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пролетарі всіх країн, єднайтеся •

МОСКВА
Нинішній Першотравень країна відзна

чила п рік знаменного ювілею — 60-річ- 
■чя Великого Жовтня Почавши еідлік від 
історичного пострілу «Аврорьі», радян
ський чарод під керівництвом ленінської 
Ко/луністичної партії пройшов шістдесят 
переможних років, зробивши свою Віт
чизну могутньою < прекрасною.

Величну програму економічного і со
ціального розвитку країни на десяту п'я
тирічку прийняв XXV з’їзд і(ПРС. Радян
ський чарод палко схвалює ленінську 
внутрішню і зовнішню політику нашої 
партії, яка веде Батьківщину курсом ми
ру, курсом творення. Добиваючись но
вих перемог, радянські трудівники в цей 
святковий день рапортують: ключове 
завдання десятої п’ятирічки — підви
щення ефективності роботи і якості про
дукції — успішно виконується.

1 Травня на Красну площу прийшли 
ветерани ленінської партії, учасники 
Жовтневої революції, пеоедовики ви
робництва — ударники десятої п’ятиріч
ки, прздетавники партійних, радянських 
і громадських організацій, Збройних 
Сил, видатні діячі науки і культури.

Москвичі і гості столиці сердечно, палко 
г.ітають керівників Комуністичної партії, 
Радянської держави. На центральну три
буну Мавзолею піднімаються товариші 
Л. І. Брежнєв, Ю. В. Лндропов, В. В. Гри- 
иічн, А. А. Громико, А. П. Киркленкс, 
О. М. Носитін Ф. Д. Купано в, К. Т. Ма- 
зуров, А. Я. Пельше, М. В. Підгорний 
М. А. Суслов, Д. Ф. Устинсв. П. Н. Демі- 
чев, Б. М. Пономарьов. М. С. Сопомен- 
иев, І. В. Капітонов, В І. Долгих, К. Ф. 
Еатушев М. В. Зимянін, К. У. Черненко. 
Я. П. Рябов. Разом з ними на трибуні — 
визначні радянські воєначальники.

10 година ранку. Фанфари сповіщають 
про початок свята. Кілька секунд — і 
Красну площу заливає повінь череоних 
прапооів. Учасники марш-параду, які під 
кумачем прапорів вступили на площу, 
славлять партію Леніна, героїчний радян
ський народ, іх непорушну єдність.

Над зімкнутими рядами — транспа
рант: «Перемога Жовтня — головна по
дія XX століття, яка докорінно змінила 
хід розвитку всього людства». З перших 
днів свого існування Радянська держава 
поставила поруч два поняття — праця і 
мир, зробивши їх нероздільними. «Ба
гато випробувань переніс радянський 
народ, віч пройшов через вогонь війни, 
пізнав і гіркоту втрат, і радість перемог. 
Заслужена нагорода за все це — те світ
ле життя, яке створили радянські люди 
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для себе своїми власни/ли руками... Ра
дянський народ цінить миролюбну полі
тику своєї партії. Він готовий зробити і 
робить усе для того, щоб мир став трив
ким, міцним, надійним»,—говорив Гене
ральний, секретар ЦК КПРС товариш Л. І. 
Брежнєв ііа XVI з'їзді профспілок СБСР. 
Політика миру, послідовно і неухильно 
здійснювана нашою партією і Радян
ською державою, знаходить одностайну 
підтримку всього прогресивного люд
ства.

В день Першотравня батьківщина 
Жовтн.ч шле свій полум’яний привіт на
родам, які борються за свободу, націо
нальну незалежність і соціальний про
грес проти сил імперіалізму, реакції і 
війни, і надійним компасом для їх актив
ної діяльності є приклад Країни Рад, яка 
впевнено йде у світле завтра.

На всю широчінь Красної площі вли
вається потік демонстрантів.

«Трудящі Радянського Союзу! Борі
ться за втілення в життя історичних рі
шень XXV з’їзду КПРС, величної програ
ми десятої п’ятирічки!» Цей заклик як
найкраще визначає головне прагнення 
трудівників столичних підприємств. Во
ни принесли з собою на Красну площу 
рапорти про добрі діла і почини, про но 
еі трудові рекорди. Яскравим підтверд
женням трудового ентузіазму радян
ських людей став день Всесоюзного ко
муністичного суботника. В ньому взяли 
участь 6,3 /мільйона москвичів. Таку ре
кордну цифру Еперше назеано V стати
стичному звіті про свято праці. 16 квітня 
робітнича Москва виробила різної про
дукції на десятки мільйонів карбованців, 
показавши зразки високої продуктив
ності.

На площі — представники багатотисяч
ного колективу автозаводу імені І. О 
Лихачова. Над святковою колоною про
відного столичного підприємства—бар
висті панно, транспаранти, діаграми, які 
розпозідають про нові трудові перемо
ги по виконанню завдань, поставлених 
Генеральним секретарем ЦК КПРС това
ришем Л. І. Брежнєвим перед аєтоза- 
водцями на зустрічі з ними напередодні 
попереднього Першотравня. Сьогодні 
зілівці рапортують: з початку другого 
року п'ятирічки випущено понад план 
близько восьмисот вантажних автомо
білів.
■ Пеоед Мавзолеєм проходять пред
ставники заводів імені Володимира Іллі
ча, «Динамо», «Красный пролетарий», 
«Серп и Молот», комбінату «Трехгорная 
мануфактура», Першого підшипникового 
і Першого годинникового заводів, об'єд

нання «Большевичка», комбінату «Крас
ная роза» інших підприємств, наукових 
і культурних організацій столиці...

З добрим настроєм прийшли на Пер- 
шотравнееу демонстрацію представники 
Московської ордена Леніна і ордена 
Грудового Чеовоного Прапора сільсько
господарської Академії імені К. А. Тімт- 
рязєва — переможця у Всесоюзному 
соціалістичному змаганні в 1976 році. У 
різні райони нашої країни вирушають 
працювати випускники знаменитої Тімі- 
оязєвки — спеціалісти вищої кваліфіка
ції. В Академії беруть старт найпрогре- 
сивніші лхетоди праці, найдоско чаліша 
технологія. Транспаранти, з якими при
йшли тімірязєсці на Красну площу, пові
домляють: впровадження робіт, викона 
них тільки торік, дасть річний економік 
ний ефект у 31 мільйон карбованців.

Демонстрація представників трудящих 
Москви стала яскравим, хвилюючим 
свідченням монолітної єдності партії 
народу, знову підтвердила рішимість 
радянських людей успішно виконати 
завдання десятої п’ятирічки, втілити е 
життя історичні накреслення XXV з’їзду 
КПРС. Нинішній Першотравень підбиг 
підсулАки першого етапу асенародногз 
соціалістичного змагання на честь слав
ного ювілею країни — 60-річчя Великого 
Жовтня. Вони вражаючі. Могутньою хо
дою під мудриАі керівництвом КПРС ра 
дянський народ впевнено йде по шляху 
комуністичного будівництва.

Першотравневі торжества пройшли н 
усіх містах і селах країни.

♦ ♦
У день Першотравня газети повідоми

ли про присудження міжнародних Ле
нінських премій «За зміцнення миру між 
насодалАИ» за 1975—1976 роки. За видат 
ні заслуги в боротьбі за збереження і 
зміцнення миру премії присуджено. 
Яношу Кадару — першому секретареві 
ЦК Угорської соціалістичної робітничої 
партії; А. Агостіньйо Нєто — голові на- 
гюднргр руху за визволення Анголи, 
президентові Народної Республіки Ан
гола; Саморі ЛА. Машелу — голові партії 
Фронт визволення Мозамбіку, президен- 
тсві Народної Республіки Мозамбік; 
Оргснсії Буссі де Альснде — громад
ській діячці Чілі, почесному віце-прези
дентові міжнародної демократичної фе
дерації жінок; Шсну /Аахбрайду — гро 
медському і політичному діячеві (Ірлан
дія); П'єру Пуяйду — гос-.мадсьиому дія
чеві (Франція); Яннісу Ріцосу — поетові, 
громздському діячеві (Греція).

(ТАРЄ).

КИЇВ

Кумачем прапорів, барБистими панно, 
яскравими транспарантами прикрашений 
стародавній і вічно молодий Київ — сто
лиця Радянської України. Теплими вес
няними водами вмиті його вулиці і пло
щі Особливе урочиста і нарядна цент
ральна магістраль міста-героя — Хреща
тик. Звідусіль стікаються сюди потоки 
киян для участі у святковій демонстрації

Свіжий траєнегий вітер розвіває дер
жавний прапор Союзу РСР, прапори всі» 
братніх республік. Полум’яніють слова 
Гіершо'равневих закликів ЦК КПРС.

Тривалими оплесками зустрічають при
сутні появу на центральній трибуні ке
рівників Компартії і Уряду оеспубліки 
-оваришів В. В. Щербицького, М. М. Бо- 
рисеика. О. П. Ботвина, О. Ф. Ватченка, 
Г. І. Ващеика- О. П. Пяшиа, П. Я Гїогреб- 
няка, І. 3. Соколова, В. О. Сояогуба. 
О. А. Титарекна. В. В. Федорчуна, б. Ю. 
Маланчука. Я. П. Погребнякг. •

Десята година ранку. Лине мелодійний 
передзвін кремлівських куоантів, уро
чисто звучить партійний гімн «Інтерна
ціонал» В усій красі і величі всту
пило на багатолюдний Хрешатин свя
то Першотравня. Як і в інших містах 
нашої великої країни, воно засяяло по
лум'ям революційних прапорів, заявило 
про свою інтернаціональну солідарність. 
І особливим смислом наповнився в ці 
хвилини пропливаючий у головній колоні 
заклик: «Пролетарі всіх країн, єднайте
ся!». Юнаки і дівчата біля макета земної 
кулі, ніби представники багатомільйон
ного робітничого класу планети, урочис
то заявляють: сила людей праці — у 
згуртованості, братерській солідарності.

Маоксизм-леііінізм став дороговказом 
робітничого класу, всього тоудового на
роду. З єдиному строю з трудящими 
Країни Рад ідуть народи братніх соціа
лістичних країн. Комуністична партія Ра
дянського Союзу збагачує і творчо роз
виває революційну науку. Лунають вигу
ки: «Слава КПРС!», «Хай живе ленінський 
Центральний Комітеті», «Народ і пар
тій — єдинії». В обрамленні прапорів — 
портрети членів Пспітбюро ЦК КПРС. В

(Закінчення на 2-й стор.).
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НАС ОСЯВАЄ ЛЕНІНСЬКЕ ЗНАНЕНО

КІРОВОГРАД. НАЦ СВЯТКОВИМИ КО
ЛОНАМИ РОЗКРИЛЛЯ ПЕР11ЮТРАВНЕ
ВИХ ЗНАМЕН.

(Закінчення. Поч. па 1-й стор.).

бею і праці, у дні радості і дні тяжких 
випробувань партія комуністів завжди 
була з народом. Вона стала розумом, 
честю і совістю нашої епохи.

Над широкою просторою магістрал
лю — величезне фото; Леонід Ілліч 
Брежнєв підписує нову Стокгольмську 
відозву. Радянські люди, які пізнали всі 
страхіття війни, особливо дорожать чис
тим небом над землею. ї'ому таке палке 
схвалення і підтримку з.наишла у них 
розроблена ХХУ з’їздом КГіРС програма 
дальшої боротьби за мир і міжнародно 
співробітництво, за свободу і незалеж
ність народів. Заклик чашоі парти — 
боротися за поглиблення розрядки на
пруженості, за втілення її в конкретні 
ерорми взаємовигідного співробітництва 
знаходить широким відгук на всіх конти
нентах.

У сузір'ї братьіх республік розцвіла і 
досягла небувалих висот у розвитку еко
номіки, науки і культури гадянська Ук
раїна. Тисячами нерозривних ниток зв’я
зана вона з великим російським наро
дом, з іншими народами нашої кра>ни. 
пліч-о-пліч працюють народи-брати, 
спільно будують величну споруду кому
нізму. 20и адрес дружби у оудівникіа 
металургійного велетня на березі Азов
ського моря — киснево-конверторного 
цеху в Жданові. Чотирнадцять типів най
новіших локомотивів створили вороши- 
повградці в співдружності з машинобу
дівниками Російської Федерації. Немає, 
мабуть, на Україні великого промисло
вого підприємства, яке не виконувало б 
почесних замовлень БАМу.

Золотом сяють на прапорі Радянської 
України високі нагороди Батьківщини — 
знак великих заслуг трудящих республі
ки в комуністичному будівництві, зміц
ненні дружби і братерського співробіт
ництва. Чудові досягнення трудящих 
України в першому році п'ятирічки від
значені перехідним Червоним прапором 
ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ. Такими ж прапорами за до
сягнення найвищих результатів у Всесо
юзному змаганні нагороджено місто-ге- 

рой Київ і 9 областей. Напередодні Пер
шотравня прийшла нова приємна звістка: 
промисловість республіки достроково 
виконала план чотирьох місяців по реалі
зації продукції і випуску найважливіших 
видів виробів. Когорта лауреатів Дер
жавних премій УРСР поповнилась у ці 
дні нозими героями праці.

Переконливим підтвердженням праг
нення трудівників республіки ознамену
вати ювілей Великого Жозтня новими 
звершеннями став ленінський суботник, 
чудове свято комуністичної праці. В 
ньому брало участь майже 29 мільйонів 
чоловік. У день «червоної суботи» було 
ьиготовлено продукції майже на 138 
мільйонів карбованців.

Оплесками зустрічають присутні бар
висте панно з написом «Київ — місто- 
герой». З відкритої машини їх тепло ві
тають знатні люди столиці України — 
герої праці, правофлангові десятої п’я
тирічки.

Над Хрещатиком лунають здравиці на 
честь героїчного Ленінського комсомо
лу. В шести його нагородах — символах 
перемоги і подвигу — мужність корча- 
гінціз 20-х років, будівників Дніпрогесу, 
легендарних краснодонців, підкорювачів 
цілини і першопрохідців космосу. Так, у 
кожного покоління були своя Боярка і 
свій Дніпрогес, але всіх їх об'єднувало 
одне: беззавітна відданість справі пар
тії, справі народу. Велично пропливає 
над колонам.и карта нашої Батьківщини. 
На ній — ударні комсомольські будози, 
де мужніє юність сімдесягих років.

На святковому марші — представники 
професійно-технічних училищ. Майбутнє 
славного робітничого класу.

Наче помолодшав стародавній Хреща
тик — його широку артерію заповнила 
дзвінкоголоса дітвора. Навкруги — море 
квітів і щасливі посмішки. Комуністична 
партія по-материнському піклується про 
юне покоління. Від колони відділяється 
група жовтенят і піонерів. Вони вруча
ють керівникам парті’’ і уряду республі
ки букети квітів.

Школою мужності, школою патріотиз
му для багатьох юнаків і дівчат стали 
гуртки і клуби ДТСААФ. Іут готують 
себе до випробувань майбутні захисники 
Батьківщини. Тут мужніють воля, харак
тери. Чітко карбують крок перед трибу
нами юні моряки, радисти, десантники.

На головну магістраль столиці респуб
ліки виходять трудящі Ленінського, І Іс- 
черського, Шевченківського, Радянсько
го, всіх 12 районів столиці України. Іде 
робітнича гвардія міста-героя, ті, хто са
мовідданою працею вносить вагомий 
вклад у виконання історичних рішень 
XXV з’їзду КПРС, завдань десятої п’яти
річки.

Це вже стало традицією: святкові ко
лони очолюють трудівники легендарного 
заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна. На 
його баоикадах сини героїчного робітни
чого класу першими в Києві підняли пра
пор збройного повстання за владу Рад. 
Б авангарді колони прославленого ко
лективу — ініціатори змагання «60-річчю 
Великого Жовтня — три річних завдан
ня» Герой Соціалістичної Праці, делегат 
XXV з'їзду КПРС шліфувальник А. Я. 
Донченко, фрезерувальник І. О. Чуб, 
токар кавалер ордена Трудового Чер
воного Прапора І Т. Тимошенко, фрезе
рувальник 3. Ф. Бобровський...

Хрещатик сповнився дзвінкими, жит
тєрадісними піснями: всю широчінь ву
лиці зайняли представники студентства. 
Наполегливо оволодіваючи знаннями, 
гідно завершуючи навчальний рік, май
бутні інженери, лікарі, педагоги готую
ться і ДО СВОГО «ТреТоОГО» — трудового 
семестру на ударних будовах п’ятирічки. 

100 тисяч посланців нашої республіки— 
студентів вузів і учнів технікумів працю
ватимуть влітку на трасі Байкало-Амур- 
ської магістралі, в Нечорноземній зоні 
РРФСР, на будовах Західного Сибіру і 
Казахстану. На честь 60-річного ювілею 
Великого Жовтня вони зобов'язались 
освоїти 220 мільйонів карбованців капі
таловкладень.

На якусь мить настає тиша. Потім з но
вою силою зазвучали мелодії. На Пер- 
шотравнезому Хрещатику демонструють 
свою майстерність спортсмени — учас
ники масових показових виступів.

У першотравневих колонах трудящі 
Радянської України, як і всієї нашої краї
ни, ще раз продемонстрували монолітну 
єдність партії і народу, своє палке праг
нення вийти на нові рубежі в комуніс
тичному будівництві, успішно втілити б 
життя рішення XXV з’їзду партії, зав
дання десятої п'ятирічки гідно зустріти 
с'0-річчч Великого Жовтня.

(РАТАУ).

КІРОВОГРАД
Весняний грайгомін Першотравня, пой

нятого сяйвом 60-річного ювілею Вели
кого Жовтня... Колони демонстран
тів уже рушили до центральної трибуни, 
на якій — керівники обласних та міських 
партійних і радянських органів, кращі 
представники робітничого класу, знатні 
хлібороби, ветерани партії і комсомолу, 
молоді ударники десятої п’ятирічки.

Йдуть діти — наш цвіт, майбутнє краї
ни, недаремно назване єдиним привіле
йованим класом. Довкола веселощі, 
сміх. Площею крокують учні, студенти.

Багатотисячною колоною йдуть робіт
ники заводу «Червона зірка». Попереду 
полум яніють пам’ятний Червоний пра
пор ЦК КПРС, Президії Верховної Ради 
СРСР та ВЦРПС, перехідний Червоний 
прапор ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС та ЦК ВЛКСМ, якими червонозо- 
рівці нагороджені за звитяжну і невтом
ну працю.

Здійснюючи накреслення XXV з’їзду 
КПРС, машинобудівники двічі ордено
носного заводу широко розгорнули со
ціалістичне змагання за високу якість 
продукції і ефективність виробництва. 
Нині 174 бригади працюють під девізом 
«П’ятиоічці якості — робітничу гаран
тію». 75 із них зобов'язалися виконати 
п'ятирічку за чотири роки. Вже сьогодні 
червонозоріаці з гордістю рапортують: 
чонад вісімсот кращих трудівників вико
нали завдання двох років п ятирічки. 
32 комсомольсько-молодіжні колективи, 
понад три тисячі молодих виробничників 
підприємства дружно підхопили почин 
лен.нградців «60-річчю Великого Жовт
ня — 69 ударних тижнів!» Поруч із стар
шими, комуністами дзвінку ходу карбус 
молодь. Йдуть члени комсомольсько-мо
лодіжних Бригад формувальників Ана
толія Олексенка і Валерія Зозулі, їхні 
друзі. Всі заводчани вийшли на демон
страцію з почуттям виконаного обов’яз
ку перед Батьківщиною.

На марші перед трибуною — трудова 
гвардія Ленінського району. Очолюють 
похід переможці соціалістичного зма
гання, майстри високої продуктивності 
праці і якості продукції — трудівники 
дослідного заведу дозуючих автоматів, 
дослідно-експериментального заводу 
«Цукрогідромаш», колектив якого в ни
нішньому році освоїв п’ять нових ВИДІВ 
насосів для цукрової промисловості. За 
ними — колони заводів «Червоний Жов
тень», імені Кірова, «Більшовик», «Нова
тор», підприємство електромереж «Дні- 
прое.чеого».

А потоки демонстрантів усе прибу
вають. Із гучномовців лунають вітання 
на адресу медичних працівників, які за
повнили площу, услід крокують праців
ники обласного об’єднання «Сільгосп
техніка»... Запам ятовуються рядки: 

...Міряємо час на. п’ятирічки, 
Повнимо, уславлюєм тр>доя.

Вже вступили на площу трудящі Кі- 
ровського району міста. їм є чим пиша
тися: за перший квартал нинішнього ро
ку реалізовано понад план продукції на 
1 мільйон 125 тисяч карбованців. Пере
виконай завдання торговельними й по
бутовими організаціям!;.

Першість у соціалістичному змаганні 
серед промислових підприємств вибо
роли заїзди тракторних гідроагрегатів і 
радіовиробів, чавуноливарний і «Мета
ліст», «Хімпобута і маслосирбаза. Успіш
но потрудилися до езята трудівники 
комбінату громадського харчування і 
міськпоомторгу, плодоовочевого комбі
нату і райхарчетергу головного під
приємства «Кірозоградважззтотрзнс» і 
автопідприємства N2 1002'.

Наймолодший у районі завод друкар- - 
ських машинок оезоїв і випустив першу • 
партію своїх відомих виробів «Ятрань». 
Дільниця товарів народного споживання, 
де, як і повсюди на підприємстві, труди
ться більшість молодих робітників, за гри 
місяці виконала рі чний план. Багате доб
рих справ на рахунку робітників ремонт
ного заводу «Укрсільгосптехніки», чаву
ноливарного, будівельників комбінату 
«^ірозоградвалібуд». Б останньому по
над 809 робітників достроково заверши
ли завдання першого року десятої п я- 
тирічки, а 48 трудових підрозділів дали 
слово до 7 листопада виконати плани 
двох років.

Не стихають мажорні акорди свята. На 
площі колективи підприємств легкої, 
харчової промисловості, працівники 
служби побуту, меблевого комбінату, за
воду «Ремпобуттехніка», колектив кому
ністичної поаці — олійжиркомбінат...

Нові святкові шеренги вихлюпують ра
дість. Повз трибуну пропливають макети, 
стенди, яскраві панно, транспаранти, на 
яких відбито успіхи виробничих колек
тивів. 336 передовиків автооб єднання 
№ 10661 бере участь у змаганні за ко
муністичне ставлення до праці, 500 заліз
ничників станції «Кіровоград» із честю 
утримують це звання, «наші крилаті хлі
бороби» — так з любов'ю називають 
пілотів.

Нова різнобарвна повінь вливається на 
площу. Крокують працівники обласної 
ради по туризму та екскурсіях, пред
ставники обласної організації ДТСААФ. 
Серед демонстрантів — трудівники об
ласної друкарні, які зайняли призове 
місце у республіканському змаганні.

Вєсєлкоеі кольори заграли на площі, 
коли рушили фізкультурники міста. Здо
рова молодість, гарт, фізична доскона
лість притаманні радянським юнакам і 
дівчатам. Йдуть спортсмени, з яких ви
ростатимуть майбутні чемпіони. Вони по
трібні країні, адже Москва приймає 
ОлІмпіаду-80.

На Кіровоградщину із Першотравнем 
грийшла літня теплінь. Гарячим подихом 
війнуз степ, приніс святкові вісті з міст 
і районів області. Всюди відбулися уро
чисті демонстрацГЇ трудящих, які етапи 
переконливим свідченням нових трудо
вих перемог у знаменну пору 60-річного 
ювілею Великого Жовтня.

...А сеято не закінчувалося. Свято три
вало.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого комунара».

КІРОВОГРАД. В КОЛОНАХ ДЕМОНСТРАНТІВ МАЙБУТНЄ КРАЇНИ— ДІТИ.

Фото В. КОВПАКА.
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НЕЩОДАВНО У ЖИТТІ ВАЛЕНТИНИ 
ФЕДОРІВ. РОБІТНИЦІ ЦЕХУ № 2 КІ- 
РОВОГРАДСЬКОГО ОРДЕНА «ЗНАК 
ПОШАНИ» ЗАВОДУ ТРАКТОРНИХ 
ГІДРОАГРЕГАТІВ. ВІДБУЛАСЬ РАДІО. 
НА ПОДІЯ: ВОНА СТАЛА КАНДИДА

ТОМ У ЧЛЕНИ І<ПРС. ЗА ВІДМІННИЙ 
'1РУД ВИЯВЛЕНО їй ТАКЕ ДОВІР'Я. 
ДІВЧИНА ВИГОТОВЛЯЄ ТІЛЬКИ ВИ- 
С'ЖОЯКІС.НІ ДЕТАЛІ ДО МАСЛОНА- 
СОСІ В І ВИКОНУЄ ЗМІННІ ЗАВДАН
НЯ ПА 110 ПРОЦЕПІ IB.

Фото !. КОРЗУНА.

1.
Того ранку Іаан, привігазшись, 

мовчки пройшов повз гурт колгосп
ників до контори. Ті провели його 
здивованими поглядами. На Янчука 
це несхоже. Завжди веселий, він 
рідко утримувався від того, щоб 
не зачепити когось гострим, весе
лим слівцем. Здавалося, що усміш
ка ніколи не сходить у нього з об
личчя. А тут — на тобі — навчь на 
усміхнувся...

— Щось наш секретар не на ту 
ногу встав, — спробував пожарту
вати хтось із молодших, але, на
ткнувшись на колючий Іванів по
гляд, примовк...

Сьогодні відчуття невдоволе
ності собою, невпевненості не 
залишало його з самого ранку. А 
втім, де там зранкуі Це почалося 
раніше. Від отої розмови з Мико
лою Козальовим.

Тоді Іван вважав, що групкомсорг 
жартує. Та й справді. Хто б міг по
думати, що Ковальов залишить но
венького трактора і зовсім виїде із 
села? І це той Микола Ковальов, 
незмінний групкомсорг механізато
рів, знаний у всьому районі, про 
досвід роботи якого випускали 
плакати, на кого Іван міг у будь-яку 
хвилину спертися і надіявся, як на 
самого себе.

Ні, не вкладається це в голозі у 
Янчука. Як це так, зоставити все і 
податися до Ленінграда?

«Дояркою дружині важко працювати. 
Даос дітей... Іншої роботи немає... А 
там у мене брат на Кіровсьюму... До
поможе влаштуватися...» Пригадуючи цю 
розмову, Янчук знову гнівається; «Такий 
трактор покинути...» Але десь там, у 
глибині душі, — гірке відчуття і своєї 
вини за те, що село залишив хороший 
хлопець. Ну, міг би він допомогти Ми
колі підшукати підходящу роботу для 
дружини. Той не звернувся, а він не здо
гадався.

Іван підсвідомо надіявся, що 
оце неприємне відчуття рап
том зникне. Але ні, — Мико
ла поїхав. І тепер уже десь у Ленін
граді, мабуть, працісє на заводі, що 
випускає потужні К-700. Невже йому 

. там буде краще, ніж за кермом, се
ред товаришів, які його поважали, 
навіть любили?

Шукаючи виправдання вчинкові 
Миколи, він згадав недавню розмо
ву з Петром Касяненко. Хороший 
тракторист, молодий гвардієць де
в’ятої п’ятирічки, портрет його кра
сується на Дошці пошани в обкомі 
комсомолу, він раптом приніс заяву 
на розрахунок. Мотиви? І до армії

"і

Вони очолюють первинні

ДУМАЙ, 
СЕКРЕТАРЮ! | 
був шофером, і в армії водив ма
шину. Словом, незлюбив трактора, 
захотів на авто.мобіль...

І хоча Петра зрештою вдалося 
переконати — залишився на тракто
рі, все ж цей випадок якось по-но
вому відкрив для Янчука й поведін
ку Ковальова.

Іван шукав промахів у своїй ро
боті...

2.

РІК тому обрали І. Янчука секре
тарем комсомольської органі

зації колгоспу. До нього її очолю
вала молода комуністка Тетяна Ян- 
чук. Іван пам’ятає, як на районній 
комсомолоській конференції другий 
секретар райкому партії М. Є. Те- 
рещенко напівжартома, напівсер
йозно сказав: «Дивись, Іване, Дру
жина твоя поставила комсомольську 

організацію першотравенців у пер-ч 
шу шеренгу, Соромно буде, коли 
і;е втримаєшся на висоті».

І Янчук тримаєтьсн. Організація, яку 
пін очолює, — одна з найкращих у райо« 
ні. Чому одна з найкращих? Бо, мабуть, 
не гірше йдуть справи й у комсомольці» 
колгоспу імені Свердлова. 1, щоб визна
чити псе ж таки пальму першості, ком
сомольсько-молодіжні колективи механі
заторів обох колгоспів почали змагатися 
за те, щоб колективові присвоїти звания 
ГІ. Велігіна — земляка, героя Великої 
Вітчизняної війни.

Своїми комсомольцями Іван гордиться. 
Адже приємно, скажімо, розгорнувши 
районку, кинути погляд па підсумкову 
таблицю змагання доярок за 1 квартал 
і побачити там па першому місці прізви
ще В. Єпішевої з рідного колгоспу та 
пригадати недавні комсомольські збори, 
на яких Валю приймали до комсомолу...

Соромлива дівчина -в школі не 
стала комсомолкою: вважала, що 
навчається посередньо, то й про 
Спілку не мріяла. Про це знав сек
ретар, приглядаючись, яка ж у пра
ці дівчина. Коли Валя посіла пер
шість у змаганні доярок колгоспу, 
завів розмову про вступ до комсо
молу. А коли членові ВЛКСМ В. Спі
шеній вручали перехідний приз рай
кому комсомолу, Іван радів нарівні 
з дівчиною...

Зараз у кабінеті секретаря парт- 
організаціі разом з Іваном Янчуком 
двоє високих юнаків — Віталій Дем
ченко та Іван Калашников. Хлопці 
хвилюються. Ще б пакі Сьогодні 
їдуть на затвердження кандидатами 
в члени КПРС. А Янчук підбадьор
ливо усміхається, жартує, перево
дить розмову на зовсім сторонні 
речі. Вдається це йому легко, і ось 
уже в кабінеті лунає сміх...

Хлопці поїхали, а на обличчі Іва
на — знову тінь тривоги. Не може 
він забути Ковальова, заяву Кася- 
ненка. І не заспокоїться секретар, 
поки не зрозуміє причин, які 
штовхнули механізаторів на такий 
крок...

10. ДАІИТРЕНКО.
Колгосп «Перше травня», 
с. Злинка Малошісківського 
району. і

«Молодая гвардия» — читачеві

головний

їсть
ПРОБЛЕМИ ЗМАГАННЯ МОЛОДІ — 
ВЕЛИКИМ ПЛАНОМ

гг ЛЛС.НІСТЬ ПОРІВНЯЙ- 
НИТЬ. ЕФЕКТ» — на

зивається невелика книжка 
що вийшла недавно у видав
ництві сЛІолодая гвардия». її 
написав журналіст Валерій 
Каджая. На обкладинці за
значено: допомога організато
рам соціалістичного змагання 
серед комсомольців і молоді. 
І, мабуть, головне достоїнство 
книги саме іі полягає в її точ
ній співвіднесеності з адреса
том — за підходом до теми, її 
розкриття; за манерою і сти
лем викладу.

Щоб зацікавите читача, який 
уже знає про проблеми зма
гання на власному досвіді, 
авторові мало добре розбира
тися у проблемах економіки, 
технології, організації праці. 
Треба ще вміти побачити ці 
проблеми через конкретний 
досвід колективів (комсомоль
сько-молоді жісих, зокрема) і 
так ного препарувати, щов 
цей досвід- можна було «по- 
мацатн», «приміряти» і... за* 
стос уваги.
В ОСНОВІ книги лежить 

думка про те. що розви
ток соціалістичного змагаини 
веде не тільки до розв’язання 
найважливіших економічнії < 
завдань, таких, як підвищення 
продуктивності праці, еконо
мія сировини і матеріалів. лік
відація втрат, зниження собі
вартості продукції, поліпшен
ня якості, інша, не менш 
істотна функція змагання — 
ідейно-виховна.

ХХУ з’їзд КПРС указав на 
необхідність тісної ЄДНОСТІ 
ідейно-політичного, трудової о 
й морального виховання. І со
ціалістичне змагання дає змо
гу забезпечити такий комп
лексний підхід до виховання 
молодої людини. В цьому са
ме ракурсі її розглядає В. Кад
жая основні принципи зма
гання.

В. Каджая не просто нази
рає. а одказує «в розрізі» 
проблеми організації змаган
ня. розкриває, з чого складаю
ться можливості працювати 
ефективніше і доброякісніше.

Рух. що виник на Казан- 
стк'іцу авіаційному заводі. 
«За комсомольську гарантів» 
якості» почався, підкреслює

ться в книзі, з «просвітни
цтва». З боротьби за підви
щення культури праці, за попі 
знання кожному молодому ро
бітникові. Адже відомо, що 
новітні технологічні, організа
ційні нозннки часом «розби
ваються» гб низький рівень 
культури і вміння виконавців. 
Важливо було також пробу
дити в кожному головного 
«контролера якості» — со
вість.
|’ НІІГА, називаючи напрям 

дії, підказує, що треба 
робити орі анізаторам змаган
ня, показує, як робити. Під
вищувати культуру молодих 
робітників — як? Вимірювати 
і враховувати підвищення 
якості роботи — як? Які орга
нізаційні заходи потрібні? 1 
які стимули? Нарешті, яким 
повинен бути кінцевий резуль
тат. до чого прагнути? Автор , 
відповідає: головний підсумок 
змагання з тому, що воно 
виховує новий тип працівника, 
у якого висока культура робо
ти стає звичкою, рисою харак
теру, а господарське ставлен
ня до народного добра вхо
дить у свідомість.

Справедливо підкреслюється 
й інше положення: якість, як 
своєрідний індикатор, безпо
милково свідчить про загаль
ний. стан виробництва, про 
моральну атмосферу в колек
тиві. В дружній творчій об
становці, де всі із задоволен
ням добиваються спільної мс
ти, готові завжди підтримати 
одне одного, швидше досягає
ться висока якість.

Усякому серйозному ибчину, 
г-сякому важливому результа
ту передують всебічне обду
мування завдання, пошук най- 
рапіональпішого підходу. Це 
положення простежується на 
с:>і-іііках книги в ході «ана
томування» різних ініціатив 
.молоді: руху горьків’ян «Жод
ного відстаючого поруч», ле
нінградців — «Від високої 
якості роботи кожного до ви
сокої ефективності праці ко
лективу». молоді Вишиево- 
лоцзкого бавовняного комбі
нату _ «Кожному молодому 
робітникові — продуктивність 
праці передовиків».

Ідея продуманості кожного 
кроку в організації змагання 
лежить в основі всієї розмо
ви. яку веде автор із .читачем. 
Висвітлюючи головне в тому 
«,и іншому почппі, він вико
ристовує прийом «стоп-кадру», 
і І.тче наплив, великий план— 
чиясь удатна знахідка. На
приклад. карта організації 
праїїі. Ось, подивіться, як її 
було складено, як застосова
но, ось який результат. Або 
графік запуску і контролю за 
ходом виробництва — що це, 
для чо.-о, як «працює».

Особливий розділ, принци
пово важливий, називається 
«Змагаються інженери». Три
валий час вважалося, що зма
гання годиться лише для без
посередньо зайнятих у вироб
ництві. але нині виробництво 
підвищує вимоги й до моло
дих спеціалістів. Бони новин» 
ні швидше «входити» в колек

тив після закінчення вузу, 
сміливіше застосовувати і 
збагачувати свої знання. Так 
чому ж ке використати дли 
стимулювання творче змаган
ня молодих інженерів? В. Кад
жая грунтовно знайомить чи
тача з цікавим досвідом у 
цьому відйошеииі Галлінсько- 
го електротехнічного заводу 
імені Калініиа, Московського 
автозаводу імені Лпхачогіа, де 
розгорнувся рух «Робітничій 
ініціативі — робітничу гаран
тію».

Будь-який організатор зма
гання молоді стикався з тим, 
що, досягнувши якоїсь кон
кретної мети, учасники зма
гання знову починають з ви
хідної позиції, а це не може 
не розхолоджувати молодь. 
Очевидно, підбиття підсумків 
у змаганні одночасно повинне 
стати початком наступного 
етапу, вищого, означати пере— 
хід на дальшу сходинку зма
гання-. Так цс й відбувається, 
наприклад па заиоді «Сиб- 
лнтмаш». Тут склалася систе
ма ступінчастості у змаганні— 
за принципом «вертикальної - 
ті», коли чітко виділяються 
рубежі особистої складності і 
відповідно стимули різної ва
гомості. Адже змагання — це 
рух не по колу, а по висхід
ній.

Включившись у змагання, 
кожна молода людина має 
постійно бачити себе па фоні 
всього колективу, свою робо
ту — в ряду колективної пра
ці, знати, в ім’я чого треба 
перемогти. Б такому знанні— 
не тільки умова трудового 
успіху, а й важливий вихов
ний момент. Цс доводить дос
від комсомольців Мінського 
заводу ЕОМ імені Серго 
Орджонікідіе. Увазі читача 
запропоновано докладну роз
повідь про нього.

Без перебільшення можна 
сказати що читач знайде в 
цін невеликій обсягом типу 
брошури, книжці багато ціка
вого для себе, одержить висо
кої концентрації полишу для 
роздумів. У всякому разі попа 
буде цікава тим, хто почуває 
себе відповідальним за успіх 
соціалістичної о змагання мо
лоді.

Г. РОНІНА.

птттг ТРУГ’ІШИІКІР КОЛ’ОСГІУ «-ЗОРЯ КОМУНІЗМУ» НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ. 
ВІДВІДУЮТЬМУЗИЧНУ ШКОЛУ ПРИ НАДЛАЦЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ.

ПА ФОТО; В КЛАСІ БАНДУРИ. ЗЛІВА НАПРАВО - ЛЮДА ДОНЧЕНКО, ТАНЯ КРЕЦУЛ, 
ТАНЯ КОНДРАТЬЕВА. фОтэ в КОВПАКА.

ЗА РУБЕЖЕМ
/______ z_________;______________

УЛАН-БАТОР. У похід по пам’ятних 
місцях, зв'язаних з братерською монго- 
ло-радяиською дружбою, вирушили з міст 
і сіл республіки загони монгольської мо
лоді. «Дорогами дружби» — такий девіз 
походу, присвяченого 00-и річниці Жовт
невої революції. Його учасники вшану
ють пам’ять героїв, які полягли за сво
боду і незалежність Монголії, встанов
лять меморіальні дошки та обеліски. Бу; 
де проведено широкі заходи, присвячені 
всссзігньо-історичпому значенню Вели
кого Жрвтпя.

ВАРШАВА. Завдання молодіжних ор
ганізацій по патріотичному й ііпериаціо- 
палы: >му вихованню польської молоді у 
світлі рішень 7 пленуму ПК ПОРП було 
обговорено па пленумі Головної ради 
Федерації Соціалістичних спілок поль
ської молоді. Головою Головної Ради 
ФССПМ обраний Кшиштоф Трембач- 
кевич»

БОНИ. Західнонімецька молодіжна 
організація «Молоді демократи» опублі
кувала заяву, в якій рішуче виступає 
про і її будь-яких змін кримінального за- . 
конодавства ФРН, результатом яких 
могло б бути дальше обмеження або лік
відація демократичних і'громадянських 
прав населення країни.

У заяві говориться, що праві лідери 
ХДС/ХСС хечуть з допомогою цих змін 
«забезпечити законодавчу основу для 
нових, ще Грубіших порушень громадян
ських прав» і зобразити як «кримінальні 
злочині!» дії профспілок, молодіжних 
організацій, що виступають за розрядку 
і роззброєння, проти «заборон на профе
сії» та інших антидемократичних заходів.

АЛЖІР. Масовим мітингом в алжір- 
ській столииі завершився тиждень друж
би алжірської і радянської молоді. Сек
ретар національної ради І Іаніональпої 
Спілки алжірської молоді (НСАМ) 
А. Аззелдіи, який виступив па мітингу, 
відмітив велике політичне значення зміц
нення соїозу між молодіжними організа
ціями АНДР і СРСР, підкреслив важли- 
гість посилення антиімперіалістичної со
лідарності всіх прогресивних молодіжних 
організацій.

ІІВ мітингу виступив також глава ра
дянської делегації секретар ЦК ВЛКСМ 
С, Г. Апутюнян.

(ТАРС).
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І ВИРІ
ОДИНАК...

(Лист батька)
Шановні товариші! Ви часто піпнете 

яро різні сімейні справи, і я вирішне 
звернутися до вас із ним листом, розпо
вісти, яка у мене вийшла пригода з си
пом. Якщо зможете приділити мені хоч 
трохи уваги, то ознайомтеся з історією, 
яку я хочу розказати.

Виростав я за старих часів у бідності 
і нестатках, усе життя невтомно працю
вав, сподівався знайти спокій і жадане 
шастя на старість. Тепер я як кажуть, 
на заслуженому відпочинку, матеріально 
всім забезпечений, маю пристойну пен
сію, гарну квартиру з усіма вигодами, і 
обставлена вона добротно, як у людей. 
Кольоровий телевізор гримить щовечора, 
сяють кришталеві люстри, в усьому по
рядок. Здавалося б чого іне треба? Але 
тієї радості, якої хотілося б у мене, 
відчуваю, нема...

В інших людей такою віку поруч діти 
і внуки, у декого навіть правнуки вже 
щебечуть. Якщо не живуть разом, то 
приходять чи приїздять у святкові дні 
або хоч листівки шлють. Я ж залишився 
самотнім, покинутим, відлученим.

І винен у цьому мій єдиний син. який 
нині живе у вашому місті і вплинути на 
якого я вже не можу.

Історія така. Перед війною, коли наро
дився наш одинак, ми •> дружиною розі
йшлися. Сни ріс коло матері Вона була 
така горда, шо не вимагала під мене 
ніяких аліментів. Та вона н не прийняла 
б їх. якби я давав. Уже пізніше я дові
дався. що в роки війни жили вони в да
лекому сибірському селі, зазнали багато 
горя, нестатків. Якось сип розповідав 
що іноді доводилось їсти тільки плеска- 
чики з мерзлої картоплі. Як тільки я де
мобілізувався. то одержав від сина лис
та: «Мама. — писав він. — захворіла, ми 
тепер живемо у її родичів, які і маму і 
мене обходять. Дуже тяжко нам. мені 
треба вчитися, а нема звідки...» Поду
мав я. подумав та іі вирішив забрати си
па до себе. Мав я іі тоді добрі достатки, 
мав куди його поселити, було чим году 
вати й одягати.

Це був уже рослий чоловік. Приїхав 
пін і благенькому потертому піджачку, в 
стоптаних черевиках із чужої ноги. Я 
його відразу ж одяг як з голочки влаш
тував учитися. «Все. шо маю, — кажу,— 
твоє!»

Не жалів нічого. Потрібна моєму оди
накові десятка па щоденні витрати — 
даю десятку. «Берн, — кажу, — трать, 
та знай батька, у матері ти так не за
жив бн ніколи...» Він на ці слова нічого 
не відповідав, але від грошей ніколи не 
відмовлявся. Ще й сам іноді нагадував: 
«Ти б мені ще десятку підкинув...» Я

навіть радів з нього. 
Е шістнадцять років 
віч у МСІІЄ ІІОСНВ зо
лотого гочинника, а 
дівчат, яких водив у 
кіно, пригощав шоко
ладами. Схотів мото
цикла — одержуй!

Нам заздрили. В 
селиш) всі казали: 
«От жнее, гак жи
ве!»

Правда, вчителі по
вчали, шо. мовляв, 
розбещую сина. А 
яке ж це оозбеїцу- 
нання, коли дитина 
живе її р и ні л і, і ю. в 
повному достатку? 
Сам у дг.тиисгві доб
ра знап мало, то хай 
хоч дитя зазнає його 
сповна...

Скоро сіні і сам пішов працювати стаа 
теж пристойно заробляти. Коли задумав 
женитися, так я йому влаштував таке ве
сілля, якого ще не бачили. Повен ресто
ран гостей було, і кожен з дорогим по
дарунком. Я молодим при всіх людях на 
дарчу таріль поклав конверт із кількома 
тисячами. У квартиру їм одразу ши
фоньєр і дорогу тахту, і килим на стіну 
і килим на підлогу... Живіть, як варени
ки в маслі.

Та минуло три роки, народився внучок. 
І у молодих пішов розбрат. Син нарікав 
на невістку, невістка — на нього, одне 
одному почали влаштовувати сцени рев
ності. звинувачувати одне очною в не
вірності. попрікати приданим. Буцімто 
він першим сказав, шо батько її „нічого 
цінного їм не лап. а вона відповіла: «То 
й подавися своїм добром!»

Па тому й розійшлися. Майно поділи
ли, і син вернувся до мене Дав йому 
притулок знову.

Незабаром він поїхав на далеку будо
ву. я звідтіль перемахнув на другу, па 
третю, і я не знаю, на якій уже зупи
нився. Під час цих мандрівок -нерідко 
залишався без грошей, слізно просив у 
листах: «Вишли сотню-півтори». Я зви
чайно, не відмовляв, висилав, іноді па
ніть по телеграфу. Бо хто ж дитину за
лишить у біді?

В одному місці здається, прижився. 
Але ненадовго. Була й там v нього істо
рія. закінчилася теж плачевно, і він опи
нився у вашому місті. Одружився знову 
і знову я потратив на нього немало. 
Квартира кооперативна— раз. імпортний 
гарнітур — два а дріб’язку й не полічи
ти. Іількн шо, зразу до мене:

— А даси?
1 я, звичайно лаю.
Вже були наміри купувати «Жигулі», 

будувати гараж. Я вже запаси свої доб
ре поскуб, та знову ж таки нічого не 
жалів. Я добрий майстер, усе зроблю, 
тож став замовлення браги, щодня якусь 
десятку зароблю все для сина, для жа
даних онуків...

А він виявився дуже невдячним. Забув 
що я його ростив, годував, узував, одя
гай. учив, дав спеціальність, скільки 
грошей потратив Розлучився і з цією 
дружиною, осиротив і цю дитину.

Та мало того Тепер пін раптом зна
йшов свою матір Усі роки вона жила в 
своєму селі, ніколи нічого цінного синові 
не давала. Тільки іноді присилала якусь 
посилочку із солоним салом та домаш
нім печивом. Бо звісно, не заробляла 
вона по триста й більше карбованців на 
місяць, як я. Звідки їй узяти?

І ось помер чоловік, з яким копа жи
ла. зосталася сама і написала про це си
нові Так, мовляп і іак, сипу, як мечі 
тепер бути? А він, недовго думаючи, зра
зу по неї: «Забирай твої пожитки і по
їдемо зі мною». Привіз, і тепер та жін
ка. чка порівняло зі мною не док.<алд 
майже ніяких матеріальних затрат на 
виховання сина живе у нього, в тій 
квартирі, яку придбано на мої гроші, 
користується всім тим, у що теж вкладе.- 
ло мої набутнії. Де можна знайти гірше 
віроломство? З чим порівняти таку не
вдячність?

Я мав одного сипа, для якого жив. для 
як_зго дбав усе. Тепер на нього ніякоїна
дії. Надіявся на внуків, тепер про них 
думати не доводиться. Сип відсахнувся 
від мене. Недавно я додзвонився до 
нього >ю телефону, вилаяв і спитав;

— ІЦо ж тії робиш? Ось я приїду...
— Приїжджай. — каже — то діста

неш...
Я думаю, він утратив рівновагу роз

топтав усе святе, оскисрнив сім’ю Я хо
тів бн пюб він поводився пристойніші, 
зберіг сім'ю, зберії мені хоч одного вну
ка. не зв’язувався з матір’ю, а був вір
ний мені. З цього приводу я вже писав 
у прокуратуру, в міліцію і громадським 
організаціям тієї установи, лс він пра
цює Прете .значного впливу мої скарги 
не мали. Що ж мені робити?

Л. В.
♦ ♦ ♦

Наприкінці листа ображений бать
ко зробив таку приписку: «Написа
не — чиста правда. Прохаю все на
лежним чином літературно опрацю
вати і опублікувати для напучення 
моєму синові та подібним до 
нього».

Ми Еі-конали це прохання. Споді
ваємося, що опублікований лист 
справді примусить задуматись і си
на, який так необачно переміняє 
жінок, і взагалі подібних до нього 
людей, нестійких у сімейному жит
ті. А насамперед є над чим поду
мати самому батькові.

Хто ж у цьому найбільше винен, 
як не він сам? Він, як бачимо, дбав 
тільки про те, щоб нагодувати та 
одягти свого нащадка, дав багато 
добра, але не дав нічого для душі. 
От і пішов одинак так бєзпутньо в 
життя. І, може, тільки тепер, знай
шовши стару матір, він по-справж
ньому замислився над цінностями 
буття. Певно, материні плескачики 
з мерзлої картоплі тепер йому 
дорожчі від тих шоколадів, якими 
поштував задоволений своїми до
статками батечко. І чи зможуть те
пер допомогти прокурор і міліція, 
громадські організації? Адже 
справжню любов не купують ні ім
портними меблями, ні кришталеви
ми люстрами, ні дорогими килима
ми. Любоз передається з душі в 
душу.

Олександр МОТОРНИЙ.
м. КіроЕОірад.

4 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 9.00 - 

Новини у.ю — к. т. Гімнасти
ка. 9.3П — К. т. Фільм «Не бо
лить голова у дятла». 10.45 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1943». 14.30 — «Твій труд, твоя 
висота». Документальні філь
ми. 15.15 — «Повість пі.-о
справжню людину». Художній 
фільм 16.18—«Палітра». 17.00
— «Щоденник соціалістичного 
змагання». 17.15 — Телепро
грама «Атомобіліст» 18.00 -- 
«День за днем». (Кіровоград). 
18.15 — «По Румунії». КІно- 
проірама. 19.00 — К. з. Чем
піонат світу з хокею. Матч 
учасників фінальної групи. 
(Австрія). В перерві — к. т. 
Тираж «Спортлото». 21.15 — 
«Час». 21.15 — «До Дня пре
си». Репортаж з Кіровоград
ської обласної друкарні імені 
Г. М. Дпміітрова. (Кіроію- 
град). 22.00 — К. т. Чемпіонат 
сяіту з хокею Матч учасників 
фінальної групи. (Австрія). Б 
пспепві — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Естафета полум’яних рокін». 
Відсофільм 6. «Возз’єднання 
краю напіки віків». 11.00 — 
Новішії, і 1.15 — Концерт опер
ної музики М.40 — Шкільний 
екран. Російська мова для 
учнів 8 класу. 13.15 — «Па 
шкільних широтах» 16.15 — 
Для дітей . «Х.зтіїнка-вср- 
типка». 16 45 — «Наука сьо
годні». 17 1.5 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 18.00 — Реклама,
оголошення. 18.30 — Сільсько
господарський тиждень 18 15
— Фільм-копцерт. 19.00 —
Вісті. 19.Зй — Концерт вихо
ванців Київської дитячої фі
лармонії. 20.35 — «На добра
ніч діти!» 20.45 — «Сгарт» 
21.00 — Документальний Фільм 
«Н:чп Хаб.зроз». 21 15—«Час». 
21.45 — Фільм «Кого ми біль
ше любимо». 23.00 — Новини.

5 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 

Новини 9.10 - К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Відгукніться, 
сурмачі!» 10.15 — К. т. Теле
фільм «Коли відходять сніги». 
10.50 — К. т. «Клуб кінонодо- 
рожей». 14.30 — К. т. «Видає 
Країна Рад». Документальнім" 
філій. 15.00 — К т. . «Ро
сійська мова». 15.45 — К. т. 
«Шахова школа». 16.15 —
«Співає чібнерія». (Кірово
град). 17.10 — «Союздрук — 
читачам». 17.15 — «Книжкові
полиця». IS.00 — «Сьогодні — 
День преси». (Кіровоград), 
18.15 — «Ленінський уііівсрси
тет мільйонів» 
п’ятирічка». 
10.05 — К. т. 
День преси», 
церт ансамбля 
ні ЦТ і ВР. 20. 
ша біографія.

18.45 — «Моя 
(Кіровоград).

«Сьогодні
19.30 — Кон- 

радянської піс
но — К. т. «Н.з- 
Рік Ю41». 21.ОС

—■’ «Час». 21.30 — Кіііоенопеп 
«Визволення». Фільм 2. «Про
рив». По закінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15 — 
«Література народного подви
гу». 17.15 — «Веселі старти». 
18.00 — «Наука — виробни
цтву». 18 30 — Концерт. 18.45 
— «До Дня визволення Ні
меччини віч гітлерівського фа
шизму». Виступ генерального 
консула НДР в Кінві Р. Ро
тора. 19.00 — Вісті. 10.30 —« 
«Пам’ять про велику війну». 
Телефільм 2. 20.45 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час». 
21.36 — Є. Манов «Совість». 
Вистапа. В перерві — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Веселі стар
ти». 10.15 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». 10.45 — 
К. і. «Паша біографія. Рік 
1944». 14.30 — Документальні 
фільми. 15.20—• Пошта зеле
ною вогника. ІЗ.50 — У ком
позиторів Иьїюііа. 16.35 — К. т. 
Для юнацтва. «Знай, люби, 
бережи». 17.00 — Сільські об
рії 17.30 — «Для вас. учите
лі». 18.00 — «Урожайне поле 
Кіровогра днікни 1977 року». 
(Кіровоград). 18.1.5 — К. т. 
«Подвиг». 19.00 — К. т. Чем
піонат світу з хокею. Матч 
учасників фінальної і рупії. 
(Австрія). В перерві — «День 
за днем». :Кіооноград). 21.15 
— «Час». 21.45—К. т. Естрад
ний концепт. 22.00—К. т. Чем
піонат світу з хокею. Матч 
учасників фінальної групи. 
(Австрія). В пенсові — ионики.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 — 
«Екран молодих». 11.00 — По
гини. 11.15 — Камерний кон
церт. 11.4С — Історія для уч
нів 8 класу 12 Ю — Для дітей. 
«Із семи нот». 12.40 — «Інфор
мація і науково-технічний про
грес». 15.20 — Фільм — ді
тям. «Це було и розвідці». 
16.50 — «Москва і москвичі». 
17.20 — «Тонрчісті. М. Ісакоіі- 
ського». 18 00 — Ліричний кон
церт. 18.30—« П’ятирічка ефек
тивності і якості». 19.60 —• 
Вісті. 19.30 — Коннеот, присвя
чений Дню радіо По закінчен
ні — «На добпсіНч. діти!» 
2U5 — «Час». 2’ 4Г> — Фільм 
«Рідні поля». 23.00 — Новини.

..Зірка‘‘-„Колос“-2:О
Ще одну перемогу здобула кірово

градська «Зірка», граючи на своєму 
полі. 2 травня нав'і футболісти міря
лися силами з полтавським «Коло
сом». Рахунок матчу — 2:0.

475 учнів Кіровоградського профтехучилища
2, займаючись в спортивних секціях, вико

нали нормативи масових роїрядів. 400 — ста
ли зпачкішчіміі ГІ1О.

На ф о т о: команда баскетболісток, пра
воруч - споптсмсіїи-ііапаніутистії Віктор TOB« 
СТОРІГ та Гсініадій БЕРЕХТЕП КО.

Фото М. І ЕРИ АВСЬКОГО.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА!
?КЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Г 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ВСТУПАЙТЕ ДО ОНИКІЇВСЬКОГО 
СІЛЬСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧ
НОГО УЧИЛИЩА № 7!

Заклад приймає учнів на такі спеціальності:
тракторист-ма.шигііст широкого профілю (учні здо

бувають середню освіту. Строк навчання — 3 роки);
тракторист-машиніст III класу (строк навчання — 

1 рік);
манстер-наладчик тракторів (строк навчання — 

6 місяців);
тракторист-машиніст для роботи на тракторах 

Т-150 і Т-150К (строк навчання — 3 місяці).
Приймають: на трирічне навчання — юнакіе і дів

чат, що мають освіту за 8 класів; на річне — юнаків 
і дівчат, що мають освіту за 8—10 класів; на тримі
сячні курси — трактористів, ще мають досвід роботи.

Випускники 10 класів і воїни, звільнені в запас, 
гаїчаюііся за скороченою програмою і одсржуюіь 
стипендію в розмірі 96 карбованців на місяць.

Учнів забезпечують безплатним гуртожитком, ви
гідним одягом і спецодягом, триразовим харчуван
ням, еоні: одержують стипендію.'

Учні, які закінчили училище на «відмінно», мають 
праг.о вступу до вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 вересня і далі — в міру комп
лектування груп.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ЗАЯВУ НА ІМ’Я ДИРЕКТОРА. 
АВТОБІОГРАФІЮ. ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ. ДОВІДКИ 
З МІСЦЯ ПРОХНЕАІІИЯ І ПРО СКЛАД СІМ’Ї. ХАРАК
ТЕРИСТИКУ. МЕДИЧНУ ДОВІДКУ. ЧОТИРИ ФОТОКАРТ
КИ 3X4 САНТИМЕТРИ.

Адреса училища- 317451, Кіровоградська область, 
Маловнсківський район, с. Оникієве.
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вул Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та єідділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та сперту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкозої торгівлі, 
м. Кіровоград, вузі. Гліііки, 2.

Б К 16255. Обсяі 0,5 друк, ари, Індекс 61197, Зам. № 183. Тираж 60 600,

Дмитрівське середі!!« СПТУ № 9
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

тракторист-машиніст широкої*) профілю з до
датковою кваліфікацією слюсаря (строк навчання для 
тих. хто зак-нчпв вісім класів. — 3 роки);

тракторист-машиніст 3-го класу (приймають осіб віком не 
менше 17 років, строк навчання — і рік);
»•ЛРаЛТ°|,,,СТ"М,п,ии"*сї З’го класУ (строк навчання для тих. 
>то закінчив 10 класів, а також звільнених із лав Надпи
сної Армії — 8 місяціг).

Юнаків і дівчат, які вчаться 3 роки, забезпечують 
стипендією, вихідною і робочою формою одягу, три
разовим харчуванням, тих, хто має потребу — гурто
житком.

Ті, хто успішно закінчить училище, набувають спс- 
піальності. одержують диплом про середню освіту і 
направлення на роботу.
і чням, як« вчаться 10 місяців, виплачують стипен

дію в розмірі 96 крб. па місяць;! рік — видаютьфор- 
му, забезпечують безплатним харчуванням, виплачу
ють стипендію.
•жгтт^Гпп"• 1,10 ПР«^О'*?НСІІ1ІЯ виробничої практики одер-
ліііпі -їіп іутРС«ЦСІ,ТІП заРп,,ІТІ'01 плати. Час навчання р учн- 
Н ЛпР, У ті.ся ДО трудовою стажу, відмінників навчай- 
системи щ^ою^СТРІаЛЬ,,0-"<;Л;’-і учб0ВІ ЭЛКЛаА” 

Початок занять з 1 вересня
’'0Ла,01ь заяву, документ про освіту свідоцтво 

п істн і а ,ех'е/"'"|у Л°3'Л1<У (форма А-- 286). хлраіітс- 
Чігі г 'п. V- ксл" аР° з остачньог і місця роботи, довідки з 
ЛотоігДт^ а,,!'я 1 !>'г° склал сіл’'. автобіографію. ІІЛСТ!» 
фотокавіок розміром 3X4 см.

Приймання документів — до ] вересня 1977 року.
Адреса училища: Кіровоградська обл., Знам’ян- 

сььпи район, є. Дмитрівна, Шамівське із в.
ДИРЕКЦІЯ-
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