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ЗАВЖДИ — ДО ІЛЛІЧА. Фото В. КОВПАКА.

а Ш

ГїРОМІНЬ травневого сонця ковзнув по 
гарячій міді піонерського горну.

Сурми, сурмач, збірі 1 на поклик тво'ю 
дзвінкого голосу від краю до краю по 
іісїй неосяжній Вітчизні відгукнуться мо
лоді голоси: «Піонери 20-х років — зав
жди напоготові!». Піонери 40—50—70-х 
років — завжди напоготовії Завжди на
поготові!»...

Попереду нашої багатомільйонної ко
лони — червоний прапор. Під його роз
криллям йшли на подвиг і на смерть на

ОШД її»
Л. ВАСИЛЕНКО,

секретар обкому ЛКСМУ, голова обласної ради піонерської оріанізації 
ім. В. І. Леніна.

щі діди і батьки, несхитно пломеніє він 
рсь уже більше як півстоліття. Поглянь
те на маєво колон: в кожного на грудях 
частинка його — піонерський галстук. 
Готовність бути до кінця відданим наро
дові, партії, комсомолу — в серцях 
піонерів усіх поколінь.

Зараз па вулицях міст І сіл, в школах, Па
лацах піонерів господарі — діти в червоних 
галстуках І поруч них, ведучи дружню розмо
ву, — люди старшого покоління, на чиїх гру
дях медалі І ордени, заслужені нагороди за 
«РУД, за подвиги. Сивих ветеранів приймають 
V почесні піонери, а в їх серцях вогонь незга- 
саіочої бойової, піонерської і комсомольської 
Юності.

Біографія тих, що сьогодні, будують 
міста і заводи, добувають вугілля, виро
щують хліб і освоюють космічний прос
тір, втілюючи в життя величні накреслен
ня XXIV з’їзду КПРС, народжувалася в 
перших піонерських загонах. І кожен з 
них вірний клятві, яку дав перед лицем 
своїх товаришів — жити, вчитись, боро
тись, як заповідаз великий Ленін, як 
вчить Комуністична партія.

Свято піонерії — цс свято всього народу, це 
тріумф наших комуністичних ідеалів, які міц
но увійшли в життя кожного, хто і ордо нази
ває себе громадянином Країни Рад.

Разом з піонерами країни юні ленінці Кіро- 
воградщини рапортують сьогодні про свої ус
піхи в навчанні, праві, вірності традиціям усіх 
піонерських поколінь.

Червоногалстучна піонерія області за 
50 полум’яних років пройшла чудовий 
шлях зростання. З декількох десятків 
спартакізців вона перетвориласа в 
100-тисячну армію юних ленінців. Вико
нуючи наказ XVI з'їзду комсомолу, по-

и

напад 3700 піонерських загонів стали 
старт Всесоюзного маршу «Завжди напо
готові!». Своє навчання і працю, свої 
великі і малі піонерські справи дружини 
і загони присвячують 50-річчю утворен
ня СРСР, ювілею Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Леніна.

На всіх етапах розвитку піонерської 
організації партія підкреслювала, що 
найважливішим завданням піонерії є бо
ротьба за глибокі знання. І сьогодні, під
биваючи підсумки майже дворічної ді
яльності піонерських загонів на марші 
«Завжди напоготові!», слід сказати, що 
піонери області правильно зрозуміли 
батьківський наказ. Правофланговими 
стали 896 піонерських загонів і 95 дру
жин. ' 
та ДЕНЬ урочистого свята юні ленінці 

звертаються до свого вчителя і пож- 
дя — Ілліча. Для всіх поколінь радян
ських піонерів образ Леніна —- це той 
великий приклад, який захоплює дітей,

монем!
мнінши еіиіїц

ПРОЛЕТАРІ. ВСІХ КРАГИ, ЄДНАЙТЕСЯ!
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ленінські чудові риси, в яких органічно 
поєднуються велич і простота, стали для 
мільйонів піонерів моральним ідеалом.

Приймаючи участь у Всесоюзному 
марші «Завпеди напоготові», піонерські 
загони встановили зв’язки з містами і 
селищами, які носять ім'я вождя, з міс
цями, де проживав Ілліч, вивчали історію 
підприємств І КОЛГОСПІВ, ЩО НОСЯТо 

Леніна.
ДЕНЬ народження піонерії, коли по 
країні йде свято, урочисті шеренги на 

лину завмирають у своїй пошані до тих, 
залишився нічно юним на дорозі до щасливого 
майбутнього.

Разом з старшими іоні піонери в грізні 
роки Великої Вітчизняної війни стали на за
хист рідної Батьківщини. Назавжди залиша
ться о нашій пам’яті юні піонерн-герої — Ва
ля Котик, ЛІза Чайкіна, Льоня Голіков, Ма
рат Казей та інші. Свято шанують піонери 
Кіровоградщнин світлу пам’ять про юних <с- 
роїв нашої області. Як живу легенду Неру- 
баївського лісу слухають вони розповідь про 
життя і героїчний подвиг юних розвідиикіа — 
Федю Шепеля, Яшу Магвієнка, яких фашисти 
закопали живцем в землю.

Комунізм будується працею мільйонів. 
Свою частку в звершення величних пла
нів доклали і піонери Кіровогрздщини. 
На їх рахунку 2800 тонн зібраного мета
левого лому, шефство над молодняком 
тваринницьких ферм. А скільки дерев 
зашуміло вздовж доріг, скільки алей і 
парків посаджено дбайливими рукімн 
юних господарів. Більше 12 тисяч піоне
рів обласного центру збирали металевий 
лом на піонерські сівалки, і під час уро
чистої лінійки вони передали його чер- 
вонозорівцям.

На піщаному, майже безводному пів
острові Мангишлак, де розпочато велике 
будівництво, через декілька років під- 
німиться шезченківський сад, посадже
ний руками українських і казахських 
піонерів. Десятки посилок з лікарськими 
рослинами надіслали піонери області 
для госпіталю в Ханої.

У країні піонерії — свято. І, присягаю
чи на вірність Вітчизні, піонери 70-х 
років разом з усіма гіонерськими поко
ліннями на заклик партії і комсомолу 
промовляють: «Завжди напоготові'.»».
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В центрі уваги світової преси — за
ява Радянського уряду з приводу нового 
розширення агресивних дій США у, 
В’єтнамі, нона зазначає, що Радянський 
уряд рішуче наполягає на тому, щоб 
США негайно відмінили кроки, спрямо« 
вані на блокування узбережжя і пору* 
шення сухопутних комунікацій ДРВ» 
припинили акти агресії проти ДРВ і по
важали право на свободу міжнародного 
мореплавства і торгівлі.

Вбито 8 чоловік і поранено понад 60. 
—• такий підсумок кривавих подій, що 
сталися лише за 48 годин у Белфаст!, де 
за один день було зареєстровано більш 
як 100 сутичок «сил безпеки» і проте
стантських екстремістів з мешканнями 
католицьких гетто.

«Ні — війні», «Припинити бомбарду
вання В’єтнаму» — під такими лозунга
ми пройшла в Нью-Йорці масова де
монстрація протесту проти агресивного 
курсу США в Індокитаї, проти пині-иніх 
акцій американської вояччини у В’єтна
мі.

«Фройндшафт». «Дружба» — ці слона 
звучать па зборах, зустрічах і мітингах, 
які проводяться в ці дні в НДР у рам* 
ках традиційного тижня німецько-падон
ської дружби під знаком шдгоіовка до
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Від Центрального Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР

ЦК КПРС, Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР з глибоким 
сумом сповіщають, що 14 травня 1972 року після тяжкої тривалої хвороби помер 
видатний радянський драматург, член ЦК КПРС, депутат Верховної Ради СРСР, 
Голова Верховної Ради Української PCP, заступник голови Всесвітньої Ради Миру, 
лауреат міжнародної Ленінської премії «За зміцнення миру між народами;», лауреат 
Державних премій СРСР, Герой Соціалістичної Праці, академік, секретар прачліаня 
Спілки письменників СРСР Олександр Євдокимович Корнійчук.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ 

КПРС

ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 

СРСР
РАДА МІНІСТРІ« . 

СРСР

Вод Центрального Комітету
Комуністичної партії України,
Президії Верховної Ради Української PCP, 
Ради Міністрів УРСР

Центральний Комітет Комуністичної партії України, Президія Верховної Ради 
Української PCP і Рада Міністрів Української PCP з глибоким сумом сповіщають, 
що 14 травня 1972 року після тяжкої тривалої хвороби номер видатний^радянськин 
драматург, член ЦК КПРС і ЦК КГІ України, депутат Верховної Ради СРСР. Голо
ва Верховної Ради УРСР, заступник воловії Всесвітньої Ради Миру, лауреат міжна
родної Ленінської премії «За зміцнення миру між народами», лауреат Державних 
премій СРСР і Державної премії Української PCP імені Т. Г. Шевченка, Герой Со
ціалістичної Праці, академік, секретар правління Спілки письменників СРСР Олек
сандр Євдокимович Корнійчук.

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
КОМІТЕТ 

КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

' ПРЕЗИДІЯ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

РАДА
МІНІСТРІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ PCP

18 травня 1972 року
МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Кни гу—робітпикам ударних будов
Колегія міністерства культури СРСР розгля

нула разом з президією ВЦРПС, бюро ЦК 
ВЛКСМ, Комітетом по пресі при Раді .Мі
ністрів СРСР і секретаріатом правління Спіл
ки письменників СРСР питання про заходи 
щодо поліпшення бібліотечного обслуговуван
ня робітничих колективів всесоюзних ударних 
комсомольсько-молодіжних будов п'ятирічки.

У спільно прийнятій постанові намічене ряд 
заходів, спрямованих на поліпшення бібліотеч

ного обслуговування молодих будізельчахів. 
Вирішено іцо;юху надсилати біб Потекам ново
будов кращі твори літератури 290—300 назв. 
ВЦРПС виділяє кошти для придбання ста 
бібліотечок суспільно-політичної літератури.

Особлива увага приділяється шефству рес
публіканських і обласних бібліотек над удар
ними будовами. Зокрема, кожна з новобудов 
одержить по десять тисяч книг а їх фондів. 
Для роботи в бібліотеки направлять випускни
ків вищих і середніх учбових закладів, а та
кож буде проведено семінари підвищення ква
ліфікації бібліотечних працівників ударних 
будов п'ятирічки.

(Кор. ТАРС).

і працю
ТВОРЧІСТЬ)
ЙПОШЖІ

Т> ПАРТКОМ! Світлозод- 
** ського заводу будкен- 

'струкцій мені порадили по
знайомитись з колективом 
бригади, очолюваної Воло
димиром Семеновим, І ось 
я в цеху металоконструкція, 
що витягнувся на сотні мет
рів. Після недовгих розпиту
вань знайшов своїх майбут
ніх знайомих.

Щоправда, не одразу во
на стала передовою. її во
жакові чимало довелось по
трудитись на перших порах, 
щоб вивести колектив із 
прориву. Та молодий кому
ніст згуртовував людей, 
діючи на них власним при
кладом самовідданої праці.

Так уже повелось на за
воді, що працювати у брига
ді Семенова — велика 
честь. А тому не дивно, 
юнаки, які починали свій 
трудовий шлях у цьому ко
лективі, відслуживши ар
мію, повертаються у свою 
бригаду. Серед них — ко
лишні воїни Петро Ковален
ко, Микола Зубков та інші 
комсомольці.

Коли Петро Коваленко пі
шов на військову службу, 
його місце заступив молод
ший брат Олександр. Нині 
вони трудяться поруч. Юна-

СЕМЕРО
З
БРИГАДИ

ки разом навчаються в оди
надцятому класі середньої 
школи робітничої молоді 
№ 2. Одержавши атестат 
про середню освіту, Олек
сандр піде на військову 
службу, заступить брата в 
лавах Радянської Армії.

Тут вже стало хорошою 
традицією колективно ви-

СЕМЕНОВА
Бригадир розміряв шмат

ин металу, давав вказівки 
юнакові, що стояв з елек
тродом в руці. Поруч хлопці 
зварювали окремі металеві 
деталі, які вмить перетво
рювались у траверси «П-2» 
до опор високовольтних лі
ній.

У бригаді 7 чоловік. Се
ред них — брати Петро і 
Олександр Коваленки, три 
Миколи — Криворучко, Зуб
ков, Савушкін та Віктор Єре- 
меєв. Це — дружні, працьо
виті хлопці, яким під силу 
будь-яке завдання.

Взірцем у роботі та побу
ті для юнаків служить їх во
жак Володимир Семенов, 
©дин з ветеранів підприєм
ства. З 1961 року трудиться 
він на заводі, з них сьомий 
рік — бригадиром кращої 
бригади.

ряджати юнаків на службу 
в армію, вручати їм пам ят- 
ні подарунки, листуватися з 
ними.

Приємно відзначити, що 
всім юнакам притаманний 
потяг до знань. Слюсарі- 
складальники оволоділи су
міжною спеціальністю елек- 
трозварювальника, мають 
права мотоциклістів, шофе
рів. Четверо з них одержа
ли середню освіту, а троє 
□добувають її без відриву 
від виробництва.

Душею колективу є його 
вожак —- Володимир Семе
нов. Вмілий організатор, хо
роший, чуйний товариш, він 
все робить для того, щоб 
якомога краще виконати ви
робниче завдання. Для цьо
го бригадир своєчасно за
безпечує своїх хлопців ме

талом, електродами, зсім 
необхідним для роботи.

Володимир — агітатор 
цеху. Його часто можна по
бачити в колі виробничників 
зі свіжою газетою в руках: 
читає своїм друзям про по
дії, що відбуваються у на
шій країні і за рубежем, 
про досягнення вітчизняної 
науки і техніки, культури і 
мистецтва тощо.

По праці й шана — Воло
димир Семенов неоднора
зово обирався членом парт
кому заводу, секретарем 
комсомольської організації 
підприємства. Зараз зїя 
член Світловодського міськ
кому комсомолу, його вдру
ге обрали депутатом міської 
Ради депутатів трудящих. 
У депутатській комісії по 
культурі він з честю зик 0“ 
нує накази виборців, боре
ться за чітку роботу культ
освітніх закладів, які готу
ють гідну зустріч 50-річчю 
утворення СРСР.

Портрет передовика неод
норазово був на заводській 
та міській Дошках пошани. 
Груди бригадира прикраси
ла ленінська ювілейна ме
даль. На його рахунку чи
мало грамот, подяк. «З на
шим Володею, — говорять 
про нього в бригаді, — і го
ри звернути можна».

Колектив комсомольсько- 
молодіжної бригади, вклю
чившись у соціалістичне 
змагання за гідну зустріч 
50-річчя утворення СРСР, 
взяв нз себе підвищені зо
бов’язання. Головне в них — 
виконати завдання другого 
року дев’ятої п'ятирічки до 
22 грудня — Дня енергети
ка. Слово у комсомольців 
не розходиться З ділом. 
Доведені завдання вони, як 
правило, виконують на 140—- 
150 процентів.

Щоденно з воріт підпри
ємства в усі кінці країни 
відправляються ажурні опо
ри високовольтних ліній 
електропередач. І стануть 
потім ці велети в неосяжних 
просторах країни, несучи на 
своїх плечах світло людям, 
несучи привіт від семи юна
ків із бригади Семенова.

М. ВЕНЦКОВСЬКИЯ, 
наш громадський ко
респондент.

МАЙЖЕ два роки минуло 
того часу, коли завітав до 

нас Феодосій Деомидович 
Гетьманець. Заслужений лікар 
республіки. ветеран піонер
ського руху 20—30-х років, 
член Комітету захисту миру, 
мав про що розповісти.

Людина, яка говорила так за
пально й натхненно про героїч
ний В’єтнем, про боротьбу за 
мир на землі, полонила нас, 
піонерів і комсомольців. Зу
стрічі з людьми старшого по
коління приносять у нзше жит
тя нові штрихи, нові прагнення.

Після таких зустрічей ми прагне
мо, щоб справа наших рун була 
дійсно вагомою, щоб наше горіння 
не залишалося в пас самих, вихоп
лювалося назовні, а зроблене нами 
стало для нас справжньою школою 
життя.

Ми задумалися: яка є можливість 
допомоїтн людям країни, над 
якою черві ними спалахами юрить 
небо, доішмоїти своїм зарубіжним 
ровесникам, для яких так жадані 
слова — мир. радість, щастя...

Піонери разом з комсомоль
цями Добрівської середньої 
школи вирішили здавати кош
ти у фонд миру. Вже через 
місяць було відраховано 150 
карбованців.

З завзяттям трудилися школя
рі на суботниках, збирали і 
здавали металевий лом та ма
кулатуру. І росла цифра зібра-

них коштів. В школі не було 
байдужих. Всі, як один, ми від
чували користь нашої справи, 
щоранку уважно прислухалися 
до репродукторів, вчитувалися 
в рядки зарубіжних повідом
лень, — ми вважали себо при
четними до подій на планеті,.

РУКУ 
ПОДАЙ, 
РОВЕСНИКУ!

ми подавали свій голос про
тесту проти війни у В'єтнамі.

А нещодавно у нас був про
ведений тиждень солідарності 
з боротьбою в'єтнамського на
роду. Учні писали письмозі ро
боти, робили малюнки, в яких 
викривали злочинні дії амери
канських агресорів. За цей 
тиждень ми перерахували у 
фонд миру 124 карбованці.

Через деякий час знову заві гав до 
нас дорогий гість. На цей раз були 
присутні понад 500 добрівчан. Меха
нізатори тракторної бригади, тру
дівники молочнотоварної ферми, 
колгоспники, учні прийшли послуха
ти розповідь земляка, активного 

борця за мир.
За дорученням Комітету за

хисту миру Гетьманець аисло-

ВИВ глибоку подяку 
середньої школи, які наД|С-Лс1ЛИ 
у фонд миру понадЗОО карбо
ванців, колгоспника« с,едз До
рого, на рахунку щих гласно 
2 тисячі карбованцу. . < .

За активну участку боротьбі . 
за мир, комсомольську і піо
нерську організації щко^и на
городжено Грамотею Комітету 
захисту MHÇ&a-

Феодосій Деомидо s и ч часто 
розповідає нам пре свої піо
нерські роки, про справи пер
ших піонерських ЙГОНІВ. Не 
втомлюється ветер;« зустріча
тися з людьми, звж.ци допо
магає привітним, йбрчлл сло
вом, і йдуть до залуженої лю
дини порадитись, поділитися 
радістю.

А для нас, юні: ленінців, 
кожна зустріч просить ра
дість і хвилювання

ЦУРКАН, 
учень Добріцкої СШ.

Вільшанський раіл.
Напередодні свята і ас тим и гос

тями у юних лева в були ве
терани піонсрськогок-ху. піоне
ри 20-х років 3. М. Ліма І Ф. Д. 
Гетьманець. Йдуть р&, але не. ста
ріють ветерани. Нссуі вони юним 
в гарячому серці »мини про 
піонерські справи свс поколїції-«.

На фото: 3. МІАВІНА та 
Ф. Д. ГЕТЬЛІАНЕЦЦеред піоне
рів.

Фото В1ОВПАКА.
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ЗА ГОРИЗОНТОМ
В двадцятих роках піонерські організації на селі 

були малочисельнмми» При Ладиженській семирічній 
школі (тепер Уманський район), де я вчився, загін 
нараховував 20—25 хлопчиків.

Далі як за 25 кілометрів від Ладиженки 
див. А тут завідуючий школою каже:

— Ви, Петя Семко, П-зтя Кобзар, поїдете 
Умань на окружний зліт піонерів.

Умань. Кам’яні вулиці, цегляні будинки в
верхи, павутиння дротів. Та ще й кіно! Перший раз 
в житті нас повели а кіно. Була чому дивуватись. От 
що діється за горизонтом!..

Але ще більше дива було попереду. Мене назвали делега
том на перший Всеукраїнський піонерський пліт. їхати в 
Харків. Це, мабуть, далеко. 1 страшно — можна заблудитись.

Ми йдемо центральною вулицею. В кожного клуночок ла 
плечима — провізія. Нас проводжають тисячі уманчан. Грає 
духовий оркестр.

ЗУСТРІЧ З БУДЬСННИМ
Зупинка в Києві. Нашу делегацію піонерів повели 

па екскурсії по визначних місцях цього чудового міс
та. Що не крок —- все вперше в житті...

Вперше побачили Дніпро, річні пароплави, розгля
дали пам’ятники Карлу Марксу і Богдану Хмель
ницькому. Вперше в житті їхали трамваями, ходили

А на вокзалі нас чек і .та ніким не" гадана

громадянської війни Семен Михайлович Будюнчий Нищ 
поїзд виявився поруч. Коли дізнались про присутність Семена «•■—'•і.... ------- .
вати: .......

дали пам'ятники Карлу Марксу і Богдану 

біля подзьобаних кулями стін героїчного «Арсеналу»*
А на вокзалі нас чент/та ніким не" гадана зустріч Спе

ціальним вагоном з Москви їхав прославлений.’ полке водень 
і. Наш

Михайловича','зібрались біля його вагона Тпоча.ін сні- 

С пеба полуденного жара не подступи.
Конница Буденпзго все движется в' пути.

Семен Михайлович вийшов до нас, привітався. Ми оточити 
його. Я був найнижчий ростом. С. М. Бчдьоииий покатав ме
ні на плече руку і запитав:

— І тебе такого малого мама пустила в дорогу^
Від несподіванки я нічого не відповів, тільки еховазея за 

вищого. За мене відповіли івші:
— В нього матері нема.
Ми розмовляли десь гадину. Семен Михайлолнч піи.таип'я 

як себе почувають піонери на селі, чи пе знущаються купі кулі. А на закінчення сказав: кур
— Щасливого путі. Ми ще зустрінемося..,

НЕЗАБУТНЄ
Перший Всеукраїнський зліт піонерів у Харкові 

триваь 7 днів. 1 кожен був насичений незабутніми по
діями. По-перше, нас на вокзалі зустрічали тисячі 
робітників і робітниць. Як потім ми довідались, нони 
прийшли взяти нас у свої сім'ї, щоб оточити увагою, 
турботою. Мені потзлазило — я потрапив у сім'ю 
робітника заводу «Серп і Молот».

Зліт відкрився в оперному театрі імені Шезчедка. 
Зал здригався від оплесків і радісних окликів. Пар
ком освіти України М. О. Скрипник звернувся до де
легатів з короткою промовою. І зразу ж піонери по
в’язали йому червоний галстук. Микола Олексійович 
став першим почесним піонером республіки.

Взагалі, зліт проводився за цікавою програмою.
----------- ZZZ2LJ'

традицією

Михайло РОДИНЧЕНКО

і написали 
організації

Сюди, до обеліска Слави, при
йшли світловодські піонери пе
ред тим, як розпочати юнармій- 
ську гру «Зірниця». І застигли 
в хвилинному мовчанні. Па
м’ять...

Фото В. КОВПАКА.

50 КОЛИ СЛУХАЄМ
■ " ПРО

ВОЛОДЮ УЛЬЯНОВА 
чя піонерії ми провели збір загону, 
присвячений піонерам Кіровогрзд- 
щини воєнних років. Зібрали багато 
матеріалів і передали їх в Ленмсэку 
кімнату.

У наше свято ми, піонери 70-х ро
ків, прагнемо славити своє покоління 
такими ж корисними і добрими 
справами. Адже до цього кличуть 
нас подвиги старших товаришів, іих, 
хто зараз працює на заводах, кол
госпних ланах. І тому з захопленням 
ми завжди зустрічаємо ♦ слухаємо

О НАШІЙ школі-інтер- 
наті № 2 є щоден

ник,. який передається з 
класу в клас, в усі піо
нерські загони. Зараз 
цей щоденник у нас, ми 
записуємо до нього най
цікавіші свої справи. Всі 
говорять, що наш 7-А ду
же дружний. А ми посміхаємось: нев
же може бути інакше? Ще нам допо
магає в навчанні? Адже в класі немає 
відстаючих. Звичайно, піонерська 
дружба. Хтось одержав незадоліяз-

1 ну оцінку, слабо підготувався до уро- 
I ку — тут як тут «швидка допомога». 
I Таму й став наш клас правофлан

говим, бо у нас всі за одного, один 
за всіх.

Інакше не можна, тому що завжди 
з нами червоний -алегук. До 50-річ-

своїх шефів зі швейної фабрики, з 
великим бажанням збирали матеріа
ли про Героя Соціалістичної Праці 
І. О. Шиша, для кімнати бойової сла
ви підготували документи про Геро
їв Радянського Союзу І, І, Фісанови- 
ча та А. І. Пятерова. Ми пра*немо 
бути такими, як ці героїчні люди, 
люди, які були колись піонер-зми 
і живуть поруч нас.

А ще величний приклад для піоне
рів — Володимир Ілліч Ленін. Зараз 
ми читаємо книгу «Серце матері». І 
сторінка за сторінкою постає перед 
нами образ вождя, ім я якого носить 
наша організація.

СПОГАДИ ДЕЛЕГАТА
ПЕРШОГО ВСЕУКРМНСЬКфГ0 
і ПЕРШОГО ВСЕСОЮЗНОГ-0 
ЗЛЬОТІВ ПІОНЕРІВ
Дуже і дуже мало засідали. Ми »злили йа ■ , .
бази, на 'заводи, до “’“І’’Нза» показу
вали величезним звірий^г нир- с-нісжт іСо врахову
вали, що делегати на місцях -■ т ого цього|’ не могли 
бачити і знати, і ми по поверненню повианн^ розпо
вісти своїм слухачам, А,тз'л ,< 1цо б:'ЯЧЦЛ1ір

Центральний Комітет ’ Рада Исподних
Комісарів України виявили ю нас велику увагу. На 
параді делегатів з їзду на плов. Гевелєва.ц проти бу
динку ВУЦВИКУ. нас Вітали секретар ц1К кГПбіУ 
С. В. Косіор, голова Раднаркоиу Украї.іИИ В. Я. Чу
бар, члени Политбюро. ВссЧ-Ря»нськийй староста 
Г. І. Пегровськнй прислав теплу телеграмуіу. У будин
ку індустріалізації ми фотогр^ч'і вались □ з В. Я. Чу
барем та М. О. СкраплилО.ч.

Піонери-делегати з’їзду ,1еч’юнструв;вали свою 
майстерність в спорті, худож',! *! ^амодіядльності.

ІДЕМО В МОСКВу
В останній день зльоту були сиолОшеніі списки де

легатів на перший Всесоюзній1 зліт піонерів. Нашій 
делегації відвели двадцатьв їх буз і я.

Делегати залишились в Харцизі ще на гДва 
пам повинні були пошити спешку і ну форуму. А потім 
піонерський поїзд «Харків — А°сква».

Прибули в Москву ра.чо-ар ніш 1 < серікцп }щ Курський 
вокзал. 1 зразу пртрали-’« в °011' Рс&‘тнцкін 1 робігішнь. 
Знову вас брали по своїх кваргиі кращі представники ро
бітничого класу столиці, ’;• -а.'Сми^і и     
з містом, з правнлалпі надала
безплатного проїзду трамваями в >'•' дні зльспУ. Пропуском 
був спеціальний значок на г₽УДяХ-

18 серпня. Сонячний, але 11Є Жаркцц 
Москва в червових прапорлх. Це на не^ь

PouiTiiHKig і робітішнь.

перший день 
нач право

день. Вся
І ,11 _ нашого

зльоту. Ми Йдемо В КОЛОНАХ ВІНЦЯМИ доскви. Пас г’ —Т>:-
бу.тося у величезній чаші стадіону «Динамо* '"
вітають десятки ТИСЯЧ жителів відкриття зльоту в^1*

Другого дня почалася всесоюзна спартакіада юних ленін
ців і огляд художньої самодіяльності. Делегатів було так 
багато (мабуть, більше 6 тисяч), шо нам були віддані псі 
підмостки клубів і те-згрів. Можливо, наші виступи тоді 
не мали такої витонченості, як зараз. Але все викочувалося 
а таким завзяттям і. мабуть, виходило непогано,

24 серпня виступали переможці конкурсу худож
ньої самодіяльності. Тут уже багато з нас були гля
дачами і болільниками. Цей день був присвячення 
інтернаціональній дружбі. Делегати України зустріча
лися з піонерами Середньої Азії і Закавказзя. Ми 
обмінювались галстуками, адресами. Жа.іь,_шо в той 
час ми не могли один одному висловити свої почуття. 
Ми слабо розмовляли російською мовою, а узбеки і 
таджики її знали, ще гірше. Але кас єднало спільне 
радісне почуття дружби.

СЛУХАЄМО НАДІЮ КОСТЯНТИНІВНУ
Особливо запа?л‘яталася зустріч з Надією Костли; 

тинівною Крупською. Тому, шо не було тоді в Москві 
приміщення для наради кількох тисяч осіб, скликали 
конференцію представників делегатів зльоту. Перед 
ними в Кремлі виступила визначний діяч Комуиісгнч- 
ної партії, дружина і соратник В. 1. Леніна ІІ. К. 
Крупська. Вона говорила про високу честь і обов'яз
ки бути піонером, про тс, яким хетів бачити піонер
ський рух Володимир Ілліч Ленін. «Піонер, — гозоріг 
ла Надія Костянтинівна, — це значить завжди бути 
попереду — в навчанні, роботі, поведінці».

В президії був С. М. Будьошшн. Він дотримав сло
ва — зустрітися з нами в Москві. Велике бажання 
було в нас послухати його голос, і він теж виступілі.

Конференція прийняла «Наказ зльоту».
В ОСТАННІЙ ДЕНЬ

25 серпня — закриття зльоту. Хотілося, щоб 
день був довгий, як вічність. Але прийшов час повер
татися додому.

Знову ми зібралися V величе »ній чаші стадіепу «Дннлм«». 
З рупорів ми дізналися, іцо на трибуні М. І. Калівіи, Н. К. 
Крупська. Максим Горький; Володимир Махновський. За
криття зльоту вилилося в і рлидіозпу маніфестацію вірпоеті 
юного покоління великим ідеям Володимира Ілліча Леніна, 
За дорученням 1ІК партії зліт '»крив видатний діяч Кому
ністичної партії О. ЯросчівськиіІ. З факелами, лозунгами 
пройшли ми по дорогій і рідній Москві серед людського 
коридору, який вітав нас і прощався з нами.

А потім було найважче, найвідповідальніше. Два 
місяці я їздив по селах Ладиженського, Підвисоцько- 
го, Головашвського районів, щоб розповісти лігям 
про роботу зльоту і заздзиня піонерських організацій. 
Після кожної зустрічі в піонерські організації запису
вались десятки хлопчиків і дівчаток. Вони дізнапали- 
ея про завдання піонерів, про роль комуністично, 
дитячого руху. Отак ми починали. 1 дуже г.риємло, 
радісно, що зараз піонерська організація імені леї і. 
Радянського Союзу стзча багатомільйонною.

А. КАСУРКІН, 
ветеран піонерського руху»

Голованівський район. 

Світлана ЛУКАШОВА, 
член ради дружини, учениця 
7-А класу школи-інтернату № 2. 

м. Кіровоград.

5® ПИШЕМО
Ф ЛІТОПИС

170 піонерських 
міста Олександрії 
маршрутами Всесоюзного мар
шу «Завжди напоготові», при-

загонів шкіл 
крокують 

шу «Завжди напоготові», при
свяченого славній піонерській 
даті. 45 піонерських загонів 
носять звання правофлангових. 
Правофланговий — значить 
скрізь і завжди перший. На них 
рівняються інші.

Серед правофлангових і пі
онерська дружина імені Зої 
Космодем янської Олександ-

»»- 
хопили всі 7 маршрутів маршу 
та найголовнішим ми вважає
мо маршрут «В країну знань».

Ще на початку навчального 
року на зборах загонів було 
прийнято рішення: «Жодного 
відстаючого в загоні!» І сього- 
годні, напередодні 50-річчя 
піонері? Країни Рад, ми готові 
доповісти партії, комсомолу, 
Вітчизні — серед піонерів дру
жини імені 3. Космодем'ян
ської — жодного відстаючого! 
82 піонери навчаються лише на 
«5» і «4». Перед нами завдан
ня — дати рішучий 
ці».

Цікаво ведеться 
дружині робота по 
історії Всесоюзної піонерської 
організації, історії піонерської 
організації школи. Понад сот
ню фотографій, спогадіа пер
ших піонерів школи, піонер
ських працівників, вчителів зіб-

рали юні ленінці 
літопис піонерської 
школи.

У нас уже стало , __
організувати зустрічі з колиш
німи випускниками. Зараз піо
нери ведуть пошук тих, хто 
закінчив школу в 1952 році. 
Ця зворушлива зустріч забу
деться 20 травня цього року.

А ось наш трудовий рапорт. 
Піонери школи зібрали 40 

тонн металобрухту, понад З 

відремонтували меблі, показа
ли вистави лялькового театру.

В роботі піонерських загонів 
велику допомогу надають нам 
шефи —- робітники і комсо
мольці Олександрійського ру- 
доремонтного заводу. їх ува
га, піклування допомагають 
нам краще вчитись, розширю
ють кругозір. Піонери дружи
ни побували на екскурсіях по 
історичних місцях Кірозогрлд- 
щини, які організували шефи. 
Піонерська організація школи 
висловлює щире спасибі зсім 
вчителям 
старшим друзям.
няємо: наша піонерська дру
жина звання правофлангової 
нестиме з честю.

Наталка КРАВЧЕНКО, 
учениця 8 Б класу, голена 
ради дружини ім. Зої 
Космодем’яиської.

м. Олександрія.

СИВИНАСИВИНАВЕТЕРАНА

у нас ■ 
вивченню

і шефам, нашим 
Ми запев-

бій «трій-

В невідомі тривожні
. світи,

Знов веселі сади 
відцвітають,

Тільки нам но вернутись 
туди...

Не вернутись, бо там було 
б тісно

Нашим мріям, ділам
і словам, 

Лиш вогонь піонерської 
пісні

Нас усюди й тепер 
зігріва. -

І якщо з нас комусь 
стане сумно,

То це тільки, лиш тільки 
тому,.

Що не нам вже — 
гайдарівсьиі сурми,.

Не зеде за собою ТимурІ

Салютують ювілею піонери Кіровоградської СІ1І М ІЗ. їх подарунок святу — успіхи »• 
маршрутах Всесоюзного маршу «Завжди напоготові!»,1 Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.



4 стор»

П. Безтяма

чтошики
£3

21 травня комсомольськім організації «Червоної зірки» 
сповнюється 50 років. У зв’язку з цим та з наближенням 
100-річчя з дня заснування зазоду авторський колектив під
готував до видання книгу про людей га історичне минуле 
та сьогодення цього підприємства.

Друкуємо окремі розділи нарису, написані кандидатом 
історичних наук П. М. Без такою.

О ЯКОГО боку ви не під’їжджали б до Кіровограда, у вічі 
впадуть, перш за все, корпуси цехів заводу сільськогосподар

ських машин. Це — орденоносна чЧервона зірка», одне з най
старіших і найбільших підприємств міста, де трудиться близько 
14 тисяч робітників та інженерно-технічних працівників.

Усі кіровоградці, а червонозорізці особливо, пишаються тим, 
що сівалки, випущені заводом, засівають більше двох третин без
країх ланів нашої соціалістичної Батьківщини. Марку «43» мож
на зустріти й за межами СРСР — на всіх континентах земної ку
лі: адже сівалки з Кіровограда експортуються до 36 зарубіжних 
країн...

Але звернімось до історії, простежимо етапи зростання заводу 
— від кустарної майстерні до одного з найбільших у Радянській 
країні заводів сучасного машинобудування.

L ДВОЄ 3-3À МОРЯ

ОДНОГО морозного лютневого ранку, 1374 року, єлисаветград- 
ці побачили на вулицях свого повітового міста двох, дуже 

схожих між собою іноземців, Це були брати Томас і Роберт Ель- 
аорті — комерційні агенти по продажу англійських молотарок, 
сівалок, віялок, плугів і жниварок. В супроводі представника міс
цевої влади англійці заходили до різних майстерень, куазнь то
що, цікавилися організацією виробництва, нормами оплати пра
ці найманих робітників, все мотали на вус. А невдовзі на одній 
з непривабливих будівель на вул. Гіетронській (нині вул. Шевчен
ка) з’явилася вивіска: «Майстерня бр. Ельворті по ремоніу сіль
ськогосподарського інвентаря» і оголошення: «Тут можна вигід
но купити парові молотарки Клейтона і Шутльзорта, плуги Сак- 
ка, жниварки Зуда і замовити інші англійські сільськогосподар
ські машини та знаряддя».

Старший брат Томас продовжував займатися комерцією, а майстерня 
працювала під орудою Роберта. На подвір'ї майстерні було встановлено 
кінний привід, але, на великий подив єлнеаветградців, його крутили не 
коні, а виснажені смуглотілі люди, запряжені в шлеї. Це були полонені 
турки, «Впдно, павучого племені ці братчики», .— гомоніли ошелешені 
иезвичайннм видовиськом міщани.

Замовлень не бракувало, а значить і підприємство вимагало 
розширення, Уже в перший рік число робітникіз у ньому зросло 
з 4 до 12. Пояснювалося це просто: не пристосована до росій
ських грунтів і погодно-кліматичних умов англійська техніка 
швидко виходила з ладу і потребувала ремонту. Тим часом чис
то комерційні справи підупали. Осзблизо не щастило у «просу- 
занні» до селян парових молотарок: зони пні-’

-,-wnHWX •-гапах паливі: вугіллі та дровах. «У нас нъ гътъ —- і л /гасі* 
чиди робітники іноземцям, — навіть панські маєтки опалюють со- 
яомою», 1 поки брати Ельворті листувалися зі своїми шефами та 
пояснювали брак, попиту на парову молотарку, робітмик-модель- 
ник майстерні Онисько Гордєєв сконструював до неї соломотоп- 
ку. Роберт Ельворті виявився нечесним джентльменом. Він без
церемонно привласнив винахід робітника, запатентував його на 
свосім’я, як у Росії, так і за кордоном. На винаході О. В, Горде
ева Ельворті нажили великі бариші, як агенти закордонних про
мисловців, і як підприємці.

Підрахувавши майбутні бариші і вигоди, заповзятливі замор
ські купці, руками українських робітників почали будувати с Єг.и- 
саветграді завод сільськогосподарських машин і знарядь. Протя
гом 1876-—1877 років на розі вулиці» Кавалерійської і Чигирин- 
ськрї виріс перший заводський корпус, де розмістились усі чо
тири цехи нового підприємства.
ЇІ/ТІСІО, уподобане британськими емісарами, якнайкраще підхо- 
~’*дилр для цілей сільськогосподарського машинобудування: 
Єлисаветград ставав одним з центрів південних районів капіта
лістичного сільського господарства, де було затишно від серйоз
них конкурентів-промисловців. До того ж, за характеристикою 
В, 5, Леніна, Повітовий центр буз значним ринком дешевої робо
чої Сили, Сюди зже наприкінці XIX століття щорічно приходило 
шукати заробітку близько 10 тисяч чоловік. Зігнана нуждою з 
різник місць сільська біднота готова була за шматок хліба за
прягтися у ярмо. 1 цим скористалися спритні англійські купці.

Проектуючи завод, вони вдало вибрали місце його розташу
вання —* біли залізничної магістралі Одеса — Єлисазетгрзд — 
Кременчук, Близькість околиць міста і навколишніх сіл звільнила 
капіталістів від витрат на житло і комунально-побутові будівлі для 
робітників, на благоустрій тощо. Початок обіцяв багато. Завод 
розвивався, його власники наживалися. Уже на кінець XIX століт
тя прибутків від експлуатації робітників цілком зистачило на роз
ширення «діла». Майстерня леретзорилася з найбільше в Єлиса- 
петграді підприємство, де працюзало понад 500 найманих робіт
ників,

Ща швидше зростає завод з епоху монополістичного капіталіз
му. Від початку нового сторіччя до першої світової війни робоча 
сила збільшилася в 4 рази, а обсяг виробництва —- більш ніж у 
12 разів і становив у 1913 році понад 6 мільйонів карбованців.

травня року -*■»**"*—..........
у ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Члени літературної студії 
уважно вивчають твор іісгь 
своїх землякіз, збирають 
матеріали про їх життя і ді
яльність. Нещодавно в райо
ні відзначили сімдесяти
річчя одного із славних зем
ляків — відомого радян
ського письменника Євгена 
Поповкіна. Місцеві літера-

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

вони

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ЦИМИ днями я побував 
у Новомиргороді на 

черговому занятті місцевої 
літературної студії «Вись». 
Як найстаріший літератур
ний гурток в області, студія 
вже має добрі традиції і 
неабияку популярність. Без
змінно нею керує вчитель 
М. 11. Сухов, невтомний єн4 
ігузіаст. Деякі колишні літ-, 
студійці за останні роки ви
дали книжки, стали твердо 
па творчий шлях.

Зараз «Вись» об’єднує 
більше двадцяти любителів 
художнього слова. Це —ч 
люди, різні за віком і жит
тєвим досвідом, тут є і поси
вілі пенсіонери і зовсім юні 
старшокласники, вчителі, 
діоди інших професій, учні 
технікуму. Закохані в по
езію, в літературу, 
пробують сили свого пера, 
Пишуть вірші, оповідання, 
нариси про кращих людей 
району — своїх земляків. 
Цю роботу вони поєднують 
з проведенням культурно- 
освітніх заходів та краєзнав
чими розвідками.

Так, нсіцодазно вони закінчи
ли оформлення літературно-мис
тецької карти району, з якої 
можна довідатися, хто з літера
торів чи митців, народнася. жив 
або перебував хоч деякий час 
«а Новомиргородщині, На каргі 
бачимо, що тут у свій час побу
вали І. П. Котляревський, О, С« 
Пушкін, Т, Г. Шевченко, тут па- 
родигси І. К- Карпенко-Карий, 
багато сучасних письменників та 
діячів мистецтв виростали над 
Виссю.

Добра мати усього 
живого,

Відвойована в смертних; 
боях...

В той же день з членами 
літературної студії ми лобу* 
вали в селі Капітанівці, де 
зустрілися з учнями профе
сійно-технічного училища« 
Тут готують кадри для цуіс-

п
гори зібрали матеріали про 
його комсомольську юність, 
зокрема про керівництво 
комсомольським осередком 
в селі Кам’янці. Дослідили 
також долі людей, життя 
яких стало прообразами для 
письменникових героїв. Про
ведено кілька вечорів, при
свячених Є. Поповкіну.

На згадуваному зібранні 
йшла мова про підготовку 
до 50-річчя утворення СРСР. 
Було прочитано вірші, при-, 
свячені цій даті, автори по
ділилися задумами нових 
оповідань і нарисів про ці
кавих людей з світлою до
лею. Деякі з цих матеріалів 
вже опубліковані в район
ній газеті. Загальний зміст 
написаного найповніше пе
редають рядки з вірша 
М. Сухова:

Тебе маю назвати 
святою, 

Земле рідна, Вітчизно

ВИСЬ“ НУРТУЄ
роїзарсиь усієї республіки, 
учні разом із технологічною
спеціальністю по цукроза- 
рініїїо здобувають ще й інші: 
спеціальності — мулярів, 
слюсарів, токарів, які їм по
трібні для роботи між сезо
нами. Майже всі приміщен
ня училища зведені руками 
самих учнів. Тут є чудовий 
любовно зображений музей 
В. І. Леніна, гарна бібліоте
ка. Багато є і любителів лі
тератури. Вопи палко апло
дували місцевим літерато
рам. Літстудієць В. Шульга 
подарував їм текст нової 
пісні.

Хочеться побажати «Ви
сі» ще буйнішого квітушш* 
ня, нагадавши, що тільки 
настирна праця, висока ви
могливість до слова дасть 
вагомі плоди.
Олександр МОТОРНИЙ, 

письменник.

АЕРОПОРТ
ЛІТНІЙ РОЗКЛАД

ДО ЦИХ хвилин готувалися ще задовго 
до початку робочого дня. І лише до 

каси прийшли перші відвідувачі, їм ра
зом з квитками вручили весняні троянди. 
Старша зміни М. Т. Компанієць, касири 
В. Ф. Максименко, 3. І. Пурис, начальник 
Кіровоградського агентства Аерофлоту 
А. П, Пономаренко вітали їх з відкрит
тям літньої навігації.

Головні події відбулися в аеропорту. 
Навігація відкривається рейсом Дніпро
петровськ — Кіровоград — Івано-Фран
ківськ. І як тільки сріблястий «ЯК-40» 
приземлився, пасажири ступили на зем
лю, на них вже чекали дівчата з комсо
мольсько-молодіжної зміни І. Русова, У 
руках комсомолок Людмили Москальо- 
вої, Лідії Бебешко, Наталки Кругляк, Га
лини Чуфистової та Віри Казаріної — 
букети квітів. Ці квіти —• гостям нашого 
міста.

З відкриттям літньої навігації значно зро
став інтенсивність руху. Вперше відкрито по
пий рейс Кіровоград — Мінськ — Рига. До 
столиці братньої Білорусії дві з половиною 
години льоту, до Риги — з години 40 хвилин. 
З 20 тразпя відкривається додатковий рейс на 
Москву, зараз розпочали функціонувати рей
си на Черкаси та Одесу,

У другій поіовині червня, у розпил ЛІТНЬОГО 
оздоровчого сезону, рух на повітряних трасах 
стане ще інтенсіївнішим. Буде введено по два 
додаткових рейси на Херсон, Миколаїв та Ска- 
довськ, «АН-21» на Сімферополь курсуватиме 
щодня. ,

Ю. СТОРЧ/хк.
Па фото: пасажири у Кіровоградському 

аеропорту.

ШШЛ АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

«5 Після смерті старшого брата Роберт Ельзорії з «903 р. формально пе
редав завод у власність акціонерного тонаоиства, у члени якого залучив 
своїх родичів та представників вищої заводської адміністрації, Цим за
ходом він добився зниження податків на підприємство і посняеакя експлу
атації робітників з боку адмїністраторів-акціонерів. Примітка азіора — 
П, Б.

(Далі буде).

еМОЛОДОЯ КОММУНАР*, орган Кировоградского 

обкома ЛКСМу, г. Кировоград.

>16050 ГСП, Кіровограді, вул. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ко«» 

гомельського жипя — 2-45-35, відділу пропаганди, від» 
ділу листів і масової роботи та Інших відділів — 2-45-36.

БК 04127,'

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкй, 2,
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0 ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 20 ТРАВНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Кольо
рове телебачення. Гімнастика 
для всіх. (М). 9.30 — Новини.
(М). 9.45 — Концерт Державно
го академічного російського на
родного оркестру імені Осип літ. 
(Ленінград). 10.35 — Науково- 
популярна програма «Здоров'я». 
(М). 11.05 — «Ми будемо піоне
рами». Концерт жовтенят. (ЛІ).
11.30 — «Горизонт». (Ленінград).
12.30 — Концерт заслуженої са
модіяльної капели Української 
PCP. (Львів). 13.15 — Новини. 
(ЛІ). 13.20 — Художній фільм. 
(ЛІ), 14.40 — Спортивна програ
ма. (М). 15.40 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. Мульт
фільм..^!). 16.25 — Міжнародна 
панорама. (ЛІ). 16.55 — Музичні 
зустрічі. (Л1). 17.30 — Концерт
заслуженого оркестру інсгру- 
мііітіб УРСР Миколаївської о 
суднобудівного заводу. (Мико
лаїв). 18.00 — Репортаж про 
святкування 50-річчя Всссоюліої 
піонерської організації Імені 
В. І. Леніна. (К). 20.00 - Ін
формаційна програма «Вісті». 
(Київ, з включенням Кіровогра
да). 20.39 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 20.45 - В. Корейко, 
«У неділю рано зілля копала». 
Спектакль Львівського театру 
опери та балету ім. їв. Франка. 
(Львів). Під час перерви — ве
чірні новини. (К). 23.15 — Репор
таж з молодіжного фестивалю 
«Київська весна». (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Екран молодих». (Львів). 17.30
— Проблеми удосконалення уп
равління народним господар
ством на основі застосування 
скономіко-матсматпчних методів 
і обчислювальної техніки. (М) 
18.00 — Новини. (ЛІ). 18.Ю —
Концерт. (М). 18.50 - Кольорове 
телебачення. Прем’єра телеві
зійного художнього ФІЛЬМУ 
«Вершинки». і серія). (М). 20оо
— Чемпіонат СРСР з футболт 
«Зеніт» (Ленінград) -Vcnajl 
так». (М) .21.30 - Едуардо до 
Філіппо. «Субота, неділя, поне
ділок». Спектакль Московського 
театру імені Срмолової. (М)
23.30 — Спортивна програма 
1. Велогонка Миру. 2. Чемпіон»» 
S”"B{| “.»иТ™11“' "»

НЕДІЛЯ, 21 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ранка- 
иа гімнастика для дітей, (М)«
9.15 — Новини. (ЛІ). 9.30 — Для 
школярів. «Будильник». (М). 
10.00 — «Музичний кіоск». (М). 
10.39 — Л. Кассіль. «Дорогі мої 
хлопчаки». Телеспектакль. (Лс» 
нінград). 11.45 — «Поезія». (М). 
12.05 — Чемпіонат СРСР з яу- 
дожньої гімнастики. Фінал, 
(Тллліи). 12.30 — Кольорове те
лебачення. «Скарби російського 
мистецтва». (М). 13.05 — Кіно
журнал «Новини дня». (ЛІ)«
13.15 — «Сільська година». (ЛІ),
14.15 — Художній фільм «Містер 
Ікс». (ЛІ). 15.45 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (М)<
16.15 — Телевізійний народний
університет. «Наука Країни 
Рад». (М). 17.00 — Кольорове
телебачення. «Клуб кіноподоро» 
жей». (М). 18.00 — «Київська
панорама». (К). 18.30 — Спіаао 
народна артистка СРСР Ніпелі» 
Ткаченко. (Одеса). 19.00 >- «На 
меридіанах України». (К). 19-30. 
— Концерт. (К). 20.25 — «На 
добраніч, діти!». (К). 20.40 
Кубок УРСР з легкої атлетики. 
(Ворошиловград). 21.40 — Ху
дожній фільм «Бабуся й онуки», 
(К). 22.00 — Програма «Час», 
(ЛІ), (Відсозапис).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 -• 
«Орієнтир». Розважальна про
грама. (Донецьк). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — «Людина і за
кон». (ЛІ). 18.20 — Кольорове теч 
лебачення. Прем’єра телевізій
ного художнього фільму «Верш
ники». 2 серія. (ЛІ). 19.30 - Ав
торський вечір поста Л. Ошані- 
на. (ЛІ). Під час перерви •*. 
програма «Час». (ЛІ). 22.00 «*. 
Спортивна програма: 1. Вело
гонка миру. 2. Чемпіонат Євро
пи з важкої атлетики. <3. Чем
піона! СРСР з художньої ГІМ4 
мастики. По закінченні — нови
ни. (М).
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