
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ.

орган іого обкома лксмч

^V?55U79nV « ЧЕТВЕР, 27 грудня 1973 року • >а2кОп.

„Союз-із“: політ завершено
ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

26 грудня 1973 рону після закінчення 
робіт на борту корабля «Союз-13» кос
монавти товариші Климук Петро Ілліч і 
Лебедев Валентин Віталійович поверну
лися на Землю. Об 11 годині 50 хвилин 
за московським часом спускний апарат 
космічного корабля «Союз-13» здійснив 
м’яку посадку на території Радянського 
Союзу за 200 кілометрів на південний 
захід від міста Караганди.

Медичне обслідування показало, що 
стан здоров'я космонавтів після призем
лення добрий.

У ході восьмидобового орбітального 
польоту проведено різноманітні науко
во-технічні дослідження і експерименти.

За допомогою системи телескопів 
«Орион-2» одержано спектрограми зі
рок у різних сузір’ях в ультрафіолетово
му діапазоні.

Під час польоту проводилися спектро- 
графування і багатозональна зйомка ді
лянок земної поверхні з метою вивчен
ня природних утворень на території Ра
дянського Союзу в інтересах народного 
господарства.

За програмою медико-біологічних до
сліджень з використанням апаратури 
«Левкой» вивчались особливості крово
обігу головного мозку в різних стадіях 
періоду адаптації. В умовах невагомості 
за допомогою системи «Оазис-2» дослід
жувались можливості одержання білко
вої біомаси.

При виконанні наукових експеримен
тів опрацьовувались удосконалені при
лади і методи орієнтації, які забезпечу
ють високу точність наведення теле
скопів;

На всіх етапах польоту системи кораб
ля «Союз-13» і встановлена на його бор
ту наукова апаратура працювали нор
мально.

Політ корабля надійно забезпечувався 
засобами наземного командно-вимірю
вального комплексу, який включає в се
бе вимірювальні пункти, розташовані на 
території Радянського Союзу, і науково- 
дослідні судна Академії наук СРСР. Да
ні, одержані в ході польоту, обробляю
ться і вивчаються.

НАГОРОДА — 
САМОДІЯЛЬНИМ 
АРТИСТАМ

Наш народ любить піс
ню. Вона уквітчує його 
свята, закликає на трудові 
звершення, робить життя 
ще красивішим.

В Олександрівці хоро
вий спів має давні тради
ції. Ось чому багато робіт
ників і службовців рай
центру стали учасниками 
самодіяльного народного 
хору при районному Бу
динку культури, яким ке
рує В. М. Савустьяненко.

За заслуги в розвитку 
народного самодіяльного 
мистецтва та активну участь 
у Республіканському фе
стивалі самодіяльного ми
стецтва, присвяченому 
50-річчю утворення СРСР, 
хор нагороджено Грамо
тою Президії Верховної 
Ради УРСР.

Днями заступник голови 
облвиконкому Є. М. Чаба
ненко вручила аматорам 
грамоту.

К. ПІДЛІСНИЙ.

* Завершуємо 
^^/ВИРІШАЛЬНИЙ

На два місяці 
раніше

Випереджати час стало нормою трудового розпо
рядку в комсомольсько-молодіжній бригаді шостого 
цеху Кіровоградського заводу радіовнробів. Тут бо
ротьба за високі проценти иормовиробітку щозміни 
йде паралельно з боротьбою за високу якість про
дукції. В завком комсомолу нещодавно бригадир 
Світлана Пахомова представила соціалістичні зобо
в’язання колективу, який вона очолює, на четвертин 
рік п’ятирічки. В основу їх члени бригади поклали 
хорошу професійну майстерність, вміння ощадити час 
і матеріали. їх зустрічний комсомольський — вироб
ничий план наступного року виконати на два місяці 
раніше строку, до 7 листопада 1974 року.

О. КАРІЙ КО.
м. Кіровоград.

ПОПРАВКА
Хороший настрій у чле

нів комсомольсько-моло
діжного колективу трак
торної бригади колгоспу 
імені Кірова. Робочий рік 
ми закінчуємо успішно. 
Зернових на площі 790 гек
тарів при зобов’язанні 29,3 
центнера з гектара вирос
тили і зібрали по 30,6 
центнера. Підвищили і 
врожайність озимої пше
ниці. І ось результат — зі
брали її по 32,5 центнера з 
гектара при зобов'язанні 
30,3 центнера на площі в 
550 гектарів.

На недавніх комсомоль
ських зборах групи, зва
живши свої досягнення і 
можливості, ми прийняли 
зустрічний план на 1974

ДО ПЛАНУ
рік. Пункти наших зобо
в’язань значно вищі цьо
горічних досягнень. Якщо 
в 1970 році на кожен ета
лонний трактор давали 
слово виробити по'1822 
гектари умовної оранки, то 
в наступному вирішили 
довести цей показник до 
2100 гектарів. У своїх силах 
впевнені — у нас дванад
цять механізаторів першо
го класу, чотирнадцять — 
другого класу, зараз всі 
відвідуємо курси профе
сійного навчання.

В. ШАФРАНСЬКИЙ, 
групкомсорг, тракто
рист.

Колгосп їм. Кірова, 
Бобрнпецького району,.

■ч

Вручення Туркменській PCP 
ордена Дружби народів

Туркменській PCP вручено орден Дружби народів. Цій події було присвя
чене спільне урочисте засідання Центрального Комітету Компартії Туркмениста
ну і Верховної Ради Республіки, яке відбулося 25 грудня в Ашхабзді.

З величезним піднесенням учасники урочистого засідання обрали почесну 
президію в складі Політбюро ЦК КПРС на чолі з Генеральним секретарем 
ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнєвим.

На засіданні з промовою, яка не раз переривалась тривалими оплесками, 
виступив член Політбюро ЦК КПРС, голова ВЦРПС О. М. Шелепін.

Він оголосив Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагородження Турк
менської PCP орденом Дружби народів і прикріпив орден до прапора рес
публіки.

Промову-відповідь виголосив перший секретар ЦК КП Туркменистану М. Г« 
Гапуров. '-

З словами сердечної і глибокої вдячності Комуністичній партії і Радянській 
державі звернулись промовці, які виступали на засіданні.

Учасники урочистого засідання з величезним піднесенням прийняли віталь
ний лист Центральному Комітетові КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Раді 
Міністрів СРСР. . . ' ■

, (ТАРС). : ,

СЕКРЕТАР парткому Олексан
дрійського електромеха

нічного заводу Анатолій Васи
льович Радзієвський запрошу
вав по телефону:

— Приїздіть до нас, бригада 
монтажників цеху металокон- 
струкцій, яку очолює Лав- 
ренко, новий рекорд встано
вила.

До рекордів на підприєм
стві звикли, але цього разу до
сягнення бригади виявилося 
дійсно особливим. Для мета
лургійної і хімічної промисло
вості країни монтажники в ли
стопаді виготовили 50 метале
вих шаф для станцій керу
вання. З початку року майже 
тисячу. Кожний член бригади 
дав майже дві норми за зміну. 
За десять з половиною місяців 
колектив виконав зобов’язання 
третього, вирішального року 
п’ятирічки.

... Гуркотів потужний прес. 
Комсомолець Віктор Руденко 
ледве встигав виймати з-під 
штампа акуратно зігнуті у рам
ку кутники. Подавав їх хлоп
цям, які торцювали деталі на 
точилі, вправно припасовували 
до бокових кришок.

—• Проводимо заготовку де
талей, — пояснює Микола Лав- 
ренко. — До кінця року до

датково до плану вирішили ви
готовити тридцять шість станцій 
керування. Частина з них при
значена для Індії. Приємно, що 
для дружніх економічних зв’яз
ків між Радянським Союзом та 
Індією працюємо і ми.

Після паузи Микола Мико
лайович додав:

— За підсумками соціаліс
тичного змагання третього 
кварталу наша бригада зайняла 
перше місце. Думаємо утрима
ти першість до кінця року. 
Але працювати можна значно 
краще.

Бригадир протягнув аркуш 
паперу, густо списаний цифра
ми. Мою увагу привернули дві: 
ЗО і 48. Перша означала скіль
ки бригада переробляє тонн 
металу за місяць, друга — не
раціонально використаний час 
на доставку металу із складу. 
Транспортувати його в цех до
водиться власними силами. На 
це втрачено 48 людино-годин. 
Є над чим замислитись, навіть, 
коли ходиш в числі перших.

Успіх в роботі, успіх постій
ний... Чим же він забезпечує
ться? З таким запитанням звер
нувся до економістів і норму
вальників цеху металоконструк- 
цій. У відповідь:

— Очевидно, старанністю в 
роботі, — відповіли.

РЕКОРДИ СТАЮТЬ НОРМОЮ
• БРИГАДУ ОЧОЛЮЄ КОМУНІСТ

Ця риса характеру колективу 
від бригадира пішла. Але чіт
кість і злагодженість у роботі 
залежала від іншого — від си
ли особистого прикладу. Ми
кола Миколайович Лавренко 
для молоді є у всьому взір
цем.

— В бригаді дванадцять мон
тажників, — продовжує брига
дир. — Я працюю тут вісімнад
цять років. А це покладає на 
мене, як на ветерана, особливу 
відповідальність. Свій досвід і 
знання охоче передаю молоді. 
Здається, ще зовсім недавно 
прийшли в нашу бригаду Во
лодимир Шинкаренко і Вале
рій Глущенко. Звичайно, нелег
ко працювати в колективі, де 
розписані не тільки година, а 
майже кожний рух монтаж
ника. Зараз Володя і Валерій 
класні спеціалісти і не посту

паються в роботі перед вете
ранами.

ЗАДУМАВСЯ Микола Ми
колайович. Напевне при

гадав і свої двадцять років, 
коли вчився в учбовому загоні. 
Спочатку був стерновим-сиг- 
нальником на підводному чов
ні. Потім — мічманом.

Сім років плавав М. М. Лав
ренко на підводних човнах. За 
успіхи в бойовій і політичній 
підготовці нагороджений ме
даллю Ушакова, значком «Від
мінний підводник», іменним го
динником командуючого фло
том.

Чимало минуло років відтоді. 
Але, здається, що Микола Ми
колайович і зараз знаходиться 
на човні, який іде точно за
даним курсом. Тепер — кур
сом мирного життя.

— «Не старіють душею вете
рани». Ці слова з пісні, немов 
би про нашого Миколу Мико

лайовича, — сказали його ви
хованці.

Колектив, керований кому
ністом, кавалером ордена Тру
дового Червоного Прапора 
М. М. Лавренком, — один з 
кращих на заводі. Минулого 
тижня бригада висунула свій 
зустрічний план на перший 
квартал: завдання виконати на 
два тижні раніше строку, ви
дати продукції понад план на 
1200 карбованців, годину не 
тиждень працювати на заощад
женій електроенергії, стиснуто
му повітрі.

Е. ЯРУШОК.

На фото (зліва направо): 
В. Глущенко В. Руденко, М. Лав
ренко після закінчення зміни. 
В особистий рахунок бригади 
записано ще три шафи, виго
товлених понад завдання.

Фото В. Ковпака.
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Продовжуємо розмову «Початок біографії»

ДОВІРУ- 
ЗАВОЮЙ

Дзвоник, що востаннє 
пролунав у Голованівсько- 
му СПТУ № 8, сповістив 
про початок трудового 
життя. І ось я, новоспече- 
ний тракторист, приїхав у 
колгосп імені Енгельса Но- 
воархангельського району 
сповнений надій. Бо ще з 
дитинства мріяв про ва
желі трактора, з дитинстаа 
заздрив механізаторам.

Та на новому місці зу
стріли без онтузіазму. Не 
давали техніки. І це обра
жало, тому що училище я 
закі ічив відмінно. Втім, 
після довгих вагань брига
дира отримав роботу за 
фахом.

Але зараз цілком розді
ляю думку тих людей, які 
вважають, що молодому 
механізатору не варто че
кати якогось особливого 
прийому на новому місці 
роботи. Спершу треба за
рекомендувати себе, пока
зати своє вміння. Адже

СТАРІШІЇ! ІСТОРІЇ
ь ВІДКРИЛАСЬ ХУДОЖНЯ ВИСТАВКА, ПРИСВЯЧЕНА ЗО-РІЧЧІО 
’ ЗВІЛЬНЕННЯ м. КІРОВОГРАДА ВІД ФАШИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ

В січні наступного року Кіровограді 
Відзначатимуть 30-річчя звільнення 
свого міста від німецько-фашистських 
загарбників. Цій даті присвячена ви
ставка робіт художників, яку позавчора 
відкрито в художньому салоні Кірово-

ЗА ДОПОМОГОЮ 
НІМЕЦЬКИХ ДРУЗІВ
На початку доп'ятої п’яти

річки Алма-Атинська килимо
ва фабрика біліли ніж па де
сять процентів збільшила ви
пуск продукції. На кінець цьо
го року намічено дати 467 
тисяч квадратних метрів кили
мів, на 60 тисяч більше ми
нулорічного.

Такий ріст виробництва 
став можливим дякуючи тех
нічному переозброєнню під
приємства. яке здійснилося за 
допомогою машинобудівників 
із Німецької Демократичної 
Республіки.

Друзі Із НДР надіслали ал
маатинцам також декілька 
верстатів «ПС» для випуску 
килнмЦ «палас».

На знімку: контролер ОТК 
Алма-Атннської килимової 
фабрики Ольга КАЧПСОВА І 
майстер Валентина ЩІКІНА 

Фото І. ВУДНЕВИЧА. 
АПН.

ім’я хлібороба —• почесне 
і відповідальне. Доведи, 
що ти гідний цього ймен
ня, — тоді тобі і вклоня
ться односельчани.

Дуже зараз задоволе
ний своею роботою. Ви
робничі завдання виконую 
і перевиконую, влаштовує 
і зарплата. У нас хороша 
комсомольська організа
ція. Маю комсомольське 
доручення. Розраховува
тись? Ні, не хочу.

Н. СТЕЦЕНКО.
с. Солдатське, 
ІІовоархангсльськоіо 
району.

градськнх виробничих майстерень Ху
дожнього фонду УРСР.

На виставці представлені живопис, сиульп- 
тура, зокрема, роботи Б. Домашние, О. Лог- 
вннюка, М. Надєждіпа, Л. Бондаря, П. Ве- 
лігурського, А. Мацієвського та ін.

— Нинішня виставка, — сказав за
ступник начальника обласного управ

В руках—робітнича 
перепустка

Одна з відповідей на анкету «По
чаток робітничої біографії* прозву
чала як тривожний сигнал. Писала 
колишня випускниця Олександрій
ського індустріального технікуму 
Наталка Китаєва. Вова, пропрацю
вавши два роки в Ставрополі за на
правленням технікуму, повернулась 
додому в Олександрію. Але дівчині 
не вдалось влаштуватись на роботу 
за фахом.

Редакція ознайомила з цим лис
том Олександрійський міськком 
комсомолу і попрохала допомоги 
Наталці. І ось нещодавно одержали 
звістку: Н. Китаєва вже працює на 
фабриці діаграмних паперів.

ління культури тов. Ярош, — ще раз 
свідчить про те, що художник» не 
стоять осторонь життя, що їх твори 
піднімають глибокі проблеми.

На відкритті виставки булп присутні 
завідуючий відділом пропаганди і агі
тації Кіровоградського міськкому Ком
партії України А. І. Ніцой та перший 
секретар міськкому комсомолу М. К. 
Склянйченко.

Б, КУМАНСЬКИИ.
м. Кіровоград.
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СКІЛЬКИ КРОКИ 
ДО МЕТІ?
• ВЕЧІР У ТЕХНІКУМІ 

РАДЯНСЬКОЇ ТОРГІВЛІ
Успіху досягають цілеспрямовані. Тільки 

гой, хто обрав у житті доступну ціль і не 
губить її У дріб’язку буднів, хто прагне 
до неї через усі перешкоди, не рахуючись із 
силами, ЗУМІЄ лишити після себе помітний 
слід на землі. Чи тоннами видобутого ву
гілля, чи золотими врожаями пшениці, чи 
радістю, пробудженою в людях.

Вечір, про який ітиме мова, багатьох, нев 
не, навернув на ці роздуми. Бо вже назва 
нагадувала його учасникам про їх мету, 
а хід _ показав кожному, наскільки набли
зився він до неї. Звався вечір «Чи готовий 
ти стати за прилавок?*, учасниками його 
були учні технікуму радянської торгівлі.

Зал то вибухав аплодисментами, то схвильо
вано завмирав у напруженому чеканні, то розча
ровано зітхав, щоб за кілька хвилин знову бурх
ливо вітати своїх улюбленців. Звичайно, таку 
атмосферу можуть породити тільки змагання. ( 
вони справді відбувалися тут. Своїми знанням», 
вправністю мірялися дві команди другокурсни
ків — 23ПМ та 24ПМ груп.

Що повинен уміти продавець? Головні обоя’яз- 
кн зводяться до простого: завжди бути чемним, 
серйозним, витриманим, уміло вибрати яотрібнмі 
товар покупцеві, акуратно загорнути ного, пра
вильно підрахувати ціну, швидко І вірно зорісн- 
тудатися в будь-яких ситуаціях, у які може по
ставити працівника прилавку його професія. Усі 
ці вимоги І лягли в основу конкурсів, які право- 

іЛ^нлися на вечорі. На кілька годин актовий зал 
технікуму перетворився в імпровізований магазин, 
де відбувалися події упору справжньому торгі- 
вельному закладу. Оцінювало дії учасників кон
курсу суворе жюрі, до якого ввійшли досвідчені 
торгіпельники міста, викладачі технікуму, спів
робітники міськкому комсомолу. Але не менш 
суворими суддями були сотні болільників з усіх 
курсів, які переповнили зал. Кожен з нпх уже 

здобув певні знання в технікумі і міг би сам 
стати на місце учасників конкурсів. І хоча сим
патії багатьох одразу розділилися на «своїх» І 
«чужих», все ж оплески роздавалися з завидною 
об’єктивністю.

Виступати перед такою аудиторією не
легко. Але Люда Литвиненко. Наташа Ma- 
ковська, Люба Кіиша, Люба Андріяшев- 
ська. Ліда Немудра — члени команда 23ПМ 
групи з честю витримали екзамен за імпро
візованим прилавком. їх «магазин» виявив
ся дружнішим, організованіипім, веселішим, 
ніж у суперників. В результаті — командна 
перемога. Щасливі переможці поспішили 
поділитися своєю радістю із людьми, яким 
зобов’язані успіхом — керівником групп 
Володимиром Петровичем Варецькнм та ви
кладачем Валентиною Миколаївною Єршо- 
вою.

В індивідуальних змаганнях переміг учень 24ПМ 
групи Микола Кольц.

Вечір видався на славу. Учні отримали 
хороший заряд бадьорості напередодні ви
робничої практики.

О. ЖУРБА.

м. Кіровоград.

АСТАННІ двадцять років в буржуаз- 
** ній ідеології склався так званий 
«технологічний напрямок», прибічники 
якого намагаються створити теоретичну 
основу для політичних програм мнимого 
«великого, процвітаючого буржуазного 
суспільства, проголошеного політичними 
діячами капіталістичних країн.

В основі цього гтехнологічного на
прямку» лежить теза про тс. що розвиток 
виробничих сил, науково-технічна рево
люція здібні, мовляв, .докорінно змінити 
соціально-економічну природу капіталіз
му, ліквідувати його експлуататорську 
Суть, ліквідувати класові антагонізми, 
Л все це —- без якихось революційних пе
ретворень соціальної і економічної струк
тури існуючого буржуазного ладу.

Зупинимось на деяких положеннях концепцій 
представників «технологічного напрямку». Ав
тори різного роду Індустріальних стеорін» 
<А. Арок, А. БсрлІ, У. Ростоу, Д. Гелбрейт. 
Д. Белл, 3. Бжсзінський і Інші) стверджують, 
що в умовах науково-технічної революції ка
піталістична власність, перетворившись в кор
поративну, неначе втрачає власницько-капіта
лістичний характер.

Чя так це?
Візьмемо для прикладу США. За під

рахунками відомого американського іс
торика і економіста Ф. Ландберга, и 
1965—1967 роках один процент власників 
володіли 80 процентами акцій корпора
тивного капіталу.

Американський журнал «Ю С-иьюс енд 
Уорлд ріпзрт» нещодавно сповістив, що, 
іа його даними. 10 процентів «вищого 
Класу* в СИМ володіють 54 процентами 
багатства країни, в той час, як 10 про
центів бідного населення країни володі- 
Іоть лише одним процентом багатств.

Отже, власність на засоби виробництва 
В буржуазному суспільстві в каші дні 
скупчується в руках власників, які і 
утворюють клас капіталістів, а цьому 
класу, як ми бачимо, протистоять міль
йони бідних.

На думку американського економіста 
У, Ростоу, науково-технічна революція 
Й капіталістичних країнах може змінити 
капіталістичний принцип розподілу су
спільного продукту. Оскільки, роздумує 
вій, США виробляють суспільного про

дукту на дуіпу населення більше, ніж 
десь, остільки вони вступили в нову ста
дію історичного прогресу.

Але чя означає це, що кожний американець 
«масово» споживав суспільний продукт? Нічо
го подібного. У. Ростоу відходить під аналізу 
принципу розподілу І отримання частки су
спільного продукти різними верствами суспіль
ства, тому що реальні факти спростовують 
його твердження. Він умовчує про те, що в 
американському суспільстві існує розподіл су
спільного продукіа при наявності власності, що 
45 процентів власників США, які мають влас
ність в 5 тисяч доларів, но можуть споживати 
так само «масово», як той один процент влас
ників, які мають власність від 500 до і мільйо

ШКОЛА 
ЛЕНІНА

ЧИ ВРЯТУЄ КДПІТАЛІЗИ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

РЕВОЛЮЦІЯ?
на доларів і більше. За визнанням журналу 
«Ю С-ньюс енд Уорлц ріпорт», зараз в США 
25,5 мільйона чоловік, або кожен восьмин аме
риканець, живуть в злиднях.

Наукозо-тсхнічншї прогрес в капіталіс
тичних країнах не змінює ні характеру 
власності на засоби виробництва, ані 
принципів розподілу суспільного про- 
дукта.
ПРЕДСТАВНИКИ технологічних кой- 
11 цепцій намагаються доказати, що в 
ході науково-технічної революції в капі
талістичному суспільстві сталась «транс
формація» влади, яка, так само як і влас
ність, буцімто, перестала бути капіталіс
тичною. Стверджується, що влада як в 
корпорації, так і в суспільстві в цілому 
перейшла від капіталіста-підприємця до 
особливої управлінської групи — менед
жерам, — які начебто, не зацікавлені в 
одержанні максимальних прибутків 1 «ви
ражають інтереси всіх верств суспіль

ства*. Доказом цієї тези використовує
ться добре відомий факт відходу деяких 
підприємців-капіталістів від безпосеред
нього управління капіталістичними під
приємствами. Однак це саме по собі не 
може свідчити про зміну характеру вла
ди. Стається лише ускладнення механіз
му влади.

З одного боку, представники великого капі
талу як завжди приймають пряму участь в 
управлінні. Так, наприклад, в США в 22G круп
них корпораціях із 500 капіталісти-підприємці 
І члени їх сімей займали в i960 році 339 голов
них адміністративних постів.

З другого боку, вища управлінська еліта • 
співучасником підприємців в розділенні при
бутків, одержаних корпорацією. Як показує 
згаданий вище Ф. Ландберг, оклади і інші при
бутки адміністративної верхівки корпорацій * 
США можуть складати до одного мільйона до
ларів на рік. В той час зарплата кваліфікова
ного вченого не перевищує 50 тисяч доларів.

В полігичній сфері влада належить 
крупному капіталу. Так, в США в складі 
91 скликання вищого органу влади — 
конгресу (1968—1970 рр.) з 535 конгре
сменів було 184 банкіра, 310 юристів. 
2 діяча науки, 5 медиків. 8 інженерів і 26 
інших осіб В конгресі не було жодного 
робітника. Склад цього конгресу показує, 
що він виражає інтереси крупного капі
талу.

Отже, говорити про «трансформацію* 
влади, яка в ході науково-технічної ре
волюції» перестала бути капіталістич
ною», ми не можемо. Факти переконують 
нас в іншому'.

ПРЕДСТАВНИКИ технологічних кон
цепцій багато говорять про те, що 

науково-технічна революція «ліквідовує 
антагонізм і протиріччя» в капіталістич
ному суспільстві, а її бурхливий розви
ток свідчить про відсутність конфлікту 
між виробничими силами і капіталістич
ними виробничими і іншими суспільними 
відношеннями. Звідси робиться висновок 
про зникнення в. розвинутих капіталіс
тичних країнах бази соціальної рево
люції.

Але факти показують, що в капіталістячвнх 
країнах науково-технічна революція не лікві
довує протиріч між новими, виробничими се
лами, що виросли до величезних розмірів, < 
старим.« капіталістичними виробничими відно
шеннями, між суспільним характером вироб
ництва і хижацькою формою привласнення су
спільного продукта. Факти свідчать, що на
справді є соціально-економічна основа класо
вої боротьби. Ця боротьба збільшується, вона 
досягла величезного розмаху й гостроти. За 
десятиріччя з 1960 по 1970 рік в капіталістич
них країнах страйкувало 300 мільйонів трудя
щих, лише в одному 1971 році — більше 70 
МІЛЬЙОНІВ.

Науково-техпічяа революція, незва
жаючи на бурхливий розвиток виробни
чих сил, стає безсилою вивести капіта
лістичні країни на новий ступінь соціаль
ного прогресу. Вирішити назрілі корінні 
проблеми капіталістичного суспільства 
може лише соціалістична революція, яка 
перетворює капіталістичну власність в 
суспільну, ліквідує експлуатацію людяне 
людяною, замінює, буржуазну демокра
тію — демократію для багатих — демо
кратією для людей праці, створює новий 
образ життя, що забезпечує дійсну сво
боду для розвитку кожного члена су
спільства.

Науково-технічна революція не закріп
лює, а послаблює капіталізм. Ця рево
люція не звільнює, а, навпаки, розширює 
соціальну базу соціалістичної революції. 
Об’єктивний хід історії всупереч поба
жанням представників технологічних 
концепцій свідчить про це

1. КОЗИКОВ, 
кандидат філософських наук,



„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ «? стор.

Нещодавно ми побували па екскурсії в місті Кі
ровоград,. Ми - це 29 активістів комсомольської 
та піонерської організації Матовнсківської серед- 
вожат^П1^3 4мОчолю„вали групу старша піонер- 
аиг4,^к^б°В М“колаівна ПРодан та вчителька 
авглін.ької мови Валентина Іванівна Ніколенко. 

нам того, як стояли в хвилині мовчан
ня оіля могили Невідомого солдата, і вітер гойдав 
пелюстки квітів, покладених нами на камінь 
постаменту. Не забути і того, як захоплені, зосе
реджені ходили залами краєзнавчого музею, кар-

■■ 

тинпої галереї і за словами екскурсовода відтво
рювали в своїй уяві грандіозний історичний шлях 
свого народу. А як не згадати подорожі вулицями 
і площами міста, які пам’ятають кроки Суворова 
Пугачова, Артема, Заньковецької і Яновського, на 
яких пролилася священна кров визволителів 
Батьківщини.

Зараз ми живемо по звичному розпорядку; шко
ла, уроки, відпочинок. Але почуваємо себе внут
рішньо багатшими, дорослішими. І часто згадуємо 
поїздку до міста, якому завдячуємо цим.

О. КАРМАН НА, 
Ю. МАЛЯНИЧЕНКО, 

десятикласниці Маловисківської середньої 
школи № 4.

роль.

КОСТЮМ мож- 
з окремих де- 
масок, голок 
комірців, гал

НИМИ ДІЯТИ?

мотки чорного

КЛУБ СТАРШОКЛАСНИКІВ. ВИПУСК № 4.
ТВОЯ ТОЧКА ЗОРУ
чим

C.

Чим зацікавити

ЗАЦІКАВИТИ?
Що змусило мене 

писати цього листа?
... Прозвучав дзвінок з 

шостого уроку. Учитель 
ще не залишив клас, а до 
мене вже звертають за
питливі погляди одноклас
ники. Я розумію їх. Вони 
хочуть знати, чи буде сьо
годні репетиція вечора-зу- 
стрічі з 9-класниками 
Млинківської середньої 
школи. Звичайно, буде.

Так думала і я. Але ось 
ці два комсомольці, які з 
байдужими очима зараз 
же по закінченні уроків 
залишають клас протягом 
кількох днів, — іншої 
думки. їх зовсім не ціка
вить, до чого 
клас, про що 
вариші, які 
після уроків.

Що ж нам з ........ ..........
Кожен із вас уже, можливо, 
подумав у цю хвилину: «А що 
тут з ними панькатися? Ви
кликати на засідання коміте
ту чп на комсомольські збори 
і там поговорити з цими бай
дужими хлопцями».

Розумію. Але я зовсім пс 
відчуватиму задоволення, ко
ли Сашко і Валерій, прокри- 
тнковані колективом, залиша
тимуться з нами і байдуже 
тягнутимуть лямку нецікавих 
їм завдань. Хіба можна так? 
Я не приховую, мені самій ча
сом хочеться грюкнути двери
ма, але е таке слово «треба». 
А різні «не можу», «не маю 
часу», «не хочу» комсомолець 
не має права говорити.

Я лише перший рік ви
коную обов'язки секрета
ря комітету комсомолу 
школи. Проте засуджую 
тих організаторів, які чи
нять саме так, не нама
гаючись справитися з зав
данням іншим шляхом, 
окрім обговорення на 
комсомольських зборах.

Я прагнула сама кілька 
разів поговорити з хлопця
ми, бачила ці прагнення і 
в своїх товаришів. Але ви
ходить все даремно. Часто 
падаєш у відчай: «Невже 
це невміння працювати з 
колективом, невміння впли
нути на товариша?». Мож
ливо, спробувати викону
вати обов’язки цих байду
жих самій, не гаючи 
су на розмови з 
ми? Хоч і важко, 
можна було б справитися. 
От тільки не дає спокою 
питання: «А навіщо ж жи- 
8уть тоді ці хлопці? Яку 
користь приносять вони 
своєму колективу, своєму 
суспільству?». Вони непога
но навчаються, але ж зов
сім неактивні. А я пере
коналася, що громадська 
активність і успішність 
невід’ємні.

То як же мені діяти 
цьому випадку? Як допо
могти юнакам позбутися 
своїх однобоких поглядів 

життя, довести, що уро- 
в школі це ще далеко 
все?

и АБЛИЖАЄТЬСЯ новий 
1 ’ рік, а з ним і веселе за
хоплююче свято. Спалахнуть 
барвами наряди ялинок, зави
рують у святковий залах бар
висті карнавали...

А ти вже приготувався до 
нього? Адже, напевне, субот
нього чи недільного вечора у 
твоїй школі також засвітить 
новорічні вогні веселий бал- 
маскарад. Ми щиро бажаємо 
тобі успіху в конкурсах і роз
вагах карнавалу. А якщо за
барився з якихось причин — 
теж не біда. Ми допоможемо 
надолужити прогаяне.

Карнавальні костюми мо
жуть бути найрізноманітніших 
форм. Наприклад, стилізовані 
під національні російські, ук
раїнські, вірменські, угорські, 
мсксіканські; наряди літе
ратурних героїв, персонажів 
казок, байок — знайомі вам 
вбрання Дідів-Морозіи, Снігу

рочок, Буратіпо, Лисиць, Вед-

медів, тощо. Використовуються 
й костюми алегоричні — при
міром, «пори року». Ллє 
це далеко не повний перелік 
убрань — усталених догм у 
виборі карнавального одягу 
немає. Вивільніть свою фанта
зію, і ви придумаєте безліч 
нових різновидів костюмів. Не 
забувайте тільки при цьому, 
іцо одяг ваш має бути не ли
ше яскравим, веселим, але й 
зручним. У громіздкому ко
стюмі ии не зможете взяти 
участь у танцях, конкурсах, 
атракціонах новорічного вечо
ра і від цього втратите багато 
з його принадності.

Із свого боку пропонуємо 
вам кілька моделей новорічно
го одягу, які можуть стати 
основою для творення інших 
різновидів. На малюнках ви 
бачите чеське, казахське, мек- 
сіканське національне вбран
ії я. Костюми ці досить по
пулярні, а тому ми не будемо

помогою фарб можна «перетво
рити» у пайвишуканіші мате
рії. Так, з допомогою аерогра
фія «ого способу фарбування з 
чистої марлі можна «утвори
ти» ефектний шовк. Для цього 
тканину розправляють на лис
ті паперу І кладуть на неї 
вирізаний із картону орна
мент. Потім покривають об’єкт 
бризками фарб з пульвериза
тора. Коли картонки зняти,на 
матеріалі лишаються білі ма
люнки на кольоровому фоні. 
Перекладіть картонки на інші 
місця, але так, щоб вони част
ково покривали білі малюнки 
І набризкайте на неї фарбу 
Іншого кольору. Так повторюй 
те доти, доки не отримається 
матеріал з бажаною бгрпною 
гамою.

Карнавальнії й 
на виготовити І 
талей, тобто з 
ного вбрання.

готується 
говорять то- 
залишилися

ча-
ни-
але

Як виготувати поворЬіпим костюм?

на 
КИ 
не 
їх?

Г. ПОПОВА, 
учениця 9-го класу.

Куцеволівка
Онуфріївського району.^
А що думаєш з приводи 

цього листа ти. старшо
класнику? Напевне і в тво
єму класі е подібні Вале
рії і Олександри. Що пора
диш Галині?

Пита нам. Чекаємо на 
k твої листи.

В приміщенні Гурійської се
редньої школи Долннського 
району цікаво проходили об
ласні змаїання юних лісників.

Абсолютним чемпіоном об
ласті серед них стала Ва
лентина ТЕМНИК, яку ви ба
чите на знімку. Вона учениця 
9-го класу Гурівської школи.

Фото П. АРЧНКОВА.

шкільний комсомол путівка В ЖИТТЯ

ІНІЦІАТИВА—ВІД УЧНІВ
Наташа Гандученко помітилася. По

милилася з той день, якого найбільше 
чекала, в тій справі, до якої так старан
но готувалася. Але «трагедії» ні великої, 
ні малої з того не сталося. Навпаки, у 
школі з помилки... щиро раділи. І акти
вісти 9 Б, і вчителі, і навіть сама На- 
таша.

Бо помилилася групкомсорг 9 Б у своїх 
сподіваннях на невдачу. Не тому, що 
вона невпевнена в своїх діях чп робить 
щось протп волі. Просто характер у неї 
такни, як і в більшості хлопців і дівчат 
її віку: чим дужче хочеш донести щось 
хороше до людей, тим сильніше хвилю
єшся: чи зможеш? чи зрозуміють? А там 
закрадається і зовсім розпачливе; а чи 
потрібно це взагалі?

Так було і цього разу. Знала Наташа; 
тема диспуту цікава — «Ким бути чи 
яким бути?», і потрібна, і корисна. Але 
чп сприймуть його у 9 Б, де так не терп
лять фальші і шаблону, чи зачепить він 
серця чисті і горді, сповнені високих 
помислів і мрій.

Успіх перевершив усі сподівання. Роз
гарячілі дев’ятикласники просперечали
ся удвічі довше відведеного часу. Ніко
ли не говорили вони так відверто І гаря
че, як того дня. І навіть вийшовши зі 
школи, продовжували сперечатися про 
свої життєві ідеали. А ввечері не один

з них довго ке міг заснути, обдумуючи 
відверті слова, сказані на його адресу 
однокласниками, і все повертався думка
ми до одного: «А все-таки яким же бу
ти? По кому робити життя?»

Цс лише один епізод з життя комсо
мольської організації нашої школи. Ком
сомольці вміють чудово відпочивати, ор
ганізовувати свій час. Готують змістовні 
тематичні вечори. Традиційними стали 
зустрічі учнів з людьми старшого поко
ління. Вони проходять під девізом «Де 
потрібні робочі руки?» Пам’ятаю одну 
з таких корисних і приємних зустрічей 
комсомольців з працівниками сфери об
слуговування. Виступаючі розповідали 
юнакам і дівчатам про те. які почесні 
спеціальності перукаря, швеї, кондитера, 
кухаря, шевця, скільки чуйності і добро
зичливості у відношенні до людей повин
ні мати працівники сфери обслугову
вання.

Комсомольці 10 Б запросили до себе 
орденоносців з колгоспу імені Леніна 
.міста Новоукраїнки.

Пошуком охоплені вчителі і учні. По
шук — це головна риса, що характери
зує наш колектив. Пошук — це джерело 
ініціативи, комсомольське завзяття.

Л. КРИВА,
, вчительки Новоукраїнської СШ 
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детально пояснювати, як їх 
виготувати. Зверніться до сво
їх старших товаришів, і попи 
допоможуть вам у цьому.

З-поміж одягу літературних 
персонажів легко Приміром ви
готувати костюм Лисині. По
шийте на голову рудий капю
шон, прикріпіть до нього кар
тонні вуха і мордочку, на шию 
зробіть «хутропнії* комірець, 
на руки такі ж білі манже
ти. Кофтина має бути також 
білою, платтячко коричневе. 
Окрасу вбрання — пишний 
хвіст можна зробити на дро
тяній основі, а потім обшити 
хутром» з накрохмаленої мар
лі і розфарбувати аніліном. 
Кінчик хвоста лишити білим, 
а сам хвіст — рудим. На но
ги Лисичка може одягти ко
ричневі чобітки.

Якщо ви хочете скидатися 
на героїв Фенімора Купера, 
приготуйте такс вбрання. До 
рукавів яскравої футболки від 
ліктя донизу пришийте бахро
му. Виготуйте безрукавку з 
яскравого сучасного сатину з 
декоративною шнуровкою збо
ку. До штанів пришийте ко
льоровий в’юпчик. Головне 
нбрания — до обідка прикріп
лене яскраве пір'я з кольоро
вого паперу, наклеєного на 
тонкий картон. Матеріалом для 
сережок можуть послужити 
кришки пляшок з-під молока, 
для кісок — 
муліне.

Пам’ятайте, 
літературних

що к костюмах 
___ _______ персонажів ви 
маєте передати особливості ха
рактеру своїх героїв. Іншими 
словами — зіграти на бал- 
маскараді своєрідну , .
Приміром. Лисиця має бути 
хитрою. її рухи вкрадливими, 
хода — пританцьовуючою. В 
поведінці Іпдіаиина переважа
тиме спокій, врівноваженість, 
високе почуття власної гід
ності.

Костюми не обов’язково ро
бити із справжнього шовку чи 
бархату. Матеріалом для ньо
го з успіхом може послужити 
дешева бязь чи марля, байка 

ситець. ЦІ тканини
байка

стуків. манішок тощо. Деталі 
для «малого костюмування» 
робляться в основному з па
перу і дешевих тканин.

Карнавальна маска... Зви
чайно, ми не можемо не зга
дати про неї. Адже це нона 
маска, створює неповторний 
колорит таємничості, роман
тичності на всіх маскарадах, 
це вона додає веселості і смі
ливості всім його учасникам, 

Найчастіше на балах можна 
зустріти так звані півмаски. 
(Окремі з них ви бачите на 
малюнку). Вони вирізаються 
з паперу, із зворотного боку 
до них кріпляться иінуоочкн і 
підклеюється марля. Півмас
ку можна зробити у формі 
метелика, кпітів, жуків, пта
хів. Ефектно виглядить пів
маска. до якої знизу кріпить
ся мереживо. Цікаві також 
півмаски, у яких вирізано от
вір для середньої частини об
личчя: очей. носа. рота. Живе 
обличчя в поєднанні з нама
льованими бровами, бородою, 
вусами створює комічне вра
ження.

Звичайно, повністю відповіс
ти на всі питання, які вас 
цікавлять перед новорічним 
святом, ми просто не в змоз' 
Якщо ж ви хочете дізнатися 
більше про капііавал, радимо 
вам зайти до бібліотеки І про
читати такі книги: А. Шкра- 
бов «КАРНАВАЛЫ И 
ЛЯНЬЯ»; збірник «НА 
ВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ»: В. 
корева «МАСКАРАД» 
1965 г.); дві книги Р. І. 
дес-Полянояської І М. К. Брон- 
зафт «Костюми літературних 
героїв» та «Молодіжні кар
навальні костюми». Пере
гляньте також підшивки ми
нулорічних газет за грудень 
місяць.

Отож, ти приступаєш до 
виготовлення новорічного кос
тюма. Можливо, мрієш не 
тільки повеселитися на ново
річному святі, але й отримати 
понз за оригінальний наряд. 
Що ж, ти маєш в“! можли
вості. І ми щиро бажаємо то
бі п цьому успіху.
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Як ви відпочиваєте? =

НЕ ЛИШЕ ШАНУВАЛЬНИКИ...
ламай калину», — співається в пісні. Робітник-природолюб Ми

кола Литвинов цими словами звертається до читачів «Молодого комуна
ра», до юнаків і дівчат, нагадуючи про наїи священний обов’язок берегти, 
рідну природу. Його виступ в номері за 1 грудня не залишився непомі
ченим, вже відгукнулися читачі, і мені хотілося б сказати теж про те, що 
хвилює.

В «Роздумах про зеленого друга» 
М. Ножнов наводить багато прикладів 
того, як у нашому місті на очах псу
ють красу, наносять непоправної шко
ди природі. Ще ходять злі браконьє
ри з сокирами, ще хулігани знічев'я 
топчуть квіти і ламають кущі. Та не 
тільки вони байдужі до природи.Ось 
нещодавно я бачив, як по доріжці під 
будинками їхала вантажна машина з 
контейнерами. Обіч доріжки жителі 
посадили і виростили розкішні дере
ва. їх крони високо піднялися і май
же зімкнулися вгорі. Вдарив мороз, 
і молоде гілля стало крихким. А кон
тейнери високі, шофер вів машину 
швидко, зачіпав гілки. На доріжці 
опісля залишилися сліди ніби якогось 
страшного побоїща....

І скільки таких «невимушених» зло
чинів коїться майже щодня?

Та чи не найбільше шкоди зеленим 
насадженням завдають дитячі пусто
щі. А діти мають стати найактивніши
ми охоронцями природи, якщо їх вмі
ло спрямувати. 1 в зв'язку з цим мені 
хотілося б розповісти про велику ви
ховну роботу, яку веде колектив три
надцятої середньої школи міста Кіро
вограда, очолюваний досвідченим пе
дагогом В. Г. Кривошеєю. Тут дітей з 
першого класу вчать любити приро
ду, вони садять, ростять, доглядають 
квіти, дерева. З весни і до пізньої 
осені неогороджена шкільна садиба 
квітує і ніхто не плюндрує розкішних 
клумб. Просто рука не піднімається 
ні в кого на красу, бо вона злеліяна 
дитячою працею. 1 насамперед в ді
тей виробляється почуття пошани до 
природи. Школярі немало працюють 
над упорядженням прилеглих вулиць, 
несуть вахту, як «зелені патрулі».

ТАКА робота ведеться в багатьох 
школах і дитячих садках. Було б 

дуже корисно, якби з ініціативи, ска
жімо, міськкому комсомолу, кожна 
школа, піонерська дружина, загін ста
ли гласними шефами певних об'єктів, 
вулиць, парків, скверів. Чому б, при
міром, при вході до парку імені кос- 
моневтів, імені Пушкіна та ін., про які 
згадано у виступах газети, не з'явити
ся написам: «Над сквером шефствує 
школа №...». Тоді це шефство було б 
більш дійовим, конкретним. Можли
во, варто наочно позначити зони «зе
леного патрулювання». Відповідаль
ність завжди дисциплінує людей,

Чим глибше діти пізнаватимуть та
ємниці природи, чим більше цікавого 
вони взнаватимуть, тим свідоміше 
буде їх ставлення до рослинного і 
тваринного світу. Вивчати природу 
треба глибоко, всебічно. До цього і 
покликана школа. І тут я не згоден з 
деякими місцями у виступі М. Литви- 
нова. Він пише, що в школі на уроці 
розтинали жабу, діти бачили, як у неї 
б ється серце, і це, мовляв, породжує 
почуття жорстокості. Таке може, зви-

і

будуть за 
знатимуть 
з малюн- 
пустуючи,

їм міцні основи 
дітей вчити без 
на ту краплю кро- 

при розтині. Це

чайно, трапились, якщо вчитель не
правильно пояснить мету досліду, до
пустить методичну безтактність. Але 
засуджувати подібні досліди і говори
ти, що вони викликають «протиріччя 
у вихованні дітей», мені здається не 
слід. Розтин жаби — це не якась за
баганка вчителя. Ця робота передба
чається програмою, це один із тих 
найбільш благодатних випадків, коли 
учнів можна познайомити з будовою 
і роботою живого організму при най
менших втратах. Що ж то 
знання в учнів, якщо вони 
про живий організм тільки 
ків? Коли жабку хлопчина, 
вбиває каменем, то це жорстокість, а 
коли він кладе її під скальпель, щоб 
досконаліше вивчити будову організ
му, збагатитися знаннями, які згодя
ться в житті, то це вже інша справа. 
Наші учні в майбутньому будуть не 
тільки квіточки вирощувати, вони ста
нуть і хірургами, і ветеринарами, во
ни стануть воїнами і дослідниками, то 
ж треба і давати 
знання. І треба 
ханжості дивитися 
ві, яка появилася 
робиться в ім'я науки, ії майбутньо
го. Великий Павлов теж «мучив» со
бак, але для чого? Собаку ми запус
кали і в крижане безмежжя космосу, 
але для чого? Не боязких білоручок 
нам належить виховувати, і в тому, що 
раз у рік в школі розітнуть жабку, 
що в кабінетах виготовляються пре
парати, нема ніякого протиріччя із 
завданнями гуманістичного вихо
вання.

М. Литвинов іде ще далі, він пише: 
«Викликає неузгодження і такз. У 
школі цілий рік вчать дітей оберігати 
природу, а на літо дають завдання 
збирати гербарії. При чому, хто збе
ре більший — тому краща оцінка» 
Тут теж немає ніякого протиріччя у 
вихованні любові до природи. 
Справжні знання не можуть базува
тися тільки на словесах, вони підкріп
люються наочністю. Збираючи колек
ції і гербарії, діти по-справжньому 
пізнають природу, і ще ні один гай . 
від цього не був спустошений. Адже 
для колекцій гербаріїв беруть, як 
правило, опале, пожовкле листя. Зби
рання колекцій та гербаріїв розвиває' 
допитливість, сприяє вихованню ак
тивної любові до природи.

Треба, щоб наші діти росли сміли
вими, допитливими і наполегливими, 
цілеспрямованими і переконаними 
захисниками природи, розуміли її си
лу, бачили її справжню красу, відчу
вали ніжність у взаєминах з нею. Нам 
потрібні не просто сентиментальні 
шанувальники, а діячі, що знайдуть 
своє місце в єднанні з природою.

О. МОТОРНИЙ, 
письменник.'

м. Кіровоград.

У ЧЕРВОНОМУ кутку гуртожитку № 1 
тресту «Олександріяважбуд» юнаки і 

дівчата, затамувавши подих, слухали роз
повіді ветеранів війни. Кожного дня вони 
зустрічалися з ними па будовах міста, на
вчалися у них майстерності. І, ніде правди 
діти, іноді розмовляли як з рівними. А сьо
годні... Сьогодні перед молодими робітни
ками виступили не просто їх старші това
риші. В їх особі постала жива історія на
шої Батьківщини.

Уміло організовують своє дозвілля після 
робочого дня молоді робітники будівель-

СЬОГОДНІ
У НАС
ВЕЧІР
ного управління Хз 1. Немає такої суботи 
чи неділі, щоб у гуртожитку не відбувся 
вечір відпочинку, часто сюди запрошують 
лекторів з міськкому комсомолу, товари
ства «Знання», знатних людей міста.

Спочатку були скептики, які твердили, 
що організувати культурний відпочинок у 
нашому гуртожитку неможливо. Кому, 
мовляв, цікаво буде слухати після роботи 
лекцію.

Але комітет комсомолу будівельного уп
равління і рада гуртожитку скоордннува- 

.у

Погода

Вдень 27 грудня но тери
торії області та місту Кіро
вограду передбачається мін
лива хмарність, невеликі 
опади, слабка ожеледь, ран
ком місцями туман. Вітер 
Південно-східний, 10—14 мет
рів на секунду. Температура 
по області 3—7, по місту — 
3—5 градусів тепла,

ли зусилля, виробили план культурно-мй? 
сових заходів. Знайшлися і ентузіасти, які 
беруть активну участь в організації провес 
дення вечорів. Це мешканці гуртожитку, 
Марія Дика, Василь Олійник, С 
иишенко та ін.

Вже й не пам’ятаю, хто подав пролозі^ 
цію провести конкурс-змагання «Нум& 
хлопці!». Бажаючих взяти участь у ньому 
виявилось багато. Дівчата також не захоз 
тілн відставати, і невдовзі організували 
конкурс «Нумо, дівчата!».

Хороший відпочинок — це настрій, ба
дьорість, духовне збагачення. Члени радй 
гуртожитку знають, як ного організувати* 
Потрібно підібрати тематику заходів, щоб 
юнаки її дівчата змогли дізнатися про те, 
що їх цікавить, щоб розмова об’єднала 
всіх і була близькою кожному.

Рада гуртожитку, яка налічує 14 чолоі 
вік, прагне якомога краще організувати 
дозвілля мешканців. Останнім часом робіт*, 
пики почали пропонувати теми лекцій, які 
б вони хотіли прослухати. Так, працівник 
міської бібліотеки Людмила Дсм’ян про? 
вела літературний вечір, присвячений 
творчості і життєвому шляху Сергія Єсє* 
ніна. Після цього виявились навіть свої 
поети, котрі стали подавати вірші у нашу 
стіннівку.

Цікаві вечори, бесіди, лекції у гурто- 
житку зближують молодь. Тепер не довоч 
днться довго шукати організаторів відпо* 
чинку. До цього причетні всі. І якось саме 
по собі виробилось правило у наших буді
вельників: коли не ти зробиш, то хто Ж 
тоді?

гуртожитку; - ' 
Ольга Чей» V

М. КОЛОДЯЖНИЙ, ■; 
секретар комітету комсомолу БУ № І 

тресту «Олександріяважбуд», член 
ради гуртожитку.

НОВИЙ 
холодильник 
В сімействі апаратів, які ви

пускає Аліутськнй зі вод побу
тових холодильників в Литов
ській PCP, поповнення: тут 
створено новий компресорний 
холодильник «Снайге-11».

Холодильник має чотири знім
ні полки, ємності для зберіган
ня м’яса, фруктів та овочів. В 
дверцях — спеціальні гнізда, ку
ди можна класти яйця, розфа
совані продукти, ставити пляш
ки. Відкривається вона як за 
ручку, так і за допомогою пе
далі. Але головна позитивна 
якість холодильника — у вели
чині камери, її ємність — 210 
літрів.

Висота «Спайгс-11» — 1435 мм, 
ширина — 570 мм, глибина — 
600 мм. Зараз ведеться підго
товка до серійного випуску но
вого холодильника.

На знімку: конструктор Аліут- 
ського заводу Вітаутас Лабу- 
найтіс оглядає холодильник 
.«Снайге-11».

Фото М. Баранаускаса. АПН.

счвогпя

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35- 
Новини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «За
гадки і відгадки». (М). 10.15 — 
Для школярів. «Лети наша 
пісня». (М). 11.00 — Художній 
фільм «Антон Іванович гніва
ється», (М). 12.25 — «Здоро-

т) Наша адреса і телефони
316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 00355.

в’я». (М). 12.55 •— Вистава.
А. Макайонок. «Таблетку під 
язик». (Кіровоград). 15.05 — 
Програма передач. (М). 15.10
— Кольорове телебачення. 
«Союз радянських народів». 
Документальний фільм. (М). 
16.00 — Кольорове телебачен
ня. «Музична пошта». (М).
16.30 — «Людина. Земля. Все
світ». (ЛІ). 17.00 — Кольорове 
телебачення. «У світі тварин». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 18.10
— «Золотий Орфей». Естрад
на програма. (Болгарія). 18.50
— Кольорове телебачення. 
Програма мультфільмів. (М).
19.30 — Художній фільм «Ста- 
рики-розбійннки». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. Свят
ковий вечір, присвячений 200- 
річчю Московського академіч
ного хореографічного учили
ща. (М). По закінченні — но
вини.

Індекс 01197,

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«Загадки і відгадки». (М). 
10.15 — Для школярів. «Лети 
наша пісне». (М). 11.00 — Ху
дожній фільм «Антон Іванович 
гнівається». (ЛІ). 12.25 — «Здо
ров’я». (М). 15.10 — Кольоро
ве телебачення. «Союз радян
ських народів». Документаль
ний фільм. (М). 16.00 — Ко
льорове телебачення. «ЛІузнч- 
па пошта». (ЛІ). 16.30 — «Лю
дина. Земля. Всесвіт». (ЛІ). 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. «У світі тварин». (М). 18.00 
— «Народний телеунівереп- 
тст». (К). 18.30 — Реклама, 
оголошення. (К). 18.40 —
«Честь і слава героям праці». 
(Донецьк). 19.00 — Програма 
«Вісті». (К). 19.30 - Ф. Лс- 
гар. «Граф Люксембург». Ви
става. (К). 20.25 — «Міжна-
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родне життя». (К). 20.50 — 
«На добраніч, діти!» (К). 21.00
— Програма «Час». (М). 21.30
— Продовження вистави 
«Граф Люксембург». (К). 22.30
— Тележурнал «Старт». (К).
23.30 — Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Програма передач. (ЛІ). 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ранко
ва гімнастика для дітей. (М), 
9.20 — Новини. (ЛІ). 9.30 —
Кольорове телебачення. Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — «Служу Радянському 
Союзу». (М). 11.00 — Для
школярів. Телевізійний багато
серійний спектакль. «Хлоп'ята
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з нашого двору». Історія во
сьма. (М). 11.30 — «у сім’ї 
єдиній». До Дня утворення 
СРСР. (М). 12.00 — Кольоро
ве телебачення. «Музичний кі
оск»., (М). 12.30 — Кольорове 
телебачення. «Сільська годи
на». (ЛІ). 13.30 - Д. Кабалсв- 
ськнй. Третій концерт для 
фортепіано з оркестром. (М), 
13.50 — Міжнародна панорама, 
(ЛІ). 14.20 — Кольорове теле
бачення. «Наша адреса — Ра
дянський Союз». (М). 15.20 —> 
Художній фільм «Розумні ре
чі». І серія. (М). 16.30 —
«Вогні цирку», (ЛІ). 17.30 —
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (ЛІ). 18.00

Новини. (ЛІ). 18.10 — Ко- 
льоровс телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (ЛІ). 19.10 — 
«По концертних залах Лїоск- 
вн». (ЛІ). 19.50 — Кольорове
телебачення. Телевізійний му
зичний художній фільм «Жи
ли три холостяки». І серія. 
(М). 21.00 — Програма «Час». 
(Л\). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний музич
ний фільм «Жили три холостя
ки». 2 серія. (М). 22.35 - Ко
льорове телебачення. «Лртло- 
то». (М). 23.35 — Кольорове 
телебачення. «Тираж «Спорг-

лото», (ЛІ). 23.45 - Нови
ни. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 -і 
Кольорове телебачення. Ран* 
кова гімнастика для дітей, 
(М). 9.20 - Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення. Д.тй 
школярів. «Будильник». (ЛІ), 
10.00 — «Служу Радянському 
Союзу». (ЛІ). 11.00 — Для
школярів. Телевізійний багато
серійний спектакль. «Хлоп’ята 
з нашого двору». Історія во? 
сьма. (ЛІ). 11.30 — «У сім'ї 
єдиній». (М). 12.00 — Нашц
афіша (К). 12.05 — «В нашій 
сім’ї трудовій». (К). 12.50 -4
Концерт. (Ужгород). 13.30 -г*
«Свято календаря». (Херсон), 
14.10 — «Вітчизно моя, неозо- 
ра». (К). 15.00 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. «Відчи
ніть, козенята». Вистава. (К),
16.30 — «Закони моєї Бать® 
ківщнни. (Одеса). 17.30 — Ко
льорове телебачення. Для ді* 
той. «Олівсць-малювець». (Ю* 
18.00 — «Ви нам писали». (Кї* 
19.00 — Програма «Вісті». (К),
19.30 — «Свято мистецтв», 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 - Художній 
фільм «Приборкання вогню», 
1 серія. (К). 22.50 - Вечірні 
повний. (К).
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