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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Творчий звіт майстрів мистецтв і колективів художньої 
самодіяльності Кіровоградської області

ДО ПРОФЕСІЇ
"О ІЛЯ СКЛЯНИХ DiipiHl «Фотоательє» б ці весняні дні 

як ніколи людно. Тут призначають побачення де
сятикласники. Разом з учителями, вишикувавшись у 
два урочисті ряди, вони фотографуються. На пам’ять 
про шкільні роки. В товстих альбомах з учительській 
таких знімків багато. Ті, хто тут зображений — дав
но вже самі стали досвідченими педагогами і хлібо
робами, інженерами і робітниками. Завітавши до 
школи, вони розповідають сьогоднішнім учням про 
свій шлях — ось від цієї парти, від нього класу — до 
впевненого кроку на великому шляху життя. В кож
ного він свій. Кожен повинен пройти мого сам.

Більшість сьогоднішніх випускників — не юнаки і 
дівчата з немалою ерудицією, різнобічними знаннями, 
які чітко усвідомлюють потреби нинішнього дня, на
шого суспільства. Основна частина — реально оцінює 
свої можливості, разом з тим кожен з юнаків і дівчат 
прагне зайняти те єдине місце, де б він приніс якнай
більше користі, зміг розвинути здібності. Для цього 
є всі умови і можливості.

Чимала заслуга в тому, що більшість випускників 
на питання «ким бути?» не знизує безпорадно плечи
ма, а називає конкретний фах, яким би він хотів опа
нувати, непогано поставленої профорієнтаційної робо
ти в школах області. З кожним роком урізноманітню
ються її форми, розширюються її межі впливу. Цього 
року ціла трудова чверть, яка буде проходити за рі
шенням VIII Пленуму ВЛКСМ під девізом «Мій труд 
вливається в труд моєї республіки», до мінімуму ско
ротить період відносної «професійної безконтрольнос
ті:.', праця в шкільних виробничих бригадах, в табо
рах праці і відпочинку для старшокласників дасть 
змогу широко поєднувати трудове виховання з фор
муванням цілеспрямованого з різнобічними інтереса
ми характеру молодої людини.

Величезного значення набуває той факт, що подіб
на робота дає свої реальні 'і вагомі результати. До
помога школярів котгоспові виражається в солідних 
цифрах, багато шкільних виробничих бригад мають 
свої дослідні поля, на яких учні ставлять експеримен
ти разом з науковцями. Наприклад, гурток юниагів 
Іпанівської 8-річиої школи Кіровоградського району 
підтримує постійний зв’язок з Уманським сільсько
господарським інститутом, з обласною дослідною 
станцією, з Одеським сс.чеішійно-гелетлчцйм інститу
том. Гурток неодноразово нагороджувався грамота
ми ОК ЛКСМУ, Міністерства освіти, затверджений 
учасником ВДНГ в Москві. Подібних прикладів мож
на навести багато. Великий авторитет завоював та
бір праці і відпочинку старшокласників «Старт» Кі
ровоградської СШ Лг2 5. Вже кілька років школярі 
приносять відчутну допомогу колгоспу «Україна» 
Знам’япського району. Цілком зрозуміло, чому в цих 
школах і подібних їм випускники цілком підготовлені 
до вибору професії — адже під час навчання в проф
орієнтаційну роботу тут закладається суто діловий 
життєвий фундамент.

Сьогодні десятикласник здасть останній екзамен—_ 
завтра багато юнаків і дівчат відкриє двері прохідної 
заведу чи фабрики, постукає у віконечко відділу кад
рів будівельного управління. Як його зустрінуть з 
колективі? Це питання не риторичне. За ним — суть 
дальшої поведінки, радості чи розчзрувань нового 
члена трудової сім’ї.

І знову в першу чергу велику турботу про випуск
ника і таку ж відповідальність за нього повинен вес
ти на виробництві комітет комсомолу. Прийшов но
вачок в цех, і найперший хто має зустріти його — 
комсомольський ватажок.

Молода людина йде в самостійне життя. Юнак чи 
дівчина вибирає своє місце в ньому.

Кожен має пройти цей шлях самостійно. Та завжди 
поруч повинен бути старший товариш, вчитель, ком
сомол. Щоб не довелося повторювати шлях, щоб по
рада, допомога надійшла вчасно.

Кіровоградщина... Край неозорих кол
госпних ланів і розвинутої індустрії, 
край, багатий на революційні, бойові і 
трудові традиції, край, що славиться ус
піхами в розвитку економіки і культури. 
Його посланцям випала честь бути серед 
тих, хто своїми дзвінкими піснями і за
пальними танцями 25 травня взяв участь 
у відкритті Всесоюзного фестивалю мис
тецтв «Київська весна», присвяченого 
дружбі народів СРСР.

На концерті були присутні кандидат у 
члени Політбюро, секретар ЦК КП Укра
їни В. Ю. Маланчук, кандидат у члени 
Політбюро ЦК КП України, голова Укр- 
профради В. О. Согогуб, заступники Го
лови Ради Міністрів УРСР І. Д. Степанен- 
ко і Г. І. Шевчук, завідуючий відділом 
культури ЦК КП України П. М. Федчен- 
ко, міністр культури УРСР ІО. Н. Єльчен- 
ко, секретар Кіровоградського обкому 
партії Д. С. Скоолап.

Прожектори яскраво освітлюють Герб 
Радянського Союзу. Звучать натхненні 
слова прологу, які славлять могутню й 
неосяжну Вітчизну, її талановитий на
род, героїчну партію комуністів. Увесь 
концерт задумано і виконано як світле 
свято непорушного єднання, радісної 
праці і великого щастя радянських лю
дей, які під керівництвом Комуністичної 
партії дружно йдуть до світлого завтра. 
Колоритні мелодії народів нашої країни 
влилися в яскраву композицію «Батьків
щино, в дружбі ти прекрасна».

Номери програми один за одним зна
йомлять глядачів з самобутнім мистец
твом союзних республік. Запально, з 
піднесенням виконує російську пісню на
родний хор колгоспу «Батьківщина» Кі
ровоградського району. В репертуарі 
самодіяльного колективу, який у ці дні 
відзначає своє десятиліття, — класичні 
твори і народні мелодії.

Театр ім. М. Л. Кропивницького пока
зав глядачам уривок з вистави «За
лізна троянда», створеної за мотива
ми роману Ю. Яновського «Вершники». 
Сторінки героїчної історії нашої багато
національної країни, образи відважних 
борців за Радянську владу відтворили 
народна артистка УРСР Л. Тімош, заслу
жений артист УРСР М. Білецький, 
І, Сташків, І. Кас’ян, В. Зіноватний.

Славиться своїми трудовими успіхами 
колектив ордена Трудового Червоного 
Прапора заводу «Червона зірка». По 
всій нашій країні, в 40 державах світу 
прокладають борозни дружби виготов
лені тут сівалки. Трудівники підприємст
ва — активні учасники художньої само
діяльності. Заводська заслужена само

діяльна народна хорова капела УРСР —- 
лауреат Всесоюзного і республіканських 
фестивалів. За півстоліття існування во
на побувала о Російській Федерації, Гру
зії, Естонії, інших братніх республіках, а 
також в Чехословаччині і Болгарії. У Ки
їв заводчани привезли пісню «Ленінсь
ким шляхом» К. Домінчена і куплети 
Цангали з опери 3. Паліашвілі «Даїсі».

Свої кращі роботи показали столич
ним глядачам артисти камерного ор
кестру філармонії, вокально-інструмен
тального ансамблю «Степівчанка» педа
гогічного інституту імені О. С. Пушкіна, 
ансамбль скрипалів обласного Будинку 
народної творчості, тріо бандуристок 
Будинку культури імені М. І. Калініна за
воду тракторних гідроагрегатів, народ
ний хор «Барвінок» заводу «Укрсільгосп- 
техніка».

Окрасою програми став виступ заслу
женого самодіяльного ансамблю танцю 
УРСР «Я.трань». Композиції на сучасну 
тематику, ряд танців народів СРСР і сві
ту, що входять до репертуару ансамб
лю, здобули йому популярність у нашій 
країні і за її межами.

Запам’яталися глядачам хореографіч
ні композиції, в яких були зайняті само
діяльний танцювальний колектив 
«Юність» педагогічного інституту, ан
самбль танцю «Віночок» Олександрійсь
кого електромеханічного заводу, «Вог
ник» з м;ста Світловодська.

І знову сцену заповнюють танцюрис
ти. Барвиста сюїта «Тобі, Батьківщино, 
наші думи і діла» веде глядачів у вибій 

до еидобувачів «чорного золота» і на борт 
рибальського сейнера, на колгоспне по
ле, що зслотиться стиглою пшеницею. 
Словом про хліб завершує цей оригі
нальний номер голова колгоспу «Зоря 
комунізму» гіовоархангельського райоьу 
Герой Соціалістичної праці Л, Й. Шлі- 
фер.

Фінал концерту. В глибині сцени — 
портрет творця Комуністичної партії і 
засновника Радянської держави В. І. Ле
ніна. Урочисто звучить «Слався, земле 
моя» — фрагмент з ораторії К. Даньке- 
вича «Жовтень». Всі учасники концерту 
виконують величальну Країні Рад, ленін
ській дружбі народів-братів, співають 
про радісне і щасливе життя, натхненну 
працю в ім’я торжества комунізму.

Творчий звіт талантів орденоносної Кі- 
ровогредщини пройшов з великим успі
хом. Цьому сприяла допомога його по
становників — режисерів, хормейстерів, 
диригентів, балетмейстерів і художників.

СОФІЯ. (ТАРС). В святко® 
во прикрашеному столично® 
му залі «Універсіада» від
бувся мітинг, присвячений 
Другому фестивалю дружби 
болгарської і радянської 
молоді. На мітингу 
мовою виступив Перший 
секретар ЦК БКП, Голова 
державної ради НРБ ї. Жив® 
ков. Він сердечно привітав 
дорогих гостей — славних 
синів і дочок братнього ра
дянського народу «Осно® 
еою вашого інтернаціона
лізму, — підкреслив Т. Жив® 
ков, — є священна і непо® 
рушна дружба болгарсько
го народу з народом вели
кого Радянського Союзу, в 
наша братерська дружба 
стала невід ємною харак-

УКАЗ
Президії 

Верховної Ради 
Української PCP

ПРО скликання 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
УКРАЇНСЬКОЇ PCP

Президія Верховної Ради 
Української PCP постанов
ляє:

Скликати шосту сесію 
Верховної Ради Української 
Радянської Соціалістичної 
Республіки восьмого скли
кання 29 червня 1973 року 
» м. Києві.

Голова Президії Верхов
ної Ради Української PCP 

І. ГРУШЕЦЬКИЙ.
Секретар Президії Верхов
ної Ради Української PCP

Я. КОЛОТУХА.
м. Київ,
28 травня 1973 року.

ФОТО В, ВОЛОШЕНКО. 
АПЩ

Легка промисловість Дале
кого Сходу поповнилась мо
лим підприємством: п місті 
Благовєщенську Амурської 
області почила працювати 
нова прядильно фабрика. В 
її цехах загальною площею 
4,5 гектара щорічно буде ви
роблятися понад п’ять тисяч 
іони иряжі.

Фабрика обладнана радян
ським устаткуванням. Нада
лі тут планується встанови
ти гребисчссальні машини 
виробництва Німецької Де
мократичної Республіки.

Трикотажні підприємства 
країни вже »здержали перші 
партії пряжі, пиготовлені в 
Благовєщенську.

Па фото: чесальний пех 
Благовєщенської ткацької 
фабрики.

терною рисою болгарського 
національного характеру».

Ми, сказав Т. Живков, пи
шаємося результатами на® 
шої роботи по зміцненню 8 
розвитку болгвро-радянсь® 
кої дружби, пишаємося тією 
високою оцінкою, яку ра
дянський народ дає нашим 
взаємовідносинам, нашій 
дружбі, охарактеризувавши 
її словами 
секретаря ЦК 
Брежнєва як 
чисту дружбу, 
соціалістичного 
налізму в дії. 
дянська дружба 
тільки дружба, що Йде з гли
бини віків, це дружба наві
ки, яка повинна невпинна 
розвиватися і поглиблюва
тися,

Т. Живков далі підкрес
лив, що «за останні роки ле
нінські принципи мирного 
співіснування держав з різ
ним суспільним ладом за
войовують все нові й нові 
позиції в міжнародних від
носинах. Щойно політика 
миру і співробітництва здо
була нову велику перемогу 
— закінчився плодотворний 
візит Генерального секрета
ря ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва у ФРН. Творець 
історичної Програми миру, 
прийнятої XXIV з’їздом 
КПРС, товариш Л. і. Бреж
нєв у повному розумінні 
слова є прапороносцем ми
ру в усьому світі. Партійним 
і державним керівником Ра
дянського Союзу і особис
то товаришеві Л. І. Брежнє
ву належить найбільша за
слуга 8 справі великих змін 
у взаємовідносинах з капі
талістичними державами, це 
їх заслуга в історичному 
повороті до миру, безпеки 
та співробітництва в Європі 
і в усьому світі».

Присутні тепло зустріли 
виступ першого секретаря 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжеяьни- 
нова, який сказав, що ідейч 
не братерство народів і ко
муністів обох країн є свя
щенним заповітом для Ле
нінської і Димнтровськоі 
комуністичних Спілок МОЛО
ДІ.

Генерального 
КПРС Л. і» 
кришталево 
як приклад 

інтернаціо® 
Болгаро-ра® 

іл. не
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У Паятазіївці Минулого тижня відбувся традиційний зліт випускників шкіл Знам'янщинн. В 
районі цс стало святом не лише тих, хто незабаром одержить атестат зрілості. Ця подія—хви
лююча для всіх — для батьків, для ветеранів праці, для партійних, комсомольських і громад
ських організацій.

11а фото: випускники оточили Героя Соціалістичної Праці, знатною хлібороба Ф. Я. Косяи- 
чука. Гіде жвава розмова.

ФОТО А. БУДУЛЛТЬЄВА.

НА ПОЛЯХ Устинівсько- 
го району милує око 

густа зелень озимини, 
ярих. Ще не вивели з го
нів механізатори грунто
обробні агрегати, а вже 
турбуються і про завтра
шній день — про жнива.

На кожну зернозби
ральну машину у серед
ньому припадає 170 гекта
рів. Провести роботи за 
10—12 днів, як це вимага-

разу, так згодом задо
вольняли. А все ж дета
лями не забезпечуємо. 
Колись виручав «гонець», 
їздили до Черкас, у Біло
русію. Зараз відрізали 
таке. Та положення ви
правиться. Є на складі но
ві комбайни, які закуп
лять колгоспи.

І в один голос праців
ники підприємств заявили, 
що все буде гаразд, ком
байнів вистачить, адже у 
Постанові ЦК КПРС і Ра-

РЕЙД «МК»
мольсько-молодіжний КО. 
лектив слюсарів-монтг*|| 
ників по механізації тва
ринницьких ферм. Про 
роботу колективу йдуть 
хороші відгуки, а ось пи
тання підготовки до жнив 
випало із поля зору ко
мітету комсомолу. Не на 
висоті і штаб «Комсо
мольського прожектора». 
Листівка, яку він випус
кає, то, по суті, стінна га
зета, приурочена святам. 
Недоліків у роботі ре-

ДЕСЯТИКЛАСНИКИ 
ЗАПОВНЮЮТЬ АНКЕТИ

о ЮНИХ ЦІКАВИТЬ ПИТАННЯ свого майбутнього, допомогти своїм 
ЧИТАЧАМ СВІДОМО ВИЗНАЧИТИ СВІЙ ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ — ТАКЕ ЗАВДАННЯ 
ПОСТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЮ ПРАЦІВНИКИ ДИТЯЧОЇ БІБЛІОТЕКИ МІСТА СВІТ- 
ЛОВОДСЬКА.

Для читачів молодшого віку влашто
вано в бібліотеці куточок «Допитливим 
і умілим», для читачів середнього і стар
шого віку — книжкову виставку «На сві
ті тисячі професій, одна із них — твоя». 
Юні дізнаються про те, що кожна про
фесія потребує глибоких знань, вимагає 
поєднання громадських і особистих інте
ресів. Формуванню певних нахилів у чи
тачів сприяють бесіди та численні огля
ди літератури.

Основною думкою, яка проходить через усі 
ці масові заходи, е пояснення, що обрана 
професія повинна відповідати покликанню і 
здібностям людини Для вивчення індивіду
альних якостей читачів бібліотекарі провели 
анкетування.

На підставі проведених узагальнень у 
бібліотеці відбулася зустріч з цікавими 
людьми Світловодська. Конференцію ве
ла завідуюча бібліотекою Марія Анто
нівна Татаринцева Вона проаналізувала 
учнівські анкетні відповіді, познайомила 
з тими, хто прийшов поділитися з юни
ми думками і розповідями про свою тру
дову діяльність.

З інтересом слухали школярі виступ 
ударника комуністичної праці токаря 
гідроелектростанції ім. 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної революції Анд
рія Носенка. Розповідаючи про свою ро-

бітничу професію, комсомолець сказав: 
«Колись я думав, іцо стати токарем зов
сім просто, можна навіть вчитись посе
редньо. Але це зовсім не так. Для того, 
щоб бути ’майстром своєї справи, слід 
добре знати і фізику, і математику, і 
креслення».

Багато юних бажають стати офіцера
ми Радянської Армії. Про цю почесну 
бойову професію повів мову військовий 
комісар Світловодська В. Д. Деменчен- 
КО. ч

Один за одним беруть слово люди різ
них професій — вчителька історії СШ 
№ З А. П. Кузнецова, начальник Світло- 
водського міського відділу внутрішніх 
справ В. І. Слебезюк, завідуючий місь
кою поліклінікою лікар-терапевт В. Л. 
Куленко.

Цікаво ведеться читачами рукописний аль-• 
бом-щоденннк «Наша думка». Працівники 
бібліотеки звернулися до юних друзів книги 
з рядом питань:

«Ким ти хочеш бути? Про що любиш чнта« 
ти? Хто твій улюблений герой?».

...Тисячі шляхів, невідомих ЖИТТЄВИХ 
доріг. Вибрати з них одну допомагають 
книги, поради старших друзів.

І. КАРАНТ, 
наш громадський кореспондент.

м. Світловодськ

ІЗЛАНЕГЛ1В — П1ЕНА ГЕРОЇП
Славні імена героїв космосу — Георгія Добро- 

вольського, Владиславз Волкова і Віктора Пацаєва — 
віднині будуть навіки значитися серед назв зоряного 
неба. Вони присвоєні трьом новим небесним тілам — 
астероїдам, які зареєстровані міжнародним планет

ним центром у Цінціннаті (США). (ТАРС).

„АВТОСЕРВІС-73“
У московському парку «Сокольникй» відкрилася 

міжнародна виставка «Автосервіс-73». Більш як 700 
фірм з 25 країн демонструють тут останні досяг
нення науки і техніки в галузі організації, технічного 
обслуговування та ремонту автомобілів і устаткуван
ня для нього.

(ТАРС).

ють правила 
агротех н і к и, 
буде нелегко 
навіть при 
повній готов
ності усіх 187 
наявних у

ВИТРАТИ... ПЛАНУЮТЬСЯ
ЗАЗДАЛЕГІДЬ

господарствах 
комбайнів. Нині ж на лі
нійці готовності стоять 
лише 90. Не поспішають
з ремонтом у колгоспах 
імені Дзержинського, іме
ні Ватутіна, радгоспах іме
ні Димитрова, «Устинівсь- 
кий», «Інгульський» і, як 
не дивно, в районному 
об'єднанні «Сільгосптех
ніка».

В майстерні райоб єд
нання «Сільгосптехніка» 
вже понад півтора місяця 
стоят1. 13 зернових ком
байнів. За цей час з них 
полагоджено лише один. 
Члени рейдової бригади 
мали бажання запитати в 
ремонтників, чому такі 
низькі темпи робіт, чому 
не працює цех ремонту 
двигунів? Та зустрітися з 
ними не вдалося, бо цьо
го дня біля комбайнів ні
хто не працював.

— У нас немає постійної 
бригади ремонтників. Особли
во бракує слюсарів. Наші лю
ди ремонтують лише вупли. 
Коли господарства передають 
нам комбайни, одноразово 
приїздять І механізатори-рс- 
монтники. У зв’язку з посів
ною усі господарства відкли
кали механізаторів на весня
но-польові роботи, — так на
магався пояснити зрив графі
ка ремонту Інженср-контролер, 
нині виконуючий обов'язки за
відуючого майстернею М. Саф
ронов. — Інша причина — 
бракує запасних частин. То 
вже вина нашого торгового 
відділу.

— Наведіть приклади, 
коли б заявки на придбан
ня запчастин не викону
валися, — це вже питання 
до заступника керуючого 
відділенням по торгівлі 
В. Чуприни.

— Щоб зовсім, то не 
було такого. Якщо невід-

Ремонту збиральної техніки — 
турботу молодих рук

ди Міністрів СРСР «Про 
заходи по забезпеченню 
збирання врожаю і заго
тівель сільськогосподар
ських продуктів у 1973 
році» намічено широкий 
комплекс заходів, зокре
ма, дострокові поставки 
заводами комбайнів. Зна
чить, хвилюватися нічого.

Турбота партії та уряду 
про врожай, матеріально- 
технічне 
госпів і 
му році 
лика. Та 
що можна зривати графік 
ремонту не лише зерно
вих комбайнів, а й куку
рудзозбиральних (у квітні 
і першій половині травня 
не відремонтовано жод
ного), силосозбиральних. 
План ремонту не викону
ється, а на підприємстві 
мало що робиться для то
го, щоб прискорити тем
пи робіт. Дивує, що обхо
дить такий стан справ 
комсомольців і молодь. 
Тут трудиться 19 членів 
ВЛКСМ (є. зетар комсо
мольської організації Во
лодимир Король). Нещо
давно створили комсо-

зміцнення кол- 
радгоспів в цьо- 
— як ніколи ве- 
звідси не витікає,

монтників ще багато, але 
«прожектористи» або ж 
не помічають їх, або ж | 
змирилися з таким ста- І 
ном, не піднімають ро« [і 
мови про використані" 
резервів.

— До жнив відремонтуємо 
вчасно, — запевняє головний 
інженер Л. С. Грнненко.

Та чи можливо це при такій 
організації праці? Якщо і так, 
то надшпндкі темпи скажуть
ся на якості робіт.

А до жнив лишилося 
трохи більше місяця. Зво
лікати з ремонтом зби
ральної техніки працівни
кам Устинівського відді
лення «Сільгосптехніка» 
більше нікуди. Треба 
створити постійну ремонт
ну бригаду, організувати 
роботу в дві зміни, забез
печити ремонтників необ
хідними запасними части
нами. Не останнє слово 
мають сказати тут комсо
мольці і молодь.

Устинівці одними з пер
ших по області виводять 
свої степові кораблі на 
жнива. І бажано, щоб до 
їх початку косовиці на 
всіх агрегатах стояла по
значка: Д-73 (допущено з 
1973 році).

Рейдова бригада: Л. ГОНЧАРЕНКО —- за
відуючий відділом комсомольських органі
зацій райкому комсомолу, І. ШАРУН — го
лова районного комітету народного конт
ролю, Г. ДАВИБОРЩ — слюсар-електрик, 
Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ — спецкор «Молодого 
комунара».

Колектив Вільїпанського 
райхарчокомбінату щомісяця 
перевиконує виробничі зав
дання. Причетний до цьою 
успіху комсомольсько-моло
діжний колектив цеху без
алкогольних напоїв, який 
очолює М. Ф. Марютенкова.

На фото (зліва направо): 
ЛІДІЯ ДРАГАНОВА, РАЇ- 
СА НИКИФОРОВА, М. Ф. 
МАРЮТЕНКОВА, ТАЇСА 
МОЙСЕЕВА, ТЕТЯНА ІВА
НОВА та ВАЛЕНТИНА БО- 
Р'ЯЧНА біля конвейєра.

ФОТО І. ЦУРКАНА.

тр ІЛЬКІІ чотири дні тривав 
А візит у ФРН Генерально
го секретаря ЦК КПРС, члена 
Президії Верховної Ради 
СРСР Л. і. Брежнєва. Проте, 
ці дні пройшли під знаком ін
тенсивної роботи, яка була 
спрямована на те, щоб за
класти міцний фундамент доб- 
росусідства під відносини між 
Радянським Союзом і Захід
ною Німеччиною і надати не
оборотного характеру проце
сові розрядки напруженості, 
який відбувається тепер у Єв
ропі.

Л. І. Брежнєв вів тривалі 
переговори з канцлером ФРН 
В. Брандтом, з яким він до 
нього зустрічався двічі: у 1970 
році в Москві і в 1971 році в 
Ореанді, в Криму. Крім того, 
лід час візиту відбулись роз
мови Л. І. Брежнєва з прези
дентом ФРН Г. Хапнеманом, 
з віце-канцлером, міністром за
кордонних справ В. Шеелем, з 
діловими колами Західної Ні
меччини. Нарешті, великий 
відгук у ФРН викликали зустрі-

ФУНДАМЕНТ ДОБРОСУСІДСТВА
чі Генерального секретаря ЦК 
КПРС з представниками ке
рівництва Німецької комуніс
тичної партії 'і профспілок.

В результаті * переговорів з 
офіційними представниками 
ФРН підписані важливі доку-
менти: угода 
економічного, 
технічного 
строком на 10 
культурне

про розвиток 
промислового і 
співробітництва 

років, угода про 
співробітництво,

додатковий протокол до уго
ди про повітряне сполучення, 
який передбачає організацію 
польотів з Європи на Далекий 
Схід через Сибір, а також 
спільна заява, в якій викла
даються політичні результати 
візиту.

Намічено укласти в недале
кому майбутньому ще кілька 
угод, зокрема, про науково- 
технічне співробітництво, про

автомобільне сполучення, про 
морське судноплавство, про 
співробітництво в галузі на
вколишнього середовища та ін. 
Вирішено продовжити перего
вори по цілому ряду великих 
проектів, таких, як будівни
цтво в СРСР з участю захід
нонімецьких фірм металургій
ного комбінату, співробітни
цтво в розробці передової тех
нології і створенні нових ви
робничих потужностей, у ви
робництві на території СРСР 
двигунів, а також по багатьох 
Інших проектах.

Ще кілька років тому та
кий розмах ділових зв'язків 
між Радянським Союзом І 
ФРН міг би здатись фантасти
кою. У політичного керма в 
Бонні тоді були діячі, як! 
вперто не бажали рахуватися 
ні з духом часу, ні з реаль

ним співвідношенням сил у 
післявоєнній Європі. Західна 
Німеччина була єдиною євро
пейською державою, яка доби
валась перегляду результатів 
другої світової ВІЙНИ, ЗМІНИ 
нинішніх кордонів на свою 
користь.

Активна зовнішня політика 
нашої країни, що спирається 
як на її власну могутність, так 
і на підтримку миролюбних 
сил в усьому світі, примусила 
поборників «холодної війни» і 
реваншу здати свої попередні 
позиції. Перемога реалістич
ного курсу канцлера Брандта 
у ФРН також сприяла цьому по- 
ліпшеиню обстановки в самому 
центрі Європи. Створились 
умови для корінного повороту 
у відносинах між .СРСР і За
хідною Німеччиною.

Поворот, який почався, від
повідає кровним Інтересам усіх

народів Європейського конти
ненту. Радянські люди переко
нані в тому, іцр, об’єднавша 
свої зусилля у справі мирило 
співробітництва, країни з 
ним суспільним ладом доб’ю
ться справді великих резуль
татів. «Та Європа, яка не раз 
була вогнищем агресивних 
воєн, що принесли колосальні 
руйнування і загибель мільйо
нів людей, повинна назавжди 
відійти в минуле, — сказав 
Л. 1. Брежнєв, виступаючи по 
західнонімецькому телебачен
ню, — Ми хочемо, щоб її міс
це зайняв новий континент — 
континент миру, взаємного до
вір’я і взаємовигідного спів
робітництва між усіма держа
вами».

Не випадково преса в усьо- 
• му світі палко вітає підсум
ки візиту Генерального секре
таря ЦК КПРС у ФРН. Цілі, 
заради яких вія був здійсне
ний, справді благородні.

А. КРАСИ КОВ. 
/ТАРС)
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Світ пісень Майї Кристалінської — широкий. Це і голос 
дівчинки-підлітка, і перша тривога юності, і роздуми дорос
лої жінки. Про що б не співала вона, голос її правдивий, з 
гострим відчуттям сучасності. Тому такі близькі слухачеві піс
ні Кристалінської.

Днями в області з успіхом пройшли гастролі Майї Криста
лінської. Наш кореспондент зустрівся з відомою співачкою. 
Майя Володимирівна просила передати через газету найкра
щі побажання її читачам — великих трудових успіхів на бла
го нашої багатонаціональної Батьківщини. Разом з тим вона 
відповіла на кілька запитань.

ся великою популярністю за кор
доном. її люблять, співають. Ба
гато радянських пісень зустріча
ються там у грамзапису.

Хочу наголосити ще на одній 
вимозі до пісні. В ній повинні 
бути рівнозначними як музика, 
так і текст. Дуже прикро буває, 
коли хороші слова покладено на 
невиразну музику, або ж навпа
ки, чудовій музиці не відповіда
ють незграбні слова. Думаю, що 
«Литературная газета» вчасно під
няла питання про якість пісні.

Хоч пісню люблять усі, але 
найчастіше вона є супутником мо
лоді. Хороша пісня формує есте
тичні смаки юнаків і дівчат, кли
че до чистоти почуттів, виховує 
риси громадянина. Тому хочеть
ся, щоб кожен твір, який з’являє
ться на естраді, або ж виходить в 
ефір, відповідав тим високим ви
могам, які ставляться перед ним.

— Напевне, кожному співакові 
важко назвати свою улюблену піс
ню. Чи є така у вас!

IV. ‘

— Нашим читачам цікаво буде 
дізнатися, як складався ваш шлях 
на велику сцену.

— Перш за все, хочу сказати, 
що за освітою я — авіаційний ін
женер. З дитинства любила спі
вати. Виступала в концертах ху
дожньої самодіяльності. В 1957 
році, виступивши на VI Всесвіт
ньому фестивалі молоді і студен
тів, який проходив у Москві, ста
ла його лауреатом. З того часу зі 
сценою не розлучаюсь.

— Пісні яких авторів ви вико
нуйте!

— В перші роки я багато спі
вала пісень композитора Осгров- 
ського. Зараз у моєму реперту
арі пісні О. Пахмутової, Е. Колма- 
новського, Я. Френкеля, О. Фель- 
цмана та багатьох інших.

— Які якості, на вашу думку, 
повинна мати сучасна пісня!

— Пісня — складний музично- 
поетичний твір. Перш за все, во
на повинна нести в собі глибоку 
думку і високі почуття. Потім — 
вона повинна бути мелодійною, 
цікавою. Останнім часом наша 
радянська пісня зробила кілька 
кроків у своєму розвитку. Погли
бився зміст ліричних твооів, з'я
вилось багато чудових пісень гро-
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мадянського звучання. Ви, напев
не, помітили, що великою попу
лярністю у слухачів користують
ся, наприклад, пісні-балади.

Мені доводилось співати в 
Польщі, Німецькій Демократич
ній Республіці, Чехословаччині та 
Інших країнах. Приємно було ба
чити, що наша пісня користуєть-

— Життя пісні не завжди дов
ге. Іноді та, що близькою була 
вчора, сьогодні, й не згадується. 
І асе ж, є твори, які надовго за
лишаються не лише а душі, а й 
на естраді. Мені, наприклад, при
ємно, що у моєму репертуарі 
живуть і такі пісні, як «Аист», 
«Детство ушло вдаль», «Текстиль- 
ньій городок» і, звичайно, «Неж- 
ность».

— Ваші виступи в нашій обла
сті користувалися успіхом. Які 
враження винесли ви із зустрі
чей з кіровоградцями!

— Мені довелось виступати в 
Кіровограді, Світловодську, Олек
сандрії, Знам’янці. Скрізь були 
теплі зустрічі, квіти. Хочу сказа
ти, що кіровоградці люблять, ро
зуміють і тонко відчувають піс
ню. Від концертів у вашій облас
ті в мене надовго залишаться 
найтепліші враження.

Інтерв’ю взяв
Б. «УМАНСЬКИЙ.„НІ“-КОЛОНІАЛЬНІЙВІЙНІ

Під час перебування в Радянському Союзі делегації 
португальської молоді кореспондент Агентства преси 
Новини В. Фартуїиний зустрівся з одним з її членів — 
Мігелем Алонсо і попросив його розповісти про бороть
бу юнаків і дівчат Португалії проти війни у колоніях 
напеоеродні Всесвітнього фестивалю молоді іі студен
тів у Берліні.

— Колоніальна війна, роз
в'язана португальським уря
дом, — сказав Мігель Алон
со, — важким тягарем ляг
ла на плечі нашого народу. 
Жертвою її перш за все 
стало молоде покоління. 
Адже саме нас, молодих,

правлячі кола країни поси
лають на цю війну.

Колоніальна політика негатив
но впливає на життя Португа
лії. Воєнні витрати поглинають 
понад *10 процентів національно
го бюджету. А на потреби осві
ти витрачається всього два про
центи. Не вистачає вчителів, за
няття проходять у переповнених 
класах, а більшість молодого

покоління взагалі не має мож
ливості здобути освіту, оскільки 
це не по кишені баті нам — ро
бі ■пикам 1 селянам.

Португальська молодь че 
бажає миритися з таким 
становищем. В країні наби
рає широкого розмаху ан
тивоєнний рух, боротьба 
проти колоніальної війни, 
проти фашистського режи
му.

У цій боротьбі провідну 
роль відіграють комуністи. 
Португальська комуністична 
партія веде важливу роз яс- 
нювальну роботу серед ши
роких мас населення, серед 
військовослужбовців. Зав
дання не з легких. Правлячі 
кола зуміли переконати час
тину народу у справедливо
му характері війни в колоні
ях.

Проте молодий солдат одер
жує перше уявлення про не
справедливий характер війни 
після участі в каральних експе
диціях проти мирного населен-

ия. Природно, що в нього з’яв
ляється огида до цієї брудної 
війни, в якій його примушують 
виконувати роль вбивці.

Велике значення в активізації 
виступів протесту в армії має 
постійна пропагандистська робо
та компартії. Комуністи нада
ють розоізнеиим виступам сол
датів організованого характеру. 
Вони розповсюджують листівки, 
які переконують солдатів в то
му, що їх обов'язок — порвати 
з колоніальною армією, до того 
ж не поодинці, а цілими група
ми. Солдатам пояснюють, що 
африканські патріоти ставлять
ся як до друзів до тих порту
гальців, які виступають проти 
фашизму і колоніальної війни.

— Боротьба проти колоні
альної війни продовжуєть
ся, — сказав на закінчення 
бесіди Мігель Алонсо. — 
Ми, молоді португальці, за
певняємо наших братів в 
Анголі, Мозамбіку й Гвінеї 
(Бісау), що будемо вести її 
до перемоги доти, поки ос
танній португальський сол
дат не залишить Африку.

АПН.

Широкою попу
лярністю користу
ється лауреат рсс- 
публікансь к ого 
фестивалю само
діяльного мистец
тва ансамбль піс
ні і танцю Будин
ку культури об
ласного управлін
ня профтсхосвітн. 
Держкоміт е т о м 
Ради Міністрів 
УРСР по профе
сійно • технічної 
освіти ансамбль 
запрошено взяти 
участь у цикловій 
передачі моло
діжної редакції 
республіканської 
студії телебачен
ня «Будемо май
страми», яка від
будеться в Києві 
з 4 по 9 червня.

На фото: хоро
ва група ансамб
лю виконує піс
ню О. Смолянсь- 
кого на слова 
О. Шкабоя «Бать
ківщина кличе 
нас».

ФОТО 
В. КОВПАКА.

ЧИ то холод, чи острах починає трясти худеньке 
тіло. Уже добре вивчив, коли змінюються варто
ві па цьому крайньому посту табору Бухенвальд. А 

вислизнути з-під рогожі на трупах ніяк не вдавалося. 
Вартовий хоч і далі, а все ж не спускає погляду з 
бараку, за яким лежать штабелі мерців. Тільки як 
почало смеркатись, хлопець непомітно зник за рогом 
бараку.

— Ну, як Павлику, — зустрів його Карцев. — За
мерз, бідолаха?

— Нічого, нічого. Усе ясно, як день, —- хотів по
сміхнутись та не зміг. І докладно розповів про ви
конання завдання. Він хоч і ніколи не розпитував, а 
розумів, іцп і на цей раз добуті ним дані знову ля
жуть на каргу начальника підпільного штабу зброй
ного повсіання.

— Не’вдалося там, зроблю в Бухепвальді, — го
ворив своїм друзям Карцев. На новому місті, в но
вих умовах він швидко відновив і налагодив зв’язки. 
Допомагало те, то чимало колишніх керівників ос- 
венцімського підпілля потрапили теж сюди і кожний 
мав своє доручення.

Павлик і тут став першим підручним підпільного 
табору Він безстрашно йшов на будь яке завдання, 
хоч і знав про небезпеку. Якось стало відомо, шо 
зовнішню охорону табору замінили. Прибути частини 
есесівців з дивізії «Галичина».

— Треба перевірити. Як, зможеш, друже? Тільки 
обережніше. — навчав Павлика Карцев.

Хлопець уже не вперше виходить за ворота в робо
чих командах, а все не вдається зустрітись з есе
сівцями. Випадок заїв його з ворогами. Насмілив
шись, він підійшов ближче і чистою українською мо- 
ьою стиха попросив:

— Закурити немає у вас, добродію?
«Добродій» спочатку поліз до кишені, а потім 

різко повернувся і з усього маху вгатив своїм кула
чищем в обличчя:

— Ось тобі маєш, більшовицьке щеня. А це тобі ще 
й прикурити, — і вдарив удруге.— Забирайся гегь, 
поки не пристрелив як пса.

До вечора у хлопця розпухли губи й ніс. На скро
нях запеклися синяки. «Як нелегко дається нам роз
відка», — думав Карцев, дивлячись на побитою.

— Дякувати треба тобі, — тільки й сказав. — А 
немає чим. Був би ти у моїй дивізії, до нагороди б 
представив...

Несподівано, на початку лютого у Павлика спалахнув 
процес у легенях. Піднялася температура, випльовував чер
воні згустки, ко чи кашляв. І тут на допомогу понЧіпли плу
зі. У табірному лазареті працював лікарем чех Вінцсйн Квот, 
один із членів інтернаціонального підпільного нен’ОУ. Доля 
українського хлопця його схвилювала, І пін пообіцяв Кар
цеву:

— Все зробимо, щоб врятувати!
На початку квітня він проводжав свого пацієнта з лаза

рета.
А в таборі пирувало. Штурмові батальйони готувалися до 

рішучої битви, від якої залежало життя або смерть людей.
За наказом Гімлера, мало відбутися онпщення в'язнів у та

борі. Прибували нові загони головорізів, за колючою ого
рожею встановились «панцсрфаустн», кулемети. Фашисти 
роблять спроби вивести полонених з табору, щоб потім 
знищити.

11 квітня. Довгожданий день. З самого ранку ре
вуть сирени тривоги. Все чутнішою стає канонада. 
Бій наближається.

Четверта юдина дня. Наказ підпільного центру 
піднімає на останній бій тисячі людей У ні вирішаль
ні години Павлик був з тими хто з гвинтівкою в ру
ках штурмував казарми есесівців і склади зі зброєю. 
Перший день свободи він разом з товаришами зу
стрів під горою Етерсберн. Погляди усіх були звер
нуті на схід. Звідти в' ранковій імлі, з-за далеких си
ніх лісів сходило багряне сонце Там на сході — рід
на Вітчизна, до якої линуть їх мужні серця.

« « Ф
Тяжкі випробування випали па долю Павла Арте- 

менка. Але йому повною мірою довелося відчути ра
дість перемоги над ворогом. Вже повертаючись до
дому, він бачив, як буйна зелень весни сорок п’ятого 
року пробивалась з-під чорних згарищ, як з руїн і 
попелу почали підніматись міста і села.

Ось і рідна оселя. Старенькі батьки. Серпе раділо, 
руки поривалися до творчої прані. Та тяжка хворо
ба, набута в концтаборах, знову прикувала юнака до 
ліжка. А через рік Павлика не стало. Його поховали 
у вишневому садку, який він так любив. На могилі 
поставили скромну пірамідку з п’ятпкутньою зіроч
кою.

Юний друже1 Ти ще можеш зустріти людей, які 
пам'ятають описані тут події. Пам'ятай і ти. про 
юних героїв, про їх подвиги, про дружбу народів, 
гартовану в годину великих випробувань. Пам ятай, 
якою ціною дісталась нашому народові перемога над 
ворогом, мир і щастя на землі.

м. Кіровоград.

(Закінчення. Початок в газетах за 22, 24 та 
травня), - •
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ЗАЛІКОВІ ОЧКИ І... ПРОГРАШ 
в ЛЕГКОАТЛЕТИ КІРОВОГРАДА ВИСТУПАЮТЬ

НИЖЧЕ ДРУГОГО РОЗРЯДУ
Від вихованців спортив

них клубів міста ми чекає
мо завжди помітних ре
зультатів, особливо надіє
мось на них, коли відбу
ваються змагання з олім
пійських видів спорту. І 
ось почалась VIII міська 
спартакіада. В числі пер
ших стартували легкоатле
ти. На сектори, здавалося 
б, вийшли найсильніші. З 
126 учасників змагань хо
тілося відібрати, в першу 
чергу, таких, хто гідно міг 
би захищати честь збірної 
області на республікансь
ких молодіжних спортив
них іграх. Ми уеажно слід
кували за тим, як висту
пають студенти факульте
ту фізвиховання педін
ституту, спортклубу «Зір
ка» та представники інсти
туту сільськогосподарсь
кого машинобудування.

За підсумкам» змагань пер
ші з них набрали 14955 очок, 
другі — 12699, треті лише 
10825. Навіть спортсмени ма
шинобудівного технікуму на
близились до команди КІСМу— 
10148 очок. Майбутні інженери 
поступилися своїм суперникам 
в багатьох видах слартакіад- 
иої програми, з 25 чоловік ли
ше чотири виступили па рійні 
другого спортивного розря/іу! 
Ще гірші показники в спорт
сменів міжфакультетської 
збірної педінституту — 3700 
очок. Тут лише 8 чоловік ма
ли залікові результати і жо
ден з них не наблизився до 
результату спортсмена-друго- 
розрядника.

Лише два учасники поєдин
ків легкоатлетів виступали на 
ріпні вимог першого спортив
ного розряду: Володимир
Гринь був першим на стомет
рівці — 11,0 сек., Євген Ше
ховцов фінішував з результа
том 14.7 сек на стодесптнмст- 
ровій дистанції з бар’єрами. 
Обидва нони тренуються на 
факультеті фізвиховання пед
інституту, не раз були призе
рами обласних змагань. Але 
ріст їх майстерності хотілося 
б бачити більш крутим.

Особливо низькі показники 
єцортсмснів, які метали диск, 
спис, штовхали ядро, е про
галини в бар’єрному бігові, 
підводять нас стрибуни. На
віть представник факультету 
фізвиховання Володимир Хан
ко в п стрибках у висоту по
ступився багатьом своїм су
перникам (155 см). Щоправда, 

три інші його товариші по 
команді вийшли в число ліде
рів (Василь Коваленко — 
і9іі см, Микола Барабашкіи, 
Сергій Сгрпгуль — 189 см). 
Але і такі результати здають
ся мізерними, коли нагадати, 
що на молодіжних спортивних 
іграх України лише тон 
спортсмен принесе залікові 
очки своїй команді, який по
трапить о число дванадцяти 
кращих,

Висновок один — в 
спортклубах послабили 
навчально - тренувальний 
процес, не дбають і про 
масовість, і про майстер
ність в легкоатлетичних 
групах. Про який, напри
клад, рівень відповідаль
ності з боку тренерів і ке
рівників спортклубу «Авіа
тор» можна говорити, ко
ли на змагання еони но
віть не виставили коман
ди. Чотири їх вихованці в 
цей час були на респуб
ліканських змаганнях. То
ді треба думати, що в 
«Авіаторі» не було хоча б 
двадцяти легкоатлетів, які 
змогли б принести своїй 
команді залікові очки.

Літній спортивний сезон 
піднімає свої вітрила. По
переду *— ноні випробу
вання, нові відповідальні 
старти. Результати спар
такіади, показують, що 
прорахунки трапились че
рез допущені паузи в 
тренувальному процесі. 
Бо тренери ставили низь
кі вимоги до своїх вихо
ванців, а часом ця справа 
була пущена на самоплив. 
Отже, тепер треба надо
лужувати програму. Ми 
маємо знову подбати про 
нові спортивні бази, про 
чітку лінію підготовки ви
сококласних спортсменів. 
Та поки що говоримо біль
ше, аніж робимо, А «коро

лева» спорту легка атле
тика хоче мати пристрас
них шанувальників.

О. БЕРЕЗАМ, 
голова Кіровоградсь
кого міського спорт- 
комітету.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 29 ТРАВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Посини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. Конверт. (К). 
10.30 — М. Горький. «На дні». 
Ф!льм-спсктакль. (М). 13.40 — 
«Вище прикордонне». (М). 
16.20 — Навчальна передача з 
літератури. (М). 17.00 — На
уково-популярна програмо 
«Сплав». (Ленінград), 17.30 — 
« Кіровогра дщина спортивна ». 
(К-Д). 18.00 — Новини. (М).

«...Отже, ось яку пропозицію ми 
Вам робимо: їжджайте негайно на 
місце, поїдьте з одним з Ваших пас
портів до Миколи в Мемель, узнайте 
від нього все, потім перейдіть кордон 
по гренцкарте або з контрабандистом, 
візьміть літературу, що лежить по 
цей бік (тобто в Росії), і доставите її 
повсюди... Справа важка і серйозна, 
вимагає зміни місця проживання, але 
зате справа найважливіша для нас. 
Обдумайте як слід і відповідайте не
гайно, не відкладаючи жодного дня...»

Цс уривок з листа Володимира Іл
ліча Леніна діячеві більшовицької 
партії, професіональному революціо
нерові Миколі Ернсстовнчу Бауману, 
написаного 26 червня 1901 року і від
правленого з Мюнхена у Москву. На
віть з цього короткого уривку видно, 
які важливі справи доручав Володи
мир Ілліч одному із своїх бойових со
ратників.

Ниві Комуністична партія, весь ра
дянський народ готується до 70-річчя 
11-го з'їзду РСДРП, на якому було 
створено ленінську більшовицьку пар
тію, визначено її програму і завдан
ня. На цьому з’їзді Микола Бауман 
відстоював позицію твердих іскрівців
— на цій позиції сгояв Ленін. Бауман
— един з тих, хто був біля колиски 
ленінської партії комуністів.

Ось як у «Книзі про щасливу людп- 
ну» письменник Вольф Долгий описує 
одну із зустрічей Баумана з Іллічем 
напередодні 11-го з’їзду:

«Як не хотів Бауман пошвндше дізнати
ся, чим же закінчились переговори, пін 
слухав не перебиваючи. Для нього було 
важливо зрозуміти, як проходили перего
вори, і в глибині душі він був вдячний 
Ульянову, що той не обмежився просто по

«Хай послужить шана, віддана повсталим народом кого прахові, запо 
рукою повної перемоги повстання і цілковитого знищення проклятого ЦІЇ« 
ризмуі».* У В. 1. ЛЕНІНІ

«...Кожна людина повинна йти своїм власним шлихом. ІЦасливий той, 
хто йде неуклінно, без страху і сумніву, туди і прямо, куди вмазує йому 
його совість і переконання»» М- Е- БАУМАН.

Разом з Іллічем
е 29 ТРАВНЯ — 100 РОКІВ 

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
ЛІ. £. БАУМАГІЛ

відомленням про те, що відбулося, а вва
жає за можливе розповісти йому навіть 
про особисті свої роздуми; така відвер
тість тим більш була дивною, що врешті- 
решг вони бачать однії одного лише Дру
гий раз. Було не, розумів Бауман, знаком 
немалого довір’я: так, з такими особисти
ми подробицями можна розповідати лише 
людині, якій довіряєш; така розмова мож
лива тільки з однодумцем, перед яким не 
боїшся мати вигляд пригніченого або 
смішного. Ульянов же, часто з невигодою 
для себе, нічого не таїв — ні своєї образи 
на Плеханова, иі глибокого душенного бо
лю. Бауману раптом спало па думку: мо
же бути, що така ось, без окривання, від
вертість якраз і примушує його, Баумана, 
бути не просто слухачем; він відчував се
бе людиною, особисто причетною до того, 
про що розповідав Ульянов...».

Безстрашний, невтомний, чесний, 
самовідданий Микола Бауман. 29.У. 
1873—31.Х.1905рр- — дати його жит
тя, Він загинув 32-річннм. Але зміст 
цих років крутий, змішаний на кипу
чій енергії, на волі, безупинному праг
ненні до великої мети.

Казань. Початок революційної ді
яльності. Петербурзький «Союз бороть
би за визволення робітничого класу».

22 місяці ув'язнення і заслання у да^ 
леху Вятку, Втеча за кордон, допомо
га у створенні ленінської «Искры». 3. 
1901 року — виконання доручень Лс-. 
ніна у Москві. Київська тюрма на Луг 
к’янівці і славнозвісна вгєча з пеЗ 
одинадцяти соціал-демократів на чолі 
з Миколою Бауманом. Очолює Мос- 
ковську більшовицьку організацію, 
Підготовка до збройного повстання о 
Москві в 1905 році — році його заги
белі. І це все — діяльрість 32-річноі 
молодої людини. -*

ГІід час демонстрації його вбгЗу 
агент царської охранки.

«...Болю пін не відчув. Тільки земля 
колихнулась йому назустріч. Тільки земля 
— назустріч».

В газеті «Пролетарів» 7 листопада 
1905 року В. І. Ленін повідомлення 
про загибель Баумана закінчив слова
ми; «Хай послужить шана, віддана 
повсталим народом його прахові, за
порукою повної перемоги повстання І 
цілковитого знищення проклятого ца
ризму!».

18.10 — Ленінський універси
тет мільйонів. (М). 18.40 —
Концерт. (М). 19.00 — Програ
ма «Час». (М). 19.30 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
СРСР з футбола: «Спартак» 
(Москва) — ЦСКА (Москва). 
Під час перерви — «П'ятиріч
ка, рік вирішальний». (К-Д).
21.30 — Г. Немченко. «Здрас
туй, Галочкін!». Прем'єра те
леспектаклю. (М). 23.00 — Но- 
ВИИИ. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30 - 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. «Приходь, казко!», (,М). 
18.00 — Фільм-концерт. (К).
18.30 — Телефільм «Академік
Іван Павлов». (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Екран молодих». 
(Харків). 20.00 — Спортивна 
передача. (К). 20 45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 

Тсорчпй звіт майстрів мис
тецтв і художніх колективів 
Житомирської області. Під 
час перерви — вечірні нови
ни. (К).

СЕРЕДА, ЗО ТРАВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Нови
ни. (М). 9.45 — Кельорове те
лебачення. Для дітей. «При
ходь, казко!». (ЛІ). 10.15 —
Теленарис «Довір'я». (М).
10.39 — Г. Немченко. «Здрас
туй, Галочкін!». Телеспек
такль. (М). 12.00 — Теленарис 
-Які ми батьки». (М). 12.30 — 
Концерт. (М). 13.09 — Кольо
рове телебачення. Докумен
тальний фільм «Тваринництво 
Казахстану». (М). 15.55 — Для 
дітей. С. МІхалков. «3айка-3а- 
знаііказ. Вистава. (Донецьк).
16.40 — «Па ланах республі
ки». (К). 17.00 — Тележурнал 
«День за днем». (К-Д). 17.45 — 
За красу рідного міста. (К-Д). 
18.00 — Новини. (М). 18.10 —

Оркестрові п’єси радянських 
композиторів. (М). 18.30 -«
«Молодці». Спортивна моло
діжна програма. (М). 20.00 —* 
«Лсрмонтов-художпик». (МІ»
21.0'3 — Програма «Час». (МІ,
21.30 — «Музика театру», (М),
22.40 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.00 -у 
інформаційна програма «Віс» 
ті». (К). 1*3.30 — «Пащ сучас» 
ніж*. (Харків). 20.00 — Кон? 
церт на замовлений виборців, 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді? 
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час», (М). 21.30 — Художні!) 
фільм «Локіс». (К). 22.50 -> 
Тележурнал «Старт». (К). 23.40 
— Вечірні новими. (К).

Редактор В. (ПОГРІБНИЙ.

ЦК ЛКСМ УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
УРСР ТА ПРАВЛІННЯ УКООПСПІЛКИ ОГОЛО
СИЛИ КОНКУРС ПО ЗБИРАННЮ ЛІКАРСЬКО- 
ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ. КВАЛІФІКОВАНУ КОН
СУЛЬТАЦІЮ ЩОДО її ЗАГОТІВЛІ МОЖНА ДІ
СТАТИ В ЗАГОТІВЕЛЬНИХ КОНТОРАХ РА1ТСПО- 
ЖИВСПІЛОК.

Заготовлену сировину здавайте на приймальні 
пункти споживчої кооперації, де вам за неї сплатять 
грошову винагороду. Крім того, будуть премійовані 
школи, дитячі будинки, позашкільні установи, окремі 
піонери, школярі, піонервожаті, вчителі, які досяг
нуть кращих показників у конкурсі.

БЕРІТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ ПО ЗБИРАННЮ ЛІ
КАРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИННІ

Укоопторгреклама.

ЧУДОВІ ПОДАРУНКИ
Назавжди запам'ятається молодожонам цей уро

чистий, святковий день... Золоті обручки не есе жит
тя з’єднали їх у дружню, щасливу сім’ю.

Як прикрашають наших любих жінок сережки 2 са
моцвітами, кулони, браслети, медальйони...

ЧУДОВІ ПОДАРУНКИ: ЗОЛОТІ ОБРУЧКИ, 
ПЕРСНІ, МЕДАЛЬЙОНИ, СЕРЕЖКИ, КУЛОНИ, 
БРАСЛЕТИ ПРОПОНУЮТЬ УНІВЕРСАЛЬНІ МА
ГАЗИНИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ. -

Укоопторгреклама

ДО УВАГИ МОЛОДІ КІРОВОГРАДА 
ТА ОБЛАСТІ

Через відстані та роки можна донести голос рідної та лю
бимої людини. 1 це за дорівняно невелику плату, якнайкра
ще може зробити

СТУДІЯ МАГНІТНОГО ЗАПИСУ,
яку нещодавно відкрило Кіровоградське *Побутрадіотехпі- 
ка>. Студія пропонує такі послугн-записи:

музичних, вокальних концертів, — добірок музичних тво
рів за бажанням замовників; виступів і концертів колекти
вів художньої самодіяльності та індивідуальних виконавців; 
звукових листів на магнітній плівці (окремо або в музично
му супроводі); рекламних роликів для підприємств, ус
танов, колгоспів та радгоспів, навчальних закладі» при умо
ві добре відредагованого тексту. Вони можуть також запи
суватись у музичному супроводі.

Крім того, студія пропонує запис на пластинках з швидкістю 33 і 
78 обертів на хвилину. Па них за бажанням замовника розміщується 
його фотопортрет, и рае в и дн Кіровограда. Па пластіїїші в музичному 
супроводі зиписується поздоровлення, побажання, повідомлення тошо.

Для задоволення них послуг студія в своєму розпоряджен
ні має велику фонотеку, в якій є українська та російська му
зично-вокальна класика та твори сучасних радянських ком
позиторів.

Замовлення виконуються на магнітних плівках студії або самого 
замовника. Якщ|і в ньому є погреба, студія має також змогу за за
прошенням виїхати із звукозаписувальною ппарагурою на місце — 
додому до замовника, в клуб, де відбувається концерт, на вольовий 
стан тракторної бригади тошо.

Замовлення приймаються в усіх районах області, телеві
зійними ательє, або направляється по пошті на адресу студії.

Студія запису розміщується в місті Кіровограді, вул. Гого
ля, буд. 85, тел. 2-80-71. Поштовий індекс 316050.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ! ШИРОКО КОРИСТУЙТЕСЯ 
ПОСЛУГАМИ СТУДІЇ МАГНІТНОГО ЗАПИСУ!

Укрпобутреклама.

•

[маїшіііши
316050. (СП,> Кіровоград-50, вул. Луначарсьиого, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2’45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи = 2-45-36, відділу вій. 
ськово-латріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. ЛІ. Днмнтрова 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул, Глінки, 2,

ПОГОДА
Сьогодні по території області та місто Кіровограда перед

бачається хмарна з прояснениями ишчіда, дош, місцями 
значний, гроза,

Вітер північно-західний 10—14 метрів па секунду. Темпера
тура повітря во області 15—19, но місту 17—19 градусів,

За даними Українського бюро погоди 30—31 травня: хмар
на з прояспевнямн погода, дощ, місцями значний, гроза. Ві
тер північних напрямків —• 5—10 метрів на секунду, Темпера
тура повітря: вночі 9-М, вдень 19-24 градуси,
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