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ЗІРКИ
НАШИХІРИН

трудящих на Красній

в. & SfäHt* » 
«ИийгН ?«*

В. І. Ленін — засновник преси нового типу. 
Добірку матеріалів, присвячену Дню преси, читайте

учасник свята. Знову звучить над колонами любима народом пісня-сим- вол. піспя-пам’ять:

Субота, ч травня 1985 року

ПЕРШОТРАВНЯ,

Хвилини тиші. Урочистої тиші великого свята. Вони настають на Красній шинці, коли час от-от підведе годинну стрілку Спаської башти до цифри «ІО» 1 . здається, ніби спресовані тепер в єдиній міні день нинішній і день минулий — історія, з якої мч беремо в прийдешнє її штмеркпучі звершення ^■Соціалізм 1 мир — не- ^ЖдІльиі. Таким є головний мотив святкового вбрання Красної площі.Державшій пр а п о р СРСР в обрамленні 15 стягів височить на. флаг- мітоці. Червоні прапори-
У 
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Па трибуні — визначні радянські “воєначальники.Починається святкова демонстрація трудящих.• ЯМ ІІ.Т’.ЦЦ'І ■ й- маЄ дорогих гостей Всі райони столиці д.'ш пет- руюгь сьогодні свою творчу могутність. ОПТИМІЗМ бУДІЕНІШІВ нового світу.
Расцветали яблони и груши,Поплыли туманы над рекой.Выходила па берег Катюша, На высокий берег, па крутой...

символ наших перемог революційних битвах торжество нового світу, трудових звершеннях, жорстоких боях з ворогомза честь і незалежність j£. Батьківщини. < Хай вічно живе в народній пам’яті безприкладний подвиг радянських воїнів, партизанів і підпільників. трудівників тилу, які здобули нсеснітдьо-історичиу перемогу у Великій Вітчизняній війні!» — павпо з цими словами встановлено на площі.Па трибунах — ветерани вартії і праці, фронтовики, передовики і новатори виробництва, представники партійних, радянських і громадських організацій, відомі вчені; діячі літератури і мцете- літна, льотчнки-космонавти СРСР.Тут же — численні зарубіжні гості: на першо травневі торжества в. столицю Країни Рад прибули делегації профспілкового і робітничого руху більш яків ста країн усіх континентів, Всесвітньої федерації профспілок, інших міжнародних організацій, борці за мир і дружбу між народамиПрисутні глави дипломатичних представництв зарубіжних країн, акредн тоншії в СРСРНа Красну площу при- '="< йшли представники допих колективів - реможнів соціалістичного змагання, ветерани Великої Вітчизняної —- фронтовики, трудівники гилуВигуками <_ура!». бурхливими, довго не стихаючими оплесками москвичі 
і гості столиці сердечно вітають керівників Комуністичної партії і Радянської держави. Па центральну трибуну Мавзолею маються : 
Горбачов, Г. А.
В. І. Воротников, 
Гришин, А. А. Громпко, 
Є. К. Лигачов, Г. В. Ро- 

"^иаион, ML І. Рыжков,
М. С. Соломенцев, ML О 
Тихонов. В. М. Чебриков, 
її. Н. Демі’іев. В. І. Дол
гих. В. В. Кузнецов, В. М. 
Нономарьов. С. J1. Соко
лов. І. В. Капітопов. В П. 
Никонов, К. В. Русаков.

тру
пе

) нідні- товариші М. С.
Алієв, 
В. В.

енергією і бадьорістю лине урочиста маршева мелодія над кумачевими шеренгами гвардії праці.Колону Пролетарського району очолюють автоза- водці. «Наш подарунок до XXVII з’їзду партії — 50 дизельних автомобілів ВІ.’Г-І (і9» Пов’язаньІ. О. Лихачева написаний на транспаранті.ГІОЧуїТЯ ВИСОКОЇ І'.ІДІЮ відальності за результати спільної прані завжди було властиве кращим пред ставникам робітничого класу Країни Рад. Тепер ообливо важливо, щоб воно визначало життєву позицію кожного з пас.Йдуть ткачі «Трьох- горки» - надійного бас тіону повсталої Прєсні. Тут від покоління до покоління передають славні революційні, бонові і трудові традиціїМ. О. Марно єн нова з тих, хто перші уроки ро біти іщої майстерності.громадянськості брав у учасників боїв з царизмом. І така вже історична логіка нашого життя: то були уроки стахановсько- то ставлення до праці. їх неоціненний досвід Марія Олексіївна бережно про несла через усе життя, щедро ділячись ним.З важливими новинами вийшли па демонстрацію верстатобудівники. • Воші освоїли масовий і високопродуктивних статів з числовим грамним управлінням, недавно мушках почало працювати на п’ятирічку єдине в країні виробництво. яке діє за гак званою безлюдною технологією. Тут ирис тупили до серійного виготов лешія промислових роботів.Па площі московської фабрики коммуна». Вона потопає в білій піні яблуневого цвіту.Колектив підприємства — колектив - новатор. У корпусах фабрики жувалось багато иань. які ставали надбанням усієї галузі В тісному контакті з ученими .виробничники постійно ведуть пошук резервів, розв’язують СКЛЯНІЇ! проблеми технічного прогресу.Мелодія — дзвінкий

рядок ІЗ 30- заводу імені

випуск вер нро- А в Нових Черьо

— емблема взуттєвої « Парижская
зарод, почи- потім

Одним поетичним, пісенним ім’ям — Катюша назвали в нашій країні грізну зброю перемоги і талісман наступного ХП Всесвітнього фестивалю молоді і студентів у Москві.П’яти колірними феспі вальними ромашками спалахує площа. Немов пета в мініатюрі: юнаки і дівчата в : вих націоїіальїшх і мах усіх континентів Різними мовами сьандуюіі вихованці У.чіш решету дружби народів імені 11а- тріса Лулгумби з девізу форуму

і нла- 
йдуть 

ясі.-ра- 
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слова юних: «Антиімперіалістична <-о- лідарійсті.! Мир! Дружба!»В яскраве свято ноно .тіші’я, якому належнії, майбутнє планети. виллється зустріч У M-jCKni Bona буде і бойовим ор лядом прогресивної юно сті, високою трибуною, якої молодь заявить про свою рішимість, згуртувавшись. прігмпожити зусилля в боротьбі за благородні ідеали людства - мир. демократію, слііі.-ілі, шііі прогресСерёд почесних гостей торжества — члени носі іііної комісії Міжнародного ііідгатовчого комітету фестивалю. Вони з різ них куточків землі, але об’єднує їх спіліше праг- ііе.шія — зроби і її все для УСПІШНОГО ПРОВІ'ЩЧИІЯ московського с.вита юності, однієї з найважливіших подій у рамі,-ах оголошеного ООН мій. народного року молоді— Хай міцніє союз сві тового соціалізму, міжнародного пролетаріату і національно визвольного руху! звучнії, над площею ЗаКлнк ЦК КПРССили миру, соціальної справедлнвосі і, • сили соціалізму непереможні? Пройшовши урочистим походом по Красній площі, москвичі виявили не похитне прагнення — разом з партією, під її мудрим керівництвом розв’язувати складні творчі зав давня. ■ примножувати вклад у торжество наіі- справедлнвішого порядку на землі — справи комунізму

з

моря щеіо дає •ЦІЮ
11 енадовго розстає- мн з Красною пло Першотравень нерс- святкову естафету Великої Перемоги.

(ТАРС).

Під прапором миру і праці
ПЕРШОТРАВНЕВА ДЕМОНСТРАЦІЯ В КИЄВІСвіжа зелень і яскра вий кумач - барви весни і першот ранцевого свята безроздільно панують у містах і селах республіки. Народ України, як і всі радянські люди, зустрічає День міжнародної солі» дарності трудящих з хо рошим настроєм, націленістю на нові масштабні діла, з твердою впевненістю в майбутньому. Па підприємствах і будовах, у колгоспах і радгоспах', наукових установах — скрізь відчуваються віднесення, викликане рішеннями березневого і квітневого (1985 р.) Пленумів ЦК’ К1ІРС, одностайне прагнення втілити в житія нлапії партії, гідно зустріті! XXVII з’їзд КІІРС.ІІНПІІІШЄ свято осяяне світлом наступного 40 річ чя Великої Перемоги. Сьогодні ми з особливою силою відчуваємо нероздільність високих і прекрасних нопять, СИМВОЛОМ ЯКИХ • мир і жава, слова наш народ, па.своїх плечах тягар ие- бувалої в історії війни, йдуть в авангарді сил, що

є Першотравень, праця. Наша дер яка накреслила ці па своєму прапорі, котрий виніс

.твердо і послідовно висту- ті хвилини Початку де- чають протії безрозсудних мопстрації. На цс-итраль- нланів - імперіалізму, за- ну трибуну -піднімаютьсягрози термо’ядерної ката- • товариші В. В Ш.ербиц.ь-
киіі, Ю 11 Єльченно, 
Є В Качалокськнй. Б ' 8. 
Качура, О. П Ляшко, 
І. О. Мозговіій, В. О. Со
логуб, О. А. Тнтарепне, 
В. С. Шевченко. ’?

-Коломієць. В Д Крюч
ков, С. Н: Муха. “ 
Погребняк. Присутні на площі тепло вітають керівників Компартії України ї уряду республіки.10 година ранку. Звучить мелодія . Київських курантів, сповіщаючії) про початок свята.йдуть ті, ким но нраву пишається паша країна. Попереду — нравов міста- героя Києва. Вій у руках складальнії ка добудовника суден заводу «Ленінська кузня» Героя Соціалістичної Прані П Н Таг расеикаПочесне право пронести па демонстрації перехід шні Червоний прапор нк КІІРС. Радо Міністрів СРСР. ВЦРГІС і ЦК ВЛКСМ, яким столицю респу бл і к и на городжено

строфи. У мільйонів людей па планеті зустрічає схвалений і підтримку миролюбний -ЗОШІІПШЬОИОЛІ- 7НШ.ШМ курс КПРС і Радянської держави, продиктованим- високою 'Відповідальністю за долю всього .нодства.Традиційне місце масових торжеств у столиці площа ЖовтіїУкраїни неної РеволГбції.’ Вона святковому вбранні.Па трибунах — вете рани партії і революції, учасники Великої Вітчизняно’) війни, передовики і новатори виробництва, діячі науки і культури. Тут же — члени Президії Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів республіки. керівники міністерств І відомств, депутати Вер ховної Ради СРСР і Верховної Ради УРСР. генерали і офіцери Радянської Армії, гості з інших міст країни. Присутні також співробітники гене ралі них консульств соціа лістнчннх країн у Києві.Т Іаблш,каються урочис-МАЙОРИТЬ надІ Іершотравень! Країна закосичена кумачевими сгрічюіші прапори, транспаранти. косинки. Радянські люди радо зустрічають свято весни. СВЯТО братерства, рівності, праці. Хап вічно буде мир!10 година ранку. Площа імені С М Кірова у святковому вбранні. На трибуні представники партійних. радянських та профспілкових організацій і установ, заслужені люди області, ветерани Великої Вітчизняної війни, прані, ветераші партії і ломсочо- лу .Учасіиіків святкової де монсграЦії, кіровограднів і гостей міста ні гає з Першотравнем перший секретар обкому Компартії України М. 1 . Самілнк.
(Закінчення на 2-й стор.].
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(Закінчення на 1-й стер.)«КОЛОНАМИ СТЯГИ ЧЕРВОНІ
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«Молодий комунар» 4 травня 1985 року

Під прапором миру і
(Закінчення.

Початок на 1-й стор.).

за підсумками Всесоюзно 
го соціалістичного з?ла 
гання за успішне виконан
ня Державного плану еко
номічного і соціального 
розвитку на 1984 рік. на
дано бригадирові ком
плексної бригади верстат
ників Київського верста
тобудівного виробничого 
об'єднання Герою Соціа
лістичної Праці Ю. Є. За 
бродському.

Над колоною — пор
трет В. І. Леніна, 115-у 
річницю з дня народжен
ня якого недавно урочис
то відзначили радянські 
люди, все прогресивне 
людство. Сьогодні, як і 
завжди, Володимир Ілліч 
з нами. Заповіти вождя 
революції живуть в 

серцях мільйонів, його 
велику справу продовжу 
ють все нові й нові поко
ління радянських людей. 
У святкових шеренгах — 
портрети членів Політ- 
бюро ЦК КГІРС. Звучать 
здравиці на честь злаглюї 
ленінської партії.

Кияни, як і всі радян
ські люди, докладають зу
силь до того, шоб успіш
но виконати рішення 
XXVI з’їзду партії, на
ступних Пленумів ЦК 
К11РС.

На Хрещатику з’являє
ться колона святково при
крашених машин. Здалеку 
видно слова: «Травень', 
«Мир», «Працям, < Про
летарі всіх країн, єднай
теся’.», «ІІі!-> ядерному 

- безумству па землі і в 
космосі!». Свято Першо
травня завжди було сим

волом торжества принци
пів пролетарського інтер
націоналізму, нерозрив
ного зв'язку ідей миру і 
соціалізму Радянські лю 
дп хочуть миру і напо
легливо відстоюють його. 
У святковому оформлен
ні — матеріали, які роз
кривають суть зовнішньо
політичного курсу нашої 
країни.

Трудівники столиці рес
публіки, як і весь народ 
України, одностайно під
тримують зусилля ленін
ської партії і Радянської 
держави, спрямовані па 
зміцнення миру. Ця під
тримка проявляється в їх 
прагненні зустріти 40-річ- 
чя Великої Перемоги но
вими трудовими- досяг
неннями.

Па площу урочисто 
вступають колони трудо

вого Києва. Трудящі міс
та - героя рапортують про 
те, що в першому квар
талі в промисловості за
безпечено надпланове під
вищення продуктивності 
праці на 1.1 процента і 
зниження собівартості
продукції на 0,4 процента. 
Прагнення зміцнювати
трудову і технологічну 
дисципліну де монстру ють 
колективи таких відомих 
заводів, як «Арсенал» 
імені В. 1. Леніна, «Біль
шовик», «Ленінська куз
ня», імені О. М. Горько- 
гз, багато інших.

Головним напрямом 1и- 
генспфікації виробництва 
є прискорення науково- 
технічного прогресу. Ве
ликий вклад у розв’язання 
цієї проблеми вносять 
учені столиці Україні). 
Торік у народному госпо
дарстві було використано 
близько тисячі їх розро
бок, які дали економічний 
ефект більш як півміль- 
ярда карбованців. ГІрохо- 

дять колективи інститутів 
Академії наук УРСР: 
с л ект роз ва р юва нпл імені 
Є. О. Натопи, кібернетики 
імені В. М. Глушкова, 
надтвердих матеріалів. 
цих наукових установах 
було організовано перші 
в країні інженерні цент
ри, робота но створенню 
яких схвалена ЦК Ком
партії України.

Діячі літератури і мис
тецтва. Вони сьогодні і па 
трибунах, і в колонах де
монстрантів разом з ге
роями своїх книг, картин і 
скульптур, музичних, сце
нічних і кінотворів. їх вір
ші і пісні лунають над 
містом. Недавно в Москві 
відбувся об’єднаний пле
нум правлінь творчих Спі
лок і організацій СРСР. 
У ньому взяли участь 4 
посланці української
культури, які запевнили 
партію, народ, що й нада
лі високо нестимуть пра
пор комуністичної ідейио- 

сгі. партійності і народно
сті.

Усмішки освітлюють 
обличчя глядачів, коли ц.і 
Хрещатик вступають пай- 
молодші громадяни. Вели
чезною любов’ю і увагою 
партії, держави, всього 
народу оточено підростаю
че покоління. І новим під
твердженням цього стала 
реформа загальноосвіт
ньої і професійної НІКОЛИ, 
яка активно здійснюється 
в країні.

Святковою повінню за-.^ 
повнили головну вулиір.'-с. 
міста спортсмени.

Марш солідарності, ми
ру і праці ще раз проде
монстрував беззавітну 
вірність трудящих міста- 
героя Києва ленінським 
заповітам, справі комуніз
му, став яскравим виявом 
їх рішимості віддати всі 
сили й енергію втіленню В

поставлс-

(РАТАУ).

життя завдань, 
них партією.

(Закінчення. 
Початок на 1-й стор.).

Зависають в повітрі 
перші звуки маршу, який 
виконує зведений оркестр, 
і демонстрація починаєть
ся.

У головній колоні— пра
пороносці.

Нести знамена області ви. 
пала честь знатним людям 
Кіровоградщини: В. І.
Гетьманцю — формуваль
нику ливарного цеху ков
кого чавуну виробничого 
об'єднання по сівалках 
«Червона зірка», В. М. 
Грушку — бригадиру 
електромонтажників БУ 
411, Н. Ф. Коваленко — 
вирубннці шкіряних виро
бів взуттєвої фабрики, де
легатові XXVI з’їзду 
КПРС, О. О. Кошуркові
— Герою Соціалістичної 
Праці, слюсарю виробни
чого об’єднання «Червона 
зірка», Н. П. Ковальовій
— формувальниці вироб
ничого об’єднання «Друк- 
маш». І. Г. Машнягуці — 
депутатові Верховної Ра
ди СРСР, фрезерувальни
кові заводу «Гідроснла»,
O. Г. Рахмановій — за
крійниці фабрики індпо
шиву і ремонту одягу,
P. 1. Щегляковій — ліка
рю міської дитячої полі
клініки. заслуженому ліка
рю Української РСР, 

О. П. Ціиов’яз — депута
тові Верховної Ради 
УРСР, свердлувальниці 
виробничого об’єднання 
«Червона зірка», В. II. 
Марчепко — бригадиру 
в'язальниць заводу радіо- 
виробів, Є. М. Антоненко 
— шліфувальниці заводу 
«Гідроснла».

На площу вступає пер
ша колона демонстрантів. 
Це представники загаль
ноосвітніх шкіл міста. Ті, 
кому завтра множити сла
ву батьків, нееги естафету 
поколінь. В умовах реалі
зації рішень квітневого 
(1984 р.) Пленуму ЦК 
К.ПРС та «Основних на
прямів реформи загально
освітньої та професійної 
школи» педагогічні колек
тиви досягли непоганих 
результатів у підвищенні 
рівня навчально-виховної 
роботи, поліпшенні трудо
вого навчання, виховання, 
підготовці школярів до са
мостійної праці.

Попереду крокують уч
ні шкіл №№ 14, 34, 9, пе
реможці соціалістичного 
змагання. Вони працюють 
під девізом «Від зразко
вого класу — до зраз, 
кової школи». За досяг
нуті успіхи у навчанні та 
вихованні учнів педколек- 
тнв СШ № 14 нагород, 

женнн перехідним Черво
ним прапором міськкому

колонами стяги червоні

партії та міськвиконкому. 
Активно включились шко
лярі міста у рух за ощад
ливість та економію. На 
їх рахунку 28 тисяч кіло
ват-годин зекономленої 
електроенергії, 1500 тонн 
зібраного металобрухту та 
172 тонни макулатури.

Активну участь беруть 
школярі у виконанні Про
довольчої програми, тру- 
дові загоїш школярів по
стійно трудяться на своїх 
базових підприємствах. У 
школах міста діє 32 заго
ни червоних слідопитів.

Йдуть дівчата, ідуть 
юнаки, 

А над ними і сонце 
і квіти, 

І зриваються з неба 
зірки 

Щоб на груди 
невтомним злетіти.

На святковій площі сту
денти Кіровоградського 
педагогічного інституту 
імені О. С. Пушкіна, інстп. 
туту сільськогосподарсько, 
го машинобудування, учні 
машинобудівного, буді
вельного, кооперативного 
технікумів, технікуму ме- 
ханізації сільського госпо- 
дарства, музучнлпща, про. 
фесінво-технічних училищ 
обласного центру.

Під звуки урочистого 
маршу крокує багатоти. 
сячна колона кіровоград
ського виробничого об’єд
нання по сівалках «Черво
на зірка». Над колоною 
майорить Червоний прапор 
підприємства та пам’ятний 
Червоний прапор ЦК 
КПРС, Президії Верховної 
Ради СРСР, Ради Міністрів 

СРСР та ВЦРПС, який бу. 
ло вручено червонозорів- 
цям за самовіддану працю. 
Демонстранти несуть порт, 
ретп Карла Маркса, Фрід- 
ріха Енгельса, Леніна, Ге
нерального секретаря ЦК 
КПРС М. С. Горбачова та 
інших керівників Комуніс
тичної партії і Радянської 
держави. Всюди написи на 
транспарантах: «Не дамо 
підірвати світі», «Мир, 
праця, травень», «Хай жи
ве непорушна єдність пар. 
тії і народу!».

Трудівники об’єднання 
достроково реалізували 
почесне замовлення кол
госпів і радгоспів країни, 
поставивши їм 23 040 зер
нових, кукурудзяних, бу
рякових і овочевих сівалок 
та запланований обсяг за
пасних частіш.

Героями передтравнево 
го змагання, вахти «40-річ. 
чю Великої Перемоги — 
40ударнпх трудових тпж. 
пів» стали сотні трудівни
ків. Підтримавши ініціати
ву бригади формувальни
ків ливарного цеху ковко
го чавуну В. І. Гетьманця 
та токаря механоскладаль
ного цеху № 2 Л. В. Чср. 
непі, десятки червонозо. 
рівців розгорнули бороть
бу за дострокове завер
шення завдань п’ятирічки. 
Багато з них сьогодні ра. 
портують, що цей рубіж 
ними вже взято.

Трудівники всім серцем 
сприйняли слова, сказані 
М. С. Горбачовим па квіт, 
новому (1985 р.) Пленумі 

ЦК КПРС: «Наступний 
XXVII з’їзд КПРС, безу
мовно, станс етапною ві
хою в розвитку країни. 
Ного значення зумовлює-

Сотпі разів злітало над 
площею багатоголосе 
«Ура!».

На свято міжнародної 
солідарності трудящих ви-

ться першорядною важли
вістю питань, що винося
ться на обговорення, ха. 
рактером нинішнього пе. 
ріоду, новизною і масштаб-

Фото М. САВЕНКА.
вістю завдань, які поста
ють перед суспільством,..».

Перед трибунами про.хо. 
дять трудівники метало
обробних підприємств та 
Підприємств місцевої про
мисловості й енергетики.

Полу.м яніють слова тру. 
дових рапортів, високо 
над колонами піднімаю, 
ться панно і транспаранти. 
Вони відбивають яскраве, 
насичене життя трудових 
колективів. «Кожен день
ка службу п’ятирічці!» — 

проголошують робітники В 
день свята.

В могутніх лавах буді
вельники тресту «Кірово- 
градсільбуд», БУ «І ідро- 
спецбуд-2», ремонтно-буді
вельного управління Об.і- 
рембудтресту.

Споруджувати об’єкти 
швидко і економічно, вво
дити їх в дію за графіком, 
використовуючи наявні 
резерви, забезпечувати їх 
надійність — так прагнуть 
працювати трудівники цих 
колективів.

У шеренгах дсмонстраіі 
тів різних підприємств і 
організацій ідуть, сяючи 
орденами і медалями, сп- 
вочолі ветерани. Як і 40 
років тому воші несуть 
знамено Великої Перемо
ги. Миру і щастя бажають 
воші всім людям планети.

На багатьох транспарап. 
та.х — лозунги, що закли
кають молодь гідно зустрі. 
ти XII Всесвітній фести
валь мзлоді і студентів у 
Москві. Юнаки і дівчата 
земної кулі повинні від
стояти планету віл ядерної 
катастрофи.

Рідній Комуністичній 
партії, її Ленінському 
Центральному Комітету 
складають сьогодні радян.
ські люди слова шани, лю. 
бові й подяки за те, що 
вона веде народи нашої 
Вітчизни Ленінським кур
сом...

йшли того дня трудівники 
всіх підприємств, установ, 
організацій, навчальних за
кладів міста. Вони приєд
нують свій голос за бра
терську єдність народів 
світу, за тс, щоб кожна 
людина мала роботу, дах 
над головою, щоб ніколи 
не вмирали з голоду діти, 
щоб люди простягали сво
їм братам руку допомоги. 
Щоб напували на планеті 
Земля — Мир! Щастя!

В. АФАНАС1ЄНКО, 
В. ГРИБ (фото).
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УСІ НА СУБОТНИК!
Свято праці
зустрінемо
успіхами
Є з нашо/лу житті соята, 

які особливо дорогі всім. 
Таким для радянських лю
дей є День І Іеремоги. 40 
років над нашою країною 
мирне небо. Проходять де
сятиріччя, але ніколи не 
угасне в пам'яті народній 
героїчний подвиг гих, хто в 
Тяжких випробуваннях здо
був всесвітньо-історичну пе
ремогу. Перемога, завойо
вана 40 років тому, — це 
не тільки історія, але й су
часність. Знос і знов звер
таємось ми до її витоків, 
держимо рівняння на героїв 
Великої Вітчизняної війни, 
використовуємо їх життєвий 
досвід і моральний приклад 
для формування у /лолодо- 
го покоління високих пат
ріотичних якостей, безмеж
ної відданості справі ленін
ської партії.

Цей світлий ювілей особ
ливий ще й тому, що він 
входить в кожну сім'ю, в 
кожен дім. От і в нашій 
комсомольсько - молодіж
ній тракторній бригаді важ- 
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гостро відчуваєш, що немає 
нічого дорожчою, як мир. 
Але за нього треба бороти
ся самовідданою працею. 
Це наш патріотичний і ін
тернаціональний обов язок. 
Це — повага до священної 
пам’яті тих, хто здобув істо
ричну Перемогу над фашиз
мом, відстояв справу миру 
на Землі.

В. КОЛПАК, 
кавалер ордена Леніна, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади № 2 кол
госпу імені Ленінського 
комсомолу. 

Новоукраїнський район.
КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НО

МЕР. До редакції надійшла 
телеграма від комсомольців 
тракторної бригади, яку 
очолює мудрий наставник 
молоді Віктор Петрович 
Колпак. У ній молоді меха
нізатори від усього серця 
поздоровляють свого бри
гадира, якому сьогодні ви
повнюється 50 років, зичать 
йому щастя, радості, здо
ров'я.

Буде

І

а

і
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СЬОГОДЕННЯ

ко знайти людину, яку 
обійшла стороною війна, 
багатьох не повернулися 
війни батьки, діди, рідні 
близькі. Я особисто свою 
першу нагороду — медаль 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», одержав в 
1946 році одинадцятирічним 
підлітком.

Цілком зрозуміло, що 
патріотична ініціатива пе
редових колективів міст-ге- 
роїв Москви, Ленінграда і 
Волгограда гаряче була під
тримана членами нашої 
бригади.

Нині у сільських труд.зни- 
ків напружена пора весняно- 
польових робіт. Усі — і до
свідчені, і молоді механіза
тори — працюють дружно, 
злагоджено, як правило, 
значно перевиконують вста
новлені норми виробітку. 
Але сьогоднішній день — 
день Всесоюзного суботни- 
ка в честь Дня Перемоги— 
стане днем найвищої про
дуктивності праці, днем бе
режливості, днем роботи на 
зекономленому пальному. 
Так було вирішено на мі
тингу, який відбувся в нас 
перед початком суботника.

Основний комплекс вес
няно-польових робіт, дя
куючи високопродуктивній 
праці Миколи Колесника, 
Олександра Петренка, Пав
ла Колісника, Олександра 
Зубова та багатьох інших, 
вже виконано. Посіяно со
няшник, цукровий і кормо
вий буряк, ярі зернові. Сьо
годні плануємо закінчити 
сівбу кукурудзи на всіх 700 
гектарах. До речі, вся вона 
буде вирощуватись за ін
дустріальною технологією. 

•С А ще до Першотравня по
ставлена на лінійку готов
ності вся кормодобувна тех
ніка.

Як відомо, комсомольці і 
молодь нашої тракторної 
бригади підтримали ініціати
ву молодих хліборобів кол
госпу імені Карла Маркса 
по шефству над вирощуван
ням пшениці за інтенсивною 
технологією. І сьогодні на 
підживленні 120 гектарів 
цієї культури працюють 
Олександр Чижиков, Юрій 
Михалин, Василь Пивоваров 
Микола Веровенко.

«Наша мирна праця — 
40-рІччю Великої Перемо-- 

, ^и!» — під таким девізом
працюють на тваринницько
му комплексі молоді члени 
нашої бригади Володимир 
Колпак, Микола Корчага, 
Олексій Лоза, Микола Мі_ 
Лінчук.

У переддень знаменного 
Свята Перемоги особливо

НОВИЙ сквер
Сьогоднішній комуністич

ний суботник для нас, шко
лярів, стане продовженням 
«червоної суботи», що про
йшла 20 квітня. Він буде 

таким же масовим, як і щой
но минулий, адже в ньому 
беруть участь майже вісім 
тисяч учнів загальноосвітніх 
шкіл міста.

Основний об’єкт суботни- 
ка — створення Ткверу пар
тизанської слави. По вулиці 
Партизанській у Світловод- 
ську встановлена стела пар- 
тизанам-підпільникам. Але 
комсомольці міста виріши
ли перенести її в затишніше 
місце і розбити там цілий 
сквер із просторими доріж
ками, на яких будуть висад
жені молоді деревця і ку
щі.

Приємно, що разом із 
учнями СНІ № 1 тут працю
ватимуть хлопці і дівчата 
меблевої фабрики і комбі
нату твердих сплавів і туго
плавких металів. Всі вони 
докладатимуть максимум зу
силь, щоб сквер партизан
ської слави відкрився саме 
9 Травня — в день святку
вання 40-річчя Великої Пе
ремоги.

А ще школярі середніх 
шіїіл №№ 5 і 10 займуться 
благоустроєм бульвара Кар
ла Маркса і комсомольсько
го скверу по вулиці При
морській.

В. ЛИТВИНОВА, 
голова міського ком
сомольського штабу 
«Юність».

м. Світловодськ.

8

Кожен черговий номер 
газети — це, но суті, ще 
одна заочна розмова з на 
пінми читачами. 1 журна 
лістам редакції гг-л-; 
же, чи знайде вона відгук 
у серцях і умах читачів. 
Своєрідним показником ді. 
євості газетних матеріалів 
є листи, які одержує ре
дакція щодня. З них ми 
довідуємося, що найбіль
ше хвилює сьогоднішню 
молодь, дізнаємося про її 
смаки, уподобання, мо. 
ральні орієнтири. Ці листи 
дають колективові редак. 
ції привід для різнотем- 
ііих публікацій, сприяють 
оперативному реагуванню 
газети на суспільні проце
си, що відбуваються у мо
лодіжному середовищі.

Саме з таких листів, на 
писаних під першим вра
женням од прочитаного, 
найчастіше починалася 
дружба колективу газетя
рів «Молодого комунара» 
із багатьма нині визнани
ми його позаштатними ав. 
торами. Наскільки плід
ною є ця дружба, можна 
судити зі зробленого памп 
разом за рік од минулого 
Дня преси. За цей час на 
шпальтах «Молодого ко
мунара» не раз появляли
ся імена і добре відомих 
широкому загалу читачів

ловнеківцям Володи миро 
ві Гільнову, Григорієві 
Красному, Володимирові 
Щербаку, Григорієві Пере, 
бшїнісу, гайвороицям Лю. 
бові Панченко, Тамарі Ро. 
манюк, світловодцям Вя
чеславові Сокуренку, Бо 
рисові Слюсарю, Мсчислаї 
ну Венцковському, Ользі 
Литвиненко; щире спасибі 
також Кузьмі Повсльку, 
Клавдтї Башликовйі, Вя
чеславу Колесников) 
(Олександрійський район), 
Катерині Кобзар, Вірі Ві- 
євськіїі (Добровсличків. 
ськнй), Олександрові Гав
риленку, Володимирові 
Лашкулу (Бобрннецькпн), 
Аллі Рибак, Станіславові 
Фененку ' (НовЕородків- 
ський), Аллі Ящншиній, 
Миколі Савенку (Устннів 
ськнй), Ользі Сігаєвій, Вік
торові Мизіну, Наталі Га. 
рас (Новоукраїнський), 
Миколі Чубу, Олександро. 
ві Резніічепку, Валентині 
Стах (Головаиівський), 
Володимирові Крутю 
(Онуфріївськпй), Варварі 
Островсрховій, Олексієві 
Голобородьку, Володими
ру Нечішоренку (Зпам’ян- 
ський), Олександрові Іва
нову, Галині Шалапко, 
Надії Бужан, Валерієві 
Горенку (Вільшанський 
район).

Колектив «Молодого ко.
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ТЕО,
ЯК і РАНІШЕ

газети позаштатних авто- 
рів, і тих, хто тільки почи
нає пробувати свої сили у 
цій справі. Торік кількість 

псбайду листів порівняно з 1983
■ ' роком зросла більш як на 

чотири тисячі.
Сьогодні, у переддень 

свята Преси, ми щиро дя. 
куємо нашим читачам, які 
допомагають робити газету 
цікавішою, зм іст овпішою, 
злободеннішою. Ми дя
куємо нашим робсількорам 
Кіровоградом Антонімі 
Корінь, Валентині Левом 
ко, Анатолієві Саржев 
ському, Людмилі Крама 
рейко, Ігореві Костенку, 
Олександрові Ауліну, Ми
колі Литвинову, Людмилі 
Дерев’янко, Володіїмпро. 
ві Євгсненку, Оксані Сан 
жарі, Сергієві Колоснико
ву, Сергієві Лушникову, 
Анатолієві Курганському, 
Петру Оннщснку, Василеві 
Переверзеву, Любові Щср. 
біті, Ірині Підопрпгорі, 
Наумові Добріпу, Романо, 
ві Дайдакулову, Юрієві 
Іванову, Михайлові Пом
пову, Валентині Подобии, 
ськііі, Олександрові Попов. • мунара» бажає всім роб- 
кіну, Володимирові Полі
щуку та Андрію Чсрнишо- 
ву, новомнргородцям Ми. 
колі Сухову, Вікторові 
Шульзі, Миколі Стояну. 
Віталієві Давпдснку, ма-

сількорам,' усім друзям га. 
зети щастя, здоров'я, мир. 
його життя, нових творчих 
успіхів.

Гострого пера вам, доро. 
гі друзі! Зі святом Преси!

Редактор районної

Радувались хлібороби 
врожаєві першого повоєн
ного рону; пшениця вроди 
ла дорідна, густа, з важ 
ними Оронзоволитмми ко
лосками. Техніки ж зібра 
ти іі не ауло; все, що при 
дбав колгосп ще до війни, 
знищили окупанти. Стали 
хлібороби пшеницю нласти 
у покоси вручну, носами,і 
трудились так завзято, з 
ганим ентузіазмом, що ви
кликали захоплення своєю 
працею. От і вплинуло це 
на мене, вирішив написати 
до районної газети заміт
ку про трудовий героїзм 
колгоспників. Так у «Чер
воному прапорі» (тодішня 
назва нашої районки) з'я
вилась моя перша замітка 
«Вийшли а поле косарі».

Після цієї першої проби 
пера п став періодично до
писувати до газети. Над
силав листи про шкільні 
справи, про працю кол
госпників. наступного ро
ку в День преси редактор 
районної газети гов. Со

ловйова вручила мені, юнко
рові, премію за активне 
співробітництво в районній 
газеті.

Вже два дсьяі*.и років я 
працюю друкарем в Мало- 
висківськіи районній дру
карні. Тепер ще ближче 
став до газети, друкую її. 
Надсилаю до газети и кри
тичні замітки.

У день професійного жур
налістського свята хочу 
сказати: спасибі тобі, га
зето! За наснагу, за твор
чий неспокій, за можли
вість говорити до багатьох 
заради спільного.

В. КУДРЯ, 
ударник комуністичної 
праці, друкар Мало- 
висківської районної 
друкарні.

не відстають
Напередодні сьогодніш

нього трудового свята учні 
всіх шкіл нашого району 
одержали чіткі конкретні 
завдання. Так, хлопчики і 
дівчатка Гурівської десяти
річки працюють разом із 
старшими у саду місцевого 
колгоспу імені Горького. На 
честь 40-річчя Великої Пе
ремоги іванівські школярі 
висадять сорок білокорих 
берізок неподалік рідної 
восьмирічки.

На спорудженні спортив
ного стадіону у Долинській 
трудитимуться піонери 
комсомольці шкіл міста.

Всього у суботнику візь
муть участь- майже п’ять 
тисяч школярів.

Г. БОЙКО, 
секретар — завідуюча 
відділом учнівської мо
лоді Долинського рай
кому комсомолу.

і

На початку 1942 року в 
Компаніївці з’явилися на
друковані бутівськими пат
ріотами листівки з пові
домленнями Раді інформбю
ро про розгром фашист
ських військ у грудні 1941 
року під Москвою та за
кликом до боротьби з оку
пантами. їх активно поши
рювали серед жителів села 
компаніївські комсомольці 
3. П. Вишневська, Є. М. 
Віньковська, А. Л. Кли
менко.

...Радів голова колгоспу 
Лук’яп Клименко — зна
ходили свою стежку його 
сини. Ось уже Андрій по. 
ступив до Кіровоградсько
го будівельного технікуму. 
Все в нього добре...

Та накотилася чорна хвп. 
ля війни. Пішли па фронт 
батько, брат Іван... Потек
ло, сповнене тривог, жит
тя. Під окупантським чо. 
ботом. Відчули люди, що 
таке німецький порядок. 1 
теж взялися за зброю.

Якось Андрія Клпменка 
зустрів односельчанин. Ска
зав:

— Знаю, батько твій на 
фронті кров проливає, 
знаю, що й ти хлопець тя
мущий.

Чоловік запустив руку 
під полу.

— Ось візьми, вдома по
читаєш, зрозумієш що іі до 
чого, — простяг паперову 
пачку. — Та стережися!. 
При світлі каганця зами
готіли літери. «Повідомлен. 
ня Радінформбюро.., Роз 
гром фашистських полчищ 
під Москвою...». Радісно 
билося ссрцс. Хотілося за. 
кричати і бігти до людей, 
поділитися з ними радіс
тю. Та пам’ятає настанову: 
«Стережися, сішку!».

Так на початку 1942 ро. 
ку в Компаніївці з’явилися 
листівки із закликами до 
боротьби. Один з розпо
всюджувачів слова правди 
па окупованій ворогом те
риторії був юний 
Андрій Клименко.

L
O/iiia думка по 
Андрію супокою: 
і брат в армії, пищать оо-

рога, а він... розклеює лис. 
тівки. Хлопчаче завдання». 
Роки ж у нього уже сол
датські! Вирішив просити
ся на фронт...

І ось він у діючій армії. 
Вогненний стелиться шлях 
від ГІервомайська берега
ми Південного Бугу. Та все 
на Захід. Далі і далі від 
отчого дому. Дорога рядо. 
вого, старшого сержанта...

Почалася Яссо-Кпшпнів. 
ська операція. Місто 
Херменештп. Вже вкотре 
зводяться в атаку.

жив Аидрііі. Па його гру. 
дях засяяли ордени Слави, 
Червоної Зірки, Вітчизня
ної війни, медалі — за 
мужність і героїзм. Про 
подвиги А. Клпменка в 
статті «Ось воші, герої Від. 
ня» повідомляла армійська 
газета «Суворовец».

І полетіли листи матері, 
сестрам Катерині та Марії, 
найменшому братові Мпко. 
лі: «Ми добиваємо ворога. 
Скоро Перемога!».

Демобілізувався комсорг 
полку Андрій Клименко в 

1947 році. Почав 
працювати у Кіро
воградському об
комі комсомолу. 
Спочатку інструк
тором, старшим ін
структором. Потім 
першим секрета
рем Компапіїв- 
ського райкому 
комсомолу. Нова, 
жали Андрія. Пи
шалися його діла
ми батько, мати.

Уважно придив
лявся фронтовик 
до кожного юнака 

'і дівчини. Робив 
усе можливе, щоб 
молода людина не 
загубила свою 
стежку в житті, 
працювала і за се
бе, і за тих, хто 
мріяв про мирне 
небо та не повер 
пувся з доріг війни 

Про бачене, пе
режите писав у районну, 
обласну газети. Не раз за

уважували комуністи: нспо 
гано Андрій мислить, ана. 
лізує, ставить в центр ува
ги людину праці, вболіває 
за її долю.

У 1951 році доручили 
Андрію Клііменку редагу
вати вптязівську районну 
газету «Більшовицька 
зброя».

Через п'ять років 
закінчення Вищої 
ної школи при 1 
партії України пін переїз
дить у Новоукраїнку. З то. 
го часу й редагує ранрішу.

патріот

давала
«Батько

Разом з ними — Андрій 
Клименко. Ось і цього разу 
його голос потонув у бага
тотисячному «ура». Він біг, 
не відчуваючи під собою 
ніг. Тільки вперед!..

Повільно брів вулицею 
листоноша. Ось і садиба 
Клпмепків.

— Кріпися, Тодосівпо, у 
всіх тепер горе... Ось ВІЗЬ
МИ.

Та п одвернулася...
Били рядки кинджальнії, 

ми ударами в самісіньке 
серце. А листоноша був 
уже в сусідів.

Та сталося диво — ви.

після 
партій- 

ЦК Ком-

газету «Радянське село».
Багато зробив редакцій, 

ний колектив під керівни
цтвом досвідченого Ж)гр. 
папіста. Нелегкий шлях ре. 
дактора був тісно пов’яза
ний з трудовими подвига
ми прославлених хліборо
бів О. В. Гіталова, В. С. 
Андріяша, інших Героїв 
праці.

—• Коваль журналіст
ських кадрів! — саме так 
назвали колеги Андрія 
Лук’яповнча Клпменка,

У Новоукраїнці гострили 
своє слово майбутні редак
тори газет В. Калько, 
1. Муха, 1. Пайол. У різних 
куточках України на від
повідальних посадах гру. 
дяться журналісти С. Бру- 
халь, М. Руденко, С. Бров
ченко. У новоукр пінській 
ранонці продовжують не- , 
ріодпчно працювати учас. 
ніікн Великої Вітчизняної 
війни Б. Яровий і Г. Га. 
лушка.

1 ось районну газету «Ра. 
дянськс село» нагородже
но Почесною Грамотою 
Президії Верховної Ради 
УРСР. Згадав Андрій 
Лук’яновнч тих, хіо пером 
боровся і бореться за щас
тя людське. Спільну по
їздку з журналістами у 
братню Бащкирію, органі 
зовані ним універсіїтсі 
робсількорін та літератур 
не об’єднання.

Виповнилося йому мішу, 
лої весни шістдесят літ. 
Колишнього фронтовика 
вітали однополчани, його 
учні, колеги. Андрій Лук’я. 
новіш був щасливий: «Зда. 
ється, виконав свою місію 
на землі, не одну людину 
поставив па ноги, дав у 
життя путівку. 1 діти ви
брали правильні стежки— 
син — на відповідальній 
партійній роботі, донька— 
інженер-коиструктор.

Щоранку він поспішає 
на роботу центральною ву
лицею міста. До редакції. 
Пдс підполковник запасу, 
заступник голови бюро 
обласного відділення Спід 
кп журналістів України, 
комуніст Андрій Лук’яно 
впч Клименко.

В. ЩЕРБАК, 
лауреат обласної жур
налістської премії іме
ні Ю. І. Яновського.
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ОПАНОВУЙТЕ Груму'
комп’ютерну!---^.^- z

ТЕХНІКУ

окружної 
«Добруджанска 

опублікувало 
секретаря ок- 

ДКСМ Ясена 
про необхід- 
молоді опа- 

комп'ютерною

девізом «Рево- 
мислення, рево- 
дії» невідділь-

Під рубрикою «Рево
люційне мислення, ре
волюційні дії» моло
діжне видання «Пламчк» 
толбухінської 
газети 
трибуна» 
статтю 
ружкому 
ПЕНЧЕВА 
ність для 
новувати 
технікою.

«У нашій країні, — пи
ше він, — всенародний 
рух під 
люційне 
люційні 
ьий бід безпосередньої 
практики життя та діяль
ності комсомольських 
організацій. Керуючись 
настановами національ
ної партійної конферен
ції, лютневого (1985 р.) 
пленуму ЦК Болгарської 
Комуністичної 
Центральний 
ДКСМ чітко 
два головних 
ційно-політичних завдан
ня всіх організацій Ди- 
митрівської Комуністич
ної Спілки Молоді.

■ - 

партії,
Комітет 

визначив 
організа- •

Близнята. Фото в ВОРОНИ.

Перше з них: навчити 
юнаків і дівчат у сферах 
трудової діяльності та 
навчання користуватися 
електронно _ обчислю
вальною та комп'ютер
ною технікою. Толбухін- 
ський окружний комітет 
БКП забезпечив най
сприятливіші організа
ційні та матеріально- 
технічні умови, котрі 
роблять реалоним вико
нання комсомолією До- 
бруджі першого завдан
ня. Нині 
чаються 
школах, 
ресами, 
лективах 
лодих людей. Відчутну 
допомогу вони одер
жують ВІД комп'ютерних 
секцій 216 клубів науко
во-технічної творчості, 
в роботі яких беруть 
участь понад 40 тисяч 
допитливих з числа тру
дової, студентської та 
учнівської молоді. Еко
номічний ефект від їх
ніх впроваджених розро
бок торік становив 1,5 
мільйона левів...»

в окрузі нав- 
в 1800 гуртках, 
групах за інте- 
в творчих
22 тисячі

ко- 
мо-

означає 
насичення 
сучасною

робо- 
робо-

«Слід усвідомити, ---
пише далі автор, — що 
науково-технічний 
грес не 
лише І 
ньсю 
кою промисловості, сіль
ського господарства, 
розгалуженої в окрузі 
сфери обслуговування 
населення. Цей прогрес 
в певній мірі формує 
належне мислення та дії 
трудової молоді, її пра
гнення активізувати свою 
участь в процесі 
ти на будь-якому 
чому місці».

Що стосується 
го головного завдання в 
русі революційного мис
лення та революційних 
дій, вказує наприкінці 
своєї статті секретар ок
ружкому ДКСМ Ясен 
Пенчев, то воно полягає 
в тому, щоб сповна ско
ристатися всіма випро
буваними засобами ідей
но-виховної роботи в 
молодіжному середови
щі, всюди, де юнаки та 

. дівчата працюють, вча
ться, живуть.

За матеріалами тол- 
бухінської окружної 
газети «Добруджан- 
ска трибуна» підго
тував Н. ДОБРІН.

про- 
одне 

новіт- 
техні-

друго-'

«У нашому клубі вечорами нічим зайнятися...». Зна
йомі рядни, правда? <Молодий комунар» час від часу 
одержує від сільсьної молоді скарги такого змісту, 
надсилає їх на розслідування і публікує повідомлення 
про вжиті заходи або про те, як компетентні особи за
мість конкретних дій відбуваються формальними від
писками. Така доля спіткала, зокрема, лист молодих 
жителів села Назарівни Кіровоградського району — 
на їх снаргу завідуючий райвідділом нультури А. О. 
Медведєв відреагував так: «Ніхто не бажає вести во- 
нально-інструментальнин ансамбль...». За відписку від. 
діл культури Кіровоградського райвиконкому підда
вався критиці в газеті за 4 квітня ц. р. (замітна «Бо 
ніхто не бажає»). На неї товариш Медведєв відповів: 
«Згідно зі штатним розписом у Назарівсьному сіль
ському клубі повинен працювати лише завідуючий. 
Колгосп імені Крупсьної не має Коштів для утримання 
керівника ВІА і придбання інструментів. На централь
ній садибі колгоспу імені Крупсьної при сільському 
будинку культури працюють гуртки основних жанрів. 
У господарстві були проведені комсомольські збори, 
на яких затверджено клубну раду Крупсьної централі
зованої клубної системи і енладено графік культурно
го обслуговування сіл, що входять у систему».

Графік — це, звичайно, добре, а відсутність коштів 
і відповідно ВІА... — так, так, погано. Але ж не в цьо
му сенс життя! У скаргах на нецікаве дозвілля, під
писаних непевно і майже хнонімно «Молодь села», на 
жаль, простежується песимістичне ставлення до спра
ви: нема музики, то вже й не знають, куди себе поді
ти. І от на цьому тлі нас приємно порадував лист із 
тієї самої Назарівни, де хлопцям і дівчатам нібито 
нудно. Якби всі ровесники авторки листа виступали з 
її позицій, то, нам здається, приводів для скарг було б 
значно менше.

НЕ ТРЕБА
Члени панюго комітету 

комсомолу прочитали у на. 
іній газеті замітку «Бо ні
хто не бажає», обговорили 
її на засіданні комітету 
комсомолу. Скарга молоді 
села Назарівни дуже схви
лювала всіх. Дуже прикро, 
що про лист молоді в комі
теті комсомолу чомусь не 
було відомо. Цс, звичайно, 
доказ того, що молодь не 
ловкою мірою вірить у 
можливості нашого комі, 
тету та й правління кол
госпу, коли зразу ж звер
нулась до редакції. Вирі, 
шили ми провести збори 
молоді села Назарівкп — 
послухати, порадитись, на
креслити плани на маіібуг. 
не і виконувати їх. На або. 
рн були іанрошспі голова 
виконкому І Іазарівської 
сільської Ради Т. II. Кого, 
внч, комсомольці-колгосп
ники, завітала іі молодь, 
яка навчається в місті. Це 
ті, хто незабаром закінчить 
навчання і прибуде спеціа
лістами до рідного кол
госпу. ■ Запросили учнів, 
к о м с о м о.т ы і і в 11 а з а р і вс ької 
восьмирічної ніколи. І ду
же прикро було, що на ці 
збори не захотіли прийти 
вчителі-комсомольці. А по
говорити було про ЩО. У 
клубі є шахи, шашки, біль, 
ярд-.- магнітофон, під який 
танцюють, телевізор. Є ба

помилку, от хлопці і занпо. 
лопушині ч.іаіптонуи;ігп в 
селі два рази па рік Ден», 
допризовника. КінпмсхаиІ. 
ком буде іірашовз! и в селі 
І Іазарівці комсомолець 
О. Хрпстов. Тож кіно'філь. 
ми будуть демонструва
тись.

Але хвилює мене як сск. 
ретаря комітету комсомолу 
ще таке, питання: кадри. В 
основному мають освіту 
культпрацівника у нас в 
господарстві лише ііред. 
стдвникп Крупського бу, 
дпнку культури, а у Вині- 
няківні, Назарівні питац. 
ним дозвілля займаються 
люди, які за спеціальністю 
дуже далекі від клубної 
роботи, хоча й стараються 
працювати добре. А коли 
пропонуєш учням ІІІКІ.Т ПІД 
колгоспу іти вчитись у 
культосвітні заклади — 
відмовляються Хто ж, яіс 
не МН. МОЛОДІ ЛЮДИ, зро
би іь наше жиггя цікавим, 
хто ж, як не ми, буде ГО- 
рітп, а не тліти? А ми, мо
лодь, іноді зводимо все до 
естради і дискотеки. >1, твн- 
чаііпо, не проти них, але

НІКОГО
ЧЕКАТИ

ци, а ось з вокально інстру
ментальним ансамблем і в 
справді ще не вирішене 
питания. Та хіба на цьому 
кінець снігу? Адже коли 
говорити відверто, то ВІД 
нас. молоді, залежить наше 
ДО ВІЛ.1Я. Є де ного про
вес і II, та не знаємо як. 
Так і вирішили: для того, 
щоб жиги стало веселіше, 
цікавіше, треба самим бу, 
їй активними. Насамперед 
організатора треба хоро
шого. Збори одноголосно 
обрали секретарем комсо
мольської організації села 
Назарівкп В. Тютюна, мо
лодого механізатора, який, 
на думку всіх, зуміє пала, 
годити контакт молоді з 
правлінням колгоспу імені 
Крунської, а воно, гадаю, 
їавждн піде назустріч’ мо. 
.тоді, бо нам завтра бути 
хазяями в колгоспі, зміною 
нашим батькам.

Продумували на .зборах 
і план роботи. Звичайно, 
треба частіше і змістовні
ше проводити вечори НІД- 

хіба ж тільки це? Є ось у 
і І.ч.іарівськііі восьмирічній 
школі талановиті ташію- 
рисіїї. А чому б їм не зі
брати з молодших учнів 
гурток? Дивись, і веселіше.

У Крунському є хороший 
хор. Керівники ного пра
цюють з душею. Та. думає, 
те. багато молоді співає? 
Ні, більше тих, у кого сім'я. 
А чому молодь осторонь? 
Насипна? Ні! Добре пра
цюють наші дівчата-ком- 
сомо.ткп на фермах, меха
нізатори у полі, та іі в< чо- 
рн проводять непогано. 
Вечір вдів недавно був, і 
зустріч з ветеранами, і пед. 
загін створили. А от ще не 
повністю усвідомили ХЛОП
ЦІ й дівчата, що не треба 
нікого чекати, іцо ніхто 
краще від пас самих нам 
дозвілля не оргаїїізу»..!

В. РУДЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу колгоспу імені 
Крупської.

Кіровоградський район.

4 КВІТНЯ
А ЦТ (1 програма)

».00 «Чаю 8.35 — Кон 
церт. 9 10 Поетична жом 
позиція за віршами радян
ських поетів. 10.05 Біль 
»не хороших товарії 10.35 

Докумен гальний фільм 
10.55 «Пісня залишається 
и ЛЮДИНОЮ- «Ня безіменній 
висоті». 1 1 45 • Дркумен
гальний фільм 12.00 Що 
І'< ІІІШК КОММІІСТІРШОГо СЛ ■ 
ботннКа. 1-2.15 Образотнор 
«к- мистецтво Огляд 12.55- 
«Сім'я і школа-. Теїежур 
• гал. 13.25 Концерт народ 
мого ансамблю пісні і т^пціо 
«Манер- 13.45 - Обличчя
друзів 14.30 - Щоденник
комуністичного суботпіпіа. 
14.40 Телефільм «Що ста
лося :■ моїм татом». 15.55 — 
ііокл ментальний телефільм 
10.45 • Новини 1-6.50 — Бе
сіда иолітич и<н<» оглядача 

!7.20 Мультфільм. 17.30— 
Документальний фільм «Карл 
Маркс'. Вчений, революціо
нер. людина». 18.20 — За
ключний концерт Всесоюз
ного телеконкурсу • Товариш 
пісня». Під час перерви — 
Новини. 21.00 — «Час». 21.45 
- До 40-річчя Великої Пере

моги. « Нам дороги ці забути 
не можна.. ■-. Поезія. О. Твар- 
човський 22.05 — Концерт 
народного артиста Казах 
ської РСР А; Дпіпіева і ака
демічного оркестру народ 
:>и: інструментів Централь 
ного телебачення і Всесоюз
ной радіо 23.15 — Новини 
А УТ

10.00 — ■ Інформаційний
випуск. 10.30 — Пісня скли- 
кас друзів. 1.1.15 — Урок
ритмічної гімнастики. 11.30 

Доброго вам здоров'я. 
12.0(1 - Призначається по
бачення 12.30 — Тил — 
Фронту. 13.10 — На комуніс
тичному суботлнку Інфор
маційний випуск 13.30 — 
Зустріч учасників Всесоюз
ної вахти Нам’яті, присвяче
ної 4() річчю Великої Пере
моги 15.00 — .Міжнародна 
студія УТ. 15.30 — Тєлетур- 
інр «Сонячні ■ кларнети». 
17.45 -г. До Ю-річчя Велцкої 
Перемоги. < Нам’ять про ве
лику війну-. Фільм 4. 13.45 — 
День за днем. (Кіровоград) 
19.00 — Актуальна камера 
19.40 -- Документальний те
лефільм • Інженери». 20.20— 
Пісня и солдатській шинелі 
20 50 — На добраніч, діти!

21.00 — «Час». 21.45 — Ав
тограф. 22.40 — Новини.
4 ЦТ (II програма)

8.00 — Гімнастика. 8.15 — 
Якщо хочеш бути здоровим 
З.ЗО — Документальні філь 
ми. 9.05 — Ранкова пошта
9.35 — Програма Ленінград
ської студії телебачення 
11.20 — К Паустовський
«Старий у потертій шинелі». 
12.00 Концерт народної 
артистки СРСР О. Образно 
вої. 12.50 — Кікопанорама
14.35 Світ і молодь. 15.10 

Виступ Червоиопрацорпо-
го Північно - Кавказького 
ансамблю пісні і танцю 
)5.4() - Міжнародний огляд 
15.55 — Музична передача 
для юнацтва з Колонного за 
іу Будинку Спілок Під час 
перерви 17.10 — Новини 
18.15 — Фільм «Суворою 
20.00 — Вечірня каяка 20 20 

Це ви можете. 21.00 —
• Час». 21 45 - Фільм « По 
нокання па оленів».

5 КВІТНЯ 
д ЦТ (І програма)

8.00 — «Час» 8.35 — Ви
ставка Вуратіпо 9.05 — 18-й 
тираж «Спортлото». 0.15 — 
• Війок українських народ
них танців» Концерт заслу
женого ансамблю народного 
танцю УРСР «Ятрань» 9.45 

Документальні і іі те.че- 

фільм. 10.35 — В.-А. Модарт. 
Концерт № 9 для фортепіано 
з оркестром мі-бемоль ма
жор. 11.25 — Новини 14.30
— .Новини. 14.50-— П'яти
річка — справа кожного. До
кументальні телефільми 
15.50- Російська мова. 16.20
— Новини. 10.25 — «Роби з
нами. роби, як ми. роби пра
ще за нас». 17.25 — Виступ 
концертного ансамблю елек
тромузичних інструментів 
Центрального телебачення і 
Всесоюзного радіо. 17,55 —
Паш сад. 18.25 — Мультфіль
ми. 18.45 — Сьогодні v світі. 
19.00 — День преси 19.35 — 
До 40-річчя Великої Перемо 
ги. Прем’єра документально
го фільму «Маршал Жуков 
Сторінки біографії». 21.00 — 
^Час». 21.45 — Вечірні мело 
пії за участю артистів ИДР. 
НРБ. ЧССР 22.30- -Футболь
ний огляд 23.00 - Сьогодні
у світі

> УТ
10.00 — Повніш .10.20 -- 

Виробнича гімнастика. 10.35
— Шкільний екран. 5 клас
Музика 11.00 — Що може 
експеримент. Із циклу .-Дис
ципліна ’поставок: міра від
повідальності і честь підпри- 
і-.мстяа». 11.45 - Новішії
16.00 — Новини 16.10 —
Срібний длиіночок 16.30 
Сьогодні — День преси 17 30
— Фільм-концерт 17.45 — 
Екран Пошани Українського 
телебачення 18.00 — Теле
фільм. 1(3.30 — День за днем 

(Кіровоград). 18.45 — Сьо
годні .— День преси Виступ 
завідуючого відділом прона’- 
гниди І агітації обкому Ком
партії України І П. Оліфі- 
рсика. (Кіровоград). 19.00 — 
Актуальна камера. 1,9.30 —. 
Фільм-концерт «Грай, моя 
пісне». 19.50 — Вишневі ус
мішки Вечір гумору та са
тири. 20.45 -■ На добраціч. 
діти! 21.0(1 — «Час». 21.45,— 
Продовження вечора гумору 
та сатири «Вишневі усмііп 
ки». 22.50 Новини.
А ЦТ (II програма)

8.00 Гімнастика. 8.15 — 
Документальний телефільм. 
8.35. 9.35—Географія. 8 клас 
9 05 12.40 Англійська мо
ва. 10.05 - Учням 11ТУ Есте, 
тичне виховання 10.35. 11.40 
— Географія 5 клас. 11.05— 
Поезія М Асеева. 12.10 —
Радянське образотворче, ми
стецтво. «Літопис подвигу». 
13.10 Богатирські образи 
в музиці 0. Бородіна 13.45- 
«Хоч одно людське серце за 
рядок...» Поетл'ша композп- 
ціи за віршами радяпсі.кнх 
поетів 14 40 В І. Ленін — 
журналіст і редактор. 15.20 
—' Новини 18.00 Новішії 
ІЗ 15 Ритмічна гімнасти
ка 18.45 Документны іші
фільм. 18.55 — Учителю — 
урок музики. 6 клас 20.00— 
Вечірші казка 20.15 -- До
ку ментальний Фільм 20.25- 
VI Міжіїародшиі фестиваль 
тслсчірограм про народну 
творчість «Веселка-', «і'уляп- 

•ня в Вітоелавлицях». 21.60 - 
«Час». 21.45 Фільм ♦ Від
крите серце» 23.05 - «Ху
дожники брати Ткачони На- 
УКОНО-ІЮПУЛЯРІІПІІ Фільм. 
•23.20 - Новино

ЩАСТЯ
Добровслнчків <■ І> к и іі 

ранком ЛКСМ України 
щиро вітає Гуманепко 
Раїсу - інструктора ран. 
кому комсомолу та 
Осадчого Віталія 
секретаря комсомоль
ської організації кол
госпу імені Леніна з од
руженням. Бажаємо ЗДЧ- 
ров’я, щастя.

Редактор
К>. СЕРДЮЧЕНКО,

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 

областного комитета 
ЛКСМ Украины.
На украинском языке.

НАША АДРЕСА: 

3U050, МПС, 
м. Кіровоград, 
суп. Луначарсьного, 36.

БК 1)0462. С£сл) 0,5 друк арк I пденс 61)1)3

ТЕЛЕФОНИ, редактора — 2-45 00; иідпо 
відального секретаря — 2 46 87; відділів 
комсомольського житія — 2 46 57: листі 
і масової роботи — 2 45 36; пропаганди 
— 2 45 36; учнівської молоді — 2 46 87: 
військово патріотичного виховання та 
спорту, фотолабораторії — 2 45 35: ого 
лошень — 2 56 65: коректорської —
З 61 83: нічної по,танці) — 3 03 53

Зам. № 236 Гнршп Н(і 100

Газето походить v ніятшюи 
четвер І суботу

Друкарня імені Г М. Димитрспа 
видаоництва 

»Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м Кіровоград, суп Гпінки. *•
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