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МОСКВА. (ТАРС). Тут, у Кремлі, 
8 грудня почала роботу друга сесія 
Верховної Ради СРСР восьмого 
скликання.

На роздільних засіданнях Ради 
Союзу І Ради Національностей бу
ло затверджено порядок денний 
сесії:

1. Про Державний план розвит
ку народного господарства СРСР 
на 1971 рік.

2. Про Державний бюджет СРСР 
на 1971 рік І про виконання Дер»

-

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

„ЛУІІОХОД-1“
! ПОЧАВ
) ВИКОНАННЯ

-! ПРОГРАМИ

! ДРУГОГО
! місячного 

дня
я—мкимпчмм. і і і ііг■■■ — їїиі -гя*

РАДИ СРСР

жавного бюджету СРСР за 1969 
рік. ‘

3. Про проект Основ водного за- . 
конодавства Союзу РСР I союзних 
республік.

4. Про затвердження Указів Пре- ( 
зидії Верховної Ради СРСР.

Потім відбулося спільне засі
дання обох палат Верховної Ради 
СРСР. Депутати І численні гості 
бурхливими, тривалими оплесками 
зустріли появу в ложах керівників 
Комуністичної партії і Радянського 
уряду.

8 грудня 1970 року на 
Місяці в районі Моря 
Дощів настав місячний 
день і автоматичний апа
рат «Луноход-1» почав 
новий етап активної ро
боти.

До цього під час місяч
ної ночі, яка тривала з 24 
листопада по 8 грудня, 
самохідний апарат «Луно
ход-1» перебував у неру
хомому стані, але прила
ди і системи, розміщені в 
його приладовому відсі
ку, продовжували функ
ціонувати. За цей період 
а автоматичним апаратом

було проведено два 
сеанси радіозв’язку, в хо. 
ді яких було одержано 
телеметричну інформа
цію, що свідчить про 
нормальні режими, стан і 
функціонування всіх його 
систем.

При температурі на по
верхні Місяця нижчій від 
мінус 130 градусів за 
Цельсісм у приладовому 
відсіку місяцехода з не
значними коливаннями 
зберігалась температура 
близько плюс 15 градусів 
зе Цельсісм. Пітримання 
заданого температурного

З доповіддю «Про Державний 
план розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1971 рік» висту
пив заступник Голови Ради Мініст
рів СРСР, Голова Держплану СРСР 
Депутат М. К. Байбаков.

У цьому році, сказав він, наша 
країна добилась успіхів у розвитку 
всіх галузей народного господар
ства. Це дало змогу забезпечити 
виконання і перевиконання зав
дань плану на 1970 р. Всі союзні 
республіки і промислові міністер
ства успішно виконують завдання 
Державного плану.

Значних результатів досягли 
трудівники села. В цьому році 
зібрано добрий урожай зернових І 
бавовни. Збільшились виробництво 
та заготівлі іниих сільськогоспо
дарських продуктів. Валова про
дукція сільського господарства 
вросте приблизно на 6,5 процента, 

(Закінчення па 2-й сюр.).

ЗАВТРА—ВИБОРИ
НАРОДНИХ СУДДІВ

режиму забезпечувалося 
спеціальним ізотопним 
джерелом тепла, що на
гріває газ, який циркулює 
в корпусі місяцехода.

Таким чином радян
ський автоматичний апа
рат успішно виконав про
граму місячної ночі в 
умовах космічного ва
кууму і низьких темпера
тур.

5 і 6 грудня в Крим
ській астрофізичній об
серваторії Академії наук 
СРСР було проведено

(Закінчення на 2-й стор.),

Напередодні виборів народних суддів особливо 
людно в агітпунктах. Виборці ще раз перевіря
ють свої прізвища в списках? знайомляться з біо
графіями кандидатів. Допомагають їм чергові по 
агітпункту.

НА ФОТО: завідуючий агітпунктом виборчої 
дільниці № 24 міста Кіровограда М, 1. Луппа бе- 
сідуе з секретарем виборчої дільниці В. Д. Хо- 
рошко та черговою — комсомолкою Євгенією 
Бєлановою.

Фото А. Печенюка.

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ТИЖДЕНЬ ДРУЖБИ МОЛОДІ
КАЇР, 10 грудня. Кор. ТАРС 10. Трушин передає: У Каїр

ському університеті вчора відбулось відкриття Тижня дружби 
молоді СРСР і ОАР. В університетському залі імені Гамаль 
Абдель Насера зібралось кілька тисяч арабських студентів, 
учнів, робітників і фелахів.

У почесній президії — віце-президент ОАР Хусейн Аш Ша- 
фії, заступник прем'єр-міністра Шааруї Гомаа, міністр у 
справах молоді Сафі Ед-Дін Абу Аль-Ез, перший секретар ЦК 
організації соціалістичної молоді ОАР Муфід Шехаб, глава 
радянської молодіжної делегації перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельннков.

Після урочистого виносу на сцену Державних прапорів Ра
дянського Союзу І Об’єднаної Арабської Республіки з віталь
ним словом виступив перший секретар ОСМ Муфід Шехаб, 
який від імені багатотисячної соціалістичної молоді Єіипту 
вітав посланців Ленінського комсомолу.

З вітальним словом-відповіддю виступив. Є. М. Тяжельнн
ков. Ми, сказав керівник радянської делегації, з великим за
доволенням можемо констатувати, що дружне співробітни
цтво між ВЛКСМ і ОСМ міцніє і розвивається. Молодь Ра
дянського Союзу і ОАР вносить великий вклад у справу бо
ротьби за досягнення єдності антиімперіалістичних сил в 
усьому світі.

14 грудня розпочинається на Кіровоградіцині На
родний фестиваль українських фільмів, присвячений 
XXIV з’їздові КПРС та XXIV з’їздові КП України.

Перед вами вгорі—кадр із фільму «Сева
стополі.» (сценарій В. Потейкіна, режисер 
В. каков). Цей фільм — екранізація од
нойменної повісті О. Малишкіпа про події 
1017 року в Севастополі, про шляхи Інтелі
генції в революції.

Праворуч - кадр Із публіцистичного

фільму про торжество пропагандистських 
Ідей у світі «Роздуми про сучасника». 
(Сценарій В, Кузнецова, режисер Л, Удо
венко).

З цими фільмами ви познайомитеся під 
час фестивалю.

ВІД центрального комітету КПРС, ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 
і РАДИ МІНІСТРІВ СРСР ' - Я Я)

навальний Комітет КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Ра-

А-У- ! СРСР, Я.М

ЦЕНТРАЛЬНИЙ

КОМІТЕТ КПРС

Герой Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської і Державних пре
мій, генерал-полковник інженерно-технічної служби, академік Ар- 
тем Іванович МІкоян,

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

СРСР

РАДА МІНІСТРІВ
СРСР

ПРЕС- 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
У ВАРШАВІ

ВАРШАВА, 9 грудня. 
(ТАРС). У Варшаві від
булася прес-конференція 
голови Ради Міністрів 
ПНР 10. Циранкевича і 
канцлера ФРН В. Бранд» 
та.

Ми поставили перед 
собою мету розв’язати 
проблеми, які залишили
ся нам у спадщину від 
минулої війни, заявив 
В. Брандт. Він відзна
чив, що підписаний у 
Варшаві польсько-захід
нонімецький договір 
створює умови для по
ліпшення.! розвитку від
носин між Польською 
Народною Республікою і 
Федеративною Республі
кою Німеччини.

Голева ради Міністрів 
ПНР Ю. Цпранкевич 
знову підкреслив зна
чення договору для обох 
країн, для справи миру 
і розрядки напруженості 
в Європі, для розвитку 
співробітництва між 
ПНР і ФРН. Він зазна
чив, що з підписанням 
договору відкрився но
вий етап у відносинах 
між обома державами. 
Ми здійснили історичний 
акт визнання післяво
єнної дійсності, сказав 
глава польського уряду, 
відкривши шлях до нор
малізації відносин між 
ПНР і ФРН.

Наприкінці 10. Циран- 
кевич і В. Брандт відпо
віли на запитання жур
налістів,
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Післязавтра на Кіровоградщині починається Народ- 
І1’нї фестиваль українських, радянських фільмів, при- 
сояченмй XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду І\П Ук
раїни. Пащ кореспондент зустрівся з начальником 
ооласніого управління кінофікації Володимиром 
іііакар овичсм ІЕРМЛНОМ і задав йому кілька пи
тань,

— В олодимире Макаровичу, розкажіть, будь ласка, 
ЯК п нашій області поставлена пропаганда і реклама 
кіно?

В. ЛІ. ГЕРМАІІ: — Передусім я дозволю собі замі
тити, що кожен захід не залучає стільки учасників, як 
демонстрування фільму. За неповний 1970 рік тільки в 
Кіровограді кіно відвідали 3,9 мільйона глядачів. А 
всього по області кіномережа обслужила 19 мільйо
нів глядачів. Цифри, вражаючі, правда? Приведу 
nie и такі дані. На початку п’ятирічки кожний житель 
обласного центру відвідав кінотеатр 16,7 раза (зви
чайно, це середня цифра), а в цьому році 20,4 раза. Я 
не можу зараз сказати, скільки за п’ятирічку продано 
жителям Кіровограда телевізорів, але ж вн не будете 
заперечувати, іцо тепер майже кожна сім’я має теле
візор. З ось при наявності такого суперника, як теле
бачення, кіно завойовує собі все більшу аудиторію! 
Га ще я яку — адже більшість глядачів — це молодь.

Комуністична партія довірила працівникам кіномис
тецтва велику справу. Своїми творами вони покликані 
виховувати радянську молодь в комуністичному дусі, 
сприяти зміцненню у неї марксистсько-ленінських пе
реконань, допомагати формуванню високих художніх і 
естетичних смаків.

Не буде перебільшенням сказати, що працівники української 
кінематографії успішно справляються з цим почесним дору
ченням лартії. Ну, а наше, працівників кіномережі, завдання— 
широко рекламувати твори радянського кіномистецтва. В міс- 
тах Кіровограді, Олександрії, Світловодську, Знам’янці ми 
встановили капітальні рекламні щити 1 стенди. В містах 1 
райцентрах у пас встановлено близько 400 щитів «Сьогодні» 
і «Незабаром», в сільській місцевості — 500 рекламних щитів 
«Сьогодиі»с

L_____ __  _ Таких посад, як пропаган-
7ZIT^^^^^^7ZZZZ!ZZZ!Z Дист к1но в обласному управ

лінні кінофікації і районних 
дирекціях кіномережі немає. 
Кіно в першу чергу повинні 
пропагувати комітети комсо
молу, установи освіти — ад
же це вони ведуть величезну 
роботу по вихованню молоді 
багатьма засобами, в тому 
числі і кіно. На жаль, я му
шу сказати, що міськкоми і 
райкоми ЛКСМУ слабо зай
маються пропагандою радян
ських фільмів. Треба, щоб 
перші секретарі міськкомів і 
райкомів ЛКСМУ завжди бу
ли па прем’єрах фільмів. 
Потрібно організувати мо
лодь на колективне від
відування І обговор е п н я 
кінокартини. Скоро ми 
будемо випускати на екрани 
новий твір «Красна площа». 
Це фільм про Володимира 
Ілліча Леніна. Там с над
звичайно хвилюючі кадри 
про тс, як Ілліч, приймаючи 
воєнну присягу, став в один 
стрій з рядовими солдатами.

Ленін — солдат, захисник Батьківщини! У фільмі закладена 
дуже висока ідея. Відвідання, обговорення фільму перетво- 
Р!,_Т!’Е” >' Цікавий захід для кожної комсомольської організа
ції. Ми з свого боку готові в будь-якій формі допомагати ко
мітетам комсомолу в пропаганді кіно. Скажімо. Кіровоград
ський міськком ЛКСЛІУ збере секретарів комсомольських ор
ганізацій в кінотеатрі «Мир». Ми покажемо їм нову кінокар
тину — нехай пропагують її. А хіба не можна було б тут же, 
п ооласяюму центрі, створити кіноклуб «Радянський патріот» 
або «Ра жянський спорт» (назви умовні). Члени клубу прово
дили б ; —2 рази в місяць засідання з переглядом і обгово
ренням фільмів «а військово-патріотичну, спортивну тематику 
I т. Д.

— Оскільки розмова йде в такому широкому плані, 
ТО ЧИ не могли б ви розповісти про деякі підсумки ро
боти обласної кіномережі за п’ятирічку?

В. М. ГЕРМАН: — За останні три роки у нас збу
довано три нових кінотеатри, 10 літніх кіномайданчи- 
ків на чотири з половиною тисячі посадочних місць. 
За п’ятирічку кількість посадочних місць в розрахунку 
на тися чу чоловік зросла на 12,3. В кількох райцентрах 
кінотеатри переобладнані під широкоформатні. Тепер 
широкоформатні фільми, крім жителів обласного 
центру, дивляться мешканці Олександрії, Світловод- 
ська, Бобрннця, Олександрівни, Новоукраїнки, Малої 
Виски.

В області діє 1032 кіноустановки, з них 917 — в селі. При
чому, половина сільських кіноустановок переобладнана на 
демонстрування широкоекранних фільмів, А це значно ско
рочує шлях кінокартини від студії до глядача.

Кіномеханіки працюють добре. 33 з них — відмінники 
кінематографії СРСР, 190 — ударники комуністичної праці, 
семеро — іиефи-кіномеханіки. В обласних, республіканських 
змаганнях наші кіііопрацівннкн, кінотеатри займають кращі 
місця.

— І останнє, Володимире Макаровичу, як працівни
ки кіномережі області готуються до відкриття Народ
ного кінофестивалю на Кіровоградщині?

В. М. ГЕРМАН-’ — Народний фестиваль україн
ських радянських фільмів на Кіровоградщині присвя
чується XXIV з’їзду КПРС і XXIV з’їзду КП Украї
ни. Це покладає на нас, кінопрацівників, особливу 
відповідальність. Адже демонструватимуться нові 
фільми. Я впевнений, що наші кіномеханіки добива
тимуться у Ці дні найвищої якості показу фільмів, 

’Вони посилять і пропаганду, рекламування кіно у ці 
дні. В усіх містах, райцентрах, селах, де будуть зу
стрічі з- кінойитцями, виготовлена реклама великих 
розмірів і виставлена на фасадах кінотеатрів, 
будинків культури, клубів, у найбільш люд
них місцях. Вона оповіщає про відкриття фестивалю, 
дні, години і місця зустрічей з режисерами, сценарис
тами, кіноакторами, назву фільму, який буде демон
струватись

З таким же змістом виготовлено резервні рекламні шити, 
які виставлено біля підприємств, установ, шкіл, правлінь кол
госпів, іи тваринницьких фермах, в тракторних бригадах, 
на перехресті вулиць. В багатьох містах І селах будуть роз
дані насе ленню запрошення, анотації, лібретто та інші малі 
форми реклами.

Коротше кажучи, ми, кіпопрацівники, докладемо 
всіх зусиль, аби фестиваль пройшов успішно, з участю 
пайшйр-ших верств населення, І старих і молодих ми 
запрошуємо. «Ласкаво просимо на наш чудовий 
фестиваль!»,

„Молодий комунар“-

(Закінчення).
Рік, що закінчується, знаменний 

славними трудовими перемогами, 
здобутими нашим народом • під 
керівництвом Комуністичної пар
тії. Продовжуючи ленінську вах
ту, радянські люди сповнені ріши
мості примножити досягнуте, гід
но зустріти XXIV з’їзд КПРС, Це 
яскраво виявляється у виступах 
депутатів на сесії Верховної Ради • 
СРСР, яка 9 грудня продовжувала 
обговорювати підсумки завер
шального року п’ятирічки, плани 
на наступний — 197.1 рік.

Чим же особливо примітний 
державний план 1971 року! До
повідачі і промовці, які виступа
ють у дебатах, одностайні в оцін
ці його головних завдань. Це на
самперед: підвищення ефектив
ності суспільного виробництва, 
дальше зміцнення матеріально- 
технічної бази сільського госпо
дарства відповідно до рішень лип« 
невого (1970 р.) Пленуму ЦККПР-С, 
прискорення науково-технічного 
прогресу 1 забезпеченая на цій 
основі високих темпів розвитку 
всіх галузей народного господар
ства і зростання добробуту радян
ського народу.

З аналізу, зробленого на сесії, 
чітко вимальовуються шляхи роз
витку радянської економіки.

Особливо велике значення на
дасться зростанню продуктивності 
праці в усіх галузях народного 
господарства- Це — вирішальний 
фактор піднесення економічної 
могутності країни. В 1971 році, як 
відзначалось на сесії, за рахунок 
зростання продуктивності праці 
мав бути одержано 87 процентів 
приросту промислової продукції, 
91 процент приросту будівельно- 
монтажних робіт.

Велику увагу в плані приділено

дальшому зміцненню матеріально- 
технічної бази сільського госпо
дарства. Передбачено широке ос
нащення колгоспів І радгоспів но
вою технікою. Поставка селу ма
шин збільшиться на 16,7 процента, 
а техніки для тваринництва — на 
22 проценти, відзначив, виступаю« 
чи на засіданні Ради Союзу, голе« 
ва Планово-бюджетної комісії

ПЛАНИ 
ПАРТІЇ— 
ПЛАНИ 
НАРОДУ
П. Я. Розенко. Виробництво Міне
ральних добрив збільшиться на 
11,7 процента.

Депутати діловито, з господар
ською турботою обговорюють 
цифри І положення документі* 
великого державного значення. 
Вишукуються шляхи найбільш ра
ціонального використання мате
ріально-технічних ресурсі* і на
родних коштів. Зокрема, знайде
но можливість збільшити план ре
алізації товарів у 1971 році на 
126 мільйонів карбованців. Це 
значить, що трудящі країни одер
жать набагато більше, ніж намі
чалось раніше, побутових холо
дильників, трикотажних, панчішно- 
шкарпеткових, парфюмерно-кос* 
метичних виробів, борошна вищо
го сорту і деяких інших товарів.

10 грудня у Великому Кремлів
ському палаці відбулося спільне

„ЛУПОХОД-1“ 
ПОЧАВ
ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ
ДРУГОГО 
МІСЯЧНОГО 
дня

(Закінчення).
експерименти по лазер
ній локації місячної по
верхні □ районі стоянки 
місяцехода, Наземною 
апаратурою було посла
но о бік Місяця і за
реєстровано чіткі відбиті

сигнали від встановлено
го на місяцеході лазер
ного відбивача, виготов
леного французькими 
спеціалістами.

9 грудня 1970 року з 
автоматичним апаратом 
«Луноходом-1» було про
ведено сеанс радіозв’яз
ку тривалістю близько 
однієї години, під час 
якого виконувались опе
рації по підготовці до 
нового етапу роботи. Со
нячна батарея була від
крита і встановлена щодо 
Сонця у положення, яке 
забезпечу« одержання 
максимального зарядно
го струму для поповнен-

«= Л ти. Людо, мабуть, в музичне училище? = 
як про вирішене говорили подруги.

Люда посміхалася. Не для всіх же музика стає 
фахом. А те, що володіє грою на фортепіано, 
стане потрібним я будь-якому колективі, 1 пішла 
в торгівлю.

Нині випускниця Кіровоградської школи № 24 
Людмила ІВАЩЕНКО одна з кращих продан- 
щиць гастронома № 100, вчиться на третьому кур
сі технікуму радянської торгівлі, оере активну 
участь в художній самодіяльності. Музика зна» 
добилася.

12 грудня 1970 року»- —... ■*

засідання Ради Союзу і Ради На
ціональностей Верховної Ради 
СРСР. Депутати роздільним голо
суванням по палатах одноголосно, 
під бурхливі оплески, прийняли за
кон про Державний план розвит
ку народного господарства СРСР 
на 1971 рік, Так само одностайно 
було прийнято закон про Держав
ний бюджет СРСР на 1971 рік.

У законі відбито темп нашого 
руху вперед. Показовими є цифри 
наступного зростання країни. Ось 
деякі з них. Національний доход, 
що буде використано на споживан
ня і нагромадження в 1971 році, 
зросте порівняно з 1970 роком на 
6,1 процента, продукція промисло
вості — на 6,9 процента. В першо
му році нової п’ятирічки реальні 
доходи на душу населення збіль
шаться на 4,7 процента, роздріб
ний товарооборот державної і коо- 
перативної торгівлі — на 6,4 про
цента.

Потім сесія розглянула проект 
Основ водного законодавства Сою
зу РСР і союзних республік. Після 
обговорення доповіді голови По- І 
стінної комісії по сільському ГОСПО. 
дарству Ради Національностей Вер- : 
ховної Ради СРСР депутата М. М. 
Борисенка, який виступив у цьому 
питанні, було прийнято новий для 
країни закон — Основи водного 
законодавств* Союзу РСР і союз
них республік. Верховна Рада по
становила надати йому чинності з 
1 вересня 1971 року.

Верховна Рада СРСР затвердила 
Укази Президії Верховної Ради 
СРСР і прийняла відповідні закони 
та постанови.

Друга сесія Верховної Ради 
СРСР восьмого скликання закінчи
ла роботу,

(ТАРС|.

ня запасу електроенергії 
в акумуляторній батареї.

З допомогою телефо- 
тометріа було передано 
на Землю панорами мі
сячної поверхні у місці 
стоянки самохідного апа
рата, а також зображен
ня Сонця, що сходить над 
горизонтом Місяця.

Під час чергового 
сеансу 10 грудня 1970 
року за командою з 
Центру далекого косміч
ного зв’язку був початий 
рух місяцехода. У ході 
переміщення по місячній 
поверхні апарат зробив 
також кілька поворотів. 
Телевізійні системи пере-

РЕЙДОВА БРИГАДА 
ОБКОМУ КОМСОМОЛУ 
В СТУДЕНТСЬКИХ 
ГУРТОЖИТКАХ

дали на Землю чіткі зо
браження місячного лвнд. 
шафту.

До програми дослід
жень входила і оцінка 
механічних властивостей 
місячного грунту.

В ході сеансу було 
одержано необхідні теле, 
метричні дані, які свід. 
мать про нормальну со> 
боту бортових систем 
місяцехода.

Керування місяцеходом 
продовжується Центром 
далекого космічн о -
зв’язку. Намічена прйгд' 
ма наукових дослідне?, 
і експериментів успішно 
виконується.

наприклад, такі: «Всім «У 
дентам взяти участь у в?9*' 
денні вечора. *|жс«*ижс-.’ 
і Т. Д. В тому, ЩО »Мй 
чата візьмуть участь у “Я* 
денні вечора, нав?«д * * 
никнуть сумніви. Питан«- . 
якому рівні? Отут і Д0®** 
було б записати: «Ми 
дентам взяти активну У« ' 
у підготовці вечора». Чи. с 
жімо. «Вечір відпочинку» 
дужках — «танці»). Ні«* 
варто б урізноманітните » 
вечори, спрямувавши їх 
зу в новому ВИХОВБОКУ 
пізнавальному руслі (х<Я. ~ 
важимо. Іноді молоді 
ся і потрібно просто ПОТЛЖ. 
вати). Подібні недоук 
наштовхують на дуиЯ-* 
студентські ради при . 
ні планів робіт мале 
ють запнтк студентів, а 
виключають з своєї п?4'1 
творчий момент.

В більшості гурте**' 
З початку навчально^0 
ку проведено ряд Л 
вих заходів. 3оХ^ 
майбутні медики з 
воградського 
прослухали лекції 
досягнення Р.^’И 
вчених у КОСМОСІ, Пр° ' 
передження ЗЛОЧИН . 
учні Олександр1**^ 
педагогічного 
стрілись з старим | 
вином К. Р. Ланту** 
машинобудівники — 
путатами обласної 

; депутатів трудящих.
і ретичну

«Партія і комсомо • 
вели учні коопар^’де«* 
Технікуму ЇМ. (-аЯ’ цмГ* 
них гуртожитках мЄ. 
ЮТЬСЯ потижневі '■'‘т

Т2ГЕ ЗРОБИМО відкрит- і 
тя, коли скажемо, що ‘ 

ідейно-виховна робота і 
серед студентської моло- ’ 
ді не обмежується стіна
ми вузу чи технікуму, 
поскільки більшість свого 
часу студент проводить 
за межами учбового за
кладу. Виховання май
бутніх спеціалістів поза 
лекціями є логічним про
довженням роботи адмі
ністрації, викладачів, ком
сомольської організації 
в учбовому закладі і яв
ляє собою комплекс за
ходів. розроблених ви
борними студентськими 
органами і втілених у 
життя завдяки активній 
участі юнаків і дівчат з 
гуртожитку, Тому раціо
нальному використанню 
вільного (поняття досить 
умовне) часу студента на
дається важливого зна
чення, що й спонукало 
рейдову бригаду обласно
го комітету ЛКСМУ пере
вірити роботу студент
ських рад в гуртожитках 
учбових закладів міста і 
області.

нетп..лНЛвС'1иним винятком, як 
бот\ гтІЄИО ПеРсВІркОЮ, ро- 
ВТЬся У'гі^2сь5Нх Рад ІІЛан.у- 
лекцій з?5£ч?аЧЄИО читаяня 
Рево попі а 1 3 ветеРаиамк 
викам« «НОГ<І Руху Та вередо- 
вЦпоч»Нк“‘РОТд"цт®а’ ВСЧОрН 
боку вс- >,!«’ К ,цо 3 ЧЬОГО не осЛлп..’ 6н ХаРазД» ХОЧ і 
носгей Гр«ЬСЯ без недореч- 
чених ' г>а ред заходів, намі- 

Радами, зустрічаються.
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„Молодий комунар“ 12 грудня ЇМО року.«=^

Д. ЦВЯТУРАЄВ

і

9 грудня в залі обласного 
управління сільського госпо
дарства відбулась IV облас
на конференція товариства 
охорони природи 1 сприяння 
розвитку природних багат
ств.

На конференцію з’Тхалнсь 
134 делегати. Прибули та
кож гості — старший ін
структор Українського това
риства охорони природи 
В. В. Полнчковськнй, відпо
відальний секретар Одесько
го обласного відділення то
вариства охорони природи 
А. В. Живнцькнй.

із ЗВІТНОЮ доповіддю про 
проведену роботу виступив 
голова обласного товариства, 
головний Інженер обласного 
управління лісозаготівель 
П. Ф, Харченко.

На конференції відзнача
лось, що в нашій області 
зараз о 140 тисяч членів то
вариства. Це майже кожен 
дев’ятий житель Кіровоград- в 
щинн. Працює сім секцій: й 
по охороні грунтів, зелених й 
насаджень, охороні фауни, « 
водних ресурсів, пам’ятників й 
природи, Вони проводять І 
велику роботу. Адже в нас 
нараховується 900 громад
ських інструкторів, 510 гро
мадських постів, з яких 296 
— в колгоспах і радгоспах.

У членів товариства вели
ке коло обов’язків. Найго
ловніші з них — збільшення 
зелених насаджень і тварин
ного світу.

С. ЮШИНА, 
відповідальний сек
ретар обласного 
відділення това
риства охорони при
роди.

НА КОНКУРС 
«ВУЛИЦЯ МОЯ»

рг/з

‘х. * - А
(Продовження. Початок В газеті некого дня ЮІО року, у перший спій приїзд до 

ча 10 гпупняї міста. Потім ще не раз Григорій Іванович бу-
‘ЮДЛИМ вав у ([аш0Му місТі. Виступав з доповідями у

Якщо звернути з Ленінської і пройти робітничому клубі заводу «Червона зірка», 
до заводу «Червона зірка», то на одно- Тепср там ™<>отмл 
му з корпусів побачимо меморіальну 
дошку, що нагадує про ті події, пові
домляв лаконічно, що саме там розмі
щувався арсенал Єлисаветградської 
Червоної гвардії. Одержавши зброю, 
робітники заводу ЕльвортІ шикувалися в 
колони і йшли в бій. В кінці січня 1918 
року разом з солдатами 657 Прутського 
полку і дев’ятої автомобільної роти 
вони перемогли гайдамаків. В Єлисавет- 
гроді була встановлена Радянська вла
да. Але ще довго бійцям революції 
довелося не випускати зброю з рук, бо
ронити завоювання Жовтня від різних

, банд батьків-атаманів.
«З сьогоднішнього числа БО процентів усіх 

членів професійних організацій і заводських 
комітетів об’являються мобілізованими для бо
ротьби з григор’ївщиною», — це з постанови 
конференції професійних спілок і заводських 
комітетів Єлнсаветграда, що була прийнята в 
липні 1919 року.

«... Відбулися загальні збори членів КП(б)У. 
Прийнята постанова направити в частини 
процентів членів партії з числа тих. хто 
не знаходиться в регулярних частинах», 
читаємо в пожовклих місцевих «Известиях» 
31 липня 1919 року.

Звідси, з реокому, робітники йшли 
тільки у бій з бандами, а й о села, несу
чи правду Ілліча. Лише в березні 1919 
року Єлисаветградський партійний ко
мітет направив у села повіту десятки 
комуністів.

їм

На фото: дві ліногравюри Із циклу «Щасливе материнство»,
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НА ПЕРЕХРЕСТІ МРІЇ

підсумки 
в кооперативному 
студенти Кірово- 

інституту сіль- 
внзна-

Ой

£5'1

Коли дивишся на ліногравюри викладача Кіровоградської 
дитячої художньої школи Людмили іващенко, то відразу 
відзначаєш композиційний спокій малюнків. І найголовніше, 
що, на нашу думку, притаманне творчому почерку молодої 
художниці — це замрія. Так. вона в усьому: в портретах 
ровесників, в пейзажних етюдах, в циклі «Щасливе мате
ринство» 1 т. д.

ції. Проте насторожу« не
задовільне відвідування 
їх студентами та учнями. 
Іноді членам студент

ських рад доводиться по 
^кілька разів «запрошува
ли» слухачів, хоч ніхто не 
здогадався поставити це 
питання на обговорення 
ради. Не хвилює і те, на
скільки грунтовно сту
дентська молодь працює 
над газетним матеріалом.
Ось діалог, який відбувся в 

>диій з кімнат гуртожитку 
2 Кіровоградського інститу

ту сільськогосподарського ма
шинобудування:

— Які відбулись події в 
житті нашої країни на цьому 
тижні?

?..
За рубежем?
?..
Газети виписали?

— Ні, ми ще нершокурсни-

— ‘ В Ленінській кімнаті в 
підшивки. Звертаєтесь до пиж.

— Звичайно.
— То все ж таки, що ново

го в країні і за рубежем.
_  ?,.
До речі, подібні діалоги 

характерні не тільки для гур
тожитку даного ’”СТНТУС71: 
Дивно ЩО Ие ІІе АУже хви "ю° членів студентських рад.

Хочеться звернути У“®ГУ.ва 
підшивки газет, які к?^рт‘х 

ської та <-------
* ської періодики 

рідкість.

>СЯ В ЛСНІНСЬпил. _£■>.?»« кутках Пф™""
— Центри««* 

Шодо республікая- 
овласяої 
діоди ки, ТО в<я,а 
А я ГУРТОЖИТКУ ,,е 

---------. ІОГТИТУТУ їм- дагогічного Ш } поіпарпа-

;|”пІЛШ»«^жГа"ГЗДИ»>>"'"''

і

повість новину піврічної дав
ності?

На студентські ради покла
дено багато обов'язків. Зо
крема. дотримання санітврно- 
го стану в гуртожитках. Кім
нати справляють приємне 
враження, за винятком тих, 
де через густу завісу цигар
кового диму важко *
щось розгледіти, 
лись, такі кімнати 
ток). Організовано 
на кращу кімнату, 
гуртожиток. Ллє іноді 
носить чисто формальний ха
рактер. Не говоримо вже про 
те, що при визначенні кращої 
кімнати враховується лише її 
санітарний стан (а успіш
ність. а участь у громадсько
му житті?). Так, вимпели пе
реможців гуртожитку педін
ституту зберігаються за сімо
ма комендантськими замками, 
не підбиваються 
змагання 
технікумі, 
градського ____ , _
госпмашннобудування 
чаюгь переможців тільки пе
ред значними датами.

Члени рейдової зустрі
лись ще з одним харак
терним явищем. В читаль
них залах, не дивлячись 
на ранній час, пусто. А в 
кімнатах за одним столом 
готуються до занять всі 
мешканці кімнати. У пер
шокурсників чи 
ще півбіди. А от 
потрапляєте в 
старшокурсників 
ного учбового 
то перед очима 
барикада з креслярських 
дошок, рейсшин і сувоїв 
ватману. Що це — свідо
ме «самообмеження в

взагалі 
(Обмови- 
— виня- 

змагання 
поверх, 

воно

медиків 
коли ви 
кімнату 
техніч- 

закладу, 
і постає-

площі» чи наслідок необ- 
ладнаності читальних за
лів?

Не останнє питання в сту
дентському житті — побут. 
Коли душова працює двічі на 
тиждень (один день для 
хлопців, другий — для дів
чат. як в гуртожитку педін
ституту), або ж зовсім не 
працює, як в гуртожитку мед
училища. коли несправні та
зові плити на кухнях, то на
вряд чи це сприяє навчально
му процесові. Не викликають 
захоплення у студентів і ціни 
та асортимент продуктів, які 
надходять до їхніх буфетів.

Наслідки перевірки сту
дентських гуртожитків 
виявили багато корисного 
в роботі студентських рад, 
і якщо про це мало зга
дувалось, то тільки тому, 
що хотілося загострити 
увагу на недоліках. Вони 
з’явились внаслідок того, 
що десь «не допрацюва
ли», щось не «продума
ли». Тож відкинемо цю 
заперечну частку «не», бо 
вона має таку силу, що 
іноді перекреслює про
роблену роботу взагалі,

РЕЙДОВА БРИГАДА: 
Г. КУЦЕВОЛ - заступ
ник завідуючого відді
лом шкільної та сту
дентської молоді обкому 
ЛКСМУ, О. МОРОЗ — 
Інструктор обкому 
ЛКСМУ, Б. КУМАН- 
СЬКИЙ — спецкор «Мо
лодого комунара». Всьо
го сім чоловік.

Зупиніться перед бібліотекою імені 
Крупської, що на розі вулиць Леніна і 
Декабристів, Вслухайтесь, І ви почуєте 
короткі, запальні промови перших ком
сомольців, що зібралися в цьому при
міщенні □ буремний 1919-й рік на орга
нізаційні збори.

Був березень. Він кинув під ноги проталини 
І вирізьбив па гілках перші бруньки. Від 
їх пахощів п’янило. А ще п’янкішим було 
почуття свободи. З уст Масленковського, Ост- 
ровського, Мошинського, Шульмана. Дикого, 
Поволоцького, Вейсбнша, Муравчнка та інших 
перших комсомольців ось-ось готовий був зір
ватися заклик: «Дайош світову революцію». 
Метушливий Париж і похмурий Лондон у їх
ній уяві вже здіймали червоні прапори. Та 
був важкий 1919-й, Вороже вогняне кільце, 
мов зашморг, стискало Країну Рад. Тож на 
перших комсомольських зборах відразу поста
ло питання: хто бажає на фронт?

сі відгукнулися всі», — згадує стара ком
сомолка т. Людмилова.

Вони вже бачили себе на коні із шаблюкою 
в шаленій атаці чи з гвинтівкою у дозорі. Та 
повітовий комітет комсомолу був невмолимий: 
«Послати в Червону Армію тридцять процен
тів членів Спілки. Решта залишається на міс
цях». Відрядили кращих з крайніх. П’ятдесят 
відрядили.

Решта вже в травні перейшла на казарме- 
ний стан, вступила до загону частин особливо
го призначення, бо до міста кралася банда 

/ Григор'сва.
«Комсомольцям не доводилося відпочивати 

ні вдень, ні вночі. Вісім годин працювали на 
підприємствах, а потім —• у повіткомі. Не раз 
нічну тишу порушували команди чергових, — 
згадує та ж т. Людмилова. — Комсомольці по
хапцем одягались, вибігали з приміщення, ши
кувались І. одержавши наказ, вирушали на 
охорону міста».

«Мы наш, мы новый мир построим», — 
тоді зринали то тут, то там над містом 
дзвінкі голоси.

Та не всім довелося новий світ буду
вати. У боях з григор’євцями 
Муравчик, 16-річний Шульман 
комсомольців...

загинув 
ще сім

I ВІДПО- 
пам’ят- 

ник вождю, І ви побачите сотні усміхне
них облич юнаків І дівчат, почуєте 
дзвінкий сміх малечі на каруселях, по
бачите живі квіти біля підніжжя пам’ят
ника. І ці нев’янучі квіти, І веселий го
мін — ще одне підтвердження всена
родної любові до Леніна і радості бут
тя.

Вслухайтесь уважно, і ви почуєте зно
ву ж розповідь про нелегкий шлях до 
сьогоднішнього щастя.

В 1917-му тут ще пе було парку. Тут був 
кавалерійський плац. Саме на ньому відбувся 
багатотисячний мітинг 7 травня 1917-го року. 
Більшовики — кронштадці. посланці Леніна 
Баранов І Лгапоп. гаряче, пристрасно роз'яс
нювали присутнім ленінські Квітневі тези.

Тут чутно було короткі команди І густі по
стріли, коли виник григор’євський заколот I 
коли вів у бій червоноармійпів Всеукраїнський 
староста Григорій Іванович Пстровськнй черв-

Завітайте до парку культури 
цинку Імені Леніна, де еисочить

ГЕРОЇ

ТВОРІВ-

ТРУДІВНИНИ

ЛАНІВ

Художнє зображення звитяжної праці І духовної краси 
трудівників лачів завжди стояло в центрі уваги україн
ських літераторів. На створення нових високохудожніх, 
ідейно значимих романів, нооістей, оповідань і художніх 
нарисів про сучасного сільського трударя, його великий 
внесок в справу будівництва комунізму спрямований рес
публіканський конкурс, який оголошено Комітетом по 
пресі при Раді Міністрів УРСР І Спілкою пньменннкІП 
України.

Конкурс на кращий прозопий твір про колгоспне селян
ство триватиме з грудня 1976 по січень 1973 року. Конкурс
ні твори мають відображати псі сторони багатогранного 
життя хліборобів, ставити І розв’язувати найрізноманіт
ніші проблеми сучасності, показувати розквіт соціалістич
ного ладу па сьогоднішньому етапі розпитку суспільства, 
зміни, що сталися в психології селянина під поливом ідей 
Комуністичої партії.



4 crnop „Молодий комунар** 12 грудня 1970 року.
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• ПІСЛЯ ВИСТУПУ 
«МОЛОДОГО 
КОМУНАРА»

„чий
ЦЕ

V ЗНАМ’ЯНЦІ на ву- 
* лиці Жовтневій 39 
міжз'їздівські роки ви
росло чудове спортивне 
містечко, прикрасою яко
го є спортивний зал. Цей 
факт зіграв неабияку 
роль у тому, що знам'ян- 
ські спортсмени примуси
ли говорити про себе не 
тільки за межами райо- 

Iобласті. Так, у 
році футболіс- 

мотива» стали
їй та володаря- 

області, а в 
ці — чемпіона- 
тесько-Кишинів- 
із'ниці та воло- 
ювозаснованого 
’ ДСТ «Локо- 
Завждн серед 
іершості облас- 
ідболісти.. Ви- 
і обласну аре- 
іолісти та бас-

легкоатлети

ЗА
ТРАДИЦІЄЮ

г 
•з непохитно дужим словом-пірності. 
На шибах зорі ранок синій креслять. 
Свидини плинуть о золотій завії.

шедисти,
|ри pOKJI при 
му залі діє ДЇЇ- 
гивна школа. 
І групах гар- 
є здоров’я та 
ь спортивну 
ть близько 500 
а юнок. Дехто 

! досяг непога- 
ртатів. Так, ви« 
тренера І. И. 

жа Сергій Гор- 
лодимир Кара« 
днмир Скляр,

Вячеслав Бурлака, Олек
сандр Крилов ввійшли 
цього року до складу 
збірної області з ганд
болу, футболісти А. Анд« 
рєєв запрошені до дуб
люючого складу «Зір
ки». А випускники шко
ли Ганна ГІрнма, Анато
лій Андреев, Микола 
Мищенко, Валентин Ло
бов, Микола Майдуков 
з спортом пов'язали 
своє майбутнє. Зараз 
воин навчаються на фа«

культеті фізвиховання 
Кіровоградського пед
інституту імені О. С. 
Пушкіна.

Вихованці Знам’ян« 
ської ДЮСШ спеціалізу
ються з футбола, волей
бола, баскетбола, ганд
бола, легкої атлетики. 
Не дивлячись на те, що 
більшість з них відві
дують спортивні секції • 
лише перший рік, кожен 
другий спортсмен шко
ли вже сьогодні має 
юнацький спортивний 
розряд. Наступний ру
біж — долання норма« 
тнвів вищих розрядів.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
ІІа знімку: внизу — тре

нер Петро Іванович Бога- 
теренко з групою легкоат
летів, вгорі — тренуються 
юні баскетболісти.

Фото автора.

Традиційний турнір найсильніших волейбольних 
команд області, присвячений Дню Радянської Консти
туції, фінішував. В змаганнях взяли участь представни
ки всіх спортивних товариств, крім спортсменів «Ло
комотива». Поза заліком виступали другі команди 
«Буревісника» і «Спартака».

Напруженими були поєдинки жіночих команд. І в 
жодному з. них спортсменкам не пощастило уникну
ти гіркоти поразки. Тільки різниця виграних і про
граних партій визначала місця. Першими були спорт
сменки обласної ради ДСТ «Авангард». Друге і третє 
місця поділили між собою волейболістки «Спартакао 
і «Буревісника».

Серед чоловічих команд найбільшу кількість набра
ли в турнірі спартакіеці (8). П’ять очок в «Буревісни
ка», третю сходинку зайняли авангардівці.

Високу майстерність продемонстрували команди, 
які виступали поза конкурсом. Лише на одне очко від 
призерів відстала, наприклад, друга команда «Спар
така», яка спроможна в майбутньому захищати честь 
області на республіканських змаганнях.

В. МІРВИЧ.

Ііжної літературної студії «Сівач» свій 
у приніс десятикласник Кіровоградської

ілен обласного літературного об'єднання 
ткуючого поета його природний поетич- 
їв на суттєвих вадах-у віріиах. Дійсно, 
цювати на ниві майстерності. Подекуди 

[іності. Крім того, Віктор ще мало надає

чі» Лариса Черненко, Володимир Бон

ів двома поезіями Віктора Куценка, які 
пні.

Калини вибух, ніби Ваші мрії,
ІЦо по весні розкриленііі воскреснуть, 
...А сум зрнна лелечими ключами,
Той сум. що згадку й пісню розбудив..,

СОНЯЧНИЙ ЕСТАМП
Сонцем мальований день.
Сонцем мальована радість.
Сонцем мальована мати — 
Сонцем дитячих пісень.
Сонцем мальована вишня
В світлім вогні біля хати,
Сонцем мальована пісня — 
Прапор дзвінких доріг.
Сонцем мальовані вікна...

Віктор КУЦЕНКО.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК. 14 ГРУДНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 16.30 - 
«До світла». (Львів). 17.00 — 
«Сонячне коло». (К). 17.40 — 
Телевісті. (М). 18.00 — Респуб
ліканська фізико-матсматнчна 
школа. (К). 18.30 — Молодіжна 
програма «Погляд». (К). 19.10
— Урочисте відкриття Народ
ного фестивалю українських 
радянських фільмів на Кірово- 
градщині. (Кіровоград). 19.50— 
Телефільм. (Кіровоград). 20.30
— Програма «Час*. (М). 21.00
— Кінопанорама. (М). 22.30 — 
Концсрг-нарнс. «Співає Е. Яро- 
цька». (К). 23.10 — Телефільм. 
«Київська осінь». (К). 23.30— 
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.10 - 
«Наші прем’єри». В. Олександ- 
ров. «Лутугін», Телеспектакль, 
(Донецьк),

19.30 — Телефільм. (Кірово
град). 19.40 — Партія — наш 
рульовий. Художній фільм «Ко
муніст», (К). 21.30 — «Кроки 
п’ятирічки». Виступ першого 
секретаря Кіровоградського 
обкому партії М. М. Кобильча- 
ка. (Кіровоград). 21.40 — Про
грама «Час». (М). 22.10 — Кон
церт Академічного російського 
народного оркестру ім. Осипо
ва. (М). 23.10 — Тележурнал
«Золоті ключі». (Львів). 23.50— 
Телевісті. (К).

тану. (М). 12.45 — Художній
фільм. (Кіровоград). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — Мульт» 
фільм. «Страшний звір». (К), 
18.15 — «Кроки п’ятирічки»« 
Інтерв’ю 3 міністром зв’язку. 
УРСР Сіньченком. (К). 18.30—« 
«Світ соціалізму». (М). 19.00 -« 
Урочисті збори, присоячі-н^ 
200-річчю з дня народження 
Бетховена. В перерві — про
грама «Час». (М). 22.00 -е 
Міжнародна товариська зустр іч 

-------- СРСР. (Праі

СЕРЕДА, 16 ГРУДНЯ. ПЕР- 
І11А ПРОГРАМА. 11.00 - Теле- 
вісті. (К). 11.10 — Фільм-кон- 
церт. (К). 11.35 — Шкільний
екран. Історія для учнів 8 — 10 
класів. «Основні напрямки за
хідноєвропейського живопису 
кінця I8.ro початку 19-го сто
літь. (К). 12.15 — «Наукова з хокея. ЧССР
карта країни». Наука Узбекис- га). 23.45 — Телевісті. (К),

ВІВТОРОК. 15 грудня. ПЕР- 
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Нови
ни. (М). 10.15 — Для школярів 
«Турнір умілих». (М). 11.00 — 
На допомогу школі. Художній 
фільм «Дубровськнй». (М), 
12.20 — «Рік народження 1970». 
(М). 12.50 — «Всі симфонії
Бетховена». Восьма симфонія, 
(НДР). 13.35 - Телевісті. (К). 
16.50 - Новини' (,М). 17.00 -
Концерт. (Кишинів). 17.30 — 
Міжнародна програма. До 
ІО-річчя Декларації ООН про 
надання незалежності коло
ніальним країнам і народам. 
(М). 18.00 Програма передач, 
(Кіровоград). 15.05 — Наші 
оголошення. (Кіровоград). 18.10 
— Інформаційна прог рама 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.30 — «Ленінський універси« 
тет мільйонів». (М). 19.00 — 
Музичний салон. (Кіровоград),

Т. 8. о. редактора А. КРЯТЕНКО. г

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

(« ДьНаША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, аул. Луначарськото, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту — 2-45-35, решти відділів—2-45-36.

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

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 
ГАЗЕТ І ЖУРНАЛІВ

ПРИ ОДЕРЖАННІ У ПОШТОВИХ ВІДДІЛЕН
НЯХ ЗВ'ЯЗКУ, ЛИСТОНОШ, ГРОМАДСЬКИХ 
РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ ПРЕСИ КВИТАНЦІЙ АБО 
АБОНЕМЕНТІВ НА ВИПИСАНІ ВАМИ ГАЗЕТИ 1 1 
ЖУРНАЛИ НА 1971 РІК, ПРОСИМО ВАС СТА- 
РАННО ПЕРЕВІРИТИ НАЗВУ ВИДАННЯ, ЯКЕ] 
ПЕРЕДПЛАТИЛИ, НА ЯКИЙ СТРОК, СВОЮ АД- ’ 
РЕСУ, НАЗВУ ВУЛИЦІ, НОМЕР БУДИНКУ й 
КВАРТИРИ.

Пам’ятайте, будь-яка неточність у вашій квитанції 
чи абонементі може викликати плутанину, стати при
чиною несвоєчасної доставки вам передплачених* 
видань. При виявленні будь-якої неточності у вашій 
квитанції або абонементі, негайно повідомте про це 
відділення зв’язку. і
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