
БАХТА ПАМ’ЯТІ

Рівняючись

Бурлководи, робітники та 
інженерно-технічні праців
ники цукрозаводу, транс
портними Новоукраїнсьного 
району зобов’язалися * в 
першому році носоі п’яти
річки попрацювати спільно 
так, щоб з ножного гектара 
езятн понад 32 центнери 
цукру.

— І наш вагомий оклад 
псскнсн бути в цій справі, 
— заявили робітники Рів- 
иянсьного відділення рай- 
єільгосгітехніки.

Ставши на Вахту пам'яті, 
кони щодня працювали з 
випередженням графіка ре
монту бурякозбиральних 
комбайнів. Ще до свята 
Першого травня передали 
колгоспам 6 машин, що ви
йшли з майстерні достроко
во.

На день раніше виконува
ли декадні завдання токарі 
В. О. Сахно, А. Г. Саченко, 
газоелектрозварник Г. П. 
Савенко.

— Ми пишаємось тим, що 
саме ветерани стали право
фланговими соціалістичного 
змагання, яке розгорнулося 
на честь свята Перемоги, — 
відзначає керуючий відді
ленням А. Карпенко. — На 
них рівняються молоді.

Центральна майстерня ре
алізувала продукції на 14 
тисяч нарбованців більше 
запланованого. Тож і заро
бітна плата робітників бу
де вищою. Більшість із них 
вирішила перерахувати пев
ну частину травневої зар
плати до Фонду миру.

У квітні, в перші дні трав
ня в усіх комсомольських 
організаціях району влаш
товано зустрічі з колишніми 
фронтовиками. Упорядкова
но меморіальне кладовище, 
біля .пам'ятників та обеліс
ків посаджено дерева па
м’яті, Молодіжні колективи 
механізаторів, тваринників, 
рівняючись на своїх настав
ників, працювали без від
стаючих.

О. КОЗЛОБСЬКИЙ, 
перший секретар Но
Боукраїнського райко
му комсомолу.
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ВІРНІСТЮ
Білим полум’ям кипить вишне

вий сад. Смарагдовий килим ози- 
ааини стелиться пшеничним ланом. 
Усміхнене сонце зазирає у бла
китні вікна нашого дому. Все це 
— день миру. Та наші батьки і ді
ди, матері наші не можуть забути 
віхоли війни, крізь яку пройшли і 
втратили дуже багато — рідних, 
друзів, побратимів. Незгасна на
ша пам’ять, як незгасний Вічний 
вогонь, що полум’яніє коло обе
ліска Невідомому солдатові. При
йдуть сьогодні до могили нашого 
земляка Героя Радянського Союзу 
Дмитра Гуляєва жителі білорусь
кого села Паничів і згадають про 
його подвиг у загоні народних 
месників. Зберуться хлібороби се
ла Кам’янечого Новоархангельсь- 
кого району біля пам’ятника Ге
рою Радянського Союзу Михай
лові ЛисоЕу і пошлють телеграми 
в далеку кубанську станицю Холм- 
ську, звідки прийшов цей воїн, 
щоб захистити наш дім від нена
висного ворога. Надійдуть листи в 
село КоеалІЕку Голованієського 
району із сонячного Узбекистану, 
в яких наші далекі побратими ще 
раз подякують українській матеоі, 
що врятувала від смертельної ра
ни воїна-героя Магді Абдулаєаа. 
Згадаємо їх усіх — поіменно, всіх, 
хто зупинив ворога і прогнав йо
го з нашої землі.

Сьогодні піонери і комсомоль
ці, молоді хлібороби і робітники 
йдуть разом з ветеранами до ви
соких обелісків. Тут вони складуть 
рапорт про Вахту пам’яті, на яку 
заступили місяць тому. Працюва
ли вони за себе і за полеглих 
героїв. По-ударнсму, по-комсо- 
мольсько/лу, по-комуністичному. 
Ставши на Вахту пам’яті, ми відда
ли почесті фронтовикам і героям 
тилу, всім тим, хто своєю мужніс
тю і стійкістю, героїзмом вніс 
вклад у Велику Перемогу. Вахта 
пам’яті сприяла активізації ідей
но-виховної роботи серед молоді. 
Ветерани війни і праці передали 
юним свої знання, досвід, допо
могли їм вибрати активну життєву 
позицію.

Перераховуючи значні кошти 
до Фонду миру, ми ще раз згаду
ємо героїв, які перебувають у 
складі наших колективів. Ми зна
ємо: цих звитяжців згуртовували, 
піднімали і збагачували духом

ВІТЧИЗНІ поклянись
любов до Вітчизни і ненависть до 
ворога. Ці почуття єднають нас 
сьогодні.

Чотирнадцятьох Героїв Радян
ського Союзу зарахували в колек
тиви своїх бригад молоді робітни
ки Кіровоградського заводу ра- 
діовиробів. На кожному робочо
му місці заводчани боролися за 
дальше підвищення ефективності 
виробництва і якості продукції, 
економне витрачання електро
енергії і сировини. Нині комсо
мольці цього підприємства висту
пають з ініціативою — такий ритм 
у роботі тримати цілий рік.

Виступаючи на XXVI з'їзді 
КПРС, Л. І. Брежнєв підкреслю
вав: «Відстоюючи мир, ми працю
ємо не тільки для людей, які жи
вуть нині, не тільки для наших ді
тей і внуків: ми працює/ло для 
щастя десятків майбутніх поко
лінь». Тож девіз Вахти пам’яті, що 
сьогодні закінчується, такий за
кличний: «Подвиги в труді — мир 
на землі!». Хай же цей подвиг 
примножується повсякчас.

День Перемоги — день радості. 
Бо це — велике свято для всіх 
радянських людей. Але печалить
ся он жінка, кладучи на могилу 
синз бузкову гілку. І нам усім 
скорботно — не вернулися солда
ти. Але ми ніколи не забудемо 
їх. Подвиг їхній вікопомний. І па
м'ять про героїв кличе нас до 
пильності.

Стань же, товаришу, поруч ве
терана війни і дай клятву на вір
ність революційним, бойовим і 
трудовим традиціям партії і наро
ду, Ленінського комсомолу. Хай 
усі діла твої, всі устремління бу
дуть спрямовані до одного — 
жити і творити в ім’я миру на 
землі, в ім’я зміцнення могутнос
ті нашої рідної Батьківщини, за 
свободу якої віддали своє життя 
солдати Перемоги.

Хвилина мовчання настане на 
всій нашій землі, скропленій кро
в’ю всїнІБ-визвог.ителів. Ми по
клонимося священним могилам, 
біля яких височать обеліски і го
рить Вічний вогонь. Згадаймо 
есіх поіменно. І будьмо схожими 
на них. Так живімо, щоб не схиби
ти совістю, серцем.

Пам’яті героїв — поклонись, 
ЕІрНІСТЮ ВІТЧИЗНІ ---- ПОКЛЯНИСо!

на площі понад 300 гекта
рів.Екзаменує

поле
Організованість, високу 

п р офсс і й ну м а йстс р н їсть, 
знання агротехніки проде
монстрували члени комсо
мольсько-молодіжних колек
тивів но вирощуванню цук
рових буряків колгоспів 
імені XX з’їзду КПРЄ і «По 
шляху Леніна», аби вчасно і 
високоякісно провести вес
няну сівбу. Молодь, очолю
вана Анатолієм Тополпком і 
Володимиром Яцпшпним, 
успішно склала перший уро
жайний екзамен, поклавши 
в грунт насіння цукристих

Завершують сівбу буряків 
і інші дев ять Комсомольсь
ко-молодіжних колективів 
що діють у районі. Всі вони’ 
взяли на озброєння інду
стріальну технологію виро
щування цієї технічної куль
тури- ( На базі колгоспу 
«Пам’ять Леніна» для мо
лодих буряководів створено 
школу передового досвіду

Включилися В роботу й 
вісім КАЇК по. вирощуванню 
кукурудзи. Вони готують 
грунт, на деяких площах 
почали сівбу.

М. МАРТИНКЖ 
Голованівсьний район.

«Змагаються 
молоді»

«Блискавки» з таким за
головком щоденно появля
ються нині в усіх господар
ствах району. Соціалістичне 
змагання молодих під час 
весняно-польових робіт на
брало широкого розмаху. 
До Першотравневпх свят у 
районі посіяно цукрові бу
ряки. Серед комсомольсько- 
молодіжних екіпажів па 
сіпбі цукристих відзначили
ся механізатори колгоспу 
«Жовтень». Екіпаж, що йо
го очолює Володимир Іль- 

I чепко, засіяв 85 гектарів.

...і сьогодні, через 
багато років після 
боїв, серед безлічі 
справ ми повинні по
стійно пам’ятати про 
тих, хто пройшов 
війну. Оточувати їх 
піклуванням і ува
гою, допомагати їм 
у життєвих справах 
— це моральний 
обов’язок органів 
влади, всіх громадян. 
Це — закон нашого 
життя.

Л. І. БРЕЖНЄВ.

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

В дорозі - 
червоні 
вершники

НОВОМИРГОРОД. Склада
ючи рапорт ветеранам вій
ни. молодий механізатор 
колгоспу «Прогрес» Андрій 
Микитеико сказав:

— На френт пішло 277 
жителів Турії і лише 38 із 
них вернулося до рідного 
дому. В дні Вахти пам’яті 
ми працювати за кожного з 
полеглих героїв. Найвища 
напруга була на буряковому 
полі. Наш ланковий Віктор 
Рудь на сівбі цукристих що
дня виконував дві норми. 
Два агрегати на 109-гсктар- 
ній площі мали працювати 
чотири дні, а ми закінчили 
сівбу на третій день по обі
ді-

ЗНАМ’ЯНКА. В цехах ло
комотивного депо влаштова
но зустрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни 
І. Г. Краєвським, С. М. Чор
ним, О. А. Могильним. А по
тім комсомольці відвідали 
колишніх робітників ' депо, 
які нині на пенсії. їм, ко
лишнім фронтовикам, несли 
квіти, пам'ятні подарунки, 
йшли до них. щоб подякува
ти за ратний подвиг. Ма
шиністи, їхні помічники, 
нетрі па-ударному працюва
ли в день ленінського су- 
ботпика, не знизили робочої 
напруги впродовж усієї Вах
ти пам’яті.

КІРОВОГРАД, у клубі бу
дівельників комбінату «Кіро- 
воградважбуд!> відбувся те
матичний’вечір -;Слава вам, 
визволителі!». Юнаки і дів
чата запросили на нього 
учасників Сталіяградської 
битви, оборони Москви, Ле
нінграда і Севастополя, тих. 
хто з боями пройшов до 
Берліна. Культармійці адре
сували колишнім фронтови
кам пісні про Батьківщину, 
про подвиг радянського вої- 
на-визволителя.

ОНУФРІЇВНА. Вчора тут 
стартував традиційний ав- 
томотопробіг, присвячений 
Дню Перемоги, його марш
рут: Онуфріївна — По
лівка — Млинок — Деріївна
— Куцеволівка — Успенка
— Павлиш. У складі агітва
гону — 25 кращих молодих 
виробничників району, чоти
ри школярі — відмінник« 
навчання. На останньо?^ 
відрізку маршруту (в Пав- 
лиші) до учасників пробігу
приєдналися 
і вершники, 
комсомольці 
ветеранами

велосипедисти
В усіх селах 
зустрілися з 

війни, поклали
роїв.
квіти до могил полеглих ге

У розпалі сівба кукуруд- 
зп. 1 тут молоді скажуть 
своє вагоме слово. Недавно 
з колгоспу «Україна» пас 
повідомили: ударними тем
пами працюють у полі меха
нізатори комсомольсько-мо
лодіжної механізованої лан
ки В. Ш.іякова. За останні 
чотири дні хлопці засіяли 
кукурудзою 100 гскіарів.

В. БУРЯК.
Новомиргородський 

район.

Комсомол ьці— 
попереду

Ще донедавна Петро Попі- 
щун, передовий механізатор 
колгоспу «Зоря комунізму»,

лише час від часу «йшов на 
рекорди». Старанно готував
ся до дня ударної роботи, 
прагнув усе передбачити — 
і щоразу добиБався рекорд
ного виробітку.

Стазши на Вахту пам’яті, 
комсомолець вирішив зро
бити рекорд нормою. Чітка 
організація праці, раціональ
не використання ножної ро
бочої хвилини дають йому 
змогу щодня перевиконува
ти змінні завдання на 15 — 
20 процентів. Він першим у 
господарстві закінчив об
робну гербіцидами посЇЕів 
буряків.

Під час Вахти пам’яті най
кращих показників у праці 
добивається також механіза
тор колгоспу «Іскра» Петро 
Жаботинський. За нільна 
днів він засіяв кукурудзою 
75 гентарів.

В. ГРЕБІННИК.
Олександрівський район.
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ВИВЧАЄМО МАТЕРІАЛИ XXVI З'ЇЗДУ КПРС

Іван Іванович Шзидаяенко — вчиїель Бзлахів- 
ської восьмирічної школи. Він же — один із кра
щих пропагандистів Летрівського району. Доби
вається високої ефективності політичної освіти 
молоді, тісно пов’язуючи вивчення теоретичного 
кургу з виробничими справами своїх слухачів.

Нинішнього року Іван Іванович — керівник 
гуртка «Молоді про партію», створеного на між
колгоспному комбікормовому заводі. Слухачі по- 
літгуртка — молоді робітники, водії автомашин, 
працівники бухгалтерії підприємства. Кожен із 
них — передовик виробництва, ударник комуніс
тичної праці, активіст громадського життя, не 
раз виступав у трудових колективах з реферата
ми.

Для поширення додвіду організації вивчення 
матеріалів XXVI з'їзду КПРС на базі цього гуртка 
проведено відкрите заняття, на якому були при
сутні комсомольські пропагандисти районного 
центру, члени методичної ради райкому комсо
молу, керівники і спеціалісти підприємстза.

/

репортаж з відкритого заняття гуртка КОАІСОМОЛЬСЬКОЇ ПОЛІТОСВІТИ

об’ємною: 
політика

Тема була 
' «Економічна

КГЗРС у період розвинуто
го соціалізму». Наголосив
ши, ідо нею відкризається 
вивчення внутріполітичних 
питань розвитку нашого 
суспільстза, керівник гурт
ка запропонував слухачам

ДО ПІДСУМКІВ 
ЗВІТІВ І ВИБОРІВ 
У ШКІЛЬНОМУ 
КОМСОМОЛІ

\

Так уже повелося: що
весни, наприкінці навчаль
ного року, шкільна комсо
молі« підбиває підсумки 
зробленого, намічає орієн
тири на завтра. Цікаво, 
по-діловому пройшли го
ловні збори року в кожній 
школі нашої області іі ни
нішнього року. До них го
тувалися як до свята, як 
до важливої і принципової 
розмови про все, чим жи
вуть юнаки і дівчата сьо
годні, про те, як зробити 
шкільне життя насиченим 
корисними справами. І, га
даю, старшокласники до
сяглії поставленої перед 
собою мети.

На зборах народилося 
стільки цінних починів, іні
ціатив, виникло стільки 
нових ідей, пропозицій! 
Повністю перерахувати до 
Фонду миру гроті, зароб
лені під час майбутньої 
п’ятої, трудової чверті, — 
так вирішили хлопці і дів
чата з десятирічки № 27 
м. Кіровограда. Комсо
мольці Федірківської вось
мирічної школи Світловод- 
ського району направ
лять свій літній заробіток 
на будівництво пам’ятника 
односельчанам, що загину
ли в роки Великої Вітчиз
няної війни. А спілчани Кі- 
ровської восьмирічки Кі
ровоградського району не
забаром стануть господа
рями нового Палацу піоне
рів, на спорудження яко
го воші віддали певну 
грошову суму, зароблену 
власними руками.

«Урожаю-81 — комсо- 

провести співбесіду 
двох основних 
«Основні підсумки 
мічного розвитку СРСР у 
70-і роки і десятій п’яти
річці» та «Актуальні на
родногосподарські проб
леми 80-х років і одинад
цятої п’ятирічки».

3 
питань: 
аконо-

г_—

польську турботу!» — та
ка ініціатива народилася у 
дев’ятикласників ГІанчів- 
ської, Мартопіської, Кані- 
зької шкіл Новомиргород- 
ського району. Па зборах 
вони ухвалили: «Не від
ставатимемо від старших, 
допоможемо рідним госпо
дарствам у' 
жнивну пору», 
старшокласників 
ватнмуть улітку' 

напружену 
Багато 
працю- 

помічии-

я кос

і «5»,

Тож

камк комбайнерів, тракто
ристів, у складі сімейних 
екіпажів.

У шкільному житті існує 
так званий показник
ті знань — скільки учнів 
навчається на «4» 
скільки трієчників. Звичай
но, навчання — головне 
завдання учнів. Але не 
менш важливим є й кое
фіцієнт якості активності, 
вміння жити і працювати 
в колективі, зіддавати се
бе спільній справі.
тільки схвалення заслуго
вує те, що комсомольці се
редніх шкіл №№ 1 і 2
м. ІІовомиргорода виріши
ли заготовити влітку по 
одній тонні різнотрав’я 
для громадської худоби: 
що юні жителі села Родни- 
ківкн Олексаидрівського 
району візьмуться за заго
тівлю гіллячкового корму: 
що професії своїх батьків 
вирішили вибрати багато 
десятикласників Добропа- 
діївської та Корнстівської 
десятирічок Олександрій
ського району.

Високий патріотизм, лю
бов до рідного краю, бо
ротьба за тс, щоб місто, 
село, вулиця були краси
вішими, привітнішими, 
притаманні всім школярам 
Кіровоградщіїнн. Тут хоті
лося б згадати учнів се
редньої школи № З 
м. Свіглозодська, які, дба
ючи про благоустрій рід
ного міста, виступили з 
ініціативою «Від зразково-

1

І. І. Швиданенко звер
нув увагу присутніх на те, 
що вихідним пунктом пар
тійного підходу до еконо
міки була і є незмінна зн- 
мога — все в ім’я людини, 
все для блага людини. 

.Зробивши такий коротень
кий вступ до заняття, про
пагандист увімкнув магні
тофон із записом на плівці 
доповіді Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєва на XXVI з’їзді 
КПРС. Слова керівника Ко
муністичної партії Радян
ського Союзу про розви
ток і вдосконалення агро
промислового комплексу, 
про віддачу капіталовкла
день стали стрижнем, ос- 
новим напрямом занять.

Комсомолка 
мова, депутат 
Ради народних 
І. Коваленко, 
В. Кобзар — усі, 
ступав, говорили про ве
ликі зміни в економічно
му розвитку країни, рес
публіки, їхнього селища і 
заводу.

В. Макси- 
селищної 
депутаті* 
інженер 
хто зи-

го класу — до зразкової 
школи, від зразкової шко
ли — до зразкового мікро
району». ІОїШХ світловод- 
ців уже підтримали учні 
Новоархангельського ра
йону.

Радує й те, що розмова 
на багатьох звітно-вибор
них зборах вийшла ціка
вою, у виступах комсо
мольців прозвучали глибо
кий аналіз стану справ в 

організації, гостра, об'єк
тивна критика і самокри
тика. На такому високому 
рівні пройшли збори в 
школа х Олекса ндрівсі.кого, 
Олександрійського, Гайво- 
ронського, Кіровоградсь
кого, Ві.іьшаиського райо
нів.

І прикро, що деяка час
тина хлопців і дівчат з 
восьмирічних шкіл Бобри- 
пецького, Світловодсько- 
го, Добровеличківського 
районів не з'явилася па 
збори. Малоактивними бу
ли під час звітів і виборів 
старшокласники Онуфрі- 
ївського, Новгородківсько- 
го, Маловисківського ра
йонів. Комітетам комсомо
лу, очевидно, треба сер
йозніше ставитись до під
готовки і проведення ЦІЄЇ 
важливої кампанії, та й 
взагалі подбати про підви
щення активності комсо
мольських осередків.

Звіти і виборг. закінчено. 
568 секретарів первинних, 
2 тисячі ватажків класних 
комсомольських організа
цій, 159 групкомсоргів — 
така армія шкільних ком
сомольських активістів 
приступила до роботи.

Тож успіхів тобі, шкіль
на комсомолів!

3. КАДУК, 
Відділомзавідуюча 

студентської, шкільної 
молоді та 
обкому ЛКСМУ.

піонері«

підпри- 
активну

Реконструкція 
Емства, з якій 
участь брали комсомольці, 
констатували слухачі, дала 
змогу збільшити вироб
ництво комбікормів з 50 
до 200 тонн на добу. Торік 
його виробництво доведе
но до 15 тисяч 700 тонн, 
що майже в чотири рази 
більше, ніж 1976 року.

Розповідь кожного слу
хача глибоко аналізував і 
узагальнював пропаган
дист. Червоною ниткою 
проходила на занятті дум
ка: в розв’язанні важли
вих завдань тваринництва, 
які намітив з’їзд на п'яти
річку, чи не найважливіша 
роль належить кормоии- 
робництау, складовою 
частиною якого « і їхнє 
підприємство.

Змістовними були вис
тупи слухачіз — секрета
ря комсомольської орга
нізації Н. Полюшкевич та 
робітника І. Узлова. Кож
не теоретичне положення 
вивченої теми вміло по
в'язували з конкретними

ЗВІТИ І ВИБОРИ 
У ПІОНЕРСЬКИХ 
ДРУЖИНАХ

ТАКНИ
ПІОНЕРСЬКИЙ

Скільки нових справ 
почала червоногалстучиа 
юнь у новій піонерській 
п’ятирічці! А визначала і 
затверджувала плани дій 
під час звітно-виборних 
зборів у своїх піонерсь
ких дружинах.

Не забувають 
міпь хлопчики 
з Тсрговнцької 
річкн про 
сБАМу 
мости», 
місяці вони зібрали по
над десять тонн метало
лому. Заготовляють 
вторсировину й піонери 
І аннівської восьмирічної 
школи. Вони вже зібрали 
850 кілограмів макулату
ри і ганчір'я. А ще га.ч- 
півські школярі включи
лися в операцію^«Радість 
— людям». Недавно у 
своєму рідному селі вони 
посадили 450 саджанців 
верби.

Звіти і вибори в піо
нерських дружинах три
ваю! і,. І ца кожних збо
рах юних ленінців народ
жуються нові ідеї, про
позиції, ДІТИ вирішують 
серйозні питання свого 
шкільного життя. Такий 
уже невгамовний народ, 
оці піонери!

ні на 
і дівчатка 

дссяги- 
оиерацію 

піонерські 
За останні два

Л. П'ЯНИЧУК, 
секретар — завідую
ча відділом учнів
ської молоді Ново- 
архангельського рай
кому комсомолу. 

завданнями свого колек
тиву. Не обминали й не
доліків у роботі, пропону
вали шляхи їх подолання. 
Так, зокрема, слухачі по
рушили питання про збіль
шення місткості складсь
ких приміщень, про необ
хідність будівництва цеху 
брикетування соломи.

І ось уже директор за
воду О. Г. Болгарин, за
прошений на заняття, зму
шений відповідати на по- 
стазлені запитання...

виконання виробничого 
плану, особиста відпові
дальність і дисциплінова
ність, шляхи підвищення 
добробуту робітників за
воду — багато злободен
них, важливих питань об
говорено на занятті. Вміло 
використовувались наоч
ність, цифрові показчики, 
магнітофонні записи ви
ступів делегатів XXVI з'їз
ду КПРС.

Заняття ще раз засвідчи
ло, що молоді трудівники 
знають перспективу сво
го зростання, чітко уявля
ють рубежі, на які необ
хідно їм вийти 
п’ятирічці. Вони 
бажання самовіддано пра
цювати, 
життя 
партії.

з новій 
сповнені

щоб втілювати в 
всі накреслення

І, ЛЕ8ЧЕНКО.

Патрізський район.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ..,

ТАЛОНИ
І КІЛОГРАМИ
Шановна редакцієї я чув, [ 

що в Кіровограді є пункт по І 
прийманню макулатури. Але В 
де він знаходиться і які кни- | 
ги туди можна здавати, я н» 
знаю.

Підкажіть адоесу цього 
пункту.

Т. КУЛИНИЧ.

м. Кірозоград.

Наш ларьок приймає те 
що вже непридатне для ко
ристування. Маються на 
увазі зношений одяг, старі 
журнали, газети, зошити (у 
загальних коленкорові об
кладинки треба зірвати), 
обгортковий папір, упаковка 
для взуття тощо.

Для того щоб отримати 
закритий талон на придбан
ня книги, потрібно здати не 
менше 20 кілограмів макула
тури або 10 кілограмів ган
чір'я.

Паш приймальний пункт 
знаходиться в Кіровограді 
по вулиці Карпа ‘Лібкнехта 
76. Працюємо мц з 9 по 16 
годину, без обідньої перер
ви. Вихідні дні — понеділок 
і вівторок.

А. ІВАНОВА,
приймальниці пункту.

НА РУБЕЖІ 
СОЦЗМАГАННЯ

старт
26760b надпланових топи 

важливих народиогосподап 
ських вантажів перевіз ин ,і 
комсомольсько - молодіжний 
колектив вантажної-елек-. 
возної колони імені ЬО-ПІЧЧЯ 
ЛКСМ України Зчам-янсы." 
го локомотивного депо Кпім 
цього, зекономив ЧЧ.мк ц 
електроенергії — 1147.fi І(1 
ловат-годнни. Успіхи ці 
кономірні, бо основу їх за 
кладено ще в десятці п'яти’ 
річці, коли колектив не раз 
ВИХОДИВ перемоящем у СО 
ціалістинному змаганні.

Керівник КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНОЇ КОЛОНИ с. Пуга 
ясв та секретар комсомол/. 
ської організації в. Литая- 
нов постійио націлюють «о 
лодь на пошуки резервів 
Зменшити щтостої вагонів 
під вантаженням, збі.ь.шнті 
гагу состава, його Ш8ид- 
кість, економити електро 
енергію — ось питания на 
ЯКИХ зосереджено ГОЛОВНУ 
увагу.

Щоб розв’язати їх, потри, 
но весь час поповнювати 
теоретичні знання, наполс< 
лнзо оволодівати практ.^ 
ними навиками. Тож- кожен 
із 60 комсомольців не лиша- 

• ється осторонь, прагне як. 
найраціональніше викори
стовувати доручену техніку.

За успіхи, досягнуті у 
праці, комсомол ьсько-моло- 
дійсному колективові імені 
60-річчя ЛКСМ України вре
чено перехідний Червоний 
прапор обкому комсомолу, 
його нагороджено почесною 
Грамотою ЦК ВЛКСМ. Моло
ді залізничники взяли на
дійний старт у першому ро, 
ЦІ одинадцятої п'ятирічки.

О. ВПЧІНКІН.

Бригада слюсарів-снла- 
дальників цеху № 3 Кірово
градського заводу радіовн- 
робів, якою керує комсомол
ка Любов Твердоступ (на 
фото), йде в авангарді соціа
лістичного змагання за ус
пішне виконання рішень 
XXVI з'їзду КПРС.

Фото е. гриба;
* « *. . '■ , . -І І

До фонду 
миру

За підсумками першого 
кварталу першість у соціа
лістичному змаганні серед 
підприємств легкої промис
ловості області вибороло Кі
ровоградське виробниче 
швейне об’єднання. Ного за
несено на обласну Дошку 
пошани. •

Нещодавно комсомольці 
зміни <іА> цеху № 2 висту
пили з ініціативою — кош
ти. які буде зароблено 1 
Червня, перерахувати Д° 
Фонду миру. їх підтримали 
комсомольці цехів №№ 1 1 »•

Кілька слів про ініціато
рів. 90 процентів робітни
ків цеху — ударники кому
ністичної праці. Колектив 
уже давно працює бел від
стаючих. 40 комсомольці?, 
яких очолює секретар Цехо
вої комсомольської організа
ції ЪльГа Гоменюк, 
завдання виконують на 1-о 
—130 процентів.

В. ТКАЧЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу Кіровоградсь
кого виробничого
швейного об’єднання.

1147.fi
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З едмор.—' . ..........

ДО ОТЧОТ СЛАВИ

З ім’ям
мого
комсорга

До нього я придивля
юсь уже давно. Дуже ці
кавий цей Григорій Дро
бот. Працював помічни
ком лаборанта на цукро
заводі. А потім прийшов 
у райком ДТСААФ і ска-
зав*

— Мені ж в армію не
забаром іти. А спеціаль
ності не маю.

І ми послали цього 
комсомольця на курси 
шоферів. Учився він у 
дтсаафівській школі 
сумлінно. Був першим 
серед тих, хто готувався 
скласти залік із фізичної 
підготовки. Григорій 
добре стрибав, бігав, 
стріляв з гвинтівки та 
карабіна. Та найкра
щий показник був у ньо
го на майданчику, де

КЛУБ 
ВІЙСЬКОВО- 
ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ

курсанти метали грана
ту. Ось уже й норматив 
комплексу ГГЮ виконав 
Дробот, став розрядни
ком. Але тренуватись 
продовжував. А з ним і 
його однолітки — Юрій 
Слободенюк, Олександр 
Романюк, Володимир Ве- 
режев.

Приходили на курси 
новачки. Окремі з них 
не зовсім усвідомлюва
ли, що для воїна фізична., 
підготовка має дуже 
важливе значения. Тоді 
Григорій просив мене:

— А ви розкажіть їм 
про ком сор га 1 ваг їа Т и ма 
нова.

І я згадав свого бойо
вого товариша.

То було на околиці 
міста Дебедя. Наш ба
тальйон прорвався на 
його вулиці. Та раптом 
шлях нам заступив ни
щівний вогонь з кулеме
та. Ми зупинялися. Тоді 
комсомолец» Іван Тима
ков звернувся до комбата 
Героя Радянського Сою
зу Григорія Писарева:

— Дозвольте, я про
скочу. Я спробую заглу
шити їх. А не' вернусь, 
то напишіть матері...

Иаш комсорг узяв ав
томат і гранати. По
повз. Коли до кулемета 
було вже метрів 35—40, 
Іван підвівся і кинув од-
ну за одною три гранати. 
Ми пішла в атаку...

А якби Тимаков був 
слабким?

Ні, тут, на стадіоні, 
гранату треба кинути за 
шістдесятиметрову від
мітку...

Курсанти вислухали 
мене 1 відповіли:

-- Ми ще иотреиус-
мось. Ми теж зуміємо 
так, як Дробот 1 Тима
ков.

Склали вони всі залі
ки, екзамени. І повели
ми їх у військкомат. 
за ник ручався: такі 
хлопці не підведуть. Бо 
міцні воші духом 1 ті-
лом, бо поклялися бути 
схожими на мого ДОР°‘
того бойового друга Іва* 
на Тимакова.

п. МАТЮШИН, 
інструктор Нозоукра- 
їиського райкому
ДТСААФ, ветеран
Великої ВІТЧИЗНЯНОЇ 

війни.

1.

«Кому на війні ке бу
ло страшно? Різні люди. 
Різні ситуації. Але най
тяжчі хвилини війни, — 
розповідає колишній ко
мандир відділення зв’яз
ківців Олександр Мико
лайович Будянський, — 
це коли в тиші, що на
стала після запеклого 
бою, раптом відбуваєть
ся несподіване...»

... Ще стигнуть жерла 
гармат, мінометів, іще не 
всім пораненим подано 
допомогу, а вже відсту
пає сильне нервове напру
ження, вже приходить до 
тебе мирний настрій, 
перші мирні думки... Та 
раптом...

Так сталося під Ново- 
град-Волинським. Сер
жант Будянський із трьо
ма солдатам» змонтував 
після бою дроти польово
го телефонного зв’язку. 
Залишилося домотати 
дві котушки — і наздога
няй своїх. Аж раптом па 
шляху з’явилося вісім 
фашистських танків, що 
зовсім незрозуміло яким 
чином потрапили в наш 
тил. Що можуть зробити 
проти них четверо? Воші 
ж не бронебійники, а 
звичайні зв’язківці. Зай
няли кругову оборону, 
зв’язалися з командуван
ням. До підходу танка 
(а так сталося, що в ра- 

йоігічіодій зостався лише 
один радянський танк) 
тримали оборону. Добра 
допомога прибула. Чоти
ри ворожих чудовиська 
було підбито, решта по
вернула назад.

...Під Лабунню Хмель-

НА КІРОВОГРАД
СЬКОМУ ПІДПРИЄМ
СТВІ «ПОБУТРАДЇО- 
ТЕХНІКА» ПРАЦЮЄ 
БАГАТО УЧАСНИКІВ 
ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯ
НОЇ вшни. ці 
скромні люди 
ТРУДЯТЬСЯ ТАК, як 
І ВОЮВАЛИ, — ВІД 
МІННО.
нііцької області відділен
ня дістало завдання — 
встановити зв’язок че
рез прострілювану місце
вість.

Ніч. Перед очима пунк
тир» трасуючих куль. 
Методично ворог випус^ 
кае їх — чергу за чер
гою. Вгору — вниз. Від
чуття суцільної вогневої 
завіси — від землі до 
неба. Через неї не пере
летіти, не переповзти. А 
треба пройти з котушка
ми. Прислухався сер
жант — і зрозумів, що 
черги випускаються з 
точним інтервалом. Ніби 
не людпна за кулеметом, 
а робот.. Під час такого 
інтервалу можна пере
бігти небезпечне місце. І 
сержант пройшов, і люди 
лишилися цілими й живи
ми. Завдання було вико
нано в строк.

2.
У перші дні війни Са

ша, працюючи бухгалте
ром, разів десять відві
дала райком комсомолу, 
військкомат. Просила, 
щоб узяли санітаркою в 
госпіталь. Ллє у військ
коматі розсудили інак
ше — направили бухгал
тера служити в польову 
пошту.

— Чим займалася на 
ренті? —. перепитує

Олександра Омелянівна 
Пирогова. — Сортузала 
листи.

Після такої відповіді 
уявлення відразу малює 
ідилічну картину: кімна
та, заповнена світлом, на 
підвіконнях — квіти, а 
за довгим столом милі 
дівчата конверти розби
рають.

Не було ані кімнати, 
ані квітів, ані столів, ані 
конвертів. Адже пошта 
польова. Був кінний фур
гончик, у який впрягали 
двох коней. У фургончи
ку перевозили пошту. 
Всяке було. Попадав 
фургончик і під бомби, і 
під обстріл. Кінь — мі
шень велика, таарииа 
ляклива. Та й ке доводи
лося в довоєнному жит
ті дівчині з кіньми маги 
справу. А треба було і 
розлючених, здиблених 
коней зупинити, і вбитих 
випрягати, під вогнем 
заміну їм шукати. Все 
робила, міцно зціпивши 
зуби, стримуючи сльози.

А якось цілий день 
проплакала. Та і як було 
ті сльози стримати? 
Вранці снарядом розби
ло фургон. Зібрала вона 
на дорозі, в кюветі, лке- 
т и-трикутиичкн. Осторонь 
на землі розстелила бре
зент, на якому й розсор
тувала пошту. Десять 
відправлень було адресо
вано солдатам найближ
чого підрозділу. Але вру
чити їх адресатам уже 
не довелося. Всі десять 
загинули того ранку...

Г. ДАШЕЗСЬКИИ.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ...

Перший 
пам’ятник

Так, саме йому, гене
рал-майорові І. В. Панфи
лову, було сооружено 
перший пам’ятник в СРСР, 
що встановлений на честь 
героя Великої Вітчизняної 
війни. Відкрито його з 
місті Фрунзе 1942 року, де 
служив раніше полково
дець-

Іван Васильович Панфи
лов командував 316-х* 
стрілецькою дивізією, яка 
17 діб стримувала фа
шистські полчища, що про
ривалися до Москви. Про 
легендарний подвиг пан- 
філовцїв знає весь світ.

Соромавосьммрі ч н и й 
комдив загинув смертю 
героя 13 листопада 1941 
року. Родом він із села 
Петрозського Саратовсь
кої губернії. А пам ятник 
йому встановлено на вході 
з центральний парк
м. Фрунзе, що носить йо
го ім’я. Перший пам’ят
ник героєві Великої Віт
чизняної.

Паліям війни цю дату слід добряче лам
Мал. 8, ПЕТРЕНКА. 

(Фотохроніка РАТАУ).
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На знімку: О. П. 
ОСАДЧИЙ.

залізничника

НА УРОК МУЖНОСТІ
У БІЙ ВЕЛИ КОМУНІСТИ

Грудневого дня 1936 
року а кабінет командую
чого . Київським військо
вим округом командарма 
1 рангу К Є. Якіра вві
йшов льотчик.

— Командир ескадрильї 
винищувачів Осадчий! 
Прибув за вашим нака
зом'!

Командарм пішов йому 
назустріч, простягнув ру
ку:

—Здрастуйте, товаришу 
Осадчий! Заше прохання 
задоволено —- виїзд з Іс
панію дозволено. Готові а 
дорогу»

—• Готовий, тозаришу ко
мандарм!

— Комбриг Бахрушин 
рекомендує вас як досвід
ченого льотчика і вольо
вого командира. Таким 
же будьте й там. Бажаю 
успіху...

Його найкращий това
риш Іван Тарасенко за
кінчував курси авіатехні
ків.

— Давай і ти, Сашко, в 
авіацію. Разом будемо 
служити, щоб літати і не 
розлучатися.

А Сашко Осадчий аж 
образився на товариша. 
Куди йому з авіацію, ко
ли он двічі вступав до 
Конотопського училища 
паровозних машиністів, та 
не склав вступних іспитів. 
Батько не на жарт розгні
вався, бо таки мріяз бачи
ти сина своїм продовжу
вачем. Машиністом тру
дився ще з Знам’янсько- 
му паровозному депо, 
згодом на залізничній 
станції Київ-ІІ стаз водити 
потужні машини. Яка там 
авіація!

А Ізан усе наполягав: 
«Спробуй лишень, перевір 
себе».

Спробузаз, і таки прий
няли на навчання до Ле
нінградської школи льот
чиків. Практичних навиків 
набувзз у Борисоглєбсько- 
му училищі — славився 
прицільною стрільбою і 
відмінною технікою піло
тування, Службу проходив 
у Київській азіабригаді.

* + *
Тепер ось їде воювати 

з фашистами, що пішли 
проти Іспанської республі
ки. Аеродром Алькала. 
Тут базувалась інтернаціо
нальна авіаескадрилья ви
нищувачів, командиром 
якої він стаз. Літали на 
1-15, або «чатос» («кирпа
тий»), як його прозвали іс
панці, Перший бій — пер
ша перемога.. Під час бо
йового вильоту на південь 
від Мадріда збив двомо
торного «дороньє». Виліт 
за вилэотом. Пам’ятний 
бій у лютому 1937 року. 
Проти 15 наших «чатосіз» 
діяли майже вдвоє більше 
«фіатіз», і «хейнкелів». Ко- 
меск повів товаришів в 
атаку. Злагоджені дії пі
лотів, розумна тактика, 
сміливість і бойова май
стерність ' принесли пере
могу і в цьому бою. Було 
збито 3 «фіати» і один 
«хвйнкепь».

Уже згодом дізналися, 
що за нелегким боєм„сто- 
жили сотні мадрідців, ап
лодуючи успіху своїх по
вітряних захисників. Луна
ли вигуки: «Зіва Созєтіко!» 
«Но пасаран!» («Вони не 
пройдуть»). Здружився з 
іспанцями, полюбив їх за 
сміливість і високий пат
ріотизм.

Майже півроку в небі 
Іспанії. 1 ось останній йо
го бій. Машина комеска 
перебувала в ремонті. їа 
хіба міг він лишатися на 
землі, коли його соколи 
летять назустріч смерті?! 
Швидко сів в інший літак 
і намагався наздогнати 
групу. Як з-під землі ви
ринули три «фіати». Один 
ішоз лоб у лоб, але Осад
чий на якусь секунду ви
передив ворога і полоснув 
вогнем кулемета — про- ‘ 
тизник круто падав униз...

Були бої за Мадрід і 
Гвадалахару, були успіхи і 
гіркі втрати, На рахунку 
Осадчого — 257. бойозик 
вильотів, він скинув 
близько 400 авіабомб, 
збив 6 ворожих літаків. 
Там, за Піренеями, в не
легких повітряних сутич
ках, він набув досвіду, ді
став бойовий гарт...

З нагородного листа 
гвардії генерал-майора 
авіації Олександра Пет
ровича Осадчого:

«... Тоз, Осадчий коман
дує гвардійською винищу
вальною авіаційною Дніп
ропетровською Червоно- 
прапорною ордена Богда
на Хмельницького дивізі
єю з серпня 1942 року. 
Дивізією проведено 372 
групових бої, з яких зби
то 896 літаків ворота, під
бито 214 і знищено на 
землі 95. Штурмовими й 
бомбардувальними діями 
знищено і пошкоджено: 
автомашин — до 2500, 
складів з боєприпасами і 
пальним — 25, солдатів і 
офіцерів ворога — до 5 
тисяч... За вміле команду
вання диаізією і особисто 
проявлені бойові успіхи з 
боротьбі з німецько-фа
шистськими загарбниками 
— гідний високого звання 
Героя Радянського Сою
зу...»

Золоту зірку героя йо
му прикріпили вже після 
9 травня 1945 року.

Прослуживши в авіації 
двадцять років, О. П. 
Осадчий 1949 року через 
стан здоров’я вийшов у 
відставку. Та ні дня не був 
баз діла: листування з 
черзоними слідопитами, 
зустрічі з однополчана
ми... Нещодавно а Політ- 
видаві України вийшла 
другим тиражем книга 
«Разом з патріотами Іспа
нії», одним з авторів якої 
є наш земляк, син заліз
ничника із Знам’янки, 
прославлений герой Зели- 
кої Вітчизняної.

1949 року О. ГІ. Осад
чий вступив до лав ленін
ської партії і крізь грізне 
лихоліття гідно проніс 
звання комуніста. Наго
роджений десятьма орде
нами і кількома медаля
ми, серед них є польські 
й чехословацькі — відзна
ки за мужність і героїзм.

О. РЯБОШАПКА, 
краєзнавець.

м. Знам’янка.
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ПОШТА ТРАВНЯ

А У НИХ «БАГАТО 
СОНЦЯ ДОБРА 
і РАДОСТІ»

А УСТАНОВИТИ 
ІМЕНА ЗАГИБЛИХ 
ВОЇНІВ

А ЛЮДИ ЙОГО 
ПАМ’ЯТАЮТЬ

це й написали нам червені 
слідопити ? Молодіжного.

А учасник Великої Вітчиз
няної війни А. А. Шагтсвап 
(село Павлівна Свігловсдсь- 
кого району) розповідає у 
своєму листі про солдатсь
ких удів Я. І. Капленко, 
ф. А. Молоткоєу, що єи*о- 
еусали без своїх чоловіків 
дітей і стали героїнями ти
лу. Андрій Артемович зга
дує про своїх учнів, які ви
йшли на широкі дороги 
життя, підкреслює: «Щасли
ві еони. Бо у наших д те« є 
так багато сонця дебра і 
радості. І нам потрібен 
мир. Думаю про це — і не 
можу не написати щирих 
сл'в подяки нашій рідній 
комуністичній партії, Радян- 
ськсму ур.ЯДОЕІ за те. що 
сени так багато роблять для 
того, аби ставала дедалі

& трАвяя 1981 року,»ЛЯолодв[& комунар“

Біля Вічного вогню. Фото В. ГРИБА.

Піонери і комсомольці 
Молодіжненської середньої 
школи вже давно ведуть по
шук. Вони прагнуть устано
вити імена загиблих воїнів, 
які визволяли волинський 
район від німецько-фашист
ських загарбників, підтри
мують зв’язки з колишніми 
фронтовиками, які живуть 
за сотні кілометрів від їх
нього селища. Члени клубу 
інтернаціональної дружби 
«Глобус» під керівництвом 
учительки В. М. Федоряки 
пишуть нарис про гертв 
1-го танкового батальйону 
110-ї бригади 18-го механі
зованого корпусу, котрі ви
зволяли від ворога міста і 
села Кіровоград.щини. Про

могутнішою наше Батьків
щина, аби ми жили є ми
рі...»

Завітав цими днями до 
редакції колишній фронто
вик із села Василівни. Еоб- 
ринецького району К. П. 
Мірошниченко. Згадував 
Сандомирський плацдарм і 
показав фронтовий зошит зі 
своїми віршами. Віршами 
про жадану перемогу. .

Отримали ми листа з міс
та Гомеля — від кер'.вника 
групи червоних слідопитів 
Є. І. Іванове. Він написав 
про наших земляків. які 
громили ворога на б;ло- 

руській землі, — про Олек
сандра Алексєєнкз із села 
Суходільського Долинськс- 
гс району та Федора Гово
рова із села Підгайців Кіро
воградського району.

Командир кулеметної об
слуги старший сержант 
Алекссснкс відзначився при 
фсрсуеанні Дніпра північні
ше Могильова і річки Бере- 
зіни, що б Мінській області. 
27 червня 1944 року на са
моробному плоту перепра
вився зі своїми бойовими 
товаришами через Дніпро, 
закріпився не березі, зай
нятому ворогом, і кулемет

ним вогнем відбив три 
контратаки фашистів, зни
щив близько 60 ворожих 
солдатів. Бій тривав. Біля 
кулемета зостався сам 
Алексеенко. Майже добу 
бився за плацдарм і знищив 
іще 190 гітлерівців. Комсо
мольцю Олександрові
Алекссєнку присвоїли зван
ня Героя Радянського Сою
зу.

А Федір Говоров зі сво
їм всгнєеим ззеодом пере
правлявся через Дніпро в 
районі села Червоного Ро
га. В бою за розширення 
плацдарму вивів з ладу 

гітлерівську самохідку, од
ну артилерійську і три міно
метні батареї. При цьому 
було вбито 160 ворожих 
Солдатів. А коли фашисти 
майже впритул наблизи
лись до. наших артилерис
тів, старший лейтенант Фе
дір Говоров повів бійціа в 
атаку і загинув у нерівному 
бою. Офіцерові-артилерис- 
тові теж присвоїли звання 
Героя Радянського Союзу.

Є. І. ІЕанов повідомляє, 
що ім’я Федора Говорова 
носять піонерські дружини, 
вулиці сіл і міст Гомельсь
кої області, кого коротку 
біографію опубліковано в 
Білоруській радянській ен
циклопедії.

Юнкери з Комишуватсь- 

кої середньої школи Ново- 
українського району роз
повіли про зустріч із ко
лишньою розвідницею Оле
ною Спиридонівною Грищ
енко і просять розповісти 
про цю мужню жінку на 
сторінках «/Лолодого кому
нара». Олена СпиридонІЕна 
живе в Кіровограді. Наш ко
респондент зустрівся з 
нею. У травневих номерах 
нашої газети- л’.и розповідно 
про її подвиг.

* * *
Листи, листи... Колишні 

ветерани, їхні сини і внуки 
славлять радянського воїна- 
визволителя, який ішов у 
травень 45-го. Люди дяку
ють йо/иу. Люди пам’ята
ють його ім’я...

— “—

ТЕАТРАЛЬНА АФІША

Про
розумне, 
добре, 
вічне...

ЗАВТРА В НАШОМУ

ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ

ПОЧИНАЮТЬ ГАСТРО

ЛЮВАТИ АРТИСТИ ДО

НЕЦЬКОГО ОБЛАСНО

ГО РОСІЙСЬКОГО теат
ру ЮНОГО ГЛЯДАЧА.

За десять років існуван
ня Донецький обласний 
російський театр юного 
глядача гастролював у 
Києві, Мінську, Вслгогра- 

Іді, Керчі та інших містах 
нашої країни. І ось ниніш
нього сезону він завітав 
до Кіровограда.

Що ж покажуть довела- 
нн юним любителям теат
рального мистецтва?

10 травня спектаклем 
В. Кондратьева «Відпустка 
через поранення» відкри
ються гастролі театру в 
вашому місті. Про вірність 
Батьківщині, кгродоєї, 
чесність і кохання йдеться 
в ньому.

Героїчна комедія Е. Ро
стана «Сірано де Берже
рак» — це розповідь про 
справжнього лицаря і пое
та, історія мудра й пов
чальна.

Одвічну проблему бать
ків і їхніх дітей — не цей 
раз у сучасному варіанті 
— зачіпає вистава. «Салют 
динозаврам!», поставлена 
за твором Г. Мамлміа.

І, мабуть, ие.’лае потреби 
ще раз представлят и спек
таклі «Вуркагани» та «Зо
лотий ключик» за відоми
ми творами вашого земля
ка І. Мвкмтенка і велзкого 
російського письменника 
О. Толстого.

Сім вистав привіз на Кі- 
ровоградщину творчій ко
лектив театру, яким керує 
заслужений діяч мистецтв 
УРСР Є. Головатюк. Б них 
зайняті заслужені артисти 
республіки Н. Третяк, 
Г. Кадвков, артисти Т. Ко
това. Є. За:<арсва, С. Бах- 
мут, Є. Шульга, Д. Ва
сильченко, І. Низовий, 
С. Банников та інші.

Гастролі триватимуть з 
10 по 29 травня. За цей час 
театральні вистзеи доне

ччан подивляться, крім кі- 
ровоградііів, жителі Олек
сандрії, Світлоьсдська, 
Знам’янки, Маловисківсь- 
кого, Новоукраїнсьхого, 
Бобрипецького та інших 
районів області.

Початок вистав в облас
ному театрі імені М. Л. 
Кропийкндького: денних— 
о ІО і 14 годині, вечірніх 
для школярів — о 18, для 
дорослих — о 1<9 годині 
ЗО хвилин щодня.

Донецький обласний ро
сійський театр юного гля
дача приїжджає до нашо
го міста вперше, але, ду
мається, не востаннє. Тож 
побажаємо ного акторсь
кому колективові цікавих 
зустрічей, нових друзів і 
прихильників з-п оміж те
атралів нашого міста і об
ласті, творчих пошуків і 
злетів до вершин майстер
ності.

Кіноекран травня
День Перемоги... Гірноту 

поразок у перші дні еійни 
і радість переможних са
лютів, мужність солдатів і 
безприкладний героїзм 
партизанів, самовідданість 
трудівників тилу — все 
вміщають у собі ці два 
слова.

Нинішнього року е кіно
театрах республіки відбу
деться прем’єра нового 
двосерійного фільму «ВіД 
БУГУ ДО ВІСПИ», ЩО його 
поставне на кіностудії 
імені О. П. Довженка кіно
режисер народний артист 
СРСР Т. Б, Левчук. Карти
на розповідає про визво
лення Радянської України 
від фашистських загарбни
ків, про братерську допо
могу поневоленим народам 
Європи. Зйомки вражають 
масштабністю, філософсь
ким осмисленням подій Ве
ликої Вітчизняної.
Буде продемонстровано 
найкращі твори наших кі- 
номитиів: «ДУМА ПРО
КОВПАКА», ^НАЙДОРОЖ
ЧЕ», «ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯ
НА», «ЧЕТВЕРТА ВИСОТА» 
«ВОГОНЬ КРАСНОДОНА»’ 
«АТИ-БАТИ. ЙШЛИ СОЛДА
ТИ...». «ЗАГІН ОСОБЛИВО
ГО ПРИЗНАЧЕННЯ».

Тематичні покази філь
мів, присвячені Дню Пере
моги, не ебмежуватнмуть-

ся лише демонструванням 
їх, а обов’язково передба
чають зустрічі глядачів з 
ветеранами Великої Вітчиз
няної.

Багатим 1 різноманітним 
буде репертуар для дітей 
і юнацтва. З 14 травня поч
неться Всесоюзний тиж
день дитячих та юнацьких 
фільмів, присвячених дню 
народження піонерської 
організації імені В. І. Лені
на, В кінотеатрах області 
під час Тижня йтимуть но
ві картини для дітей і 
юнацтва: «ВАМ І НЕ СНИ
ЛОСЬ», «ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО 
ЗІРОК», «РУКИ ВГОРУ!» 
(кіностудія імені М. Горь
кого), «ПЕТЛЯ ОРІОНА» 
(Одеська кіностудія),
«ВЕРШНИК НА ЗОЛОТО
МУ КОНІ» («Мосфільм»), 
«ОСТАННІ СКАЧКИ» (Юго
славія), «ТРАВА, ЩО РОС
ТЕ ДО НЕБА» (Угорщина), 
«ШМАТОК ХЛІБА» (Індія), 
Повнометражний мульт
фільм «ТАРО — СКН ДРА
КОНА» (Японія) із задово
ленням подивляться не 
тільки діти, підлітки, а й 
дорослі.

Детективний жанр у 
травні представить нова 
стрічна кіностудії імені 
М. Горького — «НІЧНА 
ПРИГОДА», яка розповідає 
про важкі будні міліції. В

ролі головного гесоя — 
слідчого Сергія Мітіна — 
знлося відомий актор Пет
ро Вельяміков.

Ніхто не зостанеться 
байдужим, переглянувши 
нову кінодраму «БАР’ЄР», 
створену радянськими кі
нематографістами разом з 
відомим болгарським кіно
режисером Христо Христо
вим. На XI міжнародному 
кінофестивалі в Москьі 
фільм завоював срібний 
приз. У ньому ЗНЯЛИСЯ 
Інокентій Смонтуновський 
(композитор Антоній) і мо- 
лода болгарська актриса 
Ваня Цветкова, яка стпо- 
рила образ Доротеї, надзви
чайно обдарованої дівчи
ни.

Проблеми морального 
світу сучасника досліджує 
у фільмі «ПОБАЖАЙ МЕНІ 
НЕЛЬОТНОЇ ПОГОДИ»
ризький кінорежисер Ва- 
ріс Брасла. Він продовжує 
тему кохання, людських 
чеснот, порушену ним же 
в попередньому фільмі 
«Весняна путівка». Б ролі 
Маргарити знялася попу
лярнії латиська артистка 
Аквеліна Лівмане. Головну 
чоловічу роль, як і у 
«Весняній путівці»,
В. Брасла доручив Анрісу 
Берзіню.

С. ІЛЛЯШЕНКО,

ФУТБОЛ

«Зірка»—
«Буковина»
0:0

У дев'ятому тур!-першого 
кола чемпіонату країни 
футболу серед клубів другої 
ліги, що проходив у четвер, 
♦ Зіркам на своєму стадіоні 
приймала «Буковину».

На шостій хвилині Ми
хайло Порошин вибиває 
м'яч від своїх воріт на ку
товий. Господарі теж роб
лять натиск. Сміливо І 
впевнено діє Сергій Ралю- 
ченко, але завершити удар 
узяттям воріт йому не вда
ється. Перші сорок п’ять 
хвилин бажаного успіху не 
принесли.

Після перерви футболісти 
сбох команд вели запеклу 
боротьбу за м’яч, здійсню
вали ривки, плели мереживо 
комбінацій і майже не заграв 
жували воротам. А коли ви-: 
никали сприятливі можли- 
весті, гравцям не вистачало 
виконавської майстерності; 
Особливо цс стосується на
ших земляків. У середині 
другої половини гри пішов 
дощ, поле стало мокрим, це 
вплинуло на хід подій нЦ 
футбольному полі. Обереж
ніше поводилися захисні ре
дути. За три хвилини до фі
нальної сирени від поразки 
врятував свою команду голі 
кіпер Валерій Музичук. Вігі
1 був визнаний кращим 
гравцем матчу, по заслузі 
одержав пам'ятний приз К(<! 
ровського райкому комсомол 
лу.

му 
М.

Зірка» виступала в такси 
складі: " ”

Голик,
Хропов, .
ГмеЗенко, Е. Володі»
Рябков), В. Тарасов

Шейбак), В. Самофалов, 
Алексеев (Є. Петрачеи- 

ков), С. Ралюченко.

Музичуі/,
Черненко*,

в.
М. Порошині

Наступний тур — 12 трав
ня. «Зірка» в Херсоні поміг 
ряється силами з місцевим 
«Кристалом».

В. ТВЕРДОСїУШ,

Редактор Б. СТУПАЄ

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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