
Присвоєння військового звання
Маршала Радянського Союзу 
генералові Армії Батицькому П. Ф. 
і генералові Армії Кошовому П. К.

Президія Верховної Ради СРСР присвоїла війсь
кове звання Маршала Радянського Союзу:

1. Генералові армії БАТИЦЬКОМУ Павлові Фе
доровичу.

2. Генералові армії КОШОВОМУ Петрові Кири- 
ловичу.

(ТАРС).

ЗАКЛИКИ К ПРО
до РОІСУ

1. Хай живе 1 Травня — день міжна
родної солідарності трудящих у бороть
бі проти імперіалізму, за мир, демокра
тію і соціалізм!

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

но живе революційне вчення, провідна 
зірка трудящих усіх країн в боротьбі за 
перемогу соціалізму і комунізму!

4. Слава великому радянському наро
дові — доблесному будівникові комуніз
му, мужньому борцеві за свободу, мир і 
щастя трудящих!

5. Хай живе героїчний робітничий клас 
Країни Рад — передова і провідна твор
ча сила в боротьбі за побудову кому
нізму в СРСР!

6. Хай живе героїчне колгоспне селян
ство — активний будівник комунізму!

7. Хай міцніє і процвітає союз робіт- 
ншодмі класу і колгоспного селянства — 
нерушима основа Радянської Соціаліс
тичної держави!

8. Хай живе славна радянська інтелі

генція — активний учасник будівництва 
комуністичного суспільства в нашій 
країні!

9. Хай вічно живе і процвітає братер
ська дружба і нерушима єдність народів 
СРСР!

10. Трудящі Радянського Союзу! Тіс
ніше згуртовуйтесь під ленінським пра
пором Комуністичної партії!

Хай живе велика і нерушима єдність 
партії 1 народу!

11. Хай живе ленінська Комуністична 
партія Радянського Союзу — натхнен
ник 1 організатор будівництва комуніз
му в нашій країні!

12. Хай живуть Ради депутатів трудя
щих — справді народні органи влади!

Хай розвивається і міцніє радянська 
соціалістична демократія, зростає актив
ність трудящих у керуванні справами 
країни!

13. Хай живуть радянські профспіл
ки — школа управління і господарюван
ня, школа комунізму!

14. Хай живуть радянські жінки — 
активні будівники комуністичного су
спільства!

15. Хай живе Ленінський комсомол — 
вірний помічник і резерв Комуністичної 
партії, передовий загін молодих будів
ників комунізму!

16. Радянські воїни! Наполегливо до
бивайтеся нових успіхів у бойовій і полі
тичній підготовці, будьте завжди готові 
знищити будь-якого агресора!

Хай живуть овіяні славою перемог 
доблесні Радянські Збройні Сили!

17. Народи Радянського Союзу! Всі 
сили на успішне виконання планів кому
ністичного будівництва, визначених Про
грамою партії і XXIII з’їздом КПРС!

18. Трудящі Радянського Союзу! Вище 
прапор соціалістичного змагання за до
строкове завершення п’ятирічного плану! 
Гідно зустрінемо 100-річчя з дня народ
ження Володимира Ілліча Леніна!

19. Слава ударникам і колективам ко- 

муністичиої праці! Слава передовикам 1 
новаторам виробництва!

20. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за неухильне зростання народного 
господарства — основи дальшого підне
сення матеріального і культурного рівня 
життя народу!

21. Робітники і робітниці, інженери і 
техніки! Всіляко підвищуйте ефектив,- 
ність суспільного виробництва! Боріться 
за краще використання коштів, виробни
чих фондів, сировини і матеріалів, швид
ше освоюйте нові потужності!

22. Трудящі Радянського Союзу! Не
ухильно підвищуйте продуктивність пра
ці — найважливіше, найголовніше для 
перемоги комунізму!

23. Працівники народного господар
ства! Наполегливо підвищуйте технічний 
рівень виробництва! Здійснюйте комп
лексну механізацію і автоматизацію! Всі
ляко поліпшуйте якість продукції, доби
вайтеся зниження її собівартості!

(Закінчення на 2-й crop.).

ГОСТИНЕЦЬ 
ЗНАМ’ЯНЦІВ
Цілий автопоїзд прибув у 

понеділок до Кіровограда із 
Знам’янки. На 19 грузови
ках комсомольці району 
привезли 53 тонни метале
вого брухту. Найбільше йо
го відвантажили піонери та 
школярі Знам’янської се
редньої школи № 3. П’ять 
автомашин вони супровод
жували до обласного цент
ру. А ще автопоїзд віз ме
талолом молодих ентузіас
тів масло-сирзаводу, кол
госпу «Жовтень».

Цього тижня знам’янські 
учні відвантажать ще 60 
тонн цінної сировини для 
металургійної промисловос
ті країни.

Кошти за реалізований 
брухт вони відрахують у 
фонд наступного фестива
лю.

А. ГУСАКОВ, 
секретар Знам’янсько- 
го міськкому комсо
молу.

Ми підтримуємо фестиваль — значить вносимо вклад у зміцнення єд
ності і співдружності всього прогресивного молодіжного руху.

Ми підтримуємо фестиваль — значить йдемо на демонстрацію солі
дарності молоді світу зі справедливою боротьбою молоді і народу В'єтна

му проти американської агресії.

ПОЛІТ УСПІШНИЙ
ПОВІДОМЛЕННЯ 

ТАРС
15 квітня 1968 року 

штучні супутники «Кос- 
мос-212» і «Космос-213» 
продовжували протягом 
З годин 50 хвилин політ 
по орбіті у зстикованому 
стані.

О 17 годині 11 хвилин 
московського часу 15 
Квітня 1968 р. за коман
дою з Землі було здійс
нено автоматичне ооз- 
стикування.

Штучні супутники Зем
лі «Космос-212» і «Кос- 
мос-213» через деякий 
час після розстикування 
були переведені на різні 
орбіти.

Супутники «Космос- 
212» і «Космос-213» про
довжують політ і прове
дення дослідження кос- 
м*4 Н££Я пдостор.У»

Молоді токарі-червонозорівці 
перед виходом на будівництво.

Учні школи № 34 збирають ме- 
талевий брухт.

У ФОНД ФЕСТИВАЛЮ
ПОЧИН КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ КІРОВОГРАДА

Фото В. БОНДАРЕНКА.

Фото дев’ятикласника
С. ВИНАРОВА.

28 липня в столиці Народної 
Республіки Болгарії Софії роз- 

’ почне свою роботу IX Всесвітній 
фестиваль молоді і студентів. 
Лозунг фестивалю — «За солі
дарність, мир І дружбу».

Кожний юнак, кожна дівчина 
по-своєму готується до цього ви
значного молодіжного форуму. 
Члени комсомольсько - молодіж
ної бригади токарів Галини Лу
зин з третього механоскладально
го цеху заводу «Червона зірка» 
нещодавно виступили з ініціати
вою підготувати колективний по
дарунок — відпрацювати у віль
ний час кілька сот годин у фонд 
фестивалю. їх підтримали робіт
ники комсомольсько - молодіж
ної бригади імені 50-річчя Жовт
ня Наталії Лупинос. І ось в один 
і? днів після третьої зміни хлоп
ці та дівчата змінили токарні 
верстати на кельму чи носилки—

вони почали працювати на будів
ництві побутового корпусу заво- 
ДУ-

На рахунку двох цих бригад 
перші 100 годин, відпрацьованих 
на будівництві у фонд фестивалю.

Школярі Кіровоградської се
редньої школи № 34 вирішили по
повнити фонд фестивалю за ра
хунок грошей, виручених за ме
талевий брухт. Вони вже зібрали 
20 тони його при зобов’язанні 60.

Фестивальна вахта триває.
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ЗАКЛИКИ ЦК НПРО
ДО 1 ТРАВНЯ 19 в 8 РОКУ

24. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за комуністичне ставлення до пра
ці і суспільної власності! Всіляко зміц
нюйте соціалістичну дисципліну і органі
зованість!

25 Колгоспники, працівники радгоспів, 
спеціалісти сільського господарства! До
бивайтеся високих темпів розвитку і під
вищення рентабельності всіх галузей кол
госпного і радгоспного виробництва!

26. Трудівники сільського господар
ства! Ширше розгортайте соціалістичне 
змагання за зразкове і якісне завершен
ня весняної сівби, за збільшення вироб
ництва всіх продуктів землеробства і тва
ринництва!

27. Робітники і робітниці, інженери і 
техніки, трудівники сільського господар
ства! Ширше впроваджуйте в народне 
господарство наукову організацію праці, 
найновіші досягнення наук, техніки і пе
редовий досвід!

28. Радянські вчені, конструктори, ін
женери і техніки! Активніше боріться за 
прискорення науково-технічного прогре
су нашої Батьківщини, за дальший роз
квіт науки і техніки!

29. Працівники торгівлі і побутового 
обслуговування! Всіляко підвищуйте 
культуру обслуговування населення, пов
ніше й краще задовольняйте запити ра
дянських людей!

30. Діячі літератури і мистецтва! Ви
соко несіть прапор партійності, народ
ності, ідейності радянського мистецтва, 
удосконалюйте свою художню майстер
ність, віддавайте всі сили і здібності по-

(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 

літичному, моральному, естетичному 
вихованню будівників комунізму!

31. Працівники освіти, культури і охо
рони здоров’я! Удосконалюйте народну 
освіту, медичне і культурне обслугову
вання населення! Беріть активнішу 
участь у комуністичному вихованні тру
дящих!

32. Комуністи! Будьте в авангарді бо
ротьби за дострокове виконання п’яти
річного плану, полум’яними організато
рами і вихователями мас, поборниками 
всього нового й передового!

33. Юнаки і дівчата! Наполегливо 
оволодівайте марксистсько - ленінською 
теорією, висотами сучасної науки і техні
ки! Будьте активними будівниками ко
муністичного суспільства! Продовжуйте 
революційні традиції Великого Жовтня!

34. Піонери і школярі! Палко любіть 
Радянську Батьківщину, добре вчіться, 
поважайте працю! Готуйтеся стати ак
тивними борцями за справу Леніна, за 
комунізм!

35. Палкий братерський привіт кому
ністичним і робітничим партіям — бойо
вому авангардові робітничого класу і 
всіх трудящих, стійким борцям проти ім
періалізму, за утвердження на землі 
світлої мрії людства — комунізму!

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

37. Хай живе єдність і згуртованість 
всіх антиімперіалістичних сил у боротьбі 
проти імперіалістичної політики агресії, 
насильства і війни!

38. Братерський привіт народам со
ціалістичних країн, які будують соціа
лізм! . .

39. Хай живе світова соціалістична 
система — торжество великої справи 
Жовтня, історичне завоювання міжна
родного робітничого класу!

Хай міцніє братерська дружба і єд
ність країн соціалізму!

40. Братерський привіт робітничому 
класові капіталістичних країн — стійко
му борцеві проти монополістичного капі
талу, за політичні і соціально-економічні 
права трудящих, за торжество соціаліс
тичних ідеалів!

41. Хай живе і міцніє союз сил соціа
лізму і національно-визвольного руху — 
запорука успіху в боротьбі народів про
зи імперіалізму, за національну незалеж
ність, свободу, демокразію і соціалізм!

42. Палкий привіт народам молодих 
національних держав, які борються про
ти імперіалізму, за зміцнення незалеж
ності, за прогресивний шлях соціального 
розвитку!

43. Палкий привіт народам колоніаль
них і залежних країн, які ведуть героїч
ну боротьбу проти імперіалізму та расиз
му, за свою свободу і національну неза
лежність!

44. Братерський привіт мужньому в’єт
намському народові, який веде героїчну 
боротьбу проти агресії американського 
імперіалізму, за свободу і незалежність 
своєї Батьківщини!

45. Народи світу! Рішуче вимагайте 
від США негайного припинення розбій
ницької агресивної війни проти волелюб
ного в’єтнамського народу!

Геть американських імперіалістів з 
В’єтнаму! В’єтнам — в’єтнамцям!

46. Народи світу! Боріться проти від. 
родження реваншизму і неофашизму в 
ФРН, які несуть загрозу мирові та безпе
ці народів, проти допуску західнонімець
ких мілітаристів до ядерної зброї!

47. Хай міцніє і розвивається солідар
ність радянського народу з народами 
арабських країн, які борються проти по
сягань імперіалізму, за виведення військ 
ізраїльських агресорів з окупованих 
арабських територій!

48. Палкий привіт мужнім борцям про
ти капіталістичного і колоніального гні
ту, за свободу і соціальний прогрес, які 
знемагають в тюрмах і фашистських ка
тівнях!

49. Хай живе ленінська зовнішня по
літика Радянського Союзу — політика 
миру і дружби народів, згуртування всіх 
антиімперіалістичних миролюоних сил у 
боротьбі проти реакції і війни!

50. Хай живе Союз Радянських Со
ціалістичних Республік — твердиня друж
би і щастя народів нашої країни, надій
ний оплот миру і прогресу!

51. Під прапором марксизму-ленініз
му, під керівництвом Комуністичної пар
тії — вперед до нових перемог у бороть
бі за торжество комунізму в нашій 
країні!

52. Хай живе комунізм — світле май
бутнє людства!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

(УПИТЬ

CfiWPETAP
Мрія поїхати в Київ не збулася. По

разка здавалася ще болючішою від того, 
що дівчата її не чекали. Всі були певні, 
що на демонстрацію моделей одягу, яка 
відбулася в Кіровограді, вони привезли 
найкращі, найсучасніші фасони. Адже 
скільки журналів перегорнули, відшуку
ючи кращий силует, скільки сперечалися 
про деталі одягу. Та й праці немало 
вклали, просиджуючи інколи над моде
лями до пізнього вечора.

Сподівання дівчат були близькі до іс
тини. Жюрі дійсно звернуло увагу на 
сучасність силуету, на оригінальні виточ
ки. Досвідчені фахівці хвалили малови- 
щан, та коли придивилися до моделей 
ближче, забракували.

Похнюплені їхали у Малу Виску. І 
роздратовані. Хіба могли вони змагати
ся з колективами, у яких всі роботи ви
конані на машинах? І сказати б, немає 
машин у Маловнсківському побутовому 
комбінаті..

Заводжу розмову з Валентиною Дарі- 
єнко, секретарем комсомольської органі
зації побутового комбінату. Валя пока
зує графік виїздів працівників комбіна
ту на село, захоплено розповідає про 
своїх комсомолок Галю Позпчайло, Лю
ду Перебейніс, Женю Малохатько, Таню 
Тарасову. Люду Мальовану, Люду Куд- 
річенко, яких уже взнали на польових 
станах Хмельового, Олександрівни, Пле
теного Гашлика, Злинки та інших сіл.

Знаю цих дівчат, серйозних і чуйних, 
знаю, що до своєї справи ставляться во
ни з повагою.

— Щодня привозить дівчата з сіл на три — 
чотири тисячі карбованців замовлень, — хва
литься Валентина.

Суми солідні. Замовлень багато.

о КОМСОМОЛЬСЬКА СЛУЖБА 

ПОБУТУ

— Валю, а план побуткомбінат все ж не 
виконує.

Секретар супить брови.
— Так. І не лише це. Буває, що і якіс

но вироби не відповідають нормам.
Від попереднього захоплення у Вален

тини не залишається й сліду.
— Мабуть, гой час не повернеться, 

коли єдиними інструментами жінок-шва- 
чок були ножиці та голка. Є і в нас ма
шини, але багато операцій доводиться 
виконувати руками.

— Чому?
Валентина майже сердита.
— Шість новеньких машин більше як 

півроку стоять без діла. Майстри не 
знають, як ними користуватись.

Валя популярно пояснює мені, що, на
приклад, машина, яка робить петлі, робить їх 
у п’ять — шість разів швидше, ніж швачка. 
І тут же підраховує, скільки робочого часу 
вивільнили б всі шість машин. Цифри вра
жають.

— За майстром в Кіровоград треба 
їхати. Говорили про це директорові, 
їдуть і до цього часу, — пояснює Ва
лентина.

Мабуть, ніхто зараз не замовляє взут
тя у шевця. Всі знають, що машини це 
зроблять швидше, якісніше, елегантніше. 
Fie знає лише директор Маловисківсько- 
го побутового комбінату Іван Олександ
рович Парасоченко.

його заступник, секретар комсомоль
ської організації Валя Дарієнко знає це. 
Навіть говорила директору, що треба 
ввести машини в дію. А на комсомоль
ських зборах не сказала Вже ввійшло у 
звичай на побутовому комбінаті, що ком
сомольці вирішують питання про культ
походи в кіно чи про самодіяльність, а 
до виробничих питань їм зась. Тут ке
рує Іван Олександрович.

А. ВАСИЛЕНКО, 
секретар Маловисківського райко
му комсомолу.

РЕДАКЦІЯ 
ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ

Молодь села Виноградівки Компаніївсьісого 
району скаржилася в листі до редакції що в 
новому клубі тривалий час відсутня кіноапа
ратура.

Завідуючий районним відділом культури 
О. Семенов повідомив редакцію, що наведені 
в листі факти мали місце. В новому Будинку 
культури дійсно фільми не демонструвалися 
через відсутність нової кіноапаратури, а стара 

апаратура за своєю потужністю не забезпечу
вала нове приміщення. Зараз у Внноградівку 
завезено кіноапаратуру «КН-16», яка в най
ближчі дні буде змонтована. Поліпшено робо
ту Будинку культури. Працюють дві групи ДУ- 

°РкестРУ, танцювальний, вокальний 
урткн та гурток художнього читання.
Реагуючи на критичну замітку «Кого ж з 8 

ві'Л-п, ®нганятн?’. в якій йшлося про незадо- І 
М^»У пп»;°ту Клубу в селі Братському, О. Се- ’ 
Пп-іЛіи в,домив. Що факти підтвердились. 
о(ГласнгНиіЛ0ЛГОС?у імені Кірова направило в 
двох “и* “Г** ?,дгото«ки керівників гуртгіД 
працювати Г«ЯКЛ.ПІ^ЛЯ за*‘нченмя її будуть 
кСоівнхкпм \ лу * і баяністом-хормейстером та 
керівником духового оркестру.

ську Арм по і в цьому році 3»- І 
кінчуе Службу. Ці юнаки, як ' 
раніш, будуть зараховуватись 
відповідний вид напчання і 
КУРС, з якого вони були призва
ні на військову службу. Щоб 
не втрачати цілий навчальний 
рік, їм дозволяється вступати ° 
інститути протягом усього пер
шого семестру без будь-яких по
даткових іспитів. Це стосується
1 першокурсників. Щодо ТИХ, 
ЯКІ не пройшли за конкурсом на 
денне навчання, то приймаль
ним комісіям вузів надано пра
во розв- взувати питання про 
Допуск їх до участі в конкуре! 
на заочне і вечірнє навчання,

(ТАРС)-

я КИЙ ПОРЯДОК прийому у 
вузи буде в нинішньому 

році. з таким запитан
ням кореспондент ТЛРС І. Коз- 
ловський звернувся до мі
ністра вищої і середи ь о ї 
спеціальної освіти СРСР В П 
Єлютіна.

Практика минулих років, по
відомив міністр, показала, що 
встановлений порядок конкурс
ного добору в основному задо
вольняє вимоги комплектування 
вузів найбільш підготовленою 
молоддю. Тому його збережено 
й нині. Для кращої професіо
нальної орієнтації запноваджу- 
ється вступний екзамен з біо
логії для тих. хто вступає на 
спеціальності: біології, сільсь
кого господарства, охорони здо

ров’я, а також для тих, хто об
рав своїм профілем педагогіку, 
психологію і дефектологію.

Для тих, хто вступає на тех
нічні. фізичні та інженерно-еко
номічні спеціальності, профілю
ючими дисциплінами для вступ
них екзаменів є математика 
(письмово і усно), фізика (пись
мово або усно). Екзамен з хі
мії буде тільки для спеціаль
ностей, для яких хімія є про
філюючою.

Для тих, хто вступає на гео
графічні та економічні спеціаль
ності. запроваджено додатково 
екзамен з Історії СРСР. Май
бутнім історикам І філософам, 
а також тим, хто обрав своєю 
спеціальністю архівознавство 
правознавство. бібліотекознав-

ЯКЩО ти 
ВСТУПАЄШ 
ДО ВУЗУ

ство і бібліографію, запровад
жено додатковий екзамен з од
нієї з іноземних мов При цьо
му вступники можуть бути 
звільнені від складання вступ
ного екзамену з іноземної мо
ви, якщо вони не вивчали її в 
середньому учбовому закладі 
або вивчали в обсязі неповної 
середньої школи

Чи матиме якісь переваги 
при вступі у вуз молодь з ви
робничим досвідом?

Так, Це стосується вступни
ків, які мають не менш як дво
річний досвід практичної робо
ти. Конкурс серед виробнични
ків буде проводитись окремо 
віл конкурсу серед школярів.

Абітурієнти, направлені кол

госпами, радгоспами та іншими 
емствЬаКмнОЄнЯ°Ап РСЬ,КИ ЧИ ПІДІ*Р" - 
емствамн на денні відділи в 
сільськогосподарські вузи по 
винні мати стаж роботи не 
менше року. Особи, які постій! 
ю проживають у сіль-ькій міс 
і.гаості і вступають па с 

го^'аЇЇ'тпа"'“ 
сільському госпімигеу '"°

Датського будівництва а°^о« 
В кооперативні інститути будуть 

о^п«вуватнсь у пеРшУ чергу 
Особливо треба сказати пио 

"уЛ°ДЬ* Я_Ка вчнлась Раніше у 
У зв’язку , "ере|)пала навчання > зв язку з Призовом у Радян-
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ІМЕНІ КАРПА МАРКСА
БЕРЛІН. В Німецькій Демократичній Рес

публіці йде широка підготовка до святкуван
ня 150-річчя від дня народження великого си
на німецького народу Карла Маркса.

В республіці читаються лекції та бесіди, 
відкриваються виставки, присвячені К. Марк
су. В кінці березня відбувся науковий кон
грес па тему: «Філософське вчення Карла 
Маркса і його актуальне значення». Студен
ти п молоді вчені майже 90 вузів і науково- 
дослідних інститутів підготували понад 1400 
наукових робіт для центральної виставки про 
життя і діяльність титана революційної дум
ки.

Іменем К. Маркса названо багато вулиць та 
площ міст і сіл НДР, підприємства і сільсько
господарські виробничі кооперативи, вузи та 
школи. Його ім’я носить одне з найбільших 
міст республіки — Карл Маркс-Штадт.

Символічно, що в дні підготовки до юві
лею Маркса в НДР була прийнята нова Со
ціалістична Конституція.

Руді Дучке, одного з керівників Соціалістич
ного союзу німецьких студентів, і проти цьку
вання демократів.

На головній вулиці Курфюрстендам знову 
виникла сутичка поліцейських із демонстран
тами. В котрий раз за тиждень вулицю за
повнили бронемашини з водометними установ
ками і ланцюги поліцейських в стальних кас
ках із кийками. За наказом начальника міс
цевої охорони І поліції, колишнього есесівця 
Вернера, почалася розправа: із водометів за
били водяні струмені, на тих, що зібрались, 
накинулись «охоронці порядку».

ської-соціалістичної партії пролетарського єд
нання Мотту, а також групу молоді й сту
дентів.

ТЕРОР В ЗАХІДНОМУ БЕРЛІНІ
ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН. 20 тисяч поліцейських 

кинуті на придушення демонстрацій протесту, 
що продовжуються в зв’язку з замахом на

У В’ЯЗНИЦІ БЕЗ СУДУ
РИМ. Майже рік перебуває у в’язниці, че

каючи суду, секретар Сіцілійського відділення 
італійської комуністичної федерації молоді 
Франко Падрут. Під час масової демонстрації 
проти американської агресії у В’єтнамі, що 
відбулась у Палермо 20 травня минулого ро
ку, Падрут був поранений і доставлений У 
лікарню. Там же він був заарештований за 
«порушення порядку» і опір владі.

Суд У справі учасників демонстрації в Па
лермо призначений на червень. Разом з Пад- 
рутом будуть судити секретарів місцевих фе
дерацій Італійської компартії Руссо та Італій-

ГОЛОС СОРОКА
МОНТЕВІДЕО. 4 травня в уругвайській сто

лиці відбудеться перша латнно-америкаиська 
зустріч трудової молоді. Як заявив газеті «По- 
лулар» представник молоді Чілі Карлос Віс- 
скарра, в цій зустрічі візьмуть участь 40 деле
гацій із різних країн Латинської Америки.

В заклику, що опублікували організатори 
форуму, підкреслюється, що причиною драми, 
яку переживав Латинська Америка, є засилля 
імперіалізму і латифундизму, які гальмують 
розвиток цих країн.

Кожного року, говориться в документі, в 
Латинській Америці вмирають від голоду 260 
тисяч дітей. 40 процентів усього населення не
письменне.

Учасники зустрічі обговорять питання про 
умови життя молоді на континенті, проблеми 
єднання дій трудової молоді, солідарності І 
допомоги в’єтнамському народу, питання ми
ру і дружби між молоддю всього світу.

(ТАРС).

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

/50 ■ >г, „ТРУДИТИСЬ
Грандіозна за останній час демонстрація 

борців за мир відбулась недавно в столиці 
Англії Лондоні. Тисячі лондонців зібрались 
на Трафальгарській площі на мітинг про
тесту проти американської агресії у В’єт
намі.

На знімку: поліція чинить розправу над 
учасниками демонстрації.

Фото «Дейлі Міррор». 
АПН.

Ваша відмінна риса?
— ЄДНІСТЬ МЄТИ;

Ваш улюблений вислів?
— Ніщо людське мені не чуже.

Із «Сповіді» К. Маркса.

для
го-У видавництві «Молодая гвардия» 

тується до друку книга Г. Волкова «На
родження генія». Подаємо уривок з 
книги. *

ДО ТОГО часу, як сформувався в усіх 
своїх рисах світогляд Маркса, скла

лась і його особа — особа людини, в 
якій вчений і революціонер були злиті 
воєдино, яка була великим революціо
нером в науці і першим вченим в ре
волюції, яка здійснила справді коперні- 
ковський переворот у філософії і пог
лядах на суспільство і «примусила» всю 
революційну теорію і практику оберта
тись по орбітах суворої науки.

Маркс був прикладом людини, яка, 
проникнувши глибше від сучасників в 
культурну спадщину минулого, критич
но переробляла її, обігнала свій час 
скоріше, ніж хтось інший із великих по
передників.

Особа його була і зовні чудовою, чо
го не могли не помітити люди, навіть 
ті, які мало знали Маркса.

Російський ліберальний літератор 
П. Анненков в березні 1846 року зуст
рівся з Марксом в Брюсселі і так зма
лював його:

«Маркс являв собою тип людини, яка 
складена із енергії, волі і непорушної 
впевненості — тип, вельми гарний і зов
ні. З густою чорною шапкою волосся на 
голові... в пальті, застебнутому навкіс, 
він мав, проте, вигляд людини, яка мала 
право і владу вимагати позаги, яким би 
він не постав перед вами, і що б не ро
бив. Всі його рухи були ” :
сміливі і самовпевнені, 
йшли наперекір з сталими обрядами в 
людських відносинах, але були горді, 
презирливі, а різкий голос, що звучав, 
як метал, дивно підходив до радикаль
них вироків над особами і предметами, 
які виголошував...»

28-річний Маркс справив на Анненко
ва сильне враження людини, яка впев
нена в своєму покликанні володарюва
ти над умами і вести їх за собою, люди
ни, яка різко не терпить претензійного 
неуцтва різних «лжепророків» і «рятів
ників людства»...

Анненков описує засідання комуністичного 
кореспондентського комітету, па якому виник
ла сутичка Маркса з Вільгельмом Вейтлін
гом — одним із теоретиків утопічного кому
нізму. Вейтліиг наробив багато шуму в Ні
меччині своїми заплутаними, але яскравими 
проповідями і вів за собою деяку частину ро
бітників.

Відповідаючи на різке зр/іитання Маркса, 
якими теоретичними положеннями він думає 
«еруватися в своїй діяльності, Вейтлінг почав, 
запинаючись, пояснювати, що його метою бу
ло не створювати нові економічні теорії, в 
відкривати робітникам очі на жахливе їхнє 
становище, навчити їх об’єднуватися в демо
кратичні і комуністичні громади.

Раптово Маркс з гнівно зведеними бровами 
перебив Вейтлінга І саркастично зауважив, 
шо розпалювати населення, не даючи йому 
ніяких твердих, продуманих основ для діяль
ності, це просто б значило обманювати його. 
Звертатися без чіткої наукової ідеї і позитив
ного вчення рівнозначно пустій і безчесній грі 
о провідників, де з одного боку є натхнен
ний пророк, а з Іншого — допускаються тіль
ки осли, які слухають його, розкривши рота.

На блідих щоках Вейтлінга з’явився рум’я
нець, він почав високопарно говорити про свої 
заслуги і зауважив, що можливо, його скром
на підготовча праця важливіша для загальної 
справи, ніж критика і кабінетні аналізи до«»

вайлуваті, але 
всі прийоми

ЛЮДСТВА"
і бідування 
розгніваний 
що задзве- 

і. скочивши

трин оддалік від бідуючого світу 
народу. При останніх словах 
Маркс вдарив об стіл так сильно, 
ніла і захиталась лампа на столі, 
з місця, він сказав: < Ніколи ще неуцтво ніко
му не допомагало!*.

Багатьох людей, які зустрічалися з 
Марксом, шокувала та різкість, з якою 
він виголошував «вироки» над особами 
і доктринами. Мемуаристи і біографи 
Маркса з числа філістерів часто ремст
вували з приводу нетерпимої суворості 
його характеру, «мефістофельського» 
презирства до супротивників і т. п.

Суперечки, які вів Маркс з своїми 
опонентами, дійсно досить часто набува
ли сильного емоційного забарвлення. 
Для Маркса, як природженого політика 
і революціонера, суспільна наука була 
галуззю, де сутички думок виступали як 
сутички різних соціально-класових пози
цій, а не як академічно холодні і по-фа- 
рисейськи ввічливі диспути приват-до
центів, які намагаються досконало ово
лодіти мистецтвом будувати хорошу гри
масу при поганій грі.

В питаннях, які торкалися принципу, 
суд Маркса не був поблажливим, навіть 
якщо мова йшла про людей, з якими 
його зв’язували давні товариські стосун
ки. Сам, будучи виключно сильною на
турою, Маркс не користувався двома 
мірками для оцінки чужих вчинків: од
нією — в «людському» плані, а другою 
— в науковому, «діловому». Людина, яка 
«спотикалася» в питаннях наукової тео
рії або революційної практики, в очах 
Маркса робила і моральний проступок, 
губила його повагу не тільки як мисли
тель або революційний діяч, але і як 
особа; навпаки, найдрібніша неохайність 
кого-небудь в особистих відносинах 
служила Марксу вагомою основою для 
того, щоб не довіряти такій людині та
кож в науковому і політичному відно
шенні.

Древня максима: «Платон мені друг, 
але істина мені дорожча» — знайшла 
своє повне втілення у відносинах Марк
са з його приятелями. Зраду істині він 
не пробачав нікому. Розходження в на
укових питаннях вели його до розриву 
приятельських відносин, а потім і до 
гострої полемічної боротьби.

Так було з Б. Бауером, А. Рутенбер- 
гом, А. Руге, П. Прудоном, М. Бакуні- 
ним, М. Гессом, В. Вейтлінгом, Г. Герве- 
гом.

Молодий Маркс Ішов вперед в своєму 
духовному розвитку так швидко, що йо
го вчорашні однодумці сьогодні залиша
лись уже позаду. Але не цей факт сам 
по собі викликав його полемічний гнів: 
він не був людиною, яка пишається 
своїми знаннями і здібностями, він зав
жди міг зрозуміти і вибачити неуцтво, 
незнання, але ніколи не пробачав пиха
тої амбіції вчених-неуків, які претенду
вали на те, щоб навчати і вести за со
бою інших. В такому випадку неуцтво 
переставало бути особистим недоліком 
і являло собою небезпеку соціальну. 
Для його розвінчання Маркс не шкоду
вав ніяких сил.

Генріх ВОЛКОВ.

(Далі буде)»

В центрі нашого села сто
їть обеліск. На шістнадцяти 
могильних плитах викарбу- 
вані імена тих, хто поліг 
при форсуванні Дніпра. Ба
гатьох імен ми ще не знає
мо. Для розшуку рідних во
їнів, які загинули, у нас 
створено групу. Школа на
ша носить ім’я дев’ятнадця
тирічного Героя Радянсько
го Союзу Володі Скориніна. 
Ми листуємося з його бать
ками. Вони переслали нам 
листи сина. Ось що писав 
він в одному з них: «Твій 
син (пише Володя батькові) 
скоро зодягне офіцерську 
форму. Почнеться новий пе
ріод в моєму житті. Тату... 
Так може статись, що ми

ОПЕРАЦІЯ «ПОШУК»

МУЗЕЙ
„ДНІПРОВСЬКА ПЕРЕПРАВА“
більше не зустрінемось. 
Сам розумієш — війна. Бе
режи мамуі І не показуй 
їй цього листа. Сліз не пот
рібно. Я готовий до захис
ту Батьківщини».

Юнак не повернувся до
дому...

Ми розшукали 50 Героїв 
Радянського Союзу із 200, 
які одержали це високе 
звання за форсування Дніп
ра. З деякими із них ми зу
стрічались. Приїжджали до 
нас батько М. Калмикова,

мати В. Анікіна з далекої 
Чувашії.

Думаємо створити в шко
лі музей «Дніпровська пе
реправа». Сподіваємося, що 
в цьому нам допоможе 
операція «Пошук», яку про
водить «Молодий комунар». 
Просимо учасників боїв за 
Дніпро надіслати нам спо
гади про подвиги на старо
винній українській річці.

Ліда ПЛАКСІЙ.
с. Дереївка 
Онуфріївського району.

I ПОПАЛИ ПАРТИЗАНУ ГІТАРУ...

Т ИХО і урочисто ■ Ленінському залі 
* школи. Лиш зрідка перешіптуються 

учні, ■ який уже раз розглядаючи маке
ти і стенди, що розповідають про життя 
і діяльність дорогого Ілліча. Та ось змовк 
і шепіт, бо слово взяв гість Василь Да
нилович Твердоступ. Він розповідає про 
високу державну нагороду — орден 
Леніна, яким, до речі, нагороджений І 
сам Василь Данилович за героїзм, вияв
лений в боях з фашистами в роки Вели
кої Вітчизняної війни. Про торжество ве
ликих ленінських ідей розповідає клас
ний керівник Й. Я. Шварц.

Згодом ми завітали нд класну годину 
до другого класу в цій же шостій школі. 
Тема звичайна: «Дорогою героїв, доро
гою батьків». Та класовод настільки 
пристрасно розповідала про безсмертні 
подвиги героїв, що можна було поміти
ти хвилювання не тільки серед малят, а 
й серед гостей — учасників зльоту мо
лодих вчителів, які побували на цьому 
уроці. Інтерес присутніх викликала роз
повідь про подвиг нашої землячки-пар
тизанки Марії Мошнягул, закатованої 
фашистами. Тї розповідь про мужність і 
героїзм радянських людей доповнив 
своїми спогадами колишній начальник

штабу партизанського з'єднання Героя 
Радянського Союзу Наумова Григорій 
Арсенович Мельник.

Коли діти дізналися, що він любить 
грати, то піднесли йому гітару. І тоді по
лилася чарівна «Степом, степом...»

Безсумнівно, для учасників II зльоту 
молодих вчителів дуже корисним був ві
зит у кіровоградську школу № 6. Ди
ректор школи Г. І. Антоненко познайо
мив їх з роботою і планами педагогіч
ного колективу. Молоді вчителі з Гайво- 
ронського, Ульяновського та Маловис- 
ківського районів побували на уроках 
досвідчених педагогів М. М. Замулай, 
Є. І. Московченко, Р. А. Кацан, а також 
на уроках у своїх молодих кол'ег Т. С. 
Плотникової, О. Г. Нікори, С. С. Граж
дан. х

Л. РАЩУПКІН, 
завідуючий кабінетом технічних 
засобів обласного інституту удо
сконалення кваліфікації вчителів.

На фото: Г. А. МЕЛЬНИК в другому 
класі ніколи ЛЬ 8.

Фото В. ШТЕЙНБЕРГА.
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У МИКОЛАЄВІ—НІЧИЯ
Позавчора відбувся черговий тур чемпіонату країни з футбо

ла серед команд другої групи класу «А».
Наші земляки грали в Миколаєві з місцевим «Суднобудівни

ком». Початок матчу склався не на їх користь. На п’ятій хви
лині суддя зустрічі вбачив порушення нового міжнародного 
правила нашим воротарем Леонідом Колтуном Щодо чотирьох 
кроків і призначив у межах штрафного майданчика вільний 
удар. Господарі поля добре розіграли його і відкрили рахунок.

Після перерви гості зробили красиву комбінацію, почату Вік
тором Квасовим, продовжену Анатолієм Лебедем і завершену 
Миколою Корольовнм. Так матч закінчився внічию — 1:1.

Дублюючі склади цих команд зіграли напередодні також уні
чию — 0:0.

В наступному турі, який відбудеться 25 квітня, «Зірка» прий
матиме на своєму полі сімферопольську «Таврію».

ч? АК І Я одного разу йшов по мо- 
* розній, але вже охопленій перед
чуттям весни Москві.

Тисячі людей ішли по вулиці 
Горького назустріч мені, обганяли. 
І ніхто, звичайно, не знав, що го-
тується грандіозна подія, подібної 
якої ще не знала історія. Я постояв 
біля Кремлівської стіни, еще раз 
глянув на Мавзолей Леніна, спу
стився до Москви-ріки... В ту ж ніч 
вилетів у Байконур.

Разом зі мною на космодром ле-
тів Герман Титов, ще декілька кос
монавтів, група наукових працівни
ків і лікар. Побоювання тих, хто 
пропонував не попереджувати нас 
про день польоту, щоб ми не нер
вували, не виправдались. І я, і Гер
ман, який був готовий на випадок 
необхідності зайняти, місце в кабі
ні «Востока», почували себе прек
расно.

Ми були готові. Але довгождане 
рішення державної комісії було

Юрій ГАГАРІН, 
льотчик-космонавт СРСР, 
Герой Радянського Союзу

лась від Землі, поборовши владу її 
тяжіння. З усіх сміливих людських 
мрій це, звичайно, споконвіку вва
жалось найнездійсненнішим, найказ- 
ковішим.

Двигуни ракети були ввімкнені о 
9 годині 07 хвилин. Зразу ж почало 
рости перевантаження. Я буквально 
був втиснутий в крісло. Як тільки «Вос- 
ток» пробив щільні шари атмосфери, 
я побачив Землю. Виразно було вид
но острівці на ній і освітлені сонцем 
лісисті береги.

Дивився то в небо, то на Землю. 
Чітко розрізнювались гірські хребти, 
великі озера. Було видно навіть по
ля.

Найкращим видовищем був гори
зонт — розфарбована всіма барвами 
райдуги смуга, що відділяє Землю в 
світлі сонячних променів від чорного 
неба. Була помітна опуклість Землі. 
Здавалося, що вся вона а ореолі 
ніжно-блакитного кольору, який че- 
рез бірюзовий, синій і фіолетовий 
переходить до синьо-чорного...

О 10 годині 25 хвилин автоматич
но було ввімкнено гальмівне облад
нання. Корабель увійшов у щільні 
шари атмосфери. Через шторки, що 
прикривали ілюмінатори, я бачив 
багряний відблиск полум’я, що виру
вало навколо корабля. Невагомість 
зникла, наростаючі перевантаження 
знову притиснули мене до крісла. 
Вони збільшувались і були сильніші, 
ніж при зльоті.

О 10 годині 77 хвилин, через 108 
хвилин після старту, «Восток» благо
получно опустився на поле колгоспу 
«Ленінський шлях» біля села Смілов- 
ки.
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Болгарія готується до ЇХ Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, який відбудеться 1-, 
в Софії. В кварталі Гара Іскир будується містечко, де будуть розквартировані учасники < 
фестивалю.

На знімку: на будівництві фестивального містечка в кварталі Гара Іскир в Софії.
Фото БТА — АП.Н

ПАТРІОТАМИ
НЕ і'АЯТіптп
НАРОДЖУЮТЬСЯ

З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ ДТСААФ

оголошене лише на космодромі: я 
призначався командиром «Восто- 
ка-1», Герман Титов — моїм дубле
ром.

До 11 квітня ми з Германом ви
вчали графік польоту, відпрацьову
вали всі елементи завдання. Треба 
було залам ятати всі операції, які 
повинні виконати в польоті. Допо
магали нам у цьому і творець кос
мічного корабля, і видатні радянські 
вчені.

Звикли ми й до «космічної кух
ні» — соків і паштетів, які належа
ло їсти з особливих туб.

Спати лягли о дез ятій вечора. 
Пам'ятаю, снів я не бачив О пів на 
шосту ранку розбудив лікар. Встав і 
Герман, наспівуючи, як звичайно, 
жартівливу пісеньку. Остання пере
вірка. Все — в нормі.

Мені допомогли одягти скафандр. 
Тут же, здається, я дав перші в житті 
автографи.

Потім ми з Германом сіли в спе
ціальний автобус, у якому вже почи
нається космічне життя. Скафандр 
підключається до приладів, що пода
ють повітря.

Біля підніжжя ракети — величез
ної, спрямованої в небо споруди — 
попрощався з проводжаючими і на 
ліфті піднявся до вершини ракети.

І ось я залишився серед числен
них приладів, освітлених штучним 
світлом. Лише радіо зв'язувало мене 
з навколишнім світом.

Про що я думав, сидячи в кріслі 
космічного корабля перед стартом? 
Уже була перевірена техніка зв язку. 
Чулась музика: друзі потурбувалися, 
щоб я не відчував самот-юсті. Зали
шалось шістдесят хвилин «вільного
часу».

Ще не вирахована швидкість люд
ської думки, а яку відстань може во
на побороти за годину? Згадав про 
далекий-далекий день, коли мені по_ 
в’язали піонерський галстук. Я взнав 
що слово «піонер» означає «розвід
ник», «винахідник», «той, хто першим 
прокладає шлях».

Мені довелося знову стати піоне
ром, першою людиною, що відірва-

Закінчення Початок в газетах за 
11, 13 і 16 квітня.

В своєму яскраво-оранжевому ска
фандрі я, мабуть, мав дивний вигляд.

Перші земляни, жінка і дівчинка, 
боялись підійти поближче до мене. 
Це були Ганна Якимівна Тахтарова і 
її внучка Рита.

«Восток» опустився в декількох де
сятках метрів від глибокого яру, в 
якому шуміли весняні води. Кора
бель почорнів, обгорів, але саме 
тому здавався мені ще більш кра
сивим і рідним, ніж до польоту.

ЧЕКАЄМО НОВИХ СТАРТІВ
Зараз мені вже важко так, як ра

ніше, ніким не поміченим і не впізна
ним, походити по вечірній Москві, 
прийти на Красну площу. Популяр
ність — річ непоправна. Доводиться 
лише думати: чому й кому ти нею зо- 
бов язаний.

Один іноземний кореспондент за
питав мене:

— Не втомилися ви, Гагарін, від 
тієї популярності, що її одержало 
Ваше ім'я після 12 квітня 1961 року? 
Тепер, певно, вам забезпечений від
починок до кінця життя...

— Відпочивати? — заперечив я йо
му. — У нас в Радянському Союзі всі 
працюють, і найбільше — найбільш 
відомі люди, Герої Радянського Сою
зу і Герої Соціалістичної Праці, а їх 
у країні тисячі, стараються працюва
ти як можна краще, захоплюючи ін
ших своїм особистим прикладом.

Справ після перших польотів у кос
мос у нас не зменшилось, а збіль
шилось. Всі ми продовжуємо навча
тися. Удосконалюємо знання в галу
зі космічних польотів. Ми не пішли 
із загону космонавтів, а продовжує
мо щоденно працювати в класах І 
лабораторіях, передаючи досвід сво
їй зміні.

Чудесні хлопці готуються продов
жувати нашу справуї їм буде і лег- 

ніж нам. Легше — 
багато взнали. Тяж- 
кожним разом зав- 
апаратура теж.

сподіваюсь, вибачать

ше, і складніше, 
тому що ми вже 
че — тому що з 
дання складніші,

Мої друзі,
мені за те, що я відкрию нашу спіль
ну таємницю: жоден з нас, космонав
тів, які злітали я космос, 
вився від думки ще раз 
на нашу голубу планету.

не еідмо- 
«поглянути»

(АПН).
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Третій пленум обкому 
ДТСААФ, який відбувся 
минулого понеділка, обго
ворив завдання обласної 
оборонно-патріотичної ор
ганізації в зв'язку з новим 
«Законом про загальний 
військовий обов'язок»,
прийнятим III сесією Вер
ховної Ради СРСР. В роботі 
пленуму взяли участь вій
ськові комісари міст і ра
йонів області, начальники 
військово-учбових пунктів, 
голови районних комітетів 
та первинних організацій 
ДТСААФ, представники 
комсомольських, спортив
них та громадських органі
зацій.

З доповіддю виступив 
голова обласного товарист
ва С. Швець.

— За останні роки, — 
сказав доповідач, — наша 
армія одержала найновішу 
військову техніку і сучасну 
зброю, яка ставить нові, 
підвищені вимоги в оволо
дінні нею. Виходячи з цього, 
і внесено принципові зміни 
в порядок служби в Зброй
них Силах. Закон передба
чає введення початкової 
військової підготовки мо-

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

П’ЯТНИЦЯ. І9 квітня. Перша 
програма. 10.30 — Телефільм
«Від Каспія до Алтаю». (Кі
ровоград),, 11.00 — «Не забудь, 
станція Лугова». Художній 
фільм. (Кіровоград). 17.00 — 
«Старг-68». (К). 17.30 — Тслевіс- 
ті. (К) 17.50 — Для школярів.
«Квант». (К). 18.30 — «Подвиг». 
Телеальманах. (Одеса). 19.15 — 
«Клуб кіномандрівніпйп». (М).
20.15 — Естафета новин. (М).
21.15 — Телефільм «Зустріч з 
Норвегією». (Кіровоград). 21.45 
— Художній фільм. «Не забудь, 
станція Лугова». (Кіровоград).

Друга програма. 21.15 — Ху
дожній фільм. (К>.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского 

обкома ЯКОМУ 
Г. Кировоград.

лоді в середніх загально
освітніх школах, середніх 
спеціальних учбових закла
дах і в закладах системи 
профтехосвіти, а також на 
підприємствах, установах, 
колгоспах і радгоспах. Згід
но Закону в учбових орга
нізаціях ДТСААФ щорічно 
проводиться підготовка 
спеціалістів для Армії І 
Флоту.

Комітети і первинні орга-- 
нізації оборонно-патріо
тичного товариства разом 
з комсомольськими, проф
спілковими, спортивними 
організаціями, військовими 
комісаріатами активізували 
роботу по вихованню моло
ді в дусі вірності револю
ційним і бойовим традиці
ям. Зустрічі з ветеранами 
воєн, походи по місцях боїв, 
воєнізовані ігри, створен. 
ня кімнат і кутків бойової 
слави сприяють вихованню 
молодих патріотів. В об
ласті створено і працю
ють військово-техн ІЧНІ 
пункти, де молодь 
одержує початкові військові 
знання.

Добре працюють з май-

бутніми воїнами комітети 
Кіровограде, Олександрії, 
Новомиргородського та 
Новоукраїнського районів.

Разом з тим, відзначає 
доповідач, рівень оборон
но-масової роботи в бага
тьох комітетах і учбових 
організаціях ще не повніс
тю відповідає тим вимогам, 
які поставив новий Закон. 
Ще не скрізь надають важ
ливого значення психоло
гічній, моральній і фізич
ній підготовці допризовни
ків і призовників, слабо 
пропагуються положення 
«Закону про загальний вій
ськовий обов’язок». Це, 
насамперед, стосується ко
мітетів ДТСААФ Петрів- 
ського, Устинівського, Голо- 
ванівського та ряду інших 
районів.

Тов. Швець детально зу
пиняється на завданнях об
ласної організації ДТСААФ 
по вихованню юних патріо
тів.

На пленумі виступили на
чальник обласного автомо
токлубу С. Сафронов, на
чальник військово-учбового 
пункту на громадських за
садах м. Кремгеса В. Шкір
ко, заступник голови облас
ної ради Союзу спортивних 
товариств і організацій 
І. Коцюрський, голова пер
винної організації ДТСААФ 
колгоспу «Росія» Олександ. 
рівського району І. Лифар 
та інші.

У роботі пленуму взяв 
участь і виступив з промо
вою завідуючий відділом 
адміністративних та торго
вельно-фінансових органів 
обкому КП України А. Д. 
Качан.

СУБОТА, 20 квітня. Перша 
програма. 9.00 — Гімнастика 
для всіх. (М). 9.45 — Теленовн- 
нн. (М). 10.00 — «З днем народ
ження» . Музично-розважальна 
програма. (М). 10.30 — «Здо
ров’я». Науково-популяна про
грама. (П'ятигорськ). 11.00 -- 
«Джерело». Фольклорний - клуб. 
(Петрозаводськ). 15.00 — Пер
шість СРСР з хокея «Спартак» 
(М). — «Динамо» (М). 17.15 — 
Програма кольорового телеба
чення. (М). 18.50 — Сторінки
музичного календаря. (М). 19.05
— «Поборник добра і справед
ливості». Передача, присвячена 
1. Нечуіі-Левнціжому. (К). 20.00
— Концерт естрадного оркестру.
(Фрунзе). 20.30 — «Па меридіа
на'’ України». (К). 21.00 —
А. Софронов. «Павліна». Спек
такль Кіровоградського україн
ського .музично-драматичного те
атру їм. М. Кропивинцького.

Друга програма. .11.45 — Для 
школярів. «Ленініана». «Іскра в 
Одесі». (Одеса). 12.25 — До 
50-річчя ВЛКСМ: «Секретар рай
кому». (Львів), - 13.00 — Субот
ній репортаж. (М). 13.30 —
Стандартизація І прогрес. (М). 
14.00 — Молодіжна програма. 
«Погляд». (К). 21.00 — Худож
ній фільм. (К). 22.25 — Співає 
ТІто Гоббі. (М). 23.35 — Танцю
вальний зал. (Таллін).

Друкарня їм. Ґ. М. Димитрова обласного управління по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки. 2,

© ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
П’ЯТНИЦЯ. 19 квітня. 16.30 — 

Короткометражні фільми для 
дітей. 17.30 — Телевізійні вістГ. 
(Київ). 17.50 — Документальний 
фільм. 18.10 — Ленінські читан
ня. «Розповіді про «Синій зо
шит». 18.30 — Телевізійний аль
манах «Подвиг». (Одеса). 19.15
— «Клуб кіііомандрівннків» (М).
20.15 — Естафета новин. (М).
21.15 — Г. Квітка-Основ’яненко
— «Сватання на Гончарівні». 
Спектакль Миколаївського те- 
атру. 22.45 — «Вечірні зустрічі». 
(М). 23.45 — «Тільки факти». 
(М).

СУБОТА, 20 квітня. 9.00 — Пе
редачі з Одеси. 12.15 - Ленініа
на. «Искра» в Одесі». (Одеса). 
12.55 — До 50-річчя ВЛКСМ. 
«Секретар обкому». (Львів). 
15.00 — Першість СРСР з хо
кея: «Спартак» (Москва) —
«Динамо» (Москва). 17.15 —
Програма кольорового телеба
чення. (М). 18.50 - Художній
фільм «Паш дім». 20.30 — «На 
меридіанах України». (Київ). 
21.00 — Актуальний екран. 21.30
— До 100-річчя з дня народжен
ня В- І. Леніна'. Телевізійні 
фільми «Остання симбірська 
весна» та «Ульянов» в Сарато
ві». 22.25 — Співає Тіто Гоббі. 
(М). 23.35 — «Танцювальний
зал». (Таллін).
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