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СПІЛЬНЕ УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ 
J ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ PCP. 
ПРИСВЯЧЕНЕ ВРУЧЕННЮ 
РЕСПУБЛІЦІ ОРДЕНА ДРУЖБИ 
НАРОДІВ

...У святкове вбрання вдягнувся сонячний 
Київ. Державні прапори СРСР, УРСР, всіх 
братніх республік майорять біля Палацу 
культури «Україна». 26 липня тут відбулося 
спільне урочисте засідання Центрального 
Комітету Комуністичної партії України і Вер
ховної Ради Української PCP з участю пар
тійних, радянських і громадських організа
цій, представників трудящих міста Києва і 
воїнів Радянської Армії, присвячене вручень 
ню республіці високої нагороди Батьків«ню республіці 
щини.

Бурхливими, 
нами зустріли присутні появу в президії 
Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва, члена Політбюро ЦК КПРС, 
першого секретаря ЦК Компартії України 
товариша В. В. Щербицького, членів ЦИ 
КПРС — заступника Голови Ради Міністрів 
СРСР 3. Н. Нурієва, міністра заготівель 
.СРСР [. С. Золфухіна, членів і кандидатів у 
члени Політбюро ЦК КП України товаришів 
О. Ф. Ватченка, Г. І. Защенка, І. С. Грушець- 
кого, В. І. Дегтярьова, H. Т. Кальченка, І. К. 
Лутака, О. П. Ляшка, О. А. Титаренка, М. М. 
Борисенка, В. Ю. Маланчука, Я. П. Погрсб- 
няка, В. О. Сологуба, В. М. Цибулька, а та
кож Голову Верховної Ради УРСР Л‘>. У. Бі
лого.

Урочисте засідаьья відкрив Голова Пре
зидії Верховної Ради УРСР І. С. Грушецький.

Слово надається Генеральному секрета
реві ЦК КПРС, члену Президії Верховної 
Ради СРСР товаришеві Л. І. Брежнєву.

Він палко поздоровив трудящих республі
ки з високою урядовою нагородою і поба
жав їм нових успіхів на всіх ділянках госпо
дарського і культурного будівництва, у 
зміцненні могутності нашої великої Батьків
щини — Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік.

Під бурхливі оплески присутніх товариш 
Л. І. Брежнєв прикріплює орден до прапо
ра Української PCP

З промовою-відповіддю виступив тепло 
зустрінутий присутніми товариш В, В. Щер- 
бицький. Від імені всього українського на
роду він висловив щиру подяку Комуністич
ній партії, Радянському урядові за нагород
ження Української PCP орденом Дружби 
народів .

Спільне урочисте засідання ЦК КП Укра
їни і Верховної Ради Української PCP ого
лошується закритим. Його учасники з ве
ликим натхненням співають партійний гімн 
«Інтернаціонал».

У залі звучать здравиці на честь славної 
Комуністичної партії Радянського Союзу, ге
роїчного радянського народу, соціалістич
них республік, непорушної ленінської друж
би народів нашої багатонаціональної краї
ни. (РАТАУ).

ЗБОРИ ПАРТІЙНО-ГОСПОДАРСЬКОГО АКТИВУ УКРАЇНСЬКОЇ PCP
КИЇВ, 26 липня. (РАТАУ). Сьогодні в столиці Радянської 

України відбулися скликані за рішенням Політбюро ЦК Ком
партії України збори партійно-господарського активу Україн
ської PCP, які розглянули питання про хід виконання народ
ногосподарського плану і соціалістичних зобов'язань 1973 року 
трудящими республіки.

Серед учасників зборів — члени і кандидати в члени Поліг- 
бюро ЦК Компартії України, члени і кандидати в члени ЦК, 
члени Ревізійної комісії КП України, перші секретарі обкомів, 
міськкомів і райкомів партії, секретарі партійних організацій 
ряду великих підприємств, колгоспів і радгоспів, голови ви
конкомів обласних, міських і районних Рад депутатів трудя
щих, керівники республіканських міністерств, відомств і органі
зацій, перші секретарі обкомів комсомолу, голови облпрофрад, 
працівники обласних і районних сільськогосподарських орга
нів, директори деяких промислових підприємств, ’

Збори відкрив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК КП України товариш В. В. Щербицький.

У зборах активу взяв участь Генеральний секретар ЦК 
КПРС товариш Л. І. Брежнєв. Були присутні також члени ЦК 
КПРС — заступник Голови Ради Міністрів СРСР тов. 3. Н. 
Нурієв і міністр заготівель СРСР tod. Г ,С. Зологухіи.

З доповіддю виступив товариш В. В. Щербицький.
З взлакою і яскравою промовою перед учасниками зборів ви

ступив тепло зустрінутий присутніми товарш Л. І. Брежнєв, 
який спішився на найважливіших завданнях комуністів і всіх 
трудящих країни па даному стані комуністичного будівництва 
в СРСР, а також на актуальних питаннях міжнародної полі
тики КПРС і Радянської держави.

В обговореному питанні'учасники зборів активу одноголосно 
прийняли постанову.

ВІД'ЇЗД ТОВАРИША
Л. І БРЕЖНЄВА ІЗ КИЄВА

Генеральний секретар ЦК КПРС товариш 
Л. І. Брежнєв 27 липня відбув з Києва в 
Крим.

У Бориспільському аеропорту товариша 
Л. І. Брежнєва і осіб, які його супроводять, 
проводжали член Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК КП України В. В. 
Щербицький, Голова Президії Верховної 
Ради УРСР І. С. Грушецький, Голова Ради 
Міністрів УРСР О. ГІ. Ляшко та інші керів
ники республіки, члени Президії Верховної 
Ради УРСР, заступники Голови Ради Міні
стрів УРСР, керівні працівники партійних, 
радянських і господарських органів, діячі 
науки і культури, знатні люди України.

(РАТАУ),

СІМДЕСЯТ
О «.

ГЕРОЇЧНИХ ЛІТ
Люди звикли міряти історію тися- 

чоліітями. З глибин віків прогляда
ють окремі дати, події, цікаві іноді 
лише фахівцеві. Та є дні, що вкарбу
вались у свідомість кожного, і роки, 
варті тисячоліть.

ЗО липня 1903 року в Брюсселі зі
брався Другий з'їзд РСДРП. Це був 
час, про який засновник нашої партії 
Володимир Ілліч Ленін писав:

«Ми йдемо тісною купкою по 
урвистому шляху, міцно взявшись за 
руки. Ми оточені з усіх боків воро
гами, і нам доводиться майже завжди 
йти під їх вогнем».

З'їзд прийняв революційну марк
систську програму, єдину на той час 
у світі програму робітничої партії. 
Вона закликала усіх трудящих Росії 
на боротьбу за повалення царського 
самодержавства, а потім — буржуаз
ного ладу і встановлення диктатури 
пролетаріату.

Це було сімдесят років тому.
Сімдесят. Чи багато це у книзі істо

рії? Як відрізок часу — ні. Але істо
рія пишеться не тільки в часі. Сто
рінки її — звершення. Шлях партії 
комуністів, що, за словами поета, 
стиснута в один багатомільйонний ку-

L

Ми горді, Партіє, тобою! 
Веде до щастя путь твоя!
Як вільне море в час прибою, 
Радянська гомонить сім’я — 
І стоголосою хвалою 
Квітчає Партії ім’я.

М. РИЛЬСЬКИЙ.

лак, від Другого з'їзду і до наших 
днів позначений величними перемо
гами: знищенням експлуататорського 
режиму, встановленням справжньої 
демократії в нашій країні, побудові 
розвинутого соціалістичного суспіль
ства.

Тобі, молодий ровеснику, пощасіи- 
ло жити в прекрасний час. Чи схи
лився ти над кресленнями нової де
талі, а чи замилувався важким пше
ничним колосом, вивчаєш недра пла
нети, чи долаєш голубі повітряні тра
си— все для тебе звичне. 1 те, що в 
дитинстві ти співав пісню про юного 
барабанщика біля піонерського ба
гаття і щоосені приходив у світлі 
шкільні класи. Що потім тобі просте
лився шлях до праці і творчості, а 
старші товариші відкрили перед то
бою усі секрети майстерності. Що 
одного разу друзі прийшли відзначи
ти народження нової, саме твоєї сім'ї 
і назвали те весілля комсомоль
ським...

З книжок тобі відомі імена спо
движників великого Леніна, першо- 
проходців п'ятирічок, героїв Вітчиз
няної. Ти по-доброму заздриш попе-

реднім поколінням, бо життя їхнє 
стало легендою.

А легенда кувалась в упертій бо
ротьбі з ворогами партії, з зовніш
ньою і внутрішньою контрреволю
цією, з куркульнею, що ховалась від 
світла і потайки виставляла свої хижі 
пазурі, з запеклими ворогами Країни 
Рад. І викувалась у велику і і 
державу, на прапорі якої 
єдності робітників і селян, 
йому дали краплини крові, 
кращими людьми за тебе, 
сьогоднішній день, за світле 
прийдешніх поколінь.

Сьогодні легенда продовжується. 
Неухильно виконується третя Програ
ма КПРС — програма будівництва 
комуністичного суспільства в нашій 
країні. Ми — учасники всенародної 
будови. Ось чому ми вправі сказати, 
що живемо у прекрасний час.

Комуністи. Партія. Ці слова свя
щенні для кожного з нас. Від першо
го дня, коли на наших грудях заіскрив 
комсомольський значок, ми готуємо 
себе до вступу в ленінську партію. 
А, ставши комуністами, несемо в 
серці її величні ідеали. Бо наша пар
тія — це розум^іест^^овіст^епохи^^

могутню 
символ 

А колір 
пролиті 
за твій 
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СЬОГОДНІСЬОГОДНІ 
ПОПЕРЕДУПОПЕРЕДУ

Микола Бойко з колгоспу імені Горького Долинського 
району. Підібрав валки з 171 гектара, намолотив 5395 
центнерів.

Василь Опошнянський з колгоспу «Прогрес» Новомир- 
городського району. Скосив 127 гектарів, намолотив 
4552 центнери.

Ілля Семерик з колгоспу імені XXI з їзду КПРС Зна- 
м янського району. Скосив 127 гектарів, намолотив 4257 
центнерів.

Віктор Ященко з колгоспу імені Фрунзе Новоукраїнсь« 
кого району. Скосив 126 гектарів, намолотив 4056 цент« 
мерів.

Василь Лисенко з радгоспу імені Димитрова Устинів- 
ського району. Скосив 110 гектарів, намолотив 3920 
центнерів.

Петро Окорешко ? колгоспу імені Леніна Нсвгородків- 
ського району. Скосив 139 гектарів, намолотив 3856 
центнерів.

Василь Новацький з колгоспу імені Орджонікідзе Уль
яновського району. Скосив 112 гектарів, намолотив 3572 
центнери.

Іван Семенець з колгоспу імені Калініна Новоархан- 
гельського район/. Скосив 102 гектари, намолотив 3500 
центнерів.

Григорій Сіулій з колгоспу «Дружба» Петрівського 
району. Скосив 105 гектарів, намолотив 3276 центнерів.

Микола Скляров з колгоспу «Пам'ять Леніна» Мало- 
висківського району. Скосив 76,9 гекіара, намолотив 

3040 центнерів. _
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пй ЛИПНЯ виповнює- 
«Иг ться 70 років з 
дня відкриття II з’їзду 
РСДРП.

«Пройдений з тих пір 
нашою партією шлях,-— 
говориться в Постанові 
ЦК КПРС «Про 70-річ- 
чя II з'їзду РСДРП»,— 
не має собі рівних в 
історії. Із 
невеликої 
організації вона пере
творилась в могутню,

вини, випереджаючи 
одна одну. 1 відгукува
лись новими страйками, 
мітингами, посиленою 
підготовкою до зброй
ного повстання. А коли 
26 жовтня дійшла звіст
ка про перемогу рево
люційних сил у Петро
граді, негайно було 
скликано засідання 
Єлисаветградської Ра
ди. Гаряче говорили 
промовці, різко стави-

лентивних господарств 
на селі. Серед експо
натів музею вашу ува
гу мимоволі приверне 
документ, якому біль
ше сорока років. Це 
заява, написана ). Си- 
нявсьхим, кандидатом 
у члени партії до пар
тійного осередку заво
ду «Червона зірка». Ав
тор заяви переконливо 
прохає направити його 
на партійну роботу до

порівняно 
підпільної
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згуртовану, майже п’ят- 
надцятимільйонну ар
мію комуністів — прав
лячу партію першої в 
світі соціалістичної 
держави. КПРС, партія 
робітничого класу, ста
ла бойовим авангардом 
усього радянського на
роду, який будує кому
нізм».

Ювілей партії — це 
всенародне свято. І хо
четься ще раз огляну
ти славний шлях, про
йдений нею за сімде
сятиріччя.

В Кіровоградському 
краєзнавчому музеї 
відкрито виставку, при
свячену КПРС. Знайом
лячись з експонатами, 
зустрічаєшся з хви
люючими документами, 
які розповідають про 
діяльність нашої облас
ної партійної організа
ції, що є невід'ємною 
часткою партії комуніс
тів Радянського Союзу.

Крізь роки дивиться 
на нас мужнє обличчя 
одного з перших чле
нів партійного комітету 
Єлисаветграда Т. М. 
Гуляницького.

В той тривожний 1917 
рік надходили до Єли- 
саветграда з Росії но-

ли питання про переда
чу влади в руки Ради. 
Серед виступаючих бу
ли більшовики, члени 
ревному Т. М. Гуля- 
ницький і К. А. Скуль- 
ський.

В кінці січня 1918 ро
ку влада в місті пере
йшла до Рад. Активну 
участь у цих буремних 
подіях приймав Т. М. 
Гуляницький. Він був 
також членом штабу 
Червоної Гвардії. А по
тім його біографія тіс
но переплелася з по
діями в країні. Склад
ним і цікавим було йо
го життя. Комуніста 
Т. М. Гуляницького кі- 
ровоградці обрали по
чесним громадянином 
міста.

А поруч — фотогра
фії ще кількох полум’я
них борців за владу 
Рад — А. С. Крикунен- 
ка — члена партійного 
осередку села Аджам- 
ки, Г. М. Синельнико- 
ва — голови Новомир- 
городської Надзвичай
ної комісії. Обидва во
ни закатовані в 1919 
році григорівцями.

...Кінець тридцятих 
років. Країна перехо
дить до організації ко-

села Красносілля Олек- 
сандріеського району. 
У цьому селі куркулі 
вбили робітника-ком/- 
ніста Б. А. Будзинсько- 
го. На місце убитого 
товариша заступав ін
ший, продовжуючи йо
го справу.

Велика Вітчизняна 
війна стала новим ви
пробуванням для ра
дянського народу. В 
період окупації на те
риторії області був 
створений підпільний 
обком партії, яким ке
рували П. К. Василина 
та М. М. Скирда. 830 
комуністів стояли на 
чолі підпільної бороть
би з німецько-фашист
ськими загарбниками в 
нашій області. Самовід
дано боролись радян
ські люди з навалою 
ворогів і знову їх вели 
комуністи, люди хо
роброї вдачі, твердих 
переконань.

Висвітлено в експо
зиції і сьогоднішню до
бу нашої області. Тут 
ви знайдете розповіді 
про машиніста елек
тровоза локомотивного 
депо станції Знам’янка 
Л. М. Ткаченка, делега
та XXIV з'їзду КПРС

НАБЛИЖАЄТЬСЯ 70-річчя II з'їзду 
■ “ РСДРП, з’їзду, на якому виникла про
летарська пзртія нового типу, партія біль
шовиків, велика ленінська партія.

У Центральному партійному архіві Інсти
туту марксяз.му-ленінізму при ЦК КПРС 
зберігаються ленінські автографи та інші 
матеріали історичного з'їзду.

Матеріали II з’їзду РСДРП становлять 
фонд № 34. Серед них — оригінали підго
товчих документів до з'їзду: проекти Про» 
грами і Статуту партії, написані В. І. Лені
ним, щоденники з’їзду, тексти виступів про
мовців, записки з пропозиціями, протоколи 
з'їзду, У фонді — 125 одиниць зберігання. 
Рукописи В. І. Леніна в ньому представлені 
у фотокопіях: оригінали їх зберігаються у 
фонді В. І. Леніна при особливому темпера
турному режимі в спеціальних сейфах, що 
забезпечує тривалу цілість документів. Всі 
інші матеріали II з’їзду РСДРП у фонді 
№ 34 оригінали. Вони написані і чорни
лами, і звичайними олівцями, на аркушах 
паперу різної величини, частіше на сторін
ках з учнівських зошитів. Документи добре 
збереглися, хоч їм сімдесят років.
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СЕРЦЯ

МОЯ ГОРДІСТЬ

(ТАРС).

В. СМОКТІП. 
електрик, секретар комсомольської організації 
Дооровепичківською цегельного заводу № 2.

Володимир БОНДАРЕНКО.бригадира ремонтного 
заводу «Укрсільгосптех- 
ніка» Г. І. Олексієва, 
відомих хліборобів 
О. В. Гіталова та В. І. 
Моторного. .

Зараз наша партія 
направляє свої зусилля 
на організацію вико
нання планових завдань 
дев'ятої п'ятирічки. І в 
тому, що накреслення 
XXIV з’їзду КПРС бу
дуть виконані, сумніву 
немає, бо за словами 
тов. Брежнєва: «Партія 
не тільки сама бореть
ся за народні інтереси, 
а й уміє піднімати на 
цю боротьбу, вести за 
собою найширші маси 
трудящих. І народ від
повідає партії високою 
активністю, масовим 
трудовим героїзмом».

Р. ЗАХАРЧЕНКО, 
заступник директо
ра Кіровоградсько
го краєзнавчого му-

ТРУДОМ ЄДНАЄМО

Де вітер колосся тепле 
На руки комбайнів горне, 
Іде перекличка з степом 
Сердець хліборобських гордих. 
У цьому розквіті чистім, 
В червоних стягах-трояндах 
Начало комуністичне 
Гіталова Олександра.
У ньому Вітчизні відданість, 
У ньому землі >сторія. 
Пшеничні долають відстані 
Моторні комбайни Моторного. 
Лани вже їх знають голос, 
Бо в голосі тім — любов. 
Складають до колосу колос 
Дейнега і Кубраков. 
Над ними у синій простір 
Жнивні пролягли дороги. 
Це й Лузанівського поступ 
Й Назаренка перемоги 
Це дужа хода Хлібопича, 
Коли в душах радість повниться. 
Це щедрі хліба Гаврилова 
І Бойка Миколи поле.
Це звершення комсомолу, 
Що партією окрилений.
Це дружнє змагання, звісно, 
Рябикіна і Богуна, 
Засмаглі долоні пісні 
Підставлені для зерна...
...На благо й в ім’я людини 
Зливається воєдино 
Доробок жнивного маршу. 
Спечемо ж пахну хлібину 
Завбільшки з планету нашу.

ФОНД НОЙЇЕР
ТРИДЦЯТЬ ЧОТИРИ
В архіві інституту зберігається також 

перше повне видання протоколів II з'їзду 
РСДРП, яке стало давно бібліографічного 
рідкістю. Воно було підготовлене до друку 
Центральним Комітетом партії і випущене 
нелегально в Женеві російською мовою в 
1904 році.

У матеріалах, які тут зберігаються, доку
ментально відображено непримиренну бо
ротьбу Леніна за ідейні, тактичні та органі
заційні принципи партії. В документах 
Центрального партійного архіву зафіксова
но близько 150 його виступів, зауважень і 
реплік на П з’їзду РСДРП.

У промові під час обговорення Статуту 
партії Володимир Ілліч Ленін говорив: «На. 
те завдання — оберігати твердість, витри
маність, чистоту нашої партії. Ми повинні 
старатися піднести звання і значення члена 
партії вище, вище і вище...».

Сільське господарство не не лише степи і комбайни. Не
залежно під роботи 1 місцезнаходження у трудовому житті 
колгоспів незримо беруть участь люди найрізноманітніших 
професій, інколи, здавалось би, зовсім до цієї справн не при
четних. В цьому питанні дуже влучно висловився двічі Ге
рой Соціалі-тнчяої Прані Олександр Васильович Пталов у 
своїй «Думі про хліб». Дійсно «Буханка хліба увібрала в 
себе не тільки хліборобську працю, а й працю шахтаря, ме
талурга. конструктора, хіміка, машинобудівника, всього ро
бітничого класу, всього суспільства».

Зрозуміло, що робітники Добровеличківського цегельного 
заведу № 2 просто не можуть стояти осторонь під усіх важлн- 
гих подій, які відбуваються в нашій країні. Адже мало за
безпечити будісеїьннкіп едчими лише необхідними матеріа
лами. Треба докласти максимум зусиль, щоб иі матеріали 
пикона їй своє пряме призначення по-справжньому. І не обо- 
в язково на кожній цеглині ставити спеціальний знак якості

досить визнання його якостей будівельниками та орггнізл- 
шями, які приймають в експлуатацію ту чи іншу споруду.

ВОПО®УДОВ, ’-по зросли під руками мулярів «Між
колгоспбуду» вже чямаленькнй. Тут і тваринницькі ферми, 
і гуртожитки механізаторів, стіни майбутньої підгодівольної 
оазн, де скоро увійдуть до ладу декілька корпусів.

Розмах будівництва в районі настільки великий, що дово
диться працювати на повну потужність. І робітники заводу 
розуміють не. Тому підсумки за другий квартал не були ви
падковими, такими собі щасливим збігом обставин, при 
якому плай буп виконаний на Р0 процентів. Досягнення ко
лективу можна пояснити дбвйлнністю головного інженера 
<Міжколгоспбуду» Сторожка Віталія Івановича і самовідда
ною працею бригади майстра Володимира Переходить водія 
Віктора Харченка і будівельниці Людмили Хоружої.

» Эа» комсомольЦІв і молодь нашого підприємства.
U. рд ть підсмлюзться іце й відчуттям власної корисності 
пар^П'*'иомун1ст1виЬОМУ ЮВІЛ€®Н(ИУ Р°чі я став кандидатом 

В ВІ5ЧуваєТьгя ТРУДОВО піднесення серед товаришів
в зи язку 3 Відзначенням 70-річчя Дня відкриття II з’їзду 
н!ап!іПХтлп»о2 "рипосять про хід жнив по осій
вйі той АІ«» Дівчатам з цегельного приємно усвідомлю
вати той факт, що Дорідне зерно в бункерах степових ко- 
мени й даті'\оме««АаНИ?М' в/т,»»'«чі. яка присвячена зна
менній даті, комсомольці виробництва під імені всіх робітня- 
ми яекТзннмиП»ИС0ЛН: <Hasy”P14 знаменній даті - з писок«-
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за антиімперіалістичну'!
СОЛІДАРНІСТЬ, МИР І ДРУЖБУ |

СТОЛИЦЯ
СЬОГОДНІ 
УРОЧИСТЕ 
СВІТНЬОГО
ДІ І СТУДЕНТІВ.

НДР МІСТО БЕРЛІН, 
ТУТ ВІДБУДЕТЬСЯ 
ВІДКРИТТЯ X ВСЕ- 
ФЕСТИВАЛЮ МОЛО-

„ТАКОГО ЩЕ НЕ БАЧИЛА ІСТОРІЯ
ФЕСТИВАЛЬНОГО РУХУ“

'ак відгукнувся президент Всесвітньої Федера
ції Демократичної Молоді Роберто В'єнці про X 
Всесвітній фестиваль молоді і студентів, який 
відбудеться з 28 липня по 5 серпня в столиці 
НДР. В Берлін з'їхались юнаки і дівчата із 185 
країн світу. Це 
форум молоді.

найбільш, пре дегавницький

Фестиваль у НДР — 
свідчення зростаючого 
авторитету першої в сві
ті держави робітників і 
селян на німецькій зем
лі, яка вже здобула ви
знання 84 країн,

«X Всесвітній фести
валь молоді і студентів 
відбудеться в більш 
сприятливих зовнішньо
політичних умовах, ніж 
дев’ять попередніх», — 
заявив перший секретар 
ЦК СЄПН Еріх Хонеккер, 
виступаючи на засіданні 
Національного комітету 
по підготовці і прове
денню X фестивалю, го
ловою якого він є.

Берлінський фестиваль 
об’єднує представників най
різноманітніших молодіж
них міжнародних і націо
нальних організацій — ко
муністів. соціалістів, демо- 
христнян, католиків, юнаків 
і дівчат з різних профспіл
кових, спортивних органі
зацій.

За- останні п’ять років 
о міжнародному моло
діжному русі, як в дзер
калі, відбились позитивні 
□міни, що проходять в 
світі. Мова йде про кон- 

^/оетні зміни на європей
ському континенті ---
укладення договорів

СРСР. ПНР і НДР з ФРН, 
нормалізацію відносин 
між Чехословаччиною і 
ФРН, 
иіення
Наради по безпеці і спів
робітництву в Європі. 
Закінчилась війна у В’єт- 
намі —- це великий успіх 
всіх антиімперіалістичних 
сил, загальний успіх 
справи миру і соціально
го прогресу. Наслідки 
в'зитів Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва в ФРН, США і 
Францію свідчать про 
те, що сьогодні в між
народних відносинах все 
міцніше утверджуються 
принципи мирного спів
існування.

З часу софійського фести
валю а країнах Заходу з'я
вилися десятки нових про- 
Гресипних молодіжних орга
нізацій. з керівництва бага
тьох гоціал-демократнчнчх І 
демохрн-тияг.ських юнацьких 
спілок були витіснені реак
ційні праві сили.

Посилення антиімперіаліс
тичних тенденцій в міжна
родному молодіжному русі 
привело до значного ро.ту 
впливу і авторитету Всесвіт
ньої федерації демократич
ної молоді 1 Міжнародного 
епюту студентів. Сьогодні 
БФДМ об'єднує п своїх ла
вах більше 200 національних 
молодіжних організацій із 
10:» країн В МС.С вхопить

плідне завер- 
першого етапу

близько третини всіх сту
дентських спілок світу.

ідеї, висловлені в лоауягу 
X Всесвітнього фестивалю, 
иже давно об’єднують різні 
молодіжні організації. Так, 
наприклад, молоді соціаліс
ти і демохристияни ФРН ра
зом з комуністами активно 
виступали за ратифікацію 
договорів з СРСР і Поль
щею, соціалістична молодь 
Фракції ралом з своїми од
нолітками з юнацьких орга
нізацій комуністів проводи
ла і проводить велику робо
ту по пропаганді спільної 
програми лівих сил. Соціа
лістична молодь Чілі актив
но допомагає проведенню в 
життя прогресивних ре
форм ур»иу Народної єд
ності. Найрізноманітніші мо
лодіжні організації Сполу
чених Штатів разом висту
пали за припинення агресії 
у В'єтнамі.

Фестивальний рух як 
важлива складова части
на масового демократич
ного руху світової гро
мадськості набирає все 
більшого розмаху.

А. ПРАВО В, 
(АЛН).
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БЕРЛІН ЗУСТРІЧАЄ ГОСТЕЙ
Сьогодні відкриття X Всесвітнього фестивалю молоді І сту

дентів. Столиця НДР гостинно й радісно зустрічає посланців 
133 країн світу. Приготування до форуму, що проходили під 
девізом «Наші гості повинні почувати себе у нас, як до
ма» — закінчено.

У столицю НДР прибули близько 300 тисяч делегатів, гос
тей і туристів з усіх кінців земної кулі. Всіх їх потрібно 
добре зустріти, розмістити та забезпечити харчуванням. Усі
ма цими справами займається спеціальний штаб при ма
гістраті містз Берліна.

Юнаки й дівчата Німецької Демократичної Республіки, її 
авангард — Спілка вільної німецької молоді провели вели
чезну роботу. В експлуатацію передано багато фестивальних 
об'єктів. Всі вони, хоча її будувалися я надзвичайно стислі 
строки, відзначаються високою якістю. Молоді будівельники, 

головним чином студенти Берлінською університету імені

Гумбольдта, і добровільні будівельні бригади ВФДМ днями 
передали представникам фестивального штабу переобладна
ний стадіон імені Молоді світу, на якому сьогодні відбуде
ться відкриття молодіжного форуму юності планети. Достро
ково закінчено будівництво шести фестивальних готелів на 
тисячу місць кожний. .

Значну увагу фестивальний штаб приділив організації хар
чування гостей Берліна. В місті значно розширена мережа їда
лень, ресторанів, продовольчих магазинів та ларкіп. Столичні 
підприємства громадського харчування в дні фестивалю що
денно будуть готувати додатково 165 тисяч гарячих і близь
ко трьох мільйонів холодних страв. Па повну потужність 
працює й фабрика охолоджуючих напоїв...

— Столиця НДР готова сердечно прийняти представників 
молоді світу. — заявив напередодні відкриття фестивалю 
журналістам один з керівників фестивального штабу при 
магістраті Берліна Иорг Шуман. — Ми намагаємося зробити 
все. щоб фестиваль пройшов добре, в обстановці інтернаціо
нальної солідарності, дружби й миру.

(ТАРС).

НА X ВСЕСВІТНІЙ
Тисячі юнаків і дівчат столиці Ук

раїни провели 130 посланців республі
ки у Берлін на X Всесвітній фести
валь молоді і студентів.

Серед делегатів форуму — передо 
вики промисловості і сільського гос
подарства, студенти, МИТНІ.

(РАТАУ).

ВОЗІ
. КРОКУВАТИМУТЬ
- У ФЕСТИВАЛЬНИХ

КОЛОНАХ
ДЕЛЕГАТИ ФЕСТИВАЛЮ 
З КІРОВОГРАДШИНИ

ВАЛЕНТИНА ТЕЛИХ, кавалер ордена 
Леніна, делегат XXI з’їзду комсомолу Ук
раїни, механізатор колгоспу імені Свердло- 
ев Бобрпнецького району.

ВАЛЕРІЙ ЛЕГКОШЕРСТ, механізатор, 
трупкомсорг комсомольсько - молодіжної 
тракторної бригади № 2 колгоспу імені Ка- 
лініна Олександрійського району.

ВАЛЕНТИНА ПЕРЕХОЖУК, член ком
сомольсько-молодіжної бригади токарів 
механоскладального цеху № 4 <»«»«"•»
«Червона зірка», член бюро 
ЛКСМУ.

заводу 
обкому

ЯКІВ НАСТАСІЄВСЬКЯЙ, механізатор 
комсомольсько-молодіжної механізованої 
ланки по вирощенню високих врожаїв ку- 
куртдвн, секретар комсомольської органі- 
зації колгоспу ‘ 
району.

МИХАЙЛО 
колгоспу імені

імені -Леніна Ві.іьшанською

С.ИМОНЕЦЬ. механізатор 
XX з’їзду КПРС Кіро.чо- 

гтадського району, член комітету комсо- 
чолу колгоспу.

g

Ім’я Анджсли ДЕВ1С — мужнього борця за демокра
тію 1 мир знає вся планета. Вона буде гостем фестивалю.

якого навісили плуга. Не сьо
годні-завтра звільняться пше
ничні поля від соломи, тоді — 
оранка, початок нового хлібо
робського року. З усіх польових 
робіт Валерій найбільше любить 
оранку. І ще — ко-овішю.

І радий Валерій, що їде на 
фестиваль, І трохи сумно — 
оратимуть без нього. А тут ще 
й напарник майже серйозно:

— Ну, чому не зроблять фес
тиваль восени, як обсіються 

люди?
- II.

Він після армії недовго вагав
ся, вибираючи фах. Батько 
працює біля землі, дід був хлі
боробом. і прадід, наскільки па
м’ятає. теж. Тож, як кажуть, 
на роду написано...

Якось до бригади навідапся 
секретар комсомольської органі
зації колгоспу Володя Куроп.

х — Завтра збори. У нашій 
бригаді хлопців молодих бага
то. Давайте зробимо її комсо
мольсько-молодіжною, — запро
понував Володя.

— Згода! — схвально загуді
ли хлопці.

IBLiUefe

ЙОГО СВІТАНКОВЕ НОЛЕ
РОЗПОВІДАЄМО ПРО ДЕЛЕГАТА
X ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ 
ВАЛ ЕРІЯ Л ЕГ КОШЕРСТА -/.ч

- І.
Спека. Працювати не те, що в спецівці, в 

сорочці жарко. «Нічого, — думає Валерій. — 
Нехай припікає. Аби дощу не було. Хлопці 
наші витримають, комбайни теж. Не вперше. 
А жнивам спека — не завада. Аби дощу не 
було».

— А шо. Петровичу, давай далі?
Напарник підвівся:

—- Встигнеш. Валерію? Не о Головківку ж 
збнрг-єшся. В Берлін...

— Встигну, що там збиратись. Та і ілу 
езавтра. Треба, щоб ти. часом, не став у го
нах. Давай до кінця перевіримо.

І вони заходились поратись біля Т-74, на

А після зборів 
групкомсорг по-
воиар о д ж е в п ї 
бригади Валерій 
Легкошерст, бри
гадир Віктор Га-
лушко та секре
тар, не поспіша
ючи. йшли Го- 
лопківкою. Ко
жен думая про 
своє.

Секрет авторитету буп їм відомий. Та, влас
не, І таємниці тут ніякої немає. Треба було 
тільки по-справжньому організувати роботу.

Викликали на соціалістичне змагання брига
ду № І з свого ж колгоспу. Перемогти по всіх 
пунктах умов договору па суперництво *- стя
ло бажанням кожного. В лютому через район
ну газету звернулись відкритим листом до 
всіх молодих механізаторів району, де обіцяли 
своєчасно і високоякісно підготувати техніку 
до весняно-польових робіт, в кращі стропи І 
на писокому рівні провести сівбу ярих, догляд 
за посівами, збирання врожаю. І закликали:

виходьте, друзі, па змагання за своєчасну під
готовку техніки до весни, за високі нрожаї.

Вони «наели в поле трактори, коли земля 
була-скута морозом. «Ой, поламають боро
ни . —. скептично хитали головами в першій 
бригаді. — Де ж не бачено, такий грунт боро
нувати!».

А хлопці почіпляли до серг тракторів гусе
ниц! під Т-74, і траками чудово боронували1 та 
шлейфували. До кінця березня закрили поло
ту на 800 гектарах під ярі. В псошій бригаді 
на той час заборонували всього 600 гектарів.

.. Лсгкошерст йшов додому пішки. Поле, з 
якого тільки-но вивів трактора, лежало перед 
ним чисте 1 гладеньке, мов мамина скатерти
на. Тільки випрасував її власними руками...

— ПІ.
— Чув, Валерію, об'єднуємось ми з колгос

пом імені Калінінв. Будемо називатись тепер 
імені Катініча. — підійшот до Легкошсрста 
бригадир.

— Ну що ж, раніше допомагали в жнива 
сусідньому колгоспу, а тепер будемо сусідній 
бригаді. — відповів той. •— Потім нахмурив 
чоло, І. неначе повертаючись до попередньої 
розмови, попросив:

— Вітю, давай знімемо обладнання бульдо
зера з мого трактора? ,

— Чому? — запитав той. — Ти ж був пе 
проти, коли чіпляли. Та й заробити бульдозе
ром можна більше.

— Не по мені ця робота, крутитись на одно
му міпіі Я стоп люблю. Даний?

— Ну. добре. Але хто ж його візьме, якщо
тн підмовишся?.. Ну? То ж бо й воно. Ти ось 
краще скажи, пошлем тпого коня на капі- 
талку? „ 1Я

— Навіщо? — жиро здивувався Валерій. — 
Працює чудово, Ішс один гірок виходить.

На тому й порішили. А зараз хлопець їде на 
фестиваль і турбується: «А що. даремно на 
капремонт не відправив? Очна річ. сам орав 
би. а інша — напарник. Аби чого не трапи
лось».

А той неначе читає в думках, підходить до
нього І каже:

— Та не хвилюйся. псе добре буде. Ось ска
жи краще, що я голубами робити? Може 
адресу запищати, де оратиму?

А з голубами дійсно проблема. З весни 
стояв Валепип плуг на майданчику. А коли 
причепили його до трактора, побачили, що в 
порожнистій рамі лика голубка звила гніздо. 
Вивела пташенят. «О:ь і мак спою голубку в 
шоломі». — подумав він, збираючи'-». на фес-
тииаль.

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Колгосп ім. Калініпа. 
Олекс а пдрі й ськп й район.
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Завтра— День Військово-Морського Флоту
На сгорсжі мирних рубежів нашої Батьківщини стоять радянські моряки. Серед 

них і чимало кіроеогрсдиів. Про те, як несуть службу наші земляки на Червоно' 
прапорному Чорноморському флоті розповідає капітан 2-го рангу запасу П, Баш
маков.

УВЕЧЕРІ, коли спадає спека, моряки 
гвардійського великого протичовно

вого корабля «Красный Крым» люблять 
приходити на бак. Одні з них — заспі
вати пісню, інші — поговорити про що
денні справи, про флотську службу, а 
треті — просто помріяти, згадати те, що 
найглибше залягло в серці.

Між гвардійцями, представниками ба
гатьох національностей нашої неозорої 
Батьківщини, можна побачити українця,

ТРОЄ

з одного 
КРАЮ
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матроса Олександра Розгопа. Родом він 
із села Внтязівкії Бобрпнецького району 
Кіровоградської області. Біографія цьо
го хлопця така ж проста, як і його одно
літків. В селі закінчив вісім класів, по
тім — машинобудівний технікум, далі 
деякий час працював на заводі «Черво
на зірка».

—- Звідти й пішов па флот, — розпові
дає Олександр. — Знаєте, навіть не ду
мав, що попаду на Чорноморський. Зви
чайно, горжусь довір’ям. Адже служити 
на гвардійському кораблі вдвічі почесно.

Секретар комсомольського бюро ко
рабля, характеризуючи Олександра, го
ворив мені: «Старанний, працелюбний, 
авторитетний воїн». Так цс й насправді. 
Візьмемо основне —: ставлення Розгопа 

до бонової і політичної підготовки. Вій
ськовій справі він навчається наполегли
во, по-справжньому, як заповідав 
В. І. Ленін. Якщо проходить тренування 
на бойовому посту, Олександр кожну 
хвилину цінить на вагу золота, намагаю
чись відпрацювати свої дії до автоматиз
му. А по праці, як кажуть, і результати. 
Розгон — відмінник бойової і політич
ної підготовки, а зараз, змагаючись, до
лає рубіж класного спеціаліста.

Нещодавно в службі Олександра трапилась 
знаменна подія: він вперше побував у Серед
земному морі. Плавання було довгим, напру
женим. На легкий похід Розгон і не розрахо
вував. Знав: перевірка морем буде важкою. 
Тим приємніше Олександру від усвідомлення, 
що екзамен на бонову зрілість, фіеичне загар
тування і витривалість він склав блискуче. 
Електрик за спеціальністю, Розгон ніс вахту 
біля основних двигунів і успішно справився зі 
своїми нелегкими обов’язками.
Тг ОЛГІ корабель повернувся на базу, 

Олександр па тому ж баці зустрів
ся зі своїм земляком курсантом Володи
миром Здоровенком. Щоправда, той із 
Олександрії, але все одно — Кіровоград- 
щнна. Говорили довго. А під кінець 
Олександр сказав:

— Між іншим, у нас є ще один зем
ляк, служить він на сусідньому кораблі. 
Звати його так, як і тебе, Володимир, а 
прізвище — Дпшкант. Він із Новоміїр- 
городського району.

З Дишкантом Розгон разом навчався 
у Кіровоградському машинобудівному 
технікумі. Разом прийшли і служити на 
флот. Подружились міцно. Зараз, коли 
Олександр йде на берег у звільнення, 
частенько заходить до Володимира. А 
той, у свою чергу, теж не обходить ува
гою товариша. Аїіцпа дружба допомагає 
обом у службі.

Розповідаючи про свого друга, Олек
сандр говорить:

В далеких морських походах пильно несуть вахту сигнальники спеціалісти другого класу 
старший матрос Микола Іванов і матрос Михайло Емельянов. їх служба па кораблі ставиться и 
приклад, обидва вони готуються стати спеціалістами першого квасу.

На фото: комсомольці старший матрос М. ІВАНОВ (зліва) і матрос М. ЕМЕЛЬЯНОВ 
на вахті.

Фото І. ІПК1Ш0ВА.

— Дпшкант — старший матрос, спе
ціаліст другого класу. Виходить, обійшов 
мене по усіх статтях. Але нічого, не від
стану. Хороше суперництво у змаганні 
породжує велику енергію, діловитість.

...Троє з одного краю. Всі вони — комсо
мольці, беруть активну участь у громадському 
житті, у спортивних заходах. Інакше и не 
можна. Комсомолець завжди повинен бути в 
центрі подій, подавати особистий приклад, 
гідний наслідування. В цьому відношенні 
можна авторитетно сказати, що хлопці з Кі- 
ровоградіцини все роблять на п’ять балів. По
гляньте, наприклад, службову картку Олек
сандра Розгопа. В ній записано чимало наго
род. За сумлінність у службі. За високі по

казники у ратній праці. Одним словом, слу
жить Олександр по совісті, по-гвардійському,

Звичайно, цьому раднії і його батько 
Василь Устинович. І коли пише листа 
сину, дає один наказ: «Так тримай, 
Олександре, прославляй наш рід, а ос
новне — флот Чсрвонопрапорний...».

Зберуться гвардійці на баці. Приведе 
їх сюди нерозлучний товариш — баяніст. 
А де баян — там і пісня...

П. БАШМАКОВ, 
капітан 2-го рангу запасу.

Чорноморський флот.

І

ГВАРДІЯ МОЛОДА, РОБІТНИЧА
РЕПОРТАЖ

Тихе, чарівне липневе надве
чір'я. На подвір'ї четвертого місь
кого професійно-технічного учи
лища пишно квітнуть жовтогарячі 
лілії, ніжно-лілові флокси. Тут же, 
біля квітучих клумб, збираються 
зеселі, радісно збуджені юнаки і 
дівчата. Сьогодні вони по-святко- 
зому одягнені: дівчата в білих 
бальних платтях, а хлопці в чорних 
костюмах, при галстуках. Дивишся 
на них і здається, що оця молодь 
прийшла, щоб позмагатися з кві
тами: хто з них красивіший.

Так починався випускний вечір в учи
лищі. Відразу скажемо, що цс далеко 
не перший випускний вечір в цьому уч
бовому закладі. За час свого існування 
училище вже підготувало тисячі висо
кокваліфікованих робітників для про
мисловості і в першу чергу для заводу 
«Червона зірка». Але цього разу ви
пуск став подією особливою, бо учні за 
три роки навчання одержали не менш 
чудові професії токаря, слюсаря-іистру- 
ментальника, слюсаря-ремонтника, то
що, а и загальну освіту. Таким чином, 
иедколектнв училища, який одним із 
перших у Кіровограді перейшов на на
вчання за нозою програмою, успішно 
справився з завданням, забезпечив ви* 

сокий рівень учнів як з професійних, 
так і з загально-наукових предметів.

І ось різно о 18-й розпочинає
ться урочиста частина вечора. Ра
зом з батьками та представника
ми громадськості міста учні йдуть 
до парку імені В. І. Леніна, покла
дають букети квітів до підніжжя 
пам’ятника вождю.

Учні і гості знову зібралися па по
двір’ї училища. Виступаючи перед при
сутніми, директор училища Л. М. Сав
ченко підбив підсумки трирічного на
вчання, розповів про те, як колектив 
виконує постанову партії та уряду про 
перехід до загальної середньої освіти.

А підсумки навчання радують. Учні 
здобули міцні, глибокі звання. П’ятеро 
з них — Валентина Тарадай, Світлана 
Лугова, Таїса Щербина, Наталя Крав
ченко та Сергій Сугак — закінчили 
училище на «відмінно» і одержали 
диплом з відзнакою.

Виступаючи перед учнями й 
батьками, завідуючий відділом 
пропаганди й агітації міськкому 
партії А. І. Ніцой говорить:

— Перехід училища на навчання 
за новою програмою — справа 
важлива. І це добре, що до здій
снення її педколектив підійшов 
творчо, зумів підготувати ще один 

1 ніш».
ІМйМмм

надійний загін ви- 
сококваліфік о в а- 
ної робітничої мо
лоді.

Перед присутні
ми виступив також 
помічник директо
ра заводу «Черво
на зірка» Л. А. 
Іващук. Він щиро 
вітав випускників 
з успішним закін
ченням навчання, 
висловив надію, 
що всі вони, як і 
їхні попередники, 
віллються в геро
їчну сім’ю черво- 
нозорівців, щоб 
примножувати тру
дові звершення і 
славу батьків.

З особливим хви
люванням слухали 
випускники виступ 
токаря другого ме

ханоскладальною цеху заводу, кавале
ра орденів Леніна та Трудового Черво
ного Прапора, депутата Верховної Ра
ди УРСР Людмили Василівни Чернеги. 
Вона говорила про те, що теж колись 
була ученицею цього училища, що тут 
здобула професію токаря, яка звеличи
ла її, вивела на стежку трудової сла
ви, дала право бути одночасно і рядо
вим трудівником, і членом уряду.

ЗІ словами подяки до викладачів 
звернулась випускниця Валя Тарадай.

Не можна не згадати і про та
кий факт. На вечорі говорилось 
про те, що училище відкриває до
рогу для дальшого навчання у ву
зах. А наступного дня вранці ви- 
пускниця-відмінниця Валя Тара
дай успішно склала екзамен з ма
тематики в Кіровоградський інсти

тут сільськогосподарського маши
нобудування і згідно існуючих 
умов стала студенкою цього вузу.

М. ПИРОЖЕНКО, 
працівник багатотиражної 
газети «Червона зірка».

На фото: Ось вони, омріяні ночами, 
здобуті в наполегливому навчанні, ди
пломи.

ФОТО В. БОНДАРЕНКА.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ПОНЕДІЛОК, зо липня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
Тслевісті. (К). 11.15 — «Бре
менські вуличні музиканти». 
(Харків). 13.05 — «Жнива тре
тього, вирішального». (Ужго
род). 13.20 — сГрає гітарист 
В. Петренко». (К). 15.30 —
Для дітей. «Колюча форте
ця». Телевізійний багатосе
рійний художній фільм. «Угор
щина». 1 серія. (М). 10.00 — 
Передача, присвячена 70-річчю 
II з'їзду РСДРП. (К). 18.00
— Новини. (М). 18.10 — До
70-річчя II з’їзду РСДРП. 
«Народження ленінської пар
тії». (ЛІ). 18.40 — Кольорове
телебачення. «Пісні револю
ційного підпілля». (ЛІ). 10.10
— Кольорове телеоачения.
«На X Всесвітньому фестива
лі молоді та студентів у Бер
ліні». (М). 19.30 — В. Коро
ленко. «Не страшне». Пре
м’єра телевізійного спектак
лю. (ЛІ). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кольоро
ве телебачення. «На X Все
світньому фестивалі молоді 
та студентів у Берліні». (М). 
23.15 — «Спортлото». (М).
23.30 — Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.00 - 
«Наука — сільському госпо
дарству». (М). 10.30 — Кон
церт народного ансамблю тан
цю «Єнісейські зорі». (М). 
17.00 — Для школярів. «Вог
нище». (ЛІ). 17.30 — Міжна
родна панорама. (ЛІ). 18.00 — 
Кольорове телебачення. «Ка
мерні вечори». (К). 18.30 —
«Людина і колектив». (К). 
18.45 — Реклама, оголошення. 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.39 — 
Концерт Державного заслуже
ного ансамблю пісні 1 танцю 
Абхазії. (Одеса). 20.30 — «В 
ім’я миру». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (Лі). 21.30
— Кольорове телебачення. 
«Співає Ніна МІсіна». (К). 
22.05 — «Новини кіноекрана».

(К). 23.35 — Сільськогосподар
ський тиждень. Коментар. 
(К). 23.45 — сВечірні нови
ни». (К).

ВІВТОРОК, зі лиішя. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Для шко
лярів, «Піонерське літо». (Пе
редача із Ленінграда). 10.15 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Слуги дияво
ла». (М). 11.35 — «Сільські
жнива». (ЛІ). 11.45 — Кон
церт. (ЛІ). 12.45 — «Комсомол, 
я твій поет». Поезія ЛІ. Свет- 
лова. (М). Іі’.ЗО — Для дітей. 
«Колюча фортеця». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. (Угорщина). 11 серія. 
(М). 16.00 — Кольорове теле
бачення. «На X Всесвітньому 
фестивалі молоді і студентів 
у Берліні». (ЛІ). 17.10 — «сйір- 
би народу». (К). 18.00 — Но
вини. (ЛІ). 18.10 — Країні ра
портує Ворошиловградська об
ласть. (ЛІ). 19.00 — Інформа
ційна програма «Вісті». (К).
19.30 — «Щедрі ниви, щедрі 
люди». (Кіровоград). 19.45 — 
«Кіровоградщина жнивує». 
(Кіровоград). 20.00 — Теле
фільм. (Кіровоград). 20.20 — 
«На добраніч, діти!». (К).
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.00 — Кольорове телебачен
ня. «На X Всесвітньому фес
тивалі молоді та студентів у 
Берліні». По закінченні — 
новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.15 — За на
кресленнями XXIV з’їзду 
КПРС. Тележурнал. «Про
грес». (Дніпропетровськ). 16.00
— «Жнива третього, вирішаль
ного». (Донецьк). 16.15 — Для 
дітей. Вистава Калінінград- 
ського театру ляльок. «Казка 
про біле мишеня». (К). 17ДЮ
— Прем’єра телевізійного
кумситального фільму «ЛтаІҐ- 
чнти чудо». (М). 17.10 —
«Книжкова полиця». (ЛІ). 18.00
— Музичний фільм «Танцює 
Велта Вілциня». (К). 18.30 — 
«Ви — про ваших друзів». 
«Герої хлібної ниви». (К). 
19.00 — Художній фільм «По
клонись вогню». (ЛІ). 20.30 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.10 — 
Л. Синельннкоп. «Хвилі над 
нами». Вистава Волинського 
обласного театру ім. Шевчен
ка. (Львів). В перерві — ін
формаційний огляд «На ла
нах республіки». (К). 23.05 —* 
«Вечірні новини». (К).

Нила адреса і телефони
310050. ГСП., Кіровограді, оуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя«— 2*45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2*45*36, відділу вій« 
ськово-патріотичного аихевання та спорту — 2*46*87,

u ДК 02612» , Індекс 6I197j

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ. г. Кировоград,

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

поліграфії і книжкової торгіплі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № J3312f Тирані 57 500,

Вдень 28 липня но території області і міста передбачається 
мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, по місту без опа
дів, Вітер західний 5—9 метрів на секунду. Температура повіт* 
ря: по області 22—26 градусів, по місту 23—25 градусів.

За редактора Б. Куманський.
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