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РАДІ
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РЕСПУБЛІКАНСЬКІЙ
В Чікаго нас 
Розстрілювали дико, 
В Росії нас 
Шмагали жандарі, 
Та червоніли 
1 гнів ярів, 
І правий гнів
Ми здержали, 
Ми витримали 
Ми викинули

натиск, 
....... гасло молоде:

Пролетарі усіх країн,
Єднайтесь!
Наш час гряде,
Пані правий час гряде.
Цвіли маївки
Маками вогненними
1 кожен з нас несхитно вірив, ждав:

№ РАПОРТ У КВІТНІ 1970-ГО

НА БУДОВІ, З 
СЬОГОДНІ IIЕР- 

КОЛОНИ ДЕ-

кран, ніби велетенський розчеп- 
цнркуль, намалював величезне 
весело засурмив.
як комсоргу бригади, належало 
серйознішою і соліднішою. Але 

і дівчата наші такі

РЕПОРТАЖ 
ЯКОЇ ВИДНО 
ШОТРАВНЕВІ 
МОНСТРАНТІВ.

«Цього ранку на ... .
• а мені співали тролейбуси. Якийсь зов
сім незнайомий юнак світло посміхнувся 
і побажав сонячного настрою. А вже на 
об’єкті 
ЛСІШЙ 
сонце і

Мені,
б бути

! небо такс блакитне
! чудові, що захотілося заспівати. І я за- 
■ співала...»

А потім співали блискучі кельми в 
. умілих руках комсомолок Олын Стень. 

Валентний Остапенко, Людмили Щико'в- 
• ської. Співала біла сслікатна цегла. Спі

вав дев’ятиповерховий будинок, беручи 
ноту висотою до п’ятого поверху.

— Поліно, зачаль шнура, щоб був 
пругким, як струна, — майже декламує 
комсорг Клава Олексіївно.

— А що будеш грати?
— Упертюру травня...
Пливуть над головами важкі контей

нери, мов велетенські сірникові короби. 
На риштовці, вподовж кладки фа
садної стіни, затято працюють юнки-

Земля народить не
Леніна,
Свого вождя, 
Великого вождя! 
Він зріс в Росії 
І таки в ’ Росії 
З’явився гасла, зоряний засів: 
Голодним — хліб,
Всю землю — гречкосіям1
Люд вимагав — 
Не ждав і ііс про...
І Першотравень 
Весело засяяв
В Країні Рад. в країні добрих див. 

71с кожен з нас
Геиер собі хазяїн, 
Де вільний Жовтень

мулярн. Праворуч — дівчата, ліворуч — 
дівчата, на кладці внутрішніх перего
родок — теж вони. «ІЦо за дивина?» — 
посміхається сине небо, розсовуючи білі 
хмарніш брів.

— Дуже просто, — задирає догори 
голову Поліна Ясннська, — в нашій 
бригаді 25 чоловік. З них 20 — дівчат. 
Всі мулярн. І непогані.

Висок, як блискуча куля, вислизає з 
рук і через мить завмнра в повітрі, на
тягуючи тоненький шнурочок. Аня Хар- 
кіна перевіряє віконні укоси. Перевіряє 
прискіпливо. Адже вона зараз на прак
тиці. їй випала неабияка честь працюва
ти в найкращій бригаді будівельного уп
равління № 3 тресту «Кіровогр^ідпром- 
буд».

З нею в цьому своєрідному колективі 
будівельників працює ще п’ять її под
руг з профтехучилища № 2.

— До речі, я теж закінчила це учи
лище рік тому. Взагалі в нашій бригаді 
працює шість випускниць Кіровоград
ського профтехучилища номер два, — го
ворить Ольга Тець.

«Сьогодні, дійсно, працюеться особли
во. Навіть, наші хлопці, ніби стали гар
ніші. Пишаються. Ще б пак! Адже 
на кожного з них припадає по п’ятеро 
дівчат. Он, Гриша Другаль як мрійливо 
посміхається. Та не н не дивно. Адже 
завтра — Перше травня...»

Передсвятковий день бригада мулярів 
Григорія Лук'яновнча Другаля зустріча 
і проводжа радісно. Будівельники ви
робничий план 1 кварталу виконали на 
130 процентів. У квітні теж не осороми
лися. Так що спято можна зустрічати з 
чистою совістю.

Ще^ро зародив.
' й ми виходим
На широкі площі,
Де сміх і радість
У колонах- йдуть,
Вітри кумач у золоті полощуть.
Вітри ‘гудуть.
На цілий 'світ гудуть.

Візри гудуть над Батьківщиною, 
Гей молоді такі вітри.
Яке то щастя буть Людиною 
! жить, і мислить, і творить! 
Яке^то щас’і" на параді 
Іїт'и зі всіма плече в плече... 
Іде весна Кіровоградом. 
Іде в колоні з Іллічем.

Цс другий такни оаіатоловерховий 
будинок гі нашому' місті,'—'как,о брига
дир, — і тим приємніше, що будувати 
його довірили нашій бригаді.

— А квартири тут які! — вигукує кот
рась із дівчат. Сорок вісім квартир — 
сорок вісім радостей.

— Квартири гарні, — відповідає Г. Л. 
Другаль, — ліфт, гаряча 
і так далі. На першому 
газпн.

«А мені сьогодні треба 
карню. От зроблю собі 
цієї, як її... Ой, а сьогодні 
дівчатами вибрати 
нареченої. Завтра 
весілля...»

Клава похапцем 
а потім па сонце.

Все вірно, милий комсорг. Зміна закін
чилась. Можете складати інструмент, пе
реодягатись у барвисту сукню і вив'язу
ватись квітчастою хусткою, яка вам так 
до лиця,

Я з вами теж прощаюсь. 1, звичайно, 
шкодую, іцо не зміг розповісти про кож
ну дівчину зокрема, про ті дискусії, які 
іноді спалахують під час обіду, про стін
нівки ,які доводиться випускати самому.., 
комсоргу. Але головне, що ви є у на
шому місті. 1 хай ще хтось підшукає 
схожих на вас. Двадцять дівчат-мулярів. 
З яких дванадцять — комсомолки, а деякі 
вже мріють поступати в члени КПРС. .

День подарував мені приємну зуст
річ. І я вибачаюсь. Клапо. що трохи під
слухав ваші думки...

Сьогодні був останній квітневий день і 
в той же час він був прозорим вступом, 
увертюрою Нікого ж трудящого травня.

В. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

Центральний Комітет Комуністичної партії України палко 
вітає учасників урочистого пленуму Української республікан
ської ради профспілок і р їх особі героїчний робітничий 
клас, усіх трудящих республіки з нагоди 50-річчя Періоді» 
всеукраїнського з’їзду професійних спілок, який відіграв 
важливу роль у розвитку профспілкового руху на Україні.

Професійні спілки України — однії з бойових загонів 
профспілок Союзу Радянських Соціалістичних Республік — 
під керівництвом Комуністичної партії пройшли великий і 
Славний шлях. Вони завжди були і е вірною опорою ленін
ської партії, провідинками її політики, активними органі
заторами мас на боротьбу за перетворення в життя планів 
комуністичного будівництва, за неухильне піднесення еко
номіки, культури і добробуту народу.

Виконуючи рішення ХХШ з’їзду КПРС і XXIїї з’їзду Ком
партії України, профспілкові організації республіки беруть 
діяльну участь у господарському і культурному будівництві, у 
розгортанні соціалістичного змагання і руху за комуністич
ну працю, ведуть велику культурно-масову і виховну' ро
боту, постійно дбають про поліпшення умов праці і побуту 
трудящих. З новою силою виявляється їх організуюча роль 
у всенародному змаганні за дострокове виконання запдань 
п’ятирічки, за гідну зустріч 100-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна.

На сучасному етапі комуністичного будівництва партія вва
жає найважливішим завданням підвищення економічної ефек
тивності промислового сільськогосподарського виробництва та 
капітального будівництва, зростання продуктивності праці на 
основі прискорення науково-технічного прогресу. Ці питання 
завжди мають бути в центрі уваги профспілок.

Треба неухильно підносити рівень всієї профспілкової ро
боти, вдосконалювати організацію соціалістичного змаган
ня, підтримувати патріотичні починання трудівників міста 
і села, зміцнювати трудову дисципліну, добиватись безумов
ного виконання’ соціалістичних зобов’язань колективом нож
ного заводу, фабрики і будови, радгоспу і колгоспу.

Профспілки повинні більше приділяти уваги поліпшенню 
умов праці, побуту і відпочинку робітників і службовців. 
Більш масовим і ефективним мас бути контроль за робо
тою підприємств торгівлі, громадського харчування, всієї 
служби побуту;

В умовах загострення ідеологічної боротьби між соціаліз
мом і капіталізмом необхідно посилити ідейно-виховну ро
боту профспілок, спрямовувати її на підвищення комуністич
ної свідомості мас, пнхопання трудящих в дусі радянського 
патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму, високої по
літичної пильності, комуністичного ставлення до прані і 
суспільної власності.

Найважливішим завданням профспілок є виховання у 
підростаючого покоління ідейної переконаності, вірності 
революційним, бойовим і трудовим традиціям робітничого 
класу, радянського народу, безмежної відданості ідеям ве
ликого Леніна.

Запорукою успішного виконання завдань, які стоять перед 
професійними спілками, є піднесення боєздатності первинних 
профспілкових організацій, поглиблення їх ів’язкіп з маса
ми, залучення до активної іромадської роботи всіх членів 
профспілок.

Цепірольний Комітет Компартії України висловлює тверду 
впевненість у тому, що профспілки республіки, тісно згурто
вані наиколо Комуністичної партії, будуть і далі невтомно 
бороінся за перетворення в життя заповітів Володимира 
Ілліча Леніна, величних планів побудови комунізму в на
шій країні.

Чай живуть радянські профспілки — школа управління і 
господарювання, школа комунізму!

Чай живе героїчний робітничий клас Країни Рад — пере
дова і провідна творча сила у боротьбі за побудову кому
ністичного суспільства в нашій країні!

Під прапором марксизму-лснінізму, під керівництвом Ко
муністичної партії — вперед, до перемоги комунізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ.
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УКРАЇНИ П'ЯТДЕСЯТ 
ГЕРОЇЧНИХ ЛІТ

ПРО ПІДГОТОВКУ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ ПІВВІКОВОГО ЮВІЛЕЮ 
ЛЕНІНСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Під керівництвом Комуністичної пар
тії комсомол республіки — бойовий 
загін 8ЛКСМ, пройшов славний і геро
їчний шлях.

На час свого створення ЛКСМУ налі
чувала всього дев’ять тисяч комсомоль
ців, а нині нараховує в своїх рядах бі
льше чотирьох мільйонів членів ВЛКСМ. 
Школу комсомольського гарту пройш
ли мільйони юнаків і дівчат — пред
ставників багатьох поколінь радянських 
людей.

Діяльність Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України, говориться у 
прийнятій ЦК ЛКСМУ постанові, нероз
ривно зв’язана з героїчною історією 
нашої соціалістичної Вітчизни, з боро
тьбою робітничого класу, селянства, 
всього радянського народу за перемо
гу соціалізму, за торжество ленінських 
ідей.

Немеркнучою славою вкрили себе ге
рої громадянської війни і учасники ста
новлення соціалістичного господарства, 
колективізації, ентузіасти в боротьбі за 
дострокове виконання п'ятирічок, на 
спорудженні Дніпрогесу, Харківського 
тракторного заводу, відбудові Донець
кого вугільного басейну. Серйозним 
випробуванням для народів нашої кра
їни була Велика. Вітчизняна війна. Ком
сомольці і молодь України в цей від
повідальний для Батьківщини час пока
зали зразки мужності і героїзму, стій
кості о боротьбі з фашизмом. Багато 
прекрасних справ звершили юнаки і 
дівчата республіки у післявоєнний пе
ріод на відбудові народного госпо
дарства, спорудженні шахт Донбасу, 
інших важливих народногосподарських 
об'єктів, на освоєнні цілинних і перело
гових земель.

Нині мільйони юнаків і дівчат на за
водах, будовах, у колгоспах і радгос
пах, в наукових лабораторіях самовід
даною працею примножують могут
ність нашої держави. Республіканська 
комсомольська організація здійснює 
шефство над 20 найважливішими ново
будовами промисловості і сільського 
господарства.

Як символ доблесті і героїзму вінча

ють прапор республіканської комсомо
льської організації ордени Леніна і 
Червоного Прапора. Одинадцять об
ласних, міських, районних комсомоль
ських організацій удостоєні також висо
ких урядових нагород.

Головним джерелом сили, міцності і 
боєздатності Ленінської Спілки Молоді 
є партійне керівництво. Чіткою програ
мою діяльності для кожного комсомо
льського осередку, республіканської 
комсомольської організації є Постано
ва ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ і 
завдання комуністичного виховання мо
лоді», Постанова ЦК КПРС «Про роботу 
Красноярської крайової партійної ор
ганізації по керівництву комсомолом», 
Постанова вересневого (1968 р.) Плену
му ЦК КП України «Про дальше поліп
шення партійного керівництва комсо
мольськими організаціями республіки».

В сучасних умовах комсомольські ор
ганізації покликані ще більше активізу
вати свою роботу по формуванню у 
молоді класової самосвідомості, вихо
ванню в неї високого почуття радянсь
кого патріотизму, пролетарського ін
тернаціоналізму, безмежної відданості 
справі Комуністичної партії, неприми
ренності до ворогів робітничого класу, 
готовності в будь-який час стати на за
хист завоювань Великого Жовтня.

ЦК ЛКСМУ зобов'язав обкоми, міськ
коми, райкоми комсомолу постійно 
забезпечувати авангардну роль членів 
ВЛКСМ у виконанні рішень XXIII з’їз
ду КПРС, XXIII з’їзду КП України, у все
народному змаганні за дострокове ви
конання завдань п’ятирічки.

Святкування піввікового ювілею ком
сомолу України слід провести під зна
ком дальшого розгортання соціалістич
ного змагання комсомольців, всіх юна
ків і дівчат республіки, комсомольсько- 
молодіжних колективів за гідну зустріч 
100-річчя з дня народження В. І. Леніна, 
піднесення трудової та громадсько-по
літичної активності членів ВЛКСМ.

Комітетам ЛКСМУ розширювати і 
зміцнювати зв’язки з масами молоді, 
підвищувати роль комсомольських ор
ганізацій в комуністичному вихованні 

підростаючого покоління. Повсякденно 
прищеплювати юнакам і дівчатам праг
нення працювати і жити так, як учив 
великий Ленін.

Обласним, міським, районним комі
тетам ЛКСМУ удосконалювати форми і 
методи організаційно-політичної робо
ти серед учнівської та студентської мо
лоді, керівництво піонерською органі
зацією імені В. І. Леніна.

Відзначення 50-річчя ЛКСМУ — важ
ливої ПОЛІТИЧНОЇ ПОДІЇ' в житті молоді 
республіки, яка відбувається у знамен
ний час підготовки до 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна — повинно по
служити дальшому піднесенню рівня 
діяльності всіх ланок комсомольської 
роботи.

ЦК ЛКСМУ затвердив заходи по під- 
готоаці та відзначенню 50-річчя Ленін
ської Комуністичної Спілки Молоді 
України.

Кращі комсомольські організації та 
молодіжні колективи у зв’язку з 50-річ- 
чям ЛКСМУ будуть нагороджені Па
м’ятними прапорами та вимпелами ЦК 
ЛКСМУ, ювілейними Почесними грамо
тами ЦК ЛКСМУ. Цими ж грамотами, 
а також нагрудними знаками будуть 
відзначені комсомольські, піонерські 
працівники та активісти.

Напередодні свята, 31 травня, в рес
публіці відбудеться масовий комуніс
тичний суботник комсомольців і моло
ді-

На Виставці передового досвіду в 
народному господарстві Української 
РСР буде організовано республіканську 
виставку технічної творчості молоді, 
присвячену комсомольському ювілею.

На ознаменування 50-річчя ЛКСМ 
України 26 червня ц. р. вирішено про
вести урочистий пленум ЦК ЛКСМУ. 
Будуть проведені також урочисті пле
нуми обкомів, міськкомів, райкомів 
ЛКСМУ та збори в усіх первинних ком
сомольських організаціях республіки. 
Урочисті лінійки проведуть піонери.

В комсомольських організаціях під
приємств, будов, транспорту, колгоспів 
ї радгоспів, установ, учбових закладів 
2—9~ травня пройде Тиждень пам'яті 
героїв.

Традиційне свято молоді міста Києва 
«Київська весна», присвячене 50-річчю 
комсомолу України, буде проведено 
під девізом: «За зміцнення дружби 
між народами СРСРІ».

В містах і селах республіки відбуду
ться виступи майстрів мистецтв та ко
лективів художньої самодіяльності, 
провідних спортсменів, демонструван
ня кінофільмів про Ленінський комсо
мол і радянську молодь. Пройдуть 

творчі звіти композиторів та артистів— 
лауреатів премій ім. Ленінського ком
сомолу та ім. М. Островського.

Піввіковому ювілею ЛКСМ України 
присвячується також республіканська 
виставка молодіжної книги видавницт
ва ЦК ЛКСМУ «Молодь», фестиваль 
комсомольської пісні, який відбудеть
ся в м. Краснодоні, студентська науко
во -теоретична конференція «Комсо
мол України — активний помічник пар
тії в справі комуністичного виховання 
молоді» огляд творчості молодих ком
позиторів, спартакіада колективів фіз
культури ударних комсомольських бу
дов.

ЦК ЛКСМУ оголосив республікансь
кий літературний конкурс на кращий 
прозовий твір про молодого сучасника, 
присвячений 100-річчю з дня народ
ження В. І. Леніна та 50-річчю комсо
молу України. На честь ювілею ЛКСМУ 
проводиться республіканський літера
турний огляд-конкурс імені Олександ
ра Бойченка.

Обкомам, міськкомам, райкомам 
ЛКСМУ запропоновано забезпечити ши
року участь комсомольців і молоді 
республіки у першому етапі Всесоюз
ного Ленінського заліку.

Комітетам ЛКСМУ запропоновано акти
візувати роботу серед молоді у зв’яз
ку з відзначенням 50-річчя Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді України, 
глибоко і всебічно розкриваючи велич 
накреслень партії, важливість постав
лених нею економічних, соціально-полі
тичних та ідеологічних завдань будів
ництва комунізму в нашій країні. Спря
мовувати діяльність комсомольських 
організацій на дальше поліпшення ідей
но-виховної роботи серед молоді, за
безпечення глибокого, творчого засво
єння юнаками і дівчатами марксистсь
ко-ленінської теорії, оволодіння висо
тами науки і техніки.

Центральний Комітет комсомолу Ук
раїни закликав комсомольців, всіх 
юнаків і дівчат відзначити 50-річчя 
ЛКСМУ ще ширшим розгортанням со
ціалістичного змагання за дострокове 
виконання завдань п’ятирічки, гідну 
зустріч 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна.

Центральний Комітет ЛКСМ України 
висловив тверду впевненість у тому, 
що комсомольці і молодь республіки, 
йдучи назустріч ленінському ювілею і 
50-річчю ЛКСМУ, віддадуть всі свої си
ли, знання, енергію здійсненню істо
ричних накреслень XXIII з’їзду КПРС 
та XXIII з'їзду КП України.

Твій ровесник вчиться, трудиться, бореться, мріє

МОЛОДИЙ П0ЛЯК-69:
ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Редакція польського молодіжно
го журналу «Доокола свята» 
(«Навколо світу») кілька років 
тому виступила з ініціативою про
ведення конкурсів на кращий 
спої ад сз.іїх читачів Спочатку во
на запропонувала їм тему «Моя 
перша робоїа», потім «Мої уні
верситети» (свідомо звертаючись до 
Горького). «Мін хлопець, мол дів
чина» і, нарешті, «Мій успіх, моя 
поразка». Звичайно, редакція одер
жувала по кілька сот робіт, най
більш цікаві з них видавались у ви
гляді збірників. Конкурс «Мій ус
піх, моя поразка» ознаменувався 
двома рекордами. В ньому брало 
участь найбільше число авторів, а 
книга розійшлась буквально за де
кілька дніз.
УСПІХИ В НАВЧАННІ, 
ПРАЦІ 1... КОХАННІ
Книга «Мін успіх, моя порагка» 

містить 33 роботи юнаків і дівчат. 
Із 550 учасників конкурсу майже я.) 
процентів складає молодь віком до 
24 років. Звернемось до цих запи
сок.

Мечпс.іав К. Ного батьки загину
ли під час війни. 17-річним юнаком 
він пішов із сіла, де жив із молод
шими братами, і пішов у місто шу
кати роботу: братів треба було по
ставити на ноги.

«В решті-решт, — пише Мечпслап, 

стальні шоломі, ці дівчатаговорять, вони багато розповідають про В втнам. 
принесли апельсини з гір Хоа Бін. Вони — для бійців. 

Фото Губерта Лінка (журнал сФрайе вельт»).

— я потрапив у відділ кадрів Од- 
рннськоіо судноплавства, де пока
зав підроблене свідоцтво про на
родження (прибавив собі два роки) 
і несміливо спитав, чи не знайдеть
ся яке-небудь місце». Так почалось 
його трудове життя. Спочатку юнак 
був кочегаром на баржі, яка ходи
ла із Вроцлава в ІЦсцін. Працюва
ти доводилось у важких умовах. 
Але Мечислав витримав випробу
вання, зумів довести свою стійкість.

«Найголовніше, що на кожному 
кроці я зустрічав повагу до своєї 
праці», — відзначає далі юнак. Він 
відчув радість і задоволення віл. то
го, що потрібен людям, що на ньо
го розраховують, йому довіряють,

«Мені довелось закінчити курси. 
Одержані знання дозволили скласти 
важкий екзамен на механіка пер
шого розряду. 1 ось мені, наймо
лодшому спеціалістові довірили 
«Яровид» — судно, якому позазд
рив би будь-який механік ветеран».

Визначивши своє Місце в житті, 
ЛІечис.тав іншими очима глянув на 
юнацькі мрії про морські пригоди: 
«Проплававшії 9 років на Одері, я 
прийшов до висновку, що вся моя 
морська романтика, якою бредять 
в дитинстві багато хлопчиків, не 
підходить мені так само, як коротгі 
штани. Я уже пустив тут міцні ко
ріння. Знаю на Одері кожне сели
ще. Майже кожний кущик. Позна- 

йомнвея і швидко зійшовся тут із 
багатьма товаришами. Тая, чи тре
ба шукати роман гику тільки о да
леких країнах?»

Доля Мечислава типова для бага
тьох його ровесників. Статистичні 
дані, виведені із аналізу 550 робіт 
читачів «Доокола свята», свідчать 
про те, щз успіхам у прані молодь 
приділяє баї ато уваги.

Одначе важливе місце в цих за
писках займають все-таки успіхи u 
навчанні, що цілком закономірно, 
якщо врахувати вік їх авторів і до
ступність освіти в Народній Поль
щі.

Хоч наш їм героям — учням се
редніх шкіл і студентам доводиться 
переборювати різні перешкоди, фі
нал, як правило, один і той же. 
«Яка радість! В день вручення атес
тату мені здавалось, що сонце сві
тить тільки для мене!» — говорить 
один з авторів, який заочно закін
чив середню школу.

Про що ще пишуть юнаки і дів
чата? Звичайно, дуже багато про 
щастя, кохання. Але тут ми не бу
демо цитувати їх зізнання.

ПРО ЩО ВОНИ МРІЮТЬ?
Аналіз матеріалів приводить до 

деяких узагальнюючих висновків. 
Що молоді люди вважають успі
хом? Що такс успіх взагалі? В за
хідній соціологічній літературі не 
поняття зв’язано з кар’єрою. Там 
існує один загальновизнаний крите
рій — гроші або їх похідне: особ
няк, машина нової марки, сукня із 
найдорожчого магазину.

Для молодого поляка наших днів 

подібна оцінка успіху невластива. 
При уважному читанні конкурсних 
записок, переконуєшся, іцо юнацтво 
не визначає свій життєвий успіх 
розміром заробітку. Із 550 авторів 
всього двоє ставлять па перше міс
це матеріальні блага. Причому 
один із них (сілезький шахтар) збу
дував на зароблені гроші будино
чок. який подарував старим бать
кам.

Ні, не власність, не потяг до на
живи с мірилом життєвого успіху 
для молодих людей, які живуть II 
соціалістичній країні.

ЩО ВОНИ ВВАЖАЮТЬ 
УСПІХОМ?

Найважлнвіше для молоді — на
вчання. Майже 40 процентів учас
ників конкурсу бачать свій успіх 
в освіті. Характерно, що дівчата 
так же само цінять знання, як і чо
ловіки. Для юних авгоріп — це 
шлях до спеціальності, про яку вони 
мріють, без якої не уявляють свого 
майбутнього.

Ось, наприклад, що пише дівчи
на, яка без відриву від роботи за
кінчила школу медсестер: «Нарешті 
я одержала диплом. Дуже полюби
ла свою роботу-і не проміняю її на 
будь-яку іншу. У мене чудова, бла
городна робота. Я потрібна 
дам».

Генріх П.. який успадкував 
батька майстерню і професію_
лесника, згадує; «Якось я з жахом 
помітив, що ремесло майстра, який 
ремонтував залізні обручі на коле
сах селянських возів, швидко зне
цінюється. Вози на залізному ходу 

л кі

ві д 
ко-

ДОВЖИНОЮ 35 ВАГОНІВ
Гарний подарунок напе

редодні Першого травня 
др>зям з братніх соціаліс
тичних країн підготував 
комсомольсько - молодіжний 
колектив заводу папняші- 
кремнезсмистих конструкцій, 
з ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ ДІЛЬНИЦІ 
комплектації відправлено в 
НДР та Румунію для спо
рудження енергобудов 1,240 
куоомстрів Ілолюїі а л ь н о ї 
продукції. Вироби достанії (і, 
поїзд у 35 вагонах.

Добре трудяться на цій 
Дільниці оператор лінії р0)- 
лнпкн Олега ЛІхтіна, маши
ніст крана Ольга Петрова, 
пресувальник Володимир 
Ціанова.і та подій елетро- 
*ар Вір» Сагайдак. Змінні

змінюються возами на гумовому. •, 
Інколи я по кілька днів чека», по
ки мені, нарешті, принесуть яке-пе- 
будь колесо для ремонту«. І ось 
юнак прийняв рішення — виїхати 
Із села І поступити п шахту. Від
мовившись від відпочинку, не доси
паючи, він стан учитись. Одержав 
середню освіту, потім поступив у вуз. 
Зараз він впажається на шахті дос
відченим спеціалістом. Недалекий 
той час, коли Генріх одержить дип
лом гірничого. інженера.

ЗРАЗОК ЛЮДИНИ 
МАЙБУТНЬОГО

Коли перегортаєш сторінки збір
ника, виникає враження: молодий 
поля к-09 — щасливий, коли пін зна
ходить своє місце в житті, займаю
ться роботою, яка приносить задо
волення, коли він відчуває, що пот
рібен суспільству. Є пряма залеж
ність між книгою «Мій успіх, моя 
поразка» і словами, які недавно !з 
трибуни V З’їзду ПОРП виголосі!-' 
па молода ткаля з текстильної фаб
рики в Більсько-Бялій (Катовнцьке 
воєводство) Марія Палюх:

«Ми не будемо шукати зразків 
поведінки в капіталістичному сус
пільстві, де правлять вовчі законії 
безпощадного гоніння за наживок1». 
Ми самі породжуємо зразки люди
ни майбутнього, ставлячи па чільне 
місце почуття власної гідності, віли- 
чуття своєї спільності з ІНШИМИ 
людьми, прагнення служити ідеа
лам соціалізму».

Анджей БРОНЯ РБК, 
польський журналіст (АПІІ). 

Варшава.

норми вони, як праннло, в' 
пі дні перекрнпають на 
15—25 процентів.

Е. ЯРУШОК. 
працівник редакції 
Крсмгесівської міськ- 
райгазети.

МОЛОДЕЦЬ, КАТ 10!
У всіх первинних комсо

мольських організаціях 
Знам’янського району широ
ко розгортається змагання 
по професіях за перехідни
ми мандатами. Напередодні 
свята весни п колгоспі імені 
Дзержннського були підве
дені підсумки змагання за 
квітень.

Перше місце І перехідний 
мандат дістались доярці 
ко.н оспу Каті Молодець. 

■г>0М кілограмів молока від 
кожної з 35 закріплених за 
пені корів надоїла дівчина. 
А зобов'язання на рік — 
2.500 кілограмів.
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ТРИ ДОБИ КРОКУВАТЬ...
Молодий комунар“ З стор,-

Доля Антоніни Бондар 
зацікавила мене. Я знав, 
що ця молода доярка з 
колгоспу імені Горького 
Ульяновського району 
кілька років упевнено 
утримувала за собою пер
ше місце. Хотілося взнати 
більше про неї,

Підійшов, розговорили
ся. Дивлюся на красиві 
руки трудівниці і слухаю 
нелегку повість її життя. 
Війна забрала у дівчини 
батька. Антоніна майже 
не пам’ятає його. А дуже 
хотілося прихилитися до 
широкої батькової долоні, 
як це робили інші діти.

, Хотілося і в школу ходити 
! так, як ті, кому повезло, 
ріиїх батьків жорстока вій- 

, на все ж повернула сво- 
‘ їм дітям. А мусила йти 

У працювати.
Чотирнадцяти років 

.прийшла Антоніна на
• ферму. Звичайно, подоїти

• корову для сільської дів- 
чинки справа не складна,

1 але ж група корів... Змо
рювались руки, гуділи но- 

: ги. Терпіла дівчина, знала: 
всім нелегко, всі мусять 
терпіти, мусять переборо

ли наслідки фашистської 
окупації.

Хитали головами дояр
ки: мала ж. А тітка За-

лізняк інколи й відро під
несе, і корму для корів. 
Жаліла дівчинку, жаліла і 
вчила. А вже задоволена 
була ученицею, бо бачи
ла, що Антоніна душею 
прагне зрозуміти премуд
рості своєї професії.

Підростала дівчина Ви
мальовувався її характер 
— наполегливий. Якось 
при підведенні підсумків 
роботи Антоніна вийшла 
на перше місце. Хвалив 
завфермою, голова хва
лив, подруги поздоров
ляли. .

Про Антоніну Бондар я 
писав в районній газеті. 
Але за долею її продов
жую слідкувати і зараз. І 
доля ця, прямо скажу, 
гарна. Бо коли ж це було, 
щоб не шанували у нас 
хорошу трудівницю, не 
раділи її успіхам. Узнав я, 
що дівчину нагородили 
нещодавно за її працю 
орденом Леніна і щиро 
зрадів за неї.

Така вже доля газетя
ра, що робота зводить 
його з красивими людь
ми, красивими душею, 
працею своєю красивою. 
Варто лише пильніше гля
нути на нього, життя. На
стільки воно багатогран-

не, багате звершеннями, 
людськими долями.

Успіх неодмінно прихо
дить до тих, хто чесно 
трудиться. Антоніна тру
дилася, мала пошану се
ред людей, славу, але чи
мось була заклопотана. 
Жити захотілося красиві
ше. Щоб не лише вдома 
милуватись квітами, а й 
на роботі. Сказала якось 
про це завідуючому фер
мою. Одвернувся і пі
шов...

Разом з подругами Ан
тоніна наполягла, щоб 
замінили їм завфермою, 
людину інертну, не прин
ципову. А потім справи 
пішли. Дівчата вибілили 
приміщення ферми, на
несли квітів.

А ось ще про одну сто
рінку з життя цієї славної 
дівчини я не писав ніде. 
Полюбили Антоніну в се
лі за працю, за справед
ливість, другий рік одно
сельчани обирають її де
путатом районної Ради 
депутатів трудящих, а ко
муністи колгоспу прийня
ли трудівницю до своїх 
лав.

В. ВОВЧЕНКО, 
редактор Вільшаи- 
ської райгазети «Ле
нінська зоря».

— Твій ровесник вчиться, трудиться, бореться, мріє
ДЕРЕВО ДРУЖБИ—З УЛЬЯНОВСЬКА

З Індії повернулася делегація радянської молоді, яку очолював заступник голови Ко
мітету молодіжних організацій (КМО) СРСР Володимир Калюжний. В розмові з корес
пондентом Агентства преси Новини Костянтином Івановим він розповів:

— Наша делегація їздила за запрошенням 
Всеіндійської федерації молоді (ВФЛ1). Кон- 
тактн з цією організацією в нас налагодилися 
п 1956 році, з перших місяців створення КМО 
СРСР. В Москву до нас приїздили представ
ники індійської молоді...

Індійські друзі розповіли, що з нагоди юві
лею засновника Радянської держави вони зби
раються організувати теоретичні семінари, 
симпозіуми, мітинги, зустрічі за круглим сто
лом, кінофестивалі і фотовиставки.

В багатьох містах відбудуться «Ленінські 
фестивалі». Готується брошура «Ленін і мо-

ХВИЛЯ ПРОТЕСТУ— 
ХВИЛЯ ПРОТИ війни

НЬЮ-ЙОРК. (ТДРС). В уні
верситетах і коледжах СШЛ 
тривають виступи студентів 
проти зв’язків учбових закладів 
з воєнним відомством і за 
ліквідацію в них расистських 
порядків. З усіх кінців країни 
поступають повідомлення про 
студентські демонстрації, страй
ки, пікети, мітинги.

Більше трьохсот студептів

Ліассачусстського технологічного 
інституту провели пікетування 
лабораторії, в якій проводяться 
воєнні дослідження. Вони ви
магали припинити використання 
інституту для робіт в області 
ракетної техніки. Студенти 
Фордхемського університету в 
Нью-Йорку вимагали порвати 
зв’язки учбового закладу з

Позавчора мешканцям Кіро
вограда будівельники подару
вали чудову «Мелодію». Це — 
магазин, в якому можна при
дбати красень-акордсон і піа
ніно, радіолу і бандуру...

В магазині два відділи. їх 
обслуговують дванадцять про
давців. Працівники прилавку 
— переважно молодь.

На фото: продавець комсо
молка Лариса Мельниченко к 
ролі гостинної господарки 
«Мелодії».

Фото В. КОВПАКА.

лодь» і спеціальний пам’ятний збірник про 
В. І. Леніна, в підготовці якого візьмуть 
участь індійські та радянські письменники.

Вссіидійська студентська федерація відмі
тить 100-річчя В. І. Леніна теж декількома 
заходами. Серед них — семінар на тему «Ле
ні« і освіта», конкурс серед студентів на кра
щу роботу про ленінське учення. Переможцю 
конкурсу буде надано право посадити Дерево 
Дружби а Делійському молодіжному парку. 
Його відросток пришлють з Ульяновська — 
батьківщини вождя.

АПН.

Пентагоном. Вони провели си
дячий страйк в адміністратив
ному приміщенні на підтримку 
цієї вимоги.

Студептн-негрн Колгейтського 
університету в ГамільтовІ (штат 
Нью-Йорк) провели демонстра
цію протесту проти відмови 
властей надати можливість длп 

вивчення історії і культури на
ціональних меншостей.

Тривають студентські хвилю
вання в Гарвардському (штат 

Массачусетс) і Корнеллському 
(штат Нью-Йорк) університетах.

Нині Лідія Костючик — член райко
му і обкому комсомолу, нагороджена 
Почесними грамотами ЦК ЛКСМ Ук
раїни і ЦК ВЛКСМ, А починалося 
зсе ось із чого... -

11ІІІРОКИЙ український степ. Він почииає- 
ться одразу за моєю хатою. Кожної 

весни будять його могутні голоси тракторів. 
Багато їх щороку сновигає в степу. Але ко
ли б мене раніше запитали про марку того 
«?и іншого трактора, скільки п ньому кін
ських сил, я б тільки плечи,ча знизала. Чи 
ж то дівоче діло знати про це?

Влітку шістдесят п’ятого року, під час ка
нікул (дев’ять класів тоді закінчила), пішла 
я нонрацюзати па ферму. Якось зайшла до 
нас секретар райкому комсомолу Світлана 
Вербуленко Поговорили про виробничі спра-

вп, про новини. Від неї я дізналася, що про
водиться набір дівчат в Бобриисцьке сіль
ське професійно-технічне училище, де меха
нізаторів готують.

— і то хочеться дівчатам бути тракто
ристками? — здивувалась я.

— Не тільки трактористками, а й комбай
нерками, — скаїала Світлана і запитливії 
глянула на мене: — Може, п ти поїдеш у 
Бобринсиь, Лідо?

Я тільки розсміялась. Мені з моїм ростом, 
щоб на трактор вилізти, драбинку підстав
ляти треба.

— Тебе лише не непокоїть? — тепер вже 
Світлана здивувалась.

Коротше кажучи, поговорили ми по щи
рості, і я .. відважилась.

і не жалкувала! Триста пас, дівчат, всту
пило того року до училища. Весела, дружна 
була сім’я, і наука в голову легше йшла н 
ньому колективі. А вивчати було що: трак-

тор, комбайн, причіпний інвентар, правила 
техдогляду, агрономія. Завжди пам’ятатиму 
сі ого майстра Леоніда Васильовича Мельни
ка. Це завдяки йому я стала добре розу
мітися в техніці, полюбила її. •

Через вісім міелців навчання приїхала я 
па практику в рідне село, в тракторну 
бригаду Івана Федоровича Жеребцова. По
ставився до мене бригадир уважно, но-бать- 
ківськи, не побоявся довірити трактор. Я за 
це доброю роботою віддячувала.

Та ось практика поїзду. Наступили ви
пускні екзамени. Пам’ятаю, попався мені 
білет з трьома заз танияміц завести трактор 
«Беларусь», начепиш силосний комбайн, 
відрегулювати мотовило. Все йшло якнай
краще, і члени екзаменаційної комісії посга- 
ві'ли мені відмінну оцінку...

Приїхала додому. При всіх трактористах 
Іван Федорович сказав:

— Вступаєш ти, Лідо, в бригаду комуніс
тичної праці. Дивись, не підведи.

А механізатори усміхаються мені підба
дьорливо, дружиьо. Хіба таких можна під
вести?

— Будьте спокійні, Іване Федоровичу. Вже
у жовти! мені вручили першу нагороду- — 
Почесну грамоту обкому комсомолу. За цією 
радістю незабаром прийшла і друга. Викли
кає мене якось Іван Федорович і каже:

•— Мерщій іди в Червоновершку. Одер
жиш там нового трактора від інженера кол
госпу.

Пішла н в Червоновершку пішки, а назад

поверталася па новенькому «ДТ-20». Спе
ціально головною вулицею рідної Фодосіївкп 
поїхала.

Ось уже третій рік орю, сію, обробляю 
технічні культури, влітку вожу зелені корми 
для худоби або зерно від комбайна .до комо
ри. В бригаді мій трактор жартома охрести
ли «швидкою допомогою». ЛІені ця назв* 
сподобалась. Значить, я потрібна людям.

Сьогодні, в день Псгшогравіїевого свята, у 
мене, як і у всіх моїх товаришів по бригаді, 
урочистий, піднесений настрій. Незважаючи 
на примхи запітнілої весни, ми успішно за
кінчуємо весняні польові роботи. З добрим 
настроєм приходять і світлі мрії. Я мрію про 
той час, коли п нашій бригаді прибуде дів
чат. А їх обов’язково прибуде, бо для на
слання і робота жінок-механізаторів створю
ються найсприятливіші умови. Ще мрію про
довжувати освіту. Я закінчила вечірню се
редню школу, здала нормативи спеціалісти 
другого квасу, апе вг.ажаю, що цього за
мало.

Стелиться неозора колгоспна пива, співає 
мотор, і спів цей тоне в жайворонковому 
дзвоні. В садах розпускається листя зелене, 
у траві синіють фіалки, з кеба ллється золо
те сонячне проміння. Зі святом, рідна моя, 
пр“красі>а земле! Тобі, родючій, ласкавій, 
щедрій, — моя праця, моє серце, моя моло
дість!

Лідія КОСТЮМ И К, 
трактористка колгоспу ім. Кірова Ком- 
Ш’ніїзського району.

ПОДАРОК

Танцює чсрвонозорівсьніиі ансамбль с!\слс(>,
фото В. КОВПАКА.

I
Есть у дедушки Андрея 
Деревянный сундучок. 
Много видел в нем вещей я: 
Есть там трубка, табачок, 
Есть там шлем красноармейский, 
В нем в гражданскую войну 
Защищал он край Советский, 
Защищал свою страну.
Есть стамсстка и рубанок, 
И средь этого добра, 
Пару варежек продранных 
Заприметил я вчера.
И сказал тогда ем>’ я:
— Расскажи, зачел они, 
Я никак нс понимаю, 
Для чего ты и:; хранишь? 
Брови хмурит он седые:
— Ладно, слушай, расскажу. 
Это вещи не простые — 
Ими очень дорожу.

II
... Голод, холод и разруха. 
Нависали, над страной. 
Приходилось очень туго. 
И особенно зимой.
Ни перчаток, ни тулупов 
Не знавали мы тогда. 
Ели — в день тарелку супа, 
Да и суп какой — вода. 
Цремя трудное, н в оба 
Приходилось нам глядеть, 
А кругом зима, сугробы 
Над землей снежинок сеть. 
Я стоял тогда с винтовкой 
На ответственном посту, 
Там, где вьюіа выла г.олком. 
Там, где Смольный институт. 
Л зима кусает, злится, 
Руки щиплет и знобит.
Эх, сейчас бы рукавицы. 
Да на рану теплый бинт. 
Вдруг машина. С вихрей ночи 
Кто-то стал на белый снег, 
По всему видать — рабочий,

В штатском, вижу, человек. 
Говорю ему построже:
— Нужно пропуск предъявить1 - 
Он продрог, как видно, тоже. 
Трудно гостю говорить.
Ведь на нем одно пальтишко.
И ботинки без калош,
II минуту, верно, с лишком.
Его жалнл ветер-еж.
ііо нашел свою бумажку, 
Протянул. Мне трудно взять... 
Ветер лезет под фуражку, 
Уши стали замерзать.
Он сочувственно воскликнул!
— Вам здесь холодію, видать? 
Так подал, чтоб фары блики 
Осветили мне печать...

III
Через день нт караулки
Сам начальник наш бежит:
— Что, браток, замерзли руки, 
Ну, какой же ты джигит?
Я в отпет:
— Зачем сомненья.

Я не жалуюсь пока!
— Чго же нам товарній Ленин
За гебя намял бока:
Говорит, заботы мало
О советском часовом. 
Полушубки нам прислал он. 
Чайник нам отдал он свой.
Я ушам своим не верю:
— Это разве Ленин был?
— Л кого же ты теперя
У крыльца остановил?

IV
... Вот я вскорости сменился, 
Вызываю) к Ильичу.
Чую я. чю провиинзея.
Еле ноги волочу.
Захожу, а он смеется
И мне — варежки дает...
Мое сердце гулко бьется, 
Ну совсем, как пулемет.
Ну, а взять стесняюсь все же, 
Он их в руку мне вложил:
— Нет, они для вас пригожи.
Ну. а я без них же жил.
Вот какой подарок Ленин 
Мне когда-то подарил.
Он воистину бесценен.
Моему он сердцу мил.
— Почему же ты подарка 
Дорогого не сберег?
Иль тебе его нс жалко?
Ну, скажи мне. как ты мог?
Ты б их лучше где-то спрятал, — 
Говорю ему опять.
— Нет, зачем же. Ведь солдату 
Лучших незачем желать, 
И потом — товарищ Ленин

I Дал мне их нс просто так,
Дал. чтоб грели в наступленья
И во время всех атак.

'• Дал их мне для пользы дела.
Ну. а чю я их порвал,
Нс беда. ведь, в переделках 
Очень многих побывал.
Тех. кто шел па нас войною. 
Разгромили мы н боях. х
Для того, чтоб над страною 
Гордо реял алый стяг.

Владислав ГРИЦЕЛЬ» 
десятиклассник Кировоград
ской СШ Л II.
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Володимир ЧАБАНЕНКО.

Л 12-й ГОДИНІ Першого 
" травня 1945 року з аеро
дрому Альтено піднялись у 
повітря дві групи літаків. 

Через півгодини до Берлі
на підійшла група винищу
вачів, ведучим якої був 
наш земляк Василь ііценко. 
З ним летів командир 1-го 
гвардійського винищуваль
ного полку майор І. Мали- 
новськнй і кореспондент ар

мійської газети капітан Анатолій Мефодійович Хорунжий, 
який до війни працював у редакції газети «Кіровоградська 
правда». По команді Малнновського над рейхстагом Хорун
жий розгорнув червоне полотнище і опустив за борт.

Над Берліном, який ще злостиво огризався, гордо пломе
ніли стяги перемоги. І це вже ставало запорукою Перемо
ги, нею жив кожен солдат і офіцер, воєначальник, хто йшов 
до неї чотири довіі і вогненних років і кому довелось по
вертатись до рідного дому через Берлін.

Причетними до впевненості радянського воїна у перемозі, 
до приреченості ворожого гарнізону, стали і.іровоградпі 
В. К. Ііценко та А. М. Хорунжий...

— Народився я 1919 року в селі Трояки Добровелнчків 
ського району Кіровоградської області, в селянській сім’ї 
—- розповідав Василь Каленнкович Ііценко на партійних 
зборах полку. — Після сьомого класу вступив до сільсько
господарського технікуму в Кіровограді. Захоплювався 
стрибками з парашутної вишки. Мріяв стати льотчиком. 
Поїхав до Одеси, вступив до школи ФВУ, одночасно на
вчався в аероклубі. Влітку 1941 року по закінченні льотної 
школи у званні молодшого лейтенанта прибув до Смолен
ська. А там — війна...

$ * +•
• Четвірці винищувачів на чолі зі старшим лейтенантом 

Клименком, яка діяла в районі Орла, наземна радіостанція

«Танкер» передала наказ: знищити літак «ФВ-189», 
ренту вав погонь арінлерії. Але ведучий не відповідав на 
кл і. Лейтенант Ііценко зрозумів: у Клнмснка зіпсувалася 
ція. Викликав ведучого:

— «Орел-20», «Орел-20». Я — «Орел-10». «Танкер» нака
зав ігн и квадрат 10... Як »розуміли? Прийом.

— «Орел-10». Я — «Орел-20». «Танкера» не чую. Ведіть 
ланку, — відповів ведучий.

Іщенко зі своїм напарником вийшов уперед і взяв курс 
на вказаний район. Пара Клнмснка стала веденою. Через 
кілька хвилин лейтенані побачив коректувальника. «Рама» 
намагалася втекти, але Ііценко наздогнав її і з дистанції 
80—100 метрів відкрив вогонь з гармати. «ФВ-189» загорів
ся і розсипайся’ у повітрі.

— «Орли», «Орли». Я — «Танкер». Дякую за допомогу, 
дякую за допомогу! — передали із землі.

Виконавши бойове завдання, Іщенко знову зайняв своє 
місце, а Клименко повів четвірку. І раптом — тривожний 
голос наземної радіостанції:

— «Орли», «Орли», будьте уважні! Вас переслідують. 
:Та ведучий як узяв курс на аеродром, так і продовжував

його.
— «Двадцятий», нас атакують, нас атакують! — передав 

Іщенко ведучому і спрямував винищувач назустріч фашис
там.

Однак старший лейтенант не реагував на небезпеку. Він 
спокійно повів свою пару на посадку. Лейтенантові дове
лося зі своїм веденим вступити в бій. Один літак вони 
збили, але інші продовжували атаки. Ворожий снаряд влу
чив у літак Іщснка. «ЯК» різко иакрсинвся і ввійшов у 
глибоку спіраль. Льотчик з трудом вирівняв машину і, 
попередивши командний пункт, повія її на посадку. За де
сять метрів від землі винищувач знову різко накреіпівся і 
впав.

До свідомості Іщенко прийшов наступного дня п госпі
талі, Льотчик увесь був у бинтах і гіпсі. Подумав: більше 
не шугати йому в небі. Та згадав товариша, лейтенанта 
Московенка: у нього навіть після лікування лишилися оскол
ки ворожого снаряда, а літає ж!

Воля льотчика і майстерність хірургів перемогли.
Наш земляк — кавалер двох орденів Червоного Прапора, 

ордена Вітчизняної війни другого ступеня, ордена Олександ
ра Невського і п’яти медалей — став тс й кавалером ор
дена Леніна та Золотої Зірки.

«Гвардії майор Іщенко, — писав у нагородному листі 
командир полку ЛІалиновськнй ’ з 18 серпня

Командир 1-го гвардійського шґппіцувальпого авіаполку 
ццйор А. і. Ліалиновський передає Прапор Перемоги капі
тану А. М. Хорунжому на аеродромі Альтено 1 
1945 року.

1941 року. За цей час зробив 310 бойових вильотів, 
на прикриття бойових порядків наземних військ — ....
штурмовку військ і аеродромів противника — 17, для супро
воду штурмовиків і бомбардувальників — 84, для перехоп
лення ворожих машин — 2. Провів 66 повіїряннх боїв у ра
йоні таких міст: Керч, Калінін, Великі Луки, Ленінград, 
Орел, Орша, Каунас, Бреслау. Берлін. Збив особисто 14 
ворожих літаків. серед яких — ФВ-190, 10-88. МЕ-109, 
ФВ-189, X ПІ-126».

Відмінно воював майор Ііценко. Не гірше продовжує 
зараз службу в рядах Радянської Армії генерал-майор 
ішсііко. Минають роки. Вони влягаються сивиною на скро
ні й урядовими наюродами — на груди. А серій кличе 
політ.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, ЗЬ Телефони: 
секретаріаіу - 29-33 55. відділу пропаганди — 

29-35-57, решти відділів — 29-33-55.

БК 00739. Індекс 01197«

ЛКЩО іважувати, хго з пас найбільшо 
" попрацював для травня, для вічності вес

ни, то терези наші схилять свою стрілку 
У бік, де лежить доробок робітників Ново- 
українського радгоспу-розспдннка. Воші 
одні з тих норенлучнх людей, що зодяга
ють простори сонячного степу, його косо
гори І ЙОГО ДОЛЕНІІ буйною зеленню. Ось 
вам доказ.

— Нинішньої весни, — розповідає ди
ректор радгоспу Микола. Павлович Іва
ся, — ми відпустили 50 тисяч плодових 
саджанців. Великий попит па декоратив
ні дерева. Ми реалізували 130 тисяч сад
жанців каштана, тополі, клена, шовко
виці та інших порід. Останнім часом 
зріс інтерес до креслатого дуба. Ного ку
пили у нас 160 тисяч сіянців. Це говорить 
про те, що господарства хочуть насаджу
вати лісосмуги, як ми говоримо, «капі
тальні», довговічні.

— А ще до чого зріс інтерес?
— Троянди, троянди, троянди. З кож

ним роком збільшується кількість бажа
ючих мати в себе кущі чарівної квітки. 
13 тисяч кущів відвантажили цієї песни. 
Один колгосп «Україна» Знам’янського 
району виписав 700 кущів, — для артілі, 
для колгоспників.

— ІЦо ж у планах на майбутні роки?
— Розширення площ зимових сортів яб

лунь. Великий попит...
Везуть черешню у Вінницю, персик — 

в Одесу, тополю — у Скадовськ, в Дніп
ропетровськ — смородину. Везуть дерева 
у різні кіпці Кіроі’.оградщніш і і вдяч
ністю 'говорять про невтомних новоукра- 
їнських садоводів, що дарують людям 
пічну весну.

і4 жїЧЙг /1 Н •<
І} Д’І М-

П’ятий тур чемпіонату країни 
з футбола серед команд другої 
групи класу «А» відбувся на
передодні Першотравня. Очевид
но, футболісти були настроєні 
вже по-святковому миролюбно, 
що і вплинуло на результати 
більшості матчів. Зокрема, ну
льовою нічиєю закінчилася зуст
річ у Полтаві між місцевим «Бу- 
дівельннксм» і кіровоградською 
«Зіркою».

Не було забито жодного м’я
ча і в матчах між Сєвєродонець
ким «Хіміком» і миколаївським 
«Суднобудівником», ЖИТОМИР*- 
ськнм «Автомобілістом» і київ
ськими армійцями, львівськими 
армійцями і чернівецькою «Бу
ковиною» , тернопі л ь с ь к н м 
«Авангардом» і львівськими 
«Карпатами». З рахунком 1:1 
закінчилися поєдинки між каді- 
ївськпм «Шахтарем» і одеськи
ми армійцями, Хмельницьким 
«Динамо» і вінницьким «Локо
мотивом».

Агресивно були настроєні що
до своїх суперників спортсмени 
жданояського «Азовця», харків
ського «Металіста» і дніпропет
ровського «Дніпра». Перші пе
ремогли чернігівську «Десну» 
з рахунком 3:0. З однаковим ре
зультатом. (2;І) харків’яни зав
дали поразки херсонському «’Ло
комотиву», а дніпропетровці — 
«Кривбасу».

Подаємо результати поперед
нього. четвертого туру: «Мета-

В. ОЛЕКСІЄМ КО. 
Фото автора.

1. Каштани, каштани, каштани.
2. Комсомолка Валентина Корнієнко за

кохана в зелений лист.
3. Останні гості радгоспу.

ліст» — .СКА (Одеса) — 2:0, 
• Шахтар* — «Суднобудівник»
— 0:3, «Хімік» — «Локомотив» 
(Херсон) — 0:0, СКА (Київ) — 
«Десна» — 2:0, «Будівельник» — 
«Таврія» — 1:1, «Металург» — 
«Кривбас» —’2:0, СКА (Львів)
— «Локомотив» (Вінниця) — 0:0, 
«Авангард» — «Буковина» — 
1:0, «Динамо» — «Карпати» — 
1:4, «Азовець» — «Автомобіліст»
— 2:3.

Після п’яти турів турнірна 
таблиця має такий вигляд:

в Н П М О

«Карпати» 4 1 0 12—2. І!
«Металіст» 4 1 0 8—2 9
«Суднобудівник» 2 3 0 5-0, 7
«Авангард» 2 3 0 3-0 7
«Таврія» 2 3 0 7-4 7
«Зірка» 3 1 1 5-3* 7
СКА (Од.) 2 2 1 7-4 6
СКА (К) 2 2 1 4-2 6
«Металург» 2 1 2 3—2 5
«Кривбас» 2 . 1 2 5-6 5
«Дніпро» 2 1 2 8—1Г 5
«Азовець» 2 0 3 8--В: 4
«Автомобіліст» 1. 2 2 6-7 [ 4
«Локомотив» (В) 0 4 1 4-5 4
«Локомотив» (X) 1 2 2 4-5 ■ 4
«Буковина» 1 2 2 1—3 ; 4
«Хімік» 0 4 І 9-2 4
«Шахтар» 1 2 2 2-6! 4
«Будівельник» 0 3 2 2—4 3
«Динамо» 0 3 2 4—10 3
СКА (Я) 0 2 3 0-0 2
«Десна» 0 1 4 2—10 1

І «МОЛОЛОП КОММУНАР» — оргап Кировоградского
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П’ЯТНИЦЯ« 2 травня. Перша програма. 10.С0 — «Бу
дильник» . (ЛІ). 10.30 — Художній фільм «Дзвонять, від
чиніть двері». (М). І1.45 — Телевізійні новини. (М),
12.00 — Телефільм — чПісня для вас». (К). 12.30 — -Ву
лиця веселих хлоп’ят». (К). 13.00 — Художній фільм
.«Щит і меч». 1І .серія. (К). 15.С-0 — Програма кольоро
вого телебачення. Відкриття літнього спортивного се
зону. (ЛІ). 18.30 — «Весняна сюїта». (К). Й)ЛО — Ест
радний концерт. (Львів). 20.00 — «Вітаємо і сватом’». 
Концерт. ([(). 21.00 — естафеті повнії. (М). 2І.45 —
Першість снігу з шахів. (М). 22.00 — Телевізійний 
-ір мініатюр. -Тринадцять стільців». (М). 23.00 —,
В ефірі «Молодість». (Ленінград).

СУБОТА, 3 грання. Перша програма. 9.00 — Гімнас
тика для всіх. (ЛІ). 9.45 — Телевізійні новини. (М).'Ю.ОО
— ЛІ) нічна розважальна передача «Будьте щасливі»', 
(М). 10.30 — Передача «Знання», (М). 11.00 — Музич-; 
>п:іі тєрчі) міст. (Гомель—Іжевськ). 12.00 — Передача 
■ Здоров'я». (М). 12.30 — Прогресивні майстри зару
біжного мистецтва XX ст.». (М). 13.00 — Свято весни і 
праці крокус по Кіровоградшині. (Кіровоград). 13.30 — 
чРозум, честь і совість нашої епохи», (М). 14.30 — «На 
меридіанах України». (К). 15.05 — «Камертон доброго 
настрою». (К). 15.45 — Телевізійний театр для дігси: 
.•І. Кассіль. «Дорогі мої хлопчаки». (Дніпропетровська 
17.00 — Програма кольорового телебачення. (М). 18.30 -~ 
Гелеаглас паролів СРСР. •.«Естонська РСР». (Талліи»“
19.30 — Молодіжна програма чПсг.іяд». (К). 20.30 <-
і ••■ієні иііаі новини. (ЛІ). 21.00 — Світ соціалізму». (МГ,
21.30 — Художній фільм »Щит і меч», НІ серія. (К)*
.’2.45 — Естрадний концерт. (Вільнюс). і

НЕДІЛЯ, 4 травня. Перша програма. 9.00 — Гімнас
тика для дітей. (М). 9.15 — Телевізійні повний. (М).
9.30 — Для дітей. «Виставка Бурятіпо». (М). 10.00 •—
•«.Музичний кіоск». (Лі). 10.30 — .Меморіальні дошии 
Москви». (М). 11.00 — Для школярів. «Шлях в науку»1 
(М). 12.00 т*- «Цирк засвічує вогні». (Донецьк). 12.45|-~ 
«Сільська година». (М). 13.45 — Для воїнів Радянської 
Армії і Флоту/ (М). 14.30 — '«Таланти твої, Україно»'! 
• Львів). 15.15 — Художній фільм хІЦігг і меч». IV сй 
рій. (К). .16.30 — Програма «Час». (ЛІ). 17.00 Про* 
ірама кольорового телебачення. 1. «Клуб кіном-нідрів« 
инків». 2. Музичний фільм «Місто і пісні». (М). ІО.Зо — 
«Дай руку, товарішіу Травені.І». (К). 20.00 — С. Ваг
сидьчсііко «Па 'перші гулі». Телеспектакль. (К). 21.00
— «Сім днів». Міжнародна програма. (М). 21.45 — В
ефірі «Лі поліс її.'. (ЛІ). 22.45 — «Камертон доброго
ивстпрю». (Чернівці).

ф ПОКАЗУЄ МИКОЛАЇВ
(Дині програму передач Кіровоградської 

2, 3 і 4 гравия).

■' Наступний номер «Молодого комунара»
•. вийде 6 травня

Редактор В. ПОГРІБНИЙ-
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