
ОРГАН КІРовог^дДського ОБКОМУ ЛКСМУ

(РАТАУ).

БРОНЗОВИЙ БЮСТ
НА БАТЬКІВЩИНІ ГЕРОЯ
28 нвітня вулиці Верхньодніпровська розцвіли ну.лзчем і транс

парантами. Тисячі людей заповнили проспект імені Леніна. Тут 
відповідно до Указу Президії Зерховної Ради СРСР відкривається 
бронзовий бюс; двічі Героя Соціаліст ичної Праці, члена Иолітіг-о- 
ро ЦК КПРС, першого секпетгря Центрального Комітету Компартії 
України товариша Володимира Васильовича Щербицького.

Розрізується червона стрічна. Спадає покривало і перед при
сутніми постзє бюст двічі Героя. Ного автори — заслужений ху
дожник УРСР К І. ЧенаньОЕ і архітектор Л. С. Супонін.

Оркестр виконує гімн Радянського Союзу і гімн Української Рі.Р.
До учасників мітингу звернулись перший секретар Дніпропет

ровського обкому партії Є. В. Качалозсьний, бригадир слюсаріз- 
складальників заоду папероробного устаткування М. Ф. Литар, 
доярка колгоспу «Росія» депутат Верховної Ради СРСР Н. І. Ко
шик, директор Верхньодніпровського і ірничо-мета лургійного ком
бінату В. 8. Варен, секретар парткому дніпровського металургіи 
ного заводу імені Дзержинського В. П. Іеанін, шкільна вчителька 
В. В. Щербицьного О. Я. Бабичева. Бони говорили про велиш 
заслуги свого славного земляка перед Комуністичною партією • 
Радянською державою, про його тіснии зв'язок з трудящими, 
простоту, чуйність.

На мітингу були присутні кандидат у члени Погітбюро ЦК ком
партії України, командуючий військами Червонопрапорного Київ
ського військового округу І. О. Герасимов, заступник Голови РЯДИ 
Міністрів УРСР П. Є. Єсипенко.

НА 1 ТРАВНЯ

ВИКОНАЛИ 
П'ЯТИРІЧКУ

1979 РОКУ
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Перию- І 
він пов

ні а- 1

3 чудовим настроєм зу
стрічають свято Першого 
трааня молоді робітники 
Світлозодського зазоду 
чистих мегалів—лизарни- 
ки Володимир Татаренко і 
Сергій Тишко. В соціаліс
тичному змаганні вони по- 

^стійно виходили перемож
цями. Хлопці нині вже за
вершили виконання осо
бистих п’ятирічних заз- 
дань. Прикладом для них 
□уз бригадир плавильни- 
ків Микола Петров, дня 
якого десята п’ятирічка 
закінчилася ще в. грудні 
минулого року. Тепер ма
яків на заводі стало біль
ше: Володимир і Сергій 
почали нову, одинадцяту 
п’ятирічку.

са». Напередодні 
травневого свята 
пісно скомплектував 
пінну, підготував її до ро
боти на жнивному полі.

Та найбільше радує мо
лодого механізатора тс-, 
що нинішнього року він 
зможе на рівних поміря
тися силами з багатьма 
відомими на всю' область 
жниварями-ровесника ми— 
з Андрієм Трюхапом з 
радгоспу «П’ятихатський > 
Петрівського району, 
леріє.м Глушепком з 
госпу імені Фрунзе 
.’пінського району та 
гатьма іншими.

Ва
ко і- 
До-
ба-

ДІСТАВ ПРАВО 
НА ОСОБИСТЕ 
КЛЕЙМО

Сьогодні Е першій коло- 
н] демонстранті в Олександ
рійського електромеханіч
ного заводу з повним пра- 

місце прасо- 
соціалістично-

□ом займе 
фланговий 
го.змагання, фрезеруваль
ник інструментального це
ху комсомолець Олександр 
Бочка. Близько двох ви
робничих норм виконує 
він щодня, здає поодукцію 
з першого пред’явлення. 
Напередодні свята йому 
надали право на особисте 
клеймо.

ПІДГОТУВАВ 
КОМБАЙН
Збулася давня мрія мо

лодого комуніста, секре
таря відділкової комсо
мольської організації кол
госпу імені Леніна Доліш- 
ського район / Олексія 
Шкарупп — нещодавно 
йому вручили ключі 
нового потужного

ВІЛ 
«Коло-

РАПОРТУВАЛИ 
ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ
Навіть на перший погляд 

цифра вражає. До Першо
го травня колектив нашо
го заводу зобез’язазея 
достроково поставити кол
госпам і радгоспам країни 
32 235 сівалок.

Таке зустрічне зобов’я
зання взяли черзонозоріз- 
ці, втілюючи з життя рі
шення липневою й листо
падового (1978 р.) Плену
мів ЦК КПРС. І сьогодні 
заводчани рапортують — 
почесне замовлення хлі
боробів виконано.

У цю трудову перемогу 
знесли свій зклад і три з 
половиною тисячі юнаків 
і дівчат «Червоної зірки». 
Тридцять шість комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів брали участь у 
зиконанні замовлення 
трудівників села. Серед 
кращих — бригади елек
трозварників Олє-ксія По
пова з механоскладально
го цеху № 2, штампуваль
ників Івана Луценка з ко- 
вальсько-пресозсго цеху. 
Олександра Аркуші з ли-
(Закінчення на 2-й стор.).

* В ударній праці-міць країни
' ТІодії тих незабутніх днів 
так міцно ввійшли в мою 
пам'ять, що неначе все бу
ло вчора. Тільки там, у 
Кремлі, на першій сесії 
Верховної Ради СРСР, я 
позністю зрозуміла і відчу
ла, яке високе довір’я вияв
лено мені і ще 206 членам 
Ленінського комсомолу. 
Віднині спільно з кращими 
людьми Батьківщини нам 
належить вирішувати важ
ливі державні справи, дба
ти про могутність Країни 
Рад, про добробут і щастя 

д народу.
Незабутніми, сповненими 

^А>боксго змісту, величі 
перспектив були для мене 
ті дні. Здається, пам’ятаю 
кожне слово з виступу на 
спільному засіданні Ради 
Союзу і Ради Національнос
тей Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії 
Верховної Ради СРСР Л. І. 

иаг

тепло й

про неухильне 
ефективності 

країни, про ви-

Брежнєва. Дуже 
щиро відізвався Леонід Іл- 
і іч про представників ра
дянського парламенту: «Де
путати Верховної Ради 
СРСР — це люди праці, 
представники трудових ко
рективів. Вони на практиці 
знають, як втілюються рі
шення найвищого органу 
влади на місцях, які питан
ня життя висуває сьогодні 
на перший план. Ідеться на
самперед 
підвищення 
економіки 
явлення і використання всіх 
її величезних можливос
тей».

Справді, кожен депутат— 
безпосередній учасник ви
конання завдань народно
господарського плану, ко
жен особисто відповідаль
ний за кінцеві результати 
спільної праці разом з тими, 
з ким трудиться поруч.

2600 — 
надоїв 

короаи 
фермі, 
совість 
збіль-

трудова 
області 
Першо-

Ось хоча б колектиз на
шої ферми. Мої подруги по 
змаганню з четвертому році 
п’ятирічки взяли підвищені 
соціалістичні зобов язання: 
вирішили добитися 
2700-кілограмових 
молока від кожної 
в середньому по 
Кожна доярка на 
дбає про щодобове 
шенчя надоїв від своїх тва
рин,. про підвищення якості 
молока. З 18 моїх супер
ниць по змаганню п’ять 
уже перевершили розра
хункові темпи надоїв. Радію 
успіхам подруг, і хочеться 
мені особистий трудовий 
ЕНЄСОК у п'ятирічку зроби
ти ще вагомішим. Цього ро
ку уклала договір на соціа
лістичне змагання з першою 
дояркою ферми Людмилою 
Шитовою. Не набагато від
стаю від неї—найсильнішої 
суперниці серед доярск.

Середньодобовий надій від 
корови в моїй групі стано
вить 12 кілограмів.

Ударною була 
вахта тваринників 
напередодні свята
травня. Вона вилилася з 
уперту боротьбу за підви
щення продуктивності, ЯК'С- 
ні показники праці, стала 
важливою сходинкою у 
змаганні за виконання пла
нів п’ятирічки. Адже зав
дання, які належить розв я- 
зати нинішнього року, пе
редостаннього року п’яти
річки, — напружені, відпо
відальні. Тваринники об
ласті нині мають продати 
державі 187,6 тисячі тонн 
м’яса, 689 тисяч тонн моло
ка та багато інших продук
тів. Від того, як кожен тру
дитиметься з перших міся
ців, кожного робочого дня, 
залежить загальний доро
бок року. Молоді тззринни-

■ я

сесії 
про

економіки

ки лозинні вивчати і сміли
во застосовувати на практи
ці передові досвід, прийо
ми праці, прогресивну тех
нологію кращих трудівників 
ферм, приводити з дію всі 
незикористані резерєи.
Слушно з цього приводу 
нагадати ще раз слова то
вариша Л. 1. Брежнєва, ви
голошені на першій 
Верховної Ради СРСР,
ге, що шлях до підвищення 
ефективності 
країни пролягає через ви
явлення і використання всіх 
величезних можливостей.

Працею, ударною, твор
чою, на всіх ділянках ви
робництва наближають тру
дівники області рубежі п я- 
тирічки. Багато з них внес
ли суттєзі корективи до 
езоїх соціалістичних зобо
в'язань, планозих завдань. 
Разом з досвідченими тва
ринниками сотні молодих

ккзяб

доїння вирішили 
п'ятирічки зазер- 
110 ї річниці з ДНЯ 

В. І. Леніна, 
широкої під- 

по*

майстрів 
особисті 
шиги до 
народження 
Заслуговує 
тримки і наслідування 
ривання молодих ентузіас
тів. У першотравневих ко
лонах вони пронесуть свої 
рапорти пре виконання ви
соких зобов'язань. На ник 
повинна оівнятись молода 
зміна трудівників ферм. 
«Сьогодні працювати кра
ще, ніж учора, а завтра ви
йти на рубежі правофлан
гових змагання!» — таким 
повинен бути лозунг моло
дих тваринників, усіх моло
дих хліборобів на марші 
п’ятирічки. Адже в ударній 
праці кожного з нас — за
порука могутності нашої 
любимої Батьківщини, доб
робуту народу, мирного ке
ба над головою. І Першо
травню рапорт молодих —• 
про труд ударний.

л Л1ВПЧУК, 
комсомолка доярка кол
госпу імені Шевченка 
Голозанівського районут 
депутат верховної Ради 
СРСР.
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РАПОРТУВАЛИ
ЧЕРВОНОЗОРІВЦІ

(Закінчення.
Псч. на t-й стор.|.

верного цеху ковкого

можна 
як крок за 
червонозо-

пере- 
ливар- 
часуну

. І. 
Бє- 
за-

верного цеху ковкого ча
вуну, Наталки Шабалабо- 
ди зі столярного цеху, Га
лини Недалінської з цеху 
металевих виробів, Вале
рія Олефіренка з ливар
ного цеху сірого чавуну.

Партком, комітет ком
сомолу постійно контро
люють хід виконання взя
того зобов’язання. Тепер, 
гортаючи сторінки «блис
кавки», що регулярно ви
ходила в період роботи 
над завданням, 
простежити, 
кроком ішли 
рівці до успіху. «Сьогодні 
треба виготовити 550 сіва
лок»; «Ударно несуть пе
редсвяткову вахту 
дові заливальники 
ного цеху ковкого 
О. П. Куриков В І. Пл/-' 
сун, Г. /А. Ткаченко, І. 
Халявко та О. М. І 
рест...»; «Стримують 
гйльні зусилля колективи І 
залізничного й автотран
спортного цехів»; «В удар- 
йому наступі на трудові 
рекорди попереду йдуть 
колективи ливарного (ков
кого чавуну) цеху та цеху 
металевих виробів...»; «Ko- ,1 
лектив навчально-вироб
ничого цеху достроково, І 
27 . березня, завершив 
план виробництва першо
го кварталу»; «За перші І 
дні квітня механоскла- І 
дальники цеху № 3 і заго- ’ 
товчо-пресовий цех кор
пусу № 9Ü недодали до ] 
плану відповідно 1140 і І 
1217 машинокомллектів»; І 
«Випереджають графік ро- І 
боти по видачі придатно- { 
го литва колективи ливар
них цехів сірого й ковко- І 
го чавуну...»

У цих, вихоплених з де- І 
яких «блискавок», пові- [ 
домленнях, тривожних І 
сигналах, поздоровленнях І 
з трудовим успіхом відчу
вається пульс напруженої | 
роботи всього велетен- І 
ського колентиву. Тепер І 
ці різнокольорові арку- І 
ші-«блискавки» — істо- | 
рія. Але за кожним ряд
ком повідомлення --  доб- І
лесний труд робітників.

О. КОЛОСОВ, І 
секретар завкому ком
сомолу заводу «Черво- і 
на зірка».

ЗРОСЛИ НАДОЇ
Цьогорічна весна дуже 

сприятлива для комсомоль
сько-молодіжної о колек
тиву молочнотоварної 
ферми 1 іесва і ківської о 
відділка радгоспу Друю- 
то імені Петровського цук- 
рокомбінаї у Олександрій
ського раїїопу. Якщо юрік 
напередодні ІІершотравпя 
тут надоювали щодоби 9,8 
кілограма молока від ко
рови, то нині — 10,5. На
дій з початку року пере
вищує минулорічний на 27 
кілограмів.

Рівняючись на свою на
ставницю Теклю Макуху, 
котра в ці дні одержує від 
корови но 16 кілограмів 
молока, по ІЗ—14 кілогра
мів надоюють комсомолки 
Надія Псстерчук і Віра 
Корницька.

^ОДЕРЖАЛИ 
В КВАРТИРУ
І «І
І У Галини Культенко, 
І майстра заводу кераміч

них виробів облміжкол- 
п госпбуду, сьогодні подвій- 
ї не свято: її сім’я зустрічає 
К Першотравень у новій, 
В світлій, просторій кварти- 
| Р'- Радість матері відби-

састься в очах доньки і 
сина дружина ділить їі з 

Г чоловіком. Нона квартира, 
І, нові, приємні турботи, но

ве життя — то щастя, яке 
дарує трудящим Радьн- 

I ська держала. Галина ка
же з гордістю:

— Ми одержали НЕвр-^тнруї I

і Кожний 
радянський 
Першотравень 
— це живе 
відображення 
нашого життя, 
наших успіхів, 
перемог, 
міжнародних 
зв'язків, 
виконання 
нашого 
інтернаціо
нального 
обов'язку, 
святості 
дружби 
народів. 
Про 
особливості 
Першо- 
травневого 
свята цього 
року 
розмірковує 
письменник 
Евген 
РйБЧИКОВ.

СЕРЕД УСІХ свят, які ми 
відзначаємо, Найра

дісніше і найулюбленіше 
для мене — Першотра
вень. У ньому так щасли
во поєднується еєснянє 
пробудження Землі, цві
тіння садів і шум весня
них еод із шелестом чер
воних прапорів, лункою 
ходею демонстрацій тру
дящих, із дзвоном орке
стрової міді. Краса приро
ди по-особлиьому яскра
во зливаєіься з красою 
людської праці, єдністю 
людей праці.

У чеканні Першотравне- 
во£о свята я звичайно при-

...І музика чаруватиме серце
Якщо спитаєте у Олени 

Кравченко, що нона най
більше любить, дівчин.і 
відповість:

— Музику.
Сім років тому вона 

вперше несміливо пересту
пила поріг. Кіровоград
ської музичної школи № 1.

Згадуються Олені її пер
ші уроки, що стали пер 
тими кроками у світ пре
красного. Нелегкими ВОЬіІ 
були. А коли годинами до
водилось повторювати га- 
мп, коли стомлювались ру
ки,— дівчинці хотілося ки
нути все і бігти іін вули
цю. до подруг. Та бажаніш 
навчитися грати ио-спрае- 
жньому перемагало. Дав
но то було. 1 ось незаба
ром відбудуться випускні 
екзамени. Позаду лишаю- 
ті,ся уроки сольфеджіо, 
спеціальності, музичної .лі
тератури. Востаннє мами* 
крилами дитинство. і 
юність увірветься В життя 
Олени зі своїми тривогами, 
радощими, сподіваннями. 
Відтоді все здаватиметься 
новим, лише музика, як 1 
колись у дитинстві, чару
ватиме юно серце.

А сюди, до музичної 
школи, восени прИйде ма
ленька дівчинка, яка бра
тиме свої перші уроки у 
1\1. С. Фумбарової. вчитель
ки. що дала міцні крила 
т оперіщ пій випускниці 
шко.*ш Олені Кравченко. 
Сумно буде розлучатись 
Олені з усіма тими, хто на
вчив її Любити і розуміти 

• прекрасне.
Понад шістдесят педаго

гів, що іиіні . працюють у 
школі, свого' ч»и-у були ії

Наш Першотравень
ходжу на Красну площу 
Москви. Тут я почуваю се
бе так, неначе піднявся на 
вершину, з якої видно всю 
Радянську країну. І здає
ться мені, ніби чую я гул 
посівних робіт, грім кос
мічних стартів, вирування 
єнісейських потоків но 
гідростанціях у Саянах, 
заводські шуми «Атомма 
шу» і автомобільного гі
ганта ьа Камі, пісні будів
ників Байкало-Амурської 
магістралі і героїв цілини.

Шістдесят років тому — 
1 травня 1919 року — на 
Красній площі виступив 
В. І. Ленін. Він виголосив 
пророчі слоса;

— Досі, як про казку, 
говорили про те, що поба
чать діти наші, але тепер, 
товариші, ви ясно бачте, 
що закладена нами будо
ва соціалістичного су
спільства — не утопія. Ще 
завзятіше споруджувати
муть цю будову наші діти.

Будову, про яку говорив 
Володимир Ілліч, уже спо
руджено. /Ли живемо в 
розвинутому, зрілому со
ціалістичному суспільстві, 
в якому людина праці ста
ла справжнім господарем 
своєї Батьківщини.

Нинішнє ПершотравнєЕе 
свято має для нас іще 
одну чудову особливість--
наприкінці квітня Радян
ська країна відзначила 50 
років з часу прийняття 
першого п’ятирічного пла
ну. Ленін передбачає: в 
умовах соціалізму соїні 
мільйонів людей повинні 
керуватися одним плвнолл. 
Не можна працювати, не 
маючи плану, розрахове-

випускниками. Так. лише 
на кілька років залишила 
ці стіни Елла Львівна Сло
бодянин, яка рік тому за
кінчила музичне училище 
і тепер, набувши спеці
альності, повернулась пе
дагогом у. рідну школу.

Багато років тому закін
чили цю школу і її ниніш
ній директор В. І. Ревенко 
та завуч вечірнього відді
лу музичної школи Г. І. 
Велика. В сгіиах цього му
зичного закладу зросло не 
одне покоління акторів і 
музикантів, співаків і пе
дагогів. Багатьох із них 
пам’ятає А. М. Корсун- Фото В. ГНИЬА.

ного на тривалий період і 
на серйозний успіх.

Гіри Леніні було роз
роблено план ГОЕЛРО — 
план електрифікації 
і на базі електрифікації 
перебудови всього народ
ного господарства країни. 
1929 року було прийнято 
перший п’ятирічний план 
розвитку народного гос
подарства. Досі пем ятаю, 
з яким захопленням тися
чі людей на Красній пло
щі вітали початок цієї п’я
тирічки. Іноземні гості, що 
заповнили трибуни, апло
дували тоді демонстран
там, котрі проносили ло
зунги і транспаранти, в 
яких виражалася тверда 
віра у здійснення наміче
них планів.

На Заході всіляко ви
сміювали наші плани, 
твердили, що еони — уто
пія, міф і ніколи н£ бу
дуть виконані. Але першу 
п’ятирічку було заверше
но трохи більше, як за чо
тири роки. Успішно вико
нувались і єсі наступні 
п’ятирічки. Вони вивели 
нашу країну з відсталості 
до вершин економічного, 
науково-технічного і соці
ального прогресу.

«Кожна з наших п’ятирі
чок — це важлива віха в 
історії Батьківщини,—від
значив Леонід Ілліч Бреж
нєв. — ...Це чудові розді
ли однієї великої книги, 
яка розповідає про геро
їчну працю нашого наро
ду в ім’я соціалізму і ко
мунізму».

Піднімаючись сходинка
ми п’ятирічок, радянський 
народ побудував у своїй

ськіїй. що працює завучем 
у музичній школі № 1 уже 
ЗО років. І не за горами 
гой час, коли школа від
значатиме свій піввіковий 
ювілей. Перегорнемо сто
рінки історії...

1933 рік. Країна пережи
ває скрутне економічне 
становище. Не вистачає 
хліба. І саме в цей час у 
Кіровограді відкривається 
державна музична школа, 
директором якої став Н. І. 
Володарський. Це було 
справжньою подією в жит
ті міста, адже віднині юні 
Кіровоград ці мали крім за
гальної освіти здобувати й 

країні суспільство справж
ньої демократії, яке га

рантує здійснення фунда
ментальних прав людини, 
суспільство високої орга
нізованості та ідейності. 
Вперше в історії у нас 
виховано нову людину — 
активного будівника ново
го світу, патріота, інтерна
ціоналіста, борця.

Наша країна народилася 
під знако/л ленінського 
Декрету про мир і відтоді 
є прапороносцем миру. 
Цю історичну місію вико
нує держава, яка має мо
гутню, розвинуту економі
ку, дала своїм громадянам 
те, що недосяжне для 
трудящих капіталістичних 
країн. У 19.74—1978 роках 
безпосередньо на народ
ний добробут вона напра
вила 4/з національного до
ходу, тобто півтора триль
йона карбованців. За ті ж 
п’ять років у країні спра- 
вили новосілля 54 мільйо
ни чоловік. Зауважу, це 
перевищує кількість насе
лення такої країни, як 
Франція.

Радянська держава по
всякденно піклується про 
благо кожного свого гро
мадянина, його освіту і 
виховання, його фізичний 
розвиток і здоров’я. 1978 
року кількість усіх лікарів 
у нашій країні становила 
923 000 чолоеік: це" одна 
третина всіх лікарів у сві
ті. У нас на кожні десять 
тисяч жителів припадає 
35 лікарів, тоді як у Вели 
кобританії — тільки 16, у 
Франції — 17,5, у США — 
21, у ФРН — 23,9.

Усе, що робить Радян
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початкову музичну.
Кілька років проминули 

непомітно. З ножним діям 
зростала виконавча май
стерність учнів школи. 
Рантом війна ввірвалася в 
життя мільйонів людей. Бо. 
на примусила на якийсь 
час замовкнути музику. 
Важкі роки окупації міста 
не пройшли безслідно. Ба
гато хто з Дітей втратив 
батьків чи близьких. Заги
нув від рук фашистських 
патів її. і. Володарській!. 
Відразу ж після визволен
ня Кіровограда військами 
Радянської Армії музична 
школа почала працювати. 
Знову дитячі р.укп лягали 
на клавіатуру фортепіано. 
І інструмент скорявся 
юним виконавцям, котрі з 
великим натхненням грали 
«Патетичну сонату» Бет- 
ховеїіа і фрагменти з Сьо
мої симфонії Д. Шостако
вича. Дівчатка і хлопчики, 
худі, з не по-дитячому сер. 
йозними очи?.іа. не раз ви
ступали перед солдатами, 
свої концерти воин влаш 
товували для поранених 
бійців у госпіталях, висту
пали вони й на заводах. Ці 
діти неначе хотіли с.пис- 
тнти всьому світові —жит
тя триває.

Сьогодні ці події для 
пае — історія. А школа 
продовжує працювати. Ни
ні перед її педагогічним 
колективом стоїть чимало 
складних' завдань, адже 
надто мато — навчи
ти хлопчика чи дів
чину грати на якому-не- 

Капризна снригна слухняно скорилася юному викс.чМ- 
цю Станіславу Зайдесу (фото вгорі).

Хор учнів музичної школи ІЧ" 1, яним нерус М. Г. ХлєО 
ніное, винокує пісню Ю. Чичкова та К. Ібряєва «Сьогодні 
ми діти — завтра радянський народ».

ська держава для своїх 
громадян, визначено ви
сокою метою — всебічно 
розвивати особу. Ніколи 
за всю історію людства 
ще не було так, щоб цю 
мету було узаконено кон
ституцією. А нова Радян
ська Конституція ввела ь 
ранг державного закону 
завдання виховання і роз
витку особи.

Ми, радянські люди, пи
шаємося своєю країною, 
любимо її і бажаємо, щоб 
усім людям на світі було 
хороше, радісно й щасли
во жити.

У моєї Батьківщини 
щедре серце. їй не бай
дужі долі інших народів, 
вона ЕЇрний друг і союз
ник усіх, хто бореться 26 
свободу, незалежність, 
соціальний прогрес. Бона 
приходить на допомогу 
молодим державам, ще 
розвиваються, коли еони 
зазнають агресії або полі
тичного тиску імперіаліз
му. Згадаймо В’єтнам, Ку
бу, Ефіопію, Ангелу те ба
гато інших держав, які 
завдяки її підтримці змог
ли вистояти.

Все, що робить моя 
країна, має загальнолюд
ське значення, і кожний 
радянський Першотра
вень — це живе відобра
ження нашого життя, на
ших успіхів, перемог, між
народних зв’язків, вико
нання нашого інтернаціо
нального обов’язку, свя
тості дружби народів.

Євген РЯБЧИКОБ, 
письменник.

(АПН).

будь інструменті — сучас
на музична школа повин
на займатись комуністич
ним вихованцям особи, 
складовою частиною якою 
є естетичне виховання.

Учні музичної школи 
брали участь \ концертах, 
присвячених 60-річчю Ле
нінського комсомолу та 
першій річниці пової Кон
ституції СРСР. Під час 
шкільних канікул вони ви
ступали з концертами в 
кінотеатрах і школлТЗБ 
Юним музикантам і єпіьД 
кам — учням ' музичпоУ 
школи командування та 
нолітвідділ облвійськкома
ту оголосл.ііґ подяку за ці
кавий і змістовний кон
церт на збірному луямті 
для призовників.

А на обласному конкур
сі дитячих музичних ШН1Л. 
що був присвячений 325- 
річчю возз’єднання Украї
ни з Росією. Кіровоград
ська музична школа № 1 
посіла перше місце.

Сонячного квітневого 
ранку п Палаці культура 
імені Жовтня зібралось ба
гато людей. котрі прийшли 
послухати звітний концерт 
учнів музичної школи, 
присвячений Міжнародн')- 
му року дитини.

Звітний концерт пере^ 
творився на справжнє ди
тяче свято музики, свято, 
яке відбувається в Міжна
родний рік дитіши і яке 
демонструє наш. радян
ський спосіб життя, при 
якому їм, юним, усі шляхи 
відкрито.

О. АНОХ1НА.

ги
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СОЛІДАРНІСТЬ

икивемоі щастяДля миру
, „МОЛОДЯИ КОМУНАР"

ПЛАНЕТА «МК» е ПЛАНЕТА «МК»
З стор»

Багато ронів провів у катівнях диктатора Стресснера 
перший сенрегар ЦК парагвайської компартії Антоніо 
майдана. До свого звільнення в січні 1577 року він пере
бував в ув'язненні 19 ронів підряд.

Про значення міжнародної солідарності прогресивних 
єил у боротьбі проти імперіалізму, за мир, національну 
незалежність, соціальний прогрес, демократію і соціа
лізм АНТОНІО МАРДА.НА розповів кореспондентові АПН 
Е. Парамонову. •<

fZoTE^A «МОЛОДОГО КОМУНАРА

сила міжшшої солідарності
Разом із кіровогрвдця- 

ми свято Миру, Дружби, 
. Щастя, Свободи, Незалеж

ності зустрічають курсант 
вищого льотного училища 
цивільної авіації, майбут
ній штурман кубинець 
Освальдо Флейтас ХАР- 
ДОН і студент інституту 
сільгоспмашинобудування 
ефіоп Деміссеу ХАЇЛУ. їм 
— слово.

Осєапьдо Флейт ас ХАР- 
ДОН:

Відтоді як ми вийшли но 
волю — я маю на увазі 
членів ЦК нашої партії то
варишів Альфредо Аль- 
корта, Хуліо Рохаса і се
бе, — нам нерідко зада
вали одне ! те ж запитан
ня: що зробило можли
вим наше звільнення? Ми 
завжди давали одну від
повідь: нас було звільне
но з катівень Стресснера 
завдяки боротьбі нашого 
народу і міжнародній со
лідарності прогресивних 
сил, очолюваних соціаліс
тичними країнами, і пе
редусім Радянським Сою
зом.

Протягом 19 років нашо
го останнього ув'язнення 
диктатор Стрссснср не раз 
казав, що ми його залож
ники, що не вийдемо на 
волю, поїш він перебуває 
при владі. А в віч на 9 
травна 1971 року сип дик
татора Альфредо Стрес- 
снер-.молодший прийшов у 
3-і; поліцейський коміса
ріат, де нас тримали, і 
сказав, що ми не вийдемо 
живими з камери, що там 1 
помремо. Але злочинним 
замірам диктатури не су
дилося здійснитися.

Вже на початку 60 х ро
ків, коли нас. одинадця
тьох політичних в’язнів.

тримали в суворій ізоля
ції. У вузькій і темній ка
мері розміром дна на ч-х- 
тнрц метри в підвалі бу
днику 3-го поліцейського 
кбмісаріату, нашу країну 
відвідин ряд зарубіжних 
делегацій, з тим щоб за
жадати звільнення політ
в’язнів. У тисячах листів і 
телеграм з усіх кінців зем
лі, матеріалах преси і ра
діопередачах. заявах масо
вих організацій і окремих 
людей містилася рішуча 
вимога нашого звільнення.

В СРСР, на Кубі, в НДР, 
Болгарії, Угорщині, Чехо- 
словаччині та інших со
ціалістичних країнах ре
гулярно проводились ма
сові кампанії на захист па
рагвайських політв’язнів, 
тисячі листів 
петицій було направлено 
Стресснеру і в міжнарод
ні організації. В цих кам
паніях узяли активну 
участь Радянський Черво
ний Хрест, ВЦРПС, Комі
тет радянських жінок, 
Асоціація радянських 
юристів, комсомол, піо- 
нерсьна організація, Мос
ковське радіо, центральні 
газети, агентство преси 
Новини та інші організації.

У Латинській Америці в 
русі міжнародної солідор-

протесту і

ності з боротьбою наро
дів проти реакційних ре
жимів, на захист прав лю
дини беруть участь де
мократичні, прогресивні, 
організації, видатні гро
мадсько-політичні діячі, 
глави деяких урядів, ряд 
священиків і епіскопів 
католицької церкви. На 
нашому континенті появи
теся нова організація со
лідарності на захист прав 
людини, яка називається 
АБЄАС. У своїй діяльності 
Бона спирається на широ
ку підтримку з беку всіх 
демократичних і прогре
сивних сил континенту і 
всього світу.

Ці сили гнівно засудили 
нову злочинну авантюру 
правлячих кіл Китаю. Бсе- 
сеітня підтримка справед
ливої справи В’єтнаму сча
ла бар’єром на шляху ки
тайських авантюристів, 
іще раз продемонстру
вавши, що міжнародна 
солідарність усіх прогре
сивних, демократичних 
сил — це могутня сила 
сучасності.

У документальній повісті нашого земляка, канди
дата історичних паук Д. М. Клюєнка <?Хлопиі з нашо
го села» розповідається про зв’язкових партизан
ського загону імені Ворошилова — піонерів Підліс- 
пенської середньої школи О.тексапдрівсокого району 
Федю Шспеля, Вашо Копсва.іепка, Вато Юрчсвка 
та Яшу Магвієика. Вчителька комсомолка М. 1. Мош- 
нягуп доручила своїм колишнім учням повідомляти 
про наміри окупантів, збирати іншу розвідувальну 
інформацію Зібрані відомості вона передавала під
пільному райкомові партії.

Після трагічної смерті вчительки піонери стають' 
партизанськими зв'язковими. Коли восени 19-13 року 
гітлерівці в’їхали в Підлісне для влаштування обла
ви на партизанів, мужні піонери повідомили про те 
командування загону. На жаль, воші самі попали в 
руки гестапо. Ні шляхом тортур, пі хитрістю та обма
ном вороги не вирвали у зв’язкових партизанської 
таємниці.

етввдз д. имени

з нашого

(ТАРС).

ФЕЙЛЕТОН

народу». Зрозуміти це нс- 
[. важко. Тому що єднають 

изе ідеї пролетарською 
>;тсриаціоналізму, 
дружби і свободи.

ДИВЛІОСо Я СЬОГОДНІ
■ на людей —і мимоволі зга

дую 1 Тразпя у себе на 
батьківщині — в Гавані. 
Такі ж щасливі, усміхнєн» 
обличчя, такі ж гарні кві- 
■тм, сопне, музика... Пер
шотравень — чудове свя
то. Свято солідарності всіх 
трудящих світу.

У цей день радянська й 
кубинська молодь каже: 

І «Ми за мир. Ми осуджу є- 
■ мо агресію Китаю проти 
І героїчного в’єтнамського

Деміссеу ХАЇЛУ:

МОЛОДЬ ЗА 
РУБЕЖЕМ

ЛІССАЬОН. Перша зуст
річ молодих сілі-сі негоспо
дарських робітників Пор
тугалії відбулась у місті 
Двора. В ній взяли участь 
понад тисячу делегатів, які 
представляють сотій ко
оперативів.

Делегати засудили полі
тику властей, спрямовану 
проти аграрної реформи, 
вимагали неухильного ви- 
конання положень консти
туції. У часті ки зустрічі 
закликали молодь рішуче 
боротися за розширення 
демократичних перетво
рень у португальському 
селі, проти підступів СИ.1 
реакції і Фашизму.

КАБУЛ. У кабульському 
університеті відкрився на
уковий семінар по пробле
мах соціального 1 науково 
технічного розвитку. при 
Свячений першій РІЧНИЦІ 
квітневої революції.

Виступаючи па йою від
критті, міністр вищої octii- 
ти Афганістану М. Сума 
відзначив, що за минулий 
рік у житті афганського 
суспільства стались доко
риш! зміни в соціально-по
літичній та економічній іа- 
лузях. Він внелопив надію, 
що семінар дасть ефектив
ні результати в плані па 
унового обгрунтував ия 
здійснення цілей, постав 
лепмх народним урядом 
країни.

ДЕ ШУКАТИ
АМЕРИКАНСЬКЕ ЗОЛОТО?

— У Радянському Сою- 
57 я другий рік. Спочатку 
нелегко було: не знав ро
сійської мови, сумував за 
домівкою.

Тепер справа інша. Маю 
чудових друзів, таких, як 
Володя Ульянов, п’ятп- 
Ж!”Ж ремоптно-техполо- 
ичч’ого факультету. Він та 
ще-багато інших хлопців і 
дівчат допомагають мені 
’вивчати мову, розбиратися 
в складних кресленнях. 
Відчуваю шо я в дружній, 
доброзичливій сім’ї.

Сьогодні вітаю всю мо
лодь щедрої і гостинної 
Кіровохрадшнни, всю мо- 

С£*>ль Г/‘ ;ямського Союзу 
(з чудовим Першотравнс- 

внм святом.
Усі людп світу повний» 

жити в мирі і злагоді. Бо 
ж мир — щоб жити, пра
цювати, радіти квітучим 
садам, мріяти і дерзати.

І Зі святом вас, друзі!

Два західник журналісти 
розмовляють у барі Асо 
ціації міжнародної преси 
Вашінгтоня, щойно повер
нувшись із бріфіша у 
Бжезинського

Сніг: Ти чув, як продов
жує хвалитися Збіг своїм 
обідом, на якому у нього 
харчувався -малятко Ден»?

Еольф: Не пропустив 
жодного слова! Особливо 
про тс, що у гостя надзви

чайний апетит: він готовий' 
проковтнути сотню мільяр
дів доларів...

Сміт: Це не найголовш- 
ше, колего! Заступник пре
м’єра уклав за столом 
свою ііай-найссрііознплу 
секретну угоду иаіідсліпіїт- - 
мішьї властивості.

Волсф: Невже він хотів 
обміняти Тайвань, па Аляс
ку. щоб досадити «білому 
ведмедю»?

Сміт: Е-е-с! Щось куди 
страхітливіше для всіх по- 
теШ'іа.’іі.них кандидатів у 
президенти...

Вольф: Не муч мене! 
Розкажи тнвидшс-1

Сміт: Оплати напої 
тримайся міцніше на 
му СТІЛЬЦІ!

Волцф: О’ксіі!
' Сміт (оглянувшись
шепни, щоб не донеслося 
до ЯКОГО-И сбудь «рецонт- 
ника» а ЦРУ}: Дев Сяо.чін

І
своє-

І ПО"

домовився З БЖСЗПЦСЬІІИМ 
про тс, що воші будуть з 
ним періодично...

Вог.ьф: Зустрічатися, чи 
що? Плати за віскі сам — 
цс не новина! Вони вже 
зустрічалися в Пекіні, де 
Збіг перекинув догори 
дноді усі китайські прин
ципи...

Сміт: Плати й не переби
вані Вони періодично 
нятимуться своїми 
цямн!..

Вольф (ошаліло): А 
це дасть Дену і Збігу?

Сміт: Випий іще віскі, 
щоб розігріти мозок! Не
вже ти не розумієш, що, 
сидячи у Вашінгтоні, «ма
лятко Ден» зможе Далеко 
швидше- розпалити третю 
світову війну? А в Пекін! ж 
серйозно перекопані, що 
ядерна війна — не вже не 
така и погана справа: 
віть якщо одну 
людства буде 
друга половина 
Це слова самого Мао. а Ден 
ТІЛЬКИ здійснює його те
орії на практиці.. .

Вольф: Я не бачу, щоб 
щось ЗМІНИЛОСЯ тоді в по
літиці США і Китаю — ад
же Ден Сяопіи та Бжеаин- 
с.ькнй гнуть однакову лі
лію...Сміт: У принципі ти ма
єш рацію! Немає сумнівів,

мі- 
міс-
що

на
половину 
знищено, 

лишиться.

порадами Дена 
США трчпісіпько так само, 
як і тепер, підтримувати
муть хунту в Чілі; расистів 
у Родезії, посилюватимуть 
НАТО і підстьобуватимуть 
гонку озброєнь...

Єольф: А що ж Бжезио- 
ськиіі у Пекіні?

Сміт: Якби Збіг став за
ступником прем’єра в Ки
та», .зовнішня політика Пе
кіна також серйозно не • 
змінилася б. Він точнісінь
ко так. як і Ден. став Си 
розширяти агресію в Індо
китаї, зміцнювати НАТО і 
будувати стратегічні доро
гії на кордонах своїх сусі
дів... Головне — цс те. що 
він змії би розглядати «ки- 
таіїську карту» не на сто
лі, а прямо з вікна рези
денції, Напевно, в столиці 
Китаю ііоМу було б видні
ше, з якою кіпця вдарити 
цим джокером по козирях 
копку ренті в Америки...

Еольф: Уявляю, скільки 
роботи знайшлося б вій
ськовим кореспондентам, 
якби Збіг V Пекіні став 

, здійснювати доктрину 
«Азія для американців». а 
Ден у Вашінгтоні — «Аме
рика для постмаоїстів».

Сміт: Ог часи настали б!' 
В Америці — «чотири мо
дернізації» адміністрації; 
В Азії—повсюдне насиль
ство! Всі хуапло не тільнії 
• п'ята колона» Пекіна, а 
погологно агепгн ЦРУ!

Вольф: Послухай! А що 
станеться з нашим золо
тим записом у Форт! Нокс? 
Чи не опиниться сій тоді в 
Пекіні?

I

1. ГОРОБИНА НІЧ

І. СИНИЦИН.
(АПН).

УРИБНИ
З ПОВІСТІ

Обважнілим крилом над розтерзаною землею 
вь.снула глуха ніч. І хоча чаша людського »оря пере
повнилася вщерть, у нічному мороці снуватись іихі 
сни, і Федя солодко спав, розметавши руки на 
ковдрі.

Прокинувся він од незвичного гамору — гуркотіла 
мотори. Хутко зіскочивши з ліжка, босоніж, обереж
но ступаючи по встеленій травою долівці, підійшов 
до вікна. Що за дивина? Там, де звечора еид«івся 
погернутий догори місяць і яскравіли зорі, тепер 
стсяло величезне брезентове опудало. Хлопець мит
тю підбіг до причілкового вікна, зиркнуз у ььсго. Нз 
вулиці побачив хисткі сірі постаті, хтось злий та без
жальний рубав розкішні кущі бузку, крислаті яблуні 
і вишні. Ті лихі незнайомці поспіхом зносили тілчи, 
густо прикривали ними машини і мотоцикли,. якими 
було заставлене всеньке подвір’я.

Згодом двері здригнулися від грюкоту.
Тремтячими руками мати кинула на голі плечі хус

тину й повільно побрела до дверей.
Хлопець, скоцюрбившись, боязко виглядав у щі

лину в ковдрі сонними очима.
Сильно гупаючи чобітьми, на порозі появились два 

чужинці. Один із них ліхтарем освітив темні закутки 
хати, ст»л, скриню. Навів промінь на постчіь, де ле
жав Фєдько, й ламаною російською мовою спитав:

— Хто там є? •- " ,
— Син мій, мала дитина, — тамуючи переляк, від

повіла мати.
Офіцер підійшов до ліжна.
Федя відчув, як у грудях застукотіло серце, а тіло 

не/лов почало наливатися свинцем. Він іще міцніше 
заплющив очі, так неначе цим можна було відверну
ти загрозу.

Німець снинув з голови хлопця кінець ковдри і, 
побачивши зблідніле обличчя дитини, до себе чи до 
свого напарника — того, що з автоматом стояв біля 
порога, — кинув:

— Kind!*)
Потім обвів ліхтарем густо обліплені фотокартка

ми і рушниками стіни, зупинив погляд на великому, 
в дебелій дубовій рамці, портреті. З фотокартки ди
вився спокійний чолоеік: з густими темними брова
ми обличчя, гострий погляд допитливих очей. Вій
ськова гімнастерка і кашкет з п’ятикутною зіркою, 
що були на тому чоловіхсрі, якось особливо подіяли 
на фашиста. Він щось нерЕОсо забелькотів, і з його 
чужинської балаканини жінка зрозуміла єдине:

— Хто це есть?
— Чоловік мій, — ледве чутно /ловила.
— Де він есть тепер?
— А бог їх знає, де еони, бідненькі...
— Фронт! Пух-пух! — надувши губи, сердито тіро- 

кричав гітлерівець. Ступаючи до дверей, щось нака
зав солдатові. Потім ще раз обвів ліхтарем постіль, 
освітив невелику материну постать 5 голосно розпо
рядився:

— У хаті будет спать німецький, сольдат? Ви буде7 
жіть в сарай...

Зачовгав по долівці чобітьми, засвистів і, муги
каючи під ніс якусь мелодію, вийшов на подвір я.

Німець-солдат на хвилину виструнчився, потім за
чинив хатні двері й подався за офіцером.

Не встигли воьи вийти з хати, як Федя миттю зі
скочив з ліжка, хутко підбіг до стільця, стурбовано 
ЕИгукнуЕ:

— Мамо! Тут, під сорочкою, піонерський галстук. 
Треба негайно сховати...

Мати зрозуміла синову тривогу. Підійшла, за:по- 
коїла. Взяла з рук сича краватку, поклала її у свою 
напрасовану святкову хустину. Далі зняло з ліжна 
величе біле простирадло й розстелила його на під
лозі. Не засвічуючи лампи, почала складзти нейнеоб- 
х ід ніші речі: ковдру, сорочки, квітчасте до/лстиане 
p-дно, чоловіків костюм, рушники. Все це стягнула 
у великий вузол. Іще раз обдивилася, чи не забуде 
чогось. І раптом стрілась очима із суворим поглядом 
сгого чоловіка. Крізь блідий світанковий просвіт нз 
неї з портрета дивилось мужнє, трохи сердите об
личчя. Ніби докоряй Федосій, що залишають його 
одного в хаті з ворогами. Жінка кинулась дсГстіни і 
з гвіздком вирпела дубову засклену рамну.

*) Kind (ііім.) — дитя.
[Далі буде). і
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У листах, що надходять 

на адресу «Дмск-залу», 
часто зустрічається про
хання розповісти про 
творчість Олександра 
Градського. Сьогодні ми 
друкуємо інтерв’ю-розпо- 
відь про нього нашого 
позаштатного кореспон
дента А. Крупського, ви
конуючи замовлення

О. Калюжної з Новомир- 
городського району, де
в’ятикласниць школи №17 
м. Кіровограда, студентів 
підготовчого відділення 
Кіровоградського педаго
гічного інституту імені 
О. С. Пушкіна, К. Шевчен
ка з Ульяновки та інших 
наших читачів.

ЛЮДИНА З ГІТАРОЮ
Народився Олександр 

Градсьннй на Уралі в груд
ні 1949 року, але з дитин
ства живе в Москві. 8 му
зичній школі він учився по 
класу скрипни, та ровес
никам відомий як гітарист.

Шістнадцяти рог.ів Гргд- 
ськяй стає музикантом 
одного з перших у Москві 
зона льно-і не г/у ментальних 
ансамблів. А згодом орга
нізовує свій ансамбль 
«Скоморохи» — тсорчу ла
бораторію, де можна екс
периментувати. пробувати 
себе в різних жанрах му
зики. 1968 року Олександр 
вступає на вокальний фа
культет музично-педаго- 
гічнего інституту імені 
Г нееіних.

Шанувальники естради 
вперше взналися про 
О. Градського після вихо
ду пластинки Д. Тухмаяо- 
ва «Який прекрасний 
світ!-», де композитор до
пірне молодому співакові 
дві найкращі пісні: «Жив- 
був я», «Джоконда».

Свої перші пісні 0. Град- 
сьний почаз складати тоді, 
ноля в його пуки потрапи
ла гітара. 1973 року він 
записав країні л них гал 
радіостанції «Юн:сть> («Си
ній _ ліс» «Іспанія». 
«Осінь»), Під час одного із 
сеансів звукозапису музи
канта побачив Кінорежи
сер А. Мигалноз-Иончалоа- 
сьний, котрий шукав для 
своєї стрічки маловідомо
го співака. І Градський ді
стає запоошення брати 
участь у фільмі. Спочатку 
в полі співана, а за кілька 
днів — композитора. Ви
падок винятковий. адже на 
той час Олександр був сту
дентом четвертого курсу, 
до того Ж не КОМПОЗИТОР
СЬКОГО. а зонального фа
культету. Успіх музики до 
«Романсу про закоханих» 
загал ь: юз і домий...

КОРЕСПОНДЕНТ: Остан
нім часом ви створили дна 
пісенних цикли. Прокомен
туйте їх. будь ласка.

ГРАДСЬКИЙ: Перший з 
них називається «Роздуми 
блазня». Чому така назва? 
Я давно працюю з ансамб
лем «Скоморохи». А сно^ 
морох —це ну медник, бла
зень. Особа, за удаваною 
легковажністю слів якої 
ховався глибокий зміст. 
Композиції цього циклу 
(їх вісім) стзорено на вір
ші В. Шекспіра. Р. Бернса, 
А. Вознесенського. До 
двох пісень слова я напи
сав сам. Кожна композиція 
вирізнить якусь характер
ну рису рон-музики.

Цей цикл ми записали 
19М року. А 1977 року 
«Скоморохи» закінчили ро
боту над сюїтою «Росій
ські пісні». Як виник її за
дум? Пі« ля інституту, коли 
я вже буз дипломованим 
Оперли?.’ вокалістом, мені 
пощастило вступити до 
консерваторії Іцо нласу 
номпозиц!ї. котрим неру- 
еюз професор ~. М. Хренни
ков). Том V нас буз пред
мет — «Ф'.ніьк.'іорла твор
чість». Кожен студент мав 
їздити в експедиції, запи
сувати народні п:с:і:. роз- 
шифрозузатя їх. Коли я 
робив це. то помітна еели- 
ну схожість інтонаційної 
характеристики народних 
пісень з рок-музиною. Я 
відібрав кілька текстів і 
написав п’ять пісень.

КОРЕСПОНДЕНТ: За під
сумками анкети попу.тлг 
пості журнал’.- «Клуб п х.- 
Ло:кг>етвс?,::.'’П самодеятель
но« ■ ■ ви мкйудої о року 
піднялися на друге схо- 
.’піпку серед співаків. Як, 
О юкеандпе ви ставитесь 
до нього факту?

ГРАДСЬКИЙ: Був у мене 
ще й титул «зірка року»

(в англійському журналі 
«Мюзік уїк» за 1974 — 
1975 рр.). Але всі ц: місця 
і титули, на мій погляд 
(навіть якщо еони євро
пейського чи світового 
масштабу), не визначають 
творчого обличчя компози
тора чи співака. Я на все 
Це дивлюся дуже спонійно.
Мене більше хвилює ось 
що. Чи є у мене контакт із 
глядачами, чи розуміють 
вони те. що я їм хотів ска
зати? Можна говорити про 
складні речі, писати музи- 
ну на вірші А. Ахматової, 
Б. Пастернака, вдаватися 
до будь-якої форми, вико
ристовувати найрізнома
нітніші музичні ефекти. 
Якщо це зроблено пере
конливо, то зрозуміє ко
жен слухач, навіть зовсім 
непідготовлений. Коли зсе. 
що я роблю, знаходитиме 
шлях до розуму і серця 
ровесника, то це буде най
вищою оцінкою моєї твор
чості.

А. КРУПСЬКИЙ, 
редактор музичних пе
редач обласного комі
тету по телебаченню І 
радіомовленню.

РАДИМО ПРОЧИТАТИ:
А. ПЕТРОВ. Метаморфо

зи Олександра Градського. 
«Юність». 1975. № 2.

О. ГРАДСЬКИЙ. Ритми і 
смани. «Комсомольская 
правда» 1975 21 грудня.

А. ПЕТРОВ. Звукосвіги 
Олександра Градського. 
«Клуб и художественная 
самодеятельность*. 1977, 
№ 1. .

Ю. ТОКАРЄВ. Виміри ус
піху. «КультуЗа і життя». 
1978. 1 чепвня.

А. ПЕТРОВ. «Російські 
пісні» Олександра Град
ського. «Клуб и художсст- 
яе.'пі:'іц ?ям« »деятельность» 
1978. № 2-І.

СВЯТКОВИЙ 
ЕКСПРОМТ

Степ напружує стебла, 
Світло вруниться степ. 
Сяє сонце у небі — 
Наче гордий наш герб.

Стягом скрилене свято 
В молодому МЭЮ 
Незабутньо і свято 
Входить в душу мою.

Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
м. Кіровоград.

РОВЕСНИКИ

ШЛЯХАМИ
ДРУЖБИ

Крилять обрії сині
І надія, і день.
По моїй Україні 
Першотравень іде.
Він сурмить юне щастя
У квітучій імлі,
Бо найбільше багатство — 
Мир і труд на землі.

ЗАЦВІЛД АКАЦІЯ
Зацвіла акація
В нашому ослі — 
У кипінні білому 
Бджоли загули.

І природи рідної 
Споконвічний дар — 
Понесли у вулики 
Золотий нектар.

Білоцвіття пахощі
У повітря ллє.
Де такі акації
Ще па світі є?

У піски солгутівські 
Коренем вросло 
Це живуче дерево, 
Щоб цвіло село.

Ти цвіти; акаціє, 
В нашому селі.
Знаєш, як це здорово-- 
Жити па землі!

Костянтин ЛЕСЬЄЗ.
с. Сопгутопе, 
Гайворонський район.

1 ТРАВНЯ

КІД Кіровоградської десятирічки №• 14 підтримує друж
ні зв’язки з вісімнадцятьма школами Радянського Сою
зу/а також з учнями соціалістичних країн.

У нашому музеї зберігається багато цінавих сувенірів, 
подарунків, які прислали наші друзі. Ось цікаві матеріа
ли про життя і діяльність С. М. Кірова — від учнів Кі- 
ровської середньої школи К.> 33. З Бакинської школи М.< 5 
надійшла бібліотечна, яка розповідає про історію Азер
байджанської РСР. про подвиі 26.-ти бакинських коміса
рів; цій ш;:олі присвоєно ім’я Т. Г. Шевченка, і тому на 
прохання друзів-бауинців ми послали портрет і твори 
великого Кобзаря.

Хороше в нашому клубі. Бс тут можна дізнатися бага
то цікавого, зустрітися з гостями ЧІДу, подружитися з 
ровесниками братніх республік і країн.

Б. ФЕДОРОВ, 
керівник КІДу.

м. Кірозсград.

З ІНОЗЕМНОГО ГУМОРУ
— Заберіть ясшню. Ро

сійські пироги. Помідоро
вий суп! Російські пироги 
заберіть! Ну, чиї це пиро
ги?! Ах, це ваші. Ви, жінко, 
кричали «швидко, швид
ко». а тепер не даєте мені 
нормально працювати. Ду-

ви так дивуєтесь? Думали, 
що на площі Возз’єднан
ня? Що, прошу? Бо не до
чула. Чверть години чека
ли цього супу і вам дали 
холодний? А ви б хотіли, 
щоб через чверть години 
суп був ще теплий?! Що

С. ГРОДЗЕНСЬКА

МІСЦЕ РОБОТИ
маєте, що ця торгова точ
ка тільки для зас однієї 
встановлена. Це не іпо
дром, а молочний бар. ін
шим разом з вашими пи
рогами буде бігати по 
кухні сама спортсменка 
Ірена Шезінська, то буде 
швидше.

— Грибовий прошу за
брати! Прошу, грибо- 
зий. — Чого ви там шу
каєте, мужчина, з тому су
пі? Діамантового перс
ня? — Де гриби? Гриби в 
лісі. — У лісі, в лісі, що

за люди, господи поми
луй. Кожному щось треба, 
кожний морочить голову, 
кожний заважає. Ніхто не 
под/має, що я тут зайнята 
роботою.

Часом насправді заду
муюся: що за люди? То 
йому дай ножа, то йому 
дай ложку, придумай 
ясшню із трьох яєць, бо 
так йому зручно. Не розу
міє, що прийшов на місце 
роботи. Ложка йому жир
на, чашка в нього надби
та, розвалиться у барі як 
якийсь фон-барон.

“і
— Нічого вам не буде | 

кухарка підігрівати, хай 
вам жінка дома підігріває. > 
Кухарка тут на роботі, а І 
ие для вашої приємності. І

Газети весь час: «люди- І 
на праці», «людина праці». І 
Та чи наш народ це | 
розуміє? Не мають і по
няття. Не думайте, що це І 
тільки в молочних барах. І 
Я вже кілька професій пе- І 
репробувала і всюди те ж І 
саме. Була продавщицею, І 
то теж зранку до вечора 
мені ті покупці в магазин _ 
набивалися і перешкоджа- І 
ли працювати. Ще перед І 
цим була кондукторкою в І 
трамваї. Хороша профс- І 
сія, звичайно, мені подо- ■ 
балася — якби не люди; 
нема на них сил. Весь час І 
їздять!

Це вже кінець моноло- І 
гу. Вам
Важко. Не лишу для 
про приємне, 
це моє місце 
вайте здорові.

Переклад
Миколи КРИЛОВА.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— Новішу. 8.20 — «Весня
ний хоровод». Концерт ди
тячих художніх колекти
вів. 8 -Ю — Док. телефільм 
«Моя Москва». 9.15 —Пісні 
й танці народів СРСР. 9.45
— «Москва. Красна пло
ща». Передача, присвячена 
Дню міжнародної солидар
ное,! ’ трудящих — 1 Трав
ня По закінченні — свят
ковий піонерський кон
церт. 12.30 — Телефільм 
для дітей. «Чарівне коло». 
1 серія 13.3'5 — «Солідар
ність». Міжнародна про
грама. 11.05 —• Показові
виступи нзйсильніших фі
гуристів світу і Європи. 
15.15 — «Поезія миру і 
праці». 15.50 — «На арені 
нирку». 19.35 — Мульт
фільми. 17.00 — «Клуб кі- 
ноподорожей». 18.00 —
«Творчість народів світу». 
Музична програма. 19.00 — 
Багатосерійний докумен
тальний телефільм «Мала 
земля-. За книгою .това
риша Л. 1. Брежнєва. 
Фільм 1-й. 19.50 — Кон
церт Державного хореогра
фічного ансамбля «Беріз
ка*. 21.00 — Репортаж про 
святкування Дня міяшп- 
родної солідарності тру
дящих — 1 Травня. 22.00 — 
Телетеатр мініатюр «13 
стільців». (По закінченні— 
«Кіровог радні пна першо- 
тпавнена». Спец, випуск, 
інформаційної програми. 
Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 945
— «Слава Першотравню!» 
Передача, присвячена Дню 
міжнародної солідарності 
трудящих — 1 Травня. (Ки
їв). По закінченні — кон
церт дитячої художньої са- 
модія іьності. 12.25—«Трав
невий заспів». Поезія. 12.50
— «Вітчизна моя неозора». 
13.40 — Виступає Держав
ний академічний ансамбль 
танцю УРСР ім. П. Вір- 
ського. 14.35 — Худ. теле
фільм «Доля барабанщи
ка». 2 серія. 15.40 — Для 
школярів. Концерт дружби. 
18.45 — Дощ фільм « Доро
гою батьків». 17.35 — 
«Весняні голоси». Естрад
ний концерт. 18.30 — 
Мультфільми. 19.00 — П. І. 
Чайковський. Симфонія 
А» 5. 19.55 — Худ. телефільм 
«РІДНІ». 1 серія. 21.00 — 
Репортаж про святкування 
Дня міжнародної солідар
ності трудящих — 1 Трав
ня. 22.00—Худ. телефільм 
«Рідні». 2 сепія. 23.05 — 
«Республіка -Псршотравпе- 
ва». Спецвипуск’ новин.

— Мультфільми. 17.40 —
«Зарубіжні гості Москви». 
18.00 — «Веселі нотки». 
Концерт. 19.00 — Док. те
лефільм «Мала земля». За 
книгою товариша Л. І. 
Брежнєва. Фільм 2. 19.55
— Фільм «Романс про за
коханих». 1 серія. 21.00— 
«Час». 21.35 — «Романс 
про закоханих». 2 серія. 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— «Республіка Першотрав- 
нсва». Спецвипуск новин. 
10.30 — Худ. телефільм 
«Доля барабанщика». З се
рія. 11.35 — «Іптерклуб».
12.35 — «Любителям опе
рети». 13.50 — Док. теле
фільм «Живуть у селі ху
дожники». 14.10 — «Пісня 
скликає друзів». 14.55 — 
Телефільм «Моя музика». 
15.25 — «Катрусин кіно
зал». 16.25 —' Фільм-кон- 
церт «Шкільні картинки». 
17.0 0— Футбол; «Шахтар.» 
(Донецьк) — «динамо» (М). 
18.45 — «Актуальна каме
ра». 19.15 — Д. Шостако
вич. Концерт для скрипки 
з оркестром. 19.55 — Те
лефільм «Красива робота». 
20.15 — «Співає вокальпо-

Інструмсптальпнн ансамбль 
«Кобза». 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 —«Час».
2.1.35 — Кубок- СРСР з хо
кею. Чвертьфінал. «Сокіл» 
(Київ) — -Салават Юлаєв» 
(Уфа). З період. 22.10 
«П’ять хвилин па розду
ми». Молодіжна розва
жальна передача. По за
кінченні — новини.

З ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час#. 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Фільм «Романс 
про закоханих». 1 і 2 серії. 
11.15 — «Пісні наших бать
ків*. Виконує Великий ди
тячий хор Ц’Г і ВР. По за
кінченні — повніш. 14.30
— Новини. 14.50 — Кіно- 
програма. «Червоні косин
ки», «Особисто відпові
дальний». 15.35 — «Росій
ська мова». 16.05 — «Толс- 
стадіон». 16.45 — «Наш 
сад». 17.15 — «Веселі стар
ти». 18.00 — «Ленінський 
упівспситет мільйонів». 
18.30 — «Вірші — дітям». 
18.45 — «Сьогодні у світі». 
19.00 — Багатосерійний до
кументальний 
«Мала земля», 
товариша Л. І.

телефільм
За книгою

____ ... Брежнєва. 
Фільм 3. 20.15 — «Веселка». 
III Міжнародний фестиваль 
телепрограми народної 
творчості. Республіка Ку
ба. 21.00 — «"Час». 21.35 — 
«Театральні зустрічі». По 
закінченні — «Сьогодні у
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СВІТІ». , .
ДРУГА ПРОГРАМА. 1а.5о

— «Срібний дзвіночок». 
16.20 — «Закон і ми!. 16.5а
— Гандбол. Жінки. «Спар
так» (Київ) — «Жальпріс» 
(Каунас). 18.00 — Іелс-
фільм «Місто, яке я люб
лю». 18.30—Реклама. Ого
лошення. 19.00 — Симфо
нічний концерт. 20.00 —• 
Док. фільм «По Дніпру». 
20.15 — «Актуальна каме
ра». 20.45 —• «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.3,> 
—О. Рябов. «Сорочпнськпй 
ярмарок».. Вистава. В пе
рерві — новини.

не сподобався? 
вас 

Я — автор, 
праці, і бу-

з польської

ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00
— Повний. 8.20 —Гімнасти
ка. 8.45 — Док. телефільм 
«Щасливе дитинство». 9.25
— «Вінок дружби». Кон
церт 10.10 — «Архітекту
ра. Нові ансамблі». 10.40 — 
Балет К. Хачатуряна «Чіп- 
поліно». Вистава. 12.30 — 
Телефільм для дітей. «Ча
рівно коло». 2 серія. 13.50
— «Весняні мелодії*. Ест
радний концерт. 1-1.00 — 
Футбол: «Спартак» (М) — 
«Динамо» (К). 15.45 — Те- 
лекдуб «Москвичка». 17.00

4 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 8.00 

— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Фільм «Голов
инії день», 10.30 — «Клуб 
кіиоподорожей». По акін- 
чепні —новини. 11.40 — 
«Шкільний скрап». 8 клас. 
Історія СРСР. 12.10 — «Но
вини кіноекрану». 15.55- — 
«Срібний двіпочок». 16.20

— Гандбол. Жінки. ЗІІ (За
поріжжя) — «Луч» (Моск
ва). 17.30 — «Рік четвер
тий, рій ударний». 18.15 — 
«День за днем». (К-д). 18.30
— Мультфільм «Лісові каз
ки». 18.15 — «Сьогодні у 
світі». 19.00 — Док. фільм 
«Там, у горах Радфана».. 
Репортаж з Південного 
Йемену. 19.55—Телефільм 
«Троє в одному човні, ие 
рахуючи собаки». 21.00 — 
«Час». 21.45 — «Сьогодні у І 
світі». 22 55 . — Концерт; 
лауреатів VI Всеросійсько- ? 
го конкурсу виконавців • 
бальних танців. •

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Ком
пас туриста». 10.55 — «Спі
ває Едіта П’єха». 11.30 
Новнип. 14.50 — Док. те.'ф 
фільми соціалістичний- 
•країн. 15.35 — «Шахова 
школа». 16.05 — «Москва і 
москвичі». 16.40—«Відгук
ніться, сурмачі». 17.10 — 
Виступ ансамбля сільських 
народних інструментів 
«Сказання». 17.40 — «Ад
реси мелоднх». 18.30 — 
Для школярів. «Вперед, ор
лята!» 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30—«Лауреати 
премії Української РСР 
1979 року». 20.00 — Висту
пає вокально-інструмен
тальний ансамбль «Екс
прес». (Угорщина). 20.40 — 
«На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.30 — «Олім
пійська естафета •. По за
кінченні — новини.

5 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— «Час». 8.40 — Гімнасти-
"і;а 9.05 — Р. Шуман. «Кар

навал». 9.30 — «Виставка. 
Бураті но». 10.00 — сДлп •
вас, батьки». 10.30 — «Ра
ди і життя». 11.00^— «Ран
кова пошта» 11.30 — «Сьо
годні — День преси». 12 00
— Концерт вокально-inj» 
стру ментального апсамЯг 
ля під керуванням Р. Бард* 
замашвілі. 12.15 —< Поезія 
молодих». 13.00 — Кубок 
СРСР з хокею. Півфінал.
У перерві — «Спортлото». 
15.15 — «Здоров’я». 16.00 — 
Мультфільми. 16.30 —
«Життя науки». 17.00 — 
Міжнародна товариська зу
стріч з футболу: збірна 
СРСР—збірна ЧССР. 18.50
— «У світі тварин». 19.50— 
А. Хачатурян. «Урочне га 
поема». 20.10 — Кіноспо- 
пся «Велика Вітчизняна». 
Фільм 1 «22 червня. 1941». 
21.00 — «Час». 21.35 — 
«Над широким Дніпром». 
Пісні народного артиста 
СРСР композитора П. Май-

.бороди. (Київ). По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10:15 — «Мо
лоді для молодих». Кон
церт. 11.15 — «На голов
ній виставці республік:!». 
Репортаж з ВДНГ УРСР. 
11.45 — «Співає Лінія Гав
риленко». 12.50 —«Сьогодні
— День преси». 13.05 — 
«Голосую за професію*. 
14.05 — Концерт з творог 
М. Леоитовнча. 14.35 — 
«В строю єдиному». 15.40
— «У дружбі, щасті мп 
зростаємо» Концерт. 16.10
— «Сторінки творчості». 
Любомир Дмитерко. 17.25
— М. А. Римський-ІСорса 
ков. «Царева наречена». 
Вистава. 19.15 — « А. п уа ль
на камера». 19.45 — Про
довження вистави «Царева 
наречена». 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.35 — Худ. фільм 
«Сто рядків у газету». По 
закінченні — новини.
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