
ПРИЙОМ
Л. І. БРЕЖНЄВИМ 
X. ЗІНДЕРМАНА

13 rpaijinj п. р. у Кремлі Гене- 
*- ральний; Секретар Центрального 

Комітету} КГІРС Л. І. Брежнєв 
іірийияй члена Політбюро ЦІ< 
£ЄПН, Голову Ради Міністрів 
І1ДР X Зіпдермана, який перебу
ває в Москві з короткочасним 
дружнім візитом.

Товариші Л. 1. Брежнєв і X. Зіи- 
дерман із задоволенням відзначи
ли, що. братерські зв’язки, які 
з’єднують Радянський Союз і Ні
мецьку Демократичну Республіку, 
досяглії високого рівня розвитку. 
Цс є результатом постійної ува
ги, яку приділяють справі дружби 
і <півробітпицтва між Радянським 
Союзом і НДР Центральні Комі
тети КПРС і СЄПІІ, комуністи і 
народи обох країн.

Тов. Зіндерман розповів про 
розгорнуту в ІІДР широку підго
товку до святкування 25-річчя з 
дня утворення Німецької Демо
кратичної Республіки, про велике 
ідейно-політичне піднесення, з 
яким її трудящі йдуть назустріч 
цьому святу.

Під час розмови Л. І. Брежнєва 
і X. Зіпдермана були ворушені 
деякі міжнародні питання, зв’яза
ні з співробітництвом обох країн 
в інтересах закріплення і розвит
ку розрядки напруженості як у 
Європі, так і в усьому світі.

Зустріч Л. 1. Брежнєва з Х.Зіп- 
дерманом пройшла в обстановці 
дружби, сердечності і повної єд
ності поглядів.

У розмові взяли участь поміч
ник Генерального секретаря Ц1< 
КГІРС К. В. Русаков, посол Ні
мецької Демократичної Республі
ки в СРСР Г. Отт.

Вже зранку на стенді «Комсомольського прожек
тора» начальник штабу ударної будови Зоя Самбір 
вивісила «Блискавку». Лаконічний текст їі повідом
ляв: «Великих успіхів у праці... добивається бригаде 
А. П. Дерчача. На укладанні бетону на головному 
корпусі виконання її норм виробітку складає 140 
процентів. Рівняйтесь на передовиків!» 1 поряд — 
листівка іншого змісту. Штаб «КП» пропонує мон
тажникам дільниці «Південнотеплоелектромонтаж» 
надолужити відставання на монтажі обладнання 
7ЕЦ і хімводоочисної споруди. Вікно «КП» швидко 
зібрало аудиторію. Виконроб Р. Я. Поденака скруш
но зсунуз каску на лоба: «За два дні виправимо 
становище».

З кабіни крана дільниця, де працює комсомоль
сько-молодіжна бригада Миколи Лесика БУ № 6 
комбінату «Кіровоградважбуд», — як на долоні.

ВИСОКЕ ДОВІР’Я
ЗУСТРІЧ ВИБОРЦІВ
З КАНДИДАТАМИ
В ДЕПУТАТИ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

В обласній філармонії відбу- 
А лась зустріч виборців обласного 

центру з кандидатом у депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР по Кіровоградському ви
борчому округу N2 498 бригади
ром формувальників ордена 
Трудового Червоного Прапора 
заводу «Червона зірка» Віталієм 

.і Івановичем Гетьманцем.
, , Учасники зборів прийняли 

звернення, в якому закликали 
всіх виборців округу одностайно 
проголосувати за кандидата бло
ку комуністів і безпартійних Віта
лія Івановича Гетьманця.

НАШЛЯХУ ДО ПУСКУ
ДО САМОГО кордону селища підхо

дить яблуневий сад. Здається, ще 
кілька метрів і забуяє біло-рожева ки
пінь на рівних вулицях. І на тій, голов
ній, яка веде сьогодні до прохідної 
Сальківського цукрозаводу. Та квіти — 
на потім. Це видно по очах юнаків і дів
чат, а зараз — кличе трудовий день 
ударної комсомольської.

j • 
і.

І

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ!

Всього місяць тому виник цей колектив, та успіхи 
його відомі на будов:. Мабуть тому, що муляр п я
того розряду Микола Миколайович Сіденко так 
щире передає саої вміння і досвід, набуті за 23 ро
ки роботи, молодим комсомольцям Людмилі Гав- 
рилюк, Марії Гур’яновій, Сергію Заїкіну. А ті за на
уку радують майстра якісно зведеними стінами. У 
бригаді завжди в пошані взаємодопомога, товарись
кість, і такий «клімат» — тільки на користь справі. 
Вже у перші 24 робочих дні виконали завдання не 
178 процентів.

Закінчується робочий день на будові. До пуску 
першої черги ударної залишалось уже 94 дні.

Рік видання XV 
№ 60 (1852).

О. БАСЕНКО, 
В. КОВПАК, 

спецкори «Молодого комунара».ця
о
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ДО ОТЧОЇ СЛАВИ
Комсомольські і дтсаафівські активіс

ти Кіровоградської СШ № 23 питання 
військово-патріотичного виховання мо
лоді вирішують завжди спільно. Вони 
першими в місті включились у Всесоюз
ний огляд оборонно-масової роботи, при
свячений 30-річчю перемоги над фа
шистською Німеччиною. Вміло тут 
працюють з учиями-допризовішкамп. 

{■Школярі освоюють спеціальність хіміка* 
дозп.мстриста. Торік курс навчання ос
воїли 86 учнів. Маючи технічну спеці
альність, пішли служити в армію біль
шість юнаків. У вищі військові учплішіа 
вступили Леонід Левченко, Володимир

ЗАЛІК ПРИЙМАЮТЬ ВЕТЕРАНИ

На фото (вгорі); будівництво Сал київської о цукрозаводу.
Реконструкція Сальківського цукрозаводу стала другою 

ударною комсомольською будовою в короткій трудовій біо
графії Анатолія ЧУ ЛОРДІ. Тут г.ін змінив свій фах слюса
ря на професію машиніста баштового крана. Нова спеціаль
ність до душі комсомольцеві.

На фото: через кілька хвилин Анатолій сяде за вулкт 
кран »-велета.

(Матеріал терміново доставили з ударної комсо
мольської будови члени екіпажу літака АН-2, очо
люваного командиром В. Г. СТРА ШЕВСЬКИМ).

Акулснко. Тепер знову 88 школярів зда
ватимуть залік з військово-технічної під
готовки.

1GQ учнів закладу перевірили спої знання на 
навчальному пункті з цивільної оборони. Вій
ськовий керівник О. І. Соколов розновіи сво
їм вихованцям, як працювати з приладами хі
мічної розвідки. А потім хлопці і дівчата пи
сали тлорп. використовуючи матеріали, опра
цьовані під час занять з цивільної оборони. 
«Ядерна зброя і методи захисту під неї», — 
така тема робіт Олександра Данька, Євгена 
Норія, Тетяни Чулкової. А у Віктора ІНанбора 
та Люби Дібрзпп — «Індивідуальні засоби аа-

хпету і корнстунання ними*. «Хімічна збреч 
і засоби захисту від неї» — цс тема творів 
Олега Мнхаяьченка, Андрія Коптелова, Люди 
Назаренко. Люби Тригубепко.

Популярний В ШКОЛ) стрілецький 
спорт. Допризовники разом з вчителями 
обладнали тир і тепер постійно проводя
ться поєдинки на вогневому рубежі. Се
ред майбутніх воїнів чимало відмінних 
стрільців. Наприклад, Олег Михальчен
ко під час змагань з багатоборства ГПО 
вибив 48 очок з 50 можливих.

А ще зустрічі з ветеранам» війни, мо-

лоднми воїнами, лекції, бесіди, кіаофілм 
ми пг військоео патріотичну тематику з 
участю героїв-земляків, ам »вістами 
Д1САЛФ та цивільної оборони. У роки 
мужності теж популярні в школі. І все 
це сприяє вихованню в школярів глибо
кого почуття патріотизму, любові до 
своєї Вітчизни, допомагає майбутнім 
воїнам підготуватись до служби в армії, 
щоб потім стати відмінниками йойоеоі 
і політичної підготовки

О. БЛИНОВ, 
завідуючий учбовим нуи«гем ци
вільної оборони, капітан »апясу.

м. Кіровоград
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® ЕЛИКОЮ турботою про 
*7 врожай — про продо
вольчий фонд країни прой
няті рядки опублікованої 
цими днями постанови ЦК 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи по за
безпеченню збирання вро
жаю і заготівель сільсько
господарських продуктів у 
1974 році». Центральний 
Комітет нашої партії і Ра
дянський уряд розробили 
цілу систему заходів, спря
мованих на успішне прове
дення наступних жнив.

Відомо, що планом на 
.1974 рік передбачене 
дальше зростання виробни
цтва і закупок сільськогос
подарської продукції. Вало
ва вартість її має переви
щити 100 мільярдів карбо
ванців —* на кілька мільярд1 
дів карбованців більше,

РОБСІЛ ЬКОРІВСЬКА
ЕСТАФЕТА:
«ЗА ВЕЛИКИЙ ХЛІБ 
І974 РОКУ!»

НАЗУСТРІЧ
тни вам

йНОЛОЛИЙ КОМУНАР"

ніж у попередньому висо
коврожайному році. В ос
нові зростання — інтенси
фікація, підвищення вро
жайності на кожному гек
тарі посівів.

Планове завдання під
кріплене коштами і Арте
ріально - технічними засо
бами. Сільське господарст- 
по одержує нині, напри
клад, 64,6 мільйона тонн 
мінеральних "добрив. Збіль
шуються поставки тракто
рів, автомобілів, іншої тех
ніки. Зернозбиральні ком
байни випускаються £епер 
тільки нових марок — «Ни
ва», «Колос», «Сибиряк».

Постановою передбачає
ться дострокове відванта
ження збиральної техніки в 
села.

Нива ніколи не прощає 
прогаяння. У гарячу пору 
цас завжди на вагу хліба. 
За дослідними даними, зв- 

7—10 
недо- 
зерна 
в по- 
увагу

гримка косовиці на 
днів призводить до 
бору 2—8 центнерів 
на гектарі. Ось чому 
станові особливу 
Звернуто на своєчасне і ви
сокоякісне проведення 
жнив.

За досвідом мйнулих ро
ків у районах, областях, 
краях і республіках реко
мендовано створити опера
тивні диспетчерські групи 
по керівництву перевезен
ням зерна і контролю, за 
використанням транспор
ту. Передбачається манев
рування технікою і а мас
штабі всієї країни.

Збирання врожаю, заго
тівля зерна та інших про
дуктів — справа всенарод
на. Нині, як і в минулі ро
ки, на допомогу трудівни
кам села в найбільш гаря- 
,чу пору прийдуть пред
ставники шефствуючих під
приємств, установ, органі
зацій«

J6 травна 1974 реку

«РОЗКАЖІТЬ
ПРО СЕБЕ,
ДРУГАРІ!»

знову Кіровоград зустрічав 
наших болгарських друзів.

— Шелестом зелених віт, щиріс
тю посмішок, потиском рук зали
шиться у пам’яті ця зустріч, — го
ворить керівник групи молоді з 
НРБ Георгій Допев.

Перед цим була ‘тепла, дружня 
розмова в обкомі комсомолу. Пер
ший секретар обкому М. Скляни- 
ченко розповів про справи комсо
мольської організації області, про 
підготовку до зустрічі 50-річчя при- 
СГ.0ЄПНЯ Спілці Молоді імені В. І. 
Леніна, повідав про історію комсо
молу Кіровоградщшш, познайомив

болгарських друзів зі справами 
юнаків і дівчат 70-х років, їх учас
тю в праці на ударних будовах 
п’ятирічки — Побузькому нікеле
вому заводі, Сальківському цукро- 
комбінаті. Потім гості і господарі 
обмінялися досвідом з деяких пи
тань комсомольської роботи, досві
дом, набутим в кожній з організа
цій. Цікавились наші болгарські 
другарі політнавчанням серед ком
сомольців та молоді, як вирішую
ться питання наставництва. Про це 
їм розповіли другий секретар об
кому комсомолу А. Новицький та 
лектор обкому комсомолу В. Сге- 
ценко.

На закінчення зустрічі виступила 
зав. відділом кадрів бюро моло
діжного туризму ЦК ЛКСМУ 
С. В. Курбала.

Янка Георгієва, Єлсна Василева, 
Стефан Великов та інші болгарські 
друзі висловили своє щире захоп
лення прийомом, теплою обстанов
кою зустрічі,
градців. Відбувся 
гостям вруніли на 
значки.

Після зустрічі в
наші болгарські друзі зазітали 
льотно-штурманське училище, де 
навчаються їх земляки. А ввечері, 
14 травня, вони попрощались з Кі- 
ровоградщиною.

На фото: зустріч в обкомі комсомолу. 

Гості і господарі обмінюються значками. 

Фото Ю. СТОРЧАКА.

УРОЖАЙ-74

ПОЛЬОВИЙ стан
сько-молодіжндї

комсомоль- 
тракторпої 

бригади, що збіг па пагорбок від
разу ж за Кропнвницькнм, у вес
няному вбранні. Білопінним буй
ним цвітом огорнув травень виш
ні і яблуні, вкрив молодесеньки
ми листочками тополі.

— Гарно у пас! Але приїздіть через 
місяць, — Бригадир Володимир Вату
льов показує клумби біля будиночка 
механізаторів, — розцвітуть гвоздики, 
а потім — мальви.

— Гавриловичу^ дві сівалки привез
ли, — почулося з протилежного боку, 
і бригадир поспішив до пової техніки, 
де вже поралися Анатолій Лубенець і 
Всеволод ІІІмаков.

— ІЦе одна така обов'язково погріб
на, — підійшов Борне Резніченко, — 
заагрегатували б до 1-130.

Бригадир поглянув недвознач
но, мовляв, розповідав вам про 
підтримання почину механізаторів 
Казахстану, Білорусії і Ростов
ської області: кожен член бригади 
вболіває, щоб техніку використо
вувати високопродуктивно.

Що й казати — в бригаді добре 
підготувалися до весни. Механіза
тори не лише достроково і якісно 
відремонтували всю техніку, а й 
намагалися впровадити в життя 
ссі рацпропозиції, які.б допома
гали виконувати роботи швидко. 
Сівалки СПЧ-6 та СКИК-6, на
приклад, ііс пристосовані для ро
боти з райборінкамн. Після них 
потрібно було пускати агрегат. 
Комуніст Володимир Філіпснко 
приладнав навіски до сівалок і 
справа пішла. Потім юнаки удо
сконалили пристрій для внесення 
мінеральних добрив. Взагалі, тех
ніку в бригаді намагалися вико
ристовувати на повну потужність 
і це зумовило успішне проведення

весияпо-польових робіт. Бригада 
першою в районі закінчила по
сівну.

— Піднесений настрій у хлопців 1 
сьогодні, — цс групкомсорг бригади 
Анатолій Лубенець. — Перед початком 
зміни приїхав на польовий стан голо
ва колгоспу, оголосив підсумки соціа
лістичного змагання під час посівних 
робіт. У трудовому суперництві з 
бригадою № 2 ми вибороли першість. 
А переможцем серед сівачів у колгоспі 
став Віктор Петров, комсомолець, икий

ТАМ, ДЕ
РЕПОРТАЖ

посіяв різні культури на площі 220 
гектарів з оцінкою «відмінно». Віктор 
працював на двосівальному агрегаті. 
Л серед механізаторів, що сіяли па 
односівальнпх, найкращий результат 
показав теж член нашої бригади — 
Леонід Ро.маненко.

Сонце піднімається все вище. В 
різних місцях соняшникового та 
кукурудзяного лану, що обабіч 
польового стану, немов завмерли 
на ходу агрегати, про що нагаду
вав гуркіт їх моторів. Бригадир 
показав у далину:

— Коткуємо посіви кукурудзи. 
Прапорець на тракторі комсо
мольця Олексія Омслнча. Певен, 
і сьогодні він, як і_в попередні дні, 
перевиконає змінне завдання. 
Норма — 36 гектарів, а Олексій 
дасть не менше п’ятдесяти.
НА ІНШИХ ділянках механіза- 
И тори проводять досходовс бо
ронування соняшнику, кукурудзи, 
ніслясходове -- гороху. Турбую
ться вони про підвищення вро-Д. СМИРНОВ, t

/

ПЛАНИ
УДАРНИЦІ

гостинністю кірово- 
обмін сувенірів, 
згадку пам’ятні

обкомі ЛКСМУ
в

жайності, а тому дбають повсяк
час про якість роботи.

Тут часто згадують, як минуло
го року виростили рекордний вро
жай гороху: по 29 центнерів з 
гектара. «То дуже важливо — ви
брати час для післясходового бо
ронування саме тоді, як сходить 
свиріпа, — ділиться досвідом 
бригадир, — і це хлопці добре 
зрозуміли. Всі пам’ятають, яким

чистим було горохове поле».
Значною мірою цьому допома

гає двозмінна, турбота про за
кріплення молоді в бригаді. Ось і 
зараз побажали залишитися в ко
лективі Микола Хоменко, Георгій 
Ватульов, Григорій Андрущенко, 
Микола Яременко, які нещодавно 
закінчили курси трактористів. 
Кожному з них знайшлася робота 
но душі. І хлопці старанно оволо
дівають хліборобською майстер
ністю. У своїх особистих планах 
вони проставили позначки: стати 
найближчим часом механізатора
ми другого класу. А як же інак
ше? Адже три чверті механізато
рів бригади мають другий і пер
ший клас. їм, комсомольцям, по
трібно йти в ногу З ЖИТТЯМ, ЯК2 
ставить великі вимоги до кожної 
людини, її знань, професійної під
готовки. Це їм. новачкам, разом 
з усіма членами бригади доручи
ли виростити і зібрати з кожного

Один із кращих серед 
комсомольсько-молодіж

них колективів молочно
товарних ферм району — 
колектив Ульяновського 
відділку Маловисківсько- 
го цукрорадгоспу. Пер
шою тут в соціалістичному 
змаганні молодих тварин
ників йде комсомолка Ва
лентина Новак. Від кож
ної із дев’ятнадцяти корів 
групи вона отримує що
доби по 13 кілограмів мо
лока. Такі темпи відпові
дають задумові Валенти
ни — обов’язково викона
ти свої соціалістичні зо
бов’язання і надоїти не 
менше, ніж по 3800 кіло
грамів молока від корови.

П. КОЛЕСНИК, 
інструктор Маловис- 
ківського РК ЛКСМУ.

иа>

гектара по 32 центнери зернових, 
280 — цукрових буряків, 250 — 
кукурудзи на силос. Зобов'язали
ся виробити 25 730 гектарів умов
ної оранки, довівши середньодо
бовий виробіток на трактор до 
1800 гектарів, довести собівар
тість одного гектара умовної 
оранка до 4,08 карбованця, зеко
номити 20 400 кілограмів паль
ного.

— Чи не підведуть молоді? — зали- ха 
тав бригадира перед від'їздом, коли 
оглядали, як Леонід Романенко та Гри
горій Андрущенко боронують 
гороху.

Він запропонував перевірити 
боронування:

— За кермом саме один з
ких

ПОСІВИ

якість

новеяь- 
..... Григорій Андрущенко. А го
рох — культура тендітна. Вимагає об
робки на малих швидкостях.

І вже потім, коли 
хлібороба оцінили 
впевнено промовив:

— Та хіба ж наші 
водили? А тепер про 
й мови. Районна комсомольська орга
нізація нагороджена орденом Трудово
го Червоного Прапора. Нагорода окри
лила і зобов’язує не лише закріпити, 
а й примножити успіхи. Та й у трудо
вому суперництві із комсомольсько? 
молодіжною тракторною бригадою 
колгоспу «Дружба» — переможцями 
минулорічного соціалістичного змаган
ня — хочемо не поступитися.

Польовий стан бригади огорта
ли сутінки І в повітрі, наповнено
му пахощами яблуневого саду, 
чувся гуркіт тракторів. То меха
нізована лапка по вирощуванню 
стоцентнернмх врожаїв кукуруд
зи, яку очолює комсомолець Олек
сандр Шамшур, закінчувала до- 
сходове боронування кукурудзя
ної ниви.

Ю. ЛІ ВАШИМ КОВ, 
спецкор «Молодого комунара». 
Колгосп імені Шевченка 

Новоукраїнського району.

УВАГА: ДОСВІД

роботу молодого 
на «відмінно»,

хлопці коли під- 
це не може бути

молочний конвейєр? так.
ОДИН МАЙСТЕР ДОЇТЬ СТО КОРІВ

Хто з нас не знає казки про молочні ріки? А 
сьогодні вона стала дійсністю. Течуть молочні рі
ки, закуті волею людини в прозорі труби. І це не 
просто образ. Взяти хоча б колгосп «Зоря» Онуф- 
ріївського району. Дві доярки — Тетяна Набока І 
Галина Чолобко — за минулий рік одержали 5142 
центнери молока, хоч річний надій на корову і 
середній — 2576 кілограмів. Звичайно, ви вже 
здогадалися, що у них великі групи корів. Саме 
так. По 100 доїть кожна.

З листопада позаминулого року Тетяна і Галина 
доять по 100 корів доїльною установкою «Альфа- 
Аваль», Перед тим побували у Запоріжжі, в цент
ральному науково-дослідному інституті механізації 
і електрифікації в тваринництві, навчилися доско
нало володіти апаратами. Не раз і науковці наві
дувалися до господарства. Разом розробили пра
вила машинного доїння, де все розраховано до 
секунди.

Довгенько я спостерігав, як немов і не квапли
во, але і без зайвої затримки виконують всі опе-

рації доярки, а потім запитав: «А чи не важко аж 
сто корів доїти?»

— Ні, навіть легше, ніж раніше, коли було по 25, 
— впевнено відповіла Т. Набока і пояснила: тепер 
технологія більш досконала.

Ось кілька цифр, що переконливо свідчать про 
її переваги. Якщо торік Т. Набока і Г. Чолобко на 
виробництво центнера продукції затратили 5,6 лю- И 
дино-годин, то на фермі поруч, де в групах по 
20—25 корів, — 12,8. Різниця в собівартості скла- • 
дає майже три карбованці!

У молодих доярок може виникнути питання, чи В 
такий спосіб доїння не позначається негативно на | 
продуктивності стада? Ні. Три перших місяці Т. На
бока і Г. Чолобко щодоби мали на корову 7,5—8 
кілограмів молока, тепер — близько десяти. ‘ А 

в. цвях, ( 
старший редактор сільськогосподарських 
передач студії телебачення.

На ф о т о: Т. Набока (ліворуч) і Г. Чолобко.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.



-Ї6 травил 1974 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР" З стор.

(конгрес студентів
Де^'гат,< національних орга- всіх шюгоеснвнпх сип ш.-і_ ..... —орга

пізацій — членів Міжнародної 
спілки студентів представляють 
студентство всіх континентів на 
X! конгресі А\СС в Будапешті 
(7—14 травня). На порядку ден
ному — найважливіші проблеми 
демократичного руху учнівської 
молоді. Президент Міжнародної 
спілки студентів Душан Улчак 
розповів иа прес-конференції:

— Нам потрібно обговорити до
повідь Виконкому МСС про роз
виток міжнародного студентсько
го руху. Необхідно визначити зав
дання нашої спілки у боротьбі

всіх прогресивних сил, які висту
пають проти імперіалізму, за мир, 
міжнародну безпеку і співробіт
ництво, за національну незалеж
ність і соціальні права.

МСС завжди була на боці народів, 
які відстоюють свою свободу. Ми при
діляємо багато уваги розвитку І зміц
ненню рухів солідарності з бороть
бою^ чілійських патріотів, народів 
арабських країн та Індокитаю.

Для наших однолітків на Заході 
до цього часу актуальною є проблема 
освіти. Студенти капіталістичних кра
їн все активніше виступають за ре
форми і демократизацію системи осві
ти. Виявити нові ефективні напрямки 
У цін боротьбі — одне із завдань кон
гресу.

3 кожним роком лави Міжна
родної спілки студентів стають 
численнішими. їх поповнюють но
ві і нові тисячі юнаків і дівчат. 
Зараз МСС об’єднує більше 90 
процентів організацій молоді всіх 
континентів, яка навчається.

На пленарних засіданнях і в ко
місіях виробляється програма ді
яльності А1СС на найближчі роки.

На закінчення Душан Улчак 
сказав:

— Нещодавно закінчив своіо 
роботу XVII з’їзд Ленінського 
комсомолу, гостями якого були і 
ми — представники Міжнародної 
спілки студентів. Багатомільйон
ний Ленінський комсомол — шко
ла свідомих борців за великі ідеї 
оновлення світу, передовий загін

Голос юних — за мир і прогрес
Перший мирний рік в Південному В’єтнамі

ЧССР: ПАТРІОТИЧНИЙ ПОЧИН МОЛОДИХ

ЧІЛІ: ЖОРСТОКИЙ ТЕРОР ФАШИЗМУ. ПРОГРЕСИВНЕ ЛЮДСТВО 
БОРЕТЬСЯ ЗА СВОБОДУ ПАТРІОТІВ

СТАТТЯ, ІНФОРМАЦІЯ, КОМЕНТАР

БРИГАДА МИРУ
В ЧССР в соціалістичному змаганні за право но

сити почесний титул «Бригада миру» беруть участь 
близько 350 виробничих колективів і більше ста сіль
ськогосподарських кооперативів. Про це повідомив 
ча прес-конференції голова чехословацької Ради 
миру Амтоніп Стейскал.

Рух «Бригад зіпру» з’явився в період підготовки 
до Всесвітнього конгресу миролюбних сил в Москві. 
Девіз змагання — «Самовіддана праця па благо со
ціалістичної батьківщини — наш конкретний вклад 
у справу зміцнення миру». Ініціатором цього патріо
тичного почину став молодіжний колектив форму
вальників сталеливарного заводу «Шкода» в Ческе» 
Будейовіцах. Першим в республіці він був удостоє
ний і почесного звання «Бригада миру».

— Ми, звичайно, гордимось тим, — розповідає 
Иозеф Мартінка, бригадир відомої бригади, — що 

Ч першими завоювали право носити почесний титул. Та 
набагато більше цінимо м і те, що за памп у змаган
ня «Бригад миру» включились десятки інших колек
тивів.

Про досягнення бригади Йозефа Мартініці часто 
говорять і пишуть. Адже лише в минулому році, ко
ли па заводі підбивали підсумки змагань, бригада 
вилаялась попереду за всіма показниками. Молоді 
ливарники видали понад плац тисячі формувальних 
рам, чим додали до свого календаря ще один — три
надцятий місяць.

По-еоціа дієтичному працювати — по-соціалістично- 
му жиги. Ось принцип, за яким перевіряє свій курс 
молодіжна бригада.

Прага.

Німецької Дс- 
РсспуСліки гнів- 
кривавий терор 
хунти, виступає 
народу Чілі.

молодь міста 
сга-

Населення 
мократ;ічної 
но засуджує 
фашистської 
в підтримку

На фото:
Кюрен (округ Лсйпціг) 
вить підписи під закликом 
негайно звільнити Луїса Кор- 
валана та інших чілійських 
патріотів.

Фото ЦГ» — АПН.

в. ГУЩИН, 
власкор АПН.

ПЕКЛО НА KIP1KIH1
Щотижневик «Хоріцонт» (НДР) опублікував 

Варге-т Мойя, який пройшов через страждання 
перевороту.

Агентство преси Ніі.нни пропонує увазі ч

«В день перевороту, здійсненого чі- 
лійськими фашистами, я був арештова
ний і разом з десятьма іншими латино
американцями кинутий у в язницю міста 
Лота. Там троє поліцейських зв язали 
мені руки і почали бити. Били методич
но, із знанням справи. Побої змінились 
катуваннями електричним струмом. По
тім знову допит. Цікавились усім: осо
бистим життям, політичною діяльністю, 
але, головним чином, контактами з ін
шими іноземними громадянами, які пе
ребувають в.Чілі. І так безперервно про
тягом п яти днів. Весь цей час нам 
не давали ніякої їжі.

На шостий день кати оголосили, що нас, як 
«надзвичайно небезпечних екстремістів», пе
редають у розпорядження третьої армійської 
дивізії, розквартированої в провінції Консеп
сьон.

Вночі всіх ув’язнених привезли на військово- 
морську базу Талькауано і кинули на баркас. 
Всього було близько ста сорока чілійців і іно
земців. У надзвичайній тісноті ми лежали на 
підлозі обличчям вниз, заклавши руки за го
лову, під автоматами морських піхотинців. Ні
хто не смів поворухнутись. ...

Нарешті, прибули на острів Кірікіна, 
перетворений в концентраційний табір. 
Спочатку наказали лягти обличчям вниз 
на спортивному майданчику. Так ми 
пролежали увесь день. Вночі забрали 
п'ятьох чілійців. Більше їх ніхто не ба
чив. Вранці, після переклички, нас, іно
земців, групами по десять чоловік ви
кликали на допит, який вели два офіце
ри. Впевнившись, що від нас не вдасться 
дізнатись нічого нового, стали поодинці 
викликати у сусідню кімнату. Першим 

рсзпсвідь перуанського громадянина Хуліо 
пекла, що панує в Чілі після фашистського

ИТ.'ІЧІВ цю розповідь з невеликим скороченням,

був домініканець. Він пробув там близь
ко двадцяти хвилин. Його жорстоко ка
тували. Ми чули, як він кричав від болю.

Я був п’ятим. В кімнаті, куди мене ввели, 
було чотири офіцери. Один з них сказав: »Як
що тобі дороге життя — гонори!». Я не встиг 
відповісти, як офіцери накинулись па мене і 
почали бити. Я впав. Били ногамидю голові... 
Коли втрачав свідомість, обливати водою і 
знову били. «Де зброя?». Я мовчав, бо нічого 
не знав.

Врешіі-рсшт я знову опинився на гпортнв- 
ному майданчику. Вже не вистачало сич стоя'- 
ти на ногах. Боліло все тіло... Вночі з'яви
лась людина а капюшоні. Нас, іноземців,' Суло 
близько сорока. Відібрали п'ятьох. Крім мене, 
взяли лікаря з Уругваю, студента з Еквадоре, 
одного бра гільця і гаїгянця. Всіх поставили 
біля стінки. Поруч перемовлялись солдати і 
офіцери. Чулись тихі команди.

До нашої групи підійшов взвод сол
датів. Вони підняли рушниці. Смерть бу
ла поруч. Несподівано нам наказали 
лягти на землю. Офіцер заявив: «На 
цей раз вам пощастило! Ви можете по
думати до завтра. Якщо нічого не ска
жете, розстріляємо».

Я провів на острові 45 жахливих днів. 
Хунті не вдалось приховати свої злочи
ни. Світ дізнався про свавілля, яке чи- 
нято фашисти. Стурбовані становищем, 
в якому опинились іноземці в Чілі, в 
країну прибули представники Організа
ції Об єднаних Націй. В результаті їх 
зусиль і завдяки рішучим вимогам міль
йонів чесних людей в усьому світі де
яким вдалось вирватись з чілійського 
пекла. Та ніколи я не забуду пережито
го. Цей жах пам'ятатиму все життя».

(«Хорі'іонт» — АПН).

міжнародного демократичного мо
лодіжного і студентського руху.

З великим інтересом ми, представ
ники МСС, сприйняли пропозиції, ви
сунуті в звітній доповіді ЦК ВЛКСМ 
з'їзду: розгорнути нову Всесвітню 
кампанію молоді і студентів, продов
жувані розвивати фестивальний рух, 
почати підготовку до XI Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів, провес
ти масову загальноєвропейську зустріч 
молоді і студентів. На наш погляд, ці 
пропозиції повністю відповідають тим 
вимогам, які стоять сьогодні перед де
мократичною молоддю і студентством.

Ми впевнені, ЩО XI конгрес 
МСС виробить широку програму 
боротьби студентства за свої со
ціальні і політичні права, за зміц
нення антиімперіалістичної єднос
ті всієї молоді, програму бойових 
дій за мир і прогрес.

Є, КАБЕЛІПА. 
АПН.

І

ВІЙНОЮ

АМАНДА И МАНУЭЛЬ
С ЛОЗА 11 МУЗЫКА ВИКТОРА ХАРЛ

РУССКИЙ ТЕКСТ с. ГОНЧАРЕНКО
О, Аманда, я помню: 
бежала ты а полдень, 
спеша к Мануэлю 
под ливнем косым.

Со счастливой улыбкой 
бежала под ливнем, 
бежала к заводу, 
чтобы встретиться с ним. 
С ним, с ним, с ним,

с ним.
Всего три минуты,.
а кажется вечной 

короткая встреча...
И снова гудок, 

разлучающий вас...

И ты с ним прощалась, 
И ты возвращалась, 
улыбкою счастья 
сквозь ливень светясь 

(2 раза) 
Повторяются 1-й к 2-й 

куплеты.
утром ранним 
к партизанам, 
к партизанам...

МИ познайомились з 
*"* з Нгуен Ван Тхуаном 
в грудні минулого року, 
коли патріоти святкува
ли тринадцяту рокови- 
ну створення Національ
ного фронту звільнення 
Південного В’єтнаму. Тху- 
ан, працівник відділу пре
си міністерства іноземних 
справ РПВ, розповідав 
мені про досягнення тру
дящих за перший мирний 
рік. Потім ми їздили у се
ла і общини, зустрічались 
з селянами і колишніми 
воїнами, побували на від
критті майстерні по ре
монту сільськогосподар
ської техніки, на концерті 
художньої самодіяльності 
і на першому футбольно
му матчі в Донгха.

Вдруге з Тхуаном я зустрів
ся в Ханої: пін супроводжу
вав групу старих і дітей, які 
вирвались з сайгонського пек
ла. Бонн жили в провінції 
Куангнгай, яка розташована 
в центральній частині В'єтна
му. Багато злочинів здійснено 
на її землі. Увесь світ був Щ 
вражений трагедією Сопгмі в 
1963 році, тисячами жертв, 
принесених під час боїв і об
стрілів. Та н після підписання 
Паризької угоди мир не при
йшов на цю землю.

— Я був безкінечно ра
дий, коли з нашої землі 
пішли американці, — роз
повів 80-річний Фай Хо
ан, — жителі нашого села 
сподівались, що тепер 
можна буде займатись 
мирною працею. Та аме
риканців замінили сай- 
гонці. Ніколи не забуду 
20 листопада. Рано-вранці 
мене розбудив крик пе
реляканих онуків. Вони 
живуть зі мною уже де
сять років, їх батьків вби
ли, коли молодшому було 
чотири місяці, а старшо
му три роки. Сайгонські 
солдати грабували. Вони 
забирали все — рис, пти
цю, худобу. Увірвались і 
в мій дім. «Відповідай, де 
тут ховаються в'єткон- 
говці?».

Вони били моїх онуків, 
вимагали назвати імена 
комуністів. Діти мовчали. 
Тоді ці звірі викопали 
яму, поставили в неї на 
коліна хлопчаків і почали 
їх закопувати. Я кинувся 
на солдат, та мене вдари
ли прикладом у груди, і я 
втратив свідомість. Копи 
прийшов до пам’яті, сол
датів уже не було. Лопа
тою, потім руками я від
копав дітей. їх вдалось 
врятувати.

Розповідає п’ятнадцяти 
річний Нго Ту:

— Мою матір вбили амери
канці, батько — інвалід. У 
нього просгрілені ноги. Нашу 
общину звільнили ще до кін
ця війни. Дорослі збудували 
школу, діти пішли вчитись.

Сайгоиці налетіли несподі
вано. Вони грабували, бага
тьох нбилн і спалили їх бу
дники. Частина солдатів зали
шилась п селі. Якось під час 
уроку воші вдерлись у клас. 
На наших очах почали зрива
ти одяг з молодої вчительки. 
Вона відчайдушно підбива
лась. Тоді її застрелили. Туї 
же, в класі. Потім солдати 
підпалили нашу школу.

...Нещодавно Тимчасо
вий революційний уряд 
Республіки Південний 
В’єтнам підбив підсумки 
першого року мирного 
будівництва у звільнених 
провінціях, визначив зав

дання на майбутнє. В про
вінції Куангчі я бачив, як 
радіють люди миру. Річ
ка Тхашхань розділяє цю 
провінцію на дві частини. 
На іншому боці майорів 
сайгонський прапор, стоя
ли солдати Тхієу з амери
канськими автоматами на 
грудях.

10. ЧУР’ЯНОВ, 
власкор А11II.

Ханой.

А он 
ушел 
Ушел
И вражьею пулей 
был в схватке убит... 
И в день его смерти 
с тех пор на рассвете 
гудки заводские 
рыдают навзрыд.
Повторяется 1-й куплет.
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11 А К А З
командуючого обласної комсомольської 

військово-спортивної гри «Орля»
16 гривна 1174 року

м. Кіровоград
Товариші учасники гри «Орля!»
Настав час, колії ви знову складаєте залік з фізичної та військо

во-технічної підготовки, перед ветеранами війни, героями-земляками 
рапортуете про свої здобутки в праці, навчанні, 9 травня, коли ми 
відзначали 29-у річницю Перемоги, кожен з вас висловив синівську 
вдячність всім тим. хто пройшов тисячі кілометрів фронтових доріг 
і прогнав фашистів з нашої землі. Але я ніші наші славні ветерани в 
строю. Вони вносять великий вклад у справу вінськовс-патріотпчно- 
го виховання молоді, стала першими порадниками тих, хто готуєть
ся до захисту своєї Вітчизни. Разом з воїнами-встеранамн юнаки та 
дівчата в ці дві вирушають в походи «Шляхами слави батьків»,зби-

Настав час поновлення 
передплати на «Молодий 
комунар» на друге півріччя.

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

олександрійське міське середнє профтехучилище № 7

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
НА 1974—75 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА: НА ПІВРОКУ 
— 1 КРБ. 20 КОП., НА З МІСЯЦІ — 
•60 КОП.

< 
у 
я

ч 
а т
з я9

строк навчання 3 роки: малярі, шту
катури, облицювальники-плиточники- 
мозаїчники, електрогазозварники, 
монтажники по монтажу сталевих і 
залізобетонних конструкцій, столярі 
(будівельні), муляри - монтажники 
конструкцій.

На ці спеціальності приймаються 
юнаки і дівчата з освітою за 8 класів. 
Після закінчення навчання вони одер. 
жують диплом по професії та за се- 
оегню освіту.

Строк навчання 1—2 роки: теслярі, 
столярі-теслярі, маляри-шту натури, 
монтажники конструкцій — електро
зварники, маляри, монтажники по 
ьонтажу сталевих і залізобетонних 
конструкцій, електрогазозварники, 
муляри.

Ці учні одноразово можуть відвіду
вати вечірню середню школу. Всі уч
ні перебувають на повному держав
ному утриманні.

Вступники із середньою освітою на
вчаються за скороченою програмою. 
Вони одержують стипендію в розмірі

30 карбованців на місяць. В училище 
приймаються особи віком від 15 ро
ків і старші. Юнаки, що повернулися 
з лав Радянської Армії, навчаються за 
скороченою програмою і одеожукнь 
стипендію в розмірі 75 карбованців 
на місяць. Всі учні забезпечуються 
гуртожитком. Під час проходження 
виробничої практики одержують 33 
проценти заробітку.

Вступникам необхідно подати гані 
донументи: заяву на ім’я дирекгооа, 
паспорт або свідоцтво про народжен
ня, документи про освіту, довідку з 
місця проживання, три фотокартки 
розміром 3X4 см., довідку 
філактичні щеплення.

Початок занять 1 вересня
ку.

Документи приймаються 
лярії училища.

Адреса училища: 317926,
сандрія, вул. Нагорна, 104. їхати авто
бусом «А» до зупинки ОМПТУ № 7, 
телефон 51-8-42.

про про-

1974 ро-

в канцс-

м. Олек-

ДИРЕИЦІЯ.

одеський ордена трудового 
червоного прапора державний 
УНІВЕРСИТЕТ ім. і. і. мечникова

ОГОЛОШУЄ прийом студентів на 
денне, вечірнє, та заочне відділення 
на 1974—75 навчальний рік за спеці
альностями; на денне навчання: чзте
матика. прикладна математика- фізи
ка, астрономія, хімія, біологія, фізіо
логія, зоологія та ботаніка, геогра
фія, гідрогеологія та інженерна гео
логія. історія, українська нова і літе
ратура. російська мова та література, 
романо-германські мови і літератури 
(англійська .німецька, французька та 
іспанська), правознаьстсо;

вечірнє навчання: математика- фі
зика, хімія, біологія, географія, істо
рія, російська мова і література, ук
раїнська мова і література, англійська 
філологія, правознавство;

заочне навчання: математика, біо
логія, зоологія і ботаніка, географія,

історія, російська мова і література, 
українська мова і література ,романо- 
германські мови і літератури (англій
ська, французька і німецька), право
знавство.

Заяви про вступ до університету 
приймаються: на денне навчання — з 
20 червня по 31 липня, ні вечірнє і 
заочне навчання — з 20 квітня по 31 
липня.

Строк вступних іспитів: па денне 
навчання — з 1 по 20 серпня, па ве- 
чірпє і заочне навчання — в два по 
токи: з 1 но 20 червня і з 1 по 20 
серпня.

Документи направляти поштою, або 
подавати, особисто на адресу: 270000, 
м. Одеса, пул. Петра Великого, 2.

Приймальна комісія.

Наша адреса і телефони Газета виходить' 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровогрзд-50, вуп. Луначарсьяого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу писгв І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-16-87.

БК 04171, Зам. № 13209.Індекс 61 197.

рають матеріалі) для музеїв бойової слави, краєзнавчих кутків. «Ор
лята» з неабияким завзяттям вивчають рішення ХХИ з’їзду комсо
молу України та XVII з’їзду ВЛКСМ, з високою активністю беру
ться за їх виконання.

Обласний штаб приступив до розробки фінальної гри «Орля >, в 
якій візьмуть участь переможці районних і міських поєдинків.

Наказую:
1. Всім «орлятам» взяти участь в експедиції «.Слава», яку про

водить редакція газети «Молодий комунар» на честь 50-річчя при
своєння комсомолу імені В. І. Леніна та 30-річчя Перемоги над фа
шистською Німеччиною. Включайтеся в пошук, збирайте матеріал і 
про подвиги воїнів-визволителів і надсилайте до редакції своєї мо
лодіжної газети.

2. До кінця травня провести районні і міські фінали та навчання 
«орлят» і представити в штаб заявки для участі в фіналі обласної 
гри «Орля».

Командуючий обласною комсомольською 
військово-спортивною грою «Орля».

смвогия

Дорогий друже! Якщо ги 
хочеш знати, як живуть і 
трудяться твої ровесники в 
усіх районах нашої області 
і за рубежем, читай свою 
комсомольсько - молодіжну 
газету «Молодий комунар».

Вона стане для тебе на
дійним помічником і по
радником у вивченні істо
ричних рішень XXIV з'їзду 
КПРС та XXIV з'їзду Ком
партії України.

КРИВОРІЗЬКИЙ ордена трудового 
червоного ПРАПОРА гірничорудний інститут

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА 1974—75
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

па такі спеціальності:
СТАЦІОНАР:

Технологія і комплексна механізація підзгмної роз
робки родовищ корисних копалин; технологія і комп
лексна механізація відкритої розробки родовищ ко
рисних копалин; будівництво підземних споруд і 
шахт; маркшейдерська справа; електрифікація і авто
матизація гірничих робіт; електропривод і автоматиза
ція промислових установок; гірничі машішп і комп
лекси; промислове і цивільне будівництво; збагачен
ня корисних копалин; геологія і розвідка родовищ ко. 
рпенпх копалин; технологія машинобудування, мета- 
лоріжучі верстати та інструменти; інженерна гео
дезія.

Документи приймаються з 20 червня по 3! липня.

ВЕЧІРНІЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Технологія і комплексна механізація підземної роз

робки родовищ корисних копалин; технологія і комп
лексна механізація відкритої розробки родовищ ко
рисних копалин: збагачення корисних копалин; елек
трифікація і автоматизація гірничих робіт; електро- 
привід і автоматизація промислових установок; про
мислове і цивільне будівництво; гірничі машини і 
комплекси; будівництво підземних споруд і шахт; 
технологія машинобудування, мсталоріжучі верстати 
та інструменти.

Документи приймаються з 20 квітня по ЗІ червня.

ЗАГАЛ ЬНОТЕХНГІ НИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Розробка родовищ корисних копалин; енергетикз; 

машинобудування та приладобудування; електронна 
техніка, слектроприладобудування і автоматика; ра
діотехніка; радіотехніка та зв’язок (працівники зв’яз
ку); будівництво: економіка.

Документи приймаються з 20 квітня по ЗІ липни. 
Вступаючі иа всі форми навчання та з усіх спеці

альностей складають такі екзамени: російську або 
українську мову та літературу (письмово), матема
тику (письмово та усно) ,фізику (усно).

Особи,нагороджені по закінченні середньої школи 
золотою (срібпою) медаллю або ті, що закінчили се
редній спеціальний учбовий заклад з відзнакою, скла
дають екзамени з математики (усно). Якщо екзамен 
з математики складено з оцінкою «відмінно», абіту
рієнта звільняють від подальшої здачі вступних екза
менів. _

Вступаючі до інституту в останні роки після закін
чення середнього навчального закладу." як правило, 
повинні мати стаж практичної роботи не менше 6 мі. 
сянів за кожний рік, коли вони не навчалися.

Умови прийому надсилаються приймальнею комі 
сією інституту після одержання запитання від абіту
рієнта.

Іногородні, зараховані па стаціонарне відділення, 
забезпечуються гуртожитком.

Адреса інституту: 324033, м. Кривий Ріг, Дніпропет
ровська область, вул. Пушкіна, 37.

РЕКТОРАТ.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05
— Кольорове телебаченні». 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — «Для 
вас, батьки». (М). 10.00 -у- 
Музична програма «За ли
стами глядачів». (М). 10.30-- 
Кольорове телебачення «При
рода і людина». (М). 11.03-4 
«У майстерні художника», 
(М). 11.30 — «Три зустрічі»; 
Концерт. (ЛІ). 12.00 — КОЛЬО; 
рове телебачення. «Більше 
хороших товарів». (М). 12.30
— Концерт. (ЛІ). 13.15 —
«Здоров'я». (М). 13.45 — Ко? 
льоровс телебачення. Вам 
відповідає міністр хімічної, 
промисловості СРСР Л. А, 
Костандов. (ЛІ). 14.15 — «Му
зичні вечори для юнацтва». 
(ЛІ). 10.40 — Фільм дітям.
«Бий, барабан». (ЛІ). 18.00 -~ 
Новини. (М) . 18.15 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 18.45 ~г 
Кольорове телебачення. «У, 
світі тварин». (ЛІ). 19.45 -£
Телег4зійннй художній фільм 
«Народний артист СРСДЬк. 
І. Ільїнськнй виконує опові
дання «Душечка», «Горс»ї 
«Лев і Сонце». (ЛІ). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 —£• 
Художній фільм «Повість про 
чекіста». (К). 22.55 — Вечірні 
новини. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Перший всесоюзний огляд 
телефільмів, присвячених ро
бітничому класу. (К). 12,00 — 
Народний тслеупіверситст, 
факультет здоров’я. (К). 12.30
— О. Новиков. «Василь Тьор- 
кін». Вистава. (Харків). 15.00
— «Трибуна письменника»*.
(К). 15.40 — Наш огляд «Рс^ 
зервн — на службу виробник 
цтву». (Ворошиловграду
10.15 — «Вони обрали море»-. 
(Одеса). 17.30 — «Школа ІЩ-. 
редового досвіду». Факультете 
агротехніки. (К). 18.00 -»
Концерт камерного оркестру. 
(Миколаїв). 18.30 — Телй» 
Фільм «Лін — піонери». До 
Дня народження піонерсько) 
організації ім. В. І. Леніна'. 
(К). 19.30 — Програма «ВіСі 
ті». (К). 20.00 — Кольорову 
телебачення. «У світі рос-» 
лин». (К). 20.50 — «На добра
ніч, діти!» (К). 21.00 — Про-» 
грама «Час». (ЛІ). 21.30 — За? 
прошує концертна студія в 
Останкіно. Естрадний коц^» 
церт. (М). 22.30 — Спортивна 
програма. По закінченні -V. 
новини. (ЛІ).

ПЕРША ПРОГРАМА. 12.00
— «Музичний кіоск». (М).
12.30 — Кольорове тслебачеіА 
ня. «Сільська година». (М)і
13.30 — Кольорове тслебачен? 
НЯ. Художній фільм «ПІДВЯ? 
та цілина». І серія. (М). 15.15
— «Високе довір’я». (М,;
16.00 — Інтсобачсння. Міжна
родна зустріч з футболу. 
Збірна Франції — збірна Ар
гентині. (Франція). В перер
ві — поограма мультфільмій. 
(ЛІ). 18.00 — Повнив. (М/І
18.15 — Кольорове телебачен
ня. Концерт артистів з ару’-’ 
біжиої естради. (М). 18.45 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожей». (М). 19.45 -і 
Інтербачення. Заключний кон
церт фестивалю мистецтв 
«Ліосковські зірки». (М)‘. 
21.00 — Програма «Час»!;
(М). 21.30 — Продовження
концерту. (М). 22.45 — СлО№ 
тнвпа прогпама. (М). 23.20 -? 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.41)
— «Екран молодих». (КЕ
13.40 — «Пароль - 
(Ворошиловград). 14.1. 
накресленнями 
КПРС. «Товари 
< Дніпропетровськ). 
Сільські 
спортивні Ігри. Кінний спорт* 
Фінал. '*■ 
«Честь робітнича», 
вавпя 
заводі «Червона зірка». (КЄ 
ровогоад ня Республіканське 
телебачення). 17.15 — Кольср 
роке телебачення. Для дітей; - 
«Машенька і ведмідь». Виз. 
става лялькова. (К). 18.00 
«Свято піоперії». «Твій день' 
народження». (К). 18.30
Закриття першого всесоюзно«’ 
го огляду телефільмів, при« 
свячених робітничому класу; 
(Донецьк), в перерві — Про/ 
грама «Вісті». 20.50 — К(и
льоровс телебачення. «Иа до? 
браній, діти!» (К). 21.00 »”<
Програма «Час». (М). 21.30 Л' 
Кольорове телебачення. Ху? 
ложній Фільм «Попериеніщ 
Снятого Луки». ГК). 23.00 Я 
Вечірні повний. (К).

«х». (К).
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кноовоградского обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград. ДО УВАГИ СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 

комсомольські їх кореспоіідеї ітів
Наступне заняття університету відбудеться в п’ят

ницю, 17 травня о 15-й годині в кабінеті комсомоль
ської роботи обкому ЛКСМУ.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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