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• Поспішає «УстишвсыПГО’'

Завтра у них вступні єн- 
замснн у вузах 1 техніку
мах нашої країни. Ну, а 
сьогодні вчорашні десяти
класниці заповзято працю

ють на току радгоспу «Ус- 
типіііськнй* Устипівською 
району.

Фото В. КОВПАКА.МИ З ТОБОЮ, В’ЄТНАМ!
З 20 липня в нашій країні проводиться місячник рал 

дянсько-в'єтнамської дружби та солідарності з бороть
бою героїчного в’єтнамського народу проти агресії США'.

В ці дні па радянській землі гостює делегація Товари
ства в’єтнамо-радялської дружби. Вчора ця делегація 
прибула па Кіровоградщину.

Делегацію очолює кандидат в члени ЦК Партії Трудя
щих В’єтнаму, голова комітету захисту дітей і материн
ства Дінь Тхі Кап. В делегацію входять Май Ван Тхієм, 
Нгуєн Тхань Вінь, Хоанг Чанг Тай, By Тхі Доан, Дао 
Зуй ІІгок. Разом з делегацією прибули секретар Товари
ства радянсько-в’єтнамської дружби А. М. Коновалов, 
йгдповідальянй секретар Українського відділення Това
риства '[^дяііськов’єтнамсь'кої дружби Г. М. Тіщснко, 

“в'єтнамський студент Чао Дінь Куанг.
На станції Знам’янка дорогих гостей зустрічали заступник го

лови облвиконкому Є. ЛІ. Чабаненко, заступник завідуючого 
відділом пропаганди і агітації обкому партії І. П. Оліфіренко, 
заступник голови правління Кіровоградського відділення Това
риства радянсько-в’єтнамської дружби, ректор Кіровоградського 
Інституту сільськогосподарського машинобудування Г. Р. Носов.

По приїзді делегації в Кіровоград біля готелю «Київ» відбувся 
мітинг. Гостей привітав голова міськвиконкому Б. Г. Токовий. 
Посланцям героїчного в’єтнамського народу були вручені хліб- 
сіль, букети квітів. Па мітингу з промовою виступила глава де
легації Дінь Тхі Кап.

Після мітингу делегацію прийняв секретар обкому КП України 
Л. Г. 'Кравченко. Вііі розповів дорогим гостям про велику робо
ту, яку здійснюють трудяші Кіровоградщнпи по виконанню рі
шень XXIV з'їзду КПРС, про солідарність радянських людей з 
народом героїчного В’єтнаму. Під час розмови були присутні 
ваступник голови облвиконкому Є. М. Чабаненко, заступник за
відуючого відділом пропаганди і агітації обкому КП України 
5. П. Оліфіренко, голова Кіровоградського міськвиконкому Б. Г. 
Токовий, другий секретар міськкому партії А. Д. Сухачов, за
ступник голови правління Кіровоградського відділення Товари
ства радянсько-в'єтнамської дружби Г. Р. Носов та інші офіцій
ні особи. На прийомі виступили глава делегації Дінь Тхі Кав і 
боєць Народного загону By Тхі Доан.
;:ВденьІ члени в’єтнамської делегації побували в гостях 
у робітників зав'оду «Червона зірка». Того ж дня відбу
лися збори представників. трудящих міста, присвячені 
солідарності з героїчним в’єтнамським народом.

ВОНИ СЬОГОДНІ ПЕРШІ
комсомольсько - МОЛОДІЖНА 

ТРАКТОРНА БРИГАДА колгоспу імені 
Ульянова. Ульяновського району (брига
дир Анатолій Харкавий). СКОСИЛА 
1001 ГЕКТАР, НАМОЛОТИЛА 29914 
ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

БОРИС УВАРОВ з колгоспу імені Іл
ліча Гайворонського району. СКОСИВ 
121 ГЕКТАР, НАМОЛОТИВ 4000 
ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

АНАТОЛІЙ ДЗЮБЕИЛО з колгоспу 
«Мир» Гайворонського району. СКОСИВ 
112 ГЕКТАРІВ, НАМОЛОТИВ 3681. 
ЦЕНТНЕР ЗЕРНА.

ІВАН НЕРУБАЙ з Ульяновського цу-

крокомбінату Ульяновського району. 
СКОСИВ 111 ГЕКТАРІВ, НАМОЛО
ТИВ 3373 ЦЕНТНЕРИ ЗЕРНА.

ГРИГОРІЙ ДІДУРИК з колгоспу 
імені XXII з’їзду КПРС Ульяновського 
району. СКОСИВ 123 ГЕКТАРИ, НА
МОЛОТИВ 3179 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

МИКОЛА ДУШОК з колгоспу імені 
40 річчя Жовтня Голованівського райо
ну. СКОСИВ 79 ГЕКТАРІВ, НАМОЛО
ТИВ 2925 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

ОЛЕКСІЙ ТАПОЛЬНЙК з колгоспу 
«Росія» Голованівського району, СКО
СИВ 70 ГЕКТАРІВ, НАМОЛОТИВ 1759 
ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА.

® Поспішає «Устинівський»

.На скиртуванні працюють і молоді колгоспники 1 літні 
’■ скиртоправи. Це вже давня традиція. Ось чому такою

• • • ."иіДнрею веселістю світяться юні обличчя наймолодших 
устинівсьннх хліборобів. Бо в дружньому колентиві 1 
справа вершиться як годиться.

— Чим пораду сіп нас. Марійко? 
— привітавшись, цікавиться заві
дуючий током.

— Ось щойно надійшли журна
ли «Україна», «Перець», — відпо
відає Марія Макодзебз. — І сві
жі номери газет прихопила, та ще 
кілька цікавих брошур на сільсь
когосподарську тематику.

Жнива в колгоспі імені Ватутіна 
Новомиргородського району в 
повному розпалі. ! щодень, то все 
більше хліба надходить но цен
тральний тік у селі Йосипівці. Ба
гато колгоспників вдень і вночі 
зайняті тут на очищенні, просушу
ванні та транспортуванні зерна. 
Не забули сюди дорогу також 
комсомольці колгоспу, сільські 
культармійці. Серед них — член 
ВЛКСМ Марія Макодзеба, сільсь
кий бібліотекар, агітатор. На току 
вона частий, бажаний гість.

— А тепер поговоримо про хід 
змагання на честь 50-річчя ювілею 
Союзу PCP, — звернулась до лю»

НА

КУБІ -

СВЯТО

ТРУДАРЕВІ
дей Марія, коли випала вільна від 
праці хеилинз.

В цей же день М. Макодзеба 
разом з секретарем комсомоль
ської організації колгоспу Мико
лою Оберемком випустила «бойо
вий листок» та . стіннівку, бюле
тень «Хто сьогодні попереду». 
Виходять тут і «Листки трудової 
слави», і «Перчик». Комсомольці- 
агітатори щодня чергують на току.

—• 3 перших днів жнив діє агіт- 
вагончин, — розповідає Микола 
Оберемок. — Над агітвагончиком 
взяли шефство наші комсомольці 
те культармійці, допомагають вчи
телі, зокрема Іван Васильович 
Яровий — один з кращих агітато
рів, активіст низової преси. Агіта
тори постійно ведуть «Щоденник 
збирання», де відмічають вико-

Вчора минуло 19 років з дня героїч
ного штурму казарми Моннада на Кубі. 
Очолював атаку герой кубинського на
роду Фідель Кастро. Штурм Монкади 
був прологом перемігшої о 1959 році 
революції, яка відкрила нову епоху в іс
торії Куби і визвольній боротьбі латино
американських країн.

З нагоди цього великого революцій
ного свята Республіки Куба —- Дня на
ціонального повстання товариші Л. 1. 
Брежнев, М. В. Під горний, О. М. Кссигін 
направили вітальну телеграму товари
шам Фіделю Кастро Рус і Освальдо 
Дортікосу Торрадо.

В телеграмі, зокрема, говориться:
«Радянських людей щиро радує те, 

що кубинський робітничий кдас, селян* 
ство й інтелігенція зустрічають знамен-

ну XIX річницю Дня національного по* 
встання високим трудовим ентузіазмом» 
Народ Куби своєю напруженою, само« 
відданою працею добився великих успн 
хів у соціально-економічному розвитку, 
країни, рішуче і впевнено йде по шляху 
побудови соціалізму.

ЦК КПРС 1 Радянський уряд з почута 
тям глибокого задоволення відзначають^ 
що братерська дружба і співробітнице 
во між нашими партіями, державами І 
народами, які грунтуються на принци
пах марнсизму-ленінізму І соціалістки« 
мого інтернаціоналізму, успішно розвив 
ваються, стають дедалі тіснішими, різ« 
побічними і багатими змістом, сприяють» 
взаємному обмінові досвідом, е усіх га
лузях соціалістичного та комуністично
го будівництва».

ДАРОВАНО
нання норм виробітку на збиран* 
ні і перевезенні хліба.

— Порадували людей хорошим 
концертом також аматори сіль« 
ського Будинну культури, —■ роз
повідає його директор комуніст 
Анатолій Поліщук. •==■ Виступили З 
концертами у можній бригаді, за
раз головну увагу звертаємо на 
таки. З інтересом спухають кол
госпники декламатора Клавдію 
Криштопу, пісні у виконанні Гали« 
ни Шаповал, Тамари Поліщук, Нн 
ни Бурдик, Тетяни Богатирениа та 
інших.

Закличне слово агітатора, ба
дьора пісня піднімають настрій 
людей, кличуть на трудовий по
двиг в ім'я любимої Вітчизни.

І. РОМАНЕНКО,



МОЛОДИІІ КОМУНАР“2 епюр

(РАТАУ),

першому пів
року дальших 
розвитку на- 
господарства, 
добробуту і

НАШ КОМЕНТАР

шення XXIV з їзду КПРС, 
XXIV з’їзду КП України і 
розгорнувши соціаліс
тичне змагання за гідну 
зустріч 50-річчя утворен
ня CFCP, говориться в 
повідомленні Централь
ного статистичного уп
равління У PCP, трудящі 
Радянської України до
билися в 
річчі 1972 
успіхів у 
родного 
піднесенні 
культурного рівня життя 
народу.

За рахунок державних 
капітальних вкладень і 
коштів житлово - буді
вельної кооперації введе
но в експлуатацію 90 ти
сяч нових упорядкованих 
квартир загальною пло
щею 4 мільйони квад
ратних метрів. Крім то
го, збудовано велику 
кількість житлових бу
динків колгоспами і на
селенням за рахунок 
власних коштів і з допо
могою державного кре
диту.

Населення Української 
PCP на 1 липня 1972 ро
ку становило 48 мільйо
нів чоловік.

27 липня 19Ї2 Року

ГАСТРОЛІ КИШИНІВЦІВ

ТРИ сценічні твори Ки
шинівського російсько

го драматичного театру
імені А. П. Чехова — дра
ма С. Альошина «Інша»
(«Другая»), комедгя Д. Уг- 
рюмова «Дзвонок у порож
ню квартиру» і п’єса В. Ро
зова «З вечора до полуд
ня» — засвідчують, що гос
тей турбує проблема буднів 
сучасника. Названі тво
ри у виконанні посланців 
Молдавії звучать як щире 
бажання митців допомогти 
людям розібратися в ситу
аціях і конфліктах, створе
них на сцені, але можливих 
і в житті, у характерах і 
типах, які представляють 
сучасника, а інколи — й 
повну йому протилежність.

Сім’я, доля людини в 
сім’ї, сім’я і щастя... Як ба
гато складних моральних 
проблем починається з цьо
го «мікроколективу». «Мік- 
ро...» — це за кількістю 
осіб, але аж ніяк не за сво
їм місцем у суспільстві.

Порушилась рівновага в сім'ї 
Катерини Василівни. Па добре 
чи на зле, але — порушилась. 
А їй, хірургу-травматологу, мо
же, вранці, а може, ще й зараз 
треба ставати до операційного 
столу. Чимало зусиль доклали 
сусідка Мар’яна Володимирівна 
(засл, артистка РРФСР і УАРСР 
П. Конончук), брат Борис Ва
сильович (засл, артист МРСР 
В. Ніколаев), дочка Надій (ар
тистка Л. Хромова), щоб хоч 
трохи загоїти рану, нанесену 
Катерині Василівні (нар. артист
ка РРФСР Л. Шутова) розлу
кою з чоловіком. Розлукою, яка 
ображає гідність людини і фор
мою, і змістом: цей невидимий 
Петро Олександрович, якого 
господиня намагається всіляко 
виправдати чи бодай відвернути 
від нього гнів близьких людей, 
справедливо засуджений і ак
торськими діями, і глядачами 
не за те, що він покохав (а мо
же, тільки захопився?) молод
шу, як за 
черствість 
жини.

Інша

невдячність, душевну 
до своєї першої дру-

колізія драми 
С. Альошина пов’язана з 
сім’єю льотчика Гліба Ми
колайовича (засл, артист 
МРСР В. Бурхарт). Недов
ге спілкування з Катериною 
Василівною (він випадково 
попав у число .її пацієнтів) 
змусило 
поглянути 
на свою 
дружину 
Доронченко), на себе са
мого. У монолозі, зверне
ному до Катерини Василів
ни під час одного з поба
чень, він говорить про ве
ликі зміни, які сталися з 
ним: ще вчора цинік і скеп
тик, нині він «відкрив для

його по-новому 
на своє життя, 

красиву й пусту 
Ірину (артистка

себе, що ТО за сила добре 
слово, а ще більше — доб
ра справа».

Драма С.
ша» : "

Альошина «Ін
ша»' збуджує і розвипає 
думку про те, що шлюбне 
життя вимагає моральної 
чистоти і душевної щедрос
ті. Нам здається, що такий 
висновок не довільний і 
ЩО виріс він як на словес
ній фактурі драматургічно
го мистецтва, так і на май
стерній грі кишинівців. Що
до останнього, то зауважи
мо лише одне: хотілося б 
бачити першу дію більш 
жвавою,але не за рахунок 
постаті Мар’яни Володими
рівни, яку артистка дещо 
утрирує, а за рахунок гри

квартиру покійного профе
сора. Брехливими чутками 
про психічну хворобу вдо. 
ви він відбиває у квартиран
та бажання зняти у неї по
мешкання, а разом з тим 
намагається взагалі зжчти 
цю стару й добру жінку, 
поселивши її в лікарню для 
психічно хворих. Мета цих 
дій — захопити всю пло
щадку під династію Жал- 
вакових (повинен одружи
тися його син Арсен). Зу
силля громадськості, дру
зів Успенцевих обірвали 
міфотворчість Желвакова і 
припинили реалізацію вже 
«запущених у виробництво» 
задумів.

До речі, в комедії гра кишн- 
нівців найбільш динамічна й

мною
всього ансамблю зайнятих у 
цій дії акторів.
Щ Е ЗНИКАЄ проблема сі- 

мейного щастя і в нас
тупному творі кишинівців 
— комедії Д. У трюмова 
«Дзвінок у порожню квар
тиру». Взято момент з са
мого початку життєвого 
шляху молодої сім’ї: моло
дята шукають житло, і вдо
ва професора Успенцева 
Катерина Капітонівна про
понує їм кімнату свого чо
ловіка, Поскільки господи
ня не вимагає навіть плати, 
аби лиш молоде подруж
жя було щасливим та в до
мі не було самітньо, то її 
вголос визнають за добру 
фею. Але швидко чари ма
ють розвіятись, і робить це 
злий дух в особі сусіда 
Желвакова (артист В. Ле- 
вінзон), адміністратора рес
торану «Ельбрус»; з вер
шини цього закладу, до яко
го, за його філософією, зав
жди тягнеться людина, Жел- 
ваков намагається творити 
свої справи. Зловживаючи 
становищем і довірою лю
дей, спираючись на «зна
йомства» й свій демагогіч
ний хист, сусід Катерини 
Капітонівни робить спробу 
прибрати до совоїх рук

виразна; не випадково в репер
туарі наших гостей жанр коме
дії на чільному місці (п’ять з 
семи творів).
ТІ ИМАЛО питань піднято і
• в п’єсі В. Розова «З ве

чора до полудня». На тако
му невеликому часово/лу 
відрізку — ціла драма, дра
ма з оцінками свого життя, 
переглядом взаємин з ін
шими людьми, з великою 
любов’ю й не меншим осу
дом. Крім часової щільнос
ті, п’єсу В. Розова характе
ризує ще й сюжетна наси
ченість: паралельно розви
вається конфлікт мистець
ких шукань і громадської 
відповідальності — внутріш
ній, психологічний, склад
ний для його основного 
учасника письменника 
кова (засл, артист 
В. Ніколаев).

Всі три спектаклі 
ні в ці в 
турботи за 
ті й уваги 
ний труд, 
Людина, 
теплий відгук глядача,

М. КОДАК, 
аспірант Інституту лі
тератури їм. Т. Г. Шев
ченка.

м. Кіровоград.

Жар. 
МРСР

киаїй- 
пройняті пафосом 

людину, чуйнос- 
до неї. Сценіч- 

мета якого — 
завжди знайде

СИГНАЛ З ВЕНЕРИ
Як повідомив ТАРС, радянська автоматична між

планетна станція «Венера-8» 22 липня 1972 року до
сягла околиці планети Венера.

Польоти космічних апаратів до Венери Радянський 
£оюз почав здійснювати з 1961 року, використовую
чи періоди її сприятливого розташування щодо Зем
лі. Ці періоди настають приблизно кожних дев'ят
надцять місяців. Час польоту становить близько чо- 
їирьох місяців.

Мінімальна відстань від Землі до Венери при
близно тридцять дев’ять мільйонів кілометрів — у 
Сто разів далі, ніж до Місяця. За своїми розміра
ми, щільністю і масою Венера дуже схожа на Зем
лю, але в інших відношеннях ці планети різні. До
сить сказати, що за даними, одержаними радянською 
Станцією «Венера-7», тиск аенеріанської атмосфери 
у 100 разів більший від земного, а температура до
сягає 500 градусів Цельсія.

Наша сусідка по Сонячній системі привертає вели- 
.чезну увагу вчених. Радянська станція «Венера-1», 
Запущена 12 лютого 1961 року, еперше освоїла тра- 
Іу Земля — Венера, пройшовши на відстані сто ти
сяч кілометрів від її поверхні. «Венера-2» цю від
стань скоротила до 24 тисяч кілометрів, а «Венера-3» 
Досягла поверхні планети.

«Венера-8» дасть можливість уточнити стан і ха
рактеристики нижніх шарів атмосфери планети, по
чинаючи від висот порядку 64 кілометри і до по
верхні, а також і самої венеріанської «землі», оскіль
ки одержано дані про характер порід поверхневого 
Іїіару планети,

Кроки радянської космонавтики стають дедалі смі
ливішими і впевненішими, а завдання, які вона роз
в'язує, — дедалі складніші. Дослідження Венери, 
безсумнівно, принесуть багато нових відкриттів.

Герман АЛЕКСЄЄВ, 
Інженер,

(ТАРС).

Все життя-подвиг
• Сьогодні — 70-річчя з дня народження Я. О. Галана

Він був великим життєлюбом і 
пристрасним борцем за щастя тру
дового народу. Вся його неприми
ренна боротьба спрямовувалась 
проти буржуазних націоналістів, 
російських білоемігрантів, сіоніс
тів, проти запопадливого кубла 
римського папи.

У вир революційного руху Яро
слав Галан сміливо пішов разом з 
своєю юністю, жагою свого не
спокійного серця. Як письменник І 
публіцист він постав з гущі тру
дового народу і весь свій талант 
віддав заради ного світлого май
бутнього.

Народився Ярослав Олесандро- 
вич Галан в містечку Динів над 
Сяном (Західна Україна) в сім'ї 
дрібного службовця. Навчався в 
початковій школі, потім в гімна
зії — в м. Перемишлі. В 1922 році 
їде до Трієстра і вступає там до 
вищої торговельної школи, а че
рез рік — до Віденського універ
ситету. Згодом переводиться в 
Краківський університет, який за
кінчує в 1928 році. Ще навчаю
чись у Відні, стає членом робітни
чого товариства «Єдність». Всту
пає до КПП (Комуністична пар
тія Польщі). Ярослав Галан’ ак
тивно співробітничає в журналі 
«Вікна», друкує там свої твори. В 
1937 році його заарештували, і він

просидів вісім місяців у Варшав
ській та Львівській в'язницях. Піс* 
ля визволення Червоною Армією 
Західної України працював у га
зеті «Вільна Україна», під час Ве
ликої Вітчизняної війни — в ре
дакції польського журналу «Нові 
горизонти» та коментатором на 
радіостанціях імені Т. Г. Шевчен
ка і «Дніпро». Як спеціальний ко
респондент газели «Радянська Ук
раїна» їздив в 1945 році до Нюрн
берга. на процес головних німець
ко-фашистських воєнних злочин
ців.

Ярослав Галан як піісьменннк-трибун. 
агітатор спілкувався з трудящими від 
імені своєї партії, від Імені своєї со
вісті. Особливо помітною була його ді
яльність в роки боротьби з фашиз
мом. в своїх гнівних памфлетах він 
викривав небезпечні дії шляхетської 
Польщі, відкривав людям справжнє об
личчя українських буржуазних націо
налістів. На антифашистському кон
гресі працівників культури у Липові 
Ярослав Галан виступив з палким сло
вом про інтернаціональну єдність тру
дящих в боротьбі протії фашизму.

В нього був високий і полум’я* 
шиї девіз: «Писати правду і тіль
ки правду!» І вій гнівно засуджу
вав брудні дії уніатів, як зрадни
ків народу, закликав бути пиль
ними, бо служителі церкви вико
ристовували «свободи віроспові
дань для того, щоб провадити

злочинницьку діяльність проти ук
раїнського народу». Сатиричний 
талант письменника знову і знову 
спрямовувався па викриття фа
шистських поплічників. Лукавого 
ворога українського народу ми
трополита Шептпцького Я. Галан 
влучно назвав «бородатим мугієм 
священної водички». І ватіканські 
верховоди, які наказали бепдерів- 
цям вбити письменника, навіть 
після його смерті жахались вогне
вого слова Ярослава Гадана.

Він завжди тримався па пульсі жиг* 
тиру даючРи°3їйО,ОВАВІ у.кчраїнськУ <*- 
ВІН ПИЛЬНУппп '* _НОВ'ТШЙ обладунок. м.".

«таж
український*1”. і дальші шляхи західно- 
крсслював- вП«Р?ТОріВ’ Я> Галан І,ід- 
них областей ^“^письменники захід- 

сгеи здебільшого відбивали у 
ннй'ХпаЛосаХпл,<? сучасні теми визволь
ного нтпоп\гП<г^а3ували права визволе- 
показувати У*обов™зЛок Ж настала пора 
перед своєЮОООЖВщ"^В:° якРа0Аї 
Батьківщиною трудящі ус *°’ІО ™ату>в 

сякчас° гМИ памятагмо поз-
го твопв п?бимо і .шануємо но-

твори. Лірико-епічиі п єси, 
статті,

Ж» с™-
випробуваною,- ‘бойовою '

иарнсп,
науково-публіцистичні 

його • памфлети знають
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В Радянському Союзі проходить місячник солідарності з героїч
ним народом В єтнаму. Про мужню боротьбу в’єтнамського народу 
проти американської агресії розповідає ця сторінка*

„молодий КОМУНАР"

«ЇХ—НЕ ЗЛОМИТИ!»
Недавно в Ханої в приміщенні 

Міжнародного клубу відбулась 
прес-конференція відділу преси 
МЗС ДРВ, де дипломатам і жур
налістам були представлені амери
канські льотчики, яких збито над 
територією Демократичного В'єт
наму за останні три місяці.

...Один за одним підходять вони 
до мікрофона, що встановлено в 
центрі зали. В них — високих і 
кремезних, блондинів і брюне
тів — є щось спільне. І не лише 
від однакової арестантської оде
жі. Низько схилені голови, похмурі 
погляди. Такими постали перед на
шими очима 14 американських пі
лотів.

«Мене звуть Девід Бріан Грант. 
Мій армійський номер 464-68-7750 
ФР. 24 червня я вилетів з бази 
Таклі, що розташована в Таїланді. 
Через півгодини був збитий і взя
тий в полон в провінції Вінь Фу. 
Я жалкую, що брав участь в цій 
безглуздій, нікому непотрібній 
війні».

Небажання брати участь в агре
сії, що продовжується у В'єтнамі, 
і засудження політики, яка прово
диться Вашингтоном, висловили 
26-літній капітан Віліам Девід Бік- 
ман з штату Огайо, 40-річний 
майор Джеймс Філіп Паджет із 
Флоріди та інші. Тепер вони вима
гають від американського уряду 
припинити війну у В’єтнамі, яка 
веде до нових жертв мирного на
селення і загибелі американських 
солдатів.

Слухаючи їх, не можна було не 
згадати недавню заяву полонених 
американських льотчиків, опублі
ковану в газеті «Нян Зан». В ній, 
зокрема, говориться: «Не дивля
чись на оголошене в 1968 році 
припинення бомбардувань, прези
дент віддав наказ поновити нальо
ти на Демократичну Республіку 
В’єтнам. Американські літаки на
рушили мирне небо Ханоя, Хай
фона. Загинуло багато мирних 
жителів. Але нікому непотрібні і 
безглузді смерті. Ми, американці,

що перебуваємо в ув’язненні в 
Ханої, не можемо жахатись від 
безглуздих дій. Ми добре зрозу
міли в’єтнамський народ і переко
нані, що ні бомби, ні будь-які ін
ші погрози не можуть зломити 
його дух. Ми закликаємо амери
канський народ використати всі 
свої права й обов’язки, щоб до
могтися припинення війни негайно. 
Ми закликаємо Конгрес США до 
рішучих і активних антивоєнних 
дій. Американці! Вимагайте пере
творення в життя цих і дальших 
заходів. Надія всього світу у ва
ших руках. Поверніть нас на бать
ківщину».

Як бачимо, Вашінгтон залишився 
глухим до слів своїх співвітчизни
ків. Знову з аеродромів і авіанос
ців підіймаються в повітря «фан
томи», і знову яскравими факела
ми горять вони в небі В’єтнаму...

— Яке ваше ставлення до в’єт
намського народу?

Таке запитання було дано одно
му полоненому льотчику. Відпо
відь була короткою: «їх не зло
мити!».

Тепер це починають розуміти 
самі агресори,

к. ВОЛОДІІІ. 
АПН.

АТАКИПАТРІОТІВ НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Обгорілі уламки со
тень грузовнків і бронетранспортерів сайгон- 
ської армії днмляться на шляху 5з І між Хюе 
і Куангчі. Частини маріонеткових військ за
знали великих втрат у результаті бойової 
операції, яку провели 23 липня народні зброй
ні сили визволення Південного В'єтнаму на 
головній магістралі, що зв’язує ці два міста. 
Незважаючи на масовані нальоти американ
ської авіації па передгір’я Аннамського хреб
та, на захід від стратегічного шосе № 1. ар
тилерія НЗСВ веде сильний вогонь по війсь
кових автоколонах противника, які намагаю
ться пробитися до Куангчі. Навколо Куангчі

ні па годину не припиняються бої між си
лами визволення і добірними частинами сан- 
гонської армії. Як відзначають західні інфор
маційні агентства, спроби саіігонськпх військ 
захопити місто лишаються безуспішними.

Сили визволення продовжують атаки на по
зиції маріонеткових військ навколо Хюе —- 
третього величиною міста Південною В’єт
наму.

ХАНОЙ. 250 солдатів і офіцерів саіі- 
гонської армії знищили 22 липня патріоти 
Південного В’єтнаму в провінціях Куангчі і 
Тхиатхієн, передає агентство ЛПВ.
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Недавно французька газета «Юманіте» опублікува
ла на своїх сторінках репортаж журналіста Тео Рон
ко про життя учнів в ДРВ.

Агентство Преси Новини пропонують увазі читачів 
цей репортаж з деякими скороченнями.

Йдуть екзамени. Розри
ваються конверти із зав
даннями, Кожен, хто 
отримав роботу, йде на 
своє місце для підго

Знову у В’єтнамі учні 
шкіл і вузів змушені бу
ли кілька місяців тому 
піти з сільських районів. 
Це стало необхідним піс
ля поновлених бомбар
дувань авіацією США 
території Демократичної 
Республіки В’єтнам. По
дібна пересторога тут не 
зайва. Адже для пілотів 
ВПС США шкільні спору
ди давно вже перетвори
лись у «воєнні» об’єкти,

Велике число учнів бу
ло евакуйовано з небез
печних зон протягом де
кількох днів. Звичайно, 
під час відправлення бу
ли труднощі. Але завдя
ки допомозі всього на
селення, і особливо се-

ШКОЛА
ПІД БОМБАМИ
лян, невдовзі в нозих 
школах почались занят
тя, а старшокласники 
приступили до складання 
екзаменів. Разом з това
ришами з ДРВ мені по
щастило побувати в од
ній з таких сільських 
шкіл.

...На подвір’ї, що обго
роджене соломою, за 
яким розстеляється про
сторе поле, було 60 юна
ків і дівчат 17—18 років.

товки. Щоправда, на ви
падок тривоги, всі по
винні швидко заховатись 
в укритті.

Це учні однієї ханой
ської школи. Всього їх 
тут близько 300 чоловік. 
Вони йшли з міста пішки 
кількома партіями, Тепер 
старшокласники склада
ють письмові екзамени 
з літератури, математи
ки, фізики, хімії. День 
почався з екзамену з лі

тератури. Дві теми. Одна 
з них вільна — про рево
люційний героїзм. Дру
га — реалізм у в’єтнам
ській літературі періоду 
1930—1945 років.

Шоста година ранку. 
Гонг сповіщає про поча
ток екзамену. Теми дані, 
голови схилились над бі
лими аркушами.

В умовах війни молоді 
в'єтнамці продовжують 
вчитися. Ці хлопці й дів
чата стануть через де
кілька років інженерами, 
лікарями, письменника- 
л*.и. Разом з робітниками, 
селянами вони побуду
ють ще б!льш прекрас
ний В’єтнам. Вони страж
дають від агресії. Але 
вони вірять в себе, в 
майбутнє своєї батьків
щини.

(АПН — «Юманіте»),

НЕМА ТИШІ
НАД ХИНГЙЄНОМ

Назва містечка Хингйєн, яке розташоване в півден
но-західній провінції Хайхинг, означає по-російськи 
«місто процвітаючої тиші». Ніщо не порушувало спо
кійне життя ремісників і селян, які населяють цей 
віддалений від великих шляхів куточок території Де
мократичного В’єтнаму.

Але розв’язана американськими імперіалістами 
війна проти в’єтнамського народу, дійшла й сюди і 
порушила тишу та спокій потопаючого в зелені бана
нових гаїв містечка.

...Зупиняємося на центральній площі містечка. Зви
чайна картина після американського «візиту». Груддя 
розвалин тягнуться на сотні метрів вздовж вулиць. 
В цьому будинку ще вчора буз книжковий магазин. 
Крізь пробоїни розвалених стін бачимо розбиті при
лавки, розкидані взринною хвилею обгорілі книжки. 
Деякі споруди що беруться димом. Всюди написи: 
«Небезпечно. Нерозірвані бомбиі».

— Нам не зрозуміло, що могло призернути увагу 
агресора в нашому місті? — каже голова адміністра
тивного комітету Зионг Мань Тпєн. — Крім декількох 
приватних майстерень, в Хингйєні нема ніяких про
мислових підприємств. Здавна жителі міста займаю
ться виготовленням кошиків з бамбука і соломи, 
сільським господарством.

Наліт був зроблений вночі о 3 годині ЗО хвилин, ко
ли жителі ще спали. На житлові квартали скинуто 
18 фугасних бомб, багато запалюючих, 4 контейнери 
з осколочними бомбами. Повністю знищено і спале
но 36 будинків, десятки споруд зруйновано, сотні 
жителів вбито, поранено, залишено без .житла.

Йдемо до розвалин, що димляться вдалині. Жителі 
розбирають рештки житла. Один з них — високий, 
жилавий старик. Це Нгуен Ван Лам. Його будинок, 
також розбито американською бомбою.

— Мені 72 роки, — каже Лам. — Все життя я тру
дився на своїй, в’єтнамській землі. Що ж забули на’ 
ній американці?.. Коли почався наліт, вся сім’я кину
лась в укриття. Але добігти не встигли. Вбиті дружи-’ 
на, син, онук... Моє горе велике. Але тим, хто зали
шився в живих, я кажу: захищайте свою землю від’ 
ворога, не шкодуючи свого життя. Ворог не повинен 
залишитись безнаказаним! '

Скільки, своїх жителів втратило містечко Хингйєн в 
цю ніч? Ось 24-літня Шунг. Ще вчора в її сім’ї було 
сім чоловік. Всі вони вбиті в ліжку. Пов’язка на го
лові Шунг просочилась кров'ю, перев’язана ліва ру
ка... В місцевій лікарні, де розмістили жертви нічного 
нальоту, більшість потерпілих — діти. У восьмиріч
ного То більша частина тіла обпечена. Він не може 
навіть лежати...

Агресор прийшов у цей тихий край, сіючи смерть 
і розруху. Та хингйєнці переконані, що їх земля зно
ву здобуде мир і процвітання, і повні рішучості бо
ротися за це.

К. БОБРОВ, 
спецкор АПН.

Південний В’єтнам. Широкого розмаху набрав молодіж
ний рух в півдсннов’єгнамськнх містах, де студенти І учні 
рішуче виступають проти прогиилого антинародного режиму 
Тхіеу і його заокеанських хазяїв. Солдати маріонеткових 
військ відмовляються воювати проти патріотів, добровільно 
вдаючись в полон.

На знімку: колишні солдати маріонеткових військ здають 
свою зброю бійцям НВСЗ.

Фото ВІА-ТАРС.

ХАБАР—НА
Шість співробітників сайгонського мі

ністерства фінансів принесли в амери
канське посольство петицію, в якій ви
словлена вимога присікти грошові ма
хінації, якими займаються високі чини 
маріонеткової адміністрації Південного 
В’єтнаму.

Злодійством займається сайгонський 
«президент» і його найближчі оточуючі. 
Щоб переконатись в цьому, служити в 
міністерстві фінансів зовсім не обов’яз
ково. Спекуляція дифіцитними товарами, 
розбазарювання коштів і хабарі за пред
ставлені вигідні посади досягли у Пів
денному В’єтнамі катастрофічних роз
мірів.

Як не часто поліція конфісковує газе
ти, в сайгонській пресі все ж просочує
ться немало фактів, які дозволяють су
дити про масштаби корупції. Відомо, 
наприклад, що посада начальника про
вінції варта претенденту на неї 10 тисяч 
доларів. Пакет з половиною цієї суми 
потрапляє, як правило, на стіл самого 
Тхієу. Сума такого хабаря встановлена 
із розрахунку, що майбутній начальник 
швидко зуміє компенсувати її шляхом 
грабежу населення.

Немало писалось і про грошові ма
хінації І спекуляцію високими чинами

СТІЛ ТХІЄУ
адміністрації Тхієу, які переводять ва
люту в закордонні банки, скуплюють в 
інших країнах «на всякий випадок» зе
мельні ділянки і вілли.

Одним словом, петиція групи розгніва
них сайгонських чиновників має вагому 
основу. Однак їх звернення з цього пи
тання до американців, які цілком під
тримують Тхієу, бачиться, м’яко говоря
чи, наївно. Адже саме існування нена
висного народові режиму — результат 
втручання Сполучених Штатів у в’єтнам
ські діла. До речі, говорячи, і до валют
них афер американці мають найбільш 
пряме відношення: на «чорнсму ринку» 
Сайгона давно стали постійною клієнту
рою співробітники посольства США, які 
переодягнені в цивільне, американські 
офіцери.

І все ж той факт, що сайгонські чинов
ники звернулись не до Тхієу, а до оку
пантів, сам по собі разючий. Це ще одно 
свідчення того, що сайгонського «прези
дента» не сприймають всерйоз навіть 
люди, які перебувають на службі у про- 
гнилого режиму.

В. САМАРІЙ. ! 
АПН. У

І
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ПРОЧИТАЙТЕ, БАТЬКИ

„РОЖЕВА МРІЯ"
І РОКИ ДЛЯ РОЗДУМІВ
ПІ МИКОЛА Іванович, ні На- 

дія Григорівна до остан
нього дня не вірили.

— Як? Сашко?
їхній Сашко, для котрого во

ни нічого не шкодували, який 
не мав ні в чому нестатку, на
читаний хлопчина, радіоаматор 
— і раптом злодій?

Проте суд над двома колиш
німи комсомольцями, дев'ят
надцятирічними Олександром 
Гуком і Валеріям Корляковим 
довів це.
£|БИДВА закінчили десятирічку в 

м. БобрннпІ, обидва пішли пра
цювати. Олександр — електриком 
па хлібзавод, Валерій — вантажни
ком у райобеднання «Сільгосптех
ніка». Працювати не лінувались, не 
прогулювали і не пиячили, тож 
причин для хвилювань ніби й не 
було.

А між 
двійним 
трудове, _ _ .
то подробиці другого вималювались 
лише в процесі слідства І суду. 
Пропонуємо читачам занотовки із 
звинувачувального акту,

У вересні минулого року Валерій 
Корляков І Олександр Гук в селі 
Червоний Жовтень украли раму від 
мотоцикла М-Ю5 у тамтешньою 
мешканця. Рама, як відомо, ще ие 
увесь мотоцикл. Останній складає
ться з багатьох деталей, серед яких 
вагоме місце «осідають колеса. 
Тож наступна операція загалом 
вигляділа так: у м. Бобринці хло'пці 
вкрали мотоцикла, видалили а ньо
го колесо, а решту вкинули в яр.

Невдовзі мови заволоділи чужим

ТИМ — ХЛОПЦІ жили по
життям. І якщо перше, 

було, як кажуть, на виду,

♦Восходом», з якого зняли номер
ний знак і цілий ряд деталей. 
Оскільки і цього пнианлось замало, 
то вони поцупили ще один «Вос
ход», цього разу в Компавіївсько.му 
районі.

Для того, щоб мати справу з мо
торизованим транспортом, потрібен 
інструмент. Як правило, йою купу
ють у крамниці. Корляков і Гук 
вибрали інший шлях. Вони ві дві та
ля майстерні шкіл й І і Л 2 (зви
чайно, у нічний час) і стали власни
ками особистого набору інструмен
тів загальною вартістю 169 крб.. 63 
коп.

Логічно постає запитання: чим 
викликана ота незборима любов до 
чужої техніки? Відповідь проста: 
Олександр мав власного мотоцикла, 
досить потертого, що постійно по
требував ремонту, а, отже, запчас
тин, а Валерієм опанувала «рожева 
мрія» мати свого мотоцикла.

Напевне, стосунки з бездушною 
технікою не задовольняли хлопців, 
їх тягнуло до живих людей І ЇХНІХ 
кишень.

На початку лютого нинішнього 
року Корляков у 23 годний за міс
цевим часом зустрівся на вулиці 
Гоголя з громадянином В. Ця зуст
річ коштувала названому громадя
нинові дорого: він позбувся наруч
ного годинника, шкіряних рукави
чок, і крб. 42 коп. розмінною моне
тою, а заодно — двох ребер і чоти
рьох зубів.

УД довів правильність зви- 
нувачень і справедливо по

карав винуватців, Тепер у них 
попереду роки для роздумів 
над тим, з чого почали свідо/ле 
життя. Віриться, що вони підуть 
на користь хлопцям, бо уже на 
суді Валерій Корляков сказав:

— Я чемною працею у місцях 
відбування покарання змию із 
себе ганебну пляму,

На цьому можна було б і за
кінчити. Але нас цікавить, як 
могли стати на шлях злочинів 
комсомольці, юнаки, що ви
росли у суспільстві, де давно 
локінчено з соціальними при
чинами злочинності? Ні в яко
му разі не поменшуючи вини 
Корлякова і Гука, можна впев
нено сказати, що причина — в 
безконтрольності. Батьки Олек
сандра сліпо вірили, що їхній 
син не може схибиіи. Тому й 
не вдавалися до аналізу, звід
ки той міг діставати деталі до 
мотоциклів, дорогий інстру
мент, задовольняючись стерео
типною відповіддю:

— Товариш подарував.
Навіть, коли побачили, що 

Олександр підробляє номер
ний знак до мотоцикла, не на
дали цьому відповідного зна
чення.

Не контролювала дій Вале
рія і його мати — Зінаїда Па
насівна,

Не можна зняти вини і з 
комсомольських організацій 
підприємств, де працювали 
Корляков і Гук. Адже їхньою 
поведінкою після робочого дня 
ніхто не цікавився, ніхто не на
магався заповнити їх життя ці
кавими комсомольськими спра
вами.

Випадок з Корляковим і Гу
ком — явище рідкісно серед 
нашої молоді. Але про 
слід 
чого 
кість

нього 
знати, щоб пам'ятати, до 
доводить самозаспокоє- 
і безконтрольність.

Б. КУМАНСЬКИЙ.
м. Бобринець.

--------------- Цивільна оборона ~

ПОХВАЛА-
ПОЛІНІ НАТЕРИНИЧ

— Молодець, Поліпна, — 
прочитавши наказ начальника 
цивільної оборони фабрики 
«Побутмебля». вітали дівчину 
її подруги по роботі. — Ось 
дивіться: «Відзначаю і ставлю 
і приклад старанні дії па лав- 

чаїпіях робітників Сергія За
вітрений. Віктора Колеси і коза, 
Миколу Осадчого, Валентина 
Калабанова, Поліну Катерн- 
нич...»

— І справді, вона па рівні 
і чоловіками була.

А Поліпа н:би н жарг:
Не маю права відстава

ти: свого цього року в армію 
провадила. Він тепер відмін
ник в мене там. 1 я вчусь.

Навчання з ценовою зміною 
продовжувалось. Робітники 
фабрики демонстрували дії при 
погрозі нападу противника і за 
сигналами цивільної оборони. 
Вони відпрацьовували питан.ія 
сповіщення і збору, проведен
ня захисних заходів, які підви
щують стійкість роботи цеху і 
фабрики в цілому, організації 
евакуації і дій за сш налом 
«Повітряна тривога».

Свої здібності Поліна Кате- 
ринич наглядно показала в зо
ні «ураження». З своєю подру
гою — заступником командира 
санітарної дружини Олега Со- 
сулятіною вона відмінно спра

вилась з наданням першої ме
дичної допомоги, виносила із 
зони «поранених»,

... День змагань видався ти
хим, але жарким. Навіть в ті
ні градусник показував ЗО. Спе
ціалісти стверджували, що із 
засобами захисту в зоні можна 
бути ие більше як 15 — 20 хви
лин. Та практично довелось 
діяти не менше двох годин.

— Запам'ятайте, — казала 
Поліна дівчатам. — Воду із 
каністри і фляг економте. Па 
всякий випадок будемо обли
ватися водою. Кожна хай візь. 
ме в рот вогку паличку і не 
кидає її.

— А це ще ДЛЯ ЧОГО? \
— А ти не запитуй, жуй — 

і нити не захочеться.
— А з якою ланкою змага

тися будемо?
— З усією дружиною.
Нарешті пролунала коман

да. Дівчата підготували про
тигази. Далі всі дії проходили 
виключно за сигналами. Дів
чата розуміли, що до чого...

Змагання показали готов
ність санітарних дружин вико
нати будь-яке завдання на 
оцінку «добре» і «відмінно»;

В. СКРИННИК.
її. Кіровоград.

Продовжує прийом студентів на 1-й курс 
1972—73 навчального року на стаціонарне навчання

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
їм. М. І. АРСЕН1ЧЕВА

ПРОДОВЖУЄ
прийом студентів на 1971—1973 навчапьний рік

Денне навчання по спеціальностях: 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

металургія чорних металів, спеціалізація — мета
лургія чавуну;

промислова теплоенергетика;
ливарне виробництво чорних та кольорових мета

лів;
металургія і технологія зварювального виробни

цтва;
автоматизація і комплексна механізація металур

гійного виробництва.
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

обробка металів тиском;
технологія машинобудування, металорізальні вер

стати та інструменти;

механічне устаткування заводів чорної металургії; 
Правила прийому загальні.
Вступники складають іспити з таких дисциплін:
а) на спеціальності технічні:

української чи російської мови та літератури (пись
мово), математики (письмово й усно), фізики (усно);

б) на спеціальності металургійні:
української чи російської мови та літератури (пись
мово), хімії (усно), математики (усно), фізики (усно).

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. 
Документи приймаються до 31 липня.
Вступні іспити проводяться з 1 до 20 серпня.
Адреса інституту: Дніпропетровська область, 

м. Дніпродзержинськ, проспект Леніна, 16.
РЕКТОРАТ.

ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ї. і. МЕЧНИКОВА 

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
на 1972—1973 учбовий рік на такі факультети

ДЕННЕ НАВЧАННЯ: механіко-математичний (мате
матика, прикладна математика); фізичний (фізи.га, 
астрономія); біологічний (біологія, фізіологія, зоо
логія і ботаніка); геолого-географічний (географія, 
гідрогеологія і інженерна геологія); хімічний (хімія); 
історичний (історія); філологічний (українська мова 
та література, російська мова та література); рома- 
но-германської філології (відділи англійської, німе
цької, іспанської та французької філології); юридич
ний (правознавство).

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ: математика, біологія, зооло
гія і ботаніка, географія, історія, російська мова і лі
тература, українська мова і література, романо-гер- 
манські мови і література (французька, англійська і

і спеціальності:
німецька), правознавство.

Заяви про вступ до університету приймаються на 
всі види навчання по 31 липня ц. р.

Строк вступних іспитів: на денне навчання і дру
гий потік заочного навчання ■— зі по 20 серпня.

Місце складання іспитів — м. Одеса.
Строк зарахування до складу студентів: на денно 

навчання — з 21 по 25 серпня, на заочне навчання 
— з 21 по ЗО серпня.

Університет має гуртожитки і їдальні.
Заяви і всі необхідні документи направляти пош

тою або подавати особисто в приймальну комісію 
університету на адресу: м. Одеса, вул. Петра Вели» 
його, 2.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ^

ЖДАНОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ , ! !
ШСТИТУТ

з таких дисциплін; і

промислова теплоенергетика;
металургія чорних металів (виробництво чавуну, > 

виробництво сталі);
ливарне виробництво чорних і кольорових мета

лів;
автоматизація металургійного виробництва; 
металознавство, обладнання і технологія термічної 

обробки металів;
обробка металів тиском (прокатка > волочіння, 

ковка і штамповка);
промисловий транспорт;
технологія машинобудування, металорізальні вер

стати і інструменти; _
’ механічне обладнання заводів чорної металургії. 
Металургія і технологія зварювального виробництва;

обладнання і технологія зварювального виробки- ; 
цтва; ' • • г '

електропостачання промислових підприємств, міст ! 
» сільського господарства; .

Останній день прийому заяв — 31 липня 1972 р.
Заява про прийом з іншими необхідними докумен

тами подається на ім’я ректора інституту.
Вступні екзамени провадяться з 1 по 20 серпня 

1972-го року.
Студенти забезпечуються державною стипендією 

у відповідності з існуючим положенням. З 1972 ро
ку стипендія студентам металургійного факультету 
підвищена на 15 крб. і складає на І—IV курсам 
50 крб. в місяць. Всі іногородні студенти забезпечу
ються благоустроєним гуртожитком.

Адреса інституту: 341000, Донецька обл., м. Жда- 
вов, вул. Аиатова, 115.

ПРИЙМАЛЬНА НОМІСЖ

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
%’ЯТНИЦЯ, 28 ЛИПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА, $.35 -

Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «Маршрутами піо
нерською літа». (Калінівград). 
10.15 — Художній фільм «Іван 
Макаровим». (М). 11.35 — «Ад
реса дев'ятої п’ятирічки». 
(Казань). 12.05 — «Музична
афіша». (К). 12.55- — Доку
ментальний фільм .«Плани і 
життя». (М). 13.55 — Новини. 
(М). 17.00 — «Ви вам писа
ли». (К). 18.00 — «Хроніка
тижня». (Кіровоград). 18.15 — 
Телефільм. (Кіровоград). 18.25 

«Творчість Ганни Світлая*

пої». (Дніпропетровськ). 19.00
— Кубок СРСР з футбола. 
Півфінал. «Карпати» (Львіз)
— «Спартак» (М). (Львів).
21.00 — Програма «Час». (М). 
21.30 — «Запрошує концертна 
студія». (М). 22.20 — Спортив
на програма. Першість світу э 
шахів. Кольорове телебачення. 
Кубок СРСР з футбола. Пів
фінал. ЦСКА — «Торпедо» 
(М). II тайм. (М). 23.30 —
Новини. (М). ДРУГА ПРО
ГРАМА. 17.00 — Для Дітей. 
«Секрети букета». (М). 17.30

— Телсальманах «Подвиг». 
<М). 18.00 — Новини. (М).
18.10 — Кольорове телебачен
ня. Художній фільм. «Дим у 
лісі». (М). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (М). 
19.30 — «Телеекран пошани па 
жнивах». (Донецьк). 20.00 *■ 
Чемпіонат СРСР з футбола: 
«Динамо» <К>. — «Динамо» 
(Мінськ). II тайм. (К). 20.45 •*» 
«На добраніч, діти!». 21.00 ** 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Творчий вечір московського

@ Наша адреса і телефони »МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кироеоградсного 
обкома ЛНСМу, г. Кировоград,

316050 ГСП, КІровоград-50, вуп. Луначарськото, 36« 
Те я« фени: відповідального секретаря та відділу нон« 
«рмольсьиог© життя — 2-45-35. відділу пропаганди, від« 
ділу листів »масової роботи тв іншим відділів — 2-45-Н.

БК 04182, Індекс 61197,

Друиарвя їм. Г. М. Димитров«, обласного управління 
оо пресі, м. Кіровоград, вул. Гліиив, 2.

Зам, № 10874, Тираж 55 700,

театру сатири. (К). 23.10 •» Ве
чірні новини. (К).

СУБОТА, 29 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про
грама передач. (М). 9.05 —
Кольорове телебачення. Гім
настика для всіх. (М). 9.35 — 
Повніш. (М). 9.15 — Кольоро
ве телебачення. «Циркова про
грама». (М). 10.30 — Науково- 
популярна програма «Здо
ров’я». (М). 11.00 — «Трибуна 
письменника». (М). 11.10 —
Концерт колективів художньої 
самодіяльності. (Пенза). 11.40
— Для школярів. Зустріч юн
корів телестудії «Орлятко» з 
Героєм Радянського Союзу 
О. П. Маресьєвим. (М). 12.25

Художній фільм «Дівчина, 
З якою я дружин». (М). 13.40
— Новини. (М). 13.45 — В ефі
рі — «Молодість». (М). 14.45
— Для дітей. В. Ліфшиць.
«Шукай вітра о полі». (М). 
15.45 — «Людина і закон», 
(М). 16.00 — Кольорове телеба
чення. Програма мультфіль
мів. (М). 10.30 — КІнопрогра- 
ма. (М). 17.05 — Міжнародна 
панорама. (М). 17.35 — Кон
церт. <М). 18.00 Новини.

(М). 18.10 — На запитання те* 
леглядачів відповідає секретар 
БЦРПС Л. Земляннннова. (М)« 
18.45 — Концерт. (М). 19.15 -м 
Спектакль Московського дра
матичного театру на Малій 
Бронній. 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. Прем'єра те
левізійного художнього філь
му «Композитор Бо роді н» « 
(М). 22.25 — Кольорове телебап 
чеввя, «Співає Галина Пнсач 
Ренко». (М). 23.10 — Новини« 
<М). ДРУГА ПРОГРАМА« 
10.50 — Програма передач« 
(К). 16.55 — «Коли поруч но* 
муністи». (Харків). 17.30 —А 
«Іерсм-терсмок». Вистава« 
(Дніпропетровськ). 19.00 — Інч 
?|ормаційна програма «Вісті»«
К). 19.30 — Художній фільм 

«Безмовні друзі». (К). 20.50 -» 
”На добраніч, дітіН». (К), 
21.00 — Програма «Час». (М)« 
21.30 — Концерт артистів Рос
товського театру оперети. (До
нецьк). 22.40 — Вечірні нови
ни. (К). и
Про можливі змін» в програм 

МІ вас повідомлять диктори рач 
Діо ) телебачення,


	1570-1p
	1570-2p
	1570-3p
	1570-4p

