
У Центральному Комітеті КПРС, 
Раді Міністрів СРСР і ВЦРПС

21 квітня 1973 року відбувся Всесоюзний комуніс
тичний суботник. '

Проведення суботників стало чудовою традицією 
радянських людей, всенародним святом комуністич
ної праці, в перемогу якої так палко вірив В. І. Ле
нін.

Всесоюзний суботник знову продемонстрував єд
ність радянського багатонаціонального народу, його 
тісну згуртованість навколо Комуністичної партії 
Радянського Союзу, став практичним вкладом у роз
в’язання історичних завдань, поставлених XXIV з'їз
дом КПРС, в успішне виконання плану 1973 року 
— третього, вирішального року п’ятирічки.

У суботнику взяло участь понад 132 мільйони чо
ловік, які працювали безпосередньо на своїх робо
чих місцях у промисловості, сільському господарст
ві, на транспорті та в інших галузях народного гос
подарства, на благоустрої міст, сіл і селищ. Тільки 
промислової продукції вироблено за попередніми 
даними на 636 мільйонів карбованців, усього зароб
лено і передано у фонд п’ятирічки більш як 136 мі
льйонів карбованців.

Центральний Комітет КПРС, Рада Міністрів 
СРСР і ВЦРПС сердечно дякують робітникам, кол
госпникам, інженерно-технічним працівникам і служ
бовцям, молоді, воїнам Радянської Армії і Флоту, 
ветеранам праці і всім радянським людям, які взя
ли активну участь у Всесоюзному комуністичному 
суботнику, за їх самовіддану і безкорисливу працю.

Центральний Комітет КПРС 1 Рада АІіністрів 
СРСР прийняли рішення направити кошти, заробле
ні на суботнику, на розширення будівництва загаль
ноосвітніх шкіл у сільській місцевості.

СХ 85 А Л ІОЄМО, ПОЗДОРОВЛЯЄМО
О ЦЕХАХ і на дільницях в ці дні 

йде обговорення матеріалів 
квітневого Пленуму ЦК КПРС. 
Ще тільки два з половиною ро
ки минуло відтоді, як на XXIV 
з'їзді була проголошена Програ
ма миру і ось сьогодні Цент
ральний Комітет Комуністичної' 
партії звітує перед народом про 
втілення в життя цього історич
ного документу.

З доповіддю на Пленумі «Про 
міжнародну діяльність ЦК КПРС 
по здійсненню рішень XXIV з’їз
ду партії» виступив Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєв. Після XXIV з’їзду КПРС 
відбувся крутий'поворот від «хо
лодної війни» до розрядки між

ЗА МИР НА
Повідомлення про ро

боту квітневого Пленуму 
ЦК КПРС, який розгля
нув питання «Про міжна
родну діяльність ЦК 
КПРС по здійсненню рі
шень XXIV з’їзду партії» з 
хвилюванням зустріли тру
дівники нашого комбінату.

народної напруженості. Заслуга 
в цьому належить тій послідов
ності у здійсненні ленін
ських принципів зов н і ш - 
ньої політики, яку проводить 
партія на чолі з Централь
ним Комітетом. Великий особис
тий внесок у цю справу Л. І. 
Брежнєва. Ось чому зі щиросер- 
дечною радістю у нас на заводі 
зустріли повідомлення про при
судження Генеральному секрета
реві ЦК КПРС Міжнародної Ле
нінської премії «За зміцнення 
миру між народами». Ця нагоро
да — знак глибокого визнання 
заслуг Леоніда Ілліча Брежнєва 
у боротьбі за збереження миру 

на землі.

ПЛАНЕТІ
Зразу ж на політін- 

формації ми обговорили 
постанову Пленуму. Ви
никла щира розмова про 
те, як наша партія вті
лює в життя ленінські 
принципи мирного співіс
нування, як принципово 
і наполегливо проводить

політику миру, як допо
магає народам світу бо
ротись за незалежність 
і соціальний прогрес.

А потім прийшло пові
домлення про присуд
ження Генеральному сек
ретареві ЦК КПРС Л. і. 
Брежнєву Міжнародної 
Ленінської премії «За 
зміцнення миру між на
родами». Висока й заслу
жена нагорода. Політ-

Наше підприємство достроко
во виконало урядове завдання і 
кілька днів у квітні ми випуска
ли сівалки у рахунок наступного 
місяця. ГІо-ударпому працю
ють червонозорівці і з перших 
днів травня. Надпланові сівал
ки, що сходять з конвейєрів це
хів — то наше робітниче схва
лення політики партії на міжна
родній арені, то наше вітання 
лауреату Міжнародної Ленінсь
кої премії «За зміцнення миру 
між народами» Леоніду Іллічу 
Брежнєву.

М. БИЧОК, 
електрозварник МСЦ № 2 за
воду «Червона зірка», член 
завкому комсомолу.

бюро ЦК КПРС провело 
величезну роботу по за
безпеченню миру у всьо
му світі. І в цьому вели
ка особиста заслуга то
вариша Л. І. Брежнєва.

А. СИПЛИВИЙ, 
пропагандист гурт
ка «Основи соціаліс
тичної економіки».

Маловіїсківський 
цукрокомбінат.

ПРОЛЕТАРІ RÛ1X КРАЇН. ЄПНАЙТЕСЯ1 рїк видання XIV

ЗАВДАННЯ ВИКОНАЛИ 
ДОСТРОКОВО

Ставши на трудову вахту, присвячену Першому 
травню, ударно трудилися гірники Морозівського 
вуглерозрізу комбінату «Олександріявугілля». При 
плані 150 тисяч тонн тут за квітень видано на - го
ра 152. Відмінні показпики у комсомольсько-моло
діжного колективи екскаваторників Володимира Ба
куна. Вже 26 квітня вони почали працювати за ро
бочим календарем травня.

fMBÊ® MW, ЇМ8ЕИ ОЛІДАРНОСТІ
МОСКВА

Радісно й урочисто відзначив 
радянський народ свято Першо
травня — свято пролетарського 
інтернаціоналізму, день бойової 
солідарності трудящих усіх кра
їн.

У нинішнього Першотравня — 
особливі прикмети. На трудово
му марші — третій, вирішальний 
рік дев’ятої п’ятирічки. Напере
додні свята відбувся Пленум ЦК 
КПРС. Його учасники заслухали 
і обговорили доповідь товариша 
Л. І. Брежнєва про міжнародну 
діяльність ЦК КПРС но здійс
ненню рішень XXIV з’їзду пар
тії. Пленум цілком і повністю 
схвалив проведену Політбюро ро
боту по гарантуванню міцного 
миру в усьому світі і надійної 
безпеки для радянського народу, 
який будує комунізм, і відзначив 
великий особистий вклад товари
ша Л. І. Брежнєва у розв’язанні 
цих завдань.

Пленум закликав комуністів, 
усіх трудящих СРСР ударною 
роботою в третьому, вирішально
му році п’ятирічки закласти міц
ну основу виконання і перевико
нання всіх планових завдань, ви
значених XXIV з’їздом КПРС, 
добитися значного зростання 
ефективності всіх галузей народ
ного господарства, підвищення 
якості вироблюваної продукції.

Красна площа столиці. Тут в 
день 1 Травня відбувся багатоти
сячний мітинг. На Центральній 
трибуні Мавзолею - товариші 
Л. І БРЕЖНЄВ, 10. В. АНДРО
ПОВ, А. А. ГРЕЧКО. В. В. 
ГРИШИН, А. А. ГРОМИКО, 
А. П. КИРИЛЕНКО, О. М. КО
СИ ГІН, Ф. Д. КУЛАКОВ, К. Т, 
МАЗУРОВ, А. Я. ПЕЛЬШЕ, 
М. В. ПІДГОРНИИ, Д. С. ГІО- 
ЛЯНСЬКИЙ, М. А. СУСЛОВ, 
О. М. ШЕЛЕПІН, П. II. ДЕМЬ 
ЧЕВ, Б.М.ПОНОМАРЬОВ, М. С. 
СОЛОМЕНЦЕВ, Д. Ф. УСТИ
НОВ, В. І. ДОЛГИХ, І. В. КАГІЬ 
ТОПОВ, к. Ф. КАТУШЕВ.

На мітингу з промовою вис
тупив зустрінутий гарячою, три
валою овацією, Генеральний се
кретар ЦК КПРС товариш Л. І. 
Брежнєв. Від імені Центрального 
Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Президії Вер
ховної Ради і Ради Міністрів 
СРСР він поздоровив із святом 
радянських людей, побажав усім 
громадянам нашої великої краї
ни — будівникам комунізму, 
кожній радянській сім’ї, кожній 
радянській людині найбільших 
успіхів в їх благородній праці, 
найповнішого людського щастя.

(Закінчення на 2-й стор.).

СВЯТКУЄ КЇРОВОГРАДЩИНА

КІРОВОГРАД
Квітне кумачем, рясніє ро

жевим цвітом, радіє піснею 
Кіровоград. Святково зоране, 
весняне, усміхнене стрічає 
місто свято.

10 година ранку. Площа ім, 
С. М. Кірова заповнена людь
ми. На трибуні — керівники 
обласних та міських партійних 
і радянських органів, ветера
ни партії, Великої Вітчизняної 
війни, Герої Радянського Со

юзу, Герої Соціалістичної 
Праці, передовики п’ятирічки. 
Звучать Державні гімни Со
юзу PCP та Української PCP. 

Перший секретар обкому пар
тії М. М. Кобильчак звертаєть
ся до учасників мітингу від 
імені обкому КП України та 
облвиконкому, Кіровоград
ських міськкому партії та 
міськвиконкому, сердечно 
вітає трудящих зі святом 
Першого травня, бажає їм 
нових успіхів у праці.

Через кілька хвилин перед 

трибуною пройдуть колони 
демонстрантів — робітники і 
службовці, учні й студенти. А 
зараз святковому маршу пе
редують слова про трудові 
здобутки трудящих Кірово- 
градщини, які достроково ви
конали чотиримісячний план 
випуску промислової продук
ції, ведуть на полях і фермах 
напружену боротьбу за вро
жай, за збільшення вироб
ництва зерна, м'яса, молока 
та іншої сільськогосподар
ської продукції.

Трудящі області схвалюють 
мудру ленінську зовнішню 
політику партії. Підсумки ве
ликої роботи підбито на 
квітневому Пленумі Централь
ного Комітету партії, який 
розглянув питання «Про між
народну діяльність ЦК КПРС 
по здійсненню рішень XXIV 
з’їзду партії». Увесь радян
ський народ, говорить М. М. 
Кобильчак, з великою ра
дістю та одностайним схва
ленням зустрів повідомлення 
про присудження Л. І. Бреж
нєву Міжнародної Ленінської 
премії «За зміцнення миру 
між народами».

Над площею звучить «Ін
тернаціонал»,

Партійний гімн —- символ 
вірності. Він у серці і житті 
кожного, бо життя наше по
всякчас пов'язане з партією 
комуністів.

Ми горді, Партіє тобою!

Веде до щастя путь твоя!

Як вільне море в час прибою, 

Радянська гомонить сім’я — 

І стоголосною хвалою
Квітчав Партії ім’я.

(Закінчення на 2-й стор.).
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КИЇВ, 1 ТРАВНЯ. (РАТАУ). У свіжу зе
лень каштанів і тополь, у червоні прапо
ри і яскраві панно одяглися вулиці і 
площі стародавнього і вічно молодого 
Києва.

Урочистий вигляд має Хрещатик — 
традиційне місце масових святкових 
демонстрацій. Тут зібралися тисячі 
трудящих столиці України — право
флангові п’ятирічки, передовики соці
алістичного змагання, вчені, майстри 
мистецтв, молодь.

Десята година ранку. Присутні трива
лими оплесками зустрічають появу на 
центральній трибуні члена Політбюро 
ЦК КПРС, першого секретаря ЦК КП 
України В. В. Щербицького, Голови 
Президії Верховної Ради УРСР І. С. 
Грушецького, Голови Ради Міністрів 
УРСР О. П. Ляшка, інших керівників 
республіки.

З промовою на урочистому мітингу 
виступив тов. В. В. Щербицький. Від 
імені ЦК Компартії України, Президії 
Верховної Ради і Ради Міністрів УРСР 
він сердечно поздоровив учасників де
монстрації, всіх трудящих Радянської 
України зі святом 1 Травня, побажав 
їм нових успіхів у праці на благо соці
алістичної Батьківщини, у боротьбі за 
виконання рішень історичного XXIV 
з’їзду партії.

Над людською рікою, розцвіченою 
прапорами і весняними квітами, — 
рапорти трудових перемог, досягнутих 
у Всесоюзному соціалістичному зма
ганні. Яскраві макети, плакати, діагра
ми розповідають про те, що робітники 
Києва у тісній співдружності з товари
шами по праці з усіх братніх респуб
лік примножують багатство нашої ба
гатонаціональної Вітчизни, створюють 
морські судна, повітряні лайнери, кі
бернетичні машини, верстати - автома
ти. Демонстранти запевняють, що на

мічені трудівниками міста і села Ра
дянської України високі рубежі тре
тього, вирішального року п ятирічки 
буде взято. Батьківщина одержить до
датково промислової продукції на один 
мільярд 250 мільйонів карбованців. Бу
де зібрано більш як 40 мільйонів тони 
хліба.

Кілька годин тривала святкова де
монстрація, Вона завершилася яскра
вим фізкультурним парадом,

Перииотравневий похід киян перетво
рився о яскраву маніфестацію непо
рушної єдності партії і народу, пере
конливо продемонстрував розквіт усіх 
творчих сил трудящих Української 
PCP у братній сім’ї союзних республік, 
їх тверду рішимість новими трудовими 
звершеннями зміцнювати могутність 
любимої Батьківщини, впевнено йти по 
ленінському шляху — до перемоги 
комунізму.

СВЯТКУЄ КІРОВОГРАДЩИНА

ТРАВЕНЬ МИРУ, ТРАВЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ
СВЯТКУЄ КІРОВОГРАДЩИНА

КІРОВОГРАД

МОСКВА
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Промову товариша Л. І. Бреж
нєва з величезною увагою слу
хали мільйони радянських лю- 
деГг. трудящі багатьох країн свЬ 

Всі радіостанції Радянського 
оюзу, Центральне телебачення, 

системи «Інтербачення» і «Євро- 
бачешія» транслювали урочистий 
мітинг на Красній площі.

На площу вступають колони 
демонстрантів —' представників 
трудящих столиці. Могутніми хви
лями над площею прокочуються 
здравиці на честь Комуністичної 
партії Радянського Союзу, її ле
нінського ЦК. йдуть представни
ка різних поколінь радянських 
людей, щоб знову показати всьо
му світові силу колективізму, про
демонструвати вірність безсмерт
ним ідеям великого Леніна. Без
межною є відданість радянського 

. народі' рідній Комуністичній пар
тії. ІІершотравнева демонстрація 
1973 року — ще одно свідчення 
цієї відданості, монолітної згур
тованості і єдності народів на
шої країни.

Один з иайпопулярніших ло« 
зунгів демонстрантів — дати про
дукції більше, кращої якості, з 
меншими затратами. Як свою 
кровну справу сприйняли трудя
щі країни заклик партії розгорну
ти змагання за дострокове вико
нання планів третього, вирішаль
ного року п’ятирічки.

Радянський Союз — надійний 
аоплот боротьби народів за мир, 
національну незалежність і соці
алізм. Ця актуальна тема повто
рюється в десгігМх ’ транспаран
тів, звучить у лозунгах учасників 
святкового походу.

Стрункими рядами па площу 
вступають колони спортсменів і 
фізкультурників столиці. Піонери 

і жовтенята підносять квіти ке
рівникам партії і уряду.

йдуть посланці районів. Моск
ва — найбільший центр радянсь
кої індустрії. Столичну марку но
сять кожний десятий верстат, ви
пущений в СРСР, кожна п’ята 
автоматична і напівавтоматична 
лінія, кожний четвертий автомо
біль, багато товарів народного 
споживання. Пошук і впровад
ження резервів розвитку вироб
ництва стали законом життя ко
лективів сотень столичних під
приємств. Могутнім прискорюва
чем цієї роботи стало соціаліс
тичне змагання, яке розгорнулося 
з небаченою силою у вирішально
му році п’ятирічки.

^Піднесення сільського госпо
дарства — справа всього народу» 
— написано на одному з транс
парантів. За 2 роки п’ятирічки в 
СРСР зроблено 624 тисячі трак
торів, 192 тисячі зернозбиральних 
комбайнів, 330 тисяч автомашин. 
За 1971—1972 роки поставлено 
сільському господарству 1 міль
йон 391 тисячу тонн кормових 
фосфатів, 144 мільйони тонн мі
неральних добрив.

СВЯТКУЄ КІРОВОГРАДЩИНА

—L

колективів

ВЧИТИСЬ і вчи-

Святку в а н н я 
Першотравня пе
ретворилося у 
хвилюючу демон
страцію єдності* 
партії і народу» 
його вірності іде
алам комунізму, 
рішимості втіли
ти в життя рішен
ня XXIV з’їзду 
КПРС, плани де
в’ятої п’ятирічки.

ЦК

«Про

Завершила демонстрацію коло
на московської комсомолі!.

Дві з половиною години тривав 
святковий похід на Кр існій пло
щі. Це була хвилююча демон
страція єдності партії І народу, 
його вірності ідеаіам комунізму, 
рішимості втілити в життя рі
шення XXIV з’їзду КПРС, плани 
дев'ятої п’ятирічки.

Першотравневі торжества прЬ- 
йшлн з усіх містах і селах Ра
дянської 'Країни.

» • «

У день Першотравня газети по
відомили про присудження Між
народних Ленінських премій «За 
зміцнення миру міме народами» 
за 1972 рік. За видатні заслуга в 
боротьбі за збереження і зміц
нення миру премії присуджені: 
Л. І. Брежнєву — Генеральному 
секретареві ЦК КПРС, С. Альєя- 
де Госсеис — Президентові рес
публіки Чілі, Е. Пасторіно —го
лові Всесвітньої Федерації проф
спілок (Уругвай), Д. Олдріджу — 
письменникові, громадському' ді
ячеві (Англія),

(ТАРС).

досяг- 
» заво-

(Закінчення. Початок на
1-й стор.).

Майорять прапори над ко
лоною червонозорівціз, які 
починають святковий похід 
кіровоградців. В колоні — 
перехідний Червоний прапор 
міськкому КП України та мі
ськвиконкому, яким багато
тисячний колектив ордена 
Трудового Червоного Прапо
ра заводу «Червона зірка» 
нагороджено за успіхи у пе- 
редтравневому змаганні. 
Здійснюючи постанову 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ 
розгортання соціалістичного 
змагання серед робітників 
промисловості, будівництва і 
транспорту за успішне вико
нання народногосподарського 
плану на 1973 рік», червоно- 
зорівці широко розгорнули 
змагання. Багато з них працю
ють в рахунок другого пів
річчя, чимало — за календа
рем 1974—1975 років. Завод 
рапортував про виконання на 
7 днів раніше встановленого 
строку важливого урядового 
завдання: поставити 24400
сільськогосподарських машин. 
Перед у змаганні ведуть 
бригади формувальників 8. І. 
Гетьманця та В. М. Дульсько- 
го, зварників Героя Соціаліс
тичної Праці І. О. Шиша, ком
сомольсько-молодіжні брига
ди різальників металу і вер
статників Геннадія Брайлов- 
ського. Надії Щербань та ба
гато інших.

Сяють радістю обличчя 
червонозорівців. До свята 225 
передовиків змагання викона
ли план третього року п’яти
річки. Серед них — точильни
ця ливарного цеху сірого ча
вуну Л. Ф. Реброва, різчик 
В. П. Ільницький, токар ре
монтно - механічного цеху 
Д. В. Босенко. Десятками ра
портів робітники «Червоної 
зірки» говорять про свій 
вклад у виконання планів пар
тії, про те, як вони перетво
рюють у життя накреслення 
XXIV з'їзду КПРС.

Яскрава. барвиста демонстрація 
заводу «Червона зірка» відобра
зила всю різноманітність 
нень виробничих
ДУ-

ЙДУТЬ УЧНІ. ЛенІНСЬКІ СЛО' 
ва — вчитись, 
тись, —- накреслені на тран
спарантах. В похід за міцні 
знання школярі заглиблюють
ся в основи наук, займаються 
в технічних, природничих, лі
тературних, історичних гурт
ках. Першими в колонах учнів 
крокують відмінники. Плідна 
роботі педагогів міста у під
вищенні учнівської успішності 
унаочнюється рарортами 
шкіл, класів.

Школярів змінюють сту
денти.

— Хай живе героїчний ро- 1 
бітничий клас Країни Рад! — 
лунає над площею.

Трудівники промисловості 
міста вийшли на вулиці з 
транспарантами, що розпові
дають про їхні трудові здо
бутки.Колектив ремонтного 
заводу «Укрсільгосптехніка» 
за високі показники у змаган
ні на честь 50-річчя утворен
ня Союзу PCP нагороджений 
Почесним знаком ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів СРСР і 
ВЦРПС. Нині він рапортує, що 
дано додатково до чотиримі
сячної програми на 195 тисяч 
карбованців різних виробів. 

Це — праця токаря В. І. Мель
никова, токаря М. Л. Рогов
цева, гальванника М. Ф. Тро
фимова та багатьох інших.

Колона йде за колоною. 
Ось на площі трудівники за
воду радіовиробів, трактор
них гідроагрегатів, «Більшо
вик», їх змінюють будівель
ники комбінату «Кіровоград- 
важбуд», тресту «Кірово- 
градсільбуд». Рекордного ви
робітку досяг колектив шту
катурів, очолюваний кавале
ром ордена Трудового Чер
воного Прапора Є. М. Неско- 
рожною. Він став заспівува
чем впровадження на будовах 
республіки комплексної меха
нізації і передових методів 
ведення штукатурних робіт. 
Зараз -екіпаж — один з пер
ших в комбінаті.

Повноводою рікою ллється люд
ський потік. Ідуть працівники лег
кої і харчової промисловості, ко
лективи транспорту, зв’язку, тор
гівлі, комунального господарства, 
охоропи здоров’я, культури.

Майорять прапори спор
тивних товариств. Святковий 
похід кіровоградців завершу
ють спортсмени. Близько 
двохсот тисяч трудящих Кіро- 
воградщини включились в 
здачу норм нового комплек
су ГПО. 36 тис. робітників, кол
госпників, службовців, студен
тів, учнів вже носять на сво
їх грудях значок — символ 
сили, краси, здоров’я.

Площею проходить колопа фіз
культурників ордена Леніна спор- ’ 
тнвного товариства «Спартак», у 
В рядах спартаківців багато тих, 
хто захищає спортивну честь об
ласті на республіканських і все
союзних змаганнях. Це майстри 
спорту Сергій Симоненко, Василь 
Литвиненко. Микола Кукурудза, 
Людмила Штандевко та інші.

Спартаківців змінюють ко
лони «Трудових резервів», 
«Авангарду», вихованці дитя
чо - юнацьких спортивних 
шкіл. Вулиця перетворюється 
то на волейбольний майдан
чик, то боксерський ринг. 
Спортсмени демонструють 
силу, молодість, витривалість, 
красу.

Святкова демонстрація в 
обласному , центрі тривала1 
кілька го^ин. Вона продемон-. 
струвела згуртованість трудя-' 
щих нЬвколо’ Комуністичної’ В 
партії, готовність виконати її І 
накреслення. J
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ДО РЕДАКЦІЇ

ІНЖЕНЕР
На початку березня в «Молодому 

комунарі» з’явилась добірка фото
знімків: «Березень здивував сюрп-
Йиаіом...» Під фотознімками — підпис: 

І. Ножнов.
Кілька років тому до редакції за

вітав інженср-конструктор' Держав
ного спеціалізованого конструктор
ського бюро посів них м а» 
шин Михайло Михайлович Ножнов, 
запропонував газеті свої фото. Вони 
сподобалися. Спостережливий об’єк
тив зафіксував цікаві миті з лісо
вих таємнн. Г 
М. Ножпова стало відоме 
читачам.

Михайло Михайлович — щирий 
Друг природи. Часто буваючи у від
рядженнях, він не розстається з фо
тоапаратом. фіксує на плівку все ці
каве, незнайоме або ж незвичне. Ре
зультатом однієї прогулянки по міс
ту стала розповідь про життєрадіс
них і витривалих птахів - горобців 
— «Чиричата».
' До сторіччя з дня народження ро

сійського радянського письменника 
М. М. Пришвіна інженер-конструк
тор підготував розповідь 
значного природолюба.

Проте баовами природи, її загад
ками не вичерпується коло 
Михайла Пожнова. Вія пише про 
трудівників, про людей, цікавої долі, 
ділиться враженням про життя тру
дівників у радянських республіках, 
де йому довелось побувати.

Сьогодні ми друкуємо чергову за
мітку позаштатного автора.

З того часу прізвище 
s нашим

ЕРЕД вчорашньої ба- 
гатої пошти — лист. 

Знайомий почерк. Знайо
ма зворотна адреса. «Не 
інакше, як Головач пи
ше», майнула думка.

І точно. Керівник по
заштатного кореспон
дентського пункту на По- 
бузькому нікелевому за
воді, начальник відділен
ня електричних печей 
Валентин Головач знову 
надіслав матеріал.

Його, дещо поправив
ши, можна давати «на 
машинку», а потім стави
ти на газетну полосу. В 
ньому завжди кваліфіко
вана оцінка явища, події, 
принципові критичні зау
важення, ділові узагаль
нення.

Валентин Головач — 
наш чи не наймолодший 
(за стажем співробітницт-

про ви«

інтересів
про

І

ЛІ. НОЖНОВ.
м. Кіровоград.

ШЛЯХ.

по решетах, і з 
до вечора І всю 
слідкував за ха

Ги-
в

чому ,р!

І!а фото: репротукція з картини 
Г. Топніїкова «В. І. Ленін о робочо
му кабінеті».

мелете для хо-

8 cm o p

в газеті за 1-е травня.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

ПОЗОЛОТИ РУКУ“

причини зникнення пасіп у 

боєць у їхньому взводі, ста- 
рядок на листочку і підсунув

МАЛЮЄ ГЕОРГІЙ ЇОВВІКОВ
Робітник 

Державного 
конструкторського бюро посів
них машин Георгій Олександро
вич Топников вибрав далеко не
легкий творчий шлях, зобразив
ши вождя світового пролетаріа
ту, створивши його психологіч
ний портрет. Працюючи над об
разом Леніна, Георгій Олександ
рович довго вивчав історичні ма
теріали, фотографії, книги, кар
тини, документальні й художні 
кадри, ленінські праці. В Ленін
граді відвідував Смольний, інші 
місця, пов’язані з Володимиром 
Іллічем. Близько року відпра
цьовував ескізи, композицію, ко
лорит.

Кіровоградського 
спеціалізованого

Свою картину «В. І. Ленін у 
робочому кабінеті» Георгій 
Топников подарував колективу 
співробітників,

Топников став невід’ємною 
часткою нашого дружнього ко
лективу. Ні одна подія, ні один 
захід не обходяться без 
участі. І а кожну 
вкладає всю 
ність, знання 
свого серця.

його 
справу він 

свою майстер- 
і досвід, тепло

КОРЕСПОНДЕНЦІЮ
В НОМЕР!
ва а газеті) автор. Але він 
встиг завоювати загальну 
повагу.

Перша його стаття з’я
вилась на сторінках «Мо
лодого комунара» рік 
тому. Вона називалась 
«Сплав пошуку, досвіду, 
юності». В ній автор зна
йомив читача про призна
чення заводу, важливість 
його будівництва. Відтоді 
і почались постійно з'яв
лятись під рубрикою «По- 
бузький нікелевий — бу
дова комсомольська» за
мітки і статті, кореспон
денції і репортажі за 
підписом «В. Головач».

Тх умовно можна поді
лити на два періоди — 
передпускові і пускові. 
Зрозуміло, що а перших

з них («Нова цехова», 
«Плавильний очікує пус
ку», «Факел сигналізує 
«пуск!» і інших) — азтор 
розповідав про підготов
ку до найвідповідальні
шого моменту — пуску 
першої черги заводу. За
раз Валентин Головач і 
члени корпункту активно 
сповіщають нам про хід 
соціалістичного змагання 
серед комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
перші підсумки змаган

ня, повідомляють імена 
переможців.

Вчорашній лисі Вален
тина — про молодих ме
талургів, які вже встигли 
дати сотні тонн понадпла
нової продукції.

Зараз Валентин Головач 
— не просто дописувач. 
Він —- керівник кращого 
позаштатного кореспон
дентського пункту. До 
його складу ьходять: Вік
тор Ковальчук -- секре
тар комітету комсомолу 
заводу, Сергій 
ков — інженер, 
бан — майстер 
но-будіаельної 
зованої дільниці, 
Щегольков — 
конверторний, 
мир Жужгін - 
ник, Валентин 
ченко

З нагоди свята — Дня 
преси — хочеться поздо
ровити всіх членів нашо
го найдієвішого корпунк
ту і сказати: «Пишіть час
тіше нам, друзі! Ми че
каємо ваших листів!»

Г. ПРОКОПЕНКО.

Мещер я- 
Ігор Ру- 
ремонт- 

спеціалі- 
Юрій

старший 
Володи» 

плавиль- 
Степани»

плавильник.

МЛ КИііНЕМ$
Продовження. Початок
А Тимофій владно диктував:
— «...на предмет іишсіісння 

млині...»
Лопатскко, иаГіграмотніший 

ран но вивів олівцем останній 
до Валюти:

— Підпишіть, товаришу командир.
А Валюта краєм ока весь час спостерігав то за хазяїном, 

то за молодим. Справа для них зав’язувалась серйозно, 
обом, як видно, було дуже мулько, розвідник зрозумів, що 
потрібен ще невеликий поштовх, і вони здадуться.

— Так от, Лопатскко, — присунув, папірця, моб бн пере
читуючи, — візьмеш двох бійців, повезете їх до Чистякова, 
хай псе з’ясує, ми за ці паси з самого генерала Дсііікіна ду
шу витрусимо,..

— Громадянине начальнику, — обізвався враз Мельничен
ко, — я, здається, примітив, де ротмістр ховав, паси... До
звольте пошукати.

«Слава тобі, здалися», — аж зіткнув Тимофій, але, ніяк іїс 
показуючи виду, скомандував:

— Лопате.чко, проведіть!
Через годину зачмихав розжарений двигун, запахкотіла 

висока труба, і загуркотіли камені. Хлопці сипали зверху в 
коші, пшеницю, вола шелестіла, як вігер, 
Лучок, текло біле, м’яке борошно. Мололи 
ніч. Валюта сам не склепив очей, пильно 
зяями, все приговорював:

— Меліть м’яко, бісові душі, знайте, що 
роброго пролетарського війська...

РАНЦІ другого дня під млина вирушив обоз. На ближ- 
" ніх хуторах вдалося мобілізувати зо два десятки під 

від. на них навантажили борошно, і в степу терпко запахло 
хлібом. Тимофій на своєму мишастому справному коникові 
об’їхав увесь обозний стрій I дав команду хлопнлм, . які 
вели валку:

— Рушай!
«Нихаенко, мабуть, здивується, коли побачить, а братпа 

рада буде», — подумав Тимофій і під’їхав попрощатися з 
хазяями, пкі сумирно стояли біля брами. Тепер старий за
був про розписку І нічого про неї не нагадував. «Ага, зро
зумів!» — усміхнувся розвідник, прикушуючи свого рідень
кого оуса.

— А тепер. — сказав він на прощання, коли білі прийдуть, 
паси поховайте. Така паша добра порада.

— А як же, сховаємо, громадянине начальник, — улесли
во обізвався старий.

Обоз давно розтпінувея довгим разком намиста по стс- 
исвііі дорозі. Обабіч сивіли торішні трави, пробивався гус
тий зелений пирій. Скоро і млин, і хутір біля нього схова
лися за горою, палка випрямилась на битий

— Сюди! — гукнули до командира передні.
— Так, так! -- махнув він рукою.
Сонце піднялося до півнеба, стало жарко, 

мофій скинув шинелю, зняв пояс з кобурою

ИАСіИ
Дорогий друже! Ось ти знову три

маєш свіжий номер «Молодого ко
мунара». З нього довідуєшся, як і 
завжди, про життя своїх ровесників 
з міст, районів, селищ нашої облас
ті. Ці розповіді надсилають нам на
ша найнадійніша опора — позаштат
ні кореспонденти.

Багато помічників у нашої газети. 
Але хочеться, щоб їк було ще біль
ше. Бо зараз сам характер, склад
ність, масштабність І різноманітність 
завдань, які стоять перед нами, —■ 
такі, що їк оисвітленяя п пресі не
мислиме без творчої участі майстрів 
праці, організаторів виробництва, спе
ціалістів.

І ми горді тям, що серед наших до
писувачів — саме така категорія лю
дей.

Сьогодні — в день великого свя
та — Дня преси — редакція впслов- 
люз спою палку подяку нашим поміч
никам, нашій опорі, нашому авторя- 
тзтові: Г. БРАИЛОВСЬКОМУ — брига
диру комсомольсько-молодіжної брига
ди різників ковальсько-пресового це
ху заводу «Червона зірка», П. ПА- 
ШОЛОКУ — групкомсоргові цієї ж 
бригади, В. ГОЛОВАЧУ — начальни
ку відділення електричних печей, за
відуючому позаштатним кореспон
дентським пунктом «Молодого кому
нара» па Побузькому нікелевому за
воді, 1. КАРДИТУ - вчителю Із 
Світловодська, С. ТИШКО — завідую
чому відділом комсомольських органі
зацій Світловодського МК ЛКСМУ, 
М. СТОЯ Ні' — вчителю ПапчівськоТ 
середньої школи Новомнргородського , 
району, N. СКЛЯНИЧЕНКУ - сек- 
ретарю Кіровоградського ЛІК ЛКСЛ1У, 
А. ХАРКАВОМУ — бригадиру ком
сомольсько-молодіжної бригади кол
госпу їм. Ульянова Ульяновського ра
йону, Л. СЛШЗІ — секретарю Онуф-

рКвського РК ЛКСМУ, В. КОБЗАРЮ 
— працівникові Компаніївської рай- 
редакції, С. ГЕ КАЛ У — завідуючому 
відділом комсомольських організацій 
Олександрійського РК ЛКСМУ, В, ГЕ
НОВУ -- Інженеру, патентознавцю за
воду тракторних гідроагрегатів, 
Д. СМАГЛЮКУ — науковому співро
бітнику Придніпровського відділення 
лауково-дослідного Інституту праці, 
С. ВИШНИ ЦЬКОМУ — секретарю ко
мітету комсомолу заводу «Червона 
зірка», О. МОТОРНОМУ — письмен
нику, Т. Л1АЦІОПІ — старому біль
шовику, І. МАЦИКОВУ — ветерану 
комсомолу, Н. ЯМКО — викладачеві 
інституту сільськогосподарського ма
шинобудування, А. КОВИРЬОВУ —■ 
студенту педінституту, М. ВЕНЦКОВ- 
СЬКОМУ — вчителю Із Світловодсь- 
ка, В ЖУРАВСЬКОМУ - журналіс
ту, М.’ ТЕРНАВСЬКОМУ — працівни
кові комбінату о Кіровоградпажбуд»,
A. ПЕЧЕНЮКУ — військовослужбов
цю, О. БЛИНОВУ' - офіцерові запа
су, Л. КРИВІЙ — вчительці Ново- 
української середньої школи № 4,
B. КОВАЛЕНКО — вчительці Кірово
градської середньої школя № 27, 
А. БУДУЛАТЬЄВУ - операторові те
лестудії. В. ЗЕМНОРІЮ — працівни
кові Гайворонської районної газети, 
Б. ТУХТАБАЄВУ — курсантові льот
но-штурманського училища, І. ІІ.УРКА- 
НУ — працівникові ВІльшаиської ра
йонної газети, Л. РЕЗНІЧЕНКУ - ін
женеру Кіровоградського заводу «Укр- 
сільгосптсхніка», П. АРЧИКОВУ — 
працівникові Долинської районної га
зет:-;, К. БАШЛИКОВІИ - члену об
ласного літоб’єднання, В. БОНДА
РЕНКУ — поету-початківпю, В. БЄ
ЛІНСЬКОМУ — студенту педінститу
ті', Т. КУДР1 — робітниці'заводу рз- ’ 
діовиробів, . В. МЕЛЬНИЧУКУ — 
г.чптслю • ІЗ Голов а ні в с ь. к О Г.О 
району, В. ТбЕРДОСТУПУ - голові 
обласної ради по туризму І екскур
сіях. Р. ДАИДАКУЛОВУ — вчите
лю Кіровоградської середньої школи 
№ ЗО, В. ШАР ПАР — секретарю По-

і .■т—*—■ 1< "П*...

вомиргородського РК ЛКСМУ, 
В. ШАМАЛ1 — працівникові Світло- 
водської районної газети, О. НАГОР
НОМУ — директору обласного дер
жархіву, Є. РЕГУШЕВСЬКОМУ - ви
кладачеві педінституту, Ф. ГОЛЬДІ- 
НУ — в. о. професора педінституту, 
і. БРАТЧЕНКУ - журналісту. В. БА- 
ЗИЛЕВСЬКОМУ — письменнії к у, 
N. ЛИТВИНЁНКУ — директору му
зею В. О. Сухомлпнського Папляської 
середньої школи, Л. ПАПЧЕНКУ — 
Інструктору відділу політико-вмховпої 
роботи обласного управління внутріш
ніх справ, Т. МАЛЕНКО — учениці 
Кіровоградської ссредьної школи 31, 
В. ЯННШЕВСЬКОМУ — Інспектору 
карного розшуку обласного управлін
ня внутрішніх справ. Я. МЛЛЄЄВУ— 
вчителю Із Новомнргорода, В. ЧАБА
НЕНКУ — працівникові обласного 
Будинку політосвіти, І. СКРИННИ
КУ — працівникові фабрики «Побут- 
меблі», В. СМИРНОВУ — старшому 
дсржінспсктору Управління держіис- 
пекції по якісті товарів 1 торгівлі. 
А. САЄНКУ — помічнику обласного 
прокурора. С. МАТУСЯКУ — праців
никові Долинської районної газети, 
Л. КУЧМАГР1 — вчительці Люшнс- 
г.атської школи Гайворонського райо
ну, Г. ТОЛОКУ - Інженеру, В. ОС
ТА ПЕНКУ — головному художнику 
лялькопого театру, П. МАРЧЕИКУ •— 
члену комісії по пропаганді знань се
ред молоді обласної організації това
риства «Знании», М. ЗОЛОТАРЕНКУ— 
члену обласного літоб’єднання, 
Б. ДРАТВЕРУ — доценту педінститу
ту, кандидату економічних наук, 
6. КАСЬЯИЕНКУ — завідуючому від
ділом спортивної та оборонно-масової 
роботи обкому .комсомолу, А. КОРОТ- 
ЧЕНКУ •— першому секретарю Ком- 

. . паніївськрго РК ЛКСМУ,• Б. ЧАМ- 
ЛАІО — працівникові бб.їасного відді
лу соціального забезпЬ<і<ніІи, М; ЛИТ
ВИНОВУ — робітникові І багатьом, 
багатьом Іншим авторам, які допо
магають нам щодень у творенні га
зети. .........

задушно.
............ _________ , ___  ___  _____ ___  І наганом 

ній, поклав нч задню підводу: «Нс так жарко буде».
Ллє чим далі їхали, він псе більш дивувався, ,

праворуч, ні ліворуч не чугн ніякого бою. Невже наші так 
далеко встигли відступити? А в степу ні душі, ні лялечки, 
хоч би вершник який показався. Нарешті, через кільканад
цять кілометрів збоку в далекій балці за дві чи три версти 
замаячіла череда. Там, певно, люди. І Тимофій гукнув 
Лопатенкові, щоб він так і вів, а сам, пришпоривши мишас
того, повернув до балки.

На схилі біля широкої обори стояв очеретопий курінь, і з 
нього, зачувши кінський тупіт, виліз кремезний дідуган з 
білою розложистою бородою. Недобрим злим поглядом з-під 
таких же сивих, як І борода, брів він глянув на приїжджого 
І иеохочс щось буркнув на привітання. Боєць попроси» во
ди, і старий неквапливо дістав із куреня дерев'яне бариль
це. Вода була тепла, застояна. На питапня, чи не знав, Які 
війська у ближніх станицях, білі чи червоні, — старий німку* 
вато здвигнув плечима, відповів, відводячи вбік очі:.

— Не знаю, які червоні 1 які білі, всі руські люди, а за 
що воюють між собою — цс не моя справа. Коли ми во
ювали з япошкою, то знали, що й до чого...

В небалакучого старого годі було чогось допитатися, І 
Валюта рушив від куреня по схилові балки. Раптом з-поза 
череди, з-за виярку, мов із-під землі, вискочило кілька коза
ків з оголеними шаблями. Боєць шаснув рукою до кобури 
І тут з жахом спохпатився, що піп беззбройний. Тікати бу
ло вже пізно, в очах потемніло, блискавично пронеслася 
думка: «Прощайте!* — хотілося гукнути І до рідних в 
далекий-далекий край, і до обозників. Він кинув поглядом 
у степ, — валка вже подаленіла зовсім, її вже не видно: 
«Хоча б добралися», — подумав Тимофій І повернувся на
зустріч смерті. Прямо па нього на гнідому коні нісся вуса
тий горбоносий козарлюга, шабля Його вже свистіла, роз
сікаючи повітря, І він би вже чесонув нею прямо посеред 
голови, але коли Тимофій раптово обернувся, козак з не
сподіванки мов би схибнув шаблею вбік. В цей час інший, 
старший, з рудою бородою, яка розвівалгея на вітрі, гукнув:

— Стой, Альоша, не рубі!..
Шаблюка проевнетіла збоку, збила тільки кашкета з го

лови і кінчиком вжалила плече. Рижобородий схопив на ле
ту коня за повідок, Інші навалилися на бійця, враз стягну
ли па землю і скрутили руки, зв’язали.

— Єсть улов! — кричали поки, ведучи бійця до яру.
(Далі буде).

Під таким заголовком у номері за 7 квітня було 
надруковано критичну замітку. В піп йшлося про 
педостойні дії швейцарі» ресторану «Відпочинок» 
І. А. Унтилова

Як повідомила редакцію директоо оестооану тон. 
Устилко, стаття була обговорена на колективних 
зборах працівників ресторану. Поведінка Унтилова 
була осуджена. За порушення внутрішнього розпо
рядку на робочом}' місці швейцара Унтилова звіль
нено з роботи.АТЕЇСТИЧНИЙВЕЧІР

і У дитсадку № 26 відбув-* 
ся днями цікавий атеїстич
ний вечір на тему «Діти і 
релігія». Цикл таких вечо
рів заплануваа провести в 
опорних гадках Кіровоград
ський міський відділ на
родної освіти разом’ з Бу
динком учителя. '

Перед батьками, які зіб
ралися з музичному залі 
дитсадка №• 26, виступила 
старший, науковий співро-

бітник обласного краєзнав
чого музею В. П. Остапен
ко, завідуючий Кіровоград
ським Будинком атеїзму 
П. М. Дмитренко та лікар 
обласної санепідемстанції 
А. А. Рубінштейн. Вони про
читали доповіді «В. І. Ленін 
і релігія», «Кому служить 
релігія», «Релігія і бороть
ба за здоров’я дітей»., .

Для учасників вечора .да
ли конЦёрт вихованці Під
готовчії гр^пи дитсадка 
№ 26. Присутні щиро дя
кували лекторам і малень
ким артистам..... .., _

р, євгд^р^
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П УЛА темна березнева ніч 
передостаннього року вій

ни. З Південного Бугу дув ХО
ЛОДНИЙ пронизливий вітер. 
Річка вийшла з берегів, і зда
валася великою і грізною. То 
тут, то там її освітлювали ра
кети. Від сильного вітру хвилі 
вдарялись в прибережне ка
міння.

Село притихло. А в хаті Ма
кара Гордійчука розташувався 
медсанбат. Лікар, командир 
санроти Євгеній Безруков пе
ревіряв готовність медичних 
інструментів. Там же, біля Бу
гу, йшли останні приготування 
до переправи. Підходили під
розділи 233 стрілецької дивізії 
75 стрілецького корпусу та 95 
гвардійської стрілецької диві
зії, які звільнили села Люшне- 
вату, Молдовку. В Капітанці — 
штаб 75 стрілецького корпусу 
(командир генерал-майор А. 3. 
Акименко). Звідти і велося ке
рівництво переправою.

Світало. Запанувала тиша в 
медсанбаті. Заснули поранені. 
На мішках з бинтами примос
тилися медсестри. Схиливши 
голову на стіл, дрімав санітар 
Ахмед Мурзаев.

ДО ТИЖНЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ________

І НА ПЕРЕПРАВІ
Раптом передсвітанкову ти

шу порушили вибухи снарядів 
і бомб. Почалася переправа, 
Першому батальйону 95 гвар
дійської стрілецької дивізії 
(комбат А. І. Харчена) вдалося 
переправитися непоміченими. 
Він зайняв оборону на право
му березі річки і прикривав 
тих, хто переправлявся. З'явив
ся ворожий літак. Він скинув 
бомби, а потім почав обстріл. 

Пошкоджено очин човен, дру
гий, третій,., Люди — о крижа
ній воді-.

Час від часу чулася команда 
командира санвзводу грузина 
Михайла Водочкорія:

—- Поранених — в санбат.
Санітар Петро Василенко і 

віз поранених. Поряд лежав 
сибіряк Іван Врублсвський та 
українець Максим Федоренко.

... Фашистів вибили з окопів 
і погнали далі на захід. А в 
Люшневатій назавжди залиши
лися 89 радянських воїнів,

... Низько схилилися посивілі 
голови ветеранів над брат
скою могилою, Вони читають 

імена, викарбувані на плиті 
братської могили: І. Ф. Вруб- 
левський, М. Ю. Федоренко, 
С. М. Іванов, Г. М. Губський, 
О. С. Пухальський, М. Д. Мар- 
тиненко... Майже 200 воїнів — 
наших визволителів нині роз
шукали слідопити. Нам стало 
відомо, що село звільняли ро
сіяни, українці, казахи, башки
ри, молдовани. Розшукали ді
ти і сина і. Ф. Врублєвського 
Миколу Івановича, який так і 
не бачив батька. Живе і пра
цює він в Красноярську, часто 
пише дітям. А сестри Ганна 
Федорівна та Зоя Федорівна 
побували на могилі брата. Зна
ють тепер, де могила батька 
сини Іван та Степан Федорен- 
ки з Черкащини. Рідні С. М. 
Іванова, Г. М.Тубського, О. С. 
Пухальського, М. Д. Мартинен- 
ка живуть на Кіровоградщині. 
З ними діти теж встановили 
зв'язок...

З різних куточків країни над

ходять и школу листи від рід
них загиблих воїнів.

Розшукали школярі Є. Г. Без- 
руковаг В. П. Повійчука, які 
нині живуть в м. Кіровограді. 
Комбат А. І. Харченко побував 
у Люшневатій. Впізнав бага
тьох тих, хто допомагав вої
нам під час переправи. На
шим пошукам сприяв колиш
ній командир 75 стрілецького 
корпусу А. 3. Акименко. Він 
зараз живе в м. Ворошилов- 
граді. З Кіровоградщини і ко
лишні визволителі Люшневатої 
Т. П. Порожнюк (станція Голо- 
ванівськ), Ф. Г. Свириденко 
(с. Федірки Світловодського 
району), В. П. Компанієць 
(с. Богданівна Знам'янського 
району).

Л. КУЧМАГРА, 
учителька, керівник за
гону «Червоних слідопи
тів».

с. Люшневата, 
Голованівського району.

В АМАТОРІ В-НОВОСІЛЛЯ
Селище науковців — обласна дослідна станція — 

прикрасилося ще однією добротною будівлею. Напере
додні Першотравня тут відбулося святкове відкриття 
Будинку культури. Віднині двоповерховий красень із 
скла і бетону стане основним культурно-освітнім 
центром селища. В кімнатах Будинку культури роз
містяться музей болгаро-радянської дружби, кабінет 
передового сільськогосподарського досвіду, лекцій
ний зал, сільська бібліотека, кінозал на 600 місць, 
простора більярдна. Учасники «вогників», зустрічей 
з цікавими людьми збиратимуться в молодіжному 
кафе, що знаходиться на першому поверсі поруч з 
.Танцювальним залом.

А щовечора зали й кімнати Будинку культури 
повнитимуться співучими голосами, перестуком каб* 
лучків, звуками баяна. Це збираються на репетиції 
члени агіткультбригади, художньої самодіяльності 
юсподарства — неодноразові переможці районних 
.та обласних конкурсів.

Нове приміщення, нові плани: створення музичних 
гуртків для дітей і дорослих, налагодження роботи 
драматичного гуртка, систематичні виїзди з концер
тами.

Кіровоградський р-н
А. БАБАК-

«СВІТЛОФОР» ДІЄ
Штаб юних друзів ДАІ «Світлофор», що працює 

при кіровоградському Палаці піонерів, ще зовсім 
юний, йому трохи більше півроку. Під йогр керів
ництвом шкільні штаби проводять цікаву роботу в 
піонерських загонах і жовтенятських групах, мета 
якої — здобуття учнями міцних знань з безпеки ру
ху. Активні помічники штабу: старший Інспектор 
руху по пропаганді Л. Гольденберг, співробітник 
ДАІ А. Швець читають лекції, проводять практичні 
заняття по вивченню правил вуличного руху.

М. СТОЙКОВА, 
методист Палацу піонерів.

м. Кіровоград.

На фото: нові житлові Судинки но вул, Волкова в Кіровограді.
Фото В. КОВПАКА.
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ПРО НАШОГО ЗЕМЛЯКА
Нещодавно у видавництві «Ра

дянська школа» вийшов посібник 
для учителів «Вивчення творчос
ті І. Микитенка в школі» (К., 
1973 р.). Автор книги Л. І. Качу- 
ренко на основі найновіших да
них досліджень творчості І. Ми
китенка подає цікаву розповідь 
про життєвий і творчий шлях на
шого земляка-письменника. У наз
ваному розділі авторка викорис
товує багатий фактичний матеріал 
про особу письменника, який у 
різні часи публікувався в різних 
виданнях. Хороше узагальнюється 
в книзі краєзнавчий матеріал, ар-

хівні дані. Для учителів значну 
цінність становить також розділ 
«Розвиток української радянської 
драматургії і театру в 20—30-х 
роках». .

Окремі розділи присвячені в книзі 
вивченню в школі оповідання Іт Ми
китенка «Брати» та п’єси «Диктату
ра». Тут подаються примірці варіанти 
уроків, виходячи з нової шкільної 
програми.

До книги додано список основної 
літератури про творчість 1. Микитенка. 
Посібник Л. І. Качуренко станс у ве
ликій пригоді учителям і учням шкіл, 
студснтам-філологам.

Є. РЕГУШЕВСЬКИЙ, 
викладач педінституту.

м. Кіровоград.

Катерині ІОНЕНКО — виховательці 
колгоспних дитячих ясел і Валерію КРИ
ВОМУ — секретарю первинної комсо^ 
польської організації, трактористу кол». 
госпу «Заповіт Ілліча» Вільшанського ра
йону, Ганні КРИШКО — випускниці Оде
ського медичного інституту і Вадиму 
ЛЕВИЦЬКОМУ — агроному колгоспу 
«Дружба», кращому у Вільшанському 
районі начальнику штабу «Комсомоль
ського поожектооа». які напередодні 
СЕята зареєстрували свій шлюб.

ФУТБОЛ ЦША ЗАМІНИ
Коли суддя всесоюзної категорії ЛІ. Кірса- 

нов (Київ) сповістив про перерву, табло по
казувало 2:0 на користь кіровоградської 
«Зірки». Такий результат відповідав співвід
ношенню сил в першому таймі. Господарі пр- 
ля переграли своїх гостей — гірників «Крив
басу». Спочатку Віктор Кащей, а потім Віктор 
Ступак примушували криворізців почина їй з 
центра поля.

Та всі карти запутала травма центрального 
захисника «Зірки» Лркадія ЛІорговського. Від 
цього в другому таймі в іншій якості опини
лися відразу дві ланки. Місце центрального 
захисника зайняв Олексій Кацман, який до 
цього грав у півзахисті, а замість нього спо? 
чатку вийшов Микола Родій, а потім Микола 
Соколовський.

Кіровограді відчували себе невпевнено, а 
гості активізувалися. І сталося так, ‘Дрч 
«Кривбас» провів у ворота «Зірки» три гол^Ли 
Цс зробили Володимир Іщсико (два) і Федір 
Лазарчук. Отже, програючи 0:2, «Кривбас« 
здобув перемогу з рахунком 3:2.

М. СТЕПАНЕНКО.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 8 ТРАВНЯ. ПЕР- 

г ША ПРОГРАМА. 9.03 —
і Кольорове телебачення. Гім- 
. иастнка для всіх. (М). 9.20 — 

Новини. (М). 9.30 — Кольоро- 
8 Є телебачення. Для дітей. «У

яльковому магазині». (ЛІ).
Р.50 — Кольорове телебачення, 

Весняний концерт». (Леніи- 
рад). 10.20 — Документальний 

фільм «Радянський Біробід
жан». (М). 10.43 — Концерт. 
,(М). 11.15 — «Сільські жни
ва». (М). 11.30 - «Поезія».
Вірші Р. Рождєственського, 
ЇМ). 11.50 — Кольорове теле
бачення. «Пошта «Музичних 
зустрічей». (М). 12.30 — Про
грама передач. (К). 12.35 —
• На головних напрямках п'я
тирічки». (К). 12.55 — Се-
«Іастьян. «Безіменна вірка», 
Вистава. (Чернівці). 15.20 — 
^Науково-популярна програма 
«Здоров’я»!. (М). 15.50 — Кон
церт, присвячений Дню пре- 
?н. (М). 10.45 — Кольорово
телебачення. Програма мульт
фільмів. (М). 17.15 — Полі-
річний оглядач газети «Прав
да* Ю. Жуков відповідає на 
запитання телеглядачів. (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 — 
Телевізійний документальний 
фільм «Сьогодні в номері». 
,(М). 18.30 — «Про балет», (М).

$ НДШААДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
316050. ГСП., Кіровоград-50, оул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій» 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
Друкарня їм. Г. М. Димитрова 

обласного управління у справах видавництва, 
поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

«молодоп коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

ВК 00667, 

19.00 Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). З вклю
ченням Кіровограда, 19.50
— Фільм а спектакль. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Продовження фільму- 
спектаклю. (М). 22.45 — Чем
піонат СРСР з фехтування. 
(Одеса). 23.15 ■— Новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.30 - 
«Актуальні проблеми науки І 
культури*. (М). 13.00 — Ху
дожній фільм «Мати». (М). 
14.39 — «Вогні цирку», (ЛІ). 
15.20 — Для школярів. «Па
роль 10—17*. (Ворошиловград).
15.50 — Телефільм. (К). 10.20
— Для дітей. «Маленька фі
лармонія», (Одеса). 16.50 —
«Екран молодих»:. (К). 18.00 — 
Концерт. (Донецьк), 18.30 — 
«Сьогодні — День преси». 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.30 — 
Науково-популярний фільм, 
(К). 19.50 — «Пісня для вас». 
Концерт. (Чернівці). 20.45 — 
«На добраніч, діти!» (К). 21.00
— Програма «Час»,. (ЛІ). 21,30
— Кінокомедія «12 стільців» 
1 серія. (К). 22.50 — Вечірні 
новини. (К).

НЕДІЛЯ. 6 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Про
грама передач. (М). 9.03 —
Ранкова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30
— Для школярів. «Будиль
ник». (М). 10.00 — Для воїнів 
Радянської Армії І Флоту. 
(М). 10.30 — Кольорове ТЄЛЄ- 
бачення. «Музичний кіоск». 
(М). 11.00 — Для школярів. 
«Чнтаймісто». (М). 11.45 —
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 12.15
— Художній фільм «Повість 

їпдскс 61197, Зам. №13190,

про справжню людину». (М). 
14.00 — Музична програма за 
листами телеглядачів. (ЛІ).
14.30 —■ «Сільська година».
(М). 15.30 — Чемпіонат СРСР 
з хокея. «Спартак» (ЛІ) — 
«Крила Рад». III період. 
(М). 10.15 — «М. Светлов»,
літературна передача. (Л>). 
17.00 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподорожеіі». 
(М). 18.00 — Новини. (М). 18.10
— Д. Кабалсвський. Третій
концерт для фортепіано з ор
кестром. (М). 18.30 — «ЧІЛІЙ- 
ські зустрічі». Передача пер
ша. (М). 19.00 — Чемпіонат
СРСР з футбола. «Динамо» 
(К) - ЦСКА. II тайм. (К). 
20.00 — Програма «Час». (М),
20.30 — Концерт. (М). По за
кінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.40 - 
Програма передач. (К). 12.45

— «Снігуронька». Літературно- 
музична композиції) за весня
ною казкою О. Островського. 
(К). 15.15 — Художній фільм 
«Червоний галстук»'. (К). 16.30 
Концерт. (Харків). 17.00 — Те
лефільм. (К). 17.30 — «На ме
ридіанах України». (К). 18.00
— Першість СРСР з футбола.
«Динамо» (К) — ЦСКА. (К). 
20.00 — Програма «Час». (ЛІ),
20.30 — «На добраніч, діти!» 
(К). 20.45 — «Товариш піс
ня». Концерт. (Донецьк). 21.45
— Кінокомедія «12 стільців». 
Друга серія. (К). 23.00 — Ве
чірні новини. (К).

ПОНЕДІЛОК, 7 ТРАВНЯ. 
ПЕРІ1М ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.15 — Худож
ній телефільм «Фотографія»,

(К). 11.35 — «Шкільний ек
ран». (К). 12.20 — Кінокоме
дія «Цирк». (К). 13.50 —
«Екран молодих». (К). 15.20 — 
Телевізійний документальний 
фільм «Радіо — революція». 
(ЛІ). 15.50 — Навчальна пере
дача з географії. (М). 16.30 — 
Республіканська фізико-мате- 
матична школа. (К). 17.00 —
«Солдатські концерти». 
(Львів). 17.30 — Для дітей. 
«Сурмач». (Запоріжжя). 18.00

«Від понеділка до понеділ
ка». (К). 18.10 — До 70-річчя 
II з’їзду РСДРП. (К). 18.30 — 
Фільм-концерт «Російські ві
зерунки». (К). 19.00 — «Між
народна панорама». (М). 19.30 
— «Театральні зустрічі». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Концерт, присвячений 
Дню радіо. (М). По закінчен
ні — новини, (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.30 — 
Для школярів. Телевізійний 
клуб «Шукачі». (М). 17.00 — 
Концерт. (М). 17.30 — «Ак
туальні проблеми науки і 
культури». (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — «Людина І 
закон». (М). 18.40 — «Грає
В. Трстяков». (М). 19.00 —
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.25 — Художній
фільм «Крах». 1 серія. (К).
20.50 — «На добраніч, діти!», 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(ЛІ). 21.30 — Художній фільм 
«Крах». II серія. (К). 23.00 — 
Вечірні новини. (К).

ВІВТОРОК, 8 ТРАВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для шко-

Тираж 58 200, 

лярів. Телевізійний клуб «Шу
качі». (ЛІ). 10.15 — Художній 
фільм «Без страху». (ЛІ). 11.45
— «Щоденник змагання». (М),
12.00 — П. Чайковськпгі. сПо
ри року». (М). 15.50 — На
вчальна передача з літерату
ри. (М). 16.50 — Для школя
рів. «Творчість юних». Кон
церт. (М). 17.30 — За законами 
мужності. (Ворошилов
град). 18.00 — До Дня
перемоги. Спеціальний випуск 
тележурналу «День за днем». 
(Кіровоград). 18.45 — Теле
фільм. (Кіровоград). 19.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 19.35 — К. Симонов. 
«Так 1 буде». Спектакль. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Продовження спектак
лю «Так 1 буде». (М). 22.40 — 
Д. Шостакович. Шоста симфо
нія. (М). 23 10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Телевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм. (К). 11.35 — «Шкільний 
екран». (К). 12.10 — «Святко
ва сюїта». Концерт. (ЛІ). 13.20
— «Народний телеуніверси-
тст». (К). 17.30 - «Рік третій, 
вирішальний». (ЛІ). 18.00 —
Новини. (М). 18.10 — «Братер
ське співробітництво соціаліс
тичних держав». (М). 18.35 — 
Кінокоііцерт. (ЛІ). 19.35 — Кон
церт, присвячений Дню радіо. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!», (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм «Весна на Одері». (К).

СЕРЕДА, 9 ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Нови
ни. (Л1). 9.20 — О. Бородін.
«Богатирська симфонія». (ЛІ).
9.50 — Прем’єра телевізійного 
документального фільму «Па
м’ятай, товаришу!». (ЛІ). 10.50
— «Сьогодні — День перемо
ги». (ЛІ). 11.00 — «Сьогодні — 
День перемоги». (К). 11.20 — 
Художній фільм «Відроджен
ня». (К). 11.55 — Програма
передач. (К). 12.00 — В. Соб-

Наступний номер «Молодого комунара» 
вийде 9 травня ц. р,
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ко. «Далекі вікна». Вистава. 
(К). В перерві — телевісті. 
(ЛІ). 11.30 — «Марш перемо? 
ги». Святковий концерт. (Одс? 
са). 15.00 — «Урок мужності». 
Репортаж. (К.). 15.10 — Худож
ній фільм. (ЛІ). 16.45 — Тсле- 
альмаиах. «Подвиг». (ЛІ). 17.15 
Кольорове телебачення. «Л1у- 
зичні зустрічі». (ЛІ). 18.00 
Новини. (ЛІ). 18.10 — «Написа
но війною». (ЛІ). 18.50 —і
«Світлій пам’яті загиблих у, 
боротьбі з фашизмом». Хви
лина мовчання. (М). 19.10 -я 
П. Чайковський. Фінал 5 сим« 
фонії. (М). 19.20 — Кольорово 
телебачення. Художній фільм 
«Білоруський вокзал». (ЛІ). 
21.00 — Програма «Час». (ЛІ).
21.30 — Святковий вечір в Осч 
танкіно. (М). 23.10 — Новини, 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 -? 
Майстри мистецтв столиці Н». 
воїнам Радянської Армії. (ЛІ),
12.45 — Кольорове телебачен* 
ия. Програма мультфільмів, 
(ЛІ). 13.15 — Концерт. (ЛІ).
13.45 — «Художники на фройг
тах Великої Вітчизняної вііічЛ 
11И*. (М). 14.20 — «Товариш
пісня». (М.). 15.10 — «На«
одинці з книгою». (К). 15.40-« 
«Солдат, завжди солдат». 
(К). 10.40 — Художній теле
фільм. (К). 17.55 — «Увінчсна 
мить». Фотодокументи розпо
відають. (К). 18.30 — Концерт, 
(К). 18.50 — «Світлій пам’яті 
загиблих у боротьбі з фашиз
мом». Хвилина мовчання. (ЛІ). 
19.10 — П. Чайковський. Ф1«. 
нал 5 симфонії. (ЛІ). 19.20 -• 
Інформаційна програма «Віс« 
ті». (К). 19.50 — «Друзям-од? 
нополчанам». 'Концерт. (К). 
20.15 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час*« 
(ЛІ). 21.30 — Художній фільм 
«Батько солдата». (К). 23.00 
— Вечірні новини. (К).
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