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СЕРДЕЧНА 
БРАТЕРСЬКА ЗУСТРІЧ
Москва. 9 липня радянська столиця тепло і сер

дечно зустріла посланців героїчного в’єтнамського 
народу — делегацію Партії трудящих В’єтнаму і 
уряду ДРВ, яка прибула на запрошення ЦК КПРС 
і Уряду СРСР з офіційним дружнім візитом. Очо
люють. делегацію Перший секретар ЦК ПТВ Ле 
Зуан і член Политбюро ЦК ПТВ, прем’єр-міністр 
уряду ДРВ Фам Ван Донг,

У Внуковському аеропорту делегацію зустрічали
-х товариші Л. І. Брежнєв, А. А. Гречко, В. В. Гри

шин, А. А. Громпко, О. М. Косигін, М. В. Підгор- 
ний, К. Ф. Катушев та інші.

1 ., (ТАРС).

-----------~-------------------

ЗАВЗЯТТЯ
І
ЗНАННЯ

Завершився перший етап Всесоюзно
го огляду науково-технічної творчості 
молоді, що проходить під девізом 
«П'ятирічці — ударну працю, майстер
ність і пошук молодих!». Розпочався 
його другий етап, присвячений 50-річчю 
присвоєння комсомолу імені Леніна.

Беручи в руки логарифмічну лінійку, 
закріплюючи аркуш ватману на кресляр
ській дошці, молода людина прилучає
ться до найпрекраснішого аспект/ ді
яльності людства — творчості. Тут і ра
дість першовідкривача, і дерзновенний 
політ думки, гіркота невдачі і окриле
ність перемоги. В доповіді про 50-річчя 
СРСР Генеральний секретар ЦК КПРС 
Л. І, Брежнєв сказав, що «найкращі 
плани не будуть виконані, якщо ті, хто 
працює біля верстатів або на полі, на 
тваринницькій фермі, в науково-дослід
ному інституті чи у сфері послуг, не 
вкладуть у справу частинку ссого серця, 
своєї душі».

Рух молодих раціоналізаторів став 
зараз по-справжньому масовим. В ході 
першого етапу огляду більше трьох ти
сяч юнаків і дівчат області подали 3486 
раціоналізаторських пропозицій, еконо
мічний ефект від впровадження яких 
становить майже півтора мільйона кар
бованців.

Якщо ж ти, молодий раціоналізатор, 
берешся вдосконалити технологічну 
операцію, конструкцію чи певний при
стрій, необхідно домагатись, щоб твоя 
розробка базувалась на найпередові- 
ших досягненнях науки і техніки і була 
виконана на рівні завтрашнього дня. 
Лише в такому випадку гарантована дов
говічність нововведення і значний еко
номічний ефект від його впровадження.

Для цього необхідні, крім молодечо
го дерзання, міцні знання. І вони є. Без
посередньо у виробництві в області 
зайнято 66 тисяч молодих людей, які 
мають вищу, середню спеціальну та се
редню освіту. 53 школи молодого раці
оналізатора відвідують зараз 1257 чоло
вік. Але найкращих результатів молодий 
раціоналізатор досягає тоді, коли всту
пає в творчий союз з фахівцем. Синте
зуючи неспокій юності і глибокі техніч
ні знання він розв’яже найскладніші 
питання виробництва.

Ефективність такого співробітництва довели 
члени комсомольсько-молодіжної бригади різ
ників імені XXIV з’їзду КПРС ковальсько-пре
сового цеху заводу «Червона зірка» Гсннадія 
Брайловського.

Питання творчого контакту не повинно 
пройти поза увагою комітетів комсомо
лу підприємств і організацій. На жаль, 
ще не скрізь в районах організовані 
ради молодих спеціалістів. Таких рад 
немає в Ульяновському, Гайворонсько- 
му, Онуфріївському та в інших районах, 
На деяких підприємствах ще не створе
ні і молодіжні секції при заводських 
радах НТТ, в діяльності комсомолу ще 
слабо використовується досвід кращих 
організацій.

Необхідно, щоб райкоми та міськко
ми комсомолу взяли під свій пильний 
контроль не лише результати, але й 
організацію науково-технічної творчості 
молоді. Вона не обмежується такими 
корисними заходами, як створення гурт
ків та влаштування виставок НТТМ. Ор
ганізація творчості -— це, о першу чер
гу, встановлення шефства над співробіт
ництвом молодих фахівців і раціоналі
заторів шефства над молодіжними рац- 
пропозиціями і винаходами. Необхідно 
зміцнювати впевненість молодого робіт
ника у власних силах, допомогти йому 
у становленні авторитету невтомного 
шукача нового.

НАТХНЕННА ПРАЦЯ — ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬНОМУ.

„СПАСИБІ!“ — ТРУДІВНИКАМ
Мабуть не треба було б 

наголошувати на значенні 
електродвигунів у вироб
ничих процесах сільського 
господарства. Без них не 
подасиш на ферми воду, 
не очистиш зерно, не приго
туєш кормів. Якщо ж один 
з електродвигунів вийшов з 
ладу, його не поспішають 
списувати. Відремонтувати 
або полагодити двигун вам 
завжди допоможе колектив 
районного об’єднання
«Сільгосптехніка». Досвід
чені інженери і висококва

ДО САМОГО ГОРИЗОНТУ — ЗОЛОТА
ВІ ПШЕНИЦІ. ДИВИТЬСЯ ПА НИХ 
КОМСОМОЛЕЦЬ, БРИГАДНІ’ ТРАКТОР
НОЇ БРИГАДИ № З КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
ДЗЕРЖИНСЬКОГО КОМПАНПВСЬКОГО 
РАЙОНУ ВОЛОДИМИР МОГИЛЕП, І У 
НЬОГО хороший настрій. РАДУЮТЬ 
око КОЛГОСПНІ ПОЛЯ. МЕХАНІЗАТО
РИ ГОСПОДАРСТВА .ВКЛЮЧИВШИСЬ У. 
ВСЕСОЮЗНЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМА. 
ГАНН Я, ВИРОСТИ.ТИ ДОРІД1ІИП УРО
ЖАИ РАННІХ ЗЕРНОВИХ. ЗОБОВ'Я
ЗАННЯ ЇХ-ЗІБРАТИ НА КРУГ ПО 33 
ЦЕНТНЕРІВ,

ВІД КОМБАЙНА ДО ТОКУ ВІДІЙШЛИ 
ПЕРШІ МАШИНИ, НАВАНТАЖЕНІ ЗЕР
НОМ НОВОГО ВРОЖАЮ. ПО 40—15 
ЦЕНТНЕРІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ ВИДАЄ 
КОЖЕН ГЕКТАР. А ЦЕ Ж ЛИШЕ ПОЧА
ТОК, ПОПЕРЕДУ .КОСОВІІЦЯ ПЛОЩ, ДЕ 
ПШЕНИЦЯ ЩЕ ГУСТІША, ДОРІДНІША', 
1 СЬОГОДНІ НАЙГОЛОВНІШЕ ДЛЯ ХЛІ
БОРОБІВ КОЛЕКТИВУ — ВИКОРИСТА- 
ТИ ВСІ НАЯВНІ РЕЗЕРВИ, ЗІБРАТИ 
ВРОЖАЙ РАННІХ ЗЕРНОВИХ БЕЗ 
ВТРАТ І В НАЙСТИСЛІШІ СТРОКИ,

НА ФОТО: КОМСОМОЛЕЦЬ ВОЛОДИ- 
МИР МОГИЛЕП.

ФОТО Ю. Я1В АШ НИКОВА.

НА ПРИЗ «МК» «ПЕРШІЙ 1РИТИСЯЧНИЦІ К1РОВОГРАДЩИНИ»
Надоїли за шість місяців на фуражну 

корову кілограмів молока: Світлана Па- 
велко — колгосп імені Жданова Ново- 
українського району — 2504, Ольга Ко- 
заченко — Несватківський відділок рад
госпу другого імені Петровського цук» 
рокомбінату Олександрівського ра
йону — 2428. Світлана Грицевець
•— радгосп «Реконструктор» Долин- 
ського району — 2412. Оксана Віт- 
ряк ~ колгосп Імені Леніна Долинсько- 
го району — 2400. Борис Стоян — дояр 
колгоспу імені Ульянова Кіровоградсь
кого району — 2387, Валентина Славитин- 
ська — колгосп «Дружба» Новоукраїнсь- 
кого району — 2310. Валентина Чорна 
— колгосп «Червоний партизан» Олек
сандрівського району —' 2257. Вален
тина Парахонько — колгосп імені Улья
нова Голованівського району _  2222.
Стефанія Ковальова — колгосп імені 
Ватутіна Новоукраїнського району — 
2197. Ольга Криницина — радгосп «Ре
продуктор» Кіровоградського району —

Ростуть чотиритисячний^ 
ряди

На початку липня біля Олександрій
ського райкому КП України було підня
то прапор на честь Ольги Козаченко. 
Молода доярка з Несватківського від-

ліфіковані робітники за ко
роткий час повертають, зда
валось, безнадійно зіпсова
ній техніці нове життя/

... Електрослюсар Геор
гій Халин, що працює на 
дільниці по ремонту і скла
данню електродвигунів, та 
його напарник Юрій Сарин 
працюють, як кажуть, на со
вість. Щоденну норму вони 
виконують на 150 процен
тів. Тому кількість відре
монтованих двигунів лише 
в другому кварталі цього 
року досягла 2700 штук. Це

значить, що через рука пе
редовиків щоденно прохо
дить 40—50 двигунів. З по
чатку цього місяця вони 
виконали 550 замовлень — 
електродвигуни вступили 
до ладу.

З такими ж процентни
ми показниками розпочала 
роботу в третьому кварталі 
Ніна Чернишенко. За змі
ну вона встигає оновити 
чотири електродвигуни. Не 
відстає від своїх товаришів 
і комсомолець Володимир

ВОНИ СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
ділку радгоспу 2-го імені Петровського 
цукрокомбінату за підсумками соціаліс
тичного змагання першого півріччя зай
няла перше місце по району, надоївши 
по 2428 кілограмів молока від корови.

Сьогодні на багатьох щоглах майорять 
прапори на честь молодих доярок. З 
хорошими показниками в праці закінчи
ли перше півріччя учасники змагання 
на приз газети «Молодий комунар». 
Близько дзохсот молодих доярок доби
лися надоїв не менше 1500 кілограмів 
на корову, а 28 з них зробили впевнену 
заявку на чотиритисячний рубіж.

Як і в попередні місяці змагання на 
приз обласної молодіжної газети назва
ло нові імена: в десятку перших з ос
таннього списку увійшло лише чотири 
доярки. Розмах трудового суперництва 
набрав таких розмірів, що є перспекти
ви в цьому році окремим молодим 
тваринникам вийти на рубіж п’ятитисяч
них надоїв. КОМСОМОЛКА СВІТЛАНА 
ПАВЕЛКО З КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЖДА- 
НОВА НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДВОХ КВАРТАЛІВ 
НАДОЇЛА ПО 2504 КІЛОГРАМИ МО- 

Іванов. Хлопцеві всього де
в’ятнадцять років, але се
ред електроиамотувальнпків > 
його називають кращим.

Сьогодні, коли в області 
розпочалися жнива, в 
«Сільгосптехніці» працю
ють особливо старанно. 
Недаремно ж після зміни 
кожного проводжає гасло 
«Спасибі за самовіддану 
працю І».

В. БОНДАРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

ЛОКА НА КОРОВУ — НАЙБІЛЬШЕ ПО 
ОБЛАСТІ І В РІВНІЙ БОРОТЬБІ ЗА ПУ° 
ДОВІ НАДОЇ В ТРЕТЬОМУ, ВИРІШАЛЬ
НОМУ РОЦІ П’ЯТИРІЧКИ ЗАВОЮВАЛА 
ПРИЗ «ПЕРШІЙ ТРИТИСЯЧНИЦІ К1РОВО- 
ГРАДЩИНИ».

Непоганих результатів, вступивши у 
Всесоюзне соціалістичне змагання, до
бились і комсомольсько-молодіжні фер
ми та колективи МТФ. Перше місце піс
ля шести місяців утримує комсомоль
сько-молодіжна ферма колгоспу «Про
грес» Новомиргородського району 
(групкомсорг Валентина Мулявко). Тут 
від кожної корови отримано по 1572 
кілограми молока. Серед комсомольсь- 
ко-моледіжних колективів попереду 
йде колектив МТФ колгоспу «Шлях 
Леніна» Онуфріївського району (груп
комсорг Надія Кириченко). Дівчата тут 
добились по 1731,6 кілограма молока 
від корови.

Оптимістично настроюють підсумки 
змагання молодих тваринників області. 
П'ятитисячний рубіж, як показують во
ни, не є недосяжним рубежем. 7
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умові, якщо у нього буде керівник —« 
мудрий, сміливий, рішучий, організова
ний і дисциплінований, непримиренний 
до недоліків і помилок, озброєний пе
редовою теорією.

«Створюючи партію, — говориться у 
постанові ЦК КПРС «Про 70-річчя II 
з'їзду РСДРП», — В. І. Ленін виходив 
з того, що в умовах імперіалізму і про
летарських резолюцій робітничому кла
су був необхідний новий тип партії — 
дійсно революційної, дійсно комуніс
тичної, котра повинна докорінно від
різнятися від партій II Інтернаціоналу. 
Партія, по визначенню В. І. Леніна, по
винна очолити боротьбу пролетаріату 
за революційне перетворення суспіль
ства, бути провідною силою революцій
ного переходу від капіталізму до соціа
лізму і комунізму».

Започаткував таку партію а Росії 
створений В. І. Леніним в 1895 році Пе
тербурзький «Союз боротьби за звіль
нення робітничого класу». Навколо ньо
го почалось об’єднання соціал-демокра- 
тичних організацій країни. І з’їзд РСДРП 
відбувся в 1898 році. Проте, він прохо
див без участі Леніна і не зміг вироби
ти програму і статут партії, подолати 
роз'єднання соціал-демократичного ру
ху.

Діяльність Володимира Ілліча Леніна 
і його соратників по організаційній під
готовці революційної пролетарської пар
тії, що проходила в боротьбі з опор
тунізмом, була направлена на розробку

^іХ-.

якнайшвидшому подоланню відсталості, 
побудові соціалістичного суспільства. 
ПЕРШИМИ СЕРЕД НИХ БУЛИ КОМУНІС
ТИ.

В роки Великої Вітчизняної війни на
ша країна витримала шалений наступ 
фашизму, повністю розгромила ворога. 
Радянський Союз не тільки вистояв і пе
реміг ворога, але й вплинув своєю пе
ремогою на подальший прогресивний 
хід світового розвитку. В ЦІ ГРІЗНІ РО
КИ НА НАЙВІДПОВІДАЛЬНІШИХ ДІЛЯН
КАХ ФРОНТУ БУЛО ЧУТИ СЛОВА: «КО
МУНІСТИ, ВПЕРЕД!».

В 1961 році на XXII з’їзді партії прий
нято третю Програму КПРС.’ Це про
грама будівництва комуністичного сус
пільства в нашій країні. Радянський на
род, побудувавши під керівництвом Ко
муністичної партії розвинуте соціалістич
не суспільство, впевнено йде по шляху 
до комунізму, домагається самовідда
ною працею втілити в життя третю Про
граму ленінської партії. І ЗНОВУ ПОПЕ
РЕДУ — КОМУНІСТИ.

Три Програми партії — програми 
поступального руху до комунізму. Як
що перша визначила шлях перемоги 
над царизмом, поміщиками й капіта
лістами і привела до встанозлення дик
татури пролетаріату, то друга Програ
ма визначила завдання побудови пер
шої фази нового суспільства — соціа
лізму. Обидві програми розроблялись 
при безпосередній участі В. І. Леніна.
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ШКОЛА о 
ЛЕНІНА
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еане в Радянському Союзі, про нову 
історичну спільність людей — радян
ський народ та ін. Положення ниніш
ньої Програми КПРС про створення ма- 
теріалньо-технічної бази комунізму на
були дальшої конкретизації в обгрун
туванні керівної ролі робітничого кла
су на сучасному етапі розвитку соціа
лістичного суспільства, у визначенні 
лінії партії на всебічне підвищення 
ефективності громадського виробницт
ва, вдосконалення планування і управ
ління, на поєднання досягнення науко
во-технічного прогресу з перевагами 
соціалістичого суспілнього ладу.

За останні роки народи Радянського 
Союзу відзначили 
юзілеї — 50-річчя 
соціалістичної революції, 
дня народження В. І. Леніна, піввіковий 
ювілей СРСР. 8 матеріалах XXIV з’їзду 
КПРС, в документах, пов’язаних із свят-

1ST

важливі історичні
Великої Жовтневої

100-річчя з

л ...та. < > та шатай
ft«A’*r!

Програми партії. Її проект обговорював
ся на II з’їзді РСДРП. Він прийняв марк
систсько-ленінську програму — програ
му боротьби за позалення самодержав
ства, влади поміщиків і капіталістів, за 
встановлення диктатури пролетаріату як 
знаряддя соціалістичного перетворення 
суспільства.

Прийнята II з’їздом перша Програма 
нашої партії — видатний документ бо
ротьби пролетаріату за своє звільнення, 
найпослідовніше революційне форму
лювання його цілей і завдань після про
грамних документів, розроблених Марк
сом І Енгельсом. Програма чітко визна
чила завдання боротьби робітничого 
класу Росії проти самодержавства і 
кріпосництва, проти капіталізму. Вона 
підкреслила Інтернаціональний харак
тер діяльності російської соціал-демо
кратії, оголосила її одним із загонів все
світньої армії пролетаріату.

Великий героїчний шлях пройшла ле
нінська партія. Вона підняла робітничий 

маси трудящих 
очолила Велику 
революцію, яка 
історії людства. 
БАСТІОНІВ ЦА- 

клас, багатонаціональні 
на скинення царизму, 
Жовтневу соціалістичну 
відкрила ноау еру о 
ПЕРШИМИ НА ШТУРМ 
РИЗМУ ЙШЛИ ЧЛЕНИ ПАРТІЇ ЛЕНІНА.

В 1919 році яа VIII-з’їзді РКП(б) було 
прийнято розроблену під керівництвом 
В. І. Леніна другу Програму нашої пар
тії. Вона стала великим планом побудо
ви соціалістичного суспільства в Країні 
Рад. її здійснення під керівництвом 
Комуністичної партії принесло небачені 
успіхи радянському народові. Соціаліс
тична індустріалізація країни, кооперу
вання сільського господарства, культур
на революція поставили паршу країну 
соціалізму на чолі прогресивного роз- 

- витку людства. На всю Вітчизну пролу
нали Імена передовиків виробництва, 
людей, чия самовіддане праця сприяла

Принципи третьої Програми КПРС роз
роблені на основі марксистсько-ленін
ського вченая, досвіду будівництва но
вого суспільства в Радянській країні 
та інших країнах світової соціалістичної 
системи. Тому справедливо всі три Про
грами нашої партії називаються ленін
ськими. Зважаючи на строгу історичну 
спадкоємність, всі три Програми мо
жуть розглядатися як одне ціле. В них 
втілено о розвитку марксистсько-ленін
ський світогляд комуністів.

Важливими віхами в розгортанні ко
муністичного будівництва в Радянсько
му Союзі стали XXIII і XXIV з'їзди 
КПРС. Рішення з’їздів розвинули і кон
кретизували програмні положення парті? 
в сучасних умовах. У Звітній доповіді 
Центрального Комітету, з якою висту
пив на XXIV з'їзді КПРС Генеральний 
секретар ЦК тов. Л. І. Брежнєв, 
подано глибокий аналіз сучасного між
народного становища, наводиться нау
кова характеристика сучасного радян
ського суспільства І перспективи його 
розвитку. В доповіді зроблені важливі 
теоретичні узагальнення про розвинуте 
соціалістичне суспільство, яке побудо- 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
РСДРПФ<>РМИТИ висгавку’ ПР'ІСВЯЧЄ»У знаменній даті - 70-річчю Ц з’їзду

2. Зібрати матеріали про історію партійної організації вашого підприємства, 
району, міста. Провести зустріч з ветеранами парті? і комсомолу.

3. Провести тематичний вечір «Комсомол — резерв і найближчий помічник 
партії у вихованні молодого покоління і будівництві комунізму».

4. Організувати постійно діючий стенд «Комсомольці і молодь — вирішально
му рокові п’ятирічки». Підготувати матеріал про молодих трудівників - передо-
виків соціалістичного змагання у вашому колективі. h*

куванням знаменник дат, в доповідях 
Генерального секретаря Центрального 
Комітету КПРС товариша Я. !. Брежнє
ва, в рішенні квітневого (1973 р.) Пле
нуму ЦК КПРС підбито підсумки велич
ного розвитку ленінської Комуністичної 
партії, Радянської соціалістичної держа
ви, поставлено і успішно на марксист
сько-ленінській основі вирішуються най
важливіші питання будівництва комуніс
тичного суспільства, світового прогресу.

Нині з ініціативи Радянського Союзу 
помітно йде розрядка міжнародної на
пруженості в світі. Ми всі е свідками то
го, як успішно втілюється а життя Про
грама миру. Її затверджено на XXIV 
з’їзді нашої партії.

Сьогодні —- ти комсомолець. Пройде 
час, І старші товариші рекомендувати
муть тебе у партію комуністів. Велика 
честь бути членом партії Леніна. Тож 
уже зараз готуй себе до цього. Хай ко
жен день твого життя супроводжують 
слооа< сказан* основоположником нашої 
партії на III з’їзді комсомолу:

«ВИ ПОВИННІ ВИХОВАТИ З СЕБЕ КО
МУНІСТІВ».

Маркс К. і Енгельс Ф.
Маніфест Комуністичної 
партії.

Ленін В. ї. З чого поча
ти?

Ленін В. ї. Завдання 
Спілок молоді.

Ленін В. І. Гїро керівну 
роль партії в соціалістич
ному будівництві.

Матеріали XXIV з’їзду 
КПРС.

Э Брежнев Л. (.Про п’ят- 
В десятиріччя Союзу Радяи- 
и ських Соціалістичних Рес- 
В публік. Доповідь на спіль- 
S йому урочистому засіданні 
Я ЦК КПРС, Верховної Pa- 
fl дп СРСР, Верховної Ради 
Я РРФСР, присвяченому 50- 
I річчю утворення СРСР.
*1 Про проект Державного 

1 бюджету СРСР на 1973 рік.

ЛІТЕРАТУРА,ЩО ДОПОМОЖЕВАМПІДГОТУВАТИСЬДО ЛЕНІНСЬКОГОУРОКУ.

Постанова Пленуму ЦК 
КПРС.

Про Державний план 
розвитку народного госпо
дарства СРСР на 1973 рік. 
Про Державшій бюджет 
СРСР на 1973 рік. Закони 
Союзу Радянських. Соціа
лістичних Республік.

Про розгортання Всесо
юзного соціалістичного 
змагання працівників сіль
ського господарства за 
збільшеня виробництва і 
заготівель зерна і інших 
продуктів землеробства в 
1973 році. Постанова ЦК 
КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, ВЦРПС 1 ЦК 
ВЛКСМ.

Про розгортання Всесо
юзного соціалістичного зма
гання працівників промис
ловості, будівництва І 
транспорту за дострокове 

виконання народногоспо
дарського плану на 1973 
рік. Постанова ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК влкем.

Про 70-річчя II з’їзду 
РСДРП. Постанова Цент
рального Комітету КПРС.

Про міжнародну діяль
ність ЦК КПРС но здійс
ненню рішень XXIV з’їзду 
партії. Постанова Пленуму 
ЦК КПРС, прийнята 27 
квітня 1973 року.

Документи і матеріали 
VIII пленуму ЦК ВЛКСМ.

«Героїчний шлях КПРС, 
До 70-річчя І і з’їзду пар
тії». М., Политиздат,' 1973.

Третій, вирішальний». 
(На допомогу, організато
рам соціалістичного зма
гання серед комсомольців 
і молоді). М„ «Молодая 
гвардия», 1973.

Василь ДіДЕНКО

П?-Рті? Т с?,ту «окого керманичу! 
Дії мільйонів тобою народжені, 
таеш ти силу могутню, нев'янучу, 
г ^пЛВЄДуі,1’і у Д°Р°ги несходжень 

роз£Іи,І<им планета взеленена, 
. ппю-прибоямн далеч хлюпочеться. 

"арті'- 3 "Р«»ДОЮ Леніна 
пТпт " слааить «а* хочеться.

ВИСТУПАЮЧИ ІЗ ЗВІТНОЮ ДОПО
ВІДДЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 

КПРС XXIV З’ЇЗДОВІ ПАРТІЇ, ТОВ, Л. І. 
БРЕЖНЄВ СКАЗАВ:

«ВСЯ НАША ДІЙСНІСТЬ СВІДЧИТЬ, 
ЩО КПРС З ЧЕСТЮ ВИКОНУЄ РОЛЬ 
ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИКА РОБІТНИЧО
ГО КЛАСУ І ВСІХ ТРУДЯЩИХ, ВЕДЕ РА
ДЯНСЬКИЙ НАРОД ПРАВИЛЬНИМ ШЛЯ
ХОМ, ЛЕНІНСЬКИМ КУРСОМ».

Перегорнемо сторінки нашої історії. 
Скрізь, де на них пролягли маршрути 
становлення першої з світі Країни Рад, 
де обелісками зупинились дні й роки, 
що увійшли в наше життя символами 
мужності і самовідданості радянських 
людей, — там ми зустрінемо імена чле
нів партії Леніна і суворі непереможні 
слова: «Комуністи — вперед!»

З Комуністичною партією, з її діяль
ністю пов’язані всі видатні перемоги ра
дянського народу, всі знаменні події на
шої епохи. І основа цих успіхів — у не
вмирущих ленінських програмних прин
ципах марксистсько; партії, у їх дальшо
му розвиткові, у єдності інтересів пар
тії і всього радянського народу.

Утворення в Росії марксистської пар
тії робітничого класу співпало з почат
ком останньої стадії розвитку світового 
капіталізму — імперіалізмом. В нових 
історичних умовах, коли центр револю
ційного руху переміщугався із Західної 
Європи в Росію, невідкладним завдан
ням революційної боротьби російського 
пролетаріату стало створення бойової 
марксистської партії нового типу. Тому 
що перемогти у важкій боротьбі з імпе
ріалізмом пролетаріат зміг би лише при

Шо HIM -П?АП°Р V кРНльыа червонимаї 
Що нам з тобою бурі супрутнії!
Поступу гп»'1 *̂ *0' а КОС1ИОС Рсзгокамя 
ІШптїГУ сягаем° сутньої.

І Іо нашого щастя глашатаю! 
Нам лиш до тебе завжди горнутися 
Ворога стріти люттю-вілниЖ, 
гідом Ж.?ИІЯ “ орлом стрепенутися. 
Синню non«rtU!Lt’M пла,,ета взеленена, 
З думами і' лалвч ’‘•"«"очеться/ 
Сонячні Lna₽11' 3 праиД°'о Леніна 
уонячш гони слазить нам хочеться.

>
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Стаття, інформація, коментар

Одна з найважливіших подій X Всесвітнього фес
тивалю молоді і студентів — Міжнародний анти
імперіалістичний трибунал «ЮНІСТЬ СВІТУ ЗВИ
НУВАЧУЄ ІМПЕРІАЛІЗМ». На ньому будуть 
представлені докази варварської суті і злочинності 
імперіалізму.

Ось деякі факти, що викривають криваві зло
діяння імперіалізму:

& П'ятдесят агресій, воєн та конфліктів з 1945 
■. року проти сорока двох країн,

@ Два мільярди чоловік — дві третини насе
лення світу — було втягнуто в ці війни.
• Шістнадцять мільйонів жертв оплакували 

люди планети.
© Шістдесят мільйонів чоловік змушені були 

залишити рідну домівку і жити в чужих країнах.
О Понад 250 мільярдів доларів коштували всі 

агресії, але горе, завдане ними, незліченне.

ЗВИНУВАЧУЄМО!
ЧАСУ другої світової 

війни на нашій пла
неті ще не було жодно
го мирного дня, дня, ко
ли б мовчала зброя. Ви
бухи воєн гримлять то 
на одному, то на іншому 
континенті. Безперервні 
агресії слідують одна за 
одною, імперіалісти про. 
аокують конфлікти, ство
рюючи єдиний ланцюг 
дій проти свободолюби
ем* народів. 1 так до 
нього часу. Так було в 
Анголі, Гвінеї-Бісау, Мо
замбіку, Зімбабве, Намі
бії, Північній Ірландії, 
Камбоджі. Нині критич
на ситуація склалася на 
Близькому Сході.

Характеризуючи цю 
ситуацію, Еріх Хонеккер 
на VIII з'їзді СЄПН від
значав: «Життя показує: 
імперіалізм, не здатний 
вирішувати питання на
шого часу в інтересах 
народів. Він постійний 
ворог миру, тому що 
там, де сутністю капіта
лістичних монополій є 
експансія, де озброєння 
і мілітаризація є прибут
ковою справою, там мир 
постійно в небезпеці».

Ось хроніка безпоггред- 
тп.ої воєнної агресії імперіа
лізму з 1945 року: Нідерлан
ди проти Індонезії (1945— 
1949). Франція проти В'єтна
му (1945—1954). Фракція про
ти Камбоджі (1945—1951). 
Франція проти Лаосу (1945— 
1954). Франція проти Мада
гаскара (1947). США проти 
Філіппін (1948—1951). Англія 
проти Малайї (1943-1954). 
ПАР проти Намібії (1948). 
США і Південна Корея про
ти КНДР (»95»—1938). Анг
лія проти Келії (1952—1967). 
США проти Гватемали 
(1934). Франція проти Алжі- 
РУ (1934—1982). США проти 
Південного В’єтнаму (1955— 
1978). Англія, Франція та Із
раїль проти Єгипту (1956). 
СПІД та Англія проти Ліва
ну та Іордані» (1959). США 
проти Китайської Народної 
Республіки (1958). США про
ти Куби (1902). Англія проти 
Південного Йемену (1963). 
США проти Панама (1961). 
США проти Лаосу ((964— 
1973).’ США проти ДРВ 
(1905-1973). США проти До
мініканської Республіки 
(1565). Ізраїль проти Сірії, 
їорданії та ЛІаану (1987). 
США проти Камбоджі (з 
1970). Англія проти Північ
ної Ірландії (з 1969). Порту
галія проти Гвінеї (1970).

Агресорами всіх цих 
мілітаристських авантюр, 
як бачимо, найчастіше е 
маленька група провід
них імперіалістичних 
держав Так, США є без
посереднім агресором 
проти тринадцяти дер
жав і непрямим — проти

решти одинадцяти. От
же, за двадцять чотири 
воєнні авантюри, а це 
значить за половину всіх 
воєн, несуть відповідаль
ність Сполучені Штати 
Америки.

Війни, оскільки вони £ 
гарантією росту капіта
лістичного ринку, чима
лих прибутків та зміц
нення стратегічних пози
цій, повністю відповіда
ють інтересам імперіа
лістів і разом з тим су
перечать силам миру, 
демократії і соціалізму.

Єдиний привід люди
новбивства двадцяти во
єн, за мотивуванням ім
періалістичних концер
нів, — є завоювання 
нафтових родовищ. Тому 
підтвердження воєнні 
конфлікти в Індонезії, 
Лівані, Єгипті, Анголі, 
Танзанії, Йємені, Нігерії, 
включаючи Близький 
Схід.

ЗО воєн вже протягом 
більше як ста років ве
дуться під лозунгами ан
ти комунізму.

Піц час тринадцяти воєн
них конфліктів агресори за
стосували напалм проти 
мирного населення, що суво
ро заборонено ще рішення
ми Нюрибергського процесу. 
Так, зокрема, трапилося під 
час вторгнення США у Гре
цію (1947). США у Філіппіни 
(1948), США у Корею (1950), 
США у В'етиім (1960—1973), 
Португалії у Гвінею—Бісау 
(1963), Англії у Південний 
Йемен (1963), Португалії у 
Мозамбіку (з 19(14), Ізраїлю 
па Близький Схід (1967), 
США у Камбоджу (1970).

16 мільйонів людей 
загинули, забезпечуючи 
капіталізму спокій і при
бутки. Ось деякі прикла
ди: В'єтнам* (1946—1964) 
— 700 тисяч жерта, Ко
рея (1947—1949) — 1 
мільйон жерта, Індоне
зія (1965) — 1 мільйон 
жертв, Нігерія (1967—•
1970) — 2 мільйона 
жерте, Бангладеш (1970—
1971) — 3 мільйона 
жерта, В'єтнам (1965— 
1973) — 600 тисяч жерта.

Ми звинувачуємо ім
періалізм, — говорять 
юнаки і дівчата планети 
і в міцному потиску з'єд
нуються руки і мужніють 
серця.

Міжнародний антиім
періалістичний трибунал 
буде заключним захо
дом Всесвітньої кампанії 
«Юність звинувачує ім
періалізм», яка триває 
впродовж кількох років.

«•Юкге вельт». НДР.

На запитання кореспондента ЛПН «Чим пам'ятний Вам фестиваль?» 
відповідають учасники минулих молодіжних форумів.

ГЕРМАН ЛАМОЧКИН, начальник 
комсомольсько-молодіжного мон
тажного управління № 5 Голов- 
мосбуду, Герой Соціалістичної 
Праці (VIII Всесвітній фестиваль, 
Хельсіикі, 1962 рік): «Мені зараз 
37 років. Я побував у багатьох 
країнах Європи, Азії Америки, був 
на різних молодіжних і «дорос
лих» форумах, але фестиваль — це 
щось інше. Якийсь незвичайний 
злиток веселощів, радощів, ссрйоз- 
них_зустрічей, диспутів.

Великі враження справили на 
мене (я тоді був бригадиром буді
вельників) зустрічі з делегаціями 
західнонімецької та американської 
молоді. Ми відверто говорили на 
гострі теми. Як підсумок — більше 
дізналися один про’ одного. Адже 
в нашому складному сучасному 
світі це, напевне, головне: чим мен
ше недовір’я, тим менше можли
вість конфліктів.

Фестивальні лозунги, що закли
кають до миру й дружби, не фор
мальні. Я зрозумів це на власному 
досвіді. Наскільки важливий мир, 
розуміє кожна свідома людина на 
землі. Миру вам і дружби, юні 
жителі нашої планети!».

ТАМАРА ПАН І НА, викладач 
Московського енергетичного інсти
туту (VIII Всесвітній фестиваль, 
Хельсіикі, 1962 рік): «Мені пота
ланило бути учасницею фестивалю, 
напевне, тому, що я відмінно вчи
лась, і студенти знали мене як ар
тистку нашого інститутського ама
торського театру сатиричних мініа
тюр. Фестиваль у Фінляндії я па
м'ятаю дуже добре. Одного разу в 
Хельсіикі мп забрели на базар, про 
красу й мальовничість якого бага
то чули. Повз нас проходила жін
ка. навантажена покупками. В ру
ках у неї бути три троянди. Вона 
почула, що ми розмовляємо росін-

ською, підійшла до нас, і, якось 
дуже тепло посміхнувшись, про
тягнула нам квіти. Таке не забу
вається.

Щоб сказати, чим для мене став 
фестиваль, дозволю собі перефра
зувати відомі слова Хемінгуея: 
Якщо тобі пощастило і ти в моло
дості був па фестивалі, то де б ти 
не був потім, він до кінця ДНІВ 
твоїх залишиться з тобою, тому

З ТОБОЮ
якещо фестиваль — це свято, 

завжди з тобою».
СЕРАФИМА КОТОВА, заступ

ник головного інженера московсь
кої камвольно-прядильної фабрики 
ім. КалінІна, Герой Соціалістично? 
Праці (V Всесвітній фестиваль, 
Варшава, 1955 рік):

— Кожна людина, нагромаджую
чи роки, відбиває в пам’яті кращі 
щасливі хвилини свого життя. Для 
мене таким часом був Варшавсь
кий фестиваль — дні незліченних 
відкритій і знайомств. Міцні 
дружні стосунки, які склались у 
мене під час фестивалю з колекти
вом варшавської фабрики імені 
Мархлевського, ми підтримуємо до 
сьогоднішнього дня.

АРНО БАБАДЖАНЯН, компо
зитор, народний артист СРСР

Більше тисячі ь’єтнамців навчаються у иіпцнх і професійних учбових 
закладах НДР, проходять практику па підприємствах країни.

На знімку: професор університету в Грейфсвальді Вольфганг Брук 
працює з в’єтнамськими студентами,

Фото ЦБ — АПН.

«ПРАЦЮВАТИ РАЗОМ»НЕЩОДАВНО В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ ПОБУВАЛИ ЧЛЕНИ НАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ США ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННЮ ФОРУМУ АМЕРИКАНСЬКОЇ ТА РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ 1973 РОКУ. СПІЛЬНО З РАДЯНСЬКИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ВОНИ ВИРОБИЛИ ПЛАН ДРУГОЇ СПІЛЬНОТ ЗУСТРІЧІ. ЩО БУДЕ ПРОХОДИТИ В СЕРПНІ В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ, ПЕРША ЗУСТРІЧ ВІДБУЛАСЯ ВЛІТКУ 1972 РОКУ В МІНСЬКУ.КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ДЖОИ ХОЛМАН ТА ЧЛЕН КОМІТЕТУ КЕТІ МОРМОР ВІДПОВІЛИ НА ЗАПИТАННЯ КОРЕСПОНДЕНТА ЛПН ПРО МАЙБУТНЮ ЗУСТРІЧ.
ЯКА ПРОГРАМА МАЙБУТ

НЬОЇ ЗУСТРІЧІ?
ХОЛМАН: Радянська моло

діжна делегація прибуде о Спо
лучені Штати 19 серпня. Вона 
побуває п п’яти містах — Ва- 
шіНГТонІ, ЧІкаго. Детройті, 
БріджпортІ, а також в Нью- 
Йорку. Буде проведено дпі зу
стрічі. Перша відбудеться в 41- 
каго. Па ній будуть присутні 
від 50 до 00 американських де
легатів. Потім члени делегації 
відвідають Детройт, де побува
ють на деяких автомобільних 
заводах, будинках робітників. 
Після цього шлях їх проляже 
в університет у БріджпортІ, де 
обговорять такі питання, як 
амсрикано-радянські підносний, 
торгівля, питання миру. Мета 
цієї зустрічі також полягає о 
тому, щоб молодь СРС.Р та 
США одержала краше уявлення 
про культуру обох країн. Після 
Бріджпорта — Нью-Йорк, де

наші радянські гості побувають 
у музеях мистецтва, на фондо
вій біржі, в Організації Об'єд
наних Націй, візьмуть участь у 
культурних заходах.

ЩО МОЖЕ ЗРОБИТИ МО
ЛОДЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ РА- 
ДЯНСЬКО - АМЕРИКАНСЬКИХ 
ВІДНОСИН?

МОРМОР: Ми живемо в спри
ятливий час. Візити Генераль
ного секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнева в ФРН та в нашу 
країну багато зробили для збли
ження народів цієї земної кулі. 
А це пе могло по вплинути на 
розвиток відносин між молоддю 
різних країн. Велике значення 
для зміцнення взаємодовір’я та 
розширення обміну культурними 
ценностями, інформацією, роз
ширенням туризму. Всі ми 
живемо на одній планеті. І то
му повинні працювати спільно.

(ЛПН).

С? сшор.

(І Всесвітній фестиваль, Прага, 
1947 рік і IV Всесвітній фестиваль. 
Бухарест, 1953 рік):

— Двадцять шість років тому я 
приїхав у Прагу композитором- 
початківцем. Фестиваль пам’ятний 
для мене не лише тим, що приніс 
мені звання лауреата фестиваль
ного конкурсу.

В Празі я вперше побачив мате
ріальне, так би мовити, втілення 
слова «разом». Разом танцювали й 
співали африканці й азіати, разом 
виступали на мітингах європейці 
й латиноамериканці. Для мене фе
стиваль став відкриттям світу. 
Безумовно, я знав багато про різ
ні країни й до цього, але нз фес
тивалях я побачив нових для ме
не людей, а це луже й дуже важ
ливо, для художника особливо 
Багато друзів* я знайшов і на Ву
ха рестському фестивалі.
АРКАДИ! ВОРОБИОВ, професор, 
доктор медичних наук, двократний 
олімпійських чемпіон, п’ятикратний 
чемпіон світу, десятикратний 
піон 
(III 
1951

чем- 
СРСР з важкої атлетики 
Всесвітній фестиваль, Берлін, 
рік):
Коли ми, посланці Радянсь- 
Согозу і молодь з інших кра- 

й площами
кого
їн, гуляли вулицями
Берліна, який ще но залікував ра 
іш війни, то найчастіше чули сло
во «фройндшафт». Ми відчували’ 
цс настрій, що йде. від серця, тому 
що фестиваль молоді її студентів— 
свято, що утверджує мирне жит-
ти.

У Берлін я приїхав як студент- 
спортсмеп, я тоді навчався у 
Свердловському медичному інсти
туті і захоплювався важкою атле
тикою. Але фестиваль для мене не 
обмежився важкоатлетичним мане
жем. «Дітьми різних народів» від
чували ми себе в Берліні, дітьми 
єдиної сім’ї.

(АПП)Т

ГОСТИННИМИ ГОСПОДАРЯМИ X ВСЕ
СВІТНЬОГО БУДУТЬ ЧЛЕНИ СВІІМ 
(СПІЛКА ВІЛЬНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОЛО
ДІ). СЬОГОДНІ МИ КОРОТКО ЗНАЙО
МИМО ВАС З ІСТОРІЄЮ СТВОРЕННЯ 
КОМСОМОЛУ НДР.

ПРО ГОСПОДАРІВ
ВСЕСВІТНЬОГО

ФОРУМУ
- КОЛИ БУЛА ОРГАНІЗОВАНА 

СВІІМ?

— 26 лютого 1946 року в новій берлін
ській ратуші зібрались молоді комуністи, 
соціал-демократи і безпартійні антифашис
ти. Вони сформулювали основні положення 
статуса нової організації.

7 березня 1946 року вона була офіційно 
зареєстрована. Відтоді цей день святкуєтьсп 
як дата народження СВНМ. Першим керів
ником цієї молодіжної організації, який 
підписав офіційний документ про її ство
рення, був Еріх Хонеккер, який нині займає 
пост першого секретаря Соціалістичної єди
ної партії Німеччини.

— КОЛИ З’ЯВИВСЯ ЗНАЧОК СВІІМ?

— Весною, 1946 року, був оголошений 
відкритий конкурс емблеми, білету та марки 
членських внесків нової молодіжної спілки. 
Серед багатьох пропозицій, було сим
волічне зображення сонця, що сходить. Ця 
емблема і була затверджена 21 квітня І946 
року.

— ЧОМУ ПРАПОР СВНМ СИНЬОГО 
КОЛЬОРУ?

— До складу СВНМ увійшли представни
ки різних організацій. Дискусія про спіль
ний прапор була значно бурхливішою, ніж 
питання про емблему. Тому на відкритті 
1-го з’їзду СВНМ 1946 року було п’ять різ
них прапорів: червоний, жовтий, зелений та 
два синіх з емблемою організацій. З’їзд 
проголосував за прапор синього кольору.

— КОЛИ З’ЯВИЛИСЬ СИНІ СОРОЧКИ?
— Ніші сорочка синього кольору стали 

формою СВНМ. А першим, хто пошив собі 
таку сорочку, був один з керівників Спілки 
Генріх Кюльхенс.

— СКІЛЬКИ ЧЛЕНІВ У СВНМ?
— Нині їх 1,9 мільйона, більше однієї 

десятої частини всього населення НДР- 
Всього за час існування Спілки в її лавах 
було понад 6 мільйонів чоловік. Таким чи
ном, кожен третій житель НДР в свій час 
був членом СВНМ.

«НБІ».
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ДНЯМИ В КІРОВОГРАДІ ВІДБУЛИСЯ ЗМА
ГАННЯ АВІАМОДЕЛІСТІВ.. В НИХ ВЗЯЛИ 
УЧАСТЬ Ц КОМАНД РІЗНИХ МІСТ ОБЛАСТІ, 
БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ ШВИДКІСНІ МОДЕЛІ 
ЛІТАКІВ. МОДЕЛІ-КОПІЇ І МОДЕЛІ ДЛЯ ВИ
КОНАННЯ ВИЩОГО ПІЛОТАЖУ, ПЕРШЕ МІС
ЦЕ ВИБОРОЛА КОМАНДА АВІАМОДЕЛІСТІВ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО ПАЛАЦУ ПІОНЕРІВ,

НА ФОТО: КАНДИДАТ В МАГІСТРИ СПОРТУ, 
ОФІЦЕР РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ МИКОЛА ЧЕПА
НОВ ГОТУЄ ДО СТАРТУ ПІЛОТАЖНУ МОДЕЛЬ 
ЛІТАКА, ДОПОМАГАЄ ЛОМУ ТЕТЯНА АНДРІ- 
єнко,

Фото Б. ТУХТАБАЄВЛ.

ПШЕНИЦІ й пшениці. Найкращий 
дарунок щедрої й ласкавої 

землі... Ще котить долинами й па
горбами буйний вітер сиві хвилі, 
а вже й не за горами жнива, коли 
попливуть комбайни за небокраї, 
збираючи багатий урожай, І рап
том серед сгепу виринає зелений 
острів краси. Він відомий у кож
ному куточку Радянського Союзу. 
Про «Веселі Боковеньки» розпо
віла всім «Правда», підкреслюю
чи, що то дорога історична й 
культурна пам ятка садово-парко
вого мистецтва. Заснував цей 
неоціненний пам’ятник М. Л, Да
видов ще в 1893 році. Тоді тут 
були безкраї степи, у яких літали, 
шуміли вітри, ховалися звірі, ши
ряли птахи. А тепер пояс за 
поясом встають лісосмуги. І бать
ком у них — дендропарк, справді 
веселий, справді відрадний.

Та не завжди він був таким. Гу
ляла в парку безжалісна сокира 
бандита в громадянську війну, 
знищував дерева вогонь. Згарища 
і руїни залишили після себе фа
шистські загарбники. Вони спали
ли бібліотеку, все наукове облад
нання, знищили багато надзвичай
но рідкісних екзотичних дерев, 
любовно доглянутих людьми.

Та як міфічний фенікс Із попелу й 
руїн, із чорних згарищ піднялися зно
ву до життя «Веселі Боковеньки». ВІД
ТОДІ — не селекційна дендрологічна 
станція. На площі понад 500 гектарів 
тут росте 900 видів — дуби, тополі, бе
рези, ясени, клени, ялини і сосни, яво
ри, плакучі верби; дерева з півночі, 
півдня, сходу і заходу.

V парку знайшли притулок косулі, 
дикі кабани, лось, лисиці, зайці, не 
злічити співучого птаства. Вселились 
тут і красені-фазани. Вони вночі пере
гукуються Із півнями. От тільки голос 
у них глухіший, і спів коротший. Фа
зани зовсім не бояться людей, вихо
дять до них, беруть їжу...

Все те створили дбайливі люди. І як 
не сказати, бодай, коротко про те їхіів 
диводійство?

Гарна, дуже гарна ялина, що радує 
нас у неповторну новорічну ніч. Але 
яка чудова срібляста! Це так лірично 
назвав її народ. У науковій терміноло
гії вона має Іншу назву — сиза, бла
китна. Як алмази вкраплені в зелену 
корону дендропарку сріблясті красуні. 
А виростити їх нелегко. В насінні (це

й

• НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

З ОЦІНКОЮ
«ДОБРЕ»

Восьмикласницю Віту Папьковську 1 дев'я
тикласницю Аллу Хмельову ставлять у Кіро
воградській школі № 24 за приклад. Віта но 
має жодної трійки, а Алла — кругла підмін- 
ниця. Наполегливість проявляють дівчата не 
лише в навчанні — вони кандидати в майстри 
спорту, чемпіонки Міністерства освіти України 
1973 року з настільного теніса.

Недавно їх тренер Є. П. Степанов дав їм 
«добро» на виступ у меморіалі першого чем
піона країни з настільного теніса, заслуженого 
тренера СРСР А. Акопяна. Це було дуже смі
ливе рішення, бо в Єреван на змагання приї
хало понад 79 иайснльнішнх тенісистів краї
ни,

Дівчата блискуче склали Іспит на спортив
ний гарг. Віта стала переможницею підгрупи, 
вигравши всі зустрічі, в тому числі — у чле
на збірної країни, восьмої рикетки світу, май
стра спорту міжнародного класу Ельвіри Лн- 
тонян (Єреван). У фіналі Іїаиьковська була 
шостою серед вісімнадцяти претенденток, ВИ-\ 
конавши цим самим норматив майстра спорту. 
Отже, Віта стала першим п області майстром 
спорту з настільного теніса.

Перший майстерськкіі бал набрала Алла 
Хмельова. В її активі теж перемога у важкій 
боротьбі з членом збірної країни, майстром 
спорту міжнародного класу єреванкою Ритою 
Погосовою.

М. ПИЛИПЕНКО.

• ФУТБОЛ

ЛІДИРУЄ „ШАХТАР“
Трнває розиграш чемпіонату республіки з 

футбола команд колективів фізкультури. В 
четвертій зоні з самого початку рознграшу лі
дирує олександрійський «Шахтар», який не 
зд'знав жодної поразки і набрав максимум 
можливих очок. У минулому турі гірники при
ймали на своєму полі одеського «Портовика», 
який йде другим в турнірній таблиці.

Основні події проходили в другому таймі. 
Анатолій Братченко вивів свою команду впе
ред. Та незабаром одесити відповіли двома 
голами. І лише наприкінці гри Василь Капи- 
нус встановив рівновагу. «Шахтар» втратив 
перше очко, однак, це не позбавило команду 
становища лідера.

У звітному турі успіху добився і світловод- 
ськнй «Авангард». На своєму полі світловод- 
ці завдали поразки київській команді заводу 
«Більшовик» з рахунком 3:1.

М. САВЧЕНКО.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 13 липня. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. «Після яр
марки». Телевізійний худож
ній фільм. (A4). 10.50 — «Сіль
ські жнива». (ЛІ). 11.00 — Для 
школярів. «Як малюють мав
ку». (ЛІ). 11.30 — «Шахова
школа». (ЛІ). 12.00 — Концерт 
колективів художньої самоді
яльності. (Передача з Таш- 
кента). 14.15 — «Світить та не 
гріє». Фільм-спсктакль. 1 1 2 
серії. (Кіровоград). 16.35 — 
«Жнива третього, вирішаль
ного». (Миколаїв). 16.60 —
Для дітей. Мультфільм. 
«ІІІапка-невидимка». (К)- 17.00
— «За накресленням XXIV 
з’їзду КПРС». «Послідовники 
трудового подвигу». (К). 17-30
— До 80-річчя з дня народ
ження Маяковського. «Мая- 
ковськнй посміхається». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
«Об’єктив». Передача для кі- 
нолюбитслів. (М). 18.40 — Ко
льорове телебачення. Для ді
тей. Театр. «Колокольчик». 
(ЛІ). 19.10 — «Світ соціаліз
му». (ЛІ). 19.40 — Ліонтаж
оперети А. Позикова. «Василь 
Тьоркіп». По спектаклю Ом
ського театру музичної коме
дії. (М). 21.00 — Програма
«Час». (Лі). 21.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з легкої атлетики. (ЛІ). 22.15
— Кольорове телебачення. 
«Вечірні мелодії». (Концерт). 
(ЛІ). 22.40 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРЛЛ1А. 16.15 - 
Програма документальних 
фільмів. (М). 17.15 — «В світі 
винаходів», (М). 17.45 — «Буд
ні сільського райкому». (ЛІ). 
18.00 — Концерт молдавської 
народної музики. (К). 18.30 — 
«Населенню про цивільну обо
рону». (К). 19.00 — інформа
ційна програма «Вісті». (К).
19.30 — Творчий иечір Малого 
театру Союзу PCP. (К). 20.45
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (Лі).
21.30 — Кінотрнлогія. «Ходіння 
по муках». З серія. «Похму
рий ранок». (К). 23.10 — Ко
льорове телебачення. Концерт 
народного артиста СРСР 
ІО. Гуляєва. (К). 23.55 — Ін
формаційний огляд «На ланах 
республіки». (К). 24.00 — Ве
чірні- повний. (К).

СУБОТА, 14 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Про- 
грама передач. (М). 9.05 —
Гімнастика для всіх. (ЛІ). 9.20
— Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Умілі руки». (Лі). 10.00 —
Кольорове телебачення. «Кон
церт молодих виконавців». 
(ЛІ). 10.45 — Кольорове теле-

бачеиня. Програма мульт, 
фільмів. (ЛІ). 11.15 — «Поети
про Ліаяковського». До 80-річ* 
чи з дня народження В. , В. 
Маяковського. (М). 12.00
«Три зустрічі». Концерт ко« 
лекгипів художньої (амодіяль* 
поеті. (ЛІ). 12.45 — «Кіностріч» 
кн минулих років». (ЛІ). 13.5() 
•— «Актуальні проблеми науки 
і культури». «Природа І лю
дина». (М). 14.20 — Кольорове 
телебачення. «Співець і ліс» 
ня». (Лі). 15.00 — «Очевидне-* 
неймовірне». (Лі). 16.00 — Здо
ров'я». Науково - популярні 
програма. (ЛІ). 16.30 — «Вогні 
цирку». (М). 17.15 -- Політич
ний оглядач газети «Правда): 
10. Жуков відповідає на лис? 
тн телеглядачів. (ЛІ). 18.00 
Кольорове телебачення. Чем? 
піонат СРСР з футбола. 
«Спартак» — «Шахтар». (ЛІ), 
19.45 — «Кіровоградщина жни
вує». (Кіровоград). 20.00 «-
Кольорове телебачення. Теле
візійний театр мініатюр, 
стільціп». (ЛІ). 21.00 — Нро<~
грама «Час». (ЛІ). 21.30
«Від усієї душі». (Повторення 
від 6 липня). (ЛІ). 23.15 
«На всесоюзних іграх моло
ді». Шахи. (Лі). 23.30 - Нови
ни. (Лі).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.10 -> 
Програма передач. (К). 13.15
— «Союз серна і молота»,
(Донецьк). 13.45—«Народні та-, 
ланти». Концерт. (Ужгород), 
14.15 — «Екран молодих»,
«Будемо майстрами». (К). 
15.05 — Художній фільм. «По
пелюшка». (К). 16.25 — «В
ім’я миру». (К). 16.50 — Кон
церт на замовлення мсталур* 
гів. (К). 17.25 — «Жнива тре
тього, вирішального». (Воро- 
шиловград). 17.40 — «Літера
турна субота». (К). 18.00 —•
«Київська панорама». (К), 
18.45 — Мультфільм. «Шайбу, з», 
шайбу!». (К). 19.05 — ІнфоруЦї/ 
маційна програма «Вісті». 
(К). 19.35—«Нас четверо». Ху
дожній фільм. (К). 20.45 -» 
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час»; (ЛІ), 
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Творчий вечір артистів Ле
нінградського театру імені
В. Комісаржевської. (ЛІ). 22.45
— Інформаційний огляд «На 
ланах республіки». (К). 22.50
— Вечірні новини. (К).

багатоїх біологічна особливість) дуже 
порожніх зерен. Через цс частіше (так 
роблять і у «Веселих Боковеньках») до 
саджанця звичайної ялини прищеплю
ють пагінець сріблястої. 1 кожного ро
ку в нижній частині обережно зріза
ють по дві гілочки. Лише по дві! Біль
ше не можна, бо загине деревце. 1 так 
аж до того часу, коли все деревце за- 
срібліе, засяє блакиттю.

На станції ведеться величезна на
укова робота... В ім'я науки, того, щоб 
оця краса ішла в стени, у села, у міс
та, до річок, до ставів країни.

Директор станції П. П. Бадалов 
веде спостереження за ростом

ОСТРІВ
ЧАРІВ
І КРАСИ
екзотів, за репродукцією рослин, 
одержує плоди без опилення пил
ком,

Юрій Володимирович Новак ви
рощує саджанці культурних сор
тів ліщини-фундука і грецького 
горіха. Грецький горіх — то вже 
богатир, є такі сорти, один плід 
яких ледве вміщається на долоні, 
Тільки дерево боїться зими... 
Юрій Володимирович вирощує 
морозостійкі сорти грецького го
ріха і щороку в колгоспи нашої й 
сусідніх областей зі станції йдуть 
5 тисяч їх саджанців.

М. М, Новак трудиться над за
лісненням гірничорудних виробок. 
Де колись були відвали породи, 
тепер піднялися цілі гайки фунду
ка, горіхів та інших дерев,

Б. 1. Перевсртайло господарює на 
архівній плантації дубів. Є й такі ар
хіви — дуби, завезені з різних областей 
України. їх бережуть, доглядають, вн-

(»*/«) Наша адреса і телефони Газета
II у вівторс

346050. ГСГЕ, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жиггя = 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

БК 01946, Індекс 81197»
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ачають. Дуб — надзвичайно цінне де
рево. Але росте пін дуже поволі, особ
ливо в ранній стадії. Та Борис Івано
вич разом з іншими співробітниками 
творить чудо — прискорює ріст дуб
ків... Ного колега І. Д. Василснко — 
вирощує різні види тополь, верб, що 
так милують наше око на вулицях, 
берегах річок і ставків, на узбіччі ве
ликих І малих доріг...

Тут всюди, де не глянь, краса. Сюди 
приїздять робітники, колгоспники, 
школярі. 1 кожен завмирає біля план
тації троянд. Цвітуть нони різними 
кольорами, а найбільш пломенистим, 
червоним. Саджанці їх є в Кіровограді, 
Кривому Розі, Олександрії, в багатьох 
селах. У колгоспі імені Леніна Долнн- 
ського району вони ростуть біли ферм. 

Станція підтримує зв язки з бо
танічними садами, з дендропарка
ми всієї країни. 1 про неї знають 
осюди, навіть за кордоном. Недав
но болгарські друді попросили на
діслати саджанці знаменитого 
фундука.

Зараз у широкій долині грим
лять трактори, екскаватори, скре
пери. Будується ставок, нагортає
ться мальовничий острівець. Ско
ро-скоро долину заллє вода, а до 
острівця з високого берега про
ляже місток.,.

€ в письменника Юрія Смолнча ро
ман «Світанок над морем». Загони чер- 
(іОннх бійців зустрілися в дендропарку. 
Комісар партизанського полку Микола 
Столяров звернувся до старого посиві
лого Давидова: «А ви, товаришу бота
нік, не сумнівайтеся! Наказ доведено 
до кожного бійця: з жодного дерева 
ие впаде гілочка, не осиплеться жодна 
брунька. Пролетаріат шанує вашу на
уку і бере до серця; яка йому на його 
землі буде від неї користь, як зацві
туть наші степи і проростуть лісами на 
благо трудящих після завершення ре
волюції. Ліожсте бути спокійні! Л ко
ли виявиться поміж нас котрийсь не
свідомий, то дізнається він, що пору
шенням наказу він ллє воду на млин 
контрреволюції; за кожний листочок — 
під трибунал, і

Шанує наш народ 
землі, береже, щоб розцвітали 
острови чарів і краси, щоб веле
людними були до них 
всяку пору року,

ЛЬВІВСЬКИЙ ОРДЕНА ЛЕНІНА 
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

амба!».
Красу СВОЄЇ

дороги у

м. стояв, 
член обласного літератур
ного об’єднання.

І виходить 
вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММИІЛР» • 
орган Кировоградскою обвома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, ГлІнки, 2,

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
па 1-й курс стаціонарного 

навчання на такі факультети: 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ:

Електричні станції.
Електричні системи і ме

режі.
Електропостачання промис

лових підприємств, міст і сіль
ського господарства.

Автоматизація виробництва 
і розподілення електроенергії.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ: 
Електричні машини.
Елсктропривід і автоматиза

ція промислових установок.
РАДІОТЕХНІЧНИЙ: 

Радіотехніка.
Конструювання і виробни

цтво радіоапаратури.
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИЙ:

Н апівпровідннкові прилади. 
Електронні прилади. 

АВТОЛ4АТИКН: 
Автоматика і телемеханіка. 
Інформаційно - вимірюваль

на техніка.
Електронні обчислювальні 

машини.
Прикладна математика.
Автоматизовані системи уп

равління.
ЛіЕХАНІКО- 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ: 
Технологія машинобудуван

ня, металоріжучі верстати І 
інструменти.

Напівпровідникове 1 елек
тровакуумне машинобудуван
ня.

Автоматизація і комплексна 
механізація машинобудування.

МЕХАНІКО- 
МАШИНОБУДІВНИЙ: 

Обладнання і технологія 
звпрочного виробництва.

Автомобілі і трактори. 
Прилади точної механіки. 
Автомобільний транспорт.

ГЕОДЕЗИЧНИЙ: 
інженерна геодезія. 
Лстрономогеодсзія. 
Аерофотогеодезія.

1НЖЕНЕРНО- 
ЕКОНОМІЧ НИЙ:

Економіка і організація 
енергетики.

Економіка І організація ма
шинобудівної промисловості.

Економіка і організація 
промисловості будівельних ма
теріалів.

Економіка І організація 
будівництва.

ІНЖЕНЕРНО. 
БУД1ВЕЛ ЬІІИЙ: 

Промислове і цивільне бу
дівництво.

Автомобільні дороги. 
АРХІТЕКТУРИ МИ: 

Архітектура.
ТЕПЛОТЕХН1ЧН ИЙ:

Теплові електричні станції. 
Автоматизація і комплексна

СТУДЕНТІВ
механізація хімікотехиологіч- 
них процесів.

Теплогазопостачаиіія і венти
ляція.

Водопостачання і каналіза
ція.
ХІМ1КО-ТЕХНО.ПОПЧНИП:
Хімічна технологія в'яжучих 

матеріалів. / (Ь.
Технологія переробки плас- г

тнчіїих мас.
Хімічна технологія скла і 

сіталів.
Хімічна технологія кераміки 

і вогнетривів.
ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЧНИХ 

РЕЧОВИН:
Технологія основного орга

нічного і нафтохімічного син
тезу:

Хімічна технолоія біологічно 
активних сполучень.

Хімічна технологія органіч
них красителів і проміжних 
продуктів.

Хімічна технологія перероб
ки нафти і газу. '

Заяви подаються з 20 черв
ня по ЗІ липня включно на 
ім’я ректора інституту з ука
завшім факультету і спеціаль
ності. Умови прийому загаль
ні. Вступні екзамени на всі 
факультети проводяться з 1 
по 20 серпня, Вступні екзаме
ни для всіх спеціальностей, 
крім архітектури і хімічних 
спеціальностей, проводяться з 
таких дисциплін: математика 
(пнсьмопо і усно), фізика 
(письмово), українська мова і 
література (твір).

Вступні екзамени на спеці
альність «Архітектура» про
водяться з таких дисциплін: 
малювання, креслення, мате
матика (усно), фізика (усно), 
українська мова або російська 
мова і література (твір).

Вступні екзамені! на хімічні 
спеціальності проводяться з 
таких дисциплін: хімії (усно), 
математики (усно), фізики 
(письмово), української мови 
І літератури (твір),

Нагороджені по закінченні 
середньої школи золотою 
(срібною) медаллю або ті, хто 
закінчив середній навчальний 
заклад або середнє профтех
училище з дипломом з відзна
кою, здають лише один екза
мен: хімія (усно) — хімічні 
спеціальності, креслення 1 ма
лювання — архітектури, ма
тематика (письмово) — ВСІ ін
ші спеціальності.

За всіма питаннями прийо
му просимо звертатися в 
приймальну комісію на адре
су: Львів, вул. Ліиру, 12, тсл. 
79-74-562.
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