває 
на маршруті «По шляхах Казах
стану і Середньої Азії». Все 
«бачене і почуте» піонери за
нотовували у щоденники манд
рівок, оформляли альбоми по 
союзних республіках,

Вже майже оформлений що
денник тих, хто мандрував 
«По Радянському Закавказзю». 
Тут багато старань доклала 
шестикласниця Ольга Лухмий
на.

1
Ширяться знання юних про 

п'ятнадцять рігноправних сес
тер, які майже півстоліття то
му об’єдналися у дружній Со
юз. Цьому сприяють відкриті 
перегляди літератури по союз
них республіках, бесіди по про
читаних учнями книгах, усні 
журнали, вікторини тощо.

Підсумок літературної гри- 
подорожі було проведено 
■ день 50-річчя Всесоюзної 
піонерської організації імені 
8. І. Леніна.

І. КАРАНТ,
вчитель СШ № 8.

м. Світловодсь.к.

11
ї

СЬОГОДНІ - ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ АФРИКИ

АФРИКА БОРЕТЬСЯ
Щороку 25 травня світ відзначає День 

звільнення Африки. Якщо поглянути ча 
нинішню карту африканського континен
ту і порівняти її з тією, яка була видана 
15 років тому, то зміни, що сталися за 
минулі роки, відразу ж впадають в очі. 
Десятки нових незалежних держав на 
місці колишніх колоніальних володінь 
імперіалістичних держав, нові назви кра
їн, нові назви міст.

Проте в Африці й досі є країни, де до 
наших днів зберігаються колоніальні, ра
систські режими. І там народи зі зброєю 
в руках ведуть боротьбу за своє звіль
нення і незалежність. Ось чому День 
звільнення Африки ми відзначаємо і як 
День боротьби народів цього континенту.

Активна збройна боротьба патріотів 
розгортається в португальських колоніях 
Африки —- Гвінеї (Бісау), Анголі і Мо
замбіку. Наприклад, у Гвінеї (Бісау) На
родно-визвольна армія Африканської 
партії боротьби за незалежність і оінеї і 
островів Зеленого Мису (ПАІГК) звіль
нила уже більше двох третин усієї тери
торії країни. Фактично португальські ко
лонізатори контролюють лише великі 
міста і територію, що до них прилягає. 

. Мені пощастило за останні роки пзбу- 

вати в партизанських загонах усіх трьох 
португальських колоній, причому три
чі — в Гвінеї (Бісау), У квітні в Конакрі 
працювала виїзна сесія Комітету ООН по 
деколонізації. Прийняіа резолюція, що 
пропонувала усім членам ООН і її спе
ціалізованим організаціям визнати ПАІГК 
як єдину владу на території Гвінеї (Бі
сау). Це офіційне підтвердження того 
факту, що патріоти ПАІГК стали справж
німи господарями країни.

Під час однієї з поїздок мені довелось 
зустрітися з чотирма португальськими 
солдатами, які були захоплені в полон.

...Якось вранці до мене приїхали това
риші з керівництва ПАІГК і сказа іи, що 
через годину я зможу поговорити з по
лоненими.

У найбілош «інтелектуально розвине
ного» освіта 4 класи. В інших — 2 й З 
класи початкової школи, «Інтелектуал» 
до призову в армію працював кухарчу
ком на кухні одного з ресторанів Ліса
бона. Інші, коли я їх запитав про профе
сію, говорили щось незрозуміле. За їх 
словами, нікому з чотирьох не довелось 
довго служити в армії на території Гвінеї 
(Бісау). Виходило так, що вени потрапи
ли в полон в першій в їх житті операції.

Ось показання двох з них.
— Вранці прибув якийсь високий на

чальник у нашу частину і сказав, що но
вачки, тобто ми, повинні через кілька го
дин відправитися на патрулювання доро
ги разом з більш досвідченими солда
тами. Капрал перевірив у нас зброю і 
звелів сідати а машину. Ми виїхали з 
гарнізону у відкритій вантажній машині. 
Сиділи на лавках, повернувшись облич
чям до чагарників, що росли по ебмдза 
боки дороги. Нам наказали весь час три
мати автомати зі спущеними запобіжни
ками, і якщо побачимо щось підозріле, 
негайно відкривати вогонь.

Після одного повороту, коли ми н не 
підозрювали, що нам загрожує небезпе
ка, пролунав вибух міни, і всі почали 
стрибати на землю, еиючи від страху. 
Потім почулись автоматні черги і пострі
ли з гвинтівок. Стріляли за 20 метрів від 
дороги, до того ж противник нас добре 
бачив і вів прицільний вогонь. Першим 
упав капрал. На щастя ми знаходилися з 
іншого боку, скотились у рів і поповзли 
до лісу, розриваючи одяг і дряпаючи 
тіло колючками. Нам хотілося лише од
ного — запоззти якомога далі, перечека
ти стрілянину, а потім спробувати добра

тися знову в гарнізон. Хоча, звичайно, в 
ті хвилини ми не думали про гарнізон, а 
просто намагалися заховатися, втікти ну
ди очі дивляться. Ми навіть не смерті 
боялися, а партизанів. Нам офіцери роз
повідали поо них стільки жахливого.

Раптом зовсім поруч почулося него
лосне: «Альто!» (Стій!) Ми відразу під
няли руки.

Нас привели на базу в партизанський 
штаб. Ми намагалися дізнатися в нашо
го конвоїоа, що нас чекає. Один з нас 
сказав, що все одно, де вмирати, краще 
пристріпіть нас тут.

Партизан, напевно, спочатку че зрозу
мів його слів, а потім розсміявсь. «На
лякали вас, дурнів, офіцери. На яко-о 
біса ви нам потрібні. Хто буде вами ру
ки поганити».

Якби наші товариші знали, що парти
зани так добре поводяться з полонени
ми, то чимало при першій же можли
вості здались у полон, тому що нас сю
ди, в Африку, послали на певну смерть 
і мало хто піде звідси живим.

Ось і вся історія. Розповідь полонено
го я передав майже дослівно. Незважаю
чи на хаотичність викладу, вона все ж 
дає досить чітку картину атмосфери, що 
панує в португальській армії, котоа вми
рає за чужі їй інтереси, на чужій землі 
в далекій Африці, яка бореться за свою 
свободу і незалежність.

О. ІГНАТЬЄВ.
„ . АПН.
Гвінея (Бісау) — Москва.
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Га хазяям заводу й цього булл мало, вони шукали зиску на 
кожному вимученому робітником карбованці, який обкладали 
Штрафами. Була навіть запроваджена такса: робота зизкана нед
байливою або зламався інструмент — відраховує'ься третина 
заробітку. Спізнився більш як на п’ять хвилин — один каобоза- 
нець, порушив тишу при роботі — один карбованоць, запалив 
цигарку в заводському приміщенні — один карбованець і т. д. 
І т. п.!).

Хазяїн підприємства пильно оберігав своє заводське устатку
вання, проте зовсім не вболівав за ообітників. Він не ніс ніякої 
відповідальності за травмування; не проявляв ні найменшої тур
боти про потерпілих, залишаючи їх напризволяще, без будь-якої 
допомоги.

У відповідь на обурення робітників з пригоду частих нещасних 
аипадків і відсутності техніки безпеки керуючий заводом Дзвіс 
вивісив оголошення, де говорилося:. «Досліджуючи причини не
щасних випадків, що сталися на заводі з людьми за перше пів
річчя 1907 р., виявилося, що з 1738 нещасних випадків 1543 — 
сталися з явної необережності самих потерпілих. Адміністрація». 
Ось і вся капіталістична «правда»!

Скалічених безжаліс-ю звільняли. Скаржитись на сваволю бу
ло нікому, та й марно. У справах окружного фабричного інспек
тора збереглося багато робітничих заяв, повних відчаю і сліз. 
Потерпілі просили надати їм хоч яку-небудь допомогу. Робітник 
Терентій Резніченко, наприклад, що підірваа свої сили на заводі, 
після тяжкого травмування у 1913 р. писав: «Тепер мені нема ні
яко! допомоги, я залишився баз засобів на прожиття... Прошу 
вашої милості розглянути мою скаргу і призначити мені, якщо 
можна, яку-небудь допомогу для прогодування п’ятьох членів 
сім’ї»'2).

Скарга залишилася не розглянутою. А таких, як Т. Резніченко, 
було немало. Тільки в 1907. р., на заводі був скалічений кожний 
18-й робітник.

Медичне обслуговування на заводі мало більш символічне, 
ніж практичне значення. Навіть при тяжких травмах робітники 
часто одержували першу допомогу з запізненням, бо медперсо
нал заводської лікарні складався лише з... одного фельдшера'). 
Серед робітників систематично-поширювалися різні хвороби. Ні
які профілактичні заходи не проводилися. Взимку в заводських 
приміщеннях стояла холоднеча. Опалення фактично ге було, то
му робітники, особливо ті, що працозали біля металу, часто хво
ріли простудними хворобами. З великим сумом тоді ельвортізці 
співали свою нескладну пісеньку:

«Зима морозная настает,
У рабочих сердце мрет,
С полуночи встает, 
На работу поспевает1 
На работе задремал, 
Правую руку оторвал...»

Про спецодяг робітники й думати не могли. Для переважної 
більшості з них весною і влітку підошзою служила долівка завод
ських майстерень, і часто через це, особливо в ливарному цеху 
при розливці металу з вагранки, траплялися випадки каліцтва4).

На заводі Ельворті, як і на багатьох інших підприємствах, на 
голови робітників звалювались відразу майже всі види гноблен
ня: економічне, політичне і національне. Вищі адміністратиз.іі 
посади на заводі займали виключно іноземц'.
"До російських і українських робітників вони с.ааилися з погор
дою. навіть з презирством, наче до своїх рабів. До того ж росій
ської мови не знали і не бажали знати, з робітниками розмовля
ли з допомогою міміки.

Підприємець Ельворті був тиловим представником тих інозем
ців, що ввозили в Росію не тільки капі’ал; а й випробувані ме
тоди експлуатації та гноблення. Він уже знав, що таке робйничий 
рух, боявся його і намагався відособити своїх робітників, ослаби
ти вплив на' них організованої боротьби рооітничого класу. Жор
стоку експлуатацію і звіряче насильство -зін намагався прикри
вати демагогічними заходами і підкупом. На зразок англійської 
буржуазії, якій вдалося тимчасово розколоти робітників підку
пом верхівки' Ельворті створив на заводі так звану робітничу 
аристократію. Складалася вона переважно з представників завод
ської адміністрації, їх родичів та різних панських лакуз. Цей не
великий прошарок високооплачуааних робітників, що старанно 
добирався із заможних, вірою і правдою служив заводчику і був 
провідником політичного та ідейного впливу на відсталу частину 
робітників заводу. Потомствений пролетар на заводі Ельворті не 
міг стати навіть бригадиром. На цій посаді тут подвизалися ко
лишні лакеї, торгівці і т, д. Серед них були донощики, провокато
ри і зрадники, які давали заводчику поліцейським властям ін
формацію поо окремих революційно настроєних робітника 
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К а фото: завод часів Ельворті.

Ь Музей заводу «Червона зірка». Табель штрафів заводу 
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ЦД1.А УРСР. ф. 576, оп. І, спр- 211». арк. 45-
*> «тррд* (Єлисаветград). »2 верески 9 0 Р-

Газ. «Труд» (е.тисаветград). 22 серпня 1910 Р-(Далі буде).
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й ПЛИТИ-В ДОРОЗІ...
• У ЗАЛІК СМІЛИВИХ І СПРИТНИХ
• ФІЗОРГОМ СТАЄ СЕМИКЛАСНИК
• ПІДВОДЯТЬ БУДІВЕЛЬНИКИ

Як тільки в нашій країні 
стартував новий комплекс «Го
товий до праці й оборони 
СРСР», фізкультурні активісти 
Новомиргородської серед
ньої школи № 1 розгорнули 
жваву діяльність, подбали про 
Те, щоб кожен учень добое 
знав і вивчив Положення поо 
новий комплекс-ГПО, його ме
ту і завдання.

— Почали ми з роз'яснювальної 
роботи, — розповідає вчитель фіз- 
вііхрвання Олексій Олексійоїінч 
Левченко. — Популярнзуючи новий 
комплекс ГПО серед учнів, одно, 
чаїно приступили і до вивчення 
та складання окремих вимог та 
норм, зокрема з ступенів «Сміливі 
й споитні», «Спортивна зміна», а в 
старших класах — «Сила і муж
ність» .

Ось уже вісім років .у школі 
працюють пчигелчмй фіпвихо- 
вання подружжя Левченків — 
Олексій Олексійович та Віра 
Олексіївна. Вчителі спираються 
на активістів з «мела самих 
учнів, підтримують їх ініціати
ву, цінні починання.

— У кожному класі є у нас фіз
орги. Це наші найперші помічники, 
надійна опора, — і Олексій Олек
сійович називає кращих фізоргів. — 
Дев'ятикласник Василь Пістоль, 
восьмикласник Олександр Куцен- 
ко, семикласник Сергій Коломієць.

Учні вже приступили до 
складання вправ і норм ком
плексу мужності і здоров'я з 
бігу, стрибків у довжину та 
висоту, метання гранати, про
ведено крос, а скоро відбуду
ться* заліки з плавання;

Серед кращих юних спортсменів, 
які успішно’ складають норми но
вого комплексу, учні 9 класу Олек
сандр Самойлснко, Василь Пістоль, 
Валерії! Куліні'і, Павло Ромаисн- 
ко. Анатолій. Довгий, учні Я класу 
Оленсанар Куиснко. Сергій Бар.і- 
ненко, Олександр Кравченко та ін
ші. Особлива турбота у десяти- 
класнії кіп. яких у школі понад 50. 
Кожен випускник поставив собі ме
ту: неодмінно стати значкістом но
вого комплексу ГПО.

У школі турбуються про 
спортивну базу. Тут будуєтеся 
комплексний дренажний спор
тивний майданчик, де з же 
встанов»’’ено баскетбольні сгой- 
ки, майданчики для гри у во
лейбол і ручний м’яч, є 250- 
метрова бігова доріжка, ями 
для стрибків, сектор для ме
тання, збудовано тир, а неза
баром обладнають і смугу пе
решкод.

Так, справді добрий розгін 
бере в школі новий комплекс 
ГПО, чимало вже тут зробле
но, щоб кожен учень стлв

значкістом. Та успіхи були б 
ще кращими, коли б пріГско- 
рилось будівництво спортивно-! 
го залу при школі.

— Це у нас найболючіше місце,: 
— О. О. Левченко показу« зал, —і 
І ми чекаємо допомоги від Кірово
градського обласного рембудтресту, 
бо таке втручакин вкрай необхідне,- 

Справді, коли знайомишся з іс
торією будови, то сгаб зрозумілим,: 
що нею по-справжньому ніхто ке; 
займався .в Новомиргородській рем- 
буддільнииі. Цс будова, можна! 
сказати, з бородою. У січні 1971 ро-' 
ку заклали фундамент, вигнали 
трохи стіни І... псе завйерліг май
же на цілий ріп. Хоч гроші пере-1 
рахували своєчасно, зокрема й, на! 
плити для перекриття, яких треба 
понад 120 штук А лосі не привезли- 
й десятка плит. Лише кілька тижнів 
тому прибула з ромбу дділшінпі 
бригада мулярів і абияк кладуть, 
стіни. .

— А що вдієш? — бідкається- 
бригадир Володимир ГребеніОК. —; 
То цегли не підвезуть,. то води не-’ 
має, а то розчину. 1

Будова мас бути здана до 1 
вересня. Але якщо такими' 
темпами й далі будуватимуть, 
то наперед можна сказати, що 
цей строк нереальний. Отож,, 
слово за керівниками ре.мбуд- 
дільниці. 1. РОМАНЕНКО. .м. Новомнргород.

І
виконкому П. Конюшенко, ікструк-!

■ тор райвиконкому В. Щербина та 
інші.

Старти відповіли па багато пи-і 
тань: для учасників — чи добре.; 
підготувалися до поєдинків» для' 
організаторів — як краще органі-' 

я- зувати здачу норм у райцентрі, де і 
■Ж колективи підприємств та установ 

малочисельиі. не мають сласної: 
спортивної бази. Перша проба сил 1 
виявилася вдалою. Досвід пок.иуе, . 
що і підготовку до здачі, і здачу 
нормативів комплексу доцільніше ’ 
проводити не одноосібно, а відразу : 
о багатьох колективах.

У Новгородці цим стартам пере- • 
лупала значна робота. Райком К1І 
України, райвиконком, райком ном-: 
сомолу скликали нараду, на якій. 
керівників підприємств, 'секретарів 
партійних та комсомольських орга
нізацій було ознайомлено і Поло
женням нового комплексу ГПО,;

СВЯТКУЄ ЗДОРОВ’Я
• НОРМАТИВИ КОМПЛЕКСУ ЗДАЮТЬ ІОНІ І ВЕТЕРАНИ 
Є ПРИКЛАД ПОКАЗУЮТЬ КЕРІВНИКИ ПІДПРИЄМСТВ і

ЦЕ СПОРТИВНЕ СВЯТО не було 
схоже на псі попередні, які ра

ніше відбувались у Новгородці. 
Поряд з 17— !8-річнлмц юнаками та 
дівчатами шеренги шикували 30- 
літні, 40-літні, і навіть петерани, 
яким уже близько шістдесяти. Всі 
вони через кілька хвилин вийдуть 
на бігові доріжки та легкоатлетич
ні сектори.

— Парад, рівняйсь! Струнко — 
лунає команда головного судді зма
гань В. Удовиченка.

А невдовзі, майже одночасно на 
всі.сектори виходять фізкультурни
ки. У програмі: біг на 60 та 100 
метрів, стрибки у довжину та ви
соту, кидання гранати, штовхання 
ядра, підтягування на перекладині.

— Сьогодні найголовніше — не 
рекорди, — розповідає перший сек
ретар райкому комсомолу Надія 
Компанієць. — Важливо, щоб яко-

мога більше учасників здали нор
мативи,

Коли фінішувала Надія Ком
панієць, Ті вітали з успіхом. Біль
ше і) метрів еоні виграла у трьох* 
своїх напарниць по забігу, і пере
тнула стрічку майже на секунду 
раніше, оіж передбачено нормати
вом. Другий секретар райкому ком
сомолу О. Руденко відзначився у 
підтягуванні на перекладині, кинув 
гранату за ЗО метрів. А перемож
цем у цій вправі став комсомолець, 
слюсар райоб’єднаяня «Сільгосп
техніки» Микола Резиіков, який 
послав снаряд на 60,5 метра.

Хочеться відзначити секу н ти і 
метри тих, хто складав норми 5-го 
ступеню «Бадьорість і здоров'я». 
За 40 метрів метнув гранату та за 
9,1 секунди пробіг 60 метрів голова 
міжколгоспбуду М„ С- Бондаренко, 
перемігшії у цих видах програми 
серед своїх ровесників. Відзил шли
ся також інженер-гідротехнік рай-

розроблено заходи по втіленню йо-1 
го и життя.

Працівники районного коміг’ту' 
фізкультури і спорту, райради ДС1 
«Колос», районної комісії по ком-! 
п.тексу ГПО допомогли створити' 
відповідні комісії в колективах. ор-І 
ганізуватн медичне обстеження: 
трудящих, І

Працівники установ та , оіітргі-! 
ємств Новгородки успішно розпо-іа-і 
т масону здачу норм комплексу! 
здоров’я та фізичного гарту. Доб-І 
рий1 приклад вартий наслідування.Ю. ЛІ ВАШ НИКОЙ, спецкор «Молодого комунара».Новгородківськиі'і район.

На фото зверху вниз: парад» 
учасників змагань. У секторі'- 
для метання гранати. На- сто-'', 
метріоці.

t

СПОРТ

Влучні постріли 
Якупова

Закінчилися особисті змаган
ня на першість обласної ради 
ДСТ «Колос» з кульової стріль
би. У вправах МГ-5 та МГ-9 
перемогли; серед чоловікіз— 
майстер сперту В. Якупоз, се
ред жінок — О. Біліченко. У 
стрільбі з малокаліберного 
пістолета чемпіонські титули 
вибороли Г, Чернявський та 
С. Кулар. В. КОЗЛОВ.

ПЕРЕМОГА ПОТРІБНА...
Після трьох ігор на виїзді, звідки кіровоградська «Зірка» при- ' 

везла лише одне очко, футболісти прагнули розпочати серію ігор 
на своєму полі з перемоги. Бойозитість «іревоградців відчувала
ся вже з перших хвилин зустрічі з чернівецькою «Буковиною».

Але знову — сумна традиція останніх матчів на своєму полі — 
після, здавалося б, негострої комбінації гостей — м’яч у воротах 
«Зірки».

Лише в другому таймі зусилля кіровоградців приносять успіх. 
Стрімкий прохід по правому краю А. Товга, підмінний простріл 
вздовж воріт і Г. Ковтун головою посилає м'яч у ворота «Бу
ковини».

Рахунок 1:4 так і не змінився до кінця зустрічі.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 1 . , 7 , :

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує висококваліфікованих робітників. 

По .закінченні училища учні одержують атестат про 
середню освіту та атестат по спеціальності з при? 
св'оєнням 2—3 розряду. Учні набувають таких спе
ціальностей:

на базі 8 класів з одержанням середньої освіти: 
токарі по металу, слюсарі механоскладальних робіт, 
електрогазозварники, слюсарі, електромонтажники;

на базі 10—11 класів (строк навчання 1 рік): тока
рі по металу, машиністи електромостових кранів —> 
електрослюсарі, електрозварники;

на базі 8 класів з строком навчання 2 роки без 
здобуття середньої освіти; слюсарі механоскла
дальних робіт. ■ ’

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж, На всі спеціальності приймаються юнаки та 
дівчата віком від 15 років і старші. Демобілізовані 
із лав Радянської Армії.

Вступники повинні подати такі документи: заяву, 
автобіографію, свідоцтво про освіту, паспорт або 

свідоцтво про народження, характеристику зі шко
ли, довідку про стан здоров'я, довідку з місця про
живання та про склад сім’ї, медичну довідку про 
профілактичні прищеплення, 7 фотокарток розмі
ром 3X4 см.

Вступники проходять медичну комісію за направ
ленням училища.

Зараховані до училища забезпечуються: з стро
ком навчання два та три роки, безплатним триразо
вим харчуванням, вихідним і робочим одягом та 
езупям; з строком навчання 1 рік стипендію в 
розмірі 23 карбованці 50 копійок на місяць.

Під час виробничої практики . кожному виплачує
ться 33 проценти від вартості виробленої продукції.

Початок занять з 1 вересня 1972 року.
Гуртожитком забезпечуються "лише юнаки.
Адреса училища: м. Олександрія, мінрорайон 

Жовтневий, вул. Ватутінв, 1, телефон 5-10-48. Авто
бусом їхати до зупинки Жовтневе селище.

ДИРЕКЦІЯ.

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ *
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. В. Г. КОРОЛЕНКА

оголошує прийом студентів на 1972—1973 
навчальний рік

на перші курси заочного відділу з спеціальностейз 
історія, українська мова та література, математика 
та біологія. * ' •

На заочне відділення и першу чергу приймаються 
вчителі, піонервожаті та лаборанти шкіл, якщо вони 
мають направлення райвно (на відділ біології тіль
ки ця категорія працівників шкіл).

Прийом заяв проводиться до 31 травня.
До заяви (єдина форма) на ім’я ректора подас

ться: документи про освіту (в оригіналі), характери
стика з місця роботи, медична довідка (форма 
№ 286), 4 фотокартки (знімок без головного убору)' 
3X4 см, витяг з трудової книжки (для працюючих, 
за спеціальністю в школі і тих; що мають стаж біль
ше двох років). Вступні екзамени (в об’ємі серед-' 
ньої школи) з 1 по 15 червня (в один тур). Зараху-’ 
вання до 20 червня'. Настановна сесія для зарахова
них з 21 червня до- 21 липня.

Адреса інституту: м. Полтава, вул. Остроградсьно» 
го, 2. Телефон; 7-25-93.'Заочний відділ, . .

• РЕКТОРАТ. .

I

ГАЙВОРОНСЬКЕ СИТУ № 5
оголошує прийом учнів

Училище готує:
трактористів-машиністів широкого профілю. Строк 

навчання — 2 роки;
трактористів-машиністів 3-го класу. Строк навчан

ня — 1 рік;
слюсарів по ремонту тракторів, автомобілів і сіль

ськогосподарських машин. Строк навчання — 1,5 р.;
трактористів-машиністів 3-го класу. Строк навчан

ня — 8 місяців (для осіб демобілізованих з 
дянської Армії).

Приймаються юнаки і дівчата віком:
З дворічним і півторарічним строком навчання —• 
15,5 років і старше, з однорічним строком навчан
ня — 16,5 років і старше,

До заяви додаються такі документи: свідоцтво про на
родження, автобіографія, характеристика з ніколи, а для 
працюючих із місця роботи, свідоцтво чи довідку про осві
ту, направлення колгоспу, радгоспу, «Сільгосптехніки», до
відка з місця проживання, фотокартки розміром 3x4 см 6 
штук, паспорт (для вступників старших 1Н років) додається 
особисто.

Заяви і документи можна подавати щоденно осо
бисто або пересилаїи поштою.

Початок навчання з 1 вересня 1972 року.
Прийняті в училище забезпечуються безкоштовно 

підручниками, 3-разовим харчуванням, одягом, взут
тям, гуртожитком, а ті, хто проживає на квартирах, 
»— постільними речами та стипендією в розмірі 
.10 крб. на місяць для одинаків і 20 крб. на місяць 
сімейним. Для демобілізованих воїнів (з строком 
навчання 8 місяців) стипендія 75 карбованців на мі
сяць),

Учні мають можливість при училищі підвищувати 
свій загальноосвітній рівень у вечірній школі (за 
6—11 класи),

Звергатися на адресу: м. Гайворон Кіровоград
ської області, вул. Чапаева, 14.

лав Ра-

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №-72
- . •• .......
м. Свердловська Ворошиловградської області (Донбас)
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

До училища приймаються юнаки віком від 16 до 
28 років з освітою 8—10 класів без вступних екза
менів.

Училище готує еисокооплачузаних робітників зта- 
них професій:

З б-місячним строком кавчання:
машиністів прохідників гірничих розробок, гірни

чих робітників широкого профілю (з виплатою сти
пендії розміром 100 карбованців на місяць протя
гом навчання).

Примітка: приймаються лише юнаки, демобілізо
вані з лав Радянської Армії, незалежно від строку 
демобілізації.

З строком навчання 1 рік:
машиністів-прохідників гірничих розробок, гірни

чих робітників широкого профілю, машиністів шахт
них машин та механізмів (еід 17 років і старших).
ь 3 строком навчання 2 роки:

електрослюсарів дільниці, машиністів електрово
зів, машиністів шахтних машин та механізмів, маши
ністів стругових установок та вугільних комбайнів 
(віком 16 років).

Разом з атестатом про обрану професію, учні ма
ють можливість одержати й атестат про середню 
освіту,

Вступники повинні подати такі документи: заяву 
на ім’я директора, автобіографію, 6 фотокарток 
розміром 3X4 см, довідку про склад сім’ї, довідку 
з місця проживання, медичну довідку форма 
№ 286, документ про освіту.

Приписне свідоцтво, паспорт, військовий квиток 
пред’являються особисто (якщо немає паспорта,

І І.
1

необхідно мати довідку правління колгоспу про те, 
що воно не заперечує про виїзд на наачання).

Заняття починаються з І вересня.
Примітка: ті, хто з певних причин не змогли при

їхати до 1 вересня, можуть прибути на другий г|отік 
— до 1 жовтня.

Зараховані до училища забезпечуються безплат
но: форменним обмундируванням, триразовим хар» і 
чуванням, користуванням культурним інвентарем, 
гуртожитком і постіллю, підручниками, учням щомі
сячно виплачується 1/3 заробітної суми під час ви- [ 
робничої практики.

В училищі працюють військово-технічні гуртки: ’ 
радіотелеграфістів, телемайстрів, стрілецький; сім ■ 
спортивних секцій. Такі, як: боксу, боротьби, іфут- 
бола, волейбола та інші.

Учням, котрі закінчили училище, надаються такі 
пільги: час навчання в училищі зараховується в за- і 
гальний трудовий стаж, відмінники навчання мають 
право вступати у вищі та середні навчальні заклади, ■ 
по закінченні училища учням надається платна від
пустка за рахунок підприємства на 24 робочих дні,^ 
багькем та родичам учнів надаються пільги по сіль- і 
ськогосподарських податках, учням відділення 3 ,
строком навчання 2 роки надається відпустка взим- . 
ку на 12 календарних днів, влітку — на 43 дні, уч- і 
ням строком навчання 1 рік, надається зимова від
пустка на 12 календарних днів.

Адреса училища: м. Сеердловськ, Ворошилов- 
градської області, шахта № 10 імені Володарського, 
міське профтехучилище Не 72.

ДИРЕКЦІЯ.
ДИРЕКЦІЯ.

•’>

Капітанівське міське професійно-технічне училище № 10 
оголошує прийом учнів на 1972—1973 навчальний рік 

них екзаменів, за конкурсом по 
оцінках, які вказані в документах 
про освіту; в групу електрогазо
зварників приймаються тільки 
юнаки віком з 16 років; в групу 
електромонтерів — юнаки і дів
чата віком з 16 роніе, 

Учні забезпечуються безкош
товно триразовим харчуванням, 
одягом, натільною білизною, 
взуттям, комплектом постільної 
білизни і одержують третину за
робітку в період практики.

Гуртожитком в першу чергу за
безпечуються сироти і діти інва
лідів Вітчизняної війни і праці. 

Строк навчання — 2 роки. •*' 
При училищі працює вечірня 

школа.
Вступникам слід подати такі до

кументи: заяву на ім’я директора 
із зазначенням обраної спеці
альності, свідоцтво або атестат

і

Училище готує кваліфікованих 
. робітників для цукрової промис

ловості таких спеціальностей:
апаратник верни цунру — слю

сар; центрифугувальник —- слю
сар; сатуратчик — штукатур-ма
ляр; оператор фільтрів — шту»са- 
тур-маляр; випарник-муляр; бри
гадир вапняно-випалювальної пе
чі —• муляр: набирач дифузійних 
ножів — електрогазозварник; опе
ратор дифузії = електрогазо
зварник; електромонтер; слюсар 
контрольно - вимірювальних при
ладів і автоматики; набирач ди
фузійних ножів — токар по ме
талу; оператор дифузії — токар 
по металу; центрифугувальник — 
столяр; апаратник варіння цукру 
—‘ столяр. '

В училище приймаються юнаки 
,/ дівчата віком з 15 років, які за-, 
кінчили 8, 9, 10 класів, без вступ-

про освіту, паспорт чи свідоцтво 
про народження (якщо не випов
нилось 16 років), характеристику 
зі школи або місця роботи, до- • 
відку про стан здоров’я (форма 
286), довідку з місця проживання 
із зазначенням складу сім'ї, авто
біографію і шість фотокарток 
розміром 3X4 см.

Всі вступники проходять співбе
сіду з членами приймальної комі
сії, приїзд на яку в строки, за
значені у виклику, чи вказані осо
бисто при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серп» 
ня. Початок навчання — 1 верес
ня 1972 року.

Адреса училища: селище Капі- 
ганівка Новсмиргородського ра
йону Кіровоградської області, 
МПТУ Не 10.

ДИРЕКЦІЯ.
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№
1 і

! НМІІД АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050 ГСП, КІровоград-50, еул, Луиачгрського, 36.

Телефони: відповідального секретаря та відділу ком« 
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від» 
ділу листів I масової роботи та Інших відділів — 2-45-36.

БК 06005?

«МОЛОДОЙ КОММУНАР»/ орган Кировоградского, 

обкома ЛКСМу, г. Нйровоград,

Зам. № 10782,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпкв, 2,
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Є) ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА. 27 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.05 - Ко
льорове телебачення, Гімнас
тика для всіх. (ЛІ). 9.30 —
Норнпн. (М).‘ 9.45 — Ійтерба» 
ченіїя. Концерт днтячЛх"ху: 

•.-дожніх колективів м. • Києва. 
■. 10.15 . —. Програма Пскюіьиої 

студії телебачення. (ЛІ). 11.00 
— Науково-популярна програ
ма «Здоров’я». (М). 11.30 — 
Концерт па замовлення при
кордонників. (М). ’ 12.15 ,-і 
Прем'єра телевізійного доку
ментального фільму. «Праці і 
дні Терентія Мальцспа». (М)ї 
13.15 — Художній фільм
«Джульбарс». (М). 14.30 . —
«Поезія». У нас в гостях Євг,- 
Євтушєнко. (М). 15.00 -Між
народна панорама. (М). 15.30 
— Кольоревс . телебачення, 
Концерт вокального ансамблю 
Куйбишевського педагогічного 
інституту. (М). 16.00 - «По
шук». (М). 16.45 - Новини.
(Л4). 16.50 — Кольорове телеба
чення. «Музичні зустрічі». 
(М).- 17.30 — «Завітайте в 
Щербані».; (Миколаїв). 18.00 
— «Українські веснянки», (К),‘ 
18.30 — Для дітей. «Пролі
сок». (Кіровоград). (На* рсс; 
публіканське телебачення), 
18.55 — Оголошення. (К). ІН.ОО 
“ , ^.Формаційна програма 
«Вісті». (Київ, з включенням 
К ровограда). 19.30 • телс.
фільм, (Кіровоград), 19.40 Щ'

Кольоровс телебаченни.
м єра телевізійного художньо
го фільму «Свсаборг».' і се
рія. (ЛІ). 21.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 21.30 «Артла» 
то». (М), 23.00 - • повний, 
(М),

.ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
«Пісні зеленого Підгір’я», 
(Львів). П.ЗО' — Проблеми 
удосконалення управління на» 
родини господарством на од» 
нові застосування економікб» 
математичних методів обчне- 
.повальної техніки, (М), 18.00 
— Повніш. (М),
18. іо — КольЬрог.е телебачен
ня. «У світі тварин». (М). 
‘9.15 —Кольорове телебачен
ня. Концерт. майстрів мис
тецтв. (М). 10.40 - Телефільм 

*.««аз і правила для нас». (Кі
ровоград). 19.45 _ літератур- 
на передача. (К). 20.45 — «На 
Добраніч, діти!» (К). 21.00 -4» 
Програма «Час». (М). 21.30 
™ Художній фільм «Коміса» 
Р'і». <К). 22.G0 - Вечірні по» 
вини. (К).

ПОГОДА
гоЙГпЙїК області/? Міста Кірово-
Вітсо ”ІІ1лива хмарність без опадів,
іягер лівнічно-західпіш, помірний ТсміГепатут по- штря по області 19-24, іо містив»”’
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