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Ударний комсомольсько- 
молодіжний місячник по 
озолененню сіл, міст, кож
ного куточка землі нашого 
степового краю — триває. 
За вісімнадцять днів квітня 
хлібороби, робітники, піоне
ри та школярі не одну віль
ну од роботи та навчання 
годину, кожен вихідний 
день бралися за добру спра
ву — йшли на пустирі, на 
околиці сіл, на вулиці, — 
залишали всюди в землі 
саджанці клена, ясена чи 
яблуні. І ось знову рапор
ти про молодих ентузіастів.

Про 
загони 

секретар 
Валентин

ударні 
рапор- 

райкому 
ДАВИ-

шкіл
на

району два 
озелененні 

дерев на

УЛЬЯНОВКА, 
комсомольські 
тує перший 
комсомолу 
ДЯК.

Учні всіх
дні працювали 
шляхів. Стовбури .. . 
тридцятнкілометровому відрізку 
шляху побілено. Молоді хлібо
роби села Сабатннівки на схи
лі біля річкн посадили двісті 
декоративних дерев. Централь^ 
на алея скверу теж, як і в ін
ших. «Комсомольська». В мо
лодіжному парку Синьок шко
лярі розбили нові квітники, 
клумби. На одній з них ось- 
ось веселковими барвами квітів 
вималюються — «50 років
ВЛКСМ».

ЛЕНІН — 
У НАШИХ
СЕРЦЯХ
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ 

В м. КІРОВОГРАДІ

Вчора в Кіровограді відбуло
ся урочисте засідання міськко
му КП України та міської Ра
ди депутатів трудящих, при
свячене дню народження орга
нізатора партії більшовиків, за
сновника першої в світі соціа
лістичної держави В. І. Леніна.

З доповіддю про 98-у річни
цю від дня народження В. І. 
Леніна виступив перший секре
тар обкому КП України М. М. 
Кобильчак.

Учасники засідання прийняли 
текст вітального листа ЦК 
КПРС та ЦК КП України.

Для учасників урочистого за
сідання було дано концерт.

Г? АГАТО славних справ на рахун- 
ку кіровоградської комсомо

лці. На заводах і шахтах, в школах 
і на колгоспних ланах зона пра
цею доводить свою вірність висо
ким ідеалам Революції. Серед від
значених комсомольськими наго
родами можна зустріти і колгосп
ницю, і комсомольського праців
ника, і керівника установи,

Галина Тумаш, яку за успіхи у 
змаганні і за активну участь в гро
мадському житті нагороджено 
значком ЦК ВЛКСМ «Золотий ко
лос», — працює трактористкою в 
колгоспі імені XX з’їзду КПРС Кі
ровоградського району. Михайло 
Пащенко, якого за активну роботу 
в комсомолі нагороджено знач
ком ЦК ВЛКСМ, — другий секре
тар Олександрійського райкому 
комсомолу.

Почесними грамотами ЦК ВЛКСМ 
відзначено:

С. Дубиненка, начальника штабу 
«КП» колгоспу імені Ульянова; 
О. Кобця, начальника штабу «КП» 
Кіровоградського заводу «Черво
на зірка»; В. Шаповалову, інспек
тора дитячої кімнати міліції м. Зна-

КОМСОМОЛОМ ВІДЗНАЧЕНІ 
м’янки; комсомольсько-молодіжні 
колективи молочно-товарних ферм 
колгоспу імені К. Маркса Мало- 
висківського району, колгоспів 
імені Кірова та «Правда» Знам’ян- 
ського району; комсомольську ор
ганізацію колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельського ра
йону.

Велику групу передовиків і ряд 
комсомольсько-молодіжних колек
тивів за високі виробничі показ
ники і за активну роботу в комсо
молі нагороджено Грамотами ЦК 
ЛКСМ України.

22 квітня, в день народження 
В. І. Леніна, нагороджені з’їхалися 
до Кіровограда. Вони пішли до 
пам’ятника В. І. Леніну. До під
ніжжя лягли букети.

Потім секретар обкому комсо
молу М. Сиротюк, тепло поздоро
вивши передовиків, вручив їм на
городи.

— Першими в районі сказали 
своє комсомольське слово стар
шокласники Перегонівсякої се
редньої школи, — повідомляє 
перший секретар Голованівсь- 
кого райкому ЛКСМУ Тамара 
ВЛАСЮК. — В місцевому кол
госпі імені Кірова вони допо
могли закласти фруктовий сад. 
На їх рахунку — вже понад 
3000 яблунь, груш, черешень. 
Робітники Голованівського рай- 
відділення «Сільгосптехніки», 
медпрацівники районної лікар
ні, школярі Голованівська роз
чистили старий парк і посадили 
нові алеї. Там — липи, ясени, 
каштани, ялини. А поряд — 
квітники. Парк названо «Ком
сомолець».

ВІЛЬШАНКА. Повідомлення 
од нашого громадського корес
пондента В. ВОЛ ОН ЦЯ.

— Спеціальний ударний загій 
створено в колгоспі села Кал- 
мазово Вільшанського району. 
Юнаки та дівчата садять фрук
товий сад та парк над ставом, 
що коло міжрайонного піонер
ського табору. Саджанці 
лодим
ЮТЬ г----------j
центру. На шляхи району виї
хали вільшанські шкод ярі. 
1300 берез, кленів, ясенів з’яви
лось обабіч дороги, що веде до 
Підгородньої. А молодь Ио- 
енпівки (групьомсорг Леонід 
Гага) записала на свій рахунок 
800 декоративних дерев, які по
саджені на вулицях села.

мо- 
колгоспникам доставая- 

комсомольці районного

РАПОРТУЮТЬ
ЮНІ ' ,
День напрочуд теплий. Пахне абрикосовим цвітом. 

І здається, що й сонцем пахне.
Кіровоград, який в буремний 1917 рік слухав по

сланців Леніна — кронштадтських матросів-більшовп- 
ків Агапова і Баранова, Кіровоград, який не разоще- 
тинювався багнетами, захищаючи здобутки Револю
ції, сьогодні, 21 квітня, в переддень 98-ї річниці від 
дня народження дорогого Володимира Ілліча Леніна, 
вслухається в звук піонерського горна і в дріб ба
рабана.

Центральна площа міста — площа імені Кірова 
багряніє від знамен і піонерських галстуків. То акти
вісти піонерських дружин міста зібралися на лінійку, 
присвячену дню народження В. І. Леніна і підведен
ню підсумків першого етапу республіканського зма
гання.

Вишикувавшись у колони, внуки і правнуки Ілліча 
направляються в парк його імені. Перед пам’ятником 
завмирають в пошані. До підніжжя лягають квіти. 
Дзвінкоголосі голови піонерських дружин шкіл ра
портують голові міського піонерського штабу Сергію 
Онищецку про зроблене і вручають свої звіти-да- 
рунки. У піонерів першої ніколи — це біографічні на
риси про соратників В. І. Леніна Р. С. Землячку, І. В. 
Бабушкіна, Камо, у піонерів школи № 22 — альбом, 
що розповідає про життя і діяльність Ф. Е. Дзер- 
жинського, М. 1. Калініна, С. М. Кірова, Н. К. Круп-
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ської. Юні ленінці з двадцять другої школи принесли 
фонотеку '«Улюблені пісні Ілліча», шестикласники 
чотирнадцятої — макет «Ленін серед дітей»...

Прийнявши рапорт від голови міського піонерсько
го штабу, перший секретар міськкому комсомолу 
А. Ніцой виголошує коротку промову, знайомить з 
підсумками першого етапу змагання. Переможцям — 
піонерським дружинам школп-інтернату № 1 і шко
ли № 31 він вручає грамоти обкому комсомолу, а 
дружинам двадцять шостої, тридцять четвертої та 
деяких інших шкіл — за активну участь у змаган
ні — грамоти міськкому комсомолу.

На лінійці під схвальні оплески присутніх секретар 
міськкому комсомолу вручив комсомольський квиток 
голові міського піонерського штабу семикласнику 
тридцять четвертої школи Сергію Оннщенку.

Перед учасниками лінійки зі спогадами виступили 
ветерани революційних подій тт. Тсрьошин та Жур- 
бинський. Вони вручили головам рад дружин завдан
ня на другий етап змагання, присвяченого 50-річчю 
Ленінського комсомолу.

Тільки-но червоногалстучна колона піонерських 
активістів відійшла, як незабаром з’явилася друга. 
То йшли з рапортом школярі школи № 27.

І так не лише в Кіровограді. Повсюди у 
селах області в ці дві йдуть до Ілліча юні 
том про славні звершення, з клятвою на 
справі Леніна, справі Революції.

НАКАЗ
Міністра оборони СРСР

20 квітня 1968 р. № 88 м. Москва

ПРО ПРИЗОВ У 1968 РОЦІ НА ДІЙСНУ 
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 1 ЗВІЛЬНЕННЯ 

ІЗ ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ 

СЛУЖБИ
Відповідно до Закону СРСР «Про загальний військовий 

обов’язок» і Указу Президії Верховної Ради СРСР від 
24 жовтня 1967 р. про порядок введении в дію Закону СРСР 
«Про загальний військовий обов'язок» наказую:

1. Призвати в 1968 році на дійсну військову службу в Ра
дянську Армію, Військово-Морський Флот, у прикордонні та 
внутрішні війська громадян 1919 і 1950 років народження, іцо 
не мають нрава на відстрочку від призову, а також грома
дян старших призовних віків, яким закінчились відстрочки 
від призову на дійсну військову службу.

Призов провести у. травні-червні і в листопаді-грудні, як 
передбачено ст. 23 Закону СРСР «Про загальний військовий 
обов’язок».

2. Звільнити з рядів Радянської Армії, Військово-Морсько
го Флоту, прикордонних і внутрішніх військ у запас в трав
ні-червні і в листопаді-грудні 1958 року відповідну кількість 
солдатів, матросів, сержантів і старшин, призваних на дійе- 
ну військову службу в 1964 і 1965 роках, а також частково 
солдатів і сержантів, призваних у 1966 році.

3. Командирам частин і кораблів, начальникам установ і 
закладів, виходячи з тривалості перебування на дійсній вій
ськовій службі солдатів, матросів, сержантів і старшин, які 
підлягають звільненню у 1968 році, а також кількості при
зовників. які прибувають на комплектування частин, кораб
лів, установ і закладів, визначити, хто з військовослужбов
ців буде звільнений у травні-червні і в листопаді-грудні 
1968 р.

4. Наказ оголосити в усіх ротах, батареях, ескадрильях і 
на кораблях.

Міністр оборони СРСР, 
Маршал Радянського Союзу А. ГРЕЧКО.

У РАДІ МІНІСТРІВ СРСР
містах і 
з рапор- 
вірність

Рада Міністрів СРСР постановила перенести в 1968 
році дні відпочинку з неділі 5 травня на п’ятницю 
З травня і з неділі І2 травня на п’ятницю 10 травня.

'.-■де.-------- ----------------- Є-?—-- - -=-і —

0 У семикласника школи № 34 Сергія ОННІЦЕНКА 
свято — йому вручили комсомольський квиток. Радіють 
за свого ровесника Люда СИЧУК та Світлина ЄРУСА
ЛИМСЬКА.

♦
0 Червоногалстучне плем’я прийшло з рапортом до 

Ілліча.
Фото В. КОВПАКА.
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Це Микола СОКУРЕНКО. В Маловисківському
райоб’еднанні «Сільгосптехніка» він здобув про- пп nRHIHV ЖИТИ 

: фесію механізатора, а нині ще одну — подія. Бо ии л піп. /і\ її
*1 хоче ходити біля вільної землі справжнім ГОСПО- ОСМПІА гтіллгііттл

дарем, віддати їй увесь жар палкого комсомоли- 1U ÖEMJllU JliUbUlH... 
1 ського серця. (Фото зліва).

Фото В. ФЕДОРОВА.

...СВОБОДИ ВОГНЕМ
Мітинг в одній з частин народних збройних сил

у Південному В’єтнамі. Бійці, натхнені успішнії^ • НЕПОГАСНО ГОРІ ГИ...
наступом Армії Визволення, висловлюють свою 
рішимість домогтися повної і остаточної перемоги. •’

УКРАЇНАМОЯ...
ВІНОК ІЛЛІЧУ

ЗАПОРІЖЖЯ. «Наш по
дарунок в день народ
ження Ілліча» — лід та
ким девізом змагалися 
молоді електрометалур- 
ги заводу «Дніпроспец- 
сталь» за право поклас
ти в день народження 
вождя революції вінок 
до Мавзолею В. І. Ле
ніна.

Це змагання, розпоча
те з ініціативи комсо
мольців заводу п'ять ро
ків тому, стало традицій
ним. Нині переможцями 
вийшли сталевар Е. Ва- 
сильчишин, прокатник 
Є. Галєєв, калібруваль
ник В. Євтушенко, крано
вий машиніст термічного 
цеху С. Яковець та інші.

ПЕРЕСЕЛЕНЦІ 
З МОЛДАВІЇ

КИЇВ. Чотири нових 
сорти сільськогосподар
ських культур, створені 
селекціонерами братньої 
Молдавії, вперше вихо
дять на поля України. 
Один з новосельців — 
квасоля «Кишинівська 
штамбова-1». Середній 
урожай її за час випро
бування перевищив 19 
центнерів з гектара. Це 
на 2,2 центнера більше, 
ніж дає раніше пошире
ний сорт «Дніпровська 
бомба».

Серед овочевих куль
тур виділяються кабачки 
«Соте». Кожний гектар їх 
посіву дає 569 центнерів 
плодів — на 72 центнери 
більше, ніж районований 
раніше сорт «Грибов- 
ські-37».

Добре сприйняли умо
ви виростання на Мико- 
лаївщині і Полтавщині 
перець солодкий «Ново- 
гогошари», а в Одеській 
і Запорізькій областях — 
соя «Біруїнца-1 2».

ГАЗЕТА — РЕЛІКВІЯ

МЕНА, Чернігівської 
області. Краєзнавчий му
зей, створений тут енту
зіастами, збагатився цін
ним експонатом, який 
знайдено на горищі од
ного з старовинних бу
динків. Це газета «Прав
да» № 26 за 7 квітня 
1917 року. За підписом 
«Н. Ленін» в номері на
друковано статтю «Про 
завдання пролетаріату в 
даній революції», широ
ко відому як «Квітневі 
тези».

(РАТАУ).

ПОЗИЦІЯ? 
НАСТУПАЛЬНА!

Учні Знам’янського сільськогоспо
дарського технікуму готуються ГІДНО 
зустріти комсомольські іменини.

Свої накреслення до 50-річчя 
ВЛК.СМ має кожна комсомольська 
група. Звичайно, найкращим пода
рунком Вітчизні буде відмінна ус
пішність. Про це не забувають учні 
агрономічного відділу 3-го курсу та 
планового відділу 2-го курсу (секре
тарі комсомольських організацій 
С. Ковтун, М. Іщенко, О. Крехівська 
та В. Гарбуз). Вони мають найвищу 
успішність в технікумі.

Наш колектив — майже повністю 
комсомольський. Лише 7 учнів закла
ду готуються до вступу в Спілку. 
Вони одержали громадські доручен
ня, вивчають історію комсомолу. Та 
й переважна більшість комсомольців 
у нас мають громадські доручення і 
сумлінно їх виконують. Це не зава
жає їм успішно навчатися. Одна з 
кр. щих учениць технікуму Віра Бой. 
ко очолює штаб «Комсомольського 

’прожектора», учень 1 курсу Віктор 
Сербія — секретар комсомольської 
організації групи, член комітету 
ЛКСМУ технікуму, він же очолює 
клуб політичної інформації. Активну 
участь в громадському житті техніку
му беруть учні Андрій Олійник, Ана
толій Безпалий, Вікторія Арцебаше- 
ва, Володимир Медведєв, Галина 
Форостяна, Станіслав Яровий, Віктор 
Ротних та багато інших.

Дирекція технікуму та партійна ор
ганізація багато роблять у справі 
розвитку учнівського самоуправління. 
Досить згадати наші комсомольські 
лінійки, які проводяться регулярно, 
по суботах. На них вирішуються всі 
питання комсомольського життя.

1 Комсомольські організації груп та комі

тет ЛКСМУ розглядають найрізноманітніші 
питання навчання, дисципліни та побуту 
учнів. Більше половини вихованців живуть 
у гуртожитках, колективи яких очолюють 
самі учні. Зараз обов’язки комендантів на 
громадських засадах виконують Анатолій 
Гайдамака та Андрій Ярема. Існує рада 
іуртожнтку, яка влаштовує перевірки сані
тарного та культурного стану, підводить 
підсумки соціалістичного змагання.

В технікумі значно пожвавилась 
культурно-виховна робота. Щосубо
ти організовуються цікаві вечори від
починку. Зараз триває конкурс учбо
вих груп на звання чемпіона техніку
му 1968 року в «Клубі веселих і ви
нахідливих». Вже перші змагання 
свідчать про високу активність бага
тьох груп. Вперше в технікумі прове
дено веселе «Свято сміху».

Учні технікуму організовують бага
то інших корисних справ. Учасники 
художньої самодіяльності готуються 
до виступів перед трудівниками кол
госпних ланів. Провадиться велика 
робота по приведенню в зразковий 
стан території учбового закладу.

В. БОГУСЛАВСЬКИЙ, 
викладач Знам’янської о сіль
ськогосподарського технікуму, 
секретар комітету ЛКСМУ.

ПІДСУМОВУЄ
ВЛЛСІВКА

В ЮВІЛЕЙНІЙ КНИЗІ ПОШАНИ 
кремгесівських 

комсомольців — 
ЧОТИРИ ІМЕНІ

Комсомольці Власівського 'заводу 
залізобетонних конструкцій і виробів 
одні з перших звернулися до молоді 
Кремлівського району з закликом 
широко розгорнути соціалістичне зма
гання на честь ювілею Ленінського 
комсомолу.

На заводі створено 10 комсомоль
сько-молодіжних бригад. Вони вн-

борюють право називатися іменем 
50-річчя ВЛКСМ. Активно розгорну
лось і змагання серед молоді за зван
ня «Кращий молодий виробничник 
своєї професії».

Нещодавно на заводі відкрили 
«Книгу комсомольської слави». Пер
шою комсомолкою, чиє ім’я занесено 
в книгу, була електронамотувальннця 
студентка-заочниця Дніпропетров
ського інженерно-будівельного інсти
туту депутат міської Ради, член це
хового комітету Раїса Чалик. 
Сьогодні вже поряд з її ім’ям можна 
прочитати імена комсомольців 
В. Слабка, Р. Кириленка та В. Ве
реди.

Після засідання заводського комі
тету комсомолу проведено комсо
мольські збори, на яких було підве
дено підсумки змагання. Звання кра
щого молодого виробничника удос
тоєні слюсар цеху № 2 Є. Варакін, 
арматурниця цього цеху В. Ткачен
ко, бетонниця О. Кривенко, лаборант
ка-"?. Хабібуліна та інженер техноло
гічного відділу В. Кушнір. вру
чено перехідні червоні мандати.

Серед комсомольсько-молодіжних 
бригад найпомітнішого успіху до
сяглії бригада бетонників комуніс
та О. Алексеева, яка трудиться на ви
готовленні плит ПНС-1, та- бригада 
арматурників, очолювана С. Шкура- 
товнм. їм вручено перехідні вимпели. 
Комсомольська група цеху № 3, де 
групкомсоргом В. Григоренко, вибо
рола першість у змаганні цехових 
комсомольських груп.

Річні зобов’язання комсомольці за
воду сподіваються виконати до юві
лею Спілки.

Н. КЛЬОВАНА.

СоХ <гес"к’1глУ‘’"»’лЄф“°™ ...НАРОДАМ НА ДРУЖБУ 

ст Фото А. лбрлмочкіна. ПРАВИЦЮ ДАВАТЬ...
(ЛПН).

НОВИНИ

ВІД РЕФЕРАТУ 
—ДО ЛЕКЦІЇ
Закінчується навчальний рік 

в системі політичної освіти. 
Підсумком його для слухачів 
вечірнього університету марк- 
ензму-ленінізму при Кірово
градському міськкомі партії 
стала науково-теорети ч н а 
конференція «Комуністична 
партія України — бойовий за
гін КПРС в боротьбі за пе
ремогу соціалістичної рево
люції на Україні, за побудову 
соціалізму і комунізму».

З доповідями і повідомлен
нями «В. І. Ленін і боротьба 
за перемогу Радянської влади 
на Україні», «Проти буржу
азної фальсифікації історії 
більшовицьких організацій в 
період боротьби за встанов
лення Радянської влади на 
Україні», «Боротьба партійних 
організацій України за здійс
нення ленінського плану соці
алістичної індустріалізац і ї 
країни», «Діяльність КП Ук
раїни по підвищенню добро
буту радянського народу» та 
іншими виступили слухачі 
першого та другого курсів іс
торичного відділення пропа
гандистського факультету.

ЩО СКАЗАТИ 
МОЛОДІ?
В Ульяновці відбувся семі

нар молодих лекторів, які ма
ють сказати вагоме слово сво
єму ровесникові напередодні 
ювілею Спілки. З учасниками 
семінару про військово-патріо
тичне виховання вів розмову 
офіцер військкомату В. Агей- 
кін. Секретар райкому ЛКСМУ 
В. Давидяк розповів про зав
дання молоді району по підго
товці до святкування 50-річчя 
комсомолу. Чимало корисного 
використають комсомольські 
активісти, прослухавши ке
рівника районного товариства 
«Знання» Т. Кнзиму, лектора 
райкому партії В. Черниша 
та інших.

СЛУХАЄМ ІЛЛІЧА

...о ч>иіикиресіюндент /І.
Дібровний зронив цей знімок... Він міг його 
зробити в будь-якому куточку орденоносної 
КІровоградщини. де молодь ,де ло сонця до 

ясної мети, кохається з весняним цвітом

-І ВЕСНАМ СМІЯТИСЬ,
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ЛЕНІНСЬКІ ДНІ 
у ПОЛЬЩІ■ ... ___

\ Урочисто Відзначають у Народній Польщі 98-v 
“річницю з ДНЯ народження Володимира Ітича 

Леніна, яка збігається з 23-ю річницею підписання 
договору про Дружбу співробітництво і взаємну 
допомогу між ПНР і СРСР. •

у Катовіцькому воєводстві ленінські дні підкоп 
лися концертом лауреатів всепольських конкурсів 
иа краще виконання радянської пісні і конкурсом 
читців. У Катовіце відкрито виставку «Ленін у 
Польщі» і виставку книг російської та радянської 
літератури.

Лектори Товариства польсько-радянської друж
би виступають з доповідями на тему «Ленін і 
незалежність Польщі». На шахті імені В. І. Лені
на у Сілезії в урочистій обстановці відкрито 
пам’ятник великому вождю міжнародного- проле
таріату.

Тисячі вечорів та урочистих засідань, концертів 
і виставок, зустрічей з ветеранами революційного 
руху, з авторами книг про Леніна і перекладачами 
його творів проходять тепер у містах Народної 
Польщі.

Багатолюдно у ці дні в музеях В. І. Леніна у 
Варшаві, Кракові і Пороніні. На екранах кіно
театрів демонструються фільми, присвячені вели
кому революціонеру.

20 квітня ввечері в Польському театрі у Варшаві 
відбувся урочистий концерт, присвячений 98-й річ
ниці з ДНЯ народження В. І. Леніна. 21 квітня в 
Пороніні, де жив і працював у 1912—14 рр. Воло
димир Ілліч, відбувся багатотисячний мітинг тру
дящих Краківського воєводства.

(ТАРС).

РЕДАКЦІЯ ОДЕРЖАЛА ВІДПОВІДЬ
Молодь з радгоспу імені Рози Люксембург в листі 

до редакції скаржилася на занедбаність роботи в 
клубі.

На наше прохання цим питанням зайнявся Бобри- 
нецький райком комсомолу. Як повідомив секретар 
райкому В. Кришевич, для розгляду скарги до рад
госпу виїжджав інструктор райкому ЛКСМУ. Лист 
молоді про незадовільну роботу клубу було обгово
рено на комсомольських зборах, на яких були при
сутні також директор радгоспу О. К. Натягайло і сек
ретар парторганізації А. П. Бобришез. Факти, викла
дені в листі, підтвердилися. Завідуючого клубом 
А. С. Августа з роботи розраховано.

-------• ФОТОКОНКУРС

РОЗКАЖИ ПРО 
КОРЧАГІНЦІВ

Обком комсомолу Прий
няв постанову про прове
дення ФОТОКОНКУРСУ, 
присвяченого 50 - р і ч ч ю 

ЛКСМ і 100-річчю від дня 
народження В. 1. Леніна.

До участі в конкурсі за
прошуються фотолюбителі і 
фотожурналісти.

На фотоконкурс прий
маються документальні, ре- 
портажні, жанрові, портрет
ні та інші чорно-білі і ко
льорові фотографії, а також 
фотонариси і кольорові діа
позитиви, що розповідають 
про видатні успіхи, бойові 
подвиги, багатогранне жит
тя комсомолу Кіровоград- 
щини за 50 років Радянської 
влади.

Затверджено жюрі об
ласного конкурсу.

150 кращих фоторобіт де
монструватимуться на ви
ставці, яка відкриється в 
листопаді 1968 року в місті 
Кіровограді.

Для відзначення авторів 
кращих робіт встановлено:

ДИПЛОМ 1 СТУПЕНЯ І 
ГРОШОВУ ПРЕМІЮ — 100 
КАРБОВАНЦІВ; ч

ДИПЛОМИ II СТУПЕНЯ І 
ПРЕМІЇ ПО 50 КАРБОВАН
ЦІВ;

ДИПЛОМИ III СТУПЕНЯ І 
ПРЕМІЇ ПО 25 КАРБОВАН
ЦІВ;

П’ЯТЬ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ 
ПРЕМІЙ ПО 10 КАРБОВАН
ЦІВ.

На фотоконкурс знімки слід 
надсилати розміром від 24 у30 
до 50 у 60 сантиметрів І по одно
му контрольному відбитку роз
міром не менше 13у18 санти
метрів. Роботи надсилати на 
адресу: Кіровоград. обком
ЛКСМУ, на фотоконкурс.

Кращі фотознімки будуть 
друкуватися на сторінках 

І газети «Молодий комунар».

(Продовження. Початок в газеті 
за 18 квітня).

Він володів майже безпомилковою ін- 
туіцією в оцінці тієї чи іншої особи. Він 
чітко бачив не тільки соціальну позицію, 
яку ця особа займала в даний момент, 
але і передбачав, куди вона заведе в 
майбутньому. Його критичні нападки
могли здатися спочатку не заслуженими, 
але минав час і ставало ясно, що Маркс 
був правий.
М АРКС якось сказав: «Я входжу в друж- 

бу лише з дуже не багатьма, але 
зате дорожу нею». Справжніх, вірних 
друзів у нього дійсно було небагато. 
Але зате які це були кришталево чисті 
і віддані справі пролетаріату людиі — 
Більгельм Вольф, Йозеф Вейдемеєр, 
Вільгельм Лібкнехт, Георг Веєрт.

Серед них виключне місце належало 
Фрідріху Енгельсу, який був не просто 
другом Маркса, а його «другим я» (так 
сам Маркс якось відрекомендував Ен
гельса).

Перша їхня зустріч відбулася ще в листо
паді 1842 року, коли Енгельс, направляючись 
в Англію, наніс візит редактору «Рейнської 
газети». Справжнього знайомства тоді ще не 
вийшло. Вони зустрілись знову через два ро
ки в Парижі і з радістю виявили, що обоє різ
ними шляхами прийшли до однакових в прин
ципі поглядів на розвиток суспільства.

Якось перетнувшись, їхні шляхи з того ча
су йшли поряд аж до самої смерті Маркса.

Енгельс завжди скромно тримався в тіні, 
вважаючи грати «другу скрипку» після Марк
са, але сам Маркс якось написав в листі до 
Енгельса: «Ти знаєш, що, по-перше, в мене 
все приходить пізно, і що, по-друге, я завжди 
йду по твоїх стопах».

1 насправді, Енгельс трохи раніше Маркса 
звернувся до утопічного комунізму і раніше 
почал займатися критикою англійської полі
тичної економії. «По стопах» Енгельса став 
цікавитись досягненнями суспільних наук.

„ТРУДИТИСЬ 
для 
ЛЮДСТВА“

р ОЗМОВА ПОЧАЛАСЯ 
д навколо двох учнів
ських робіт, густо змаще
них золотистою фарбою.

— Ви тільки погляньте, 
— констатувала методист 
Будинку піонерів Людми
ла Білобородова* — 
Скільки душі вкладено в 
ці скульптури!

Дійсно, помітно кропіт- 
ке старання дитячих рук 
при виготовленні скульп
тури воїна, бюста... Ста
вимо три крапки, бо не
легко зрозуміти, кого зо
бражено. Одні доводили, 
що це — Тарас Шевчен
ко, інші — пізнавали Мак
сима Горького. Та справа 
не в цьому. Обом скульп
турам бракує дотримання 
елементарних технічних 
норм, пропорцій. У воїна, 
наприклад, праве плече 
майже вдвічі ширше за 
ліве... І все ж помітно, 
що виконавець не по
збавлений мистецького 
хисту. При розумному 
навчанні з хлопця може 
вийти майстер.

При розумному навчан
ні... Районні Будинки піо
нерів якраз і мають бути 
тим основним методич
ним центром, який не ли
ше корегує, а й спрямо
вує всю гурткову роботу 
шкіл району. Йдеться про 
ділову допомогу здібним 
учням.

При Бобринецькому Бу
динку піонерів працює 
близько десятка гуртків: 
образотворчий, ракето- 
модельний, хореографіч- 
ний тощо. Є й наслідки. В 
£дній з кімнат стінку при
крашають вишивки, в ін
шій — моделі літаків, ра
кет. Одним словом, за
няття відбуваються згід
но продуманого плану.

Здавалося б, все га
разд. На перший погляд. 
Бо насправді Будинок піо
нері ще не став мето
дичним центром у район
ному масштабі. Як не 
прикро, але ніде правди 
діти: керівники гуртків

ЯКІ ТАМ
ІСКРИ?..
ПРО ТЕ, ЯК БУДИНОК ПІОНЕРІВ 

ПРИГОЛУБЛЮЄ СИВУ ПАВУТИНУ

при Будинку піонерів 
жодного разу не виїздили 
і не збираються виїздити 
в сільські школи. Чому? 
Адже їх прямий обов я- 
зок надавати практичну 
допомогу школярам. Ми 
розуміємо всю склад
ність відряджень. І керів
ник танцювального гуртка 
Л. М. Козляр, і образо
творчого — В. Ф. Волен- 
ко мають основну робо
ту. До Будинку піонерів 
приходять лише на свої 
години. Ну, як ти відір
вешся від райцентру для 
поїздки в село? Але ди
вує інше. Чому в такому 
випадку не плануються і 
не проводяться семінари 
керівників гуртків з шкіл 
району? Чому так мало 
охоплено гуртковою ро
ботою учнів більшості 
шкіл Бобринця?

Факти не на боці ди
ректора Будинку І. А. 
Гребенюк. Тут навіть не 
введено в систему «День 
відкритих дверей», день, 
який зміг би залучити ба
гатьох хлопчиків і дівча
ток до цікавих справ.

На запитання «Чому так 
виходить?» Людмила Біло- 
бородова відповідає май
же ображено:

— Ні, ні! Ми проводили 
дні відкритих дверей...

Проводили. За останній 
час двічі. У вересні і на 
початку січня. Мало і без
системно. Та й то ці «дні» 
носили більш парадний 
характер.

Не все гаразд в Будин-

ку піонерів і з предмет
ними гуртками, досі не 

закінчено обладнання кім
нати бойової та трудової 
слави. В кімнатах якось 
непривітно. Затхле повіт
ря,погнуті горни, абияк 
підвішені гардини і фі
ранки. Просто не вірить- 
ся, що поріг піонерської 
святині щодня переступа
ють дівчата, жінки... Куди 
ліпший порядок, урочис
тість в піонерських кімна
тах будь-якої бобринець- 
кої школи!

Чи бачать в райкомі 
комсомолу оте бліде по
лум’я районного Будинку 
піонерів? Так, бачать. Але 
«скромність» заважає 
втрутитися, допомогти 
відшукати працівникам 
Будинку вірний напрямок 
у роботі.

— А ми вирішили, щоб 
спершу Будинок піонерів 
заслухали на раді райвно, 
а тоді вже і ми щось при
думаємо...

Це дослівне виправдан
ня Василя Рожкова, заві
дуючого шкільним відді
лом райкому комсомолу.

Що ж, Василю, райвно 
розбирало це питання. 
Вказувало на цілий ряд 
недоліків... Але ж досі 
від отого блідого вогнику 
не злітають іскри.

М. КРАВЦОВА, 
інструктор відділу 
студентської та шкіль
ної молоді обкому 
комсомолу.

К. Ліаркс. 1861 рік.

ДЕМАГОГІЧНЕ використання револю
ційних лозунгів для прикриття его

їстичних цілей Маркс вважав важким 
злочином проти справи пролетаріату. 
Він смертельно ненавидів фальшивий 
блиск фанфаронствуючих політиканів, 
які люблять одягати свою бездарність 
у пишні фрази, зафарбовані в рожеві і 
червоні кольори. За всім цим Маркс 
безпомилково розпізнавав бідність і ли
цемірне філістерство.

Філістери не пробачали Марксу його би
чуюче перо, вони на протязі всього його жит
тя намагались мстити йому плітками, цькуван
ням, брудними вигадками, а якщо цс не до
помагало, то замовчуванням його творів. 1 все 
ж, незважаючи на всі тяжкі випробування, 
Маркс з гордістю міг сказати, що ніколи не 
поступайся філістерству ні в чому, не був у 
нього «під п’ятою» і завжди був готовий да

ти йому бій. «Так наперекір всьому, всьому, — 
писав він п одному із листів. — девіз «філісте
ри Ідуть на мене» завжди буде для нас кра
ще девізу «під п’ятою філістера»,

Маркс був однаково нещадний як до 
філістерства в політиці, так і до філіс- 
терства в науці.

Самого Маркса можна з повним пра
вом назвати втіленням шукаючої науко
вої думки. Творче мислення було для 
нього найбільшою життєвою насолодою. 
І він завжди дуже страждав, коли що- 
небудь відривало його від наукової пра
ці. Навіть виснажливі, неймовірні болі 

від частих карбункулів і 
жорстоких приступів хворо
би печінки йшли не в раху
нок з тими стражданнями, 
які він при цьому відчував 
від вимушеної бездіяль
ності.

Наукова добропорядність 
Маркса була не тільки без-

Але фактом залишається також і те, 
що там, де Енгельс залишав геніальні 
начерки, Маркс залишав праці, що скла
дають епоху. У кожного з них був свій 
стиль, свої неповторні своєрідні здіб
ності, своє коло наукових інтересів. Але 
при цьому їхня духовна близькість з ро
ками настільки зростала, що вони зов
сім не могли обходитись один без одно
го. Без поради з Енгельсом Маркс не 
зробив в* лондонський період життя 
жодного практичного кроку, не надру
кував жодної праці. Думка Енгельса бу
ла для нього важливіша, ніж думка ці
лого світу.

Маркс міг з філософським спокоєм 
зносити злісні нападки на нього продаж
них писак, не удостоюючи їх відповіддю 
у відповідності з гордими словами Дан
те: «Крокуй своєю дорогою і хай люди 
говорять що завгодно», — але якщо 
справа торкалась честі Енгельса, Маркс 
відразу вступав до бою: тут від нього 
не можна було чекати помилування.

доганною, але навіть, як 
здавалось Енгельсу, надмір
ною. Енгельс, сам добропо
рядний в науковій праці, не 
раз виходив із себе від 
скрупульозності Маркса, 
який не бажав надрукувати 
жодної фрази, яку він не міг 
би довести десятком різних 
доказів.

Великий мислитель поєд
нувався в Марксові з вели
ким критиком, а цього кри
тика він повертав перш за 
все проти себе самого. 
«...Мені притаманна, — як 
зізнавався Маркс, — та 
властивість, що, якщо я ба
чу що-небудь уже написане 
мною місяць тому, то воно 
мене вже не влаштовує, і я 
знову все повністю пере
робляю».

Підготовчі рукописи до 
«Капіталу» показують, що 
основні ідеї Першого тому 
(та й наступних) були знай
дені і цикладені Марксом 

. уже в 1857—1858 роках, але 
минуло десять років напру
женої праці, поки цей том 
був нарешті відісланий у 
видавництво.

того часу (1867 рік) 
інші томи, включаючи «іс
торичну частину», тобто 

«Теорії додаткової вартості», були в та
кій готовності, що сам Маркс розрахо
вував завершити свою роботу максимум 
протягом року. Він так і не зміг завер
шити її до самої смерті (підготовка до 
друку другого і третього томів «Капіта
лу» лягла на плечі Енгельса): виявилось, 
перш за все, що для одного з розділів 
треба познайомитися з російськими ма
теріалами, і Маркс сів за вивчення ро
сійської мови.

Він взагалі не вважав себе правим 
висловлюватись по якому-небудь питан
ню, поки не проштудіював досконально 
всю літературу, яка відносилась сюди, 
незалежно від «кап'бру» авторів.

І/ АПІТАЛ» — воістину безприкладна 
99 праця, титанічна уже тільки по ши
роті охоплення матеріалу, адже в ньому 
синтезована вся історія економічної (і 
не тільки економічної) думки в усіх 
формах і виявленнях. Вона є безприк
ладною і тому, що о ній вперше була 
розкрита логіка руху капіталістичного 
способу виробництва до своєї немину
чої загибелі.» Генріх ВОЛКОВ.

(Закінчення в наступному номері).
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ти боротьбу 
темпі, вона

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» 
орган Кировоградского 

обкома ЛКСМУ 
г. ^ировоград.

ка С. Смирнова. (М). 21.-15 — 
«Добрий день, зелені Карпати*. 
Телефільм. (К). 22.05 — Літера
турна вітальня. (К).

(Кіровоград). 11.30 —
Дроздобород» — ху- 
фільм. (Кіровоград). 
Кіровоградські вісті. 

Оголошення. (КІроію-

<1 БЛРАДА «ДИНАМО» провела 
” першість з кульової стрільби на 
приз імені Героя Радянського Союзу 
О. Жежері. Змагання проводились із 
заліком окремо серед колективів і груп 
фізкультури. 85 дннамівців вийшли 
на вогневий рубіж. З самого початку 
лідерство захопили стрільці колективу 
фізкультури управління охорони гро
мадського порядку та групи фізкуль
тури Олександрівського райвідділу 
міліції і до кінця нікому 1-им не пос
тупились. Командам - переможцям 
вручено дипломи та перехідні вимпе-

КОРОТЕНЬКА РОЗПОВІДЬ 
З БАДЬОРИМ ПОЧАТКОМ 

І СУМНИМ КІНЦЕМ

ли. Чемпіонам товариства з окремих 
вправ Є. Нестеркову, О. Берест, 
В. Шаблію, В. Ларіонову, П. Сухору- 
ковій, Н. Карпенко вручено свідоцт
ва і значки.

І ось переді мною підсумкові протоколи 
суддівської колегії. Серед переможців в 
особистому заліку не знаходжу жодного 
спортсмена з районів. На це дає відповідь 
інша графа. Деякі спортсмени з Олександ
рійського, Голованівського районів, стріля
ючи з револьвера, вибили із 100 можли
вих по 7—10 очок. Здавалося б, що пра
цівники міліції повинні влучніше стріляти 
з особистої зброї. Є своєрідні «рекорди» і 
в стрільбі з пістолета, гвинтівки, 137, 139 — 
таку кількість очок із 300 вибили деякі 
стрільці. Таких «рекордсменів» 
знайти в командах Знам’янського, Голова
нівського. Вільшанського га інших районів. 
Тож і не дивно, що ці команди зайняли 
відповідно 21 19 і ІЗ місця.

Результативність учасників змагань низь
ка. Лише В. Шаблій та О. Берест вико
нали норму першого спортивного розря
ду. Дехто намагається виправдатись, за
являючи. що в командах мало молоді. Це 
дійсно тлк. Але ж треба її залучати до 
стрільби. Однією з причин низької резуль
тативності слід вважати й ге, що в дея
ких районах не проведено першого етапу 
змагань, а в колективах фізкультури, де 
головами тт, Стояиовський і Чспрасов, 
відвідування стрілецького тпру чомусь 
вважають проблемою. В цих та інших ко
лективах і групах стрілецькі секції не 
працюють, не проводиться тренувань. Є 
тут ще й такі працівники, які не знають 
початкових основ стрільби. Слід, можливо, 
в підрозділах і райвідділах за рахунок 
годин загальнофізнчної підютовки від
вести час для тренувань, проводити в рік 
3—1 змагання. В багатьох колективах 
фізкультури недостатньо стрілецької 
зброї. Все це і стало причиною того, що 
обласні змагання пройшли з низькою ре
зультативністю.

На початку травня в Одесі відбудеться 
зональна першість Укрради «Динамо» з 
кульової стрільби. Що привезуть наші 
збірники з міста над морем, судити важко.

м. КІТРАР, 
заступник голови облради «Динамо».

Відділ веде кандидат 
у майстри спорту 

Г. ДУБІВКА

ЗАВДАННЯ № 6

1. Як відомо, В. І. Ленін 
захоплювався грою в шахи. 
Що ви знаєте про Воіоди- 
мира Ілліча як шахіста? За 
правильну відповідь на за
питання нараховується 5 
очок.

2. В якому році в країні 
було встановлено звання 
«Гросмейстер СРСР». Хто 
перший з радянських шахіс
тів одержав його?

3. В квітні цього року за
кінчився шаховий чемпіонат 
України серед жінок. На
звіть переможця цього тур
ніру.

За правильні відповіді на 
2 і 3 запитання нараховує
ться по 3 очка.

4. Розв’яжіть етюд:

Ві.іі: КрЬ4; Т|]7: І\[4; (3) 
Чорні: Kpf8j Саб; Cß2; (3)

І/ АЖУТЬ, початок — уже половина справи. Але ж як 
**■ важко буває зробити той перший крок, який став 
би початком. Це ми відчули, коли вирішили збудувати 
власними силами комплексне спортивне містечко. 
І не тому, що не хотіли дружно взятися за діло, а 
не могли прийти до однієї думки. Скільки разів зби
рались комітет комсомолу разом з радою колективу 
фізкультури, сперечались, уточнювали і... знову роз
ходились, остаточно нічого не вирішивши. Та коли 
вже домовились, робота на будівництві майданчика

У НАС НІ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОМУ...
закипіла. Знайшлися свої виконроби, майстри, а ро
бочих рук — хоч відбавляй. Кожен робітник заводу 
хотів внести свою частку в спорудження комплексу.

Це було минулого літа. Тепер, коли ми маємо де 
тренуватись і проводити змагання, постало питання 
так налагодити спортивну роботу, щоб комплекс не 
пустував, щоб там кожного дня мірялись силою мо
лоді заводчани. З комітетом комсомолу у нас най
тісніший зв’язок, який встановився ще під час 
будівництва комплексу. Секретар комітету Марія 
Анисимова завжди серед спортсменів, її можна по
бачити з ракеткою в руці чи на волейбольному май

данчику. Члени комітету другорозрядники Петро Гри-

Індекс 01197«БК 02153.

починають і вигра
ють:

За правильну відповідь 
нараховується 3 очка.

ПА ПЕРШІСТЬ ТОВАРИСТВА
Протягом шести днів шахово- 

шашковий клуб кіровоградсько
го парку культури і відпочинку 
імені В. і. Леніна був у розпо
рядженні шахістів обкомів 
профспілки, об’єднаних това
риством «Спартак», Першість 
області серед спартаківців вибо
рювало дев’ять озманд. Най- 
сильнішимн виявилися члени 
профспілки працівників харчо
вої промисловості. На другому 
місці — команда, що пред
ставляла обком профспілки 
працівників державних уста
нов, і на третьому — обкому 
профспілки працівників освіти, 
вищої школи і наукових уста
нов.

В особистому заліку серед 
тих, що змагалися на першій 
дошці, поза конкуренцією був 
кіровоградець Георгій Бугмій. 
Антоніна Славко здобула пер
шість серед жінок. Вона набра
ла 7,5 очка з восьми можливих.

ЗАВДАННЯ № 7

В якому році було 
проведено перший чемпіонат 
Центрального шахового клу
бу СРСР? Назвіть його пе
реможців.

2. Що означає в шахах 
термін «тематичне змаган
ня»?

3. Які системи змагань в 
шахових турнірах ви знає
те?

За правильні відповіді на 
кожне запитання нараховує
ться по 2 очка.

4. Розв’яжіть етюд:

Кре8;
пп. [5; ст5; (5).

Чорні: Крс7; Са7; пп: £7; 
£г6; НЗ; (5).

Білі починають і роблять 
нічию.

За правильну 
нараховується З

Відповіді на 
№ 5, 6 і 7 буде 
но в травні.

Чекаємо листів з розв'я
занням завдань до 10 трав
ня ц. и.

Kh7;

відповідь 
очка.

завдання
надрукова-

ценно та Валерій Кадироз особисто відповідальні за 
спорт. Комсомолець Анатолій Макайда керує секцією 
волейбола. Він же й тренер, бо ж кому, як не йому, 
навчати майстерності спортсменів. Анатолій має пер
ший розряд з цього виду спорту, входить до збірної 
облради ДСТ «Авангард».

Три роки підряд заводські любителі малої ракетки 
утримують першість серед авангардівців міста. За
раз вони теж беруть участь у змаганнях. Думаємо, 
що й цього разу вони будуть першими.

Багато турбот у голови колективу фізкультури Єв
гена Колісниченка. Мабуть, якби у нього не було по
мічників, важко довелося б йому. Зараз він разом з 
активістами зайнятий підготовкою матеріальної спор
тивної бази до літнього сезону. На річці Псьол, що 
в Полтавській області, ремонтується турбаза, споруд
жуються вишки для стрибків у воду, плоти для лю
бителів рибної ловлі, виготовляються водні велоси
педи.

В другий етап вступила заводська спартакіада «За 
труд і довголіття». Робітники заводу змагаються 
13 видів спорту. Вже відбулись поєдинки за шахівни 
цею, закінчили змагання шашкісти. Незабаром ви 
йдуть на вогневий рубіж стрільці.

Весну зустріли радо, бо все є у нас для занять 
спортом на відкритому повітрі. А як надходить зима, 
гірко стає, бо немає де займатись спортом. Не зава
дило б мати заводові спортзал, адже у нас близько 
тисячі молодих робітників.

О. ГОНЧАРОВ, 
інструктор по споргу електромеханічного заводу, 

м. Олександрія.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: редактора — 2-45-00, відпо 
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.

СУПЕРНИКИ «ЗІРКИ»

ЯК СПРАВИ
СТАРІ ЗНАЙОМІ?

«ТАВРІЯ» (СІМФЕРОПОЛЬ}
17 місце в 11 підгрупі — резуль

тат 1967 р. Команду в 1968 р. 
очолює засл, тренер УРСР, май
стер спорту А. Зубрицький, який 
останнім часом працював з 
«Кривбасом» (Кривий Ріг). До 
команди прийшли воротар 

Востров з «Локомотива»

(Вінниця), польові гравці В. За
харов з СКА (Од.), А. Федотов 
з «Уралмашу», молодь. Отже, 
як бачимо, майже псі колективи 
доукомплектувалися, посилили
ті ланки, які були відстаючими, 
і повні бажання поліпшити свої 
показники.

Колектив — автор багатьох куб
кових сенсацій минулого сезону. 
Один за одним 3 колективи ви
щої ліги змушені були скласти 
зброю перед дружними діями 
«Сокола». Команда дійшла до 
напівфіналу Кубка СРСР, де 
програла «Динамо» (ЛІ). Всі 
основні гравці одержали звання 
майстрів спорту. Проте в чем
піонаті «Сокіл» посів скромне 
14 місце. Просто не вистачило

Дебютант минулорічного чем
піонату, який посів торік 15 
місце, в 1968 р., очевидно, дуже 
рано набув бойової форми, ад
же «Авангард» — переможець 
кримського «Проліска» — вес
няного турніру команд класу 
«А». Команда значно оновила 
свій склад. 1. Волков, В. Зіп- 
ченко, 1. Хоткевнч, А. Васін —

Цей колектив минулого сезо
ну мав найкращі показники з 
усіх клубів РРФСР II підгрупи. 
Команду відзначає вміння вес- 

в досить високому 
відмінно підготовле-

спл вести боротьбу на два 
фронти. В 1968 р, обличчя 
команди майже не змінилось. 
Не виступають, правда, більше 
ІО. Богданов, А. Ніколаєв, 
ІО, Марахов, В. Папаєв (він у 
московському «Спартаку»), Но
вачки — молоді гравці А. Ря- 
ховськнй, Г. Демидов (з мос
ковських клубних команд). ОттТГ’ 
лює «Сокіл» протягом останніх 
п’яти років засл, тренер РРФСР 
Б. Яковлев.

вибули. Новачки: воротар
О. Ярошенко і півзахисник 
О. Криворучко з СКЧФ (Сева
стополь), захисник 1. Лесников 
з «Будівельника» (Уфа), В. Пра
вой з «Кузбасу», Б. Єременко і 
М. Мовчан з «Дніпра» (Черка
си), О. Фетисов з «Дпіни» (Ві
тебськ). Старший тренер, як і 
торік, — майстер спорту В. Мо
розов.

на з атлетичного боку. Склад 
рівний в усіх лініях. Трохи ви
діляються В. Татаренко, Є. Що- 
голев, О. Мельников, В. Яні- 
шсвський, О. Голодубов.

Середа, 24 квітня, Перша про
грама. 11.00 — Телефільм «Цирк 
юних» ------------ '
«Король 
дожній 
18.30
18.45 — _..........................  __
град). 18.50 — Телефільм. (Кіро
воград). 19.00 — До 150-річчя з 
дня народження К. Маркса. 
«Великий теоретик і вождь про
летаріату». (М). 19.30 — Між
народна товариська зустріч 'з 
футбола: СРСР — БсльгіяЛ(М). 
В перерві та по закінченню про
грама «Час». (М). 21.45 — До 
50-річчя КП України. «Напере
додні». (Кіровоград). 22.05 —Ху
дожній фільм «Король Дроздо- 
бород». .(Кіровоград).

Друга програма. 11.00 — Те.іе- 
вісті, (К) 11.15 — Телефільм
(К). 11.30 —До 50-річчя ВЛКСМ. 
«Тобі, юність». (Ульяновськ). 
18.30 — Телевісті. (К). 21.-15 - 
Передачі з Києва.

0 ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ

Вівторок, 23 квітня. 17.00 — 
«Спектр». Молодіжна програма. 
(Львів). 17.40 Телезізійні віс
ті. 18,10 — «Очаківські мідії». 
Кінорепортаж. 18.20 — «Бере
жись поїзда». 18.30 — Слуха
чам шкіл основ марксизму-лені- 
нізму. (М). 19.00 — Художній 
фільм «Запам'ятаємо цей день». 
(М). 20.35 Програма «Час». 
(М). 21.15 — І. Шток — «Стара 
діва». Спектакль Одеського те
атру ім. А. Іванова. (Одеса).

Середа, 24 квітня. 16.45 — Пе
редачі з Одеси. 17.15 - Співає' 
Юрій Гуляев. (К). 18.00 Для 
школярів. «Музика в сім’ї Улья- 
нових». (М). 18.30 — Актуаль- 

СК'5ап’ — Кінохроніка.
п.А — «Сто °лнс «чому?» 

19.30 — Футбол: збірна СРСР 
збірна Бельгії. 21.15 —х Програ
ма «Час». (М). 21.30 — «Парт
нери ста країн». (М). 21.50— 
Програма кольорового телеба
чення. (М).

Чствер, 25 квітня. 17.05 
«Народна творчість». «Коли ду
ша співає». (Одеса). 17.45 —
Документальний фільм. 18.15 
в ефірі «Молодість», «Безсмер
тя комсорга». (Львів). 18.35 — 
1 елевізійні вісті. 19.05 — Телеві
зійна реклама. (К). 19.20 — Між
народний огляд. (К). 19.50 —

заслужений артист 
Луб'яний». Нарис.

20.30 — Програма

Четвер, 25 квітня. Перша про
грама. 18.35 — Телевісті. (ІО. 
19.05 — Міжнародний огляд. 
(К). 19.20 — Передача з Києва. 
19.50 — Співає заслужений ар- 

Луб’яннй. 
Програма ....  ~........ .. ------
І ОЗПОВІДІ Художній фільм «Люди і зві- 
............... ' рі». (І серія).

19.50 - (
тиет УРСР
(Львів). 20.30
«Час». (М), 21.15 _______
про героїзм. Виступ письменнії-

«Співає
УРСР В.

, (Львів), ___
«Час». (М). 21.15 — «Розповіді 
Мро героїзм». Виступ письмен
ника С. Смирнова. (М). 21.45 -—
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