
ПролегарІ всіх країн, єднайтеся!
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Відкриття VII з‘їзду 
СЄПН

БЕРЛІН. 17 квітня в урочистій обстановці по
чав свою роботу VII з’їзд Соціалістичної єдиної 
партії Німеччини.

Перший секретар ЦК СЄПН Вальтер Ульбріхт 
під бурхливі оплески присутніх тепло вітав деле
гатів з’їзду і посланців братніх комуністичних і 
робітничих партій, у тому числі делегацію Кому
ністичної партії Радянського Союзу на чолі з 
Генеральним секретарем ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєвим.

Доповідь у першому питанні порядку деннрго 
з’їзду «Суспільний розвиток у Німецькій Демо
кратичній Республіці в період до завершення бу
дівництва соціалізму» зробив Перший секретар 
ЦК СЄПН Вальтер Ульбріхт.

(ТАРС).

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС ххг
1. Хай живе 1 Травня — День міжна

родної солідарності трудящих, день єд
ності і братерства робітничого класу 
всього світу!

Пролетарі усіх країн, єднайтеся!
2. Хай живе марксизм-ленінізм — віч

но живе, всеперемагаюче революційне 
вчення!

3. Трудящі Радянського Союзу! Шир
ше розмах соціалістичного змагання на 
честь 50-річчя Великого Жовтня!

Зустрінемо славний ювілей новими ус
піхами в комуністичному будівництві!

4. Трудящі Радянського Союзу! По
множуйте економічну могутність і обо
роноздатність нашої великої Батьківщи
ни! З ще більшою енергією боріться за 
перетворення в життя рішень XXIII з’їз
ду КПРС, за виконання п’ятирічного 
плану!

5. Полум’яний привіт братнім кому
ністичним і робітничим партіям — бойо
вому авангардові робітничого класу і 
трудящих усього світу!

6. Хай живе єдність і згуртованість 
міжнародного комуністичного руху на 
основі марксизму-ленінізму і пролетар
ського інтернаціоналізму!

7. Народи країн соціалізму, народи, 
які ведуть національно-визвольну бороть
бу, трудящі всього світу! Об’єднуйте зу
силля в боротьбі проти імперіалізму та 
колоніалізму, за національне визволення, 
за мир, демократію і соціалізм!

8. Народи всіх країн! Викривайте під
ступи імперіалістичних паліїв війни! По
силюйте боротьбу за припинення гонки 
озброєнь, заборону ядерної зброї, загаль
не і повне роззброєння, за мир в усьому- 
світі!

9. Народи світу! Боріться за припи
нення Сполученими Штатами Америки 
агресивної війни проти в’єтнамського 
народу! Вимагайте безумовного припи
нення бомбардувань ДРВ і негайного ви
ведення американських військ з Півден
ного В’єтнаму!

Хай шириться і міцніє міжнародна со
лідарність із героїчним в’єтнамським на
родом!

10. Народи Європи! Боріться за здійс
нення ефективних заходів по зміцненню 
миру та безпеки на європейському кон
тиненті!

11. Народи світу! Боріться проти до

пуску західнонімецьких мілітаристів І 
реваншистів до ядерної зброї, проти 
зростання неонацісгських сил у ФРН, 
які несуть загрозу мирові і безпеці на
родів!

12. Хай живе світова соціалістична 
система — головне завоювання міжна
родного робітничого класу і всіх трудя
щих!

Хай міцніє згуртованість, братерська 
дружба і єдність народів країн соціаліз
му!

13. Братерський привіт трудящим На
родної Республіки Болгарії, які буду
ють соціалізм! Хай живе вічна, неруши
ма дружба та співробітництво між ра
дянським і болгарським народами!

14. Братерський привіт трудящим Угорсь
кої Народної Республіки, які будують 
соціалізм! Хай живе вічна, нерушима 
дружба та співробітництво між радянсь
ким і угорським народами!

15. Братерський привіт трудящим Де
мократичної Республіки В’єтнам, які бу
дують соціалізм, героїчно борються про
ти американських агресорів, за свободу, 
незалежність і єдність своєї батьківщи

ни! Хай живе вічна, нерушима дружба 
та співробітництво між радянським і 
в'єтнамським народами!

16. Братерський привіт трудящим Ні
мецької Демократичної Республіки, які 
будують соціалізм! Хан живе вічна, 
нерушима дружба та співробітництво 
між народами Радянського Союзу і 
НДР!

17. Братерський привіт трудящим Ки
тайської Народної Республіки, які буду
ють соціалізм! За дружбу і співробітни
цтво між радянським і китайським на
родами!

18. Братерський привіт трудящим Ко
рейської Народно-Демократичної Рес
публіки, які будують соціалізм, борють
ся за мирне об’єднання своєї країни на 
демократичних началах!

Хай живе вічна, нерушима дружба та 
співробітництво між радянським і ко
рейським народами!

19. Братерський привіт трудящим Рес
публіки Куба, які будують соціалізм! 
Хай живе вічна, нерушима дружба та 
співробітництво між радянським і ку
бинським народами!

20. Братерський привіт трудящим 
Монгольської Народної Республіки, які 
будують соціалізм! Хай живе вічна, не
рушима дружба та співробітництво між

(Закінчення на 2-й стор.).
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Недільник по озелененню 
почався коротким мітингом 
[фото внизу). А ПОТІМ молоді 
кіровоградці дружно пішли 
насаджувати парк [фото звер
ху). На фото праворуч — 
дев'ятикласниця школи № 23 
Валентина Кружинська.

Фото В. КОВПАКА.

РАЙДУЖНО-ПРОЗОРИЙ, з бриз- рідного оузу. — Вона буде для найкращої 
згадки кірояоградцям про наше життя в оцьо- ками сонця, лине над містом квіт- му славному степовому місті. "

НОВИЙ ранок. Навстріч йому виходять а ватажок Інститутських комсомольців Гри- 
студенти, робітники, школярі. Йдуть г°р|й бродчонко:

' г ' — Назвемо її Іменем Героя Радянськогорозхвильовані, з ясними помислами, Соіо,у Гп|вк<
зі своєю молодою піснею. і студенти педінституту, цілі алеї

Ці юнаки та дівчата поспішають на 
околицю міста, щоб там посадити 
сад. Всю ту красу, яку почнуть пле
кати вони, молоді кіровоградці, вирі- , 
шили вважати своїм дарунком до і 
знаменного сеята —. 50-річчя Вели- і 
кого Жовтня.

Тримав теплими долонями саджанець Зоя 
Латюк, студентка Кіровоградського яедіистн- 
тут».

— Закладемо, друзі, тут алею, — звертав- 
ться вбна до своїх ровесників, випускників

залишили в парку алею. ЇТ назвали Іменем 
Героя Радянського Союзу П. Д. Линника, чнс 
Ім’я навічно занесене в списки членів брига
ди.

Одні закладали парк, окремі алеї, 
„ інші, вийшовши 16 квітня на комсо

мольський недільник, висаджували

РОЗВИВАЙСЯ БУЙНОКВІТТЯМ!
почали закладати неподалік Лелеків- дерева на вулицях, біля житлових 
ки робітники агрегатного заводу, ум- будинків, наводили порядок у місько- 
ні сьомої середньої школи, студен- му саду, дендропарку. Майже ЗО ти- 
ти-політехніки, робітники заводу ра- 
діовиробів.

Минула година, друга. Де був пустир, 
з’явився цілий масив молодих саджанців...

А в парку Імені Пушкіна разом з Іншими 
кіровоградцями працювала бригада В. Бой- 
ченка з агрегатного заводу. Робітники теж

сяч юних ентузіастів залишили після 
кількох годин роботи красу, яка 
розів’ється невдовзі прекрасним буй- 
ноквіттям.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара».
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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 

радянським і монгольським народами!
21. Братерський привіт трудящим 

Польської Народної Республіки, які бу
дують соціалізм! Хай живе вічна, неру
шима дружба та співробітництво між 
радянським і польським народами!

22. Братерський привіт трудящим Со
ціалістичної Республіки Румунії, які бу
дують соціалізм! Хай живе вічна, неру
шима дружба та співробітництво між 
радянським і румунським народами!

23. Братерський привіт трудящим Че
хословацької Соціалістичної Республіки, 
які будують соціалізм! Хай живе вічна, 
нерушима дружба та співробітництво 
між радянським і чехословацьким наро
дами.

24. Братерський привіт трудящим Со
ціалістичної Федеративної Республіки . 
Югославії, які будують соціалізм! Хай 
живе вічна, нерушима дружба та спів
робітництво між радянським і югослав
ським народами!

25. Братерський привіт трудящим На
родної Республіки Албанії, які будують 
соціалізм! За дружбу та співробітницт
во між радянським і албанським наро
дами!

26. Палкий привіт народові Об’єдна
ної Арабської Республіки, який будує 
незалежну; національну, демократичну 
державу, бореться за соціалістичний 
шлях розвитку своєї країни! Хай розви
вається і міцніє дружба та співробітни
цтво між народами Радянського Союзу і 
Об’єднаної Арабської Республіки!

27. Палкий привіт народові Алжіру, 
який будує незалежну, національну, де
мократичну державу, бореться за соці
альний прогрес своєї країни! Хай розви
вається і міцніє дружба та співробітни
цтво між народами Радянського Союзу і 
Алжірської Народної Демократичної 
Республіки!

28. Палкий привіт народові Сірійської 
Арабської Республіки, який будує неза
лежну, національну, демократичну дер
жаву, бореться за соціальний прогрес 
своєї країни! Хай розвивається і міцніє 
дружба та співробітництво між народа
ми Радянською Союзу і Сірійської Араб
ської Республіки!

29. Палкий привіт народам Бірми, які 
борються за побудову своєї незалежної, 
демократичної держави, за соціальний 
прогрес своєї країни! Хай розвивається 
і міцніє дружба та співробітництво між 
народами Радянського Союзу і Бірми!

30. Палкий привіт народам Гвінеї, Ма
лі, Конго (Браззавіль), які будують не
залежні, національні, демократичні дер
жави, борються за соціальний прогрес 
своїх країн! Хай розвивається і міцніє 
дружба та співробітництво між народа
ми Радянського Союзу і народами Гві
неї, Малі, Конго!

31. Палкий привіт народам Лаосу і 
Камбоджі, які ведуть мужню боротьбу 
за свободу і незалежність, проти інозем
ного втручання! Хай розвивається і міц
ніє дружба та співробітництво між на
родами Радянського Союзу, Лаосу і 
Камбоджі!

32. Палкий привіт трудящим Індії! 
Хай розвивається і міцніє традиційна 
дружба та співробітництво між народа
ми Радянського Союзу і Індії!

33. Палкий привіт трудящим Пакиста
ну! Хай розвиваються і міцніють друж
ні, добросусідські відносини між наро
дами Радянського Союзу і Пакистану!

34. Дружній привіт трудящим Індоне
зії! Хай розвивається і міцніє дружба 
та співробітництво між народами Ра
дянського Союзу і Індонезії!

35. Палкий привіт мужньому народо
ві Південного В’єтнаму, який веде під 
керівництвом Національного фронту ви
зволення героїчну боротьбу проти зброй
ної інтервенції американського імперіа
лізму та продажного антинародного ре
жиму, за свободу, незалежність і єдність 
своєї батьківщини!
*36. Палкий привіт трудящим Афганіс

тану! Хай міцніють і розвиваються друж
ні, добросусідські відносини між наро
дами Радянського Союзу і Афганістану!

37. Палкий привіт мужньому народо
ві Південної Кореї, який бореться за 
виведення американських військ, за мир
не возз єднання своєї батьківщини!

38. Палкий привіт народам арабських 
країн, які борються за повну ліквідацію 
колоніалізму, зміцнення своєї незалеж
ності і соціальний прогрес!

39. Палкии привіт народам Південної 
Аравії та Оману, які ведуть мужню бо
ротьбу проти імперіалізму, за свободу і 
незалежність!
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40. Палкий привіт народам африкансь
ких держав, які борються проти колоніа
лізму та імперіалізму, за зміцнення сво
єї незалежності, за розвиток національ
ної економіки і культури!

41. Палкий привіт народам Анголи, 
Мозамбіку, «Португальської Гвінеї, 
Родезії, Південної Африки, які ведуть 
героїчну боротьбу проти імперіалізму і 
расизму, за свободу і незалежність!

42. Палкий привіт народам Латинсь
кої Америки, які борються проти імперіа
лізму, за повну незалежність своїх кра
їн!

43. Палкий привіт трудящим Франції! 
Хай міцніє і розвивається традиційна 
дружба та співробітництво радянського 
і французького народів в інтересах за
гального миру і європейської безпеки!

44. Дружній привіт трудящим Велико
британії! Хай розвивається і міцніє спів
робітництво між народами Великобри
танії і Радянського Союзу в боротьбі 
проти воєнної загрози, в інтересах мир
ного розвитку Європи та забезпечення 
миру в усьому світі!

45. Дружній привіт трудящим Сполу
чених Штатів Америки! Хай розвиваєть
ся співробітництво між народами США і 
Радянського Союзу з метою відвернення 
світової війни і в інтересах загального 
миру!

46. Дружній привіт трудящим Італії! 
Хай розпивається і міцніє дружба та 
співробітництво між народами Радянсь
кого Союзу і Італії в інтересах загаль
ного миру і європейської безпеки!

47. Хай розвиваються і міцніють доб
росусідські відносини між радянським 
народом і народами Ірану і Туреччини!

48. Палкий привіт трудящим і всім 
прогресивним силам Федеративної Рес
публіки Німеччини, які борються проти 
мілітаризму і відродження фашизму!

49. Палкий привіт героїчному іспан
ському народові, який бореться за лікві
дацію фашистської диктатури і встанов
лення демократичного ладу!

50. Палкий привіт демократичним і про
гресивним силам Португалії, які ведуть 
мужню боротьбу за свободу, проти фа
шистського режиму!

51. Хай живе дружба і співробітниц
тво між радянським народом і народа
ми Австрії, Швеції та Швейцарії!

52. Палкий привіт трудящим Фінлян
дії! Хай міцніють і розвиваються друж
ні, добросусідські відносини між народа
ми Радянського Союзу і Фінляндської 
Республіки!

53. Хай розвиваються і міцніють друж
ні відносини між радянським народом 
і народами Бельгії, Голландії, Греції, 
Данії, Ісландії, Норвегії!

54. Дружній привіт трудящим Канади! 
Хай міцніє і розвивається співробітниц
тво між народами Радянського Союзу 
і Канади!

55. Палкий привіт японському народо
ві, який бореться за демократичну, не
залежну Японію, проти американських 
військових баз, за заборону ядерної 
зброї! Хай розвиваються і міцніють 
дружні відносини між народами Радян
ського Союзу і Японії!

56. Хай живе ленінська миролюбна 
зовнішня політика Радянського Союзу!

57. Радянські воїни! Свято бережіть 
і примножуйте героїчні традиції Радян
ської Армії і Флоту, добивайтесь нових 
успіхів у бойовій та політичній підготов
ці, зміцнюйте військову дисципліну, 
будьте завжди готові розбити будь-яко
го агресора!

Хай живуть овіяні славою перемог 
доблесні Радянські Збройні Сили, які 
стоять на варті завоювань Великого 
Жовтня!

58. Хай міцніє і процвітає союз робіт
ничого класу і колгоспного селянства — 
нерушима основа Радянської соціаліс
тичної держави!

59. Хай вічно живе і процвітає братер
ська дружба і нерушима єдність народів 
СРСР — велике завоювання Жовтневої 
соціалістичної революції!

60. Слава ударникам і колективам ко
муністичної праці! Слава передовикам 
і новаторам виробництва!

61. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за успішне виконання соціалістич
них зобов’язань на честь 50-річчя Ра
дянської влади, за дальше піднесення 
промисловості та сільського господар
ства! Підвищуйте ефективність вироб
ництва, краще використовуйте капіталь
ні вкладення, швидше освоюйте нові по
тужності!

62. Трудящі Радянського Союзу! Під
вищуйте продуктивність праці! Добивай
тесь економного витрачання матеріаль
них ресурсів і державних коштів! Зни
жуйте собівартість, поліпшуйте якість 
продукції!

63. Трудящі Радянського Союзу! Здій
снюйте комплексну механізацію і авто-
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матизацію виробництва! Наполегливо 
впроваджуйте в народне господарство 
наукову організацію праці, найновіші до 
сягнення науки, техніки і передовий дос
від! . .

64. Радянські металурги і гірники! 
Збільшуйте видобуток руди, виробництво 
чавуну, сталі, прокату, труб, кольорових 
і рідкісних металів! Боріться за комп
лексне використання сировини, розши
ряйте сортамент, поліпшуйте якість ме
талу!

65. Радянські енергетики, будівельни
ки і монтажники електростанцій та елек
тромереж! Швидше вводьте потужності 
на електростанціях і нові лінії електро
передач, знижуйте вартість будівництва 
і експлуатації енергосистем!

66. Працівники машинобудування І 
приладобудування! Створюйте для на
родного господарства найновіші еконо
мічні і надійні машини, прилади, засоби 
механізації та автоматизації!

67. Працівники вугільної промисловос
ті! Збільшуйте видобуток вугілля, зни
жуйте його собівартість! Краще викорис
товуйте гірничу техніку!

68. Працівники нафтової і газової про
мисловості! Швидше освоюйте нові наф
тові і газові родовища, збільшуйте видо
буток нафти й газу! Боріться за збіль
шення випуску і підвищення якості про
дуктів нафти і нафтохімії!

69. Працівники хімічної промисловості! 
Боріться за збільшення випуску і підви
щення якості хімічних продуктів для 
виробництва товарів народного спожи- 
живання! Більше мінеральних добрив і 
засобів захисту рослин для сільського 
господарства!

70. Радянські геологи! Швидше від
кривайте незліченні багатства надр на
шої Батьківщини, підвищуйте ефектив
ність геологорозвідувальних робіт!

71. Працівники промисловості буді
вельних матеріалів і будівельної індуст
рії! Наполегливо боріться за нарощуван
ня і краще використання виробничих по
тужностей! Повніше забезпечуйте народ
не господарство і будови п’ятирічки 
якісними матеріалами, виробами та кон
струкціями!

72. Радянські будівельники! Швидше 
вводьте в дію виробничі, житлові, кому
нальні і культурно-побутові об’єкти в 
місті і на селі! Поліпшуйте якість і зни
жуйте вартість будівництва!

73. Працівники лісової, целюлозно-па
перової і деревообробної промисловості! 
Дамо країні більше деревини, пиломате
ріалів, целюлози, паперу і меблів висо
кої якості!

74. Працівники легкої промисловості! 
Збільшуйте випуск, розширяйте асорти
мент, поліпшуйте якість і обробку тка
нин, трикотажних виробів, одягу, взут
тя та інших товарів для населення!

75. Працівники харчової і м’ясо-молоч- 
ної промисловості! Збільшуйте вироб
ництво, розширяйте асортимент, підви
щуйте якість продовольчих товарів!

76. Працівники рибної промисловості! 
Збільшуйте вилов риби, поліпшуйте 
якість і знижуйте собівартість рибних 
продуктів!

77. Працівники транспорту! Повніше 
задовольняйте потреби промисловості і 
сільського господарства у перевозках! 
Краще обслуговуйте пасажирів! Скоро
чуйте строки доставки вантажів, знижуй
те собівартість перевозок!

78. Працівники зв’язку! Розвивайте й 
удосконалюйте засоби зв’язку, радіомов
лення і телебачення! Поліпшуйте обслу
говування населення!

79. Трудівники сільського господар
ства! Відзначимо 50-річчя Великого 
Жовтня новими успіхами в боротьбі за 
дальше піднесення сільськогосподарсько
го виробництва!

80. Колгоспники, працівники радгоспів, 
спеціалісти сільського господарства! 
Підвищуйте врожайність сільськогоспо
дарських культур і продуктивність тва
ринництва! Активніше впроваджуйте у 
практику досягнення науки, техніки і пе
редовий досвід! Боріться за високу ефек
тивність сільськогосподарського вироб
ництва!

81. Працівники сільського і водного 
господарства! Боріться за високу куль
туру землеробства, здійснюйте широку 
програму меліорації земель, підвищуйте 
родючість грунтів!

82. Механізатори колгоспів і радгос
пів! Боріться за піднесення сільськогос
подарського виробництва! Краще ви
вчайте, продуктивно використовуйте і 
бережіть техніку!

83. Працівники торгівлі! Удосконалюй
те і розвивайте торгівлю та громадське 
харчування, краще обслуговуйте насе- 
ЛСННЯ

84. Працівники служби побуту! Всемір
но підвищуйте якість робіт І культуру 
обслуговування радянських людей, кра
ще задовольняйте їх запити!

85. Працівники радянських установ! 
Уважніше ставтесь до потрео і запитів 
населення, боріться проти проявів бюро
кратизму і тяганини!

86. Працівники й активісти народного 
контролю! Боріться за зміцнення дер
жавної дисципліни, за економію і ощад
ливість у народному господарстві! Шир
ше залучайте трудящих, до справи конт
ролю!

87. Працівники науки і вищих учбових 
закладів! Боріться за дальший розквіт 
науки, за технічний прогрес! Зміцнюйте 
зв’язки науки з виробництвом! Готуйте 
спеціалістів гідних епохи комунізму!

88. Слава радянським ученим, кон
структорам, інженерам, технікам і ро
бітникам, які відкривають нові горизон
ти в освоєнні космічного простору!

Слава доблесним радянським космо
навтам!

89. Працівники культури! Зустрінемо 
ювілей Великого Жовтня новими досяг
неннями у розвитку соціалістичної куль
тури! Поліпшуйте культурне обслугову
вання радянських людей, розширяйте і 
зміцнюйте матеріальну базу культури!

90. Діячі літератури і мистецтва! Бо
ріться за партійність і народність, висо
ку ідейність і художню майстерність 
творів! Яскравіше відображайте велич і 
красу героїчних справ радянського на
роду, його полум’яний патріотизм, бо
ротьбу за перемогу комуністичних ідеа
лів!

91. Працівники освіти! Удосконалюйте 
народну освіту, виховуйте у підростаю
чого покоління любов до знань і працьо
витість, колективізм, відданість справі 
комунізму!

92. Медичні працівники! Боріться за 
здоров’я радянської людини! Впровад
жуйте в практику новітні досягнення ме
дичної науки!

93. Хай живе народжена Великим 
Жовтнем наша рідна соціалістична дер
жава! Хай розвивається і міцніє радян
ська демократія, зростає активність тру
дящих в управлінні справами країни!

94. Хай живуть радянські профспіл
ки — школа комунізму!

95. Хай живуть радянські жінки — ак
тивні будівники комуністичного суспіль
ства!

Слава жінці-матері, виховательці ді
тей, невтомній трудівниці на виробниц
тві і в побуті!

96. Ветерани Жовтневої революції, 
праці і воєн! Беріть активнішу участь у 
громадсько-політичному-житті країни, у 
вихованні молоді на революційних, бо
йових і трудових традиціях радянського 
народу!

97. Працівники преси, радіо і телеба
чення, видавництв та культурно-освітніх 
закладів! Активно допомагайте партії 
виховувати трудящих у дусі марксизму- 
ленінізму, радянського патріотизму і 
пролетарського інтернаціоналізму!

98. Хай живе Ленінський комсомол — 
вірний помічник і резерв Комуністичної 
партії!

99. Юнаки і дівчата! Наполегливо ово
лодівайте знаннями!

Будьте вірними продовжувачами спра
ви Жовтневої революції, активними бу
дівниками нового світу! Бережіть і при
множуйте завоювання старших поколінь!

Хай живе славна радянська молодь!
100. Піонери і школярі! Добре вчіть

ся, любіть і поважайте працю! Готуйте
ся стати активними борцями за справу 
Леніна, за комунізм!

101. Комуністи! Будьте в авангарді 
боротьби за виконання рішень XXIII
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102. Слава великому радянському на
родові доблесному будівникові кому
нізму, мужньому борцеві за свободу, мир 
і щастя всіх людей на землі!

103. Хай живе велика нерушима єд
ність партії і народу!

104. Хай живе Союз Радянських Со
ціалістичних Республік!

105. Хай живе наш рідний Радян
ський уряд!

106. Хай живе створена Леніним слав
на Комуністична партія Радянського 
Союзу!

Вперед до нових перемог v боротьбі 
за торжество комунізму в нашій країні!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
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У повідомленні ЦСУ 

СРСР говориться, що 
працівники промисло
вості достроково вико
нали план першого квар
талу по загальному об
сягу виробництва і по 
більшості найважливіших 
видів промислової про
дукції. Порівняно з пер
шим кварталом минуло
го року промислова про
дукція зросла на 10,9 
процента.

Виробництво електро
енергії і теплоенергії 
збільшилось на 12 про
центів, продукції палив
ної промисловості—на 6 
процентів, чорної і ко
льорової металургії — 
на 8 процентів, хімічної 
промисловості — на 13 
процентів, машинобуду
вання і металооброб
ки — на 13 процентів, 
легкої промисловості — 
на 12 процентів, харчо
вої промисловості — на 
7 процентів, виробниц
тво предметів культур
но-побутового призна
чення — на 14 процен
тів.

Виплавивши у першо
му кварталі 25 мільйонів 
тонн сталі, радянська 
металургія вийшла на рі
вень, який забезпечує 
вже в цьому році вироб
ництво понад 100 міль
йонів тонн сталі.

Продуктивність праці 
в промисловості зросла 
на 6,7 процента порів
няно з першим кварта
лом минулого року; 
план зростання продук
тивності праці перевико
нано.

В повідомленні ЦСУ 
СРСР говориться, що при 
виконанні плану по про
мисловості в цілому час
тина підприємств не ви
конала завдань по ви
пуску продукції, зрос
танню продуктивності 
праці і рентабельності. 

На кінець першого 
кварталу на нову систе
му планування та еконо
мічного стимулювання 
перейшло близько двох 
з половиною тисяч про
мислових підприємств. 
Ці підприємства переви
конали підвищений квар
тальний план реалізації

РОЗМОВА 
ПРО МЕТУ

«Шляхом батьків — до зви
тій» — під таким гаслом У 
Палаці культури Імені Жовтня 
відбулася конференція моло
дих кіровоградських читачів. 
Цікаво й змістовно виступили 
Т. Шехтер, В. Скрипник, 
А. Малькова, Герой Соціаліс
тичної Праці А. Г. Ігнатьева.

Про нову книгу Івана Цю- 
пи — героїчну повість «Че
рез терни до зірок», присвяче
ну видатному синові україн
ського народу, більшовикові 
Юрісві Михайловичу Коцюбин
ському, розповіла читачка біб
ліотеки Імені Крупської Ельві- 
ра Янчукова.

Тепло зустрінута молодою 
аудиторією поетеса-аматорка 
Людмила Сеник з Новоукраїн- 
ки прочитала вірш «Тобі, дру
же юність».

Задушевно виступив перед 
молоддю письменник Віталій 
Логвиненко.

Гість ІЗ Москви, критик С. А. 
Трнгуб, чиїм виступом завер
шилося конференція, сказав: 
«Тільки велика мета народжу« 
велику людину. А мета радян
ської людини — нвйвеличні- 
шв. Тож будьмо гіди! її, йдімо 
шляхами батьків!»

П. ЛУБЕИЧУК.

КІРОВОГРАДЩИНИ

Рік ювілейний... Машинобудівники Кіровограда, ву
гільники Олександрії, енергетики Кремгеса, хлібороби 
і тваринники наших колгоспів і радгоспів — усі трудящі 
області зустрічають 50-річчя Радянської влади звитяж
ною працею. А молодь! Вона, як завжди, — серед за
співувачів добрих справ. Славним трудовим ділам на
шої комсомоли «Молодий комунар» присвячу« свої 
розповіді« Кіровоградщини комсомол, рік 67-й».

«ЙДУТЬ ВПЕРЕД МЕХАНІЗОВАНІ». Ці слова можна часто по
чути в Добровеличківському райкомі комсомолу. Первинні 
організації району в ювілейному році виступили ініціаторами 
створення ударних комсомольських механізованих ланок. 
Зараз на колгоспних нивах їх працює двадцять. Приклад доб- 
ровеличківців наслідують молоді механізатори Новоукраїн- 
ського, Устинівського, Маловисківського, Новоархангельського 
та інших районів. Наш кореспондент зустрівся з ініціаторами 
руху. Нижче друкуємо його розповідь.

НАПИШІТЬ 
ПРО НИХ
ПІСНЮ

1. НА ВЕСНЯНИХ ГОНАХ
З секретарем райкому Ми

хайлом Красковським ми йдемо 
степом, що зайнявся зеленою 
пожежею озимих. По тугих 
дорогах до села можна про
їхати райкомівським «Москви1 
чем», але ж хіба стримаєш ба
жання пішки пройтись по вес
няній ниві, над якою встає си
ній світанок? Ведемо запальну 
мову про комсомольсько-моло
діжні механізовані ланки, які 
взялись вирощувати сільсько
господарські культури без за
трат ручної праці. Отак, як 
прославлені механізатори, Герої 
Праці Гіталов і Світличний. В 
районі таких ланок два десят
ки, але Михайло пропонує:

— З Петром Васильченком 
треба зустрітись обов’язково. 
Хороший хлопець, секретар 
бригадної комсомолі!.

І ось ми в Липняжці. Петро 
трохи здивовано дивиться на 
нас:

— Ви до мене? Ну, який же 
я герой?

Щоки хлопця засмагли від 
степового вітру: вже котрий 
день на полі. То боронував, то 
культивував, а зараз вже час і 
до сівби кукурудзи приступа
ти. Ось-ось покотиться-зад- 
зюрчить золотим струмочком з 
дискових сошників у пухкіш 
чорнозем добірне зерно. Бенте
жаться зараз хлопці з механі
зованої, чи ляже насіння у во
логий грунт, чи, може, подмуть 
суховії. Отож разом зі своїми 
друзями-комсомольцями Петро 
щоденно атакує колгоспного 
агронома:

_ Чи не час уже сівалки ви
водити?

Виростити на значній плоті 
по 50 центнерів качанистої без 
затрат ручної праці — нелегка 
справа. П’ятдесят — це зобо
в’язання, так би мовити, офіцій
не. Але Петро Васильченко ра
зом з Миколою і Пилипом Дя
дечками та Іваном Гордієнком

домовились між 
собою взяти з 
кожного ге^ара 
всі 60 ювілейних 
центнерів. Про це 
вони говорять «по 
секрету», та роз
повісти про такий 
секрет не гріх. 
Петро веде ОПО; 
відь про своїх од
нодумців, про буд
ні бригадної ком
сомольської орга

нізації.
На вулицях Липняжки дерева 

посадили, в клубі обладнали ку
точок воїнів-земляків, які заги
нули в грізні роки війни, а при 
сільраді створили «Кімнату 
щастя» для молодожонів... По
тім до мене:

— Для вас це не новина? В 
місті все вже зроблено. А для 
мене Липняжка найкраща.

Юнак задумався, взяв гру
дочку землі, яка випрошувала 
зерна, і знову:

— У нас теж цікаво, є чим 
зайнятись. І кіно дивимось, і 
гуртки художньої самодіяль
ності працюють, і вчитись мож
на... А врожаї які! Раніше жін
ки гнули спини над кожним сте
бельцем кукурудзи. А ми взя
лись вирощувати її без затрат 
ручної праці. І не підведемо.

2. РІК НАРОДЖЕННЯ—1941
Синім ранком наступного 

дня, перетнувши навпрошки 
колгоспну ниву, ми зустрілись 
з ланковим механізованої лан
ки з колгоспу імені XXII з’їзду 
КПРС, комсомольцем Петром 
Ковалюком. Про нього мені 
вже багато розповідала секре-- 
тар комітету комсомолу Оле
на Гончаренко. Петро наро
дився в грозовому сорок пер
шому році. Про таких гово
рять, що вони не пам’ятають 
війни, і часто забувають про 
те, що вони росли без батьків
ської ласки і не знали ласощів, 
що такі збирали на колгоспних 
ланах осколки смерті, і разом 
з матерями орали коровами 
ниви. Такі передчасно ставали 
дорослими і мужніли.

Коли чужі батьки поверта
лись з далеких фронтових до
ріг, хлопець вже вдосталь 
наслухався в степу і тихого 
шелестіння трав, і сюрчання 
коників, і чарівного співу жай
воронків. Вдосталь наївся і су
хого просяного хліба, і макухи,

і саморобного бурякового ме- 
ДУ-

Не зміг Петро закінчити де
сятирічки. В шістнадцять років 
складав екзамен на атестат 
зрілості на хліборобській ниві. 
Досі пам’ятається йому той хо
лодний грудневий вечір, коли 
він почав працювати тракто
ристом. Непроглядна темрява 
зустріла хлопця зливою холод
ного дощу і вітру. Крізь його 
завивання до Петра неначе до
носилися слова бригадира: «До 
світанку трактор повинен бути 
відремонтований. Худоба не 
може залишатись голодною. 
Поїдеш у степ за кормами». 
Для Петра ті бригадирові сло
ва звучали наказом старшого 
товариша, дихали суворою чо
ловічою довірою, бриніли впев
неністю в силах молодого, тя
мущого хлопця. І юнак біг на
зустріч вітру, назустріч дале
кому і каламутному вогнику.

А на польовому стані вже 
бідкались бригадир і посивілий 
механізатор, колишній танкіст: 
«От бісів хлопець. Десь заблу
диться, промерзне». І вируша
ють дві постаті в темінь, і чав
кають кирзовими чоботями по 
багнюці.

— Петре-е-е...
— Пет-ю-у-у....
У відповідь тільки дощ ля

щить. І зовсім поруч, як при
вид, з ночі і багнюки виринає 
худий і високий Петро.

— Дістав запасні частини, — 
хлюпає щасливі слова, простя
гає руки: — Ось, дивіться. До 
ранку трактор буде готовий.

Бригадир знімає з своїх пле
чей фуфайку:

— Візьми, Петю, зігрійся. Ми 
чай для тебе...

— Відпочивай, — мовить ста
рий механізатор, — а ми відре
монтуємо.

І оте звичайне людське тепло 
завжди давало наснагу юнако
ві. Можливо, саме тому він 
першим в колгоспі взявся ви
рощувати просапні культури на 
250 гектарах без затрат ручної 
праці. Уявляєте, скільки робо-, 
чих рук звільниться! А ось і де
які підрахунки. В минулому ро
ці собівартість одного центне
ра кукурудзи становила 2,69 
крб., а при вирощуванні її без 
затрат ручної праці складатиме 
1,39 крб. Вдвічі знизиться і со
бівартість кожного центнера 
соняшника.

— Дві механізовані комсо
мольсько-молодіжні ланки, — 
підсумовує Олена Гончарен
ко, — дадуть прибуток в сумі 
22 тисячі карбованців.

Правда, здорово!
Ми вже прощались з Петром, 

коли до нас підійшов бригадир 
тракторної бригади.

— Якість сівби відмінна, — 
мовив до ланкового. — Сьо
годні норму виконали на 130 
процентів.

...Повертались з степу. Над 
селом вже зовсім звечоріло. Го
лосисті добровеличківські дів
чата виспівували якусь чарівну 
мелодію. А мені хотілось у ту 
хвилину почути пісню про хлоп
ців з Добровеличківки. Вони 
заслуговують цього. Ось що го
ворить «суха» бухгалтерська 
кісточка: 20 ланок та помножи
ти на 10 тисяч крбі... А якби в 
кожному районі нашої області 
гак?!

В. ПЕТРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

И ЗНАЄТЕ, Володя Басис
тий написав пісню, — говорю я 
художньому керівнику проф
техучилища № 6 Р. М. Фіок- © 
тистовій. — А Володя Авруць- 
кий мріє стати кіноактором.
її відповідь мене приголом

шила.
— Про першого не знаю, а другому 

треба вибити з голови ці дурниці. Хай 
спочатку працювати навчиться.

Ми часто згадуємо ленінські слова 
про те, що справа навчання повинна

Зміна 
робітнича

НЕ ТІЛЬКИ
СТОЛЯР
бути водночас і справою виховання. А 
оцінюємо в основному знання, забу
ваючи про те, що перш за все повинні 
турбуватися про виховання почуттів, 
формування поглядів, смаків своїх 
вихованців.

От і виходить, що на кваліфікацій
них екзаменах учень, який не виконав 
норму, може не одержати посвідчення 
спеціаліста, а естетична малограмот
ність, убогі смаки не стають перешко
дою до цього.

Чому б не мріяти Володі Мосіну з 
профтехучилища № 2 стати художни
ком? Адже хіба мало відомих співа
ків, композиторів, художників вийшли 
з трудових резервів?

Нехай навіть не стануть ці Володі 
композиторами, художниками, актора
ми. Та хіба це означає, що треба приглу1 
шувати в учнів потяг до прекрасного?

Я попросив дозволу у завуча учили
ща № 2 відвідати урок естетики.

— Нема в нас естетики, — була відпо
відь. — Вже вичитали.

• Вичитали і забули. Немов чашку кави 
випили одним духом.

Так, в багатьох професійно-технічних 
училищах бачать в учнях лише фахівців, 
забуваючи про те, що через короткий 
час в життя вийде не лише столяр, слю
сар чи монтажник, а людина, член на
шого суспільства.

Є. ПАНОВ.
м. Кіровоград,

--------  Розвивайся --------
буйноквіттям!

Разом з мог.оддю прийшли до землі убілені си
виною ветерани праці. Старий більшовик Дарам 
Іванович Щерба відомий багатьом ревнивою лю
бов’ю до зеленого друга. Ось І зараз він пока
зу* юнці, як по господарськи заховати корінці.

«молод и и 
КОМУНАР»
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Розвивайся 
буйно квіттяж!

Вибухнула бруньками серба у оибалку, а 
вище, на косогорі, куди йдуть ці трос, з’явля
ться ювілейні П сестрички та брати.

Фото В. КОВПАКА.

‘ТРАДИЦІЙНА дружба зв’я- 
* зуе іі'ровоградців з трудя

щими Толбухінського округу 
Народної Республіки Болгарії. 
Щороку сотні туристів з нашої 
області з великим інтересом 
знайомляться з живописною 
Болгарією і досягненнями дру- 
гарів. Приїзд болгарських дру
зів — завжди значна подія і 
для жителів нашої області. Ось

ПОТИС
і нещодавно, 12 квітня, вони 
тепло зустрічали групу турис
тів — передовиків сільськогос
подарських кооперативів сіл 
Смольниця і Ловчинцн, Толбу
хінського округу.

Гості побували в бригаді дві
чі Героя Соціалістичної Праці 
Олександра Васильовича Гіта-

РУНУ ДРУГАР*
лова, з інтересом ознайомилися 
з механізацією тваринницьких 
ферм у Знам’янському районі, 
з досягненнями робітників 
Олександрійського буровугіль- 
ного району. Учасники обласно
го огляду-конкурсу хорових ко
лективів порадували гостей ці
кавим концертом, ■ трудящі

Кремгеса люб’язно ознайомили 
зі своїм містом.

15 квітня болгарські друзі 
відбули з Кіровоградщини. З 
собою вони повезли не тільки 
квіти і сувеніри, а й добру 
згадку про трудівників нашої 
орденоносної області, літніх і 
молодих.

капітан міліції.
На фото: Петро Оніцев. 

Фото автора.

МОЯ МІЛІЦІЯ
один 
ПРОТИ
ТРЬОХ -----
До кабінету начальника Кремлівсь

кого відділу міліції підполковника А. Ко
жухаря зайшов підтягнутий, стрункий 
юнак у формі лейтенанта міліції.

~ Товаришу підполковник, лейтенант 
міліції Петро Оніцев прибув у ваше роз
порядження для проходження служби,— 
чітко доповів по-військовому.

Він, колишній секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені Котовського, дав
но мріяв стати працівником міліції.

— Особливо припало мені це до душі, 
коли в своєму колгоспі з молоддю орга
нізував читацьку конференцію по книзі 
Івана Лазутіна «Сержант міліції», — 
згадує Петро.

Пізніше за путівкою райкому комсо
молу вступив до Кишинівської школи 
міліції. Одержавши диплом з відзнакою, 
став на варту громадського порядку. 
Перші кроки самостійної роботи були не 
зовсім упевнені. Бракувало досвіду, не 
мав надійних громадських помічників, та 
н дільниця, яку обслуговував, була не 
з легких.

Службу розпочав із знайомства з 
людьми. Придивлявся, вивчав, хто з них 
стане його найкращим помічником.

І ось... У селі Івановому невідомі по
грабували магазин. Познайомившись з 
методом крадіжки і погомонівши з мо
лоддю, Петро організував розшуки по 
гарячих слідах. Протягом доби злочинці 
Хуторвий, Ігнатенко і Павлов були за
тримані. Пізніше вони призналися ще за

кілька крадіжок, які скоїли в інших ра
йонах області.

...Телефонний дзвінок: «Невідомі бан
дити в темних окулярах зі зброєю в ру
ках вдерлися в магазин і забрали біль
ше півтисячі карбованців».

Підполковник Кожухар, не гаючи ча
су, направив у різні кінці міста опера
тивні групи. Одну з них очолив лейте
нант Оніцев. «Грабіжники намагатимуть
ся втекти з міста автомашиною», — при
йшов до висновку офіцер. В ту ж мить 
зупинив таксі, що йшло назустріч. Шо
фер розповів, що кілька хвилин тому 
якісь люди просили, щоб він довіз їх до 
Кременчука і пропонували велику суму 
грошей. ~

— Але я відмовився, і вони з обурен
ням залишили таксі, — закінчив водій. 
. — Негайно на те місце, — розпорядив
ся лейтенант.

Разом з дільничним 
Оніпченком вскочили в 
машину і помчали за 
місто. На автобусній зу
пинці машина різко за
гальмувала. Водій пізнав 
своїх недавніх «пасажи
рів». Петро відразу ж 
затримав першого банди
та, але два інших кину
лися тікати.

— Стій І
Та вони й не огляну

лись. Кинувся за ними. 
Фізично натренований, 
витривалий і спритний 
лейтенант Петро Оніцев 
швидко наздогнав гра
біжників. У короткій су
тичці відібрав зброю. 
Пізніше виявилося, що 
затримана трійка була 
дуже небезпечною.

Немало злочинів попередив офіцер 
Оніцев. І це вавдяки тісному зв’язку з 
населенням, особливо з молоддю, ком
сомольцями. Бо ж недаремно пройшли 
роки, коли був комсомольським вожа
ком.

Вже пізно. Ніч прокльовують перші 
голоси півнів. А в будинку Петра не гас
не світло. Воно пружно іскриться з ве
ликих вікон, перемагає темряву, як і 
неспокійна душа та щире серце хлопця.

Б. КИЗІЛЬ,

уповноваженим

і

•<

Золота пам‘ять 
про Софію

СОФІЯ. 17 квітня. (ТАРС). 
П’ять пам’ятних золотих-ме
далей завоювали радянські 
спортсмени на традиційних 
турнірах з класичної і віль
ної боротьби пам'яті бол
гарських атлетів Миколи 
Петрова і Дана Колова. В 
зустрічі в обох видах бо
ротьби брали участь 144 
спортсмени десяти країн.

Наші спортсмени особли
во добре виступили серед 
«класиків». Перші місця 
зайняли чемпіон світу тбі- 
лгсець Роман Руруа (напів
легка вага), його земляк 
Омарі Бліадзе (середня), 
екечемпіон країни Олексій 
Кармацьких (напівважка) і 
срібний призер світової пер
шості Микола Шмаков з 
Підмосков'я.

ЩЕ Є НАДІЯ...
Свій останній матч в першості СРСР з хокея провели 

в понеділок мінські торпедівці. На льоду спортивного 
палацу ЦСКА вони програли команді «Динамо» (Моск
ва) - 3:8 (2:4, 1:1, 0:3).

(ТАРС).

АШАААРЕСА і телефони

м. Кіровоград, вул. Лунамарського, 36. 
Телефони: редактора — 45-00, відповідального секре
таря — 45-35, відділів — 45-36.

РЕВАНШ НЕ ВІДБУВСЯ
Футболістам дніпропет

ровського «Дніпра» явно не 
щастить у зустрічах з кіро
воградською «Зіркою». То
рік, перебуваючи в лідерах, 
вони програли їй в гостях 
(0:1), а на своєму полі за
довольнилися нульовою ні
чиєю. В цьому році дніпро- 
петровці з самого початку 
матчу, який проходив у міс
ті металургів, узяли курс на 
реванш. Скоро їм вдалося 
добитися успіху. З штраф
ного удару вони відкрили 
рахунок.

Загроза поразки немов 
підстьобнула гостей. У на
пад усе частіше підключаю
ться півзахисники і навіть 
захисники. Не пройшло й 
двох хвилин, як правий за
хисник Віктор Зайцев вивів 
на удар півзахисника Сергія 
Галояна, і він зрівняв ра
хунок.

Незадовго до кінця пер
шого тайму центральний на
падаючий Віктор Ступак 
сильно пробив м’яч у верх
ній кут воріт «Дніпра».

2:1. Господарям поля так 
і не вдалося взяти реванш 
за втрачені торік три очка.

Ця перемога • дозволила 

кіровоградцям перебратися 
в турнірній таблиці на шість 
сходинок вище.

В цьому турі першу по
разку зазнали лідери під
групи — авангардівці Жов
тих Вод. Вони програли иа 
своєму полі армійцям Києва 
(0:1).

Тепер таблицю очолили

Першокурсник. Вчорашній 
учень, робітник, колгоспник, 
солдат. А сьогодні у нього 
нові друзі, нові турботи. І 
рій думок. Одних непоко
ять справи групи, інституту, 
інших вже зараз турбує 
майбутній самостійний
шлях.

Не одна ніч промайнула 
за цими думками і у груп- 
комсорга першого курсу 
«В» філологічного факуль
тету педінституту Зауре 
Сердалієвої, дівчини із со
нячного Узбекистану.

— Коли наша група при
їхала з Ташкента до Кіро
вограда навчатися, — каже 
Зауре, — ми зіткнулись з 
великими труднощами, в 
оволодінні російською мо
вою. Ми віддавали її вивчен
ню майже весь вільний час, 
а з інших предметів мали 
посередні, а то й незадовіль-

«молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ, 

залізничники Вінниці та 
харківський «Металіст». 
Перші перемогли (1:0) яро
славський «Шинник», а дру
гі — каліиінську «Волгу» 
(2:0).

Четвертої поразки зазна
ла сімферопольська «Тав- 
рія». Вона програла . воро
незькому «Труду» (1:3).

ні оцінки. Про недобросо
вісне ставлення до навчан
ня не може бути і мови: всі 
старанно сиділи за книга
ми. В чому ж причина? — 
запитувала я себе. Непокої
ло це питання і викладачів. 
І ось я помітила, що чим 
більше вчила без перерви 
(бо жаль було гаяти дорогі 
хвилини), тим менше розу
міла, запам’ятовувала...

На комсомольських зборах 
групи І «В» обговорювалось 
питання про заняття ком
сомольців у спортсекціях. 
Спортгрупорг Шохан Те- 
міртаєв розповів, що з 27 
студентів, тільки 7 ходять 
на тренування. Серед них: 
К. Уралов, К. Дулетяров, 
Б. Наргозієв та інші. С. Мур- 
тазаєва має II спортивний 
розряд з баскетбола, грає 
за збірну. Решта студентів 
хоч і записалася в спорт- 
секції, але занять не відвіду
ють.

Ташпулат Тахтаєв навіть 
висловив думку, що він ніяк 
не може пов’язати свою ме
ту стати філологом з тра
тою часу на фізкультуру. 
Хай, мовляв, цим займаю-

В інших зустрічах команд 
другої підгрупи другої гру
пи класу «А» зафіксовані та
кі результати: «Карпати» 
(Львів) — «Волга» (Горь
кий) — 0:0, «Молдова» (Ки
шинів) — СКА (Львів) — 
1:0, «Металург» (Запоріж
жя) — «Локомотив» (Калу
га) — 0:1, «Сокіл» (Сара
тов) — «Суднобудівник» 
(Миколаїв) — 0:0.

ться студенти з фізфаку. 
Кожному, мовляв, своє...

Один за одним піднімаю
ться з місць комсомольці, 
у кожного своя пропозиція, 
та більшість не згодна з 
Ташпулатом.’ С. Такспли- 
ков — за заняття фізкуль
турою всією групою, Р. Ка
римова — за тренування в 
секціях. Зауре Сердалієва 
вболіває за кожного, а то
му її роздуми про заняття 
в спортсекціях переросли в 
розмову про роль фізично: 
культури в навчанні. В той 
день зрозуміла дівчина, чо
му бракує їм сил для нав
чання.

За словами — діло. І за
раз в кожній спортивній 
секції можна бачити пред
ставників з першого «В». 
В. Мухамедова, Л. Серімбе- 
това, С. Нурбекова займаю
ться легкою атлетикою, 
Н. Араков, А. Ісмаїлов за
хоплюються волейболом. 
А К. Дуалетяров, маючи III 
спортивний розряд з легкої 
атлетики, знаходить час для 
занять гімнастикою.

Та найважливіше те, що 
сьогодні немає в цій групі 
жодного студента, який би 
не встигав у навчанні. І до
поміг цьому спорт.

В. ВОЛОНЕЦЬ.
м. Кіровоград.

СЕРЕДА. 19 квітня. Перша про
грама. 11.00 — Телефільм те ху
дожній фільм «Хрещені погнем», 
(Кіровоград). 17.50 — Для шко
лярів, «Я іду по глобусу». (Київ). 
18.10 — До 50-річчя Радянської 
влади. «Квітневі тези». Прем’єра 
документального телефільму. (Мо
сква). 18.40 — Кіровоградські віс
ті. 18.55 — Телереклама. (Кірово
град). 19.00 — «Наш друг народ
на Польща». (Київ). 20.00 — «Роз
повіді про героїзм». Виступ пись
менника Смирнова. (Москва). 20.30 
І— Толсновини, (Москва). 21.50 — 
(Телефільм та художній фільм 
!.<Хрещені вогнем». (Кіровоград), 
(Друга програмо. 16.40 — Школо 
Іспортсмена-початківця. (Москва), 
117.20 — Для дітей. «Як один му- 
Іжйк двох генералів прогодував». 
Мультфільм. (Київ). 18.40 — Теле
вісті. (Київ). 21.00 — «Папороть і 
вогонь». Новий художній фільм, 
(Київ). 22.15 — Концерт. У про
грамі — фортепіанні дуети. (Київ).

ЧЕТВЕР. 20 квітня. Перша про
грама. 16.50 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня. «Тут звершилася 
революція». (Ленінград). 17.20 — 
«Завжди великий». Репортаж з Бу- 
динку-музею В. І. Леніна. (Горкн 
Ленінські). 18.00 — Телевісті,
(Київ). 18.30 — Рішення XXIII з'їз
ду КПРС у дії. «Зелений, кон
вейєр». (Київ). 19.00 — «Коли де
рева були великими». Художній 
фільм. (Київ), 20.30 .— Телеиови- 
ни. (Москва). 21.00 — «Світ сьо
годні». (Москва). 21.30 — «При
карпатські дзвіночки». Концерт, 
(Львів). 22.10 — «Театральні зу
стрічі». (Київ),

П’ЯТНИЦЯ. 21 квітня. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм та 
художній фільм «Мандат». (Кіро
воград). 17.00 — Для школярів. 
Тележурнал «Піонерія». (Київ), 
17.30 — «Ленініана». Теленарис, 
(Київ). 17.40 — До 50-річчя Вели
кого Жовтня, Говорять веторани 
ленінської гвардії. (Кйїв). 18.00 — 
Телереклама. (Кіровоград), 18.05—• 
Телефільм та художній фільм 
«Мандат». (Кіровоград). 19.50 — 
«Літопис піввіку». «Рік 1917-й». Іс
торико-документальний фільм. (Мо
сква). 21.00 — Естафета новин, 
(Москва). 22.00 — «Ці твори лю
бив Ілліч». Концерт. (Київ). Дру
га програма. 11.00 — Телевісті, 
(Київ). 11.15 — «Юність вождя». 
Телефільм. (Москва). 11.50— «По
літичні знання — всім». «Книга 
В. І. Леніна «Імперіалізм, як ви
ща стадія капіталізму». (Москва), 
18.00 — Телевісті. (Київ). 18.20 — 
«Ти бачиш, я не забуваю». Теле
фільм. (Ленінград).
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