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5 травля, в деш •150-річчя з дня иароджепня Карло 
Маркса, херівішкн Комуністичної партії і Радяпсько- 
ю уряду поклад» вінок і квіти до пам'ятника ге
ніальному творцеві наукового комунізму, спорудже
ного на площі Свердлова в Москві.

На стрічках вінка напис: «Карлу Марксу — осново
положникові наукового комунізму, вождю міжнарод
ного пролетаріату від ЦК КПРС, Президії Верков- 
иої Ради СРСР, Ради Міністрів СРСР».

Вінок наклали товарний Л. І. Брежнєв, Г. І. Воро
нов, О. М. Коеигін, К. Т. Мазуров, М. В. Пїдгорвий, 
Д. С. Полянськпй, М. А. Суслов, О. М. Шслеліи, 
ІО. В. Андропов, В. В. Гришин, П. II. Демічсв, Д. Ф. 
Устинов, І. В. Капітонов, К. Ф. Катушев, Ф. Д. Ку
лаков, М. С. Соломенцев. (ТАРС).

ШІСЛЙТЕЛЬ Ч 1 ич 

1 ГЕВО.ІІІОЦЙОІІЕ1*
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ У МОСКВІ, ПРИСВЯЧЕНЕ

150-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

КАРНА МАРКСА

5 травня у Кремлів
ському Палаці з'їздів від
булось урочисте засідан
ня, присвячене 150-річчю 
з дня народження Карла’ 
Маркса — основополож
ника наукового комуніз
му, геніального мислите
ля, полум’яного револю
ціонера, вчителя і вождя' 
світового’ пролетаріату.

Тепло зустріли присут
ні появу в президії керів
ників Комуністичної партії 
і Радянського уряду.

З доповіддю «Карп 
Маркс — геніальний вчи
тель і вождь робітничого 
класу» виступив член По- 
літбюро ЦК КПРС, секре
тар ЦК КПРС М. А. Сус
лов.

Великий мислитель і по
лум’яний революціонер 
КЬрл Маркс, сказав М. А. 
Суслов, увійшов в історію 
як людина, яка вказала 
робітничому класові, всім 
трудящим і пригнобленим 
народам шляхи' їх визво
лення від вікової екс
плуатації і поневолення, 
шляхи завоювання со
ціальної і духовної свобо
ди. Під прапором марк
систських ідей здійснилась 
Жовтнева революція, по
будовано соціалізм в 
СРСР, перемогли соціаліс
тичні революції в ряді 
країн.

Справжнім тріумфом 
марксизму - ленінізму оз
наменовано сучасний пе- 

” р’:од боротьби проти ім
періалізму. Все, що є в, 
світі революційного і пе
редового, тягнеться до 
марксизму.^ Комуністичний 
рух перетворився нині в 
найбільш впливову, в сві
ті політичну силу.

Наша ленінська Кому
ністична партія, підкрес
лив доповідач, а усій 
своїй діяльності' завжди 
керувалась і керується 
принципами творчого 
марксизму-ленінізму. Цю 
непохитну вірність рево
люційному вченню, осно
воположником якого був 
Маркс, наша партія збе
реже назавжди.

Наприкінці М. А. Сус
лов сказав: святку--
вання 150-річчя э дня 
народження. Карла Марк
са збігається з підго
товкою до другого слав» 
ного ювілею — 100-річчя 
з дня народження В. І.. 
Леніна. Цей збіг глибоко 
символічний і знаменний. 
В пам'яті трудового люд
ства ім'я Карла /Лариса 
завжди буде нерозривно 
зв’язане з ім'ям великого 
продовжувача його спра
ви — Володимира Ілліча 
Леніна.

(ТАРС).

О Ціна 2 коп.

НА ЧЕСТЬ

УВІЧНЕНИЙ
У ГРАНІТІ
ТАШКЕНТ. В столиці 

Узбекистану в урочистій 
обстановці відкрито па
м'ятник основоположни
ку наукового комунізму 
Карлу Марксу. В сквері 
Революції, в центрі про
спекту /Лариса, відбувся 
мітинг.

ЖИТОМИР. Тут в уро
чистій обстановці відкри
то пам’ятник - погруд
дя основоположнику 
наукового комунізму 
Карлу Марксу. З цієї на-

годи відбувся багато-« 
людний мітинг.

До підніжжя пам’ятни
ка було покладено вінки 
і квіти.

ШОСТКА, Сумської об
ласті. Тут відкрито па
м’ятник - погруддя ос
новоположнику науково
го. комунізму Карлу 
Марксу. В зв'язку з цією 
подією відбувся мітинг 
трудящих.

(РАТА’У).

Плакат художника А. КОЖУХОВА.
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ДАНИНА ВДЯЧНОСТІ І ПОВАГИ
кандидату в члени Політбюро, секретарю? 
ЦК КП України Ф. Д. Овчарепку.

Він говорить про величні зміни, що 
відбулися в світовій історії під вирі
шальним впливом революційних ідей 
марксизму-ленінізму, про величезне зна
чення вчення Карла Маркса, яке, не
мов маяк, освітило мільйонам трудящих 
перспективу комуністичного майбут
нього.

Вчення Карла Маркса, підкреслює до
повідач, продовжив В. 1. Ленін, який під
ніс його на нову височінь, творчо роз
винув в нових історичних умовах, вказав 
трудящим вірні шляхи революційної бо
ротьби в епоху імперіалізму і перемоги 

> комунізму 
витримали історичну перевірку і успіш
но втілюються в життя. Перемоги кому
ністичного будівництва в нашій країні, 

соціалізму, 
поглиблення світового революційного 
процесу, загострення суперечностей ка
піталізму дедалі більше стверджують 
життєвість марксистсько-ленінського 
вчення про неминучість торжества кому
нізму. З особливою силою звучать сьо
годні ленінські слова: • вчення Маркса 
всесильне, тому що воно вірне.
• Урочисте засідання оголошується за

критим. Всі встають і натхненно співа
ють партійний гімн «Інтернаціонал».

(РАТАУу.

Трудящі України, як і всі радянські 
діоди, разом з трудящими всього світу 
вшановують пам’ять основоположника 
наукового комунізму, геніального вчепо- 
го-мнелптеля Карла Маркса, віддають 
йому даішіїу найглибшої вдячності і по
ваги. На підприємствах і будовах, в кол
госпах і радгоспах, установах і учбо
вих закладах, в будниках культури і біб
ліотеках читаються лекції і доповіді, від
крито виставки, присвячені життю і 
діяльності К. Маркса, успіхам радян
ського народу у здійсненні рішень XXIII 
з’їзду КГІРС, завдань п’ятирічки.

5 травня в Жовтневому Палаці куль
тури відбулося урочисте засідання нар- , __
тіплих, радянських, громадських органі- соціалізму. Ідеї наукового 
зацій, представників трудящих м. Киє
ва, присвячене ІЗОлріччю а дня народ
ження К. Маркса. В. глибині сцени — 
великий портрет Карла Маркса Зола- створення світової системи 
том сяють цифри: «1818». і. «1968».

В президії- — керівники Комуністичної 
партії і уряду України, старі комуністи,.

, новатори виробництва, діячі науки і 
культури, воїни Радянської. Армії., пред
ставники громадських організацій.

Одностайно- обирається почесна пр.е- 
( зндія урочистого засідання в складі По

літбюро. ленінського Центрального Комі
тету. Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

Слово для доповіді про 150-річчя а 
дня. народження К. Маркса надається

Світова громадськість урочисто 
відзначила 150-річчя з дня народ
ження основоположника наукового 
комунізму, полум’яного революціо
нера Карла Маркса.

У’ Берліні відбулось урочисте засі
дання ЦК СЄПН, присвячене знамен
ному ювілеєві. Перед присутніми з 
доповіддю виступила член ЦК СЄПН, 
директор вищої партійної школи іме
ні Карла Маркса при ЦК СЄПН Хап
ка Вольф. Вона підкреслила, що 
представницька міжнародна наукова 
сесія, яка закінчилася в Берліні, ще 
раз доводить, що тенденція до єд-

ності на основі марксизму-ленінізму 
і пролетарського інтернаціоналізму є 
визначальною у світовому комуніс-визначальною 
тичному русі.

Відбулись 
громадськості монгольської 
— Улан-Батора, присвячені 150-річчю 
Карла Маркса.

Центральні газети ДРВ вийшли в 
кольоровому оформленні. 150-річчя 
з дня народження Карла Маркса — 
основна тема опублікованих матеріа
лів. Святкування 150-річчя з дня на
родження Карпа Маркса, пише газе
та «Нян Зан», надихає всю нашу пар-

також урочисті збори 
столиці

тію, всю армію і весь народ на всі
лякий розвиток патріотичного змаган
ня, на перемогу у війні проти агресії 
США, за врятування Батьківщини, на 
перемогу в соціалістичному будівни
цтві.

Болгарські газети публікують пере
дові статті, документи та інші мате
ріали, присвячені основоположникові 
наукового комунізму.

У книжкових магазинах і бібліоте
ках Польщі організовано виставки, які 
розповідають про життя і діяльність 
К. Маркса.

(ТАРС).

засідання

в Кіровограді
Позавчора в Кірово

граді в Палаці культури 
імені Жовтня відбулося 
урочисте засідання, при
свячене 150-й річниці з 
дня народження Карла 
Маркса. Зал заповнили 
робітники й службовці 
підприємств, старі біль
шовики, воїни Радян
ської Армії, працівники 
освіти і культури. .

Урочисте засідання від
крив перший секретар 
міськкому партії І. П, 
Валявський.

Присутні з великим 
піднесенням обирають 
почесну президію у скла
ді Політбюро ленінсько
го Центрального Коміте
ту Комуністичної партії 
Радянського Союзу.

З доповіддю виступив 
завідуючий кафедрою 
марксизму - ленінізму 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна, кандидат 
історичних наук, доцент 
Ф. К. Бєлявін.

В засіданні взяли 
участь перший секретар 
обкому КП України 
М. М. Кобмльчак, дру
гий секретар — Д. П. 
Максименко, секретарі — 
Л. Г. Кравченко та Н. П. 
Сухаревська.

і Учасники урочистого 
засідання надіслали ві
тальний лист ЦК КПРС 
і ЦК КП України.

Присутні з великим 
натхненням виконали 
партійний гімн «Інтерна
ціонал».

Для учасників урочис
того засідання силами 
художньої самодіяльнос
ті дано великий концерт.
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У ланкової артілі імені Ватутіна Знам’янського району 
Валентини Барабаш ясна мета.— разом з друзями-механі- 
заторами виростити на кожному з 130 гектарів ІО-цснтиерний 
урожай кукурудзи. Фото Б. В1ТОХІНА.

свято журналістів 
І ДРУЗІВ ПРЕСИ

5 травня в приміщенні 
музично - драматич н о і •> 
театру ім. М. Кропивнииь- 
кого зібралися представ- 
пики партійних, радян
ських і громадських орга
нізацій, журналісти міста, 
поліграфісти, робкори, 
розповсюджувачі іазет і 
журналів, щоб відзначити 
свято нашої преси. Збори 
відкрив секретар Кірово
градського міськкому кн 
України А. Д. Сухачов.

Учасники зборів одно
стайно обрали почесну 

президію в складі Політ- 
бюро ЦК КПРС.

Із доповіддю про День 
преси виступив голова 
бюро обласного відділен
ня Спілки журналістів 
України, редактор газети 
«Кіровоградська правда» 
Д. П. Мостовий.

На закінчення зборів 
було схвалено текст ві
тального листа Централь
ному Комітетові КПРС і 
Центральному Комітетові 
КП України.

ЛАУРЕАТИ ПРЕМІЙ
ІМЕНІ Ю. І. яновського

Обласне відділення Спілки журналістів України підбило 
підсумки творчого конкурсу до Дня преси на здобугтя пре
мій імені письменника і журналіста, нашого земляка Юрія 
Яновського.

5 травня відбулося засідання жюрі, на якому обговорено 
твори місцевих журналістів, висунуті на здобуття цієї на
городи.

Враховуючи тс, що від дня встановлення сбласйих журна
лістських премій минуло мало часу, жюрі ухвалило першої 
і другої премій не присуджувати. Третю премію присудже
но журналісту В. П. ГВОЗДЕЦЬКОМУ за нарис «З Лені
ним у серці завжди», опублікований у газеті «Кіровоградська 
правда» 21 квітня цього року. Крім того, жюрі присудило 
дві заохочувальні премії по 50 карбованців кожна журна
лістам 1. Ґ. БРАГЧЕНКУ за карне «Ненаписаний лист» та 
О. С. ЧЕРНЕЦЬКОМУ за телерепортаж «Щедрий вечір, доб
рий вечір».

ТВОРЧІСТЬ
ЕКСКУРСІЯШЄ ДО ЗУСТРІЧІ з Дмит

ром Марченком я вже 
зим про нього майже 

»со. Робітники розповіда
ли мені про свого това
риша, як про людину з 
золотими руками. Май
стер складального цеху 
А. О. Врублевський ска
зав, що слюсар минулого 
року закінчив заочне від
ділення машинобудівного 
технікуму, і тепер його 
перевели бригадиром. 
Колектив став одним з 
кращих на підприємстві. 
Завжди перевиконує зав
дання, заощаджує мате
ріали, запасні частини. 
Інженер по раціоналіза
ції та винахідництву Є.' П. 
Мартинов хвалився кміт
ливістю комсомольця, на
водив приклади багатьох 
раціоналізаторських про
позицій умільця.

Зустрівшись з Дмит
ром, ми й завели мову 
про його творчу роботу.

Підійшов майстер. Він 

чув нашу розмову, зим 
мету мого приходу і, ви
ручаючи бригадире, за
пропонував:

— Дмитре, пройдіться 
вдвох по цехах, станції. 
Покажи свої нововведен
ня з дії, і все стане зро
зумілим...

... Заготівельна • дільни
ця. Тут десятки верстатів 
і пристроїв. Серед них — 
один Дмитра Марченка. 
Під час ремонту вагонів 
часто доводилось міняти 
труби азтогальмозої ма
гістралі. Гнути ж та
кі доводилось вруч
ну. Невдовзі власно
ручно зробив необхідний 
пристрій. Поліпшилась 
якість деталей, вдвічі під
вищилась продуктивність 
праці на їх виготовленні.

Невдовзі раціоналіза
тор став автором стенду 
для випробування триан- 
гелів візків гальмової 
системи вагонів.

Завдяки кмітливості ра

ціоналізатора, колектив 
Гвйворонського вагонно
го депо своєчасно вико
нав усі заплановані ре
монтні роботи.

Чимало пропозицій по
дав бригадир уже в ни
нішньому юві л е й н о м у 
комсомольському році. 
Серед найцінніших но
вовведень є нова техно
логія ремонту куліси при
водного важеля азторе- 
гулятора гальмових ко
лодок пасажирських ва
гонів. На цьому вузлі, як 
правило, після відповід
ного строку роботи вики
далися в металобрухт ва
лик з роликом. Вони сти
рались і ставали непри
датними для дальшого 
використання. Марченко 
вирішив продовжити жит
тя деталей. Запропонував 
наварювати їх, обточува
ти і ставити на місце. Ви
пробування підтвердили, 
що реставровані валики і 
ролики служать такий же

строк, як і нозі. Ця но
винка дасть змогу під
приємству заощадити не
малу суму грошей.

Разом з Андрієм Вруб- 
левським він сконструю
вав пристрій для тран
спортування головок 
гальмових циліндрів, на 
вантажних двадцятитон
них вагонах застосував 
запасний резервуар у 
гальмовій системі. Це на
багато продовжить строк 
служби вузла, зручніше 
буде його ремонтувати.

В депо підрахували, 
що економічний ефект 

від впроваджених у ви
робництво раціоналіза
торських пропозицій 
Дмитра Марченка, пода
них за останні два роки, 
дорівнює такій сумі, яка 
необхідна для' ремонту 
п’ятнадцяти залізничних 
вагонів. Але й це не все. 
Багато пропозицій уміль
ця ніде не зареєстрова
ні. Особливо по рестав
рації деталей. А який 
економічний ефект від 
того, що болт, гайка чи 
валик прослужать ще 
один строк! Сотні карбо
ванців. Та комсомолець

, реФоРмх\ 
( дромема '
Комсомол

своєю працею не пере
слідує самоціль, матері
альну .вигоду. Головка йо
го мета — полегшити 
труд людей, зробити йо
го більш продуктивним.

... Обійшовши цехи та 
станцію, ми повернулися 
•до складального цеху. 
Тут працювала бригада 
умільця. Хтось з хлопців, 
помітивши. Дмитра, го
лосно:

— Ми знову на першо
му місці! Вимпел зали
шиться і' премію дадуть.

О. ЛАДАН.

в
При редакції газети «Молодий комунар» створено по

заштатний відділ пропаганди атеїстичних знань. Сьогодні 
пропонуємо увазі читачів статтю проректора по заочному 
навчанню Кіровоградського педінституту, голови бюро 
атеїстичної секції обласної організації товариства «Знан
ня» П. А. Рябого. Надалі будемо вміщувати інші мате
ріали на допомогу молодим лекторам-атеїстам, розпові
дати про молодих атеїстів. їх досвід роботи.

НЕ ВІЧНА, 8SB!

коли люди не зна- 
богам. У найдавні-

Карл Маркс і Фрідріх Енгельс є великими творця
ми наукосого, революційного світогляду пролзтаріа- 
ту — діалектичного та історичного матеріалізму, який 
стаз основою наукового атеїзму.

В своїх роботах «До критики гегелівської філософії 
права. Вступ», «Тези про Фейербаха», «Капітал» та ін
ших Маркс всебічно • глибоко, доводить, що релігія, 
як форма суспільної свідомості, не вічна, як це твер
дять богослови. Релігія хоч і має довгу історію, але 
вона існувала не завжди. Був час, 
ли релігії і не поклонялись ніяким.............  ..... .. ......
ший період свого існування люди но мали і не мог
ли мати ніяких релігійних уявлень.

Цей тривалий безрелігійний період в історії людст
ва пояснюється марксистською формулою «буття виз
начає свідомість». Свідомість людей розвивалася від
повідно до того, як розвивалось матеріальне суспіль
не виробництво, як люди навчалися змінювати при
роду Виробити хоч би і фантастичне уявлення про 
езіт люди змогли лише тоді, коли їх мислення до- 
сягло вже певного ступеня розвитку, коли воно було 
вжо здатне утворювати більш-менш складні уявлення 

І і поняття.
ММЖІ ■ ■------- ---------- .. .■■■■чи, . ч 

ТВІЙ світогляд
Безсилля людини перед стихійними силами приро

ди і, головним чином, безсилля«жі безпорадність пе
ред економічним класовим гнобленням, коли постій
на загроза криз, безробіття, розорення, голоду і 
злиднів породжує у пригноблених уявлення про те, 
що над суспільством, »над людьми стоїть якась неві
дома, надприродна сила, божественне провидіння, 
якась таємнича доля, якої не можна уникнути,—ось 
ті основні причини, я<і породили релігію.

Релігія завжди служила панівним класам, прирікала 
трудящих на рабське підкорення, вселяла ілюзорну 
надію на краще життя з «потойбічному світі» і цим 
самим відвертала їх від боротьби проти гніту і ек
сплуатації. Ось чому Маркс так пристрасно боровся 
проти релігії, як' засобу засліплення і пригноблення 
трудящих. «Релігія — це віддих пригнобленої істоти, 
— писав він, — серце безсердечного світу, подібно 
до того, як вона — дух бездушних порядків. Релігія 
є опіум народу».

В. І. Ленін це визначення Маркса назвав наріжним 
каменем всього світогляду марксизму в питанні про 
релігію.

Подібно дд того, як курці опіуму в одурманеному 
стані бачать різні примарні картини, так людина, 

. одурманена релігією, малює собі примарне щастя 
десь у «загробному житті». Як опіум поступово, але 
неухильно руйнує людський організм, так і релігія от
руює свідомість народних мас, ослаблює їх опір ек
сплуататорам, розмагнічує їх волю до боротьби з 
гнобителями.

Основоположник наукового комунізму і атеїзму з 
властивою йому енергією і силою викривав реакційну 
роль всякої релігії, її ворожість щодо прогресу і на
уки, а також лицемірну, рабську релігійну мораль, 
яка принижує людину, виправдовує соціальну нерів
ність, поділ суспільства ча пануючих і підлеглих.

Показавши справжні причини виникнення та існу
вання релігії, Маркс визначає умови повного її від
мирання. Марксизм впер ле в історії показав, що для 

подолання релігії треба насамперед знищити соці
альні корені, що її породжують, тобто знищити ек
сплуататорський суспільний лад. Пролетаріат, трудящі 
звільняються від релігійних поглядів і забобонів у 
ході революційної боротьби за свої економічні і по
літичні права. Тому боротьба проти релігії повинна 
бути нерозривно зв’язана з класовою боротьбою 
пролетаріату за знищення капіталізму, за побудову 
соціалістичного суспільства. Маркс застерігав, що ні 
в якому разі не слід вип’ячувати атеїзм, а підпоряд
кувати його класовій боротьбі, тому що переоцінка 
атеїстичного виховання в процесі боротьби за звіль
нення трудящих може пошкодити справі об’єднання 
народних мас проти гнобителів.

Геніальний мислитель в боротьбі з релігією нада
вав великого значення пропаганді наукових знань 
про природу і суспільство і підкреслював, що всяке 
адміністрування і насильницькі заходи проти релігії 
можуть Привести до її посилення.

Вказівки вождя світового пролетаріату Карпа 
Маркса з питань наукового атеїзму лягли в основу по
літики Комуністичної партії Радянського Союзу і Ра
дянської держави щодо релігії і церкви.

В Радянській країні внаслідок перемоги соціалізму, 
ліквідації експлуататорських класів і національної во
рожнечі між братніми народами було підірвано най
глибші соціальні корені релігії. В ході залучення тру
дящих до активного будівництва комунізму переваж- 

ЬШ1СТЬп ПЮД?й Аавно звільнилась від релігійних 
Забобонів. Дальші успіхи в розвитку економіки, неу
хильне зростання культурного рівня трудящих під- 
вищення добробуту, а разом з цим -—систематична 
атв.стично-аихооиа робота все більше і більше спри- 

в.дходу від регпгіі ще частини віруючих людей, 
1В свідомості трудядих повністю закріплюється нау
ковий, матеріалістичний світогляд.

і.іе.і позаштатного відділу пропаганди атеїстич
них знань.
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сВід п’ятого материка 
до Болгарії, — вказуючи 
на карту світу, говорить 
мені секретар Спілки мо
лодих соціалістів Австра
лії Педді Джордж, — 
більше 20 тисяч кіломет
рів. Для нас поїздка на 
фестиваль ------- -
великими 
труднощами...»

Тому, розповідає Пед
ді Джордж, Національ
ний підготовчий комітет 
IX Всгсзітнього фестива
лю молоді і студонгв у 
Софії головну увагу зо
середив зараз, з одного 
боку, на широкій попу
ляризації фестивалю, 
який, як відомо, прово
диться під девізом «Со
лідарність, мир і друж
ба», а з другого боку — 
на зборі коштів для 
австралійської делегації.

Інтерес до фестивалю, 
повідомили мені в націо
нальному комітеті, який 
розташувався з Сіднеї на 
Сассекс-стріт у примі
щенні профспілки доке
рів, винятково великий. 
Запити на можливість 
поїздки в Софію надхо
дять від різних юнацьких 
і студентських організа
цій, від окремих осіб.

На фестиваль поїдуть 
не менше 20 молодих 
австралійців, у тому чис
лі представники абори
генів Австралії. Вибори 
делегатів будуть прохо- 

^чги на відкритих моло
діжних зборах на почат
ку травня. Члени підго
товчого комітету вважа-

—

пов язана з 
фінансовими

ють, що до складу деле
гації ввійдуть молоді ро
бітники, фермери, вчите
лі, студенти, художники, 
артисти, поети.

Крім художньої про
грами, яку підготують 
австралійські юнаки і 
дівчата, національний ко
мітет комплектує зараз 
декілька бібліотечок, 
присвячених географії, 
життю, культурі, мисте
цтву австралійського на
роду. Делегати п’ятого 
материка хочуть піднести 
їх якій-небудь школі" в 
Софії, де викладання ве
деться англійською мо
вою, а також делегаціям 
від країн Африки й ін
ших континентів.

Австралійська делега
ція представить на фес
тивалі доповідь, 
буде висловлено 
молодих жителів
го материка по основних 
проблемах, які хаилюють 
людство. Головною дум
кою доповіді буде вимо
га негайного припинення 
війни у В’єтнамі, вимога 
виведення звідти амери
канських, австралійських 
та інших іноземних 
військ, які допомагають 
Сполученим Штатам в їх 
агресії проти в'єтнам
ського народу.

Австралійська молодь 
діяльно готується до все
світньої зустрічі юна
цтва в Софії.

В. ХМАРА, 
кореспондент ТАРС.

Канберра.

в якій 
думку 
п’ято-

ПОМИЛКИ?
НА НИХ
ВЧАТЬСЯ!

Перший в жцтгі урок... Труд
нощі роботи* з дітьми в поза-, 
класній роботі. Роздуми над 
майбутньою професією. Про все 
цс йшлося на конференції по на
слідках педагогічної практики 
студентів третього курсу фі
зико - математичного факуль
тету Кіровоградського пе
дагогічного інституту імені О. С. 
Пушкіна.

— Більшість студентів, — по
чав завідуючий кафедрою еле
ментарної математики II. Я. 
Прайсман, — поставилася до 
практики сумлінно. То й не див
но, іцо вона пройшла добре.

Найвищої оцінки заслуговує 
робота практикантів'- матема
тиків С. Лох, Г. Кудрясової, 
Л. Волощук, М. Ситника, П. Тая- 
желм. В. Пхіденко, які проявили 
себе активними, ерудованпми, 
освіченими вчителями - вихова
телями.

Цікавий заліковий ' урок з мате
матики був у студента Олексія Во
роного у 8 класі на тему «Кут пря
мої з площиною». Олексій само
стійно виготував модель, яка служи
ла наочністю на уроці. Чудове знан-

ня програмового матеріалу, вміння 
зацікавити дітей — ось цс дало 
змогу завоювати авторитет і повагу 
майбутньому вчителю в учнів.

Вчитель де повинен бути тіль
ки урокодавачс.м. На нього че
кає велика позакласна робота. 
Тут і гуртки, і художня само
діяльність. і клуби...

Лариса Мальцева була на практи
ці п кіропоірадській школі № 8. Ви
ховання в учнів почуття прекрасно
го, любові до мистецтва — до цього 
прагнула студентка-практнкантка. 
Розповіді про художників - перед- 
вижннкіп та сучасне образотворче 
мистецтво подобалися семикласни
кам, як і вечір «Улюблені пісні Іл
ліча»,

— Ініціативна, хороша вихо
вателька, — так оцінила викла
дач кафедри педагогіки інститу
ту Г. С. Башлик роботу студент
ки В. Гсиваи в школі №,8.

Дівчина організувала ’ турист
ський похід, зав’язала дружбу з 
піонерами іншої школи...

Всього півтора місяця були 
студенти - математики на прак
тиці. Випробували свої сили, 
відчули відповідальність своєї 
майбутньої професії.

Звичайно, було нелегко. Трап
лялися випадки невміння засто
совувати свої знання на прак
тиці.

Траплялися помилки. Та це fi 
не диво. На них вчаться.

в. лико В, 
член корпункту «Молодого 
комунара» в Кіровоград
ському педінституті.

НА СТУДЕНТСЬКОМУ МЕРИДІАНІ

А ХЛОПЧАКИ ТЯГАЛИ ПАВУКІВ...

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

„Історія грудневого списну”
ме повториться

В кореспонденції «Історія грудневого списку», вміщеній з на- 
шій газет!, йшла мова про недоліки в політичному навчанні 
молоді Нозоукраїиського району.

Секретар райкому комсомолу В. Крецул повідомив редакцію, 
що кореспонденцію обговорено на бюро райкому та на зьорах 
первинних комсомольських організацій, про які говорилося 
в кореспонденції.

Надіслав листа і секретар комітету комсомолу Нопоукраїн- 
ського іі>кроломбінату М. Бондаренко. Вія повідомив, що відра
зу після критики комітет комсомолу організував заняття в гурт
ку «Кругозір». Щоб наздогнати програму, заняття проводили 
щосереди.

Цей день був по-особливому теп
лий. Все тягнулося до сонця. Навіть 
посірілі акації швидко почали ви- 
бруньауватися.

Одна за одною підкочували автома
шини у невеличкий гайок за містом, 
де мали відбутися міські змагання 
сандрухенн навчальних закладів.

— Ось із педагогічного ідуть, — по- 
чуз я голос хлопців і дівчат, які 
стояли у химерних костюмах, три
маючи в руках протигази.

Головпнй суддя змагань Є. Г. Бет- 
рухов оголошує умови. Впевнено ве
ли себе студенти інституту сільсько
господарського машинобудування, які 
чомусь думали, що приз припаде їм. 
Змінили свою думку, коліі побачили, 
як чітко і злагоджено дівчата з пе
дагогічного викопували завдання.

Комітет комсомолу інституту зазда
легідь потурбувався про вдалий ви
ступ нашої сандружннн.

Лине музика: то Віталій Чоботао 
та Валентина Чсрнега розтягують мі
хи баянів. Метушиться виїзна редко? 
легія: треба краще показати хід ^ма. 
гань у «Бойових листівках». До речі, 
жюрі відмітило їх, як найкращі.

Доки учасники боролися за пер
шість (а крім педагогічного, там бу
ли: медучилище, кооперативний і бу
дівельний технікуми), и підійшов до 
хлопчаків, які вишукували у травах 
нірки і тягали звідти ниточками, до

яких прикріплені шматочки смоли, 
хрестатих павуків. Невже цих дітла
хів не цікавило те, що'неподалік від 
них перев'язують «поранених», но
сять на посилках.

Один рудоволосий хлопчина ви
тягнув великого хрестовика з темної 
нірки, а той ховався у стеблинках 
торішньої трави, ніби боявся сонця. 
Я запитав, що тут діється, вдаючи, 
що нічого ке знаю. Мене обступили 
колом І якось з подивом:

— Та ви і не знаєте? Дивно.
Я не знав, що і відповісти, Насу

пив брови 1 поволі пішов до студен
тів. Ще здалеку чув, як суддя ого
лосив переможцем сандружину на
шого інституту. Сріблястий кубок 
одержала командир Наталка Га
лицина.

Потім дівчата фотографувалися.
Коли машини рушили, на одній із 

них на борту я побачив пришпилену 
стіннівку, де було написано «За чис
те небоі». Радість вдарила в груди — 
це ж ті слова, які не міг сказати ді
тям.

— Ти що, залишаєшся тут ночува
ти. кореспонденте? — почув я дзвін
кий голос.

Я побіг за машиною.
А хлопчаки тягали павуків...

М. ЛИТВИНЕНКО, 
студент Кіровоградського пед- 
'лституту.

ЦЕЙ 
' ний

лиць Кремгеса розбуди
ли дзвінкі голоси піоне
рів. Близько 350 деле
гатів від шкіл міста та 

зібрались на перший зліт 
слідопитів», присвя-

ТЕПЛИЙ, соняч- 
ранок тишу ау-

району 
«червоних 
чений 50-річчю комсомолу.

Колона 
мує до 
воїну. Урочисту 
ває начальник 
«червоних 
міськкому 
Ткаченко.
здають рапорти.

23 роки тому після великих бо 
їв на нашій 
ша. Багато радянських 
діждались повернення .... 
своїх чоловіків, батьків, старших 
братів і сестер. Залишилась неві
домою їх доля.

На розшуки невідомих солдатів 
і спрямована робота загонів 
«черзоних слідопитів» району.

Рапортують слідопити Павліз- 
ської середньої школи:

— Написали історію звільнення 
сола, розшукали військові части
ни, які звільняли Павлівну. ПрОбс-

учасників зльоту пря- 
пам'ятника Невідомому 

лінійку відкри- 
районного штабу 

слідопитів» ' секретар 
комсомолу Анатолій 
Командири загонів

землі наступила ти- 
. .. " ■і сімей не
повернення додому

РОКІВ

НАГОРОДА—
ЛИСТИ...

ПРОВОДИ
НА ВИЩУ
СХОДИНКУ

Про них завжди говорили па ком
сомольських зборах. Як про ентузіастів, 
першозаспівувачів. За ними йшли ро
весники,

А нещодавно їх урочисто проводжали 
із лав комсомолу. Вени — це Валенти
на Поліщук, Валентин Діордіца, Кате
рина Гула, .Михайло Людвснко, Раїса 
Олій'їнк, Василь Гуцало, Піна Будник.

28 літ... Зовсім небагато, а коли ці 28 
цікаво, змістовно прожиті 
во! їм прощатися нелегко. Бо половина 
свого життя було зв'язано з Спілкою, з 
її помислами, справами.

Та треба підніматися вище на одну 
сходинку в житті: Васи
лю Гуцало, Раїсі Олій
ник, Валерію Діордіці 
тут же дають рекомен
дацію для вступу в кан
дидати КГІРС.

А до цього вони очо
лювали комсриольськ) 
організації на підприєм
ствах. установах, колгос
пах. Раїса Олійпнк була 
секретарем комсомоль
ської організації райви
конкому. Організовувала 
цікаві збори, спортивні

— цс здоро-

/

змагання, була ініціатором добрих почи
нань. Все це стало невід’ємною частиною 
її повсякденного життя.

Естафету від своїх 
прийняли, коли ка с::с 
вже було чотири ордени. І вони верши
ли п’ятий подвиг разом' з багатоміль
йонною армією комсомольців. А сьогод
ні передають усі свої молоді поривання 
Людмилі Грпгораш, Валентині Моска
ленко, Тетяні Барковій, Сергію Литвн- 
нозу, Володі Ковдленку, Тамарі Томак, 
яких тут приймають до лав комсомолу. 
Вони прикріплюють їм до грудей свої 
значки, бо впевнені, ЩО юнь ніколи не 
заплямує світлого імені комсомолу.

День цей для 28-літніх станс так само 
пам'ятним, як і час вступу до Спілки 
молоді, Кожному з них райком комсо
молу вручив почесні грамоти, цінні по
дарунки. У кожного зберігатиметься на
стільний портрет дорогого Ілліча. А по
тім товариші «винуватців» цього тор
жества піднесли свої подарунки, приві
тали їх і піонери. Учасники художньої 
самодіяльності Будинку культури кол
госпу імені Енгельса подарували дзвінкі 
пісні, веселі інтермедії.

І нехай вони залишили Спілку, але 
ще довго будуть у своїх організаціях не 
гостями, а повноправними членами, бо 
дЬсвід і знання їх дуже потрібні зміні.

В. СУСЛЕНКО, 
наш громадський кореспондент.

Н а з II і М к а х: почесну грамоту райкому 
комсомолу Анатолію КАВАНОВУ вручав лер- 
ший секретар РК ЛКСМУ Раїса ОН ВІДЕНКО 
(вгорі). Внизу — Цих дівчат щойно прийнято 
до лав Спілки. Фото автора.

: старших вони 
на знамені комсомолу

ли свято звільнення села. Доро- 
тими гостями були на святі одно
полчани Йосип Наумович Забігай 
та його син Віталій. Під час 
війни батько працював у штабі, а 
син був розвідником. Вони допо
могли взнати імена й інших вої
нів, які загинули в Павлівці.

Капітан далекого плавання Сир- 
цов знайшов свого сина, донька 
— свого батька, старшого лейте
нанта Ушакова. Слідопити напи
сали історію вулиці імені Леніна.

Мрія .павлівців: влітку зароби
ти в колгоспі гроші і пройти по 
шляху партизанського з'єднання 
двічі Героя Радянського Союзу 
С. А. Ковпака.

А «червоні слідопити» Колонта- 
ївської школи зібрали документи 
про Героя 
Олександра 
який одним 
Дніпро біля 
ська. Матеріали про 
ляків, які загинули смертю хороб
рих □ боротьбі з фашистськими 
загарбниками, розшукали слідопи
ти Воликоандрусівської школи. 
Під час операції «Орден батька» 
було зібрано фотографії, листи, 
почесні грамоти воїнів. Велику 
роботу проводять школярі по на
писанню історії комсомолу села« 
Знайдено матеріали про органі
затора і першого секретаря ком
сомольського осередку Федора 
Козакова. Проводяться зустрічі з 
одним із перших комсомольців 
села Іваном Михайловичем Пет
ровим.

Слідопити розшукали колишніх 
вожатих школи: Островершенка 
П. О., який живе і працює в 
м> Києві, та Григоронка Ф. Ф., що 
працює в 'Київському університе
ті їм. Т. Г. Шевченка.

Слідопити Кремгесівської ШКО-- 
ли-інтернату № 2 розшукали і 
провели зустріч з учасником 
«Вогненного десанту» Чмигою 
Георгієм Федоровичем.

Звичайно, всі рапорти «черво
них слідопитів», всі добрі великі 
і малі діла перерахувати важко.

І найвища нагорода «слідопи
там» є листи. Листи тих людей, 
які взнали місце поховання своїх 
рідних. Безмежна вдячність, теп
лота відчувається в кожному лис
ті. А ще теплішою буває зустріч.

На зльоті кращим було визнано 
загін «червоних слідопитів» Вели- 
коандрусівської школи. їм вруче
но перехідний вимпел міського 
штабу «черзоних слідопитів».

Велика група слідопитів наго
роджене грамотами міськкому 
комсомолу.

Б, ЯСИНОВСЬКИЙ.

Радянського Союзу 
Яковича Панченка, 
з перших форсував 
села Гута-Межигір» 

героїв-зем-

►Z2
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До 150-річчя я дня народження основоположника 
науковою комунізму Інститут історії партії ЦК КП 
України — філіал Інституту марксизму-леиінізму при 
НК КПРС завершив переклад на українську мову 
зібрання Творів К- Маркса і Ф. Енгельса у 39 то
мах. Переклад здійснений з 2-го російського видання 
Творів і є першим найповнішим зібранням творів ге
ніальних учених-мислнтелів.

Завершення цієї десятирічної роботи, сказав корес
пондентові РАТАУ директор інституту лауреат Ле
нінської премії, доктор філософських наук і. Д. На
заренко, є видатним вкладом у розвиток наукової, 
зокрема філософської і економічної думки иа Україні. 
У перекладі творів К. Маркса і Ф. Енгельса взяли 
участь більш як 50 визначних учених республіки. Бу
ло широко використано багатий досвід, набутий при 
перекладах творів В. І. Леніна. Ленінська лексика, 
фразеологія, суспільно-політична, економічна і філо
софська термінологія стали могутнім фундаментом 
глибокого відтворення ідей, понять, наукових поло
жень праць великих вождів пролетаріату.

Тепер інститут приступив до виконання нового від
повідального завдання — перекладу на українську 
мову і видання повного зібрання Творів В. 1. Леніна 
у 55-ти томах.

л (РАТАУ). ВЕСНЯНА СИМФОНІЯ. Фото Г. ЧОБІТКА.

ТИЖДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ

розросталася і своїм 
впливом охоплювала се
ла навіть сусідніх райо
нів. До Леоніда прихо
дили з донесеннями і за 
вказівками. І кожного 
разу доводилося ризику
вати: а що, коли слова 
пароля перехопив ворог?

Перевірка і ще раз пе
ревірка.

Леонід подовгу роз
мовляв з кожним зв’яз
ківцем. Радів кожній вда
ло проведеній операції.

Хоч як таємно 
вали йосипівські 
ники, Леонідова 
ка Лариса почала 
дуватися про все.
ливе дівча поволі розга
дало всю конспірацію і 
старалося оберігати бра
та і його товаришів

працю- 
підліль- 
сестрич- 

здога- 
Допит-

Даниловичу? — спитав 
Леонід з порога.

— Так, трапилось: по
щастило по радіо зв’яза
тися з Великою землеюі

— 1о це ж чудової
— Про нас знають, по

чули. Обіцяють прислати 
надійних товаришів. Ма
ють скинути в районі Ка- 
пітзнівки.

Леонід з 
нялися.

...Поволі 
по дорозі.

Григорієм об

ЇХ СТРАТИЛИ
НА СВІТАНКУ

Леонід Снісаренко був 
од природи нв диво ти
хим. Говорив небагато, 
але вагомо. Він мріяв 
стати агрономом, плека
ти сади, вирощувати ви
сокі врожаї пшениці. Але 
вїйна зробила з нього 
солдата-підпільника. Лео
нід був одним з перших, 
хто вселив у серця одно
сельчан віру в неминучу 
перемогу Радянської Ар
мії над фашизмом. Йому 
і його товаришам дово
дилося діяти обережно, 
згуртовуючи підпільників 
у боєздатну групу, готу
вати їх до рішучих дій.

Леонідові стали у при
годі знання, одержані в 
Уманському інституті та 
під час служби на флоті.

Його бойовими побра
тимами стали Леонід Ми
хайлович Соколов та од
носельчани Іван Коробка, 
Микола та Петро Обе
ремки. Підпільна Трупа

від

не-

по-

ворога.
Леонід помітив це 

нароком і сказав їй:
— Сестричко, нам 

трібна твоя допомога.
Пиши і розклеюй листів
ки. Клич наших людей 
не коритися окупантам, 
викривати німецьких по
сіпак. Напиши, що набли
жається день нашого ви
зволення, що фашисти 
сповна заплатять за свої 
злочини, 
мієш, це 
прохання.

Ларисв 
мула головою — зроблю, 
мовляв.

Через кілька днів лис
тівки читали селяни, пе
редавали далі.

Темної ночі у йікно по
стукали. Леонід підійшов 
до вікна — це з Капітв- 
нівського лісництва при
йшов Григорій Данило
вич Скопець.

— Щось тралилось,

Напиши. Розу
ме тільки моє

ствердно иив-

котиться візок 
Бряжчить ві

дерце біля полудрабка. 
Повагом крокує конячи- 

■’на» Тут би на крилах ле
тіти до Йосипівни, а во
на ледь переставляє но
ги. Он уже й Листопадо
ве видно за пагорбком. 
Ще кілька кілометрів ли
шається. Але що це? Від 
села шляхом суне юрба 
німців. Дівчата позлази
ли а воза і пішли поруч. 
Що німці від них хочуть? 
Ага, конячину з возом! 
Унтер моститься на ві
зок. Всївся, спусти» ноги. 
Щось йому муляє. Став 
згрібати солому, підмо
щує під себе.

У Лариси перед очима 
пішло все шкереберть: 
та там же під соломою і 
під рептухом лежить... 
Ні, краще про це зараз 
не думатиі Що буде, те 
й буде. Двох смертей не 
буває. А німці не поща
дять дівчат, коли знай
дуть у возі зброю й ви
бухівку...

Конячина потупцяла на 
захід. Солдати вовчою 
зграєю збилися навколо 
воза, тримаються за свої 
торби. Ще кілька хвилин, 
і вони зникли в балочці. 
Дівчата полегшено зіт
хнули, хоч, і не пощасти
ло довести до Йосипівни 
першу партію зброї.

Вибухівки все ж діста
ли, і в повітря полетіли 
колія, склади й ворожі 
автомашини.

...У жовтні 1943 року 
Леонід дістав наказ готу-

ватися йти в розташуван
ня капітанівської групи. 
Чекав тільки сигналу. 
Але нещастя навалилося 
зненацька...

Скрипнувши всіма
гальмами, біля двору зу
пинилася машина з жан
дармами. Оточили двір. 
Старший витяг з нагруд
ної кишені фотокартку, 
подивився на неї, на Лео
ніда — він. Наказав за
кувати руки й ноги в за
лізо. В /лашині до грудей 
приставили два багнети: 
не поворухнутись!

У кіровоградській в’яз
ниці день і ніч працює 
жандармська машина: 
допити, розстріли, пові
шення. І все це щоден
но, з німецькою пунк
туальністю..

Одного разу в коридо
рі зустрілися зі Скопцем. 
Доки жандарми прику
рювали, вони перекину
лися кількома словами.

— Звідси, напевне, не 
виберемось. Як ти дума
єш?

— Мабуть. А шкода!
--- ОЙ як би мені оце

на волю хотілося! У нас
же там, брате, он як
справи гарно пішли, 
тобі..-

1 но

Знову повели їх на 
допит. Домагалися, щоб 
хоч слово, хоч би півсло
ва котрийсь сказав.

їх стратили на світан
ку, коли на сході багря
ніло крайнебо.

...А Лариса продовжу
вала боротися, йшла по
руч з Леонідовими по
братимами.

Зараз вона вчить дітей 
у школі в Тишківці, вчить 
люто ненавидіти ворогів, 
любити кожну крихітку 
рідної землі, за яку по
лягло стільки людей.

Іван БОЙКО» 
краєзнавець.

м. Новомиргород.

На фото: підпільник Лео
нід Снісаренко.

Персцплачуйте

І
 читайте
Моаос|ий

комунар

ВСЕ

ЗМІШАЛОСЬ...

«Крила Рад», а ось уже 
її очолюють київські, ди- 
намівці. Та чи не найсен- 
саційнішою була остання 
гра «Локомотива». Мос-

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА:
НА ОДИН МІСЯЦЬ - 20 КОП. 
НА ПІВРОКУ — 1 КРБ. 20 КОП

Кожен тур приносить 
істотні зміни а таблицю 
чемпіонату країни з фут
бола серед команд ви
щої ліги.Якщо на почат
ку сезону вона мала ви-> 
гляд стабільний, 
коливання 
барометра 
ливими, то 
ди, так би 
качались».

Недавно 
вгорі таблиці

перші 
футбольного 
були несмі- 

зараз коман- 
мовити, «роз-

ми бачили 
«Нефтчі»,

ісооські залізничники пе-* 
ремогли торпедівців Ку
таїсі з рахунком 5:2 і з 
шостого місця переміс
тились на друге. Ряд 
команд «виїздить» на ні
чиїх. «Зеніт» і ЦСКА ма
ють лише по одному ви
грашу і по п’ять нічиїх. 
Проте — жодного про
грашу! Це їм дозволяє 
утримуватись в і д п о- 
відно на восьмому і де
в'ятому місцях.

м. Кіровоград, аул. Пукачарського, 36. 
Телефони; редактора —* 2-45-00, відпо
відального секретаря — 2-45-35, відді
лів — 2-45-36.
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
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0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 8 травня. Перша 
програма. 11.00 — Телефільм 
«Сип артилериста». (Кірово
град). 11.20 — Художній фільм 
«Балада про комісара». (Кіро
воград). і8.00 — Для школярів. 
Лялькова вистава. (К). 18.30 —- 
Кіровоградські віст). 18.45 — 
Оголошення. (Кіровоград). 18.50
— Телефільм. (Кіровоград). 19.1Х)
— Концерт. присвячений Дню 
Перемоги. І) перерві —- програ
ма «Час». (М). 22.30 — «Заіфо- 
імення до фільму». (Кірово
град).

Друга програма. 18.30 — Теле- 
Вісті. (К). 22.30 — Радянське
право на службі миру. (М).

ЧЕТВЕР, 9 травня. Перші 
програма. 10.03 — Сьогодні — 
День Перемоги. (М). 10.15 —
Телеповшін. (ЛІ). 10.30 — «Сили 
землі моєї», Альманах кіионз- 
рисів. (М). 11.00 — «ОЛІвець-
малюиець» (К). 11.30 — «Про
будження» . Художні») фільм. 
(Л\). 13.00—Фестиваль мистецтв. 
«Московські зорі». (Лі). 14.00 — 
«Спин дніпровської землі». (Дні
пропетровськ). і 4.30 — Міжна
родний огляд. «Двадцять років 
з Дня перемоги». (К), 15.00 —
Програма передач. (К). 15.05 — 
Сьогодні — День Перемоги. Лін 
себе звіряємо з героями. «Коли 
плавилось каміння». (Брест). 
15.15 — Б. Горбатоз. «Олексій

Куликов — боєць». Прем’єра тс» 
леснентаклю. (М). 16.30 — Сьо
годні — День Перемоги. Ми 
себе звіряємо з героями. «Сим
фонія мужності». (Лепірград). 
16.40 — Програма кольорового 
телебачення. (М). 18.15 — Спі- 
годні — День Перемоги. Ми се
бе звіряємо з героями. «Безко
зирка па граніті». (Севасто
полі,). 18.30 — «Бійці згадують 
минулі дні». Концерт бадян- 
сьг.ої пісні. (М). 18.50 — Хвили
на .мовчання. «Світлій пам’яті 
загиблих в боротьбі проти фа
шизму» (М). 19.10 — «На то
му стоїть і стояти б-^»^ЗЄМЛЯ 
російська». КіііопарнсгччМ). 19.30 
— Першість СРСР з футболе; 
«Динамо» (К). — «Чорномо
рець» (Одеса). Кінець першого 
і другий тайни. (К). В перерві— 
телепісті. (К). 20.45 — Першість 
СРСР з футбола: ЦСКА — «Ди
намо». (М). 21.15 — Програма
«Час». (М). 22.00 — Концерт
Червопопрацорпого імені Алек
сандрова ансамблю пісні і танцю 
Радянської Армії. (М).

„ЗІРКА“ 
УТРИМУЄ 
ПОЗИЦІЇ
V попередньому номері «Мо

лодого комунара» вже повідом
лялося, що кіровоградська «ЗІр- 
ка» зіграла в Запоріжжі 9 
«Металургом» унічию — і;|,

Наводимо результати зустрі
чей між Іншими командами 
другої підгрупи другої групи 
класу «А»: «Таврів» — «Судно
будівник» — 0:1, СКЧФ — «Ло
комотив» — 0:0, «Ростсільмаш»
— «Дніпро» (Кр> — 1:1, «Зір- 
кп» (Рз) — «Спартак» — 0:3, 
«Металург» (Лп) — «Дніпро» 
(Дн) — 0:1, «Сокіл» — «Мета
лург» (Кб) — 0:2, «Шинник» — 
«Кубань» — 0:2, «Текстильний»
— «Динамо» — 3:2, «Металісті
— «Авангард» — 2:0.

Матч «Зірки» з «Авангардом» 
(Жовті Води) відбудеться не 
11-го травня, як повідомлялося, 
а 10-го.

♦ ♦ #
На сьогодні турнірна таблиця 

команд другої підгрупи другої

футбол

групи класу «А» мас такий ви
гляд:

1 В Н П М О
«Зірка» (Кг) 5 3 2 0 10—4 8
«Дніпро» (Кр) 6 2 4 0 6—2 8
.«Металіст» 6 3 2 1 6-2 6
«Кубань» 0 3 2 1 5-2 8
«Металург» (3) 6 2 4 0 8-5 8
«Дніпро» (Дн) 0 4 0 2 4—3 8
«Суднобудівник» 5 2 3 0 6—2 7
«Динамо» 6 2 3 1 7-5 7
♦ Ростсільмаш» 0 2 3 1 0-5 7
«Труд» 5 2 2 1 8.-4 6
«Текстильник» 6 14 1 4—4 6
«Таврія» 6 1 3 2 4—5 5
«Авангард» 6 13 2 2-4 б
«Спартак» 6 2 13 6-9 6
«Локомотив» 5 0 4 1 4-1 4
«Металург» (Кб) 5 12 2 -4-4 4
«Сокіл» 5 12 2 3—5 4
« Шинник» 6 12 3 2-5 4
«Зірка» (Рз) 0 0 3 3 0-7 3
СКЧФ 6 0 3 3 1—10 3
♦ Металург» (Ли) 0 0 2 4 4—8 2

У КЛАСІ „В“
Позавчора олександрійський «Шахтар», впий бере участі. У 

чемпіонаті країни з футбола серед команд класу «В» приймав 
иа своєму полі ужгородську «Верховину». гра закінчилася 
нульовою нічнею.

Цс був шостий тур. До цього наші земляки програли п 
ницькому Діінаміоцям (0:2), зіграли внічию (0:0) у Чернівцях 
’«Буковиною» і з однаковим рахунком (1:0) завдали пораікн в 
Бєльцях команді «Будінд устрій», у себе вдома—спартаківняй 
Івано-Франківська і «Карпатам» з Мукачевого. Тепер вони мають 
інсім очок з дванадцяти можливих і перебувають V верхній поло
ни! турнірної таблиці команд .України і Молдавії, що пходять 
до першої зони.

Три чергових тури олсксап,трійці проведуть на чужих полях:
> травня вони гратимуть з «Енергією» Нової Наховай, 14-го—З 

нікопольським «Грубником» І 18 травин — з яки.мівським «Ко
лосом».
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