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Схвально відгукнулися 
па ініціативу комсомоль
сько-молодіжної бригади 
верстатників головного 
заводу виробничого об’- 
єднання «Дніпроенергобуд- 
індустрія» — Виконати 

п'ятирічку до дня присво
єння комсомолу імені Ле
ніна» — в молодіжних ко
лективах Світловодська.

На звітно-виборних збо
рах комсомольсько-моло
діжна зміна заводу чистих

»адського ОБКОМИ ЛКСН9
ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

СЕРЕДА, 5 грудня 1973 року

ЗАВЕРШУЄМО ВИРІШАЛЬНИЙ

РОВЕСНИК П’ЯТИРІЧКИ—

металів імені 50-річчя 
СРСР Людмили Лєтпікової 
переглянула свої соціаліс
тичні зобов’язання і вирі
шила: виконаємо п’ятиріч
ку за чотири роки.

Цей колектив — ровес
ник п’ятирічки. Комсомоль
ці рапортували про вико
нання плану третього року

ЮВІЛЕЮ 
ще ЗО серпня. А ще через 
місяць друзів порадувала 
комсомольсько • молодіж
на зміна цього ж заводу, 
де групкомсоргом Віктор 
Коршенко — ЗО вересая 
почали працювати в раху
нок наступного, 1971 року.

А. МИХАЙЛІВ.

ЗАКОН НАШ—ДРУЖИТИ
Розповідь двічі Героя Соціалістичної Праці, 

депутата Верховної Ради СРСР, бригадира тракторної 
бригади ордена Леніна колгоспу імені XX з’їзду КПРС 

Новоукраїнського району
О. В. ГІТАЛОВА

МЕНІ хочеться розпочати з однієї ціка
вої зустрічі. Вона відбулась у кол

госпі імені Салавата Юлаєва Башкир
ської АРСР. Я був гостем, а Герой Со
ціалістичної Праці Шариф Султанов, го
лова цього колгоспу -— господарем. А 
напередодні ми виступали в протилеж
них ролях — господарем був я, а гос
тем — Шариф Султанов. Тоді, під час 
перебування на Кіровоградщині башкир
ської делегації, у її складі завітав у на
шу тракторну бригаду і він, голова пере
дового в Башкирії колгоспу. Немало ко
рисного, повчального взяв для себе Сул
танов. І ось тепер він розповідав, що ж 
колгосп запровадив із скарбниці пере
дового досвіду, яку щедро відкрили 
перед башкирами їхні українські друзі.

— По-перше, кукурудзу ми вирощує
мо за вашим методом, — ділився Султа
нов, — На значних площах сіємо її, як і 
ваша тракторна бригада, пунктирним 
способом. Відразу всі переконались у 
його перевагах. Зменшились затрати 
праці, дешевшою стала продукція. Та 
найголовніше — пунктирний спосіб дав 
нам можливість підвищити врожаї куку
рудзи.

Слухав я розповідь свого башкирсько
го друга і радіо: не дарма, ні не дарма 
тоді цілий день я розповідав і Султано
ву, і його колегам про роботу наших ме
ханізаторів, про їх великий досвід, про 
всі тонкощі вирощування кукурудзи та

інших культур. А між тим Султанов про
довжував:

— По-друге, наші механізатори тепер 
використовують ваші поради і відносно 
міжрядного обробітку кукурудзи...

Потім господар розповів про те, що 
тепер у них на всі трактори заведено 
технічні паспорти, що це дало можли
вість краще експлуатувати техніку, по- 
господарському використовувати запасні 
частини, підвищувати виробіток на трак
тор.

Приємно було слухати Шерифа Султанова, 
тому що паш досвід послужив па користь 
башкирським хліборобам, з якими Кіровоград- 
іцппа змагається ось уже понад півтора десят
ка років. Це змагання дає чудові плоди. До 
пас в бригаду та в Інші колгоспи приїздили 
башкирські буряководи, вивчали передовий 
досвід вирощування цієї цінної технічної куль
тури. На тракторах І сівалках працювали ме- 
ханізаторн-башКирп, а кращі „ механізатори 
нашої обласіі виступали в ролі пчителіи-на- 
ставннків. Воин словом і ділом допомагали 
своїм братам оволодівати передовими метода
ми вирощування солодкого кореня. Потім дру
зі з Башкирі? побували на обласній сільсько
господарській дослідній станції, де вчені- 
спеціалісти ознайомили їх з усіма тонкощами 
вирощування зернових і технічних культур. 
Кіровограді дали їм високоврожайне насіння 
ячменю, а гості, в свою чергу, поділились Із 
кіровограднямн насінням високоврожайного 
гороху власної селекції.

ДАЛЕКО за межами Кіровоградщини 
відома Новоукраїнка багатьма свої

ми добрими починами, високою культу
рою землеробства, багатими врожаями. 
Тут, вперше у цій місцевості, почали 
створюватись колгоспи. Перше таке гос- 

(Закіпчення на 2-й стор.).

Ціна 2 ксп.

...Закон наш — од воєн людей рятувати 
І хмар смертоносних розвіяти зграї. 
Хай в радості — мати,
Хай буде в дитяти
Усмішки тепло, а не плач у відчаї.
Закон наш — дружити і палко любити, 
Коли й заметіль, і цвітіння каштанів. 
І вірність цінити,
І в серці носити
Вітчизни своєї багряне світання.

” Я1Ь ро.к'*•’ Рі’Акно повідомляє світу ця іоі.а якутка. 1 радість її зрозу- 
ла. Батьківщина встановила назавжди рівність з усіма ровесниками країни. Вона прн- 

і с^ла світло науки культури, звільнила народи від темряви і поневолення.
пш». \.чсрез Dcc життя пронесе усвідомлення вільної, повноправної
людини. Права ні гарантує Конституція СРСР.
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Тридцятиріччю 
визволення 
присвячено
29 листопада 1943 року 

радянські війська, форсу
вавши Дніпро, звільнили Та- 
£урище, на місці якого ви
росло зараз красень-місто 
Світловодськ. Тридцятиріч
чю цієї події присвячувався 
урочистий вечір, який про
йшов в міському Палаці 
культури ім. В. І. Леніна. 
Військовий комісар району 
В. Д. Демченко розповів 
учасникам про героїчні по
двиги визволителів, про те, 
якими зусиллями і жертва
ми була завойована пере
мога.

На закінчення відбувся 
концерт художньої само» 
діяльності.

0. ШЕВЧЕНКО, 
інструктор Світловод- 
ського міськкому ком-

В Олександрійському ра
йоні організаційний пле
нум обрав першим секре
тарем райкому комсомолу 
М. М. Ягоденка, другим 
секретарем — М. М. 
Швиданенка, секретарем — 
завідуючою відділом уч
нівської молоді Н. А. Ува- 
рову.

В роботі конференції 
взяли участь та виступили 
перший секретар райкому

сомолу.

МОЛОДЕ МІСТО НАД РУКО
ТВОРНИМ МОРЕМ СВ1ТЛО- 
ДОДСЬК. ЯК І В КОЖНО
МУ МІСТІ, НАИТИПОВІШИЯ 
КРАЄВИД-ЙОГО З БАШТОВИ
МИ КРАНАМИ. РОЗРОСТАЄ
ТЬСЯ МІСТО ВШИР. ПІДНІ
МАЄТЬСЯ ПОВЕРХАМИ ВГО
РУ. 1 БУДІВЕЛЬНИКИ ТУТ, 
ПЕВНО, ЛЮДИ НАИШАСЛИ- 
ВІШІ - ВОНИ ЩОДЕННО З 
ВИСОТИ РИШТУВАНЬ МИ
ЛУЮТЬСЯ ЧУДОВОЮ ПАНО
РАМОЮ МІСТА, РАДІЮТЬ З 
ПРАЦІ. СВОЇХ РУК.

Фото В. КОВПАКА,

^^дИАІІІ
(Закінчення).

подарство виникло 14 березня 1921 року 
і називалось «Нова праця». В роки ко-^ 
локтивізації район відзначився великою' 
активністю бідняків. Вже на ■ початку 
1929 року в колгосп вступило більше по
ловини селянських господарств; До но- 
воукраїнців приїздили видатні діячі пар
тії й уряду Г. І, Петровський і С. В. Ко- 
сіор. Наприкінці тридцятих років- кол
госпи району були вже міцними, багато
галузевими господарствами.

Тоді, перед війною, ми добре, впевнено стар- 
тупали; Тільки-но вийшла на підготовлену на
ми самими дорогу, взяли потрібний розгін, як 
туг фашистський загарбник став на перешкоді. 
Всі пішли на війну. Повернувся я після війни 
в рідне Компшувате і не иізнап його, так гіт
лерівець псе знищив, зруйнував, пограбував. 
Коли йшов на війну, синочку було всього один 
рік. а повернувся з пійнн — йому вже п’ять... 
Кїї ОВОУКРАЇНКА наших днів — це 

оновлений край. Дорідні врожаї. 
Рентабельне тваринництво. Чудова тех
ніка. Високі прибутки колгоспів, а від
так — ' великі заробітки колгоспників.

Зараз в господарством району нарахо
вується понад 1300 тракторів, більше 700 
комбайнів різного призначення. Тракто
рами забезпечують машинобудівники 
Російської Федерації і Білорусії, автомо
білями — горьківські машинобудівники, 
комбайни різного призначення надхо
дять з Ростова, Гомеля, ліс Із Карелії. 
У свою чергу новоукраїнці відправляють 
своїм братам а інших республік цукор, 
пшеницю, соняшник та іншу продукцію. 
А поділились новоукраїнцям « чим: пе
редові господарства збирають з кожно
го гектара по 40-—45 центнерів пшениці, 
по 300 центнерів цукрових буряків," по 
50—60 центнерів кукурудзи, по 20—25 
центнерів насіння соняшника.

Наші успіхи — це плоди великої непо
рушної дружби радянських народів, їх 
взаємодопомоги. Ось хоч би таке. В тре
тьому році п'ятирічки чимало госпо
дарств району зібрали по 40 і більше 
центнерів пшениці з ножного гектара 
посіву. Район продав державі понад 100 
тисяч тонн зерна. За це спасибі не тіль
ки тим ,хто вирощував урожай, а й тим, 
хто допоміг нам посівним насінням ви
соковрожайних сортів озимої пшениці. 
Я маю на увазі наших братів з Росій
ської Федерації і, зокрема, колгосп 
імені Кірова Лабинського району Крас
нодарського краю. Звідти кілька років 
тому ми завезли пшеницю сортів «Авро
ра» і «Кавказ». Нещодавно латинському 
колгоспу імені Кірова ми відправили но
вий розкидач добрив, а вони нам —. на
сіння високоврожайного сорту люцерни. 
І спеціалісти обох наших районів міцно 
дружать. Ось агроном колгоспу імені 
Леніна Володимир Бондаренко. Він їздив 
у колгосп Імені Кірова, вивчав досвід 
роботи цього господарства. Разом з Іва
ном Панчохіним, агрономом лабинсько
го колгоспу, побував на полях, ознайо
мився з організацією праці колгоспни
ків, з запровадженням елементів науко
вої організації праці тощо.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

КОМСОМОЛЬСЬКІ КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДБУЛИСЬ
партії К, І. Сабанський та 
завідуючий відділом про
паганди і культурно-масо
вої роботи обкому ком
сомолу В. Д. Мішура.

В Олександрійському ра
йоні організаційний пле
нум обрав першим секре
тарем райкому ЛКСМУ 
І. М. Нестросвого, другим 
секретарем — К. А. Зава
ду, секретарем — заві
дуючою відділом учнів-

Професія... Нині юнаки і дівчата нашої країни без вагань обирають найулюблені
шу. Це право вибороли їхні діди, батьки. Це право їм дала Конституція СРСР.

Леонід Чигрин, коли прийшов час обирати професію, не вагався. Вивчився на 
тракториста і працює в механізованому загоні Новгороднівського райоб’еднання «Сіль
госптехніки». Сумлінна праця, перевиконання норм, участь у громадській роботі — 
а Леоніда обрали членом райкому комсомолу — ось за що поважають друзі юнака.

На фото внизу: Леонід ЧИГРИН.

РУШИТИ
*7рА ХІБА тільки з Краснодарськими 

хліборобами такі міцні зв'язки?! Ось 
в в нашому районі колгосп «Дружба». 
Це один з найкрупніших спецгоспів об
ласті по відгодівлі молодняка великої 
рогатої худоби. Все тут зроблено за 
зразком колгоспів Бєлгородської облас
ті,'де з мотою вивчення досвіду спеціа
лізації у тваринництві кілька разів побу
вав голова колгоспу Олександр Іліца. За 
передовим досвідом теаринники нашої 
області їздили в Тамбовську і Пензен
ську області, в Естонію. Особливо корис
ною була поїздка до російських братів 
на Тамбовщину, де завдяки умілій орга
нізації праці один колгоспник доглядає 
1000 голів молодняка великої рогатої 
худоби. Тепер досвід тамбовців запро
ваджується в господарствах нашої об
ласті.

Міцні узи братерської дружби з меха
нізаторами багатьох союзних республік 
підтримує і наша тракторна бригада. В 
бригаду приїздив Герой Соціалістичної 
Праці механізатор Микола Федорович 
Мануковський з радгоспу імені Кірова 
Новоусманського району Воронезької 
області. Він вивчав наші прийоми праці 
на вирощуванні просапних культур і, 
зокрема, кукурудзи, Цікавився ущільне
ними посіаами, організацією праці меха
нізаторів, експлуатацією і способом збе
реження техніки. Про все це наші меха
нізатори до найменших подробиць роз
повідали своєму російському братові. А 
невдовзі і я побував у М. Ф. Мануков- 
ського в бригаді, розпитував, придивляв
ся до всього, що можна використати у 
себе.

До речі, не тільки М. Ф. Мануковський по- 
бупав у нашій бригаді. Міцна дружба існує 
також між нашою бригадою і колективом ме
ханізаторів, очолюваним заслуженим механіза
тором Грузинської PCP Іваном БаЙдошпілІ, s 
яким я познайомипся на XXIV з'їзді КПРС.

За останні роки в нашу бригаду приїздили 
механізатори більше як з десяти областей Ро
сійської Федерації, а також з Білорусії, Вір
менії, Грузії, Азербайджану І Молдавії. І а 
усіма, як брат з братом, від усього серця ми 
ділилися своїм досвідом.

їздив до своїх друзів-колег у братські 
республіки і я. На Кубані побувев у гос
подарствах, де працюють механізатори 
Герої Соціалістичної Праці В. Я. Пер- 
вицький і В. А. Ссігличний. Цікавився 
новими сортами озимої пшениці. Побу
вав у місцевому науково-дослідному ін
ституті сільського господарства.

Ось така вона, наша дружба! Від стар
шого покоління вона передається у спа
док молоді. І коли я бачу за кормом 
трактора юнака чи дівчину, радію і знаю, 
що вони через усе життя пронесуть за
воювання своїх батьків, примножать ба
гатства нашої любимої Вітчизни, про яку 
в Основному Законі нашої країни — 
«Конституції СРСР» — говориться: «Со
юз Радянських Соціалістичних Республік 
с союзна держава, утворена на основі 
добровільного об’єднання рівноправних 
Радянських Соціалістичних Республік». 

ської молоді Н. А. Згар- 
ську.

В роботі конференції 
взяли участь та виступили 
перший секретар райкому 
партії С. X. Тараненко та 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
обкому комсомолу А. І. 
Омелін.

У Новоархангельському 
районі організаційний пле
нум обрав першим сек
ретарем райкому ЛКСМУ
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Я. ф. Родюк, другим 
секретарем —- І. П, Олек
сандром, секретарем —> 
завідуючою відділом уч
нівської молоді Г. Д. Ха- 
щеввгсьпу.

У роботі конференції 
взяла участь та виступила 
завідуюча відділом сту
дентської і шкільної моло
ді та піонерів обкому 
комсомолу Н. Т. Слюса- 
ренко.

У Новомиргородському 
районі першим секрета
рем райкому комсомолу 
обрано А. С. Томашова, 
другим секретарем 
В. І. Шарпара, секрета
рем — завідуючою відді
лом учнівської молоді 
В. К. Буряк.

В роботі конференції 
взяли участь та виступили 
перший секретар райкому 
партії В. К. Дрнмченко та 
секретар обкому комсо
молу В. П. Кришевич.

НА ЗМІНУ
Іван Титович Савчук з гордістю 

дивився на свого молодшого енна 
Сергія. /Мати пов'язала на його 
грудях вишитий рушник, а дівчата 
барнисті стрічки.

— Та дивись мені, служи як і 
Сашко, — наказував батько.

Це він згадав про старшого смик 
Олександра, який невдовзі повернеться 
з армії додому...

Хлібороби колгоспу імені Мічуріна 
вітали сільського листоношу Володими
ра Семеновича Чернюка. Він теж сьо
годні виряджав в армію свого молод
шого сипа — Василя. Старший Володи
мир вже служить в армії, він — вій
ськовий водій. Таку ж спеціальність

• ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

БРАТАМ
ма« і Василь. Напутнє слово від бать
ків слухає вчорашній тракторист Ста
ніслав Левковськнй.

Віриться, що хлопці стануть від
мінними воїнами. Адже вони на
вчались на пунктах початкової 
військової підготовки, склали нор
мативи комплексу ГПО. Обіцяли 
комсомольці не підвести своїх 
старших братів.

Л. ПОЛІЩУК, 
наш громадський корес
пондент.

с. Журавлинна,
Головапівського району.

Фото І. КОРЗУНА.

II ЕЗАБУТНІЙ день в жит- 
и ті багатьох молодих 
людей відзначали вчора 
юнаки та діачата Гайворо
на. На вечорі, що проходив 
у залізничному клубі іме
ні Вороеського і присвя
чувався Дню Конституції, 
В урочистій обстановці на-

В життя 
вступають 
16-річні
чальник районного відділу 
внутрішніх справ М. В. Ло
шаков вручив паспорти 
тим, кому на цей день 
сповнилось 16 років.

«Путівки в життя» на 
цьому вечорі отримали 
кращі учні шкіл міста: 
Світлана Ткач та Людмила 
Крива з середньої школи 
№ 1, Галина Гуменюк та 
Володимир Каланик з се
редньої школи № 2, На
талка Завальнюк з п'ятої 
школи та інші. Щасти вам 
в житті, друзі!

М. СОСОНСЬКИЙ, 
Інструктор Гайворон- 
ського райкому ком
сомолу.

Я КРАЇНИ ІНШОЇ НЕ ЗНАЮ...

ПРАПОРИ НАД НОЛОНАМИ
ф Багато щирих друзів має клуб інтернаціональної 

дружби нашої школи. Живуть і навчаються вони ■ 
усіх республіках Батьківщини. Цікаві листи, пам’ятні 
сувеніри, дарунки надходять нам від ровесників.

В квітні 1973 року наша делегація побувала у сво
їх таллінських друзів, які організували фестиваль 
«Юність звинувачує Імперіалізм». Безліч незабутніх 
спогадів, вражень привезли кідовиі з Естонії.

Напередодні свята Жовтня ми отримали запрошен
ня від азербайджанських школярів на V зліт юних 
інтернаціоналістів «Заповітам Леніна вірні!». Першо
го листопада прибули до Баку. Наші друзі вже чекач 
ли нас,вітали квітами. Два наступних дні знайомив 
лнсь з делегаціями інших республік. Разом вивчали 
Баку, його чудові площі, архітектурні пам'ятники.

Відкриття фестивалю відбулося у Бакинському 
державному університеті. До залу внесли 15 знамен 
союзних республік. Потім керівники делегації розпо
відали про роботу клубів інтернаціональної дружби.

Під час поїздки ми побували у нафтогазодобувно
му управлінні імені Серебровського, що розташова
не на березі Каспійського моря, поклали гірлянду 
слави до меморіалу 26 бакинських комісарів, зустрі
чались з акторами Азербайджанського Державного 
Російського драматичного театру, відвідали музей 
Г. Мусамбекова. Та найбільше запам’ятався день 
7 листоИада.

Всі фестивальні делегації крокували V святковії 
жовтневій колоні. Гарною вона була! Ми йшли У 
національних костюмах. Міцно взявшись за руки, спі
вали пісень дружби.

Л. МАШИНСЬКА, 
керівник клубу Інтернаціональної дружби 
школи № 31 міста Кіровограда.
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ДИТИНА офіціантки Карін 
Геердт Із міста Фіргайм 

у ФРН померла на 248-му дню 
свого життя. Тільки тоді і впер
ше Карін Елеоноре Геердт (28 
років) ретельно прибрала свою 
маленьку дівчинку. Вона під
пудрила Пат (ім’я дівчинки — 
Б. М.) сповила її новими біли
ми пелюшками і накрила теп
лою ковдрою з візерунком 
веселих квіті». Маленькій Пат 
якраз виповнилось вісім міся
ці® '■ вісім дні», але декілька 
хвилин вона вже була мертва,

Карім Елеоноре Геердт при
вела в порядок зачіску і тільки 
потім забила тривогу серед 
своїх колег по роботі. «Уяв
ляєте, Пат захлинулась?» В цю 
мить мати пролила декілька 
сльозин. А потім зникла.

Франкфуртські судові меди
ки при розтині 58-сантиметро- 
вого трупу дитини виявили: 

г у венах майже не було крові, 
'-врце Пат було не більше, ніж 
у голуба, кишечник абсолютно 
порожній, Її ноги були не ТОВ
ЩІ за великого пальця дорос
лої людини. Важила вона 2875 
грамів. Під час народження 
вага її була 3600 грамів.

І-Цо ж являє собою мати, яка 
248 днів майже не годувала 
дитину?

Карін Елеоноре Геердт в Га- 
нау, що поблизу Франкфурте, 
розпрощалась зі своїм чоло
віком чотири роки тому. «Слу
хай, я пішла до перукаря», — 
сказала вона і назад не по
вернулась. Покинувши чолові
ка і трьох дітей, вона жодного 
разу більше не з’являлась у 
них. Під ім’ям Карін Еллен 
Сіменс вона почала у ФіргаймІ 
нове життя.;. Фіргайм — неве
личке містечко з 25-ма тися
чами жителів, красивими бу
динками, сучасними церквами, 
прибутковими підприємствами 
і затишними кафе. Але є й ін
ший Фіргайм. Він прокидаєть
ся тільки вночі. Тоді із сусідніх 
казарм в шумні бари малень
кого містечка спрямовується 
потік американських солдат. 
Цьому нічному Фіргайму і на
лежала Карін Еллен Сіменс. 
Вона прокидалась в своїх со- 
рокатрьохметрових апартамен
тах тоді, коли відкривались ба
ри. Вона ппацювала офіціант
кою і заробляла кожної ночі 
між ЗО і 100 марками. Часто 
додому поверталась з одним 
із солдат.л- -

Від одного з них і народи
лась Патриція. Мати купувала 
для дитини все: пелюшки, пуд
ру, крем, спеціальну їжу. Зна
йомим говооила: «Про мою 
дитинку турбується нянька». В 
дійсності, за дитиною ніхто не 
дивився. Коли в квартиру при
їхала поліція, поряд з помер
лою від голоду дівчинкою, 
стояли чотири пляшки дитячої 

«В неї не 
зробити в своєму

ЇЖІ — неторкнуті, 
було сил 
житті щось корисне, — сказа
ли її знайомі, в неї не 
знайшлось навіть сили хоча б 
раз прибрати свою квартиру... 
Вона прибирала лише одне 
місце в своєму житлі — перед 
дзеркалом. Часто вона годи
нами причісувалась перед 
дзеркалом, в той час як її 
дитина тихо ? безпомічно хни
кала, обезсилена голодом...»

Коли жінку виявила поліція, 
вона попросила доставити до 
неї чоловіка. Плачучи, спитала 
у нього: «У тебе с фото? Те, на 
якому наші діти?» Чоловік спи
тав: «Чому ти це зробила, Ка
рій?» У відповідь вона мовчки 
здвигнула плечима.

Ця, майже дослівно наведе
на стаття із західнонімецького 
журналу «Квік» (1970, N9 48), 
не вигадка. Стаття розкриває 
реальні події, що відбулись в 
листопаді 1970 року в одному 
з невеличких міст Західної 
Німеччини, розташованому не
подалік від Франкфурта-на- 
Майні.

Сам того не підозоюючи, ав
тор статті пухлого буржуазно» 
го журналу дав конкретний 
приклад того, як соціальні 
Умови капіталістичного суспіль
на породжують тип слабо-

ГЄЗУЇТИ XX
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З втор.

Факти, наведені в статті «Чому!!!», 
взяті з сьогоднішніх західнонімецьких 
журналів. Але могли б бути взяті з аме* 
риканських, англійських, бельгійських... 
З будь-якої країни, де владарює його 
«преподобіє» капітал.

Важко повірити, що істоти, які нази
вають себе людьми, можуть творити та
ке, так по-звірячому знущатися над свої
ми дітьми.Радянське людина, яка вперше безпосередньо знайомить

ся з капіталістичною дійсністю, відкриває для себе дійсно ша- 
лих*почутті^ СВІТ егоїзмУ' наживм, зневаги до людини, її світ
лих почуттів, оголеного цинізму.

Буржуазна прес», здебільшого, змальовує, — ЧВСто із ема
нуванням, — картини звершення злочинів, садизму і людино
ненависництва, обмиваючи дійсні причини цих суспільних пух»

т?У Мкці ?Є₽ЄА. першопричин — засоби маео- 
Ф Р ації. Тільки західнонімецькі телевізійні станції про

тягом року показують 750 гангстерських, шпигунських фільмів 
І бестселері», де кро», насилля, розбещення...

Але головний винуватець —■ капіталістичний спосіб життя. 
Бо ж самі засоби задурманювання мас — його породження. 
Він, капіталізм, винен у зламі тисяч і тисяч людських життів. 
Йому сьогодні виносить присуд трудящий люд, йому виносить 
присуд історія.

Криваві руки генерала Піночета в Чілі і вбивця власної ди
тини Елеонори Геердт у ФРН — все це його «діяння».

£______ “______—Z2

журнал

завер- 
життя 

людини.

духої, безвідпо
відальної, здіб
ної лише на 
чуттєві насоло
ди особистості. 
Від насолоди 
до злочину — 
логічний шлях і 
логічне 
шення 
такої
Можна було б 
не зупинятись 
на цьому фак
ті, як нетипово
му, якби захід
нонімецька пре
са за останні 
роки не стала 
приділяти про
блемі катуван
ня дітей бать
ками дуже ве
ликої уваги. Той 
же
«Квік» в 1971 
роціроці випустив 
цілу серію ста
тей, присвяче
них цій пробле
мі. Методи ка
тувань, які за- 
етосову вали 
батьки і матері 
до своїх влас
ник дітей, і які 
до подробиць 
описані в стат
тях, по своєму 
направленню І 
бузувірству не 
поступаються катуванням, 
застосовували єзуїти до своїх 
ворогів в похмурі піки серед
ньовіччя.

Рік тому, в жовтні 1972 року, 
«Квік» опублікував нову стат
тю, статтю з похмурою і три
вожною назвою: «1000 мерт
вих дітей звинувачують». В чо
му ж і кого звинувачують 
мертві діти? Звернемось знову 
до фактів. В приступі сказу, 
повідомив своїм читачам 25 
жовтня 1972 року «Квік», Хаине 
Аренс, розбуджений вночі пла
чем, 8 квітня 1971 року по-зві
рячому задушив 'л 
місячного сина 
декілька тижнів 
батько жорстоко 
кого сина.

Але, можливо,
£ови7для взаємовідносин між

свого шести- 
Клауса. Вже 

перед цим 
бив мапень-

• чей випа-
__ виняток І дійсно не ти-

разів». Тисяча 
гинуть від рук

батьками і дітьми в Західній 
Німеччині? «Квік» на це питан
ня відповідає так: «Доля ма
ленького Клауса Аренса повто
рюється у нас кожний рік, при
міром, тисячу 
дітей на рік 
своїх батьків!

ІНСПЕКТОР карної поліції 
Гертруд Рілль не так давно 

заявила, що «число дітей, за
мордованих своїми батьками, 
постійно росте». «Квік» до цьо
го сповістив: «Але тільки де
сять процентів таких випадків 
стають відомими. Інші ніколи 
не будуть розкриті, причини 
смерті 900 дітей замасковую
ться винуватцями». І далі:, «Ін
ші 150.000 дітей батьки б'ють, 
обливають кип’ятком, І .ці ви
падки на 90 процентів зали
шаються нерозкритими». Про
фесор інституту судової меди

цини в Дюссельдорфі Елізабет 
Трубе-Бекер нараховує ще 
менший процент розкритих ви
падків. «Загальновідомо, — пи
ше вона, — що найбільше 
5 процентів випадків жорсто
кого ставлення батьків до ді
тей розбирається в судових 
інстанціях». «В 1969 році, — 
писав не так давно молодіжний 
журнал «Конкрет», —- до суду, 
за катування дітей були при
тягнуті 4000 дорослих, 2500 з 
них були засуджені». В порів
нянні з загальним числом зло
чинів цифра мізерна. Елізабет 
Трубе-Бекер в зв’язку з цим 
пояснює: «Жорстоке повод
ження направлене в більшості 
випадків на дітей найменшого 
віку, які, природно, не мають 
ніякої можливості подати за
яву в суд і дати . показання. 
Більш доросла дитина боїть
ся злочинця, дальших страж
дань, Тому вона, як правило, 
дас показання невірні, в ре
зультаті яких винуватець звіль
няється. Інші діти мовчать то
му, що вони з моменту ,народ- . 
ження не знають іншого 
обходження, крім жорстокос
ті», І, звичайно, не випадковий 
практичний висновок з цих фак-. 
тів, зроблений головою, сам- 
бургської секції Німецького.

(Західнонімецького 
союзу захисту дітей Хільде 
Матайдес: «На дітей, — гово
рить вона, — ми не можемо 
розраховувати. Майже асі во
ни скритні через небезпеку 
майбутньої розплати. Спитаєш, 
наприклад: «Звідки у тебе си
нець під оком?» — відповіда
ють: «Впав» — і тікають. До
тепний в цьому зв’язку заго
ловок однієї із статей в жур
налі «Конкрет», присвячений 
розглянутій проблемі. «І не 
сказав жодного слова» — хіба 
не вдало підходить назва од
ного з романів Г. Белля для 
журнальних статей з подібним 
змістом?

Навряд чи менш жорстокі 
для дітей духовні муки: знева
жання, постійна мовчанка, не
увага, байдужість з боку бать
ків, Результат — комплекс не- 
повноцінностей, страх, відособ
лення, ненависть — якості, які 
притаманні характеру дитини.

Не без підстав писав в цьо
му зв’язку «Конкрет», що спи
сок «методів виховання», яки
ми користуються батьки-кати, 
цілком може перевершити 
фантазію хворобливого са
диста.

Буржуазна пресе пробує з’я
сувати причини, які породжу
ють такі жорстокі, потворні яви
ща людського життя. «Квік» 
пише, наприклад, про цілкови
ту байдужість оточуючих лю
дей і компетентних державних 
закладів до винних і самих фак
тів злочину, свідками яких во
ни стають. . Журнал наводить 
такий приклад:

«Рені-Роз залишилася б, зви
чайно, живою, якби компе
тентні інстанції діяли з необ
хідною швидкістю і енергією.

Рені-Роз дожила тільки до 
шести років. її батько, підприє- 
мець-текстильник ГербертФріз 
(39 років) із міста Баумбаха 
(Вестервальд) бив її так довго, 
що вона померла... Лікар і ня
ня дівчинки одразу ж повідо
мили про асе, що трапилось, 
але поки молодіжний відділ 
зібрався зайнятись з’ясуванням 
справи, сім’я Фріз поїхала 
мандрувати». Журнал не без 
іронії зазначає з цього при
воду: «Ніякої тривоги в зв’яз
ку з тим, що сталось, не було 
піднято. Адже це й зрозуміло: 
нічого незвичайного не трапи
лось»^).

В середині 
1972 року в місті 
в пустому примі- 
голоду померло

ДЕКІЛЬКА тижнів тому в 
місті Бург Єльтц (Ейфель) 

один пенсіонер спостерігав та
ку сцену. На стоянці біля ма
шин чоловік бив хлопчика так, 
що той втратив свідомість і 
впав. Машина, в якій знаходив
ся хлопчик, належала Герберту 
Фрізу. Батько врешті-решт був 
покараний — за побої дитини 
•його засудили до десяти міся
ців ув’язнення. В ході процесу 
Рені-Роз на суд не викликалась, 
і судді не знали і не доклали 
щонайменших зусиль до того, 
аби дізнатись, що вона по-зві
рячому замучена батьком. З’я
сувалось це значно пізніше/ В 
кінцевому рахунку Г, Фріз був 
засуджений на сім з полови
ною років.

Приклад, наведений журна
лом, говорить сам за себе. Він 
ще раз переконливо показує, 
що злочини по відношенню до 
дітей в Західній Німеччині 
.здійснюються фактично при 
потуранні державних інстан
цій, говорячи іншими словами, 
держави в цілому. За юридич
ним законом ФРН, кожний гро
мадянин Західної Німеччини 
має право на покарання своїх 
дітей. І перше, г що чує полі
цейський, переступаючи поріг 
дому злочинця, це: «Не втру
чайтесь в мої справи. Вихован
ня дітей — це моя особиста 
справа!»

Тепер стане зрозумілим і ін
ший приклад, наведений жур
налом «Конкрет».
листопада 
Райнхаймо 
щенні від 
двоє маленьких дітей. Протя
гом десяти днів сусіди чули 
плач і схлипуваня дітей, але 
ніхто з них нічого не зробив 
для врятування,їх, «Так, •— під
сумовує журнал, — в Німеччи
ні не помирають навіть соба
ки». І, звичайно, із сарказмом 
відповідає журнал, не випад
ково, що в Західній Німеччині 
об’єднання по захисту тварин 
нараховує 500 тисяч, а спілка 
захисту дітей — всього лише 
20 тисяч членів.

Ні «Квік», ні «Конкрет», зро
зуміло, не приходять до вис
новку про те, що людей его-, 
їстичних,' байдужих до страж
дань інших людей формує 
саме суспільство, буржуазна 
мораль. Але цей висновок на
прошується сам.

«Конкрет», як журнал більш 
радикальних поглядів, пробує 
глибше проникнути в суть явищ і 
і виділяє ряд причин, які, за 
визнанням авторів, носять со- , 
ціальний характер. Журнал 
опирається при цьому на до
слідження, проведене в 1968 
році адвокатом доктором Ур- 
зулою Менде і дипломованим 
психологом Хайди Кирш. Ними 
були вивчені матеріали 200 су
дових справ про випадки жор
стокого поводженя батьків з 
дітьми. І ось їх висновки,

1. Злочинці І їх жертви жи
ли, як правило, в поганих жит
тєвих умовах. Соціальна бід
ність серед них, недостатній 
матеріальний прибуток, тісні 
житлові умови, хвороби і алко
голізм — зустрічаються так 
само часто, як і ненормальні 
сімейні стосунки. Дуже часто 
катуються нешлюбні діти.

2. Винні і їх жертви в біль
шості випадків, стверджують 
автори дослідження, за рівнем 
розумового розвитку належать 
до групи людей середніх здіб
ностей, мало здатних, відстаю
чих, таких, які мають дефекти.

3. Тяжкі життєві умови бать
ки, як правило, не можуть пе
ребороти; нервова напруга, 
яка виникає при цьому, знахо
дить розрядку по відношенню 
до дітей.

Заключне резюме авторів 
дослідження таке: жорстокість 
по відношенню до дітей «с, 
перш за псе, наслідком су
спільних зв'язків, всі неприєм
ності, які випливають з них, 
дають можливість для їх про
яву». 1 з цим не можно не по
годитись.

В. МОРОЗОВ.
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------------------ Я КРАЇНИ ІНШОЇ НЕ ЗНАЮ...ЗУСТРІЛИСЯВ „СЛАВУТИЧІ"

На крутому березі Кременчуцького 
моря височить ажурна сучасна п’ятипо
верхова споруда, на фронтоні якої зніс
ся високо в небо парусник, а поруч на
пис: «Турбаза «Славутич». База розрахо
вана на одночасне поселення 273 турис
тів і екскурсантів. До послуг приїжджих— 
затишні кімнати на два-три місця з бал
конами-верандами, на кожному поверсі 
обладнали холли відпочинку, де вста
новлено телевізори. В холлі третього по
верху проводяться бесіди, лекції, з яки
ми часто виступають лектор Світловод- 
ського міськкому партії Віктор Дацький, 
завідуюча міською бібліотекою № 1 По
ліна Попова, іни/ товариші.

В розпорядженні турбази — два комфорта
бельні автобуси, шо зустрічають на приста
ні гостей.

Безперебійну роботу транспорту забезпечу
ють водії автобусів Микола Чечиков, Василь 
Сідненко та Анатолій Кавашенко, які достав
ляють туристів з пристані до бази, де їх гос
тинно приймають адміністратори Микола Ко
сенко, Віра Липова.

Турбаза обслуговує гостей за чотирма 
маршрутами. Туристи усіх маршрутів 
знайомляться з Світловодськом, його 
чудовими вулицями і проспектами, шко
лами і культосвітніми закладами, звер
шують екскурсію на Кременчуцькій ГЕС 
імені 50-річчя Великого Жовтня. Потім, 
в залежності від маршруту, одні їдуть у 
Кременчук, інші — в Полтаву, де бува
ють в музеях Макаренка, Полтавської 
битви, знайомляться з іншими історико- 
архітектурними пам’ятниками.

Туристи відпочивають на лоні природи два 
дні. Відбуваються Туристські змагання, скла
дання норм ГПО, які приймають старший ін
структор з туризму Тетяна Кар ні на та інструк
тор Іван Мазуренкб.

Відпочиваючі можуть поїхати в Паплиш, за
вітавши в музей В. О. Сухомлннського, —

знайомляться з життям і діяльністю видатного 
радянського педагога. В Свігловодську ваші 
гості здійснюють прогулянку по морю на теп
лоході «Герой Борне Суровцев»,

За перший сезон роботи турбази н 
нинішньому році тут побувало 7500 чо
ловік з усіх кінців нашої неосяжної 
Батьківщини, Серед них — москвичі Ана
толій Клиновський і Євген Кордонський, 
Сергій Сухов із Красноярська, Віктор 
Тумашевич із Тюмені, Сулейман Ісканде- 
ров з Баку, молоде подружжя Федорен- 
кі8, Віктор і Світлана, із Братська, Кіро
вограді Володимир Гатажаков, Лариса 
Шеврякова, посланці дружньої Болгарії 
Борис Димитров, Михал Божинов та ба
гато інших. • '

Всі, хто побував на турбазі, залишають 
її з хорошим настроєм. Про це свідчать 
записи у книзі відгуків та пропозицій.

Ось що пишуть кіровоградки В. Вере
тенникова, Н. Концер, Г. Ложкова: «Ми, 
туристи, виносимо щиру подяку дирек
торові турбази Н. С. Мусі, старшому ін
структорові з туризму Т. С. Карніній, 
адміністраторові В. А. Липовій та іншим 
працівникам бази.

Велике Вам спасибі за гостинність, за 
гарний Настрій...».

Нині колектив «Славутича» готується 
до прийому гостей у новому сезоні. Тут 
споруджується їдальня, клуб на 240 
місць, де буде своя стаціонарна кіно
установка.. створюються умови для гри 
в шахи, шашки, настільний теніс, більярд, 
працюватиме бібліотека.

Ведуться роботи по впорядкуванню 
території турбази, споруджено волей
больний і баскетбольний майданчики, те
нісний корт.

Отже, «Славутич» запрошує туристів, 
де створено всі умови для їх культурно
го і веселого дозвілля.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учитель середньої школи робіт
ничої молоді № 2.

м. Світловодськ,

Т РИДЦЯТЬ років 
• тому, війська 2-го 

Українського фронту 
під командуванням 
генерала армії І. С, 
Конева в складних 
умовах осіннього без
доріжжя, перемагаю
чи шалений опір ні

мецько-фашистських військ, просувалися вперед па 
степових просторах Кіровоградщннн.

Kipumipawhh від 
//шш ФМІМСІІММ і 

жмшиш •-

На початку грудня наші війська вдоволили ряд населених 
пунктів Олександрійського району — Бандурівку, Протопо- 
півку, Малу Березівку, ІІовопилнпІвку, вузлову залізничну 
станцію Користівка. В районі Бандурівки частини 214-ої 
стрілецької дивізії завдали ворогові значних втрат і захопи
ли багато трофеїв. В жорстоких боях за Протопопіііку І Ко- 
рнстівку героїчно билися воїни 13-ї гвардійської'стрілецької 
дивізії. Відзначились артилеристи сержант В. Ігиатспко,

смбогия

Танець, пісня... Бонн завжди там, де радіс.ь життя, радість творчості. Щедрий світ краси 
і глибоких почуттів для нашого сучасника став невід’ємним. І тому день від дня зростає 
кількість учасників художньої самодіяльності, —• робітники, колгоспники, учні свій вільний 
час присвячують аматорській сцені.

11 а фото: український танок виконує ансамбль пісні І таншо Будинку культури об-

Фото В. КОВПАКА.ласного управління нрофтехосвіти.

ЗДОРОВ, СОЛДАТЕ ШВЕЙКУ!
Прем’єра, прем’єра! Звіст

ка ця завжди хвилює теат
рала. А тут, вперше на кіро
воградській сцені, знамени
тий Йозеф Швейк — невми
рущий герой Ярослава Га
шека.

До фестивалю чехословацької 
драматургії в Радянському Со
юзі колектив Кіровоградського

обласного музично-драматично
го театру Імені М. Л. Кропив- 
нпцького поставно музичну ко
медію В. Лукашова «Пригоди 
бравого солдата Швейка» за 
мотивами славнозвісного ро
ману. '

Режисер комедії — Р. Король
кова-Степаненко, головну роль 
виконує артист В. Бабич. В 
спектаклі зайняті народний ар
тист УРСР Г. Семенов, заслу

жені артисти УРСР І. Краицоп 
та С. Мартинова, артисти В. Сми
чок, Б. Ткаченко, О, Ярнш, 
В. Короленко та інші.

. Художнє оформлення ви
стави виконав за мотивами 
ілюстрацій Йожефа Лади 
головний художник театру 
В. Єременко.

Перші спектаклі нової ко
медії пройшли з великим 
успіхом.

ПОДВИГ ПІД ОЛЕКСАНДРІЄЮ
6 ГРУДНЯ 1943 РОКУ РАДЯНСЬКІ ВІЙСЬКА 
ВИЗВОЛИЛИ МІСТО ОЛЕКСАНДРІЮ
комсомолець С. Шевнін, комуніст В. Арслнмбсков. Воші зни
щили три ворожих танки.

В жорстоких боях за шахтарське місто велику роль 
відіграли рухомі частини 8-го механізованого корпу
су. Вони стрімким маневром зруйнували оборону 
противника і проникли в гітлерівський тил, порушили 
зв’язок між вузлами опору. При визволенні Олек
сандрії ііб-та танкова бригада завдала сильного уда
ру фашистам з лівого флангу і блокувала- вузли їх 
опору.

Разом з танкістами в місто ввійшли піхотні частини 33-го 
гвардійського стрілецького корпусу. Вони громили загарбни
ків у вуличних боях. Гітлерівці чинили шалений опір, та 
воїни 111-ї стрілецької дивізії вдарили по флангах і швидко 
вийшли о тил ворога. В той же час гвардійці 13-ї гвардій
ської стрілецької дивізії прорвали оборону противника на 
правому фланзі і увірвалися на околицю Олександрії з пів
нічного заходу. Ворожі частини були стиснуті в центрі міста 
в півкільце і, побоюючись повного оточення, почали тікати 
на правші берег ріки Інгулець. В цій обстановці гвардійці 
перегрупували спої сили і знову з трьох сторін вдарили по 
загарбниках, вибивши їх з останньою опорного пункту^

Таким чином, в ході десятиденних наступальних 
боїв радянські війська зломили шалений опір гітле
рівців і вранці 6 грудня 1943 року повністю визволи
ли Олександрію від фашистських окупантів. Над 
містом замайорів червоний прапор перемоги. Олек
сандрію визволяли з’єднання 33-го гвардійського 
стрілецького корпусу під командуванням генерал- 
лейтенанта М. І. Козлова в складі 13-ї гвардійської 
стрілецької дивізії генерал-майора Г. В. Баклапова. 
111-ї стрілецької дивізії полковника М. О. Бушіна, 
6-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал 
майора О. М. Сазонова і з’єднання 8-го механізова
ного корпусу під командуванням генерал-майора тан
кових військ А. М. Хасіна.

Наказом Верховного Головнокомандуючого від 
G грудня 1913 року на ознаменування досягнутих ус
піхів ll-тії з’єднанням і частинам, які відзначились в 
беях за визволення міста, присвоєно почесне найме
нування «Олександрійських». Солдати і сержанти, 
офіцери і генерали з великою радістю і гордістю мог
ли сказати: «Ми — олександриті».

На підступах до міста хоробро бились з ворогом 
солдати, сержанти і офіцери 3-го батальйону 34-го 
голку і 13-ї гвардійської дивізії старшого лейтенанта
B. Алексєєва. Гвардії молодший лейтенант О. Петру- 
нін перший зі своїм взводом увірвався у ворожі тран
шеї на східній околиці Олечсандрії. Він був важко 
поранений, але воїни взводу на чолі з сержантом 
3. Кириченком просувалися вперед і вели за собою 
гвардійців.

В цих боях відзначились воїни частини під командуванням 
майора М. Головіна. Мінометники старшого лейтенанта
C. Гор’яиа на околиці міста відбили контратаку І знищили 
понад 100 загарбників. Бронебійник сержант В. Пнвопаров 
вивів Із ладу сім вогневих кулеметних точок і u рукопашній 
сутичці знищив десяті, гітлерівціп. Солдат П. Струовсць баг
нетом заколов 12 фашистів. Мужньо бились з ворогом куле
метники С. Гушсль, І. Чучня, М. Чсрноусов. Воші відбили 
контратаку ворога і знищили понад ЗО гітлерівців. Героїчно 
громили ворога воїни-танкісти із 110-ї танкової бригади, 
якою командував підполковник Євгеній Антонович ІОревнч.

Таких ратних подвигів воїнів в боях за визволення 
Олександрії і населених пунктів Олександрійського 
району було багато. Тисячі солдатів, сержантів, офі
церів і генералів, комуністів і комсомольців — вірних 
синів і дочок радянського народу — були нагородже
ні орденами і медалями. А молодшим лейтенантам 
В. О. Бєлоросову і М. М, Козлову, старшим, лейтенан
там В. Г. Завадському і П. О. Баранову і капітану 
П. Ф. Алексєєву присвоєно звання Героя Радянсько
го Союзу.

Трудящі Олександрійщпнн безмежно вдячні воїнам- 
визволителям. Вони свято шанують пам’ять тих, хто 
віддав своє життя в ім’я перемоги над ворогом. Там, 
де точилися запеклі бої, встановлені пам’ятники і 
обеліски. В Олександрії споруджено меморіальний 
комплекс иа честь воїнів-шізволителів.

1. АРТЕМЕНКО, 
кандидат історичних наук, учасник визво
лення Олександрії.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 0.05 —. 
Кольорове телебачення. Гімі 
настика длп всіх. (М). 9.20 
Новини. (М). 9.30 — Кольоре« 
вс телебачення. Для дітсіг. 
«Умілі руки». (М). 10.00
«Поезія». О. Яшиїї. (М). 10.3(1
— Інтербачення. Кольорове те
лебачення. Концерт МОЛОДИХ 
виконавців. (М). 11.15 — «17,
моментів весни». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 7 серія, (М), 12.30
Концерт для дітей. (Львів),
13.20 — «Я люблю морс». Кі
новарне. (Херсон). 13.55 
«Літературна субота», (К), 
11.15 — «Телевізійний екран 
пошани». (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення). 
15.00 — «Одеський оперний». 
Музикальний фільм. (К). 15.45
— Пошта програми «Зд°*.
ров'я». (М). 10.15 — «МрУ1
ка — сьогодні». По концерти 
них залах Москви. (М). 17.00
— Кольорове телебачення. 
Програма мультфільмів. (ЛІ).
17.39 — «Пісня-73». (ЛІ). 18.0(1
— Новини. (ЛІ). 18.10 — «17,
моментів весни». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 8 серія. (М). 19.15 —•
«Танцює М. Ліспа». Телевізій
ний музичний фільм. (М).
19.40 — Вистава «ьіра, Надія, 
Любов». Л. ЛрОузов. (М). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30 
—■ Продовження вистави. (ЛІ). 
22.30 — Спортивна програма. 
(М). По закінченні — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.05 -- 
«В седі хорошому», (Дніпро
петровськ). 12.30 — «Для вас, 
батьки». -(М). 13.00 — «Життя 
танцю». (М). 11.00 — Худож
ній фі.ТЬМ. «МОЯ ЛЮбоВ». (.’і^Х
15.20 — Кольорове телебачень 
ня. Телевізійний документаль
ний фільм. (М). 15.45 — «Ре
портер». (Харків). 10.30 — На
родний телеуніверентст. (К), 
17.00 — Спортивна програма, 
(К). 19.00 — програма «Вісті», 
(К). 10.45 — Кольорове телеба
чення. Програма документаль
них фільмів. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 -» 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 -я 
Художній фільм «Ключ». (К), 
22.55 — Вечірні конини. (К).

НЕДІЛЯ
НпгиіА нгоі і'ЛМА. 9.05 ~ч 

Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення.Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — «Служу Радянському 
Союзу». (М). Н.ОО — Прем'єра 
телевізійного багатосерійного 
спектаклю «Хлоп’ята з нашо
го двору». Історія п’ята. (М). 
11.35 — Кольорове телебачен- 

. ня. Прем'єра наукопо-лопуляр- 
ною фільму «Місячний слід». 
(М). 11.15 — «Музичний кіосій; 
(М). 12.15 — «Сільська годи- 

. на». (М). 13.15 — Інтербачен
ня. Співає Л. Філатова. (Ле- 
нінград). 13.45 — «За накрес
леннями XXIV з’їзду КПРС», 
«Школа Гіталова». (Кірово
град). 14.15 — «Ного головна 
тема». (Харків). 14.45 — Ка
мерні твори українських ком
позиторів. (К). 15.30 — Кольо
рове телебачення. «Музична 
пошта». (М). 10.30 — Кольоро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 17.00 —
Кольоропе телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 18.00 — 
Новини. (ЛІ). 18.10 — «17 мо
ментів - весни». Телевізій
ний багатосерійний художній 

І фільм. 9 серія. (М). 19.30 —
Концерт-звіт майстрів мис
тецтв та художніх колективів 
Київщини. (К). В перерві 
«На добраніч, діти». (К). По 
закінченні — програма «Час», 
(М).

ДРУГ/Х ПРОГРАМА. 12.05-• 
Длп юнацтва. «Марш друж
би». (Одеса), 12.35 — Для ді
тей. «Пригоди солдата ПеіщА 
на». Телевнстава. (К). 13.45-М 
Екранізація літературних тво
рів. «Дубровськиіі». Художній 
фільм. (М). 15.00 — Концерт. 
(М). 15.15 — «Поезія». (ЛІ),

. 15.30 — Тележурнал «Гірник», 
(Донецьк). 10.00 — «Закон І 
ми». (К). 10.30 — Для дітей, 
«Зустріч з природою». (К). 
17.30 — Спортивна програма. 
(К). 19.00 — Програма «Вісті», 
(К). 19.30 — Інтербачення. Ав
торський вечір О. „опікова, 
(М). 21.00 — Програма «Час», 
(М). 21.30 — Продовження ав
торського вечора О. Новікова, 
(ЛІ). 22.30 — Спортивна про
грама. По закінченні —нови
ни. (М).

5—6 грудня на території області і міста Кіровогра- І к 
да — хмарна в проясненнями погода, переважно без 
опадіи. Вітер північно-західний, 5—10 метрів па се
кунду. Температура повітря вночі 5 грудня 7—12, 
6 грудня 10—15, удень 4—6 градусів морозу.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.


	1780-1p
	1780-2p
	1780-3p
	1780-4p

