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ТОБІ, БАТЬКІВЩИНО,
ЦП ІЩЕ І МАЙСТЕРНІСТЬ!
АЛМА-АТА, 25 квітня* {Кор. 

ТАРС А. Ібрдсв, В. Куликсв]. З 
хвилюючого переклику поко
лінь почався Всесоюзний зліт 

^.учасників студентських буді
вельних загонів, який відкрив
ся в столиці Казахстану.

У залі палацу імені В. І. Ле
ніна, прикрашеного лозунгами 
і транспарантами, разом з юна
ками і дівчатами в будзагочів- 
ській формі — посланцями ву
зів і технікумів з усіх союзних 
республік країни — уславлені 
герої перших п'ятирічок, нер- 
шоцілинники, ветерани студент
ських загонів. Тут, на казах
станській землі, в роки цілин
ної епопеї народився масовий 
патріотичний рух молоді — 
третій трудовий семестр. Пе
рейнявши досвід студентських 
бригад трудармійців і синьо
блузників, які в роки перших 
п'ятирічок самовіддано працю
вали на Діііпрогес і, Магнітці та 
Метробуді, студенти-цілинники 
продовжили їх славні традиції.

Вносяться червоні прапори 
шість разів орденоносної 
ВЛКСМ і ЛКСМ Казахстану, па
м'ятний прапор ЦК ВЛКСМ. до 

^ҐЮ-річчя Всесоюзного студент
ського загону.

З піднесенням обирається по
чесна президія в складі Поліг- 
бюро ЦК КПРС на чолі з това
ришем Л. І. Брежнєвим.

Бурхливи/ли оплескал^и 
стріли присутні привітання то
вариша Л. І. Брежнєва учасни
кам зльоту. Текст привітання 
оголосив член Політбюро 
КПРС, перший секретар 
Компартії Казахстану Д. 
Кунасв.

У доповіді першого секрета
ря ЦК ВЛКСМ Б. /А. Пастухова 
відзначалося, що третій трудо
вий семестр став невід’ємною 
складовою частиною процесу 
формування майбутнього спе
ціаліста. Юнаки і дівчата про
ходять у СБЗ школу трудового і 
фізичного загартування, при
лучаються до справжнього 

^державного діла, ведуть вели- 
"♦'у політичну і культурну робо

зу-

цк 
ЦК
А.

ту. Важливе значення для даль
шого розвитку руху мас поста
нова ЦК КПРС і Ради Мііністрів 
СРСР «Про заходи подальшо
му поліпшенню організації літ
ніх робіт студентських загонів», 
прийнята в 1976 році. Відповід
дю молоді на піклування партії 
і уряду стала ударна праця. В 
літній «заліковій книжці» сту
дентів — найважливіші об’єкти 
десятої п’ятирі чки.

Понад 760 тисяч бійців об’єд
нав під^своїми прапорами ми
нулого літа Всесоюзний сту
дентський загін імені 60-річчя 
ВЛКСМ. Юнаки і дівчата з ен
тузіазмом працювали в Тю
менській області і на БАМі, 
Атоммаші і Саяно-Шушечсьхій 
ГЕС, на об’єктах Екібастуза і 
Олімічїади-80, інших новобудо
вах. Як почесне право розгля
дають посланці вузів свою 
участь у здійсненні комплекс
ної програми перетворення 
Нечорноземної зони РРФСР, у 
розвитку продуктивних сил 
Далекого Сходу і Крайньої 
Півночі. Обсяг робіт в 1,4 мі
льярда карбованців, виконаний 
у різних галузях народного 
господарства, став гідним тру
довим подарунком студент
ської та учнівської молоді юві
леєві Ленінського комсомолу. 
А всього за двадцять років 
патріотичного руху бійці СБЗ 
освоїли близько 10 мільярдів 
карбованців капіталовкладень.

Зростає кількість загонів, в 
яких юнаки і дівчата, працю
ючи за обраною спеціальністю, 
закріплюють на практиці здо
буті у вузі знання. Так, понад 
150 тисяч студентів працювали 
минулого літа в загонах зв'яз
ківців, механізаторів, електри
фікаторів, медиків та інших. 
«Самі проектуємо — самі бу
дуємо» — під таким 
працюють учасники 
«Пошук» Пермського 
нічного інституту.

Масовою стане участь7 юна- 
нів і дівчат у всесоюзному 
агітпоході «Рішення XXV з'їз
ду КПРС — у життя», в ході 

. якого студентські агітбригади

виступлять з лекціями і кон
цертними програмами на бу
дівельних майданчиках і по
льових станах, у робітничих 
гуртожитках і клубах. Тисячі 
студентів проведуть військово- 
патріотичну операцію «Обо- 
в язок».

На зльоті узагальнено до
свід кращих студентських бу
дівельних загонів. Студентка 
МДУ Д. Московська, коман- 

крайового 
розповіли 

руху.
відізвався

девізом 
загону 

політех-

дир Алтайського 
СБЗ Г. Михайлов 
про нові напрями

Добрим словом 
про наставників перший секре
тар ЦК ЛКСМ України А. Кор- 
нієнко. У республіці нагромад
жено досвід шефства передо
вих робітників над студентсь
кими колективами. Більше ти
сячі майстрів своєї справи ста
ли наставниками юнаків і дів
чат.

Студентські будови, відзна
чалось у виступах, — яскраве 
свідчення непорушного братер
ства народів СРСР, символ 
дружби молоді з багатьох 
країн світу. Пліч-о-пліч з ро
сіянами і українцями, грузи
нами і молдаванами, узбека
ми і латишами тут працюють 
тисячі студентів майже із ста 
країн світу, які навчаються у 
вузах СРСР. Високо оцінив 
трудовий семестр радянських 
студентів 
нального 
Чан Дик Лой з В’єтнаму, 
виступив на зльоті. Цього ро
ку інтернаціональний студент
ський загін мас працювати на 
будові РЕВ — Усть-Ілі мському 
лісопромисловому комплексі.

Учасники зльоту запевнили, 
що посланці вузів і техніку
мів своєю ударною працею в 
третьому трудовому семестрі 
виправдають високу оцінку, 
яку дав роботі студентських 
загонів товариш Л. І. Брежнєв, 
внесуть гідний вклад у здій
снення планів четвертого року 
п’ятирічки.

Важливі питання діяльності 
студентських загонів було об
говорено на секційних засідан
нях. Зліт продовжує роботу.

боєць інтернаціо- 
загону «Дружба» 

який '

ТРАДИЦІЯМ ВІРНІ
АЛМА-А'ГА, 26 квітня. [Кор. 

ТАРС А. ІБРАЄВ, В. КУЛИКОБ]. 
Яскравим молодіжним святом 
став Всесоюзний зліт учасників 
студентських будівельних заго
нів, який завершив сьогодні 
роботу в столиці Казахстану.

Представники всіх союзних 
республік обговорили питання 
дальшого розвитку патріотич

ного руху, обмінялися досві
дом роботи, намітили плани 
на наступний трудовий се
местр. Відбулися хвилюючі зу
стрічі з ветеранами праці і мо
лодими ударниками десятої 
п ятирічки. Юнаки і дівчата по
бували також у вузах і техні
кумах міста, взяли участь у 
трудовому «десанті», присвя-

ченому Міжнародному року 
дитини. Кошти, зароблені на 
будісництві республіканськеє 
Палацу піонерів, дитячих сад
ків і ясел, вирішено перера
хувати у фонд ДОПОМОГИ ДІТЯЛА 
В’єтнаму.

РІа заключному пленарному 
засіданні в Палаці імені Б. І. 
Леніна перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастухов врунив 
Всесоюзному студентському 
загонові пам'ятний Прапор 
Центрального Комітету комсо
молу. Він побажав юнакам і 
дівчатам нових успіхів в ово
лодінні знаннями, у праці і 
громадській роботі.

Бід імені пєршоцілинників з 
непутніми словами де учасни-

ків зльоту звернувся М. Г. Ро- 
гинець, про якого тепло відзи
вається в книзі «Цілина» това
риш Л. І. Брежнєв.

Першоцілинники Казахстану 
встановили перехідні Червоні 
вимпели переможцям соціаліс
тичного змагантя у трудовому 
семестрі, які урочисто вручені 
кращим студентським буді
вельним загонам країни.

У зверненні до всіх бійців 
СБЗ-79 учасники зльоту закли
кали юнаків і дівчат відповісти 
новими трудовими досягнення
ми на високу оцінку, дану ро
боті . студентських загонів у 
привітанні Л. І. Брежнєва.

Присутні з піднесень ям прий
няли вітальний лист Централь
ному Комітетові КПРС, товари
шеві Л. І. Брежнєву.

Зліт завершений. Попереду 
у студентської молоді — удар
не трудове літо.

В ЦЕНТРІ УВАГИ— ПІКЛУВАННЯПРО ЛЮДИНУ
26 квітня г.ібувся Пленум 

Центрального Комітету Кому
ністичної партії України.

Пленум розглянув питання 
«Про хід виконання рішень 
XXV з'їзду КПРС і XXV з’їзду 
Компартії України по по ііп- 
інеінно торговельного, кому
нально-побутового і соціально- 
культурного обслуговування 
населення республіки».

З доповіддю виступив член 
Політбюро ЦК Компартії Ук
раїни. Голова Ради Міністрів 
УРСР товариш О. П Ляшко.

У доповіді і виступах учас
ників Пленуму відзначилося, 
що в республіці, як і в усій 
країні, планомірно і неухильно 
здійснюється вироблена пар
тією соціальна програма.

Оцінюючи досягнуте з пози
цій вимог XXV з’їзду партії, 
Пленумів ПК КПРС, доповідач

і промовці говорили про упу
щення і недоліки у вирішенні 
завдань, зв'язаних з поліпшен
ням обслуговування трудящих.

На Пленумі виступив член 
Політбюро ЦК КПРС. першім 
секретар ЦК Компартії Украї
ни товариш В. В ІіІербшіькнй.

В обговореному питанні Пле
нум прийняв постанову.

Пленум ЦК Компартії Ук
раїни розглянув організаційні 
питання.

Пленум увільнив В 1О Ма- 
ланчука віл обов’язків канди
дата в члени Політбюро і сек
ретаря НК Компартії України 
у зв’язку з переходом па іншу 
роботу.

Пленум обрав кандидатом у 
члени ГІолігбюро і секретарем 
ЦК Компартії України О. С. 
Капга.

(РАТАУ).

ВСТАНОВЛЕННЯ СВЯТА «ДЕНЬ Т’АДЯНСЬКОГО КІНО»
Президія Верховної Ради СРСР встановила свято <ДЕ1ІЬ 

РАДЯНСЬКОГО КІНО». Воно відзначатиметься щороку 
27 серпня.

(ТАРС).

Торік комсомольсько-моло
діжна ланка Володимира Хар
ламова з колгоспу імені Горь
кого Долинського району ви
ростила на кожному гектарі за
кріпленого за нею поля по 346 
центнерів цукрових буряків. 
Нинішнього року колектив бо
реться за підвищення врожай
ності цукристих.

УРОЖАЙ-79:

АДРЕСИ ДОСВІДУ

ВПЕВНЕНІСТЬ
В. ХАРЛАМОВ, ланковий. 

Поле в І ЗО гектарів дісталися 
нам перспективне — торік пше
ниця. посіяна на пару, видала 
високий урожай. Відразу ж 
після її збирання ми виконали 
заходи боротьби з бур’янами і 
втратою вологи. Під глибоку 
оранку внесли по 4 цент пери 
суміші мінеральних добрив на 
кожен гектар.

В. ТРІІІОДА, ірупкомсорг. 
Як тільки вистиг грунт ми у 
два сліди заборонували площу, 
обробили її гербіцидами а пе
ред самою сівбою повторили це. 
Піші закінчуємо сіяти цукристі. 
Одночасно з висівом насіння 
вносимо па кожен гектар по 
2 ііспгіісрн нітрофосу і по 40— 
50 кілограмів курячого посліду, 
який заготовляли на птахоком
бінаті сусідньої області.

В. ХАРЛАМОВ. Добре, що 
вчені виведи одноростковс на
сінин. Тепер ми висіваємо не 
більше 15—16 насінин па по
гонному метрі, що дає змогу 
значно скоротити затрати р\ч- 
поі праці при вирощуванні 
рослин — відпала потреба про
ривати їх. Сапальниці лише 
перевіряють гус І оту сходів піс
ля того як ми кілька разів об
робимо площу машинами Піс
ля сівби щільно укотковуємо 
грунт, через день—два прова
димо перше, а толі й друге до-

сходове боронування. далі —■ 
післясходове шару вапня

Одночасно з першим глибо
ким спушеїшям міжрядь внесе
мо па кожен гектар по 2 цент
нери мінеральних добрив, під
живимо рослини аміачною ве
дою Протягом літа п’ять разів 
спушимо міжряддя Цс значить, 
що аж до збирання врожаю; 
ваш трактор не виходитиме із 
загінки.

В. ДОРОШ. завідуючий від
ділом комсомольських органі
зацій Долинського райкому 
комсомолу Лапка Володимира 
Харламова — одна з кращих у 
нашому районі Такий високий 
урожай навіть значно досвід
ченіші механізатори одержу
ють далеко не завжди На мою 
думку, тут велика заслуга са
мого ланкового Бо па його де
лю випадає найбільша робота. 
Своє поле лапка Харламова 
доглядає сама без сторонньої 
ДОПОМОГИ Не те шо не довіря
ють. а просто не хочуть пере
кладати відповідальність за 
врожай па чиїсь плечі Адже 
знають ціну своїм силам і своє
му вмінню І коли її іііиііішіі-.о- 
іс року колектив вийде пере
можцем у районному соціаліс
тичному змаганні буряківни
ків — усі сприймуть не як на
лежне.
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 ВІДЛУННЯ «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»

РАПОРТУЮТЬ МОЛОДІРАПОРТУЮТЬ МОЛОДІ
До штабу ленінського комуністичного субогии- 

ка при обкомі комсомолу надійшли повідомлення 
з міст і сіл про тс, що було зроблено юнаками і 
дівчатами області в день свята праці, в якому 
взяли участь 187 ТИСЯЧ чоловік комсомольців І 
молоді.

«Червона субота» була показовим робочим 
днем для 65 тисяч молодих людей, що працювали 
на своїх робочих місцях. Багзю хто з них виконав 
півтори-—дві змінні норми. А бригада регулюваль
ників гелерадіоапарагури з цеху № 6-Кіровоград
ського заводу радіозиробів, яку очолює В. Баб
ченко, справилася із змінити завданням на 300 
проценті, перекрившії взяте зобов'язання вдвоє. 
Комсомольці і молодь цеху № II Кіровсірайсько
го заводу друкарських машинок у день субот пика 
завершили виконання плану чотирьох місяців чет
вертою року п’ятирічки.

Зроби і и свою землю кращою, уквітчати її сада
ми та парками вирішили трудівники колгоспу 
«Мир» Маловискізснсого району і комсомольці 
іІсірівського району. Учасники суботшиса в об
ласті заклали кілька парків культури і відпочин
ку імені 60-річчя комсомолу України.

З обласний штаб суботнииа з комсомольсьно- 
молодіжної бригади Володимира Правиленха, яна 
працює в колгоспі імені Т. Г. Шевченка Новомир- 
городського району, надійшло повідомлення про 
те, що вона в день «червоної суботи» засіяла яри
ми зерновими 42 гектари замість запланованих 26.

Лише трудівники підприємств Кіровограда 
_ перерахували

„МОЛОДМЙ КОМУНАР“

І
’ ііг ІРОВОГРАДСЬКИЙ за- 

• 1 вод сільськогосподар
ського машинобудування 
«.Черзона зірка» — най
більше підприємство об
ласті. Сівалки з маркою 

_ «43» можна побачити »а 
9 полях у будь-якому куточ- 
1 ку нашої неозорої Батькіз- 
I щини, свою продукцію за- 
9 вод поставляє більш як 40 

країнам світу, в тому числі 
й братній Болгарії. Тільки за 

І три роки нинішньої п’яти- 
I річки болгарські хлібороби 
І одержали від кіровогрлд- 
| цІ8 майже 900 посівних ма

шин, на 'десятки тисяч 
карбованців запасних час
тин до них. Надзвичайно 
популярні сівалки «Чер
воної зірки» й у хліборо
бів Толбухінського округу 
НРБ. Наші болгарські друзі

ЗАВТРА — 
ВСЕСВІТНІЙ 
ДЕНЬ 
ПОРІДНЕНИХ 
МІСТ

Як у краплині во
ди відбивається сон
це, так на прикладі 
братерських зв'яз
ків трудящих Кіро
воградської області і 
Толбухінського ок
ругу НРБ яскраво 
видно життєдайну 
силу радянсько-бол
гарської дружби.

стазники спорідненого під
приємства. Нині з відповід
ним візитом у Толбухін го
туються їхати кіровоградць 

Червонозорівці передали 
своїм колегам із зазоду 
«Майбутність» креслення 
сівалки СЗ-3,6. Для подан
ня практичної допомоіи в 
освоєнні нової продукції з 
Толбухін їздили кіровоград
ські спеціалісти — заступ
ник головного технолога 
заводу Ф. М. Гарказенк* і 
конструктор ГСКБ А. В. Ео- 
жор. Сівалки запущено в 
серійне виробництво.

Завод «ЗЕНА» — підпри
ємство порівняно молоде, 
але його продукція швидко 
знайшла споживачів як у 
Болгарії, так і в ряді кра н 
— учасниць РЕВ, у юму 
числі і з Радянському Сою-І

ДІАЛОГ ДРУЖБИ
■ називають поля, засіяні ни- Сімнадцять ООКІВ ЯК зі. Контрольний егекгрон-

П те, ----------- ------І
[я фонду суботника
■ карбованців, 
йвзгаэа

... до
майже 60 тисяч

і

у другомуПоважають у другому
«Хіровоградаажмашбуд»
ЗИііЗУРУ, людину щиру, __ ,_____ ....
.Трудовій вахті він щодня виконує змінні 
440 — 150 процентів.

буді веленому управлінні тресту 
молодого комуніста Василя 

. працелюбну. На передсвятковій 
,. і завдання на

Фото Л. ЛАПІНЬ.

називають поля, засіяні ни
ми, полями дружби.

Але зв'язки заводчан зі 
своїми побратима/ли не об. 
межуються лише постав
кою сільгоспмашин. Вони 
набагато ширші й різнома
нітніші. Про них можуть 
розповісти і будь-який чер- 
вонозорівець, і експонати 
заводського музею. /Лоза 
документів точна й лаконіч
на, та за кожним фактом 
видно братерську солідар
ність, взаємодопомогу і 
справжню інтернаціоналіст
ську співдружність.

Колектив «Червоної зір
ки» підтримує тісні дружні 
зв’язки з 
заводами 
тронної та 
апаратури «ЗЕНА», машино
будівним заводом міста 
Чирпан «Майбутність», аг
рарно-промисловим ком
плексом імені Стойко Г еоо- 
гієва села Ловчанці. У пла
ні цих контактів — обмін 
виробничою інформацією, 
досвідом роботи, делегація
ми. Ці пункти включено з 
умови соціалістичного зма
гання, плодотворний вплив 
якого відчувається на всіх 
ділянках життя споріднених 
колективів.

Заводи «Червона зірка» і 
«Маяк» уклали договір про 
соціалістичне змагання на
передодні святкування
60-річчя Великого Жовтня. 
Колективи обох підприємств 
постійно інформують один

толбу хінськими 
«Маяк», елек- 

нестандарт ної

Сімнадцять років як 
побраталися область 
з округом — строк, 
здається, невеликий, 
але винятково вели
чезна роль цих 
зв'язків В ЄКОНОМІЧ-; 
йому й громадсько
му житті трудових 
колективів Кірово- 
градщини і Добруд- 
жі.

одного Про трудові успіхи, 
про стан розробки і впоо- 
ВсДЖЄННЯ нової техніки, про 
хід виконання соціалістич
них зобов язань, оомініОЮ- 
ться досягненнями в орга
нізації" праці, управлінні 
виробництвом. Серед цехів 
заводів широко розгорну
лося змагання за право бу
ти удостоєним перехід юго 
Червоного прапора. Пере
можцями вважаються ко
лективи підрозділів, які ви
конали на своїх підприєм
ствах умови внутрізавод
ського змагання і досягли 
найвищих показників у вико
нанні планів та соціаліс
тичних зобов’язань за під
сумками року. Високу на- 
юроду, встановлену заво
дом «Маяк», торік виборов 
колектив ливарного цеху 
сірого чавуну 
зірки». Вручили 
червонозорівцям

«Червоної 
нагороду 

пред-

Контрольний електрон
ний прилад «Кедр», що ви
пускається в НРБ, використо
вується на кіровоградських 
сівалках. Розробили цей 
оригінальний пристрій мос
ковські, кіровоградські й 
болгарські конструктори, а 
його ідею підказала сама 
практика. З випуском швид
кохідних тракторів набагато 
ускладнилась і робота посів
них машин. Необхідно бу
ло створити такий прилад, 
який стежив би за правиль
ністю висіву насіння. І такий 
прилад було створено. Ге
лер електроніка стежить 
за кожною насіниною, що 
висівається через сошник. 
Якщо ж трапляється якась 
затримка, «Кедр» повідом
ляє про це звуковим сигна
лом. Одночасно на пульті 
появляється цифра, що вка
зує, який 
ний.

Завжди 
стрічають 
ці» болгарських побратим’«. 
А вони тут часті гості. Тіль
ки останнім часом на заво
ді побували делегації проф
спілкових активістів, хлібо
робів округу, молоді ви
робничники, журналісти. 
Вони знайомилися з працє-ю 
і життям черзонозорізціз, 
цікавились успіхами колек
тиву у виконанні завдань 
десятої п'ятирічки, технічни
ми новинками. Гості відвіда
ли цехи заводу, народний

28 Квітня 1079 року. ----- -------
музей, піонерський табір.

Успішнр розвиваються й 
культурні зв’язки. Традицій
ним став обмін колективами 

художньої самодіяльності. 
Самодіяльні артисти завод
ського Палацу кульг/ри 
імені Жовтня не раз пока
зували своє мистецтва а 
Толбухіні, інших містах ок
ругу, трудівникам аграрно- 
промислових комплексів. 
Гостинну землю СОНЯЧНОЇ 
Добруджі відвідали колек
тив заслуженої самодіяль
ної хорової капели, фуібо- 
лісти спортклубу «Зірке». В 
окружному центрі відбула
ся вистазка малюнків 
юних учасників дитячого 

у сектора “заводського Палацу 
культури. її відвідало майне 
9 тисяч толбухінців. У книзі 
відзивів десятки записів, є й 
запис, зроблений піонера
ми школи імені Йордане 
Иозкова: «Ми захоплені
малюнками. В них ми поба
чили, що наші мрії та ідеа
ли однакові. І ми, і ви, до
рогі друзі, -як і всі діти на 
гланеті, бажаємо радісного 
дитинства і миру». У саоо 
чергу, червонозорівці теп
ло приймали у себе само
діяльних артистів ТолбуХІ;- 
ського округу, з інтересом 
знайомилися з виставкою 
дитячого малюнка юних 
добруджанців.

Велику роботу по зміц
ненню дружніх 
між колективами 
ної зірки» І ПІДПрИСМСГіЗв 
Толбухінського округу НР6 
провадить заводським комі
тет Товариства радяисм.о-. 
болгарської дружби. Це і 
екскурсії трудівників заво
ду та гостей у народний му
зей, і лекції та бесіди про 
успіхи трудящих 
вечори дружби, 
цистами, і зустрічі з вете
ранами війни, що визволяли 
Болгарію від німецько-Фа-і 
шистських загарбників, та ін
ші заходи.

«Всічки ми другарі», — ка
жуть наші болгарські Дру-' 
зі. «Sei ми друзі», — кажуть 
їхні кіровоградські побра
тими. В цих словах, що 
йдуть від чистого серця;------
запорука нерушимої єдності 
наших народів, нашої друж
би, що міцніє рік у рік. 

Цей девіз — 
дружніх зв’язків 
кіровоградського 
«Червона зірка» і 
гарських друзів.

8. ГАНОЦЬКИИ.
м. Кіровоград.

зв'язкіз 
«Черво-

округу, і 
і обмін

сошник неспраз-

тепло й радо зу- 
на «Червоній зір-

В ОСНОВІ 
колектизу 

заводу 
їхніх бол-

9Ц КОМІСІЇ ЦК ЛКСМУ lt КЕСИЇБЯІКАИСЬКІЙ 
яамсоиольській ПРЕМІЇ імені м. островського
1979 РОКУ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ, МИСТЕЦТВА,
ІГІПЕШРІ ТА ВИКОНАВСЬКОЇ

Комісія ЦК ЛКСМУ по Республіканській комсомольській 
премії імені М. Островського в галузі літератури, мистецтва 
і архітектури та виконавської діяльності повідомник, що до 
участі а конкурсі на здобуття Республіканської комсомоль
ської премії імені М. Островського в 1979 році допущені такі 
кандидатури:

В галузі літератури
і журналістики

Осадчук II. І. Збірнії віршів: 
«Іспит», .«Земля, зігріта любо
в’ю». Висунута видавництвом 
художньої літератури «Дні
про», газетою «Молодь Украї
ни», шідавшіцтг.ом ЦК ЛКСМУ 
«Молодь».

Гераснмчук Д. К. Книга «За 
всі роки до нашої любові». 
Висунута Львівським обкомом 
ЛКСМ України.

В галузі образотворчого 
мистецтва

Група майстрів експеримен
тального цеху пегрвківського 
розпису Дпілропеї ровського 
художіїьо-вііробипчого комбі
нату у складі: Панько Ф. С., 
Шулик Н. М.. Турчин Н. І., Глу- 
щенко С. В., Самець Т. П„ 
Статне» В. і. Створення на
стінного та піллакового розпи
су кімнат «і творчих зустрічей 
Будинку художника вм Києві, 
експонатів музею народної 
архітектури І побуту Україн
ської РСР.

Висунута Дніпропетровським 
обкомом ЛКСМУ і Дніпропет
ровською організацією Спілки 
художників України.

Журавський Г. І. Створення 
діорами «Січневе повстання 
1918 р.» в музеї революційної, 
бойової і трудової слави Київ
ського заводу «Арсенал» імені 
В. і. Леніна.

Висунута Київським міськко
мом ЛКСМУ і Київською мі- 

, ською організацією Спілки ху
дожників України.

В галузі музики
Ківа О. П. Концерт на п’єса 

«Землі», струнний квартет «На
м’яті Д. Шостаковича». «Ка
мерна кап і а га», соната № 1, 
цикл пісень.

Вис\иута Спілкою компози
торів України, Київською ор
ганізацією Спілки, композиторів 
України. ‘ •
З галузі оперно-театрального 

мистецтва
Хім’як В. А. Створення обра

зу Панки Корчагійа у виставі 
М. Аіічарова. Б. Равенськпх

ДІЯЛЬНОСТІ
«Драматична пісня». Висуну
та Тернопільським обкомом 
ЛКСМУ.

Колектив Харківського теат
ру юного глядача імені Ленін
ського комсомолу. Вистави 
О. Лиханова. I I. Шура «Письма 
к другу». О. Беляцкого, 3. Са
галова «Начало фанфарною 
марша».

Вцсупутпй Харківським об
комом ЛКСМУ і Харківським 
обласним управлінням куль
тури.

Черкаський обласний театр 
ляльок. Вистава О. Аитоколь- 
ського «Сказ про слово силь
ное», Г. Усача «Котигорошок», 
НІ. Перро «Золушка» та інші.

Висунутий Черкаським обко
мом ЛКСМУ.

В галузі концертно- 
виконавської діяльності

Заслужений самодіяльний ан
самбль танцю УРСР «Полісян- 
ка» Ровенського міського Бу
динку культури. Концертні 
програми 1977—1978 років.

Висунутий Ровеиським обко
мом ЛКСМУ і Ровеиським об
ласним у правлінням культури.

Мурзіна Т. Г., Гаценко А. В. 
Концертні програми 1977 — 
1978 рр.

Висунуті Міністерством куль
тури Української РСР, Київ
ським обкомом ЛКСМУ.

Самодіяльний народний ан
самбль пісні і іанцю «Льоно- 
цвіч» Житомирського льоно
комбінату імені 60-річчя Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції. Концерті програми 
1977—1978 рр.

Висуну тії Житомирською 
облпрофрадею і Житомирським 
обкомом ЛКСМ України.

Рудник 3. І. Концерт пі про
грами 1977—1978 рр. Висуну і а 
Кримським обкомом ЛКСМУ.

Заслужений шахтарський ан
самбль пісні і ганцю Україн
ської РСР «Донбас» Концерт
ні програми 1977—1978 рр.

Висунутий Донецьким обко
мом ЛКСМУ.

Дитячий ансамбль пісні і тан- 
шо Київського Палацу піонерів 
і а школярів імені М. Ос трой
ського. Концерті програми 
1977—1978 рр.

Висунутий Київським міськ
комом ЛКСМУ.

Дитячий ансамбль танцю 
«Веселі чобітки» Херсонського 
Палацу піонерів та школярів.

Концертні програми 1977 — 
1978 рр.

Висунутий Херсонським обко
мом ЛКСМУ. Херсонським 
облвно, Херсонським облас
ним управлінням культури.

Заслужений Буковинський 
ансамбль пісні і танцю УРСР 
Чернівецької обласної філар
монії. Концертні програми 
1977—1978 рр.

Висунутий Чернівецьким об
комом ЛКСМУ.

В галузі кінематографії
Іванов С П. Висока виконав

ська майстерність створення 
образу нашого сучасппка в кі
нофільмах «В бой идут ОД '..: 
«стари ні >, «Ар-хи-ме-д.^*,
«Тривожний місяці» вересень», 
«Как закалялась сталь».

Висунута комітетом комсо
молу Київської кіностудії ху
дожніх фільмів імені О. Дов
женка.

Лупій Я. П. Створення філь
му «Хлеб де їства моего».

Висунута Спілкою кінемато
графістів України, Одеським 
обкомом ЛКСМУ. дирекціє.з 
Одеської кіностудії художніх 
фільмів.

Комісія ЦК ЛКСМУ по Республіканській комсомольській пре- 
мн імені М. Островського в галузі літератури, мистецтва і ар
хітектури та виконавської діяльності звертається до широкої 
громадськості комсомольських організацій, творчих спілок, 
колективів і установ з проханням взяти участь в обговоренні 
перелічених у цьому списку праць.

Відгуки і пропозиції про названі кандидатури, які надійдуть-^ 
до комісії, будуть вивчені в ході розгляду і обговорення 
Творів.

Зідгуки, зауваження, пропозиції та матеріали громадського 
обгозорення комісія просить надсилати до 10 червня ц. р. на 
адресу: 252018, м. Київ, площа імені Калініна, 1, ЦК ЛКСМ' 
Комісії по Республіканській комсомольськім премії імені 
М, Островського в галузі літератури, мистецтва і архітектури 
та виконавської діяльності.
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ЗО КВІТНЯ ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ В СРВ

В ЦІ ДНІ V В’ЄТНАМІ...
Нсдаяно в Соціалістичній Республіці В’єтнам noGvaina 

ХазТҐаф»^ солідарності народів а-і. і дшрики \Ot.HAA). Пропонуємо увазі читачів ін- 
терв ю глави делегації, міністра транспорту і ком/ні.'а- 

<1 ІЦ1И сащал.стичної Ефіопії ЮСуФА АХМЕДА, яке він лаз 
’Чзбву OHrteHTOai агентства преси Новини АНДРІЮ ПРА-

ЗАПИ і АННЯ: Яке ваше 
наисильніше враження від поїздки?

ЩцкиВ’ДЬ: Насамперед 
усі ми захоплені мужністю 
в етнамського народу, який 
зумів дати- гідний урок 
кш • >кіім а грссорам. 
об’їхали весь В єтнам, 
.чп в районах недавніх 
нових дні, на півдні,
гато говорили з простими 
ЛЮДЬМИ. Бопп ЮТОВІ в 
будь-який момент дати 
відсіч агресорові. їхнє по
чуття патріотизму 
моє.

Приголомшують 
злочинів, залишені 
еькнми солдатами на і 
намськіи землі Ми б) 
місті Лангшон, що зрі
диться за сімнадцять 
.юмгтрів від 
КНР. ІаМ Зруг 
.'НІ, ЛІ І 
ДіїНКИ,

не- 
Мн
Оу- 
бо-
Ва-

захоя-
сліди 

китац- 
В СТ- 

Г.І в 
..-лі- 
кі- 

К-Ордопу з 
ловано шко- 

;яіі, фабричні оу- 
іоєіи. їх відбудспа 

д-араги обійдеі-'.іся в єгиам- 
сі-іспм товаришам. Вини 
показували нам об’єкти, 
зруйновані свого часу аме
риканською авіацією. На
род іще не встиг заверши-

7 ги їх відбудову, як ство
рене знову иє-ретаорплоея 
рх руїни. Неї цей раз ста- 
^ІЙІЯМИ ІіНТаиеЬІіОЇ вояч- 

•ІШІИ.
ЗАПИТАННЯ: Чи зустрі

чалися ЕИ З 
китайськими 
Яке враження 
ляють?

ВІДПОВІДЬ-.
товариші організували для 
нас кілька таких зустрі
чей. Китайські військово
полонені — це, як прави
ло. неписьменні се.ІЯШІ, 
чиї голови забиті маоїст
ською пропагандою. їхні 
уявлення про навколишній 
свіч 'вражають своєю наїв
ністю. Наприклад, одм.і 
со.гдит із піною на губа.ч 
намагався нам довести, що 
чисельність населення 
В'єтнаму більша, ніж у

________________________

полонсниг.іи 
солдатами? 

вони справ-
В'єтнамські

(АПН).

„МОЛОДnil КОМУНАР"

Микола СТОЯН

ПОМИЛКА
Д ЯДЬКА
ТЕ Р Е НА

(Закінчення. Початок у «Молодому комунарі» 
за 17, 19, 21 і 26 квітни).

— Він же мертвий!
Терен г<ідійшоа ближча, впритул;
— Думжо, що аін там...
— Де?!
— На хуторі... Десь на подтір'ї, може й на горищі

діда Зінька.., Піду і я з вами. Задушу. Своїми руками 
задушу.

— Терен! Ти зчаз, що зін тут?
— Знав...
— Чого ж ти мовчав?! Ех Терен, Терзн.Л

11

проституція, наркоманія, 
корупція... Повний набір. З 
усім цим досі ДОВОДИТЬСЯ 
боротися.

Ще одна проблема. Пе
кінські аіеігги постійно 
«каламутять воду» серед 
хуацяо Відомо, що до виз
волення півдня країни осо
би китайськог > походжен
ня були иайбагатшимн 
людьми і з приходом на
родної влади вони втрати
ли свої привілеї. їм влас
тиві ідеологія дрібної о 
власника, націоналістичні 
настрої. Пекін, граючи па 

цьому, використовує хуи- 
цяз у своїх цілях. Така ще 
одна форма агресії Пекіна 
проти соціалістичної о В'єт
наму.

На' півдні ми побачили 
ще не відбудовані будівлі, 
зруйновані американськи
ми «джі-ай». На півночі 
подібна я: картина. Тільки 
ці лікарні і школи, мости і 
фабричиі будинки зруйну
вали китайські солдати.

ЗАПИТАННЯ: Що, на
ваш погляд, є тепер най
важливішим для в'єтнам
ського народу?

ВІДПОВІДЬ: Безперечно, 
мир. Він необхідній! В’єт
наму, щоб відбудувати 
зруйноване затяжною вій
ною народне господарство. 
1 треба дати гідну відсіч 
усім силам, які прагнуть 
перешкодити цюму мир
ному будівництву, зміцню
вати міжнародну еблідещ 
пість із в'єтнамським на
родом.

в Китаї нічого не варте.
Мені здається, в’єтнам

ська армія дала Пекіну 
серйозний урок, але логіка 
правлячих кіл КНР часто 
не піддається поясненню. 
Можливо. при черговому 
раунді боротьби за владу 
в пекінському керівництві 
знайдуться сили, які поч-. 
путь нову агресію. Адже 
вже сьоюдні неспокійно 
на кордоні КНР з Лаосом.

ЗАПИТАННЯ: Розкажіть, 
будь ласка, про те, що иа- 
ша делегація побачила на 
півдні В’єтнаму.

ВІДПОВІДЬ: В'єтнамські 
товариші стикаються на 
півдні з величезним чис
лом проблем. Вони не роб
лять із цього ніякого сек
рету. Насамперед це труд
нощі країни, чиє народне 
господарство майже пов
ністю зруйноване за трид
цять років війни. Ми від
відали Хошімін — колиш
ній Сайгон. Американці 
намагалися свого часу 
зробити з нього своєрідну 
«вітрину Заходу». І. слід 
сказати. їм це вдалося. 
Нема такого пороку, який 
не процвітав би в Сайгоні 
до визволені.я. Бандитизм,

КНР. Інший щиро здиву
вався. коли довідався, що 
в СРС? побудовано соціа
ліст и чиє суспільство.

Крім цього, нам стало 
ци..:ом гієно, що народ 
КНР живе у справжнім бід
ності. Один полонений роз
повідав, що він — вихо
дець із селянської СІМ’Ї, 
що ного односельчани об
робляють землю примітив
ним зііаряддям з доно.мо- 
юю волів. Трактор у ки
тайському селі — рідкість. 
1 взагалі, машини і пред
мети побуту, які вже дав
ни сг.і.іп звичними в бага

тьох країнах світу, для 
китайців поки що лишаю
ться ди кози ні пі ми. В’єт
намські товариші казали, 
що китайські мародери 
буквально божеволіли, по
бачивши наручний годин
ник. За свідченням поло
нених, годинник у КНР — 
предмет неймовірної роз
коші.

Дух мародерства прони
зує всю китайську армію. 
В єтнамці казали, що коли 
китайські солдати врива
лися в село, вони забували 
про війну і кидались гаси 
ти по домівках у шуканні 
чого-небу дь їстівного та 
одягу.

ЗАПИТАННЯ: У цьому
зв’язку виникає питання 
про боєздатність китай
ської армії.

ВіДПиВіДЬ: Судячи з то
го. що нам розповідали 
в’етннмсьхй військові, вона 
нове.піка. Головна тактика 
наступу китайських солда
тів — «живі хвилі». Ко
мандування і о щадінь 
людей. Воно тисячами ки
дає їх під дула кулеметів'. 
За відбитою атакою йде 
інша і т. д. Нам розповіда
ли, що в'єтнамським сол
датам доводилося» добами 
відбивати безперервні ата- 
і.и китайців.
про тс, що людське 1КІІТ1Я СИЕНЄ людство планети.

1 взагалі.

За щасливу усмішку цих піонерів з Данапга за иіастя 
всіх в’єтнамських дітей, за мирне небо над дітьми всього 

Це говорить світу бореться народ соціалістичного В'єтнаму, прогре-

А виходити з поле треба. На удгр зідпосісти уда
ром... Бо собі, бо Батьківщині потрібен хліб. Допомо
же «Нове життя», «Ленінський шлях». Комсомольці се
ла прийняли рішення — спершу на сівбу всім на поля 
«Черзоіюго сала».

Грамофон даремно блуказ навколо конюшні «Ново
го життя». Там чат/вала така зарта, що його розірва
ли б на шмагни...

Вранці випогодилесь. За селом, від Мартоноші по
чувся гуркіт, гул, якого ще ніколи не чули...-Трактор 
за трактором спускалися з узгір’я центральною вули
цею на майдан села. Шістдесят тракторіз нової >С 
не вміщалися на, майдані... А за ними — плуги, а за 
ними — сівалки. іс було найпереконливіше слово пер
шої п’ятирічки.

Привели їх свої ж хлопці — Садозськии Чеголя, 
Пономаренко, Гросул, Хоменко, Щербань; Михайлюк. 
Тут же тоактори розподіляли, по колгоспах, і зони 
зразу ж вирушали на поля.

У «Молодому комунарі» за 24 березня цьо
го року було надруковано матеріал «Син ме
ні не чужий». Він викликав широкий потік від
гуків читачів. Ось цитати із листів 3. Яблон- 
ської (Ульяновський район), В. Кривої (Кіро

воград) та інших: «Миколо, люби своїх бать- 
~^ків, вони тобі найрідніші», «Зіль дитини — це 

щ^-більший біль матері. Це все ти, Миколо, 
умієш пізніше. Але дивись, щоб не було 

вже надто пізно...»
А тепер — слово кореспондентові поза

штатного відділу «Клубу молодої сім’ї», що 
дк при кафедрі педагогіки Кіровоградського 
педінституту, В. і. ШАХНЕНКУ.

ла К. з Кіровограда, Г. Під- 
бицька із села Чарівного 
Гайворопського району та 
багато піших.

«Ми, однолітки Миколи, 
звергаємось до нього: «Ми
коло, хто твоя мати? Та, що 
народила тебе і залишила 
напризволяще, 
всю любов, усе своє ХСПТ1Я 
віддала тобі?» — чигаємо в 
листі дівчат з 9 «А» класу 
Володимнрівської серед
ньої школи Кіровоградсько
го району.

«Кола з перших днів стаз 
для матері та батька рід-

чи та, що

П Р А ГРАНІ МОРАЛІ

НА СИНІВСЬКУ
спокійно чпта- 

Крааченко 
О.’ієк- 
Во.іа

Не можна 
ти лист Галини 
із села Красиосілки 
саидрівськсго району, 
пише: «Народилась я в ол- 

і із сіл Олекса ндрів- 
л:о району на початку 
5 іюку, коли вже дале- 
іГй^Аас гриміла канона-

^«кот 
1945.
ко є 
да війни, а в селах панува
ли розруха, голод і холод. 
Ба: ..то жінок, які зосталися 
вдовами. до останньої крих
ти ділили хліб, аби зберег
ти своїх дітей...

Мене ж зовсім малям, 
якому не було й місяця, за
лишила мати, що народила. 
Сусідка, стара Устина, при
горнувши мене до себе, за- 
кутавіщі кожухом, у люїо- 
му 1945 року ходила від 
хата до хати, щоб передати 
і» надійні материнські руки.

Д^ап.-іа мепс п< 
~*Жиока- молода 
яовік якої загинув 
Зва ТІо.ііпою. 
сі зз і для мене 
рідною і любою 
Був час. коли життя 
висіло на волосинці. Матуся 
разом з татком (вона одру
жилася, коли мені б\ в рік) 
відвернули від мене страш- 
ау смерть».

А ось інший лист. Ного

:-і.та мене на виховання 
і жінка, чо

па війні.
Вона н 

дорогою, 
матусею, 

моє

сімнадцяі нрічпа 
з Олександрії 

Лариса Кравчук. «У мене 
теж нерідні батьки, але я 
зовсім не відчуваю цього і 
дуже їх люблю. Про те, що 
у мене нерідні батьки, я ді
зналась рік тому. Мені та
кож розповіли про це сусі
ди, і я звернулася до мами 
з проханням розказати мені 
правду. Мама погодилась і 
зі сльозами на очах розпо
віла мені все.

Коли вона довідалася, що 
ніколи не зможе родити, во
на разом з татком узяла ме
не з пологового буднику».

«Я — сирота lie знаю ні 
рідної матері, ні рідною 
батька. Мене знайшла жчі- 
ка, коли Мені було лише два 
місяці- Вона для мене стала 
рідною матір’ю. Спасибі їй, 
що виняньчила і внесла в лю
ди,—пише Валентина Яків
на Єрема з міста Повоукра- 
їііки. — Мені зараз 47 ро
ків. і зі мною живе мати. їй 
80 років. Я ніколи не каза
ла, шо мати мені нерідна. 
Бо мані не та, що народи
ла. а та. що виростила». Цю 
думку Валентини Яківни 
висловили у своїх листах 
Олександр ГІоплавський з 
міста Гайворона, Людми-

прнслала 
студентка

свою дшшіу, не 
назвати матір'ю.- 

«.матері» — це 
люди, 

підіверджуе Й ЛИСТ 
авторки 

Вона ли
хої ілйсй

ним. Скільки праці, ласки, 
свого серця вклали в тебе 
твої батьки! — звертається 
до Миколи автор листа із 
села Чарівного. — Хіба мо
жеш ти назвати матір'ю 
жінку, яка тебе лише наро
дила і залишила?»

Жінку, яка народила і по
кинула 
можна
Часто такі 
ду шовно спустошені 
Сказане 
уже відомої нам 
Лариси Кравчук, 
ше: «Мені дуже 
дізнатись про те, то приму
си, іо мою «матір» залишиш 
мене. Я дізналася від своєї 
матусі, що «маги» живе в 
місті Кременчуку. Про намі
ри побачити свою «матір» я 
розповіла Юркові (так зва
ги мого друга). Ми поїхали 
разом і «мані» розповіла, 
що дружила з 
Скоїлось лихо: 
яким дружила «мані», 
тпашів в аварію і скоро но
мер. Дізнавшись про те, що 
вина вагітна, баїг.кп він па
ли її з лому. «Мати» наро
дила і залишила мене. Те
пер вона стала страшною: 
п'є, курить...

Під час наших відвідин

хлопчішою.
Сергій, з 

по-

в магазин 
прийшла звідні п’яною, 
брудко облаяла мене...

І!ро все, що сталось, я 
розповіла маїусі. Ми попла
кали разом з нею Я сказа
ла, що більше ніколи навіть 
не зі здуватиму про ту жін
ку (я навіть не можу на
звані її матір’ю)».

З наведених листів напро
шується висновок, що- ти, 
Миколо, вчинив жорстоко. 
Якщо ще можна, треба ви
правити свою страшну по
милку. Так радять- аз гори 
багатьох листів.

З оповіді матері Миколи 
та роздумів читачів нашої 
і азе ні напрошується такий 
висновок: маїсрі-зозулі, які 
народили і залишили своїх 
дітей, не маюіь морального 
права називатися мамами, 
моральне право на синів
ську любов, фактичне право 
називатись батьками мають 
ті, хто виростив дитину.

Заслуговує осуду сумнів 
Миколи щодо материних 
та батькових почуттів і його 
невдячність у ставленні до 
батьків.

Заслуговують осуду і по
карання «злі уїзнкй» за вне
сения розпачу в сім’ї. Адже 
радянське законодавет «о 
стоїть на закис і і прав бать
ків і дітей.

Для наших читачів дана 
проблема має і правовий 
аспект. Можу звернутись до 
«Кодексу про шлюб та 
сім’ю Української РСР» 
(Київ, Полігвидаз України,' 
1978). У етапі 112 «Забез
печення Таємниці усинов
лений» сказано: «Таем ніш и 
усиновлення охороняється 
законом... Особи, які розго
лосили таємницю усішов
лешія проти волі усиновите
ля. можуть бути ИрІІІЯНіу'ТІ 
до всіаповлеііої законом 
відповідальності».

Отже, крім громадського 
осуду. Миколииг сусіди за
слуговують і на криміналь
не покарання. 1 дане питан
ия ті сторінок «Молодого 
комунара» може бути пере
несено в зал народною 
суду.

Грамофон заліз на спочинок до ноті у копичину сі
на, що стояла на березі. До хати діда Зінька повороту 
не було — людно, сусіди готувалися до похорону. 
І враз неначе його хтось торкнув рукою. Розгорнув 
криївку — сюди йшли озброєні люди.

Канавою, бур ямами подавсь до річки. Його поміти
ли і, може, першим помітив Терен. Начальник міліції 
усім наказав:

— Брати жйеим! Тільки живим! Він діяз не сам. 
Хтось даваз йому отруту!

Грамофон добрався до човна і швидко лоплиз до 
густих заросте очерету. Другим човно/л за ним пода
лись Терем і молоденький чубатий міліціонер.

Грамофон вихопив з кишені резольвер і почав стрі
ляти. На дно чогна, спливаючи кроз’ю, алаз Терен. 
Над ним схилився хлопчина.

— Кінець... Умираю, Розплачуюсь за свою помилку. 
Треба б зразу заявити... Я йому поміг.., я винен і зз 
коні, і за діда.

— Не треба, дядьку...
— Треба, хлопче... іншим розкажи... Щоб інші моєї 

помилки не позторипи. Тоді менше буде горя.
Він здригнувсь і умовк. А кров ще лилась із рани, 

фарбуючи воду а човні у червоне...
Грамофон мав багато набоїв. Стріляз влучно. Пора

нив ще двох, І оді начальник міліції махнуз рукою;
— Паніть і ви по ньому!
Біля Сухої Левади його, як возкулаку, загнали з глу

хий кут...

12
її У гой же час у ясних променях сонця на теплому І 

південному вітрі гули, гуркотіли трактори. ’ І
Хлопці орали поле. Весна рання, дружна, асі послі- ® 

Я шали, щоб швидше кинути у землю яру пшеницю, 
■ ячмінь, озес. - : !
І Перша п’ятирічка завершувала свою переможну хе- І 

ду, щоб передати естафету другій.

СЛУЖБА СЕРВІСУ

НАША ТУРБОТА
«Веісршіям війни, пар

тії. прані — комсомоль
ську іурбоїу!» Під та
ким девізом працюю і ь 
молоді продавці комп
лексу Л'Все для чолові
ків» універсальною тор
говельного об’єднання 
«Кіровоград»

Сорок вісім 
мольиів відділу 
активне шефіїво
ліпшими фронтовиками і 
ветеранами праці. Ми 
буваємо у них дома, за
писуємо замовлення на 
покупки, запрошуємо до 
себе в універсам на ком-

комсо- 
берутії 

пал ко-

сомолкські збори. Ці зу- 
стрічі вилились у тісну 
дружбу між старшим і 
молодим поколінням.

Готуючись до славної 
дати — 60-річчя комсо
молу України, ми помно
жуємо нашу молоду 
енергію на сіараннісіь, 

• а старанність — па чуй
ність до наших покупців.

Н. ЛИТВИНОВА, 
секретар комсомоль
ської організації комп
лексу «Все для чоло
віків» УТО «Кірово
град».
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яка працює
ніж

«ЗІРКА»

(Львів)—3:1СКА

розпо-

ДО

у людей

В. ШАБАЛІН.

Делі.

полум ям
Дністром

скаже 
що не 
Г олов-

ться 
який

ос-
не

Є. ШУБИЧЕВ, 
власкор АПН.

експедитором у

бере- 
сад,

опе- 
що- 
1500

вчені вважають, 
такого племені 
нашестям на 1ч- 
СТПЛІТТІ ТПМ.УРИ-

нашої області, 
і вчився. Потім 
токарем, сліоса- 
як каже наша 
любив плекаїи

досягнення 
період 

зобов'язані 
утримувати

Кірого-
1 всюди 

, його

чемпіо- 
Бони 
сум- 
і се- 
зсе-

Голова Президії Верхов
ної Ради СРСР

М. Шверник».

взяти
па

ДО ТИЖНЯ ПАМ'ЯТІ ГЕРОЇВ

рявлених кулями шинелях, 
які наближались до міста. 
І йому ставало перед ни
ми не по собі—зони про
йшли вже тисячі кіломет
рів фронтових доріг, а 
йому так не пощастило. 
Разом з іншилаи робітни
ками Антона Антонова за
лишили в Кіровограді — 
треба евакуювати завод
ські верстати. Зроблено 
було багато, але сці 
танні валки підвід
встигли прорватись — на
зустріч уже мчали фа
шистські бронетранспор
тери. Он вони, зовсім по
руч.

Отже — підпілля...
А тепер двадцятип'яти

річний робітник хоче .по
трапити на командний 
пункт дивізії, що визволяє 
місто. Він знає: залізнич
ний міст через Інгул замі
новано. Гітлерівці ось-ось 
можуть висадити його в 
повітря. Та й електростан
ція в небезпеці. А йому. 
Антонову, відомо все про 
вогневі точи*, мінні заго
родження. Що він 
про себе? Це поки 
так йому болить, 
не — міст.

І Антон Антонов 
вів на командному пункті 
все, що знав про підступи 
до насипу. І разом з гру
пою прориву рушив 
Інгулу.

Міст урятовано.
Потім разом з воїнами 

95-ї стрілецької дивізії 
йшов на. захід. Треба — 
еін буде автоматником. 
Треба — візьме в руки 
кулемет. Бін уже стріляв 
не раз, коли 
доводилось 
завдання в 
місті...

Перший
Яківна отримала аж через 
чотири місяці: «Дорога 
моя Нюсю, дорогі сини 
мої Шуро і Женю! Пові
домляю. що живий і здо
ровий, б'ю клятого ворога 
як годиться. За форсу
вання Пір,пенного Бугу ко
мандування представило 
мене до нагородження...» 

А в нагородному листі 
значилось: «24 березня 
1944 року під час форсу
вання річки Бугу в районі 
села Чаусового Первомай- 
ського району Одеської 
області гвардії рядовий 
Антонов з ручним кулеме-

підпільникам 
виконувати 

окупованому

лист Ганна

том першим переправився 
на правий берег і вогнем 
почав прикривати пере
праву наших підрозділів. 
Противник не раз нама
гався контратакувати, ма
ючи на меті скинути на
ших бійців у річку. Та що
разу на нього обрушував
ся смертельний вогонь 
Антонова...»

Поранений кулеметник 
відмовився йти в медсан
бат.

— Поки там гоїтимуть 
цю рану, наш полк піде 
далі. І як тоді його наздо
гнати в такому вихорі? Ні
коли мені вилежуватись, 
я й так майже три роки 
чекав, щоб по-справжньо
му помститися їм. І те че
кання було важчим, 
сьогоднішній бій.

Яссо-Кишинівсі ка 
рація. Ворожа авіація 
дня робила пснад 
вильотів — щоб знищити 
переправу через Дністер. 
Ще і ш.е раз фашисти ки
дали в бій відбірні ба
тальйони. Але «рівновага» 
— берег, що біля села 
Ташлика, переходив з рук 
у руки.

Ще одна спроба. Пере
правитись на протилеж
ний берег генерал-лейте
нант А. І. Алейников дору
чає воїнам гвардійського 
стрілецького полку під
полковника Єреміна. Пла
нувалось форсувати річ
ку і розширити плацдарм 
уночі. Навально, зненаць
ка. Розвідка боєм. Знову 
суцільний вогонь заступив 
шлях. Спробували про
плисти через гирло — і 
там заслін. Взвод розвід
ників не досяг і середини 
річки, повернувся назад.

І в ту скрутну для пол
ку годину на командному 
пункті з'явився боєцб, го
лову якого ОПОЕИЛИ бинти.

— Дозвольте мені, то
варишу підполковник. Я зі 
своїми хлопцями... У мене 
ж ручний кулемет.

Восьмеро добровольців 
сіли в човни. На перед
ньому — Антон Антонов. 
Прицільний вогонь по бе
регових заслонах. Жоден 
фашист не міг висунути 
голову з окопів. А тим ча
сом другий човен торк
нувся берега. Бійці побіг
ли до Ташлика. Вже було 
дано сигнал для перепра
ви цілому батальйонові, а 
кулеметник, що так і не

зійшов на берег, продов
жував стріляти. Той боєць, 
що був з веслом, лежав 
поруч безмовно. Хвиля 
підхопила чозен і понесла 
до скель, де засіли гітле
рівці. Ось і берег. Тепер 
їх можна косити з-за па
горка. Антонов прилашту
вав кулемет.

* * 
А СТАННЯ

Антонова.
на розгорнула конверт з 
урядозою позначкою.

«...Посилаю Вам Грамо
ту Президії Верховної Ра
ди СРСР про присвоєння 
Вашому чоловікові звання 
Героя Радянського Союзу 
для збереження, як па
м'ять про чоловіка-героя, 
подвигу якого ніколи 
забуде наш народ.

Іще черга...

зєїстка
Ганна Яків-

У ТАШЛИК їхали його 
сини — Олександр і 

Євген. Еони вже давко 
скинули солдатські гім
настерки і теж стали ро
бітниками, як і батько^ І 
ось через 30 літ лист з 
з Молдавії, від школярів 
Ташлика — запрошували 
на відкриття обеліска вої- 

•нам-визволителя/л...
На вигірку, оточеному 

яблуневим садом, височів 
пам'ятник. На ньому брон
зова плита з написом: «Ге
рою Радянського Союзу 
Антонсву Антону Антоно
вичу від колективу кіро
воградського зазоду «Чер
вона зірка».

Сини йшли садом, алеєю 
Героїв, зустрічалися з уч
нями школи, яка носить 
ім’я їхнього батька. Юні 
слідопити перепитували:

— Кажуть, ваш батько 
був хліборобом... В анкет
них даних — робітник.

— Він із села Родникіе- 
ки, що в Огєксандрівсько- 
му районі 
Сіяв хліб
працював 
рем. Іще, 
мати, він 
сад.

Діти відповіли:
— Фашисти тоді, у квіт

ні сорок четвертого, спа
лили наші яблуні і вино
градники. А ми посадили 
нові. Щоб пам ятати...

Родниківка — 
град — Ташлик. 
на устах 
ім’я.

І білим
над
він рятуває...

М. ШЕВЧУК.

Бргтоліебівсьному відділенні 
епьчанами, що приходять до

Лариса ВОЙЧАК, яка працює експедитором у І 
сільгосптехніки, часто виступає перед своїми однос..... ......   .... __г,-
сільськото Будинну нупьтури, аби послухати хорошу пісню. До свого репертуару 
Лариса бере твори з репертуару Валентини Толнунової.

Лине над селом пісня. Співає Лариса Войчак.
Фото С. ФЕНЕЧКА.

Становище клубів перед 
звітною зустріччю було 
дуже нерівним. Гості мали 
у своєму активі дев ять 
очок і займали четвертий 
рядок таблиці другої ук
раїнської зони, а господа
рі з чотирма — сімнадця
тий. Армійці успішно про
вели перші матчі 
пату на своєму полі, 
обіграли полтавчан, 
чан, «Океан» з Керчі

- вастспольців. Унічию 
ли поединок у Чернігові і 
зазнали поразки від своїх 
київських одноклубників— 
0:1. Це був перший м'яч, 
пропущений ними у свої 
ворота.

Набагато гіршими були 
всі показники у кірово- 
градців. Та, незважаючи 
на. це, господарі поля по
чали штурм позицій су
перника. Натиск «Зірки» 
примусив гостей відійти 
до власних воріт. Але це 
не допомогло їм. На 17-й 
хвилині в бік воріт армій
ців призначається штраф
ний. Балсрій Самофалов 
відпасовує Олегу Твердо- 
хлібу. Останній посилає 
м’яч у «дев’ятку». Через 
двадцять хвилин помилку 
допустили захисник Воло
димир Хропов та воротар 
Валерій Музичук, і армієць

Вільгельм Теллінгер вста
новлює рівновагу. Перед 
перервою 
Володимир 
ходить сам 
кіпером
Скотаренком — і рахунок 
стає 2:1.

Після відпочинку кіро- 
воградці не знижували 
темпу, були моменти, ко
ли армійці 
вести м’яч зі 
вини поля, 
відбивали його 
майданчика. Та реалізува
ти перевагу «Зірці» вда
лося лише на 89-й хвили
ні. Вадим Евтушенко на 
великій швидкості, випе
редивши захисників 
тей, забив третій м’яч,

«Зірка» виступала в та
кому складі: М. Музичук, 
С. Бабенков, В. Хропов, 
В. Мунтян, О. Смиченко, 
В. Самофалов, О. Тверди- 
хліб, О. Алексеев (В. Гош- 
кодеря), А. Карп юк, 
В. Богданов, В. Свтушенхо.

Наступний, восьмий тур 
відбудеться в понеділок 
30 квітня. В цей день «Зір
ка» на своему стадіоні зу
стрінеться з ужгород
ською «Говерлою». Матч 
почнеться о 16-й годині.

кірозоградець 
Богданов ви
на сам з гол- 
Олександром

не могли вч- 
СБСС'і ПОЛО

ГІ безпорадно 
за межі

ТХАРУ— «НАЩАДКИ МАХАРАДЖІ»
У північній частині індій

ського штату Уггар-Іірадсш 
по берегах гірської ріки 
розкинулось 35 сіл племені 
тхару. їх близько 15 тисяч 
чоловік Відгороджені від 
«зовнішнього> світу майже 
непрохіднії ми джунглями, 
тхару продовжують лепти 
за законами і звичаями сво
їх предків. Досі вони вияв
ляють мало інтересу до су
часної цивілізації.

Першими, хто встановили 
.ч ними контакти, були міс
цеві пісники. Від них і ста
ло відомо про цс незвичай
не плем'я.

Примітною рисою життя 
племені є матріархат. Жіи 
ки тхару стоять на чолі сім’ї 
і в разі потреби нагадують 
про цс недбайливим або не
покірним представникам 
«сильної» статі шляхом фі
зичного впливу Правда, до 
таких крайніх заходів вони 
майже не вдаються. Чолові
ки добровільно виконують 
розпорядження своїх дру
жин і матерів. Порушення 
ці ого порядку може спричи
нити серйозну кару. Міру її

визначає рада старійшин 
села.

Одначе жінка-тхару — це 
насамперед трудівниця. На 
її плечах лежить відпові
дальність за матеріальний 
добробут сім’ї. Вона оброб
ляє поля, cis рис, готує їжу, 
тче. шиє і відає всіма спра
вами сімейного бюджету. А 
сім ї чималі. Часом у сімей
ному клані тхару налічує
ться до 60 чоловік, і всі ве
ли живуть одним домом.

Яка ж роль чоловіків? Бо
нн займаються будівництаом 
і ремонтом жител, ловлять 
рибу і виконують будь-яку 
ІНШУ роботу, яку їм доруча
ють жінки. Чоловікам забо
роняється торкатися кухон
ного посуду, заходити до 
приміщення, цс готується 
їжа. пити воду з однієї по
судний з жінками. Вони мо
жуть приймати їжу тільки 
після жінок Усі ці ознаки 
вказують на належність жі
нок до вищої касти.

Серед тхару практикую
ться дитячі шлюби. Причо
му після заручин наречена 
продовжує жити зі своїми

батьками до 
повноліття. В цей 
батьки жениха 
повністю утримувати май
бутню невістку. Це. одначе, 
не є перешкодою для наре
ченої підмовитись від свого 
нареченого і вийти заміж за 
іншого. Жінці иЛтсжить ви
рішальне -слово і в цьому 
питанні. Тхару властиві ви
сокі моральні устої. Анти
громадські проступки, не 
кажучи вже про злочини, 
розбирає рада старійшин і 
суворо карає.

Тхару нетерпимо і з підоз
рою ставляться до прншс.ть- 
ців. як попи кажуть, «з ін
шого світу». Розповідають, 
що кілька років тому до них 
проник один торговець. Щоб 
палаїодити продаж Олії, вій 
намагався їх учити, як тре
ба смажити рибу. До того 
піхто з тхару но мав уявлен
ня про олію і такий спосіб 
приготування їжі. Кінчилося 
цс навчання тим. що тор
говця з ганьбою вигнали.

Тхару — землеробське 
плем'я. Серед них нема скс-

ллуатації людини людиною, 
нема безземельних. Усі пра
цюють. Тхару життєрадісні 
і мають міцне здоров і. 
Жінки віддають перєьагу 
яскравому вбраийю і люб- 
лЯть танці. Члени племені з 
великого повагою та береж
ливістю ставляться до при
поли і впевнені, що людина 
і природа повинні жити V 
злагоді. Не випадково ліе. 
що їх оточує, тхару назива
ють своєю домівкою, а зем
лю — Матір'ю - годувальни
цею.

Ще недавно плем'я було 
повністю неписьменним. 
Але все-таки хтось переко
нав тхару. що їхні діти по
винні вчитися. На правах 
«іостей з іншого світу» во
ни прийняли V себе вчите
лів.

Індійські 
що поява 
зв'язана з 
дію в XVI 
дів. які створили па її тери
торії імперію • Великих Мо
голів». У боях з порогами 
доблесні раджпутн (касга

воїпів) стояли на смерть, за
хищаючи свою Раджиутаиу. 
Та сили були псоівнимії. всі 
вони загинули. Тисячі їхніх 
дружин, додержуючи дав
нього звичаю. справи.-.и 
страшний обряд <саті> -- 
самоспалення вдів. Жінки 
і діти, що лишилися в жи
вих, у супроводі слуг і ра
бів тікали на північ під без
чинства завойовників, поки 
не послілп нинішнього ра
йону проживання тхару. 
Тут. незважаючи па свою 
належність по вищої касти, 
жінки змушені були 
собі в чоловіки слуг. Так 
цією теорією появилося 
плем'я тхару. Вони іі сьо
годні з гордістю говорять 
про свою належність до 
«нащадків махападжі Рана 
Пратапа» — правителя Рад. 
жпутани в XVI столітті і че
кають. коли знову «.прийде 
їхній час».

Редактор
М. УСПАЛЕНКО

ШАНОВНІ КІРОВОГРАДЦїІ

Якщо ви хочете запи
сати на гнучку пластин
ку нашу улюблену пісню, 
мелодію чи послухати 
юлое улюбленого співа
ка. — Севастопольська 
студія звукозапису на
дасть вам цю послугу.

Викопані замовлення 
па пластинках з кольоро
вим зображенням видат
них місць Криму та міс- 
тг.-геро;і Севастополя над
силаються накладною 
платою за місцем вашо- 
ге проживання.

В.-.ртЕсгь однієї плас
тинки — 73 коніїни).

Замовлення надсилай
те на адресу:

335028. м. Севастополь-
28, иул. Гагаріна, 10, сту
дія звукозапису.

КОРИСТУЙТЕСЬ ПО
СЛУГАМИ СЕВАСТОПОЛЬ
СЬКОЇ СТУДИ ЗВУКО
ЗАПИСУ!

Дирекція СЄВ.ЧСПЖ 
ПОЛЬСЬКОГО ПІДПрІіс 

емства «Побутра- 
діотехніка».

Зам. 58.

Загублені кіноквитми 
серії А В з № 029001 
№ 029500 і серії АВ 

№ 033001 по 03350 в 
тістіо 40 ноп. кожен, 
числились за кіноуста
новкою. що належить ро
біткомові профспілки 
радгоспу «Петрівськніі» 
ІТстрівського. району Кі
ровоградської області, 
вважати недійсними.

Зам. об.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
І суботу.

На украинском языке.

БК 34080.

наша 316050, МСП
м. Кіровоград,

вул. Дунайського, 36.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-87; відділ комсомольського життя.
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 
§аторія — 2-56-65; нічна редакція — 

-ГЗ-53.

Друнарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, ї.

Обсяг 0,5 друк. при. Індекс 61197. Зам. № 217. Ти раж 56 500.


	2623-1p
	2623-2p
	2623-3p
	2623-4p

