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СЕРЦЯХ.
роботу комсомольських організацій вузів 

комуністичному вихованню студентства
Одни/л з найважливіших завоювань 

Великого Жовтня було здійснення куль
турної революції в нашій країні. Соціа
лізм утвердив у свідомості мільйонів 
мас трудящих ідеї наукового комунізму, 
забезпечив загальну письменність, ство
рення соціалістичної, справді, народної 
культури, розквіт науки.

Велика роль в державному, госпо
дарському і культурному будівництві, в 
комуністичному вихованні трудящих на
лежить вищій школі. Завдяки повсякден
ному піклуванню Комуністичної партії в 
країні створено сотні нових вузів і фа
культетів, підготовлено мільйони висо
кокваліфікованих спеціалістів, відданих 
справі партії, які віддають свої сили і 
знання соціалістичній Батьківщині.

Радянська країна вступила в своє дру
ге п’ятдесятиріччя. Наше суспільство 
розв'язує нові грандіозні завдання, по
ставлені XXIII з’їздом КПРС. На основі 
технічного переозброєння народного 
господарства, широкого впровадження 
сучасних досягнень науки і техніки, нау
кової організації виробництва треба за
безпечити нове значне зростання про
мисловості і сільського господарства, 
створити матеріально-технічну базу ко
мунізму.

Незмірно зростають вимоги до підго
товки висококваліфікованих спеціаліс
тів, покликаних уміло розв'язувати зав
дання науково-технічного прогресу, уп
равління всіма процесами комуністично
го будівництва.

У підготовці і вихованні майбутніх спе
ціалістів активну участь бере Ленін
ський комсомол. Комсомольські органі
зації лід керівництвом партійних коміте
тів ведуть боротьбу за творче ставлен
ня студентів до навчання, подають до
помогу ректоратам вузів в організації на- 
вчально-вихозного процесу, залучають 
студентів до діяльності наукових сту
дентських товариств, створюють само
діяльні конструкторські і технологічні 
бюро, проводять огляди, конкурси і 
виставки наукової творчості.

Комітети комсомолу разом з профе
сорами і викладачами, кафедрами су
спільних наук ведуть роботу по форму
ванню у студентів комуністичного сві-
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тогляду, вихованню ідейної переконанос
ті, виробленню навичок організаторів і 
пропагандистів, проводять теоретичні 
конференції, семінари, диспути, тема
тичні вечори. Великий інтерес у студен
тів викликав перший всесоюзний кон
курс студентських робіт по проблемах 
суспільних наук, історії ВЛКСМ і між
народного молодіжного руху.

Масовий рух студентських будівельних 
загонів, лекційно-пропагандистська ді
яльність, широка участь студентів у по
ходах по місцях революційної, бойової 
і трудової слави батьків, робота з діть
ми і підлітками — все це свідчить про 
зростаючу громадсько-політичну актив
ність студентства.

Райкоми, міськкоми, обкоми, крайко
ми, ЦК ЛКСМ союзних республік стали 
більше пр-іділяти уваги діяльності вузів
ських комсомольських організацій, ак
тивніше залучати студентів до розв'язан
ня господарських і суспільно-політичних 
завдань.

Пленум ЦК ВЛКСМ відзначає, що 
зрослий рівень завдань вищої школи 
вимагає і від комсомолу значного поси
лення всієї роботи у вищих учбових за
кладах. Це тим більш необхідно, що се
ред студентства все ще мають місце 
прояви несумлінного ставлення до на
вчання, недисциплінованості, пасивності 
і байдужості.

Комсомольські організації ряду вищих 
учбових закладів невимогливо ставляться 
до навчання комсомольців, не подають 
практичної допомоги в оволодінні знан
нями, особливо студентам перших кур
сів, не беруть участі в організації і про
веденні виробничої практики, недосить 
залучають студентів до науково-дослід
ної творчості. Комітети комсомолу не 
завжди вміють визначити головні на
прями в роботі, недостатньо вивчають 
інтереси і запити студентів, не вияв
ляють належної уваги до влаштування 
побуту й організації вільного часу, не 
добизаються, щоб кожна комсомольська 
група була згуртованим і міцним колек
тивом.

Деякі райкоми, міськкоми, обкоми,

крайкоми, ЦК ЛКСМ союзних республік 
слабо вникають у зміст ідейно-політич
ного виховання студентства, мало уваги 
приділяють доборові і вихованню вузів
ського комсомольського активу, недо
статньо залучають студентську молодь 
до пропагандистської, культурно-масо
вої, спортивної роботи серед насе
лення.

XXIII з'їзд КПРС підкреслив необхід
ність значного підвищення якості підго
товки спеціалістів, озброєних марк
систсько-ленінською теорією, що воло
діли б знаннями на рівні найновіших 
досягнень науки і техніки.

Це зобов’язує всі комсомольські орга
нізації вузів, керівні комсомольські ор
гани з більш високою мірою вимогли
вості ставитись до результатів своєї ро
боти, більш кваліфіковано допомагати 
студентам оволодізати знаннями, постій
но удосконалювати форми і методи 
ідейно-виховної роботи.

Пленум ЦК ВЛКСМ вважає головними 
завданнями комсомольських організацій 
вузів: підвищення рівня знань студентів 
і практичну підготовку до праці, ідейно- 
політичне загартування і залучення кож
ного студента до активної громадської 
роботи.

Наполегливе творче навчання — най
перший обов’язок кожного студента, 
його високий обов’язок перед Батьків
щиною і народом. Комітети комсомолу 
повинні вести боротьбу за глибокі і міц
ні знання, за виховання свідомої дис
ципліни, виступати проти проявів не
сумлінного ставлення до-навчання, під
вищувати особисту відповідальність сту
дентів за виконання своєї повинності й 
основних обов’язків.
Комітети комсомолу повинні активно до

помагати партійним організаціям ректо
ратам вузів в організації і удосконален
ні навчального процесу, брати участь в 
обговоренні навчальних планів і про
грам, уважно вивчати бюджет часу сту-

дентів, причини неуспішності, відсіву 
деякої частини студентів. Особливу ува
гу слід ззернути на роботу з студентами 
перших курсів, прилучати їх до громад
ського життя, допомагати освоїти спе
цифіку навчання у вищій школі, методи
ку самостійної роботи.

Комсомольські організації вузів по
кликані розвивати у студентів глибокий 
інтерес до наукових досліджень, сприя
ти оволодінню марксистсоко-леиінським 
методом пізнання. Добиватися широкої 
участі студентів у науксьіи роооті ка
федр, у студентських конструкгор-ьких 
і технологічних бюро, науково-дослід
них лабораторіях та цехах, рефератив
них гуртках і наукових експедиціях.

Ко/літети комсомолу, Всесоюзна сту
дентська рада по науково-дослідній ро
боті покликані вивчати, пропагувати і 
поширювати позитивний досвід наукової 
діяльності студентів, виробляти на цій 
основі конкретні рекомендації, добива
тися, щоб наукову роботу її спрямову
вали кращі професорсько-викладацькі 
сили і провідні спеціалісти. Слід регу
лярно проводити науково-практичні кон
ференції, тематичні виставки, олімпіади, 
конкурси, сприяти публікації найцікаві
ших робіт.

ЦК.ЛКСМ союзних республік, край
коми, обкоми, міськкоми, райкоми ком
сомолу, комсомольські організації ву
зів, підприємств і установ, колгоспів і 
радгоспів повинні посилити увагу до ор
ганізації студентської практики, всіляко 
сприяти підвищенню її ефективності. 
Необхідно, щоб кожен студент під час 
практики брав активну участь у громад
ському і виробничому житті трудових 
колективів, в агітаційно-пропагандист
ській роботі, засвоював принципи орга
нізації і конкретної економіки вироони- 
цтва, основи технологічних процесів. 
Доцільно разом з кафедрами проводи
ти в групах, на курсах і факультетах зві
ти про результати практики з участю 
представників базових підприємств і ус
танов, колгоспів і радгоспів.

Пленум ЦК ВЛКСМ звертає увагу рай
комів, міськкомів, обкомів, крайкомів,

Протягом майже всього грудня газета публіку-
вала фото, які розповідали про життя молоді Кі- 
ровоградщини, про зміни в краї за 50 років Ра
дянської влади. Вони свідчили, яким багатогран
ним життям жили в ювілейному році наші ровес

ники, розповідали і. 
гатий духовний світ.

Сьогодні ми друкуємо останні знімки під рубри
кою «Кіровоградщнна—67», знімки ювілейного ро
ку, який залишиться в наших серцях.

про їхній трудовий подвиг, ба-

КІРОВОГРАДЩННА - 67
ЛЄН"ЛЛ,ІЙ ЗАХЛРЧЕНКО працю« на Олександрійському електромеханічному заводі. Він монтує

вузли обладнання, яке завод виготовляє для Індії. (Знімок зліва)

Ва вулиці 50-річчя Великого Жовтня.
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ро роботу комсомольських організацій вузів 
по комуністичному вихованню студентства

(Закінчення. ПочаТЬк на 1-й стор.).

ЦК ЛКСМ союзних республік на необхід
ність поліпшення роботи по добору, під
готовці і рекомендації у вузи кращих 
юнаків і дівчат, в першу чергу з' числа 
молодих робітників, трудівників села.

Завдання комсомольських організа
цій —• активніше займатись професіо
нальною орієнтацією молоді, допомага
ти молодій людині вибрати майбутню 
спеціальність відповідно до її інтересів 
і здібностей, створювати підготовчі кур
си, консультаційні пункти, широко зна
йомити працюючу молодь з різними 
спеціальностями, факультетами, вузами. 
Залучати студентів, молодих спеціаліс
тів і вчених до участі в роботі наукрзих 
і технічних гуртків у школах, товариств 
і клубів, до організації олімпіад, кон
курсів, вікторин з різних галузей знань.

Комітети комсомолу лосинні піклува
тись про тих, хто вступає у вузи, ство
рювати штаби і комісії по поданню їм 
допомоги, всіляко сприяти діяльності 
приймальних комісій.

Комсомольським організаціям, райко
мам, міськкомам, обкомам, крайкомам 
комсомолу, ЦК ЛКСМ союзних респуб
лік слід більше піклуватись про робітни
чу і сільську молодь, яка вчиться без 
відриву від виробництва, подавати пов
сякденну допомогу в навчанні, органі
зовувати додаткові лекції і семінари, 
допомагати навчальною і методичною 
літературою, залучати до участі в науко
во-дослідних роботах на виробництві, до 
виконання реальних курсових і диплом
них проектів, які мають практичне зна
чення.

Комітети комсомолу покликані реко
мендувати на. навчання в аспірантуру 
найбільш здібних випускників, які вміло 
поєднують навчання, наукову і гро/лад- 
ську роботу, допомагати становленню 
молодих викладачів, сприяти зміцненню 
їх авторитету серед студентів, активніше 
залучати до життя комсомольські орга
нізації вузу.

II.
Комсомольські організації вузів повин

ні добиватись творчого вивчення кожним 
студентом марксистсько-ленінської тео
рії, підвищувати його відповідальність за 
оволодіння суспільними науками, впро
ваджувати активні форми засвоєння тео
ретичних знань. Ясне розуміння студент
ством політики партії і держави, оволо
діння діалектичним методом аналізу 
суспільних язищ повинно поєднуватися 
з активною участю в розв язанні кон
кретних завдань комуністичного будів
ництва.

Найважливіше завдання комсомоль
ських організацій вузів — виховувати 
студентську молодь на прикладах жит
тя і діяльності 8. І. Леніна, в дусі вір
ності герої іним традиціям радянського 
народу і Комуністичної партії. Слід роз
горнути у вузах активну підготовчу до 
100-річчя з дня наоодження В. І. Леніна, 
організувати їлибоче вивчення праць за
сновника нашої партії і держави, прово
дити ленінські читання, теоретичні кон
ференції, тематичні вечори, присвячені 
ювілеєві.

Комітети комсомолу вузів повинні всі
ляко сприяти успішному виконанню по
станови ЦК КПРС «Про захбди по даль
шому. розвитку суспільних наук і підви
щенню їх ролі з комуністичному будів
ництві».

Вся ця робота повинна сприяти ідей
ному загаогуванню студентства, форму
ванню якостей борця, вмінню з класових 
позицій оцінювати явища дійсності, ак
тивно викривати сучасні буржуазні тео
рії, виховувати негримиреннісгь до во
рожої ідеології. З цією метою слід прак
тикувати зустрічі з визначними вчени
ми, партійними і господарськими керів
никами, передовиками і новаторами ви
робництва, організовувати факультатив
ні курси, семінари, теоретичні конфе
ренції.

Комітети комсомолу повинні забезпе
чити масову участь студентства в черго
вому всезоюзному конкурсі студент
ських наукових робіт по проблемах су
спільних наук, історії ВЛКСМ і міжна
родного МОЛОДІЖНОГО руху.

Пленум звертає увагу комітетів ком
сомолу на необхідність дальшою удос
коналення роботи факультетів громад
ських професій, шкіл молодого лектора 
і пропагандиста, студентських лектор
ських : руп, активно використовувати їх 
вихованців в ідейно-політичній роботі 
серед могоді, залучати студентів до 
участі в діяльності комісій Рад депута
тів трудящих, громадських організацій.

Студенти повинні виступати організа
торами технічної творчості, культурно- 
масової, спортивної, туристської, крає
знавчої роботи в школах, вихователями 
піонерів і підлітків, ініціаторами робо
ти за місцем проживання, популяриза
торами наукових знань серед населен
ня.

Комітети комсомолу повинні значно 
поліпшити керівництво літніми робота
ми студентів, діяльністю студентських 
будівельних і спеціалізованих загонів, 
дбати про хорошу організацію праці, 
про охорону здоров'я і влаштування 
побуту студентів.

Студентські будівельні загони повин
ні зміцнювати і розвивати дружні 
шефські зв'язки з місцевими комсо
мольськими організаціями, з колектиза- 
ми ударних комсомольських будов, 
вносити свій вклад в організацію полі- 
тико-виховної, культурно-/ласової і 
спортивної роботи серед молоді, бути 
прикладом’ високої свідомості, дисцип
ліни, моральної чистоти, товариської 
згуртованості. Комітети комсомолу по
винні більше уваги приділяти комплек
туванню загонів, доборові і підготовці 
їх керівників.

Комітетам комсомолу необхідно по- 
.ліпшити виховання моральних якостей 
студентства, справжньої інтелігентності, 
почуття відповідальності за свої діла і 
вчинки перед колективом. Підтримувати 
.і розвивати властиві радянським студен
там благородні риси: політичну і гро
мадську активність, свідомість громад
ського обов'язку, чуйність, прагнення 
до творчості, безкорисливість. Добива
тися створення в комсомольських гру
пах атмосфери нетерпимості до окре
мих проявів байдужості, пасивності, ін
дивідуалізму, демагогії. Практикувати в 
групах проведення громадських атеста
цій з відвертою і всебічною дружньою 
оцінкою навчальної, громадської робо
ти і поведінки студентів.

Комітетам комсомолу слід більш гли
боко і предметно вести виховання сту
дентів на героїчних традиціях Комуніс
тичної партії і радянського народу, за
лучати дедалі ширші маси студентства 
до активного вивчення революційної, 
бойової і трудової історії соціалістичної 
Вітчизни. Результатом практичної участі 
студентів у всесоюзному поході по міс
цях народного подвигу повинні бути 
серйозні дослідження, які можуть стати 
.основою курсових і дипломних робіт, 
використовуватись у пресі, в лекційній 
і пропагандистській роботі.

Комсомольські організації вузів пог 
винні вносити більш вагомий вклад у 
створення нових музеїв бойової і тру
дової слави, революційно-патріотичних 
клубів, пам'ятників і обелісків героям. 
Комітети комсомолу повинні будувати 
цю роботу так, щоб вона була най
ефективнішим засобом виховання ра
дянського патріотизму, обов'язку і від
повідальності перед старшими поколін
нями радянських людей.

Відповідно до нового закону «Про 
загальний військовий обов’язок» комі
тетам комсомолу вузів разом з органі
заціями ДТСААФ треба поліпшити під
готовку студентів до захисту соціаліс
тичної вітчизни, до служби у Збройних 
Силах СРСР, посилити контроль за про
ходження/» військової підготовки, ство
рювати військово-технічні гуртки і 
клуби, проводити змагання з військово- 
прикладних видів спорту.

Обкоми, крайкоми, ЦК ЛКСМ повин
ні сприяти розвиткові дружніх зв'язків 
між вузами союзних республік, систе
матичному обмінові досвідом роботи, 
науковими, художніми, спортивними де
легаціями, заохочувати діяльність сту
дентів, спрямовану на розширення 
знань про економічні, наукові, культур
ні зв'язки народів нашої країни.

Комітети комсомолу повинні посили
ти виховання студентства в дусі радян
ського патріотизму, пролетарського ін
тернаціоналізму, класової солідарності 
з трудящими всіх країн, ненависті до 
експлуатації і гноблення.

Сприяти дальшому розвиткові і зміц
ненню зв'язків з вузами соціалістичних 
країн, обмінюватись досвідом роботи, 
студентськими будівельними бригадами 
в період літніх канікул, активно співро
бітничати в міжнародних студентських 
семінарах і таборах дружби.

Пропагувати у вузах досягнення брат
ніх країн в будівництві соціалізму, ус
піхи міжнародного молодіжного руху, 
діяльність МСС, боротьбу прогресивних 
молодіжних і студентських організацій 
за мир, демократію, проти імперіаліз
му, подавати цій боротьбі моральну і 
матеріальну підтримку, розгорнути все- 

•бічну підготовку до наступного IX 8св- 

світнього фестивалю молоді і студентів.
Необхідно і надалі приділяти увагу- 

іноземним студентам, які вчаться у ву
зах СРСР, допомагати їм у навчанні, 
піклуватись про організацію побуту і 
відпочинку, знайомити з соціалістичною 
дійсністю, з життям радянських людей, 
з діяльністю комсомолу та інших гро
мадських організацій.

Комітети комсомолу вузів покликані 
всіляко сприяти розвиткові широкого 
кругозору, збагаченню духовного життя 
студентства, формуванню партійних 
ідейно-естетичних позицій, дбати про 
розвиток високого художнього смаку. 
Необхідно орі анізовувати лекторії, кур
си і семінари по проблемах марксист
сько-ленінської естетики, проводити те
матичні фестивалі, огляди, виставки, 
підтримувати інтерес студентів до ви
сокої культури, справді народної твор
чості, до реалістичних традицій радян
ського мистецтва, розширяти практику 
творчого шефства діячів літератури і 
мистецтва над студентськими колекти
вами.

Дальший широкий розвиток студент
ських клубів і об’єднань за інтересами, 
різних форм самодіяльної художньої 
творчості повинен супроводитись поси
ленням ідейної і художньої вимогли
вості, наполегливою боротьбою з про
никненням у студентське середовище 
безідейності, пошлості і безсмаку.

Комітети комсомолу вузів повинні 
посилити свій вплив на розвиток масо
вої фізичної культури, спорту і туриз
му як важливих засобів виховання сту
дентів, зміцнення їх здоров'я, підготов
ки до високопродуктивної праці, до за
хисту Батьківщини. Необхідно добивати-' 
ся створення фізкультурного колективу 
в кожній учбовій групі, дбати про ма
совий розмах внутрівузівських змагань, 
проводити спортивні свята і спарта
кіади.

Поліпшити роботу по підготовці і ви
хованню фізкультурних і туристських 
громадських кадрів, тренерів, спортив
них суддів. Добиватись, щоб кожний 
вуз маа комплекс спортивних споруд і 
спортивно-оздоровчий табір. Провести 
в 1968 році огляд фізкультурно-масової 
і спортивної роботи комсомольських ор
ганізацій вузів.

Комітетам комсомолу вузів разом з 
кафедрами фізичного виховання і 
спортклубами посилити піклування про 
створення для спортсменів потрібних 
умоа, які б дали змогу сполучати 
повсякденне навчання з тренуваннями 
і виступами з змаганнях, поліпшити ви
ховну роботу серед студентів-спортсме- 
нів, які становлять важливий резерв 
збірних команд Радянського Союзу, до
биватись підвищення їх спортивних ре
зультатів. З метою підготовки студентів- 
спортсменів до XIX літніх Олімпій
ських ігор провести в 1968 році все
союзні літні студентські ігри.

Пленум ЦК 8ЛКСМ підкреслює, що 
необхідною умовою успішної організа
ції процесу комуністичного виховання є 
•глибоке вивчення керівними комсо
мольськими органами, комсомольським 
активом інтересів і запитів сгудентів з 
врахуванням специфіки вузів і спеціаль
ностей. Найважливіше завдання коміте
тів комсомолу вузів полягає в послідов
ному удосконаленні стилю, методів і 
форм організаторської роботи, в даль
шому зміцненні первинних комсомоль
ських організацій і груп, у планомірній 
роботі з комсомольським активом. 
Предмет особливого піклування комсо
мольських організацій вузів — створен
ня в кожній комсомольській групі 
дружного, цілеспрямованого колективу, 
спаяного спільністю інтересів, високою 
вимогливістю, принципіальністю і това
риською взаємодопомогою. Коміте
там комсомолу треба всіляко сприяти

П'ЯТДЕСЯТ РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ 
ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

29 грудня в Москві 
відбулись урочисті збо
рі! представників трудя
щих Москвн і працівни
ків МЗС СРСР, присвя
чені 50-річчю радянської 
дипломатичної служби.

У президії були керів
ники Комуністичної пар
тії і Радянського уряду, 
керівні працівники ЦК 
КПРС., Ради Міністрів 

СРСР, партійних і ра
дянських організацій.

Збори відкрив канди
дат у члени Політбюро 
ЦК КПРС, перший сек
ретар ММК КПРС В. В. 
Гришин.

Привітання Централь
ного Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ра- 
ри СРСР, Ради Міністрів 
СРСР працівникам Мі
ністерства закордонних

партійним комітетам, ректоратам вузів у 
розробці і здійсненні перспективних 
планів ідейно-політичної роботи, в удос
коналенні науково обгрунтованої систе
ми виховання студентства. Залучати до 
цієї роботи молодих вчених, суспільні 
соціологічні групи і лабораторії, вико
ристовувати їх рекомендації в поточно
му і перспективному плануванні ком
сомольської роботи.

Комітети комсомолу повинні постійно 
підвищувати рівень ідейно-зиховної і 
організаторської роботи в кожній пер
винній комсомольській організації і 
групі, вміло використовувати надані їм 
права у розв язанні важливих питань 
організації навчання, виховання, побуту 
і дозвілля студентів.

Активізувати участь комсомольських 
організацій у роботі вчених рад, дер
жавних комісій по прийому у вузи і 
розподілу молодих спеціалістів, на
вчальних і стипендіальних комісій, по
ліпшити взаємодію з профспілковими 
організаціями, ДТСААФ, спортивними 
товариствами.

Комітетам комсомолу необхідно 
значно посилити увагу до організації 
побуту студентів, добиватися створення 
добрих умов для відпочинку і самостій 
ної роботи, дбати про затишок в гурто
житку. виховувати бережливе ставлення 
до майна, подавати повсякденну допо
могу студентським радам, підвищувати 
їх азторитет, розвивати ініціативу.
• ЦК ЛКСМ союзних республік, обко
ми, крайкоми, міськкоми і райкоми 
комсомолу повинні поліпшити роботу 
по добору, навчанню і вихованню сек
ретарів комітетів комсомолу і комсо
мольського активу вузів, постійно під
вищувати вимогливість до комсомоль
ських працівників і активістів, виховува
ти у них відповідальність за доручену 
справу, критичне ставлення до резуль
татів своєї праці, вміння дорожити до
вір'ям молоді.

Комсомольський активіст повинен по
казувати особистий приклад творчого 
ставлення до навчання, глибокого ово
лодіння марксистсько-ленінською тео
рією, бути добрим організатором, за
співувачем цікавих справ молоді.

Треба вдосконалювати систему на
вчання студентського комсомольського 
активу, буду&ати її у відповідності з 
профілем вузів.

Пленум ЦК ВЛКСМ зобов язує ЦК 
ЛКСМ союзних республік, крайкоми, 
обкоми, міськкоми, райкоми комсомо
лу посилити керівництво діяльністю ву
зівських комсомольських організацій. 
Регулярно виносити на обговорення пле
нумів і бюро комітетів комсомолу зло
боденні питання виховання студентства, 
заслухувати звіти комсомольських орга
нізацій, у тому числі про стан навчаль
но-виховної та ідейно-політичної робо
ти, вивчати і узагальнювати кращий 
досвід, подавати їм практичну допомо
гу. Обов'язок комсомольських праців
ників — регулярно зустрічатися з сту
дентами, виступати на зборах і диспу
тах, інформувати про спрари комсо
мольських організацій району, міста, 
області, краю, республіки.

Треба ширше висвітлювати в моло
діжній пресі, у передачах по радіо, те
лебаченню життя радянського студент
ства, досвід роботи КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організацій вузів, участь студентів у 
творчій праці народу.

? « с

Пленум ЦК ВЛКСМ висловлює впев
неність, що комсомольські організації, 
комітети комсомолу вищих учбових 
закладів будуть ще успішніше розв я- 
зувати завдання комуністичного вихо
вання студентства, підготовки ідейно 
переконаних спеціалістів, які добре 
знають свою справу.

СРСР і радян 
дипломатичних

справ 
ськнх 
представництв за рубе 
жсм оголосив секретар 
ЦК КПРС Б. М. Воно 
марьов.

З доповіддю на уро 
чистому засіданні висту 
пий міністр закордонних 
справ СРСР А. А. Гро 
ми ко.

(ТА PC).
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Комсомолка Салькіпського 
цукрокомбіидту Юля МА- 
ЦЮК (Гпііворокськіїй ра
йон) оволоділа ще однієї!» 
спеціальністю. Вона стала 
сокоонком.

Свптконою вулицею йдуть 
бандуристки Кіровоградсько
го медучилища.

ВИКО ву (; ІСТОРІЯ

КІРОВОГГЛД- 
ІІІІІІІА — (J7

Він є
берег

Кривавий мій! Могнлистнй! 
Космічний!

Споживач пристрасний 
людських страждані, 

і мрій, 
Не спопелись, мін пік 

двадцятий вічний! 
Не, зчавися ти, двадцятий 

віче мій!..

Цей запальний заклик вклав 
п уста Землі український поет 
Микола Вінграяовськнй. Зем
лі, и очах якої — атомні гри
би... Землі, щедро политої 
кров’ю. пересіченої траншея
ми, яка прийняла безповорот
ний до себе МІЛЬЙОНИ життів..

Цей 
фільмі 
рій Олександра Левади, 
жнеер Микола

заклнк звучить і в 
«Берег надії» (сцсна- 

ре- 
Вінграноп-

Відбувся другий пле
нум обласної організації 
Товариства охорони па
м'ятників історії та куль
тури, я к и н обгово
рив завдання по поліп
шенню сввєї роботи в 
світлі постанови президії 
правління Українського 
Товариства охорони па
м’ятників історії та куль
тури від 16 листопада 
1967 року. З доповіддю 
виступив голова правлін-

ня, кандидат історичних 
наук Л. П. Бойчук.

На пленумі виступили 
голови Олександрійського 
та Кремгссівського місь
ких, Добровеличківського, 
Знам'яііського районних 
відділень Товариства 
тт. О. О. Малоок, А. Є. 
Капітансць, О. П. Олій
ник, В. М. Піскунов, пи
сьменник М. К. Смолен- 
чук.

І. ПАРХОМЕНКО
10. МОТОРНИЙ

ськніі). Автори не байдужі до 
долі планети, до людей, то 

її, як бджоли», 
потоптане щастя.

долі ___
«обліпили 
Біль за 
людська туга за мирним жит
тям, яка вже кілька століть 
живе у мріях народів, — все 
це хвилює творців фільму, 
наповнює стрічку палкою лю
бов’ю до людини, гнівним 
протестом проти варварських 
.звичаї» капіталістичного ладу.

За зовні красивою декора
цією приморського міста, спо
кійного, занадто веселого, пе
реповненого вином І дешевою 
любов'ю. міста-аристократа, 
упевненого в собі, відбуваю
ться драматичні події. Визнач
ні учені зібрались в ньому на 
симпозіум. Порядок денний* 
опріснення морської вод» за 
допомогою атома. Вода — жит
тя. Розум людини спрямовано 
на мирне використання ядер
ної енергії. І жахливим кон
трастом вривається в кадри 
хижа хмара атомного гриба. 
Це — смерть! Від сріблястого 
попелу, гинуть рибалки п мо
рі. Гинуть мрії...

Кого звинувачувати в цьо
му? Хто ці страшні вбивці? 
Фільм дає ясну відповідь: ім
періалі їм та. його найманці.

У фільмі ми бачимо двобій

думки, ВІДГУКИ,

добра і зла. Поборниками 
першого в радянський учений 
Макаров, молодий чеський фі
зик комуніст Вацлап Купка, 

втілила в 
місцевого

стара Марта, яка 
собі волел юбн Іс ть 
населення.

Діаметрально 
обра >и професора 

недобитого і

протилежні
Венденбер- 

га, недобитого фашиста, і 
американського генерала, чий 
голос звучить за кадром. Ми 
його не бачимо, але ясно 
уявляємо цього безсердечного 
мерзотника, якому наплювати 
на людяність, котрого хвилює 
його особистий обов’язок: сім
десят вибухів за літо

Але її принципі — це 
ротьба двох ідеологій: і 
ністнчної і буржуазної.

і десь між цими двома си
лами метушаться 
зрештою отя,мився, 
пбініці» — американський вче
ний Шервуд і льотчик Джон 
Грізлі Шервуд -+ сбатько» 
атомної бомби, Грі і зі — той, 
.хто кинув її на Хіросіму. Во
ни .зрозуміли свою фатальну 
помилку, але заіпідто пішо. 
Шсрвуд стоїть на порозі

бо
ком у-

ті, хто 
«ГОЛОВНІ

гай

РЕЦЕНЗІЇ

смерті. Грізлі схований п пси
хіатричну лікарню. І все ж 
вони знаходять в собі сили 
визнати свої злодіяння, вони 
встигають заявити про те. Та 
псе ж таки, не вони — голов
ні вбивці. Вони — лише жерт
ви капіталістичного хижацтва.

Автори фільму' не випадко
во головну увагу сконцентру
вали на образах Шервуда й 
Грізлі. Пробудження люд
ської гідності, усвідомлення 
своєї вини перед народами, 
розуміння того, як необхідний 
мир — ось тс, що хотіли по
казати автор сценарію, ре
жисер і актори Г». Бібіков 
(Шсрвуд) і А. Кочетков (Гріз
лі) «Берег надії» здається 
фільмом-сповіддю.

Фільмом захоплюєшся. Від
чувається. що він створений 
рукою майстра. Головне, що 
він доносить основне — велич 
розуму людини, яка працює 
для щастя всього людства. 
Він утверджує: так, він є —• 
берег надії.

(Закінчення. Початок в газетах за 3,5, 
8, 10, 17, 20, 22, 28 і 29 грудня).

В. БАРАНЦОВ.

„Воно то так, але...“

’“Т ЛИСТОПАДА 1967 року ы квартирі 
• С'лексія Трохимовича Шаповалова 
за святковим столом зібралися друзі: в 
гості до колишньою розвідника приїха
ли Михайло і Валерія Зайонц — польські 
гобратими «Грози». Ще і ще згадують 
вони товаришів по боротьбі на невидимо
му фронті. Продовжує працювати Та
деуш Григорчик — партизанський коман
дир «Тадек», у своєму селі Санки живе 
сім’я Врубля, от тільки старого Ігнатца 
немає: його злмучили 8 концтаборі фа
шисти. Помер і «музикант» Юзеф При- 
сак.

Прийшла черга розповідати Олексієві 
Трохимовичу, і він показав гостям не-

Нещодавно я був 
присутній на ком- 
сомо. іьськіії 
фередції в 
сапдрівці-

кон- 
Олеіі-

■ , Перед
початком у фойє то 
тут. і о там юр.мп- 
лисі. делегати, ди
скутували. діли
лись лемками

Біля входу / ак
товий зал мене іа- 
цікавилн троє юпа- 

Білявий х.ціпец!» з їжакуватим чу- 
®°*і скаржився па своє становище.

- Ти не казна-що — вимахував він рука- 
приїздиш в райком комсомолу — милять 

М|,и по комсомольській лінії, в ДССТ «Кол- 
“Хпііик» — по спортивній. Не можу Ж я 
Жіірватисі»!

Воно то так, .але...
ОДро змовник. ’Проте тієї ж миті був перебитий третім.

Я вже давно думав над цією проблемою, 
ко все-таки поєднувати обов’язки комсор- 

і н.гтт^тпп., (іП спорту. Захопишся спор- 
культмпсовій. За- 

спорт вн-

почав смаглявим

і інструктори чо спорту. 
W • недопрацьовуєш но 
''«т/.пся культурними заходами 
*іься.Воно то гак. — знову почав своє смагля- 
7*. — але ж нам гроші платять як іпструя- 

а не як комсоргам...
Я; зізнаюсь, не відразу зрозумів, про 

нони сперечаються. Але в цей час 
"почали заходити

/К

Але в цей
в зал.

якідо БУТИ

Виступи були 
Вкіщппові. відверті.

і трибунах «І

ВІДВЕРТИМ

но-комсомольському 
ГІитаигя, підняті

- ірчмучс... . розпікалися і до червоио- 
» Сгаролп апарату райкому комсомо
лі! явно було не но собі. Ось 
РЙсорг колгоспу
’ 'ІІКО.

-• Товариші, в
Ріа по (

.... — . — виступає 
«Іскрах Михайло Кур-

ііае є чимало іиструкто-'— І -------
■ ■■> пи спорту, яких обрано секретарями, 

органі штори воші здібні, але в спор-

її не розуміються. Чому б. наприклад/ 
не обрати кращу доярку чи тракториста 
комсоргом, а іаступішком — інструкто
ра ПО спорту.

('.чоит Михайла народити мш.ііо роз
думів.

Виступає Микола Черіпчеііко з кол
госпу «Росія» В цьому колгоспі 55 ком-' 
сомбяьців. Добре працює: тут ноііггур- 
то!! <Баі ьківииша». Вмііоіь комсомольці' 
«Росії■> і відпочивати. >а чйн\лі оди
надцять місяців вони поста ішли Дванад
цяті. концертів, провели цікаві мол >діж- 
иі вечори. А спортивно-масовою робо
тою колгоспні спорі смени можуть п< хг.а- 
лит:іе!і В цьому році вони чавоювали 
три нернілх місця в районі -: .і футбола, 
волейбола і гепіса.

Зумів Чернічепко зібратинавколо се
бе комсомольський актив, зумів з.-урту- 
ьатп його. Значить, якщо буде силі.інгї 
комсомольський кістяк (я маю на увазі 
комітет), то. мабуть, можна все-таки 
посдпуваги ного вожакові і справи ком
сорга, і обов'язки інструктора по спор
ту.

ДЕБАТИ І РЕЗУЛЬТАТИ

На перерві у вестибюлі,-відрекоменду
вавшись, підходжу до гурту хлопців.

З якого ви колгоспу? — запитую 
сором'язлязого юнака.

--- 3 колгоспу імені Леніна, комсорг і 
інструктор по спорту.

- Ви спортсмен?
— Так, маю другий розряд з волей

бола.
Значить, із спортом « ньому колгоспі все 

гаразд. Тому більше цікавлюсь культурно-ма
совою роботою. А ця ділянка я селі па висоті. 
Комсомольці організовують цікаві зустрічі, 
концерти. Працює два політгуртки «Кругозір».

Вже прощаючись, запитую про успіхи на 
спортивній ниві.

— н селі є футбольна, волейбольна коман
ди, — говорить Корне Грім

— Ну, і як пи себе показали па районних 
змаганнях?

— Непогано. Зайняли трете місце з шашок... 
Моєму блокнотові робиться НІЯКОВО.

Невже й справді для того, щоб -іайпяти 
і/, шашок третє місце в районі, колгоспо
ві іигрібші було витрачати кошти на 
спортивний інвентар, і. зрештою, ікі 
..аоплату самого інструктора по спирту?

Я не звинувачую одного Бориса Гро
ма. бо тут треба вище брати. Секрета
рям комсомольських оргапікіцій. які 
працюють інструкторам:! по спорту, ма
ло нагадують про тс, що спортом воші 
мають займатися не гірше, як пптшшям 
сплати внесків, питаннями виховної ро
боти і т. д. І допомагати в цьому.

Вдалось мені познайомитись і нарторіоц 
колгоспу «Червоний прапор». Андрій Гаврило
вич ПІмарко, який чув суперечки і виступи 
делегатів, сказав:

— Я думаю, ню обов’язки Інструктора по 
спорту не можуть стати па заваді в роботі 
комсорга Адже, хто такі спортсмени? Цс — 
молодь, комсомольці. Навпаки, комсоргові 
легше вирішувати цілий ряд питань, зв’язаних 
і розвитком спорту в колгоспі, радгоспі

ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ
Пригадую свою розмову з головою 

ДС.СТ «Колгоспник» Миколою НІпшком. 
Bin мені сказав тоді, що не можна від
діляти спорт від комсомолу. Безперечно, 
не можна. Але, па жаль, зв'язки між 
комсомольськими організаціями і спор
тивними товариствами ге .завжди тісні. 
І тому немає нічого дивною, що діжку
вато доводиться тому, хго попадає під 
ці два вогні. Іноді в райкомах і не нага
дують секретареві про спорт. Зате керів
ники спортивних товариств наголошують 
тільки: «Ти ж перш за все інструктор!..»

А проблеми, виявляється, нема.
В. ГОНЧАРЕНКО, 

спецкор «Молодого комунара».
м. Олександрівна.

даані листи від капітана Михайлова — 
Євгена Степановича Березняка, що за
раз живе й працює в Києві, та Ольги 
Комар — львов янки Єлизавети Яківни 
Вологодської. Не забуваються дні бо
ротьби, не забувається бойова дружба.

Якщо коли-небудь побачите в Кірово
граді по-юначому рухливого чоловіка з 
швидким поглядом очей, а серед його 
нагород — польський «Хрест хороб
рим», го знайте: перед вами почесний 

(громадянин міста Кракова, безстрашний 
«Гроза», колишній секретар Новопразь- 
кого райкому комсомолу.

-----ІТТГИ ■■ІІИІ — П ИВИІІ—■ II11ІІИШІІІН—і
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ОВКОЛА — дівочий сміх. 
І дивовижні спалахи ве
чірніх вогників. А він зажуре
ний. Сидить на лаві в наіївід- 
даленішому куточку парку, 
стиснув підборіддя широкою 
п’ятірнею.

— Чого це ти, Олесю? — то 
голос Петра Климчука, давнього това
риша.

Мовчить Олесь. Рука його вже не 

стискає підборіддя, а мне розкуйовд
жену шевелюру.

Петро знову:
— Що з тобою?
Олесь рвучко підводиться, прикипає 

поглядом до очей товариша. І стишено:
— Скажи, ти б одружився з дівчн 

ною. яка звинувачувала б тебе в тім, 
що багато даєш іншим, а сам за це ні
чого не просиш?

— Не знаю... Я не збираюсь одружу

Хірург Іван ПРИМУШКО (м. Бобрннець).

Фото В. КОВПАКА, Г УДОВИЧЕНКА,

В. ЗЕМН0Р1Я, М. ЧЕРКАЄВА.

КІРОВОГРАДЩІІВВА—®7
На околиці Кіровограда.

©

ПІДСУМКИ НАШОГО
КОНКУРСУ

В СЕРЦІ—
ДУХ І

БОРОТЬБІ

ватись... А коли б уже довелося, то я б 
переконав що людину...

Олесь знову сідає на лаву. Та й схви
льовано:

— Отак і я думав. Знав, що Оксана 
тільки про себе дбає. Умовляв її... Вона 
наче й розуміла, що помиляється. 
Одружились. Одразу поїхали в Завал- 
ля. Там споруджували школу, потім — 
житлові будинки для графітників. 
Якийсь час жили в невеличкому особ
няку, навколо якого ріс бур’ян. Розчис

тили з Оксаною тон ча
гарник, посадили коло 
хати яблуні.

Не пощастило спробу
вати червонобоких, бо 
поїхав в Ульяновку, ка
лібрувальний завод буду
вав. Незабаром отримав 
лист від матері. Вона 

просила до себе, бо занедужала.-Зали
шили в Ульяновці комунальну квартиру, 
оселились в старенькій батьківській хати
ні в ІІовоукраїнському районі. Як мати 
набралась сил, влаштувався в тресті 
майстром. Знову відрядження — в Но- 
воукраїнку, Новгородку, Долинську. На
решті, запропонував Оксані оселитись 
в райцентрі, щоб часто не вирушати в 
дорогу. Вона збентежилась...

Олесь запалив цигарку. Та й знову:

ЩИРО
ВІТАЄМО

з святом Нового року, зичимо доброго здоров’я, великого 
людського щастя, успіхів у роботі нашим активним корес
пондентам:

В. АГЄЄВ1Й, інструкторові оргвідділу облради ДСТ «Спар
так»; С. АЛЕЙНІКОВІЙ, студентці Кіровоградського педін
ституту; В. БЕЗРЕЦі, студентові Кіровоградського педін
ституту: М. БЕРЕГОВОМУ, учневі з м. Малої Виски; І. БОЙ
КУ, бібліотечному працівникові > м. Новомиргорода; В ПО
ЛОН ЦЮ, В. ВОВЧЕНКУ, журналістам з Вільніанського ра
йону; О. ГОНЧАРЕНКУ, журналісту з Доброиеличківського 
району; М. ГОРЯЧЕВУ, Г. ГРОМОВУ, вчителям з Олек
сандрійського району; А. ГУСАКОВУ, секретареві Зпам’гя- 
ського РК ЛКСМУ; П. ДМНТРЕНКУ, директору Кіровоград
ського будинку атеїзму; В. ЗЕМНО РНО, журналісту з Гай- 
воронського району; К. ЗАГОРОДНІЙ, ветфельдшеру з Ком- 
папіївського району; Б. КІ31ЛІ0, працівнику ОУОГП; 
К. КОВПАКУ, вчителю з Гайворонського району; Е. КОЛЯ
ДІ, науковому працівникові обласного краєзнавчого музею; 
А. КОХАНУ, лікарю з м. Олександрії; О. КУЗНЕЦОВУ, тех- 
ніку-будівельннку з м. Кіровограда; І. КУКСІ, студентові 
Кіровоградського педінституту, 1. КИЗИЛИ, завідуючому 
Ульяновським райвно; ЛІ. МАЛОМУ, учневі з м. М:ілоТЧЬ«с- , 
ки; П. МАЛЄЄВУ, журналісту з м. Новомиргорода; В,Є £*Г.-4< 
СТЕРЕНКУ. секретареві Новгородківського РК ЛКЄМУ; 
Л. ПЛАКСІЙ, учениці з Онуфріївськ^го району; Л. ПОЛІ
ЩУКУ, жителю з села Журавлиннії Головаиівського райо
ну; 1. РОМАНЕНКУ, журналісту з м. Новомиргорода;
A. САРЖЕВСЬКОМУ, учневі школи № 27 м. Кіровограда;
B. СЕМЕНІ, журналісту з м. Долинської; М. СТОЯ НУ, вчи
телеві з Новомиргородського району; В’. СТОЯНУ, студенту 
Кіровоградського педінституту; Р. ТУР БАЙ, науковому пра
цівникові обласного краєзнавчого музею; С. ТИТАРЕНКО, 
журналістці з Вільніанського району; П. ХМУРІ, учневі 
школи № 11 з м. Кіровограда; М. ЧЕРКАЄВУ, офіцерові за
пасу з м. Кіровограда; П. ШЕВЧЕНКУ, учневі з м. Малої 
Виски; В. ЯЗЛОВЕЦЬКОЛЇУ, викладачеві Кіровоградського 
педінституту; К. ЯНЧУК0В1Й, директорові Будинку піоне
рів з с. Нової Праги Олександрійського району; Б. ЯРМО- 
ЛЕНКУ, вчителю з м. Олександрії.

ДВА ЗАПИТАННЯ ЧИТАЧЕВІ
1. Ти одержав останній помер «Молодого ко

мунара» ювілейного року. Твоя думка про мате
ріали, що друкувалися в-газеті?

2. Якою б ти хотів бачити свою молодіжну 
газету в новому році?

О З

— І все ж умовив її. Вже все мали 
там: і квартиру, і городець, і садок. А 
ось пропозиція з тресту: їдь в село шко. 
лу, дитячий комбінат будувати. На цей 
раз не згодилась вирушати зі мною в 
дорогу. Засипала мене і пішла з слізь
ми до сусідки. Я оце — сюди...

Петро насупився. Споглядаючи на то
вариша, хитав головою. Нарешті:

— Ну й професія в тебе. Все у манд
рах. У геологів хоч романтики цілий 
світ, а тут... і як тільки не розуміє цьо
го Оксана? А що як написати листа до 
редакції про свою дружиноньку? На 
моральні теми. Тільки прізвища не на
зиватиму. Я певен: це вплине на неї.

— Зайвина. Газета не допоможе.
— Що ти!.. Був би я Остапом Виш

нею, голубкою найсмириішою стала б 
твоя Оксана... А так, мабуть, бука їй 
треба...

— Дурниця. Це — зброя слабких...
Ще трохи погомонівши, друзі ро

зійшлися. Петро попрямував у місто. А 
Олесь ще довго блукав берегами ставу. 
Аж увечері повернувся додому. Чекав, 
що Оксана знову накинеться на нього, 
вимагатиме йти в управління з прохан
ням залишити його на старому місці.

Недовготривалим був конкурс на кра
щі пісню та вірш, присвячений 50-річчю 
встановлення Радянської влади на Ук
раїні, але до редакції надійшло багато 
поетичних та пісенних творів.

Великому подвигові комсомольців та 
молоді України різних поколінь, високим 
ленінським ідеалам нашої молоді, віч
ному дерзанню радянських юнаків та 
дівчат присвячували свої твори учас
ники конкурсу. В серці — дух боротьби 
за справу, якій служили батьки, — цс 
провідна тема у віршах та піснях.

Жюрі конкурсу підвело підсумки. Ви
рішено, першої премії не присуджувати.

Другою премією нагородити В. Ципі- 
на, тележурналіста (м. Кіровоград), — 
за вірш «Ленинский проспект», В. Бази- 
левського, журналіста (м. Кірово-

БЛОКНОТА ЖУРНАЛІСТА

Та дружина покликала Олеся на кухню.
— Дивина якась. Тільки-но посилку 

принесла, — защебетала. — Розпакува
ла її. А там — отакенні червонобокі 
яблука. Знаєш, звідки посилка? З За- 
валля. Прислали нам на свято... Жи
вуть вони тепер в тому будинку, що н 
ми колись жили. Садок, який ми сади
ли — теж їх. Дізналися, де живем®^ 
тачй гостинець на Новий рік нам вирь 
шили послати...

Зморщинки розправились на обличчі 
Олеся. Він сідає до столу, бере неквап
ливо червонясті яблука і довго диви
ться на них.

— От бачиш, — мовив вже після дов
гої паузи. — А ти говорила, що люди 
не оддячать нам. Оце — найвища 
дяка!..

Оксана винувато знизує плечима...
... Вранці Олесь, сівши в їдальні до ы 

столу, мовчав. Тільки тоді вже, як одя. . 
гався, збираючись йти в контору, мовив:

— Ну то що?.. їдемо в село?
Оксана опустила очі. Потім пильно | 

подивилася на Олеся і, ненароком по- | 
сміхнулась. Так, як колись при першій ! 
зустрічі...

Михайло ШЕВЧУК.
м. Кіровоград.

град), — за твір «Жовтневий триптих». 5 
Третьою — А. Борса, телережисера, і І 

«Л. Народового (Л. Лсоненка), радіо- | 
журналіста (м. Кіровоград), — за пісню і 
«Я люблю цю землю», Г, Щербину, жур- н 
наліста, (м. Кіровоград), — за вірш я 
«Перпетуум-мобіле», М. Пироженка, і 
журналіста (Кіровоградський район), — ] 
за вірш «Васильки», та С. Антоненко — ! 
ученицю Кіровоградської СШ № 6, — за І 
вірш «Откровение».

Заохочувальною— В. Сокуренка, пра- й 
півника редакції, (м. Кремгсс). В. Чаба- Я 
ненка, комсомольського працівника І 
(м. Кіровоград), Д. Танського, робітнії- й 
ка «Червоної зірки», та О. Швеця, учня й 
Кіровоградської СШ № 27.

Редакція висловлює подяку за активн^Д 
участь в конкурсі всім постам та пісня-.■ 
рам.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, 1 січня. Перша 
програма. В дні шкільних кані
кул: 10.00 — Мультфільм. (М). 
10.30 — «Приходь, казко». (М). 
11.00 — Новорічний концерт. 
(Братіслава). 12.00 — «Спорт за 
нотами». (НДР). і3.00 — «Ше
девр». (НДР). 14.05 — О. Пуш-

кіп — «Казка про царя Салта- 
на». Прем’єра телеспектаклю. 
(М). 15.10 — Передача для
школярів. «Чарівна трійка». 
(К). 15.55 — «Я хочу в Сівер- 
ську». Телефільм. (К). .16.45 — 
Гумор наших друзів. (К). 17.10 
— Телеповніш. (М). 17.20 —
«Циліндр і віяло». По сторін
ках класичних оперет. (М). 
18.30 — «Чи була Єва?». Пре-

«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. Кировоград.

АША ААНСА І ПАЕФОШІ

м. Кіровоград, вуп. Луначарського. 36.
Телефони: редактора — 45-00, відповідального 

секретаря - 45-35, відділів — 45-36.

м’єра телеспектаклю. (М). 19.50 
— «Пошта «Голубого вогника». 
(М). 20.30 — Інформаційна про
грама. «Час». (М). 21.15,— «Лі
ки від кохання» Нова кіноко
медія. (К). 22.5Ö — Естрадна 
програма. (К).

Друга програма. 15.00 — 
Мультфільм. (М). 16.00 — «Га
ма на льоду» г- Музичний ка
лейдоскоп. (М) 21.15 — Худож
ній фільм «Та. що біжить по 
хвилях». (М). 22.50 — «Музич
ний маяк». (М).

Q ПОКАЗУЄ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК

ПОНЕДІЛОК, 1 січня 1968 р. 
10.00 — Мультиплікаційні філь
ми. (М). 10.30 — Для дітей.
«Приходь, казко!». (М). 11.00 — 
Новорічний концерт. (Братісла-

па). 12.00 — Для школярів 
«Спорт за потами». (НДР). 14.0э
— Для школярів. «Казка про 
царя Салтана». * (М). 15.10 — 
Мультиплікаційні фільми. (М). 
16.00 — «Гамі на льоду» Му
зичний калейдоскоп. (М).' 17.10
— Телевізійні новини. (М). 17.20 
«Циліндр і віяло». Концерт. 
(М). 18.30 — «Чи була Єва?». 
Телевізійний спектакль (М). 
19.50 — «Пошта «Голубого вог
ника». (М). 20.30 — Програмі 
«Час». (М). 21.15 — Художній 
фільм «Та, що біжить по хви
лях». (М). 22.50 — «Музичний 
маяк». (М).

• ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

ПОНЕДІЛОК, 1 січня 1908 р.

10.00 — Мультиплікаційні філь
ми. (М). 10.30 — Для дітей.
«Приходь, казко!». (М) 11.00 — 
Новорічний концерт. (Братісла- 
ва). 12.00 — Для школярів, 
«Спорт за нотами». (НДР). 14.05
— Для школярів. «Казка про
Царя Салтана». (М). 15 10 —
Мультиплікаційні фільми. (М). 
Ю.ОО — «Гама па льоду». Му
зичний калейдоскоп. (М). 17.|ф
— Телевізійні новини. (М). 17.20
— «Циліндр і віяло». Концерт. 
(М). 18.30 — «Чи була Єна?» 
Телевізійний спектакль (М). 
19.50 — «Пошта «Голубого вог
ника». (М). 20.30 — Програма 
«Час». (М). 21.15 — Кінопро- 
грама.

БК 00724. Індекс 01107. Друкарня Імені Г, М. Димитрова обласного управління по пресі, м.
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

Кіровоград, вул, Гліики, 2. Зам. № 6592. Тираж 32100.


	856-1p
	856-2p
	856-3p
	856-4p

