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у маєві
ПРАПОРІВ
Травень приходить у гості червоно.
Бач, як розквітли святкові колони 
Маєвсм вітру, усмішок зливою, — 
Місгсм йдемо ми сім’єю щасливою.
Пісня злітає, мов птиця, крилато, 
[’руди папознеиі радістю свяіа, 
Теплою повінню сили єднання —• 
Люду робочого рукостисканням.
Йде переможно рать незборима. 
Сонячні обрії бачаться зримо 
В маєзі стягів, що в’ються над світом, 
Ленінським світлом, як сонцем, зігрітим.
Станьмо пліч-о-пліч в колони святкові 
Все навкруги в Першотравня, обнові, 
В маєві стягів, в цвіту кипінні.
Б чистому небі, що дивиться синьо.

Віктор ГАНОЦЬКИЙ.
■   ■ І И——II !■ ІЄ—■И——

ПЕРША
ГВОЗДИКА
Чзрвона кзітка-символ стала найяскравішою в 

багатобарвному убранні передсвяткової Олек
сандрівни. Гвоздиками будівники газопроводу 
«Дружба» з Німецької Демократичної Республі
ки позначили 6С об’єктів, які нинішнього року 
буде здано достроково, до 60-річчя Великого 
Жовтня.

Виконуючий обов’язки заступника началаника 
по виробництву четвертої дільниці Олександрів- 
ського будівельного майданчика Дітер Майєр 

■44 розповів:
— Ми вдруге святкуємо Перше травня в Олек

сандрівні. Торік ми всі свої зусилля спрямували 
на спорудження газопроводу, а нині головним 
нашим завданням є підготовка компресорної стан
ції, зведення житлових будинків.

(Закінчення на 2-й crop.).

Вливається труд молоді 
області з труд колективів 
орденоносної Кіровоград- 
щини. Як і належить, юна
ки та дівчата несуть най
відповідальнішу вахту на 
честь 60-рїчного ювілею 
Великого Жовтня. І отри
мує держава надпланові 
сівалки, виготовлені моло
дими червонозорівцями, 
вироби найвищої якості, 
що їх випустили молоді 
робітники Світловодська, 
Олександрії, Кіровограда. 
Бо є у юні бойовий ло
зунг: «П'ятирічці ефектив
ності і якості — ентузіазм 
і творчість молодихі» 3 ен
тузіазмом, тзорчо розв’я
зують молоді трудівники 
області найважливіші на
родногосподарські завдан
ня. За це їм шана і ви
знання.

У переддень Пеошого 
травня на обласну Дошку 
пошани занесено молодих 
переможців у передсвят
ковому соціалістичному 
змаганні. Удостоїлась цієї 
честі шліфувальниця Кіро
воградського заводу трак
торних гідроагрегатів, де
легат XXV з’їзду КПРС, 
лауреат премії Ленінсько
го комсомолу Юлія Євту- 
шенко. Молода комуністка 
змінні завдання виконує 
на 111 процентів при зобо
в’язанні 109. Так вона до
держує свого слова — до 
60-річчя Жовтня виконати 
дза з половиною річних 
завдання.

Майстес-наладчик кол
госпу імені Енгельса Но- 
воархангельського району

комсомолець Іван Бур* 
луцький вчасно і якіс
но виконав наладку сіль
ськогосподарських машин« 
Це дало можливість вес
няно-польові роботи про
вести в оптимальні строки. 
Молодий майстер узяв со
бі за правило — змінні 
завдання виконувати не 
менш як на 130—140 про
центів.

ПО ПРАЦІ
Я

На обласну Дошку по
шани занесено швачку кі
ровоградського швейного 
об’єднання «Україна» Те
тяну Рябуху. Комсомолка 
із завданням першого 
кварталу справилась на 
125 процентів при зобо
в’язанні 122.

Вперше високої честі 
удостоївся муляр буді
вельного управління «Світ- 
лсзодськцивільбуд» трес
ту «Олександріяважбуд» 
комсомолець Олексій 
Ткач. Він щозміни здає 
роботу з оцінками «доб
ре» і «відмінно».

ЗА ВИСОКЕ 
ДОСЯГНЕННЯПРО МОРАЛЬНЕ 1 МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ КОЛЕКТИВІВ ВІДДІЛКІВ, БРИГАД. ФЕРМ, ЛАНОК, ПРАЦІВНИКІВ ПРОВІДНИХ ПРОФЕСІЙ СІЛЬСЬКОГО0 ГОСПОДАРСТВА РЕСПУБЛІКИ — ПЕРЕМОЖЦІВУ СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМАГАННІ ЗА ЗБІЛЬШЕННЯВИРОБНИЦТВА І ЗАГОТІВЕЛЬ •СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПРОДУКТІВ У ДЕСЯТІЙ П’ЯТИРІЧЦІ

Центральний Комітет Компартії Ук
раїни, Рада Міністрів УРСР, Українська 
республіканська рада професійних спі
лок і ЦК ЛКСМ України схвалили роз
роблені Міністерством сільського госпо
дарства УРСР, Міністерством радгоспів 
УРСР Міністерством харчової промис
ловості УРСР, Головплодвиппромом 
УРСР Міністерством м'ясної і молочної 
промисловості УРСР, Державним комі
тетом Ради Міністрів УРСР по праці, 
Міністерством фінансів УРСР заходи мо
рального і матеріального заохочення ко
лективів відділків, бригад, ферм, ланок, 
працівників провідних професій сіль
ського господарства республіки — пере
можців соціалістичного змагання за 
збільшення виробництва і заготівель 
сільськогосподарських продуктів у де
сятій п’ятирічці.

Переможцями в соціалістичному зма
ганні, щороку визнаватимуться колекти
ви відділків, бригад, ферм, лапок, пра
цівники провідних професій сільського 
господарства, які доб’ються найвищих 
показників у виконанні річних планів і 
соціалістичних зобов’язань по вироб
ництву і продажу державі сільськогос
подарської продукції, віікофистанпі тех
нічних можливостей машин та агрегатів, 
підвищенні ефективності виробництва і 
якості роботи.

При визначенні переможців серед ке
рівників і спеціалістів господарств, від
ділків, бригад і ферм ураховуватиметься 
також виконання планів і соціалістичних 
зобов’язань по продажу державі сіль
ськогосподарської продукції в цілому по 
господарству, внутрігосподарському під
розділу чи галузі, яку очолює спеціаліст.

Переможці в соціалістичному змаганні 
нагороджуються грамотами міністерств, 
відомств і відповідних республіканських 
і.смітегів профспілок з видачею: колек
тивам внутрігосподарських підрозділів— 
пам’ятних подарунків або грошових пре
мій, колгоспникам, працівникам радгос
пів та інших державних господарств — 
пам’ятних подарунків, туристських путі
вок або путівок у будинки відпочинку.

Комсомольсько-молодіжні колективи— 
переможці в соціалістичному змаганні 
нагороджуються вимпелами ЦК ЛКСМ 
України з врученням пам’ятних подарун
ків або грошових премій відповідних мі
ністерств і відомств молоді виробнични
ки — Почесною грамотою ЦК ЛКСМ 
України з видачею пуіівок у міжнарод
ний молодіжний табір або пам’ятних по
дарунків відповідних міністерств і ві
домств.

Підсумки соціалістичного змагання 
підбиваються в січні за результатами 
роботи за рік.

Оглядом комсомоль
ських рядів, вимогливою 
перевіркою того, як кож
на організація ВЛКСМ, 
кожна молода людина 
виконують заповіти В. І. 
Леніна, рішення Комуніс
тичної партії, став обмін 
комсомольських докумен
тів. Його підсумки і зав
дання по дальшому орга
нізаційно - політичному 
зміцненню рядів ВЛКСМ, 
посиленню виховної робо
ти комсомолу обговорив 
VII пленум ЦК ВЛКСМ, 
який відбувся з Москві 28 
квітня.

З доповіддю виступив 
перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельни- 
коз. У ході обміну комсо
мольських документів, 
сказав він, Ленінський 
комсомол ще тісніше 
згуртузав ряди навколо 
Комуністичної партії, її 
Центрального Комітету, 
організаційно і політично 
зміцнів, збагатився новим 
досвідом роботи по ко
муністичному вихованню 
молоді.

Переконливим свідчен
ням ідейної зрілості мо
лодого покоління є нове 
могутнє політичне підне
сення, трудовий ентузіазм, 
з яким радянська молодь 
бере участь у соціалістич
ному змаганні під деві
зом «Працювати краще, 
підвищувати ефективність 
і якістьі». З ініціативи ле
нінградців масовим став 
патріотичний рух молоді 
«60-річчю Великого Жовт
ня — 60 ударних тижнів!». 
Бойове змагання розгор
нулося за почесне право 
підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу Цент
ральному Комітетові КПРС 
до 60-річчя Жозтня.

Справою мільйонів стаз

ТІЛЬКИ
ПО-ШІНСЬКОМУ
почин — ознаменувати 
ювілей Жовтня достроко
вим виконанням двох річ
них планів п’ятирічки. 
Включились у цей рух і 
кращі молоді передовики 
виробництва. Наприклад. 
270 тисяч молодих трудів
ників у Білорусії, 175 ти
сяч в Узбекистані виріши
ли до 7 листопада завер
шити завдання двох років.

За час обміну докумен
тів на 23 проценти збіль
шилася кількість комсо
мольців — ударників ко
муністичної праці. Близь
ко ЗО тисяч кращих пред
ставників Ленінського 
комсомолу за свою удар
ну працю, відмінне на
вчання, зразкове несення 
військової служби, актив
ну громадську роботу в 
першому році ДЄСЯТО' 
п'ятирічки удостоєні ви
сокої честі — бути сфото
графованими в Кремлі.

Важливим результатом 
обміну документів стало 
дальше зміцнення дисцип
ліни і організованості, під
вищення відповідальності 
комсомольців за виконан
ня Статуту ВЛКСМ, ство
рення в організаціях об
становки нетерпимості до 
негативних явищ. Поліп
шилась розстановка ком
сомольців на вирішальних 
ділянках виробництва. 
Близько половини з 36 
мільйонів членів ВЛКСМ 
зайнято у сфері матері
ального виробництва.

Сила комсомолу, запо
рука його нових успіхів, 
підкреслювалось на пле
нумі, — в партійному ке
рівництві. На партію рів
няється радянська молодь, 
у комуністів учиться по- 
ленінському жити, працю
вати, боротись і перема
гати. Яскравим, надихаю- 
чим прикладом беззавіт- 
ного служіння комунізмо
ві є для неї героїчне жит
тя Леоніда Ілліча Брежнє
ва. Значною подією для 
Ленінського комсомолу 
було вручення товаришеві 
Л. І. Брежнєву комсомоль
ського квитка № 1 і золо
того Почесного Знака 
ВЛКСМ. Молодь сприйня
ла це як символ нероз
ривних У3< ЩО зв’язують' 
партію і комсомол, як 
символ відданості соціа
лістичній Батьківщині, ре
волюційному прапорові 
Жовтня.

Пленум прийняв поста
нову, в якій підкреслює
ться, що комсомольські 
організації повинні закрі
пити і широко використати 
позитивний досвід органі
заторської і політичної ді
яльності, нагромаджені в 
ході обміну комсомоль
ських документів, усунути 
недоліки, вжити заходів 
до дальшого організацій
но-політичного зміцнення 
рядів 6Лі<СМ, посилення 
виховної роботи комсо
молу.

(ТЛРС).
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"V ОРОША традиція у 

будівельників Кіро
вограда; на кожне евйто 
дарувати своїм земля
кам світлі, затишні квар
тири, дитячі садки, шко
ли, гуртожитки...

1 сьогодні будівничі вірні 
прекрасній традиції. На са
мій околиці міста весело ди
биться на шосе сонячними 
вікнами сучасний п’ятипо
верховий будинок — гурто
житок для учнів музичного 
училища, чекає своїх госпо
дарів. Це — нершотраписвий 
дарунок під трудівників 
тресту «Кіровоградміськ- 
буд» комбінату «Кіровоград- 
важбуд».

Одними з останніх за
лишали , об’єкт члени 
бригади малярів

1 ЖПЯЕНЯ 1977

у РАНКОВУ тишу вихо- 
* дить людина і тули

ться теплими руками до 
охололо! вишневої гілки, 
що вже починає вибрунь- 
ковувати цвіт. На загрубі
лих чоловічих долонях — 
тепло НІЖНОСТІ.

— Сонця б тобі, КВІТКО- 
лелітко! — каже чоловік 
і присідає г.ід деревом, 
щоб роздивитись, як у 
шовку-траеі пробивається 
любисток.

. -І це.— ніжність. Тому 
дозвольте не дозволити 
поширювати чутку, що су
ворий час робить суворою 
людину. Ось послухайте ці 
монологи:

— ...Семирічне хлоп'я 
приходить у заводський 
цех і каже здивованому 
татові: «Немає нашої мам
ки, поховав ти її вчора. То 
л сам спік тобі коржика. 
А за це — навчи мене 
точити на верстаті». Тоді 
батько: «Стій біля мене і 
дивись на мої руки. |£оли 
добре роздивишся, запи-

а

ПЕРША
ГВОЗДИКА

«Кіровоград- 
А Ситенко

два 
новеньким 

науки, 
частину 
(бо ж 
дається 
пошко-

Федорівни Ситенко. .за
лишали з почуттям гор
дості зз свою працю. 
Пишалися, що їхні діво
чі руки зробили гурто
житок красивішим, весе
лішим.

Світлана Ошовська, 
Любов Сметана, Зіна Ро- 
маненко, Любов Кім та 
їхні подруги прийшли у 
бригаду Непі Федорівни 
в січні цього року, а на 
спорудженні гуртожитку 
бригада почала працю
вати с лютому.

Не кожен міг зважи
тись на те, щоб прийня
ти в колектив відразу 
вісьмох новачків — дів
чат з навчального комбі
нату при 
важбуді».
з-Еажилась. Бачила: дове
деться не раз і не 
пояснювати 
ази малярської
брати на себе 
іхньої роботи 
план на бриіаду 
один). Потім не 
дувала;

Тепер усе позаду і здас
ться, що іі не Суло часом 
іан важко. Радість зверше
ної справ» затінила собою 
подолані труднощі. Якось 
динно згадувати про сирі 
стіп», як' доводилось пере
фарбовувати. Кладку робили 
нзг.мку, штукатурили тез. 
узимку. Га іі весна не особ
ливо радувала погожими 
днями. Ллє колектив брига
ди знав: останнє слово за 
ним. До Першотравні! гур- 
тпжиток повинен бути гого- 
мім. І тому ветерани Євге
нія ЛХаксиміпна Химсй, 31- 
наїда іааіііпиа Бондаренко, 
сама бригадир з поіроєноіо 
увагою с ге лили за молоди
ми. (Іі, не ііоичали Просто 
вчасно приходили на допо
могу.

Справді, будова ця ста та 
трудовою школою для най- 
молод'ннх, здружила колек
тив. Та най щасливіша серед 
усіх Неля Федорівна. Ери- 
іадир є бригадир. Керівни
кові найбільше хочеться, 
щоб у бригаді існували доб
рі, людські взаємини. А во
ни часто народжуються в 
труднощах.

Будуть 
об’єкти,

інші
У 

бригаду молоді Люби, 
Зіни, Світлани... І розка
жуть їм Ошовська, Ро
маненко, Кім про гурто
житок цей, де мешкати
муть 216 юнаків і дівчат.

А. РОМАНЮК.

у них 
прийдуть

чого не збагнув». І 
хлопчик щодня приносив 
батькові-вдівцеві свої гос
тинці і дивився, як ріжуть 
залізо. Йому було добре. 
Тільки не вистачало мате
ринської ніжності. Але по
руч нього були добрі 
люди...

— ...І ще одна контрата
ка за Тишківкою. Він бі
жить першим. І з ним — 
два десятки радянських

рятував себе отою ЦІЛЮ
ЩОЮ ніжністю. А він сидів 
у їхньому колі й усміхав
ся: «Добре, що ви щасли
ві!» Вчителька тоді сказа
ла: «Можна нічого не зна
ти про людину, але, дові
давшись про її дітей, ви 
взнаєте все одразу...»

Еолодимир Іванович 
зрозумів, що це теж про 
нього. І продовжив свою 
розповідь: «У мене —
п ять синів і п ять дочок. 
Борис і Гриша, як і я, — 
токарі, в одному цеху 
працюємо. Сзітлана — ін
женер, Віктор — кранів
ник, Галя — студентка, теж 
буде інженером, ливарну 
справу вивчає, Сергій і Са
ша — прапорщики, обидва 
комуністи .. Іще у мене — 
одинадцять онуків...»

Іншого разу його запро
шують на вечір повноліт
тя. Просять розповісти, як 
стати справжніми робіт
никами. Він підводиться 
з-за стола і мовить, наче 
в родинному колі:

— Треба було мені за 
зміну зробити сорок дета
лей — зробив сімдесят. Та 
головне те, які ті деталі. 
Якщо жодної з ьих не за
браковано, я передаю 
верстат змінному токаре
ві, знаючи, що моїх рук 
ніхто не звинувачуватиме. 
Вчора мені сказали в цеху. 
«Ваші сини і зяті вже пра
цюють не гірше за вас». 
А я собі подумав: «Бони 
повинні краще працювати. 
Бо вони освіченіші, гра
мотніші. І молоді...»

— То що ж головне для 
робочої ЛЮДИНИ?

— У неї повинні бути 
чесні руки. І НІЖНІСТЬ. Без 
цього не можна стати 
справжнім майстром, без 
цього не буде продовжен
ня чесного роду.

І з цими помислами він 
виховував своїх дітей.

Коли його Сергій при-

веїнів. А фашистів — біль
ше сотні. Упав солдат... 
«Ні, вони далеко не про
йдуть», — сказав останнє 
слово і втратив свідомість.

— ...Лейтенант веде свій 
взвод в одинадцяту атаку. 
Це вже під Яссами. Фа
шисти не витримали на
тиску гвардійців. Лейте
нант біжить попереду, і 
всі чують його голос: 
«Перемога за нами!» І па
дає...

— ...За роки війни дєічі 
потрапляв він у концта
бори і тікав з них... У гос
піталі хірург заспокоював 
його: «Все буде гаразд. 
Вам належить пенсія. По
вернетесь додому і відпо
чинете» А він своє: «Я сім 
літ працював на заводі. 
Тепер мені тридцять один 
рік, і я повинен щось ро
бити ось цими руками. Бо 
людина стомлюється, коли 
їй нічого робити»...

Все це про нього, Воло
димира Івановича Мельни
кова, звичайного робітни
ка Кіровоградського рем
заводу «Укрсільгосптехні- 
ки», розповідає вчителька 
своїм учням.

— ...Він плекав у собі 
ніжність, хоч перед НИ/Л 
була жорстокість. І тому 
ЕИЖИЗ.

Діти хотіли побачити 
його у своєму класі. Ду
мали, він розкаже, як ішов їхав у відпустку з армії і 
крізь вогонь і полум'я, як теж прийшов у свою шко-

лу, піонери перепитували 
молодого воїна:

— Хто ваші батьки?
— Ми всі — токарі. Ма- ,> 

ма і батько були і є тока
рями, дід і прадід теж. 
І есі браги мої. А я на вій
ськовій службі, бо батько 
був лейтенантом. Отже —. 
і тут треба продовжити 
традицію.

— От ви любите книжки? 
Хто з письменників дав 
вам напуття? — це вже за
питання Борису Мельни
кову.

— І Горький^ і Шевчен
ко. Читаю Роллана. І ось 
теж напуття: «Праця — це 
єдиним титул істинного 
благородства! Це міць і 
ЕЄЛИЧ ЛЮДИНИ-ЇВОрця».

У ЛИЦЯ І іершотравнс- 
ва, дім № 4(1. На по

розі стоять двоє літніх 
людей. У чоловіка на гру
дях — орден Леніна, /пе
даль «За основі заслуги» 
і знак «Лїайстер «Золоті 
руки», у жінки — орден 
«Материнська слава». Ось 
вени прсишли весняним 
садом, наблизились до 
хвіртки. І з вулиці радісні 
голоси:

— Добридень, мамсі
— День добрий, тату!
Йдуть сини, дочки, вну

ки... У одного на грудях— 
знаки ударника комуніс
тичної праці, у інших —- 
комсомольські та піонер
ські значки.

Володимир Іванович ка
же Раїсі Іванівні, дружині 
своїй:

— От і парад можна 
починати...

Звідси, від дому май
стрів, з вулиці І Іершотрав- 
невої, вийдуть вони на 
першотравневу демон
страцію. З радісним пере
конанням. що вени будуть 
чесні серед чесних, З 
правдою і вірою людини- 
творця, яка живе на щас
ливій землі, де так багато 
ніжності і доброти.

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
У районі компресорної станції 

у нас є три об'єкти «червоної 
гвоздики». Це склад для імпорт

ного устаткування (дата здачі— 
ЗО травня цього року), службо
вий експлуатаційно-ремонтний 
блок (ЗО червня) і готові фунда
менти під компресори (ЗО серп
ня). Крім того, с ще два об’єкти, 
позначені квіткою Жовтня. До
роги — об їзна, яку маємо закін
чити 9 травня, і між Красносіл- 
лям та Гутницьким — до ЗО 
червня.

Зчора друзі з НДР здали пер
ший об'єкт «червоної гвозди
ки» — приколійний склад для 
зберігання устаткування.

ЛІ. КОЗАЧИЙ.

«
Ця зустріч з німецькими будівель

никами, які працюють на трасі 
«Дружба», надовго запам’ятається 
кіроііоі радним.

І? а фото: секретар Спілки віль
ної німецької молоді Юріен ЛІБЕ- 
ТІ’АУ і секретар Ленінського райко
му комсомолу м. Кіровограда Тетяна 
ЛЕБЕДЄВА.

Фото В. КОВПАКА.

прапори,

М. ШЕВЧУК.

радість 
напере- 

fl став

з ними у 
крокуєати- 

механізованої

Особисто у мене 
сьогодні подвійна: 
додні Першотравня 
кандидатом у члени КПРС.

Вади м 
ГЕ ГЬМ А Н. 
>:ір\рг 
ласної 
карні:

полями — дощі. Та 
радує серце хлібо- 
—і знаємо, що 

теплом. А-

Сьогодні, в день свя- 
та весни, миру і праці 
еони йтимуть попереду 
урочистих колон. їм, пе
реможцям у соціалістич
ному змаганні, тим, ко
му колективи доручили 
нести свої 
слово.

Юрій 
Л И Ч 
слюсар 
ханоск
дального це
ху № 2 за
воду «Чер
вона зірках-:

Володимир 
л і с н я к. 
грактори ст 
колгосп у 
імені Лені
на Новго- 
родківського 
району:

— Юнь нашого заводу від
дає весь запал своїх сердець 
і силу молодих рук десятій 
п’ятирічці. Сьогодні в коло
ні юнаки і дівчата нестимуть 
транспарант: «Є 450 надпла
нових сівапоч!» Особисто ме
ні теж є про що рапортувати: 
на моєму трудовому кален
дарі — травень 1978 року. 
Наша бригада при нормі 125 
комплектів ланцюгів до сіва
лок щозміни складає 275. 
Тим-то радісний настрій у 
моїх товаришів по роботі, 
гордо пройдуть вони в ше
ренгах комсомольсько-моло
діжних бригад Леоніда Артє- 
менка, Валерія Зозулі, Ган
ни Ступак — правофлангових 
у соціалістичному змаганні. 
Ці та ще 15 комсомольсько- 
молодіжних колективів нашо
го підприємства нині працю
ють під девізом бригади Ге
роя Соціалістичної Праці 
О. О. Кошурка: «П’ятирічку— 
за чотири рскиї До 60-річчя 
Великого Жовтня — 2,2 річ
ної норми!» Ми ж до 60-річ
чя Великого Жовтня вико
наємо план трьох років п'я
тирічки.

— Над 
це лише 
роба. Адже 
хлюпне тразень 
коли є Едосталь вологи в зем
лі, нива буде щедрою.

Високими здобутками зу
стрічають Першотравень тру
дівники господарства. Тва
ринники вже виконали на 
120 процентів дворічний план 
продажу м’яса державі. 
Майстри машинного' доїння 
щодня отримують від кожної 
корови майже по 10 кілогра
мів молока. При піврічному 
плані 4410 центнерів цієї 
продукції вони вже продали 
державі 3509 центнерів. Чле
ни комсомольсько-молодіж
ного колективу молочното
варної ферми Валентина 
Олійник та Меланія Скора — 
правофлангові в соціалістич
ному змаганні серед доярок 
колгоспу. Поруч 
СЕЯТКОВІЙ колоні 

муть і члени 
ланки по вирощуванню про
сапних культур Михайла Ти- 
таренка та Василя Головчен- 
ка. Обидва колективи виро
щуватимуть цукоові буряки 
без затрат ручної праці, пла
нують зібрати з кожного гек
тара по 350 центнерів коре
нів.

іерапєвтичний корпус 
нашої лікарні потопає в зеле
ні дерев, у цвіту абрикосів. 
Саме від цього, нещодавно 
ібудоза.-гого красеня, виру
шить наш колектив на сеяткєі- 
ву Демонстрацію, у якому ко
жен третій — комсомолець 
йбе А5ОЛОДИЙ.

і олс-вне в роботі моїх ко
лег — профілактика захворю
вань. Останнім часом пра
цюємо над створенням спе
ціалізованих лікувальних цен
трів, чотири з яких уже стали 
до ладу. В перших рядах ко
лон ітимуть Анатолій Гатич, 
Еіктор Безпалько, Світлана і 
Микола Третьякови, котрі ба
гато зробили, щоб ці центри 
почали роботу вчасно.

Джерело своїх досягнень 
ми, молоді спеціалісти, вба
чаємо у згуртованості нашого 
народу, чавколо Комуністич
не! партії, в натхненній праці 
на благо Вітчизни.
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о ОНИ всі навчаються в різних 
школах. Скажімо, Іринка 

Гігнченко, Оленка Іванова, На
таля Рубан—учениці середньої 
школи № 6. А Люда їитенко і 
і алинка Огир ходять до вось
мирічки № 1. Біта Ляхова, Ла
риса Макаренко, Світлана Ав
раменко навчаються в сьомій 
середній школі. Щоправда, во
ни живуть в одному місті — 
Новсукраїнці. Та не тільки це 
ріднить їх. Навіть якби вони 
жили в різних куточках нашої 
країни, то еони були б подіб
ними. Чим? Друзями. Друзями 
з усієї планети. Тими самими, 
котрі крокуватимуть сьогодні у 
святкоеих колонах усіх міст 
світу.

«Ъ отримала ткого листа і не зна
ла. що робити від радості. Як усе- 
таки добре, що ми дружимо, прав
да? Наша вчителька приїхала не
давно з Радянського Союзу. Вона 
розповідала нам що діти у нас і у 
нас зовсім-зовсім однакові. Ми теж 
любимо наших мам і татів, люби
мо свою школу, сонце, квіти. А іце 
нам дуже подобається ваш малень
кий Зайчик з мультфільму «.Ну, по
стривай!» Він такий веселий...».

Цей лист прийшов у Ново- 
уираїнку з болгарського містаукраїнку з болгарського 
Кюстенділ від Школярки Еріки 
Іванової. В кінці листа ~ 
намалювала сонце, квіти і двох 
дівчаток. Еріка намалювала 
дружбу. Незабаром у шостій 
школі відбудеться конкурс ма
люнків на асфальті. І Іринка 
Панченно теж намалює квіти, 
сонце, усміхнених дітей. І Олен-

Еріка

М.и — інтернаціоналісти

ЕРІКА
МАЛЮЄ
ДРУЖБУ

на Яковець малюватиме, і Во
лодя Попок, і Юра Войченко... 
В кожному малюнку буде сон
це. Бо всі діти хочуть бачити 
світ сонячним і квітучим. Вони 
й справді зовсім-зовсім одна
кові...

Галинча Огир поки що уче
ниця. Та вже зовсім сксро ста
неться те, про що дівчинка ду
має з дитинства. Влітку вона 
вступатиме де Олександрій
ського педучилища. Галинчина 
мрія — стати педагогом. А в 
польському місті Гданську така 
ж мрія живе в душі Катаріни 
Ліснєцкої. Сьогодні, йдучи в 
шкільних святкових колонах, 
дівчатка шлють одна одній ві
тання через тисячі кілометрів. 
Мине небагато часу, і Галинка 
та Катаріна вчитимуть малень
ких хлопчиків і дівчаток читати

і писати. І серед перших сліп, 
які напишуть вони, обов’язко
во будуть слова «мир» і «друж
ба». І потім уже ці діти вихо
дитимуть на святкові демон
страції, писатимуть одне одно
му листи, малюватимуть сонце, 
квіти і дружбу. Так буде обо
в'язково. Бо допоки на землі 
існує життя, існуватиме й 
дружба.

«Добрий день, дорогі радянські 
друзі! Пишуть ічім пгогісрн з То.і- 
бухіисі.кйГ середньої школи. Шлемо 
вам привіт і ііайщиріші побажання 
напередодні Першотравня, 
отримали лисі и і фотографії 
життя вашої школи. Цікаво 
живеться. У пас теж нині багато 
єнрло. Ми, як і ви, готуємось до 
Міжнародної о дня солідарності 
трудящих Це свято всіх людей сві
ту, і тому воно особливо радісне і'« 
жадане для нашого клубу інтерна
ціональної дружби, як і для вашо- 
ю, звичайно...»

Цей лист прийшов не в Но- 
еоукраїнку. Исто одержали уч
ні Нонгородківської середньої 
школи № 2 за кілька днів до 
свята. І, мабуть, подібних лис
тів прийшло до радянських 
школярів багате. Свято ж бо 
справді он яке велике — свято 
всіх трудящих людей землі! 
Землі, на 
ба — це 
мішки.

Ми 
про 
вам

людей
якій для дітей друж- 

сочце, квіти й ус-

Н. В! КТО РОБА.

Святодень
Вже Пx'/i.ltlio-перебілено...
Вже Івангена вийшла на ганок. 
Привігз.інсь до неї недільно — 
роацвілйся тюльпаном.
Ма пі кличуть її —
не докличуться.
Банко кличуть до сголу.святкового, 
а Іванівна — хан подивляться 
На її голубу обнову...
Після дошнка.

після дрібного
потяглася до сонця травиця. 
Йтиме з хлопцями Вітькп Вітер, 
Той, іцо з березня сниться.
По відмовить вона,
не ВІДМОВИТЬСЯ,
як сьогодні, в лункий яснотравепь, 
і ін Іванівні трохи вклониться
І запросить па танок...
Вже побіле.чо-лерейілено..
Вже Іванівна вийшла па ганок. 
Сонце входить до неї недільно, 
а вона перед ним — тюльпаном...

Учасники самодіяльного народного хору Олександрійського район-
кого Будинку культури.

На першому плані — Людмила ТЕМНОВА 
КРЕЗСЬКА.

(зліва) і Наталка ЗА- 
Фото В. КОВПАКА.

ІМЕНІ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА
Тх приймали р піонери і жовтенята. Біля пам'ятника вож

деві в центрі села вишикувались учасники урочистої ліній
ки, слухали напутні слова ветеранів комсомолу.

Свято для хлопчиків і дівчаток було подвійним — піонер
ському загонові присвоєно ім'я їхнього земляка Терентія 
їрохимоєича Меломужа — учасника громадянської війни, 
льотчика-випрсбувача, бійця інтернаціональної бригади в 
Іспанії, одного з піонерів освоєння суворої Півночі.

* Піонерські галстуки дітям пов’язали рідні героя. Стар- 
-> ший брат Т. Т. ААаломужа Карпо Сергійович подарував за

гонові портрет відважного земляка, його військовий ре
мінь. Піонерів тепле вітали перший секретар райкому ком
сомолу В. М. Федсровська, вчителі, хлібороби села.

0. ЧОРНОМОРСЬКИЙ.
с. Аджамка
Кіровоградського району.

Цікаво що там написали друзі з Болгарії к останньому листі? Чле
ни КІДу Новпукраїпської СНІ № 6 знайомляться зі свіжою поштою.

Чим подякувать,
Ч»ІМ віддячити _
людям добрим на всій планеті 
за Іванівни долю вгетрачепу. 
н брівок псахмариі злені!..
І сміються-радіють червоні зіЛмсна: 
у моїй Матусівіїі малій весною 
є любов,
€ хліба зелені
й небо чисте вад головою.

Віктор ПОГРІБНИЙ.

Фото Г. В НАДІЯ

...ВСІМ
І КОЖНОМУ

Летять іщд Тясміпюм 
пісні 

В цю радісну годину — 
Про неповторні наші дні. 
Про рідну Батьківщину. 
1 стільки п них тепла.

краси. 
Такі пісні ті чисті. 
Немов звучать не голоси— 
Дзвінкі серця хористів

Ці рядки з урочисто: 
присвяти наїш го поета- 
земляка Леоніда На родо
вого самодіяльному народ 
кому хору ’ Олександрій
ського районною Будинку 
культури написані до 
25-річчя славного колекти
ву. Тоді, в червні 1976-го. 
веселою пташиною зграсю 
зліталися вітання. Навіть 
від незнайомих шануваль
ників пісні надходили по

здоровні лисій, і нагоро
ди, і сувеніри. Серед них —

Грамота Президії Верхов
ної Ради УРСР. диплом 
І ступеня — відзнака 
лауреатам республікан
ського фестивалю. Доро
гий для кожною аматора 
сцени документ — посвід
чення иро іірнспоепіві хо- 
рееі звання народного...

ПРО що 
НАША 
ПІСНЯ?

Відповідь щодень утверджує наше жиїтя — 
вільне, оновлене, багатобарвне. Радянська дійс
ність наповнює передовими ідеями світлого май
буття наші помисли, спрямовує найхоащі задуми 
по повсякденного творення комуністичної доби. 
На якій би ділянці не була зайнята людина, особ
ливо ж якщо вона молода, — її погляди сьогодні 
звернені до знаменної події, яку радо зустрічає 
весь радянський народ, усе прогресивне людство 
планети. бО-з річниця Великого Жовтня — віха 
не тільки святкова, а й визначальна для кожного 
s нас.

Анатолій Іванович ІОркевич т> Олександр Іванович Мі
рошниченко (нині пенсіонери) — учасник:' з дня засну
вання колективу. Чверть віку співають! Цс значить не 
тільки самі живуть у .мистецтві, а її несуть пісню до лю
дей. Цікаво, скільки концертів дали, скільки пісень пере
співали ці ветерани впродовж своєї творчої біографії? 
Можна тільки уявити, правда <к? Двадцять літ виходять 
на сцену в складі хору подружжя Тюхтіїв — екскавагір
ник Микола Іванович та секретар музичної школи Ва
лен гг.іа Сергіївна, директор восьмирічної школи .Ve. 1 
Іван Карпович Сухіша. вчителька Галана Василівна 
Капкан, слюсар Олексій Петрович Рудпицькіїіі. водій .ма
шини «Швидкої допомоги» Олексій Макароз.чч Годова- 
ник, соліст. Кому ж, як не таким людям, заспівувати 
«Слат.у робітничим рукам» Л Пашкевича чи «Хвалу ге
роям» О. Стаднюка! Тривкий і непорушний сооі Серпа 
І Молота підносять люди — ковалі свого щастя. — за
кликаючи до миру і щастя на всій планеті .. Почесно 
нести ці світлі ідеї зі сцени.

А буйна молодість, розкрилена птиця сьогоден
ня, підхоплює ті високі істини... Оживає давнє, за
буте — прекрасне в оновленому світі, в омолод
женому леті, з дотепом і жартом, зі співанкою та 
приповідкою. Кращі традиції української народ
ної і сучасної радянської пісень несуть і комсо
мольці. Водій Василь Гладкий, викладачі музучи- 
лища Валентина Семічева і Наталка Закревська, 
другий секретар райкому ЛКСМУ Василь Семен
ченко та багато їхніх друзів уплелися в багатого
лосся вельми вдало. Єднає всіх у творчому сплаві 
хору любов до пісні, музики. А думка напро
шується ясна: нас шанують за те, що носи
мо в серцях шачу до пісні і музики, відкриваємо 
чарівний світ мелодій для людей, за те, що сла
вимо будівничих Країни Рад. І вільність, і братер
ство, і мир...

В. САВУСТЯНЕНКО, 
художній керівник самодіяльного народного 
хору Олександрійського районного Будни
ку культури. •

ф МАЙЖЕ 5 ТИСЯЧ КАРБОВАНЦІВ ПЕРЕРАХУВАВ 
ДО ФОНДУ МИРУ КОЛЕКТИВ ЗАВОДУ
РАД 10В И РОБІ В У ЦЬОМУ РОЦІ

ААир... Коли вдумаєшся у значення цього короткого і 
такого всеосяжного слова, то пригадуються знайомі, 
звичні для всіх нас речі: ми — на терміновому монтажі, 
коли в буквальному розумінні слова відчуваєш плече 
товариша, ми — в тривалому відрядженні за межами 
республіки — в Ленінграді чи в іркутську. Ми — ма
ленька частка країни праці і миру.

Не так давно грамотами Радянського комітету захис
ту миру нагородили членів нашого колективу бригади
рка комссмольсько-мслодіжнил бригад Л. Різницьку і 
Б. Пло>отниченко за особистий внесок у справу бороть
би за мир, дружбу і взаєморозуміння між народами. 
З гордістю говорять на заводі про очолювані ними ком- 
сомольськс-молодіжні колективи і про ті, де бригади
рами В. Губський тз Н. Катан. Бо й вони не раз виступа- 
пи ініціаторами суботників, кошти від яких було пере
раховано до Фонду миру.

Кілька слів про нашу ооигаду. Нас восьмеро. Паелс 
ОпанассЕич Філоненко — найстарший, комуніст, реш
та — комсомольці. Регулювальники електромеханічних 
приладів і систем — така у нас спеціальність І ще трохи 
бригадно7 статистики. Спинюся на двох цифрах: п ять 
членів колективу мають вищу освіту, двоє вчаться в ін
ституті. Разом прецюєлло з 1973 року. Зрозуміло, що в 
такому невеличкому колективі, як наш, кожний на виду, 
тут одразу помітно, наскільки добре працює товариш. 
Візьмімо хоча 6 суботники, кошти від яких передаємо 
для благородної, близької всім радянським людям 
справи — забезпечення миру на планеті. Важливе, щоб 
про результати праці в ці дні знав кожен заводчанин, 
щоб їх оперативно обговорювали на комсомольських 
зборах у бригадах і цехах. Більше того, приклад найак
тивніших учасників та ініціаторів може бути використа
ний як дійовий засіб виховання інтернаціональних по
чуттів робітничої молоді. Дотримання принципу глас
ності забезпечує усвідомлену кожним, високоорганізс- 
рану працю на благо миру на землі — тільки з таких по
зицій підходимо ми до цього життєво важливого пи-
тення.

Мир... З думкою поо нього наші батьки штурмували 
рейхстаг і засівали зерном зранену війною землю. Ніко
ли ще Радянська країна но знала такого тривалого мир
ного періоду — понад ЗО років... Але у світі залишаю
ться ще сили, яким хотілося б повернути хід історії на
зад, у різних куточках планети продовжують спалахува

ти вогнища розбрату. .
У нашому світлому сьогоденні ми не полинні забува

ти: л\ир треба захищати, за нього треба боротися всім і 
кожному. І на Першотравневі демонстрації найперше
наше слово — про мир. В. РЯБЧЕНКО,

бригадир комсомольсько-молодіжно] о колективу 
Кіровоградського заводу радіовнробів. 

З ЕМБЛЕМОЮ
СТОЛИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

У Київському державно
му університеті імені Т. Г. 
Шевченка відбувся пере
гляд нового фільму на
вчальної вузівської сту
дії — «Спасибі, брате». Це 
схвильована розповідь 
про дружбу двох вузів— 
українського і казахсько
го. Зародилась вона ще у 
важкі воєнні роки, коли 
госіинні жителі міста 
Кзил-срди по-братерсько

му ділилися житлом і хлі,-

бом з студентами і викла
дачами університету. Про 
це нагадує меморіальна 
дошка на одному з на
вчальних корпусів Кзил- 
ординського педагогічно
го інституту.

Нині з продукцією сту
дії навчальних фільмів 
КДУ знайомі студенти 78 
вузів республіки. Картини 
«Канівський заповідник» і 
«Ботанічний сад імені ака
деміка Фоміна» (режисер 
Б. М. Рибець) дістали ви- 
соку оцінну 0ЧЄНИХ Нй веє* 
сеітньому конгресі бота
ніків у Ленінграді.

(Кор. РДТАУ).



4 стор „Молодий комуиир<( І травня 1977 року

І СТОР1Я міжнародного 
* свята трудящих тісно 
пов'язана з героїчним ми
нулим братньої Куби. Тут 
пишаються тим, що ініціа
тором Паризького конгре
су II Інтернаціоналу, на 
якому було ухвалено рі
шення про щорічне свят
кування 1 Травня, був Поль 
Лафарг, який народився в 
Сантьяго-де-Куба. Пам'я
тають, що одну з перших 
першотравнеаих демон
страцій трудящих Латин
ської Америки було про
ведено в Гавані 1890 року.

20 квітня того далекого 
року група робітників-тю- 
тюнників з гуотка трудя
щих звернулася до жите-

ВІД ДЕМОНСТРАЦІЇ 
, НА МАРСОВОМУ

! ПОЛІ...

лів Гавани із закликом 
взяти участь у демонстра
ції на Марсовому полі. В 
заяві групи, зокрема, го
ворилося, що основною 
метою мирної маніфеста
ції є бажання столичних 
робітників ознайомити 
уряд і правлячі класи з 
тим, до чого прагне і чого 
хоче проста робоча лю
дина. ,

На цей заклик іспанські 
власті відповіли розпус
ком гуртка трудящих, 
арештом його керівників, 
забороною всяких зборів. 
Каральні заходи уряду ви
кликали бурхливе обурен
ня робітників Гавани, і це 
рішення було скасовано. 
В мітингу і демонстрації' 
взяли участь понад три 
тисячі чоловік, виступили 
численні промовці з вимо
гою встановлення восьми
годинного робочого дня. 

1891 року, напередодні 
міжнародного сзята, ци
вільний губернатор Куби 
видав такий наказ: «Уряд 
його величності забороняє 
проведення маніфестацій 
у публічних місцях 1 Трав
ня». Одначе й цього року 

І трудящим Гавани вдалося 
зібратись на свій першо- 
травневий мітинг, на яко
му було ухвалено резолю
цію про проведення масо
вих страйків з вимогою 
встановлення восьмиго-

динного робочого дня. 
Вже 2 травня зупинилися 
десятки заводів і фабрик. 
Колоніальні власті жор
стоко придушили ці висту
пи. Було арештовано ке
рівників, розпущено ро
бітничі організації, забо
ронено Першотравневі 
збори. Святкування Пер
шотравня тут відновилося 
лише на початку ниніш
нього століття.
Гї ІСЛЯ перемоги рево- 
* люції День міжнарод
ної солідарності трудящі 
відзначають всенародно. 
1959 року на Першотрав- 
неве С8ЯТО пліч-о-пліч ви
йшли робітник і солдат, 
селянин і службовець. То
го року на мітинг на пло
щі Революції зібрався 
мільйон жителів столиці. 
Вперше в історії Куби ро
бітники повністю підтри
мали політику уряду. В 
цей Першотравень було 
створено народну міліцію. 
Наступне свято, 1960 року, 
пройшло під знаком 
аграрної реформи та ін- 

»ших важливих змін у 
країні.

Історично склалося так, 
що Першотравневі свята 
наче стали віхами в роз
витку післяреволюційної 
Куби. Так, першотравне- 
вий мітинг 1961 року був 
символом згуртування 
всього кубинського наро
ду навколо революційно
го уряду після розгрому 
банд найманців на Плайя- 
Хірон. На Першотравень 
1962 року кубинські проф
спілки вийшли ще сильні
шими і згуртованішими 
після перших структурних 
змін у цій масовій органі
зації.

Нинішнього року брат
ній кубинський народ зу
стрічає 1 Травня великими 
трудовими перемогами, 
успіхами у всенародному 
соціалістичному змаганні 
на честь 60-річчя Великого 
Жовтня. І як завжди, в дні 
радості, у важкі хвилини 
поруч нього представники 
радянського народу, який 
подає Кубі безкорисливу 
інтернаціональну допо
могу.

Як і в минулі роки, ра
дянські спеціалісти, котрі 
працюють пліч-о-пліч л 
кубинцями на заводах та 
будовах, у портах та ін
ститутах, вийдуть на де
монстрацію на головну 
площу країни — площу 
Революції. Вони йтимуть 
під червоними прапорами 
міцніючого пролетарсько
го інтернаціоналізму.

С. ЧУРКІН, 
власкор АПН. 

Гавана.

30 квітня в’єтнамський народ урочисто відзначив другу річницю повного 
визволення Південного В’єтнаму від американських інтервентів і зрадниць
кої кліки їхніх пссобників. Країна переживає величезне трудове піднесен
ня — народ здійснюг мріт про краще життя, за які він багате років вів ге
роїчну боротьбу. IV з'їзд Комуністичної партії В’єтнаму, що відбувся на
прикінці минулого року, намітив широку програму розвитку народного 
господарства і культурного будівництва. Весь соціалістичний В'єтнам сьо
годні — у праці. Робітники промислових підприємств, будівельники, селяни 
прагнуть віддати всі сили перетворенню країни,

НА ЗЕМЛІ
ОБЩИНИ ТАНХОН
Паша подорож по провінції Біиь- 

чітхієіі тривала кілька годин.
— Ось і новин економічний ра

нен, — сказав шофер, паче підби
ваючи підсумок пашим спостере
женням.

За вікном майнули таблички: 
«школа», «медпункт», «дитсадок». 
Біля адміністративного будинку об
щини Тапхоп повіту Хнпгхоа нас 
зустріз секретар парткому общини 
Ле Куок В’єт. У нього багатий жит
тєвий досвід; під час війни проти 
американських агресорів і їхніх сай- 
гопських маріонеток вій був політ- 
керівником партизанського загону в

одному з окупованих агресором ра
йонів, нагороджений двома бонови
ми орденами. Сюди прибув півтора 
року тему, па самому початку за
родження нового економічного ра
йону.

— Незвичним було це переселен
ня, — каже .Не Куок В’єт. — До 
зміші обстановки під час війни ми 
звикли. Незвичним же було те, що 
тутешня земля була буквально на
чинена металом... Окупанти хотіли 
осісти тут надовго. Через пашу об
щину па ділянці в п’ять кілометрів 
проходив електронний псяс так зва
ної «лінії Макпамари», ось чому 
стільки колючого дроту. А трохи да-

лі, — показує він рукою па зоране 
поле, — розміщався військовий аме
риканський аеродром Такоіг. Тепер, 
на його місці вирощуємо багат, ку- 
курудзу, маніоку.

В общині Тапхоп сім кооперати
вів. Живе в них близько 2300 чоло
вік. Вони приїхали з різних місць: 
є селяни з північних провінцій, з ін
ших районів провінції Біньчітхієн, 
близько 300 колишніх службовців 
маріонеткової армії. Склад далеко 
не однорідний, але спільне трудове 
життя зблизило людей, зробило 
земляками.

Але, мабуть, найбільш примітною 
езпакою перспективного розвитку 
нового економічного району є діти. 
За півтора року населення общини 
зросло за рахунок природного при
росту майже на сто чоловік. А цс — 
свідчення того, що життя тут вхо
дить у звичну колію.

...В общині розбито багато квітко
вих клумб. Вони незвичайні: їх об
лямовують «частоколи» зі стріляних 
гарматних гільз. Де-не-де яскраві 
тропічні гвоздики і троянди розрос
лися настільки, що повністю закри
ли отруйну зелень металу.

. Г. ЖИДЕЛЄВ,
* В. XРЕКОВ, >

кореспонденти ТАРС.
Ханой.

—Понеділок
2 ТРАВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА 9.00 - 
Нсіиііи. 9.10 — К. т. Гімнас
тика. 9.30 — К. т. «Будиль
ник». її: 00 — К. т. «Служу
Радянському Союзу!» 11.00 — 
К. т. Тслеклуб «Москвичка». 
І2.00— К. т. «Музичний кіоск». 
12.30 — «Сільська година». 
їЗ.ЗО — К. т. Телефільм «Ти- 
мур і його команда». 2 серій. 
11.-5 — К. т. Мультфільми. 
15.05 — К т. Заключна про

грама Другого Міжнародного 
фестивалю телепрограм І на
родної творчості. 10.30 — К т. 
«Радянський Союз очима за
рубіжних гостей». 10.15 — 
К. т. Телефільм «Бути бра
том». Ч серій. 18.00 — Новини. 
18.І5 — К. т. «Бути братом».
2 серія. 19.20 — К. т. «Мело
дії екрана». 19.45 — К т. Те- 
лезеатр мініатюр «Тринадцять 
стільців». 21.00 — «Час». 21.30
— К. т. «Танцювальний зал». 
22.00 — К. т. Чемпіонат світу
3 хокею: збірна Швеції — 
збірна СРСР. (Австрія). В пе
рерві — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
К. т. «Республіка Першотрав- 
непа». Спецвипуск новин. 10.30
— К. т. Для дітей. «Сонячне 
коло». 11.05 — Кінокомедія 
«Легке жиїтя». 12.35 — К. т. 
«Весняні мелодії». 13.05 — 
«Кают-кампаїїія «Глобус». 
13.55 — К. т. Концертний зал 
«Дружба». Виступає держав
ний академічний російський 
народний хор їм. П’ятіїицько- 
го. 14.40 — Лялькова вистава. 
15.25 — К. т. «Студентська 
весна» 16.40 — Док. фільм. 
17.00 — Музичний телефільм 
«Поїід дружби». 17.30 — К. т.

І7) Наша адреса і телефони
316050. ГСП Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

5К 19118.

ПАМ’ЯТНИК ЗАГИБЛИМ ВОЇНАМ Б СЕЛІ 
УСПЕНЦІ/ОНУФРІЇЕСЬКОГО РАЙОНУ,

ДО тижня
ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ

* * *

Змолоділою землею йде Першо
травень. У маєзі знамен, у білому 
кипінні садів. А за кілька днів 
знову свято — 32-річчя Великої 
Перемоги.

Ми йдемо до обелісків, ідемо до 
могил загиблих воїнів, які віддали 
життя в запеклій битві з фашиз
мом. Тут, біля Вічного вогшо, ми 
слухаємо ветеранів і згадуємо ге- 
роїз-земляків. Ми з шанобою на
зиваємо імена Архипа Маїїіти і 
Олексія Калюжного, наше горде 
слово пам’яті про спартаківців 
Красногірки. Юнаки і дівчата, 
опускаючи вінки квітів до граніт
них плит, дають клятву в усьому 
бути схожими на тих, хто стояв 
на вогненних плацдармах і пере
міг ворога.

У дні Тижня пам’яті героїв 
комсомольці, піонери і школярі, 
червоні слідопити завітають у ко
жен дім. де живе колишній фрон
товик, інвалід Великої Вітчизня
ної війни. Експедиційні загони 
продовжать похід «Шляхами сла
ви батьків». Бо живе пам’ять про 
всіх, живих і полеглих, бо пломе
ніє в наших серцях вогонь синів
ської гордості за тих, хто возвели
чив себе на весь світ — вірністю 
Вітчизні, мужністю і героїзмом. 
І їм — паша велика вдячність. Про 
ішх — каша вічна пам’ять.

ЗЕЛЕНЕ 
РОЗДОЛЛЯ ВЕСНИ
ПОГОДА У ТРАВНІ

Тралень — останній весня
ний місяць. Зеленіють широкі 
килими полів, цвітуть сади, 
теплом і життєдайною силою 
дихає земля...

За повідомленням гідромет
центру СРС.Р. па більшій час
тині території республіки се
редньомісячна температура по
вітря передбачається в межах 
норми — 8—14 градусів. У 
першій половині місяця та в 
скремі дні третьої декади мож
ливі короткочасні дощі з гро
зами.

Температура повітря вночі 
4—9, вдень 13—18 градусів. 
Наприкінці місяця можливе 
підвищення температури вночі 
до 13—15, вдень до 24—29 гра
дусів.

В Одеській, Миколаївській, 
Херсонській і Кримській облас
тях середньомісячна темпера
тура буде в межах 14—15 гра
дусів. Наприкінці місяця повіт
ря прогріється тут до 25—30 
градусів. Менше, ніж звичайно, 
буде в цих місцях опадів Воші 
найбільш імовірні в першій по
ловині травня.

Приблизно така ж, з-невели
кими коливаннями погода пе
редбачається і па Південному 
березі Криму.

3. СКОТАРЕНКО, ‘ 
начальник Українсько- • 
го бюро погоди.

«Вісті» 18.00. — Чемпіонат 
СРСР з футболу: «Зоря» -• 
«Шахтар». 19.45 — Телефільм 
«Випадок у цирку». 20.00 — 
К. т. Філі.м-копцсрт «Танцює 
Махмуд Есамбасп». 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 - К. т. Фільм 
«Крок назустріч». 22.50 — Но
вини.

З ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «В гостях у 
казки». Мультфільм. 10.30 — 
К. т. Коинсрт жіночого хору 
«Аіідас». Н.00 — К. т. «Оче
видне — неймовірне». 14.30 — 
Док. фільм. 15.20 — «Шкіль
ний музей бойової слави». 
15.50 — К. т. «По рідній краї
ні». Вірменська РСР. 16.20 — 
«Образ комуніста у творчості 
М. Шолохова». 17.00 — К. т. 
«Паш сад». 17.30 — К. т. 
«Творчість юних». 18.00 — Но
вини. 18.15 — «Змагання, по
шук, творчість». 19.00 — К. т. 
Грає Окпемий показовий ор
кестр Міністерства оборони

СРСР. 19.30 — К. т. «Теат
ральні зустрічі». 21.00—«Час».
21.30 — К. т. КІиоепопея «Виз
волення». Фільм 1-й. «Вогнен
на дуга». По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1910». 11.00 — Новини. 11.15 — 
Тележурнал «Партійне жит
тя». 11.10—«Шкільний екран». 
Українська література. Образ 
В. І. Леніна в українській ра
дянській літературі. 12.10 — 
«Телеуніверситет науки і тех
ніки». 12.40 — Фільм «Крок 
назустріч». 16.15 — «Величні 
здобутки Жовтня». Бесіда.
16.30 — «Запрошуємо на піс
ню». 17.00 — «Іде патруль на
родний». 17.30 — «Рубежі де
сятої п’ятирічки» 17.45 — 
Док телефільм. 18.00 — Рек
лама. Оголошення. 18.30 — 
Концерт. 19.00 — «Вісті». 19 30
— «Пам’ять про велику ній' 
ну». Телефільм перший «Вста
вай, країно зоряна». 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм-концсрт 
«Коли зустрічаються друзі». 
22.00 - К. т. Чемпіонат СРСР 
з футболу; «Динамо» (Київ)
— «Дніпро». (Відеозапнс). В 
перерві — поніїпи.
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«Металіст»—
1:0

Отже — перший матч на своєму полі після шести ігор 
па виїзді. «Зірка» зустрічає одного з пайсильніших 
своїх суперників — харківський «Металіст», який в 
більшості зустрічей з нашими земляками брав верх, і 
тільки чотири рази була зареєстрована нічия. Перед 
цим туром харків’яни мали 8 очок і утримували чет
верте місце в турнірній таблиці, а «Зірка» — на п'ят
надцятому (5 очок, С забитих і 7 пропущених м’ячів)’.

Перший тайм. Гра «не в’яжеться». Відсутні чіткі 
комбінації, нападаючі обох команд-грішать неточними 
завершальними ударами. Ніби її запалу немає у грав
ців. Зате и другій половині грі: уболівальники раз по 
раз нагороджують футболістів оплесками. Прориви з 
флангів дозволяють кіровоградцям створювати біля 
воріг (остей неабияке напруження. Атака, точний 
пас — і па 52-й .хвилині Богдан Мороз забиває м’яч 
у ворота гостей.

До кіпця матчу атаки не згасали. Небезпечні си
туації створювались біля обох воріг. Але рахунок п* 
змінився — 1:0.

2 травня «Зірка» приймає на своєму полі полтав
ський «Колос». !

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Наступний номер «.Молодого комунара» 
вийде 4 травня.
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Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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