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КРАЩА РАД: НОВИНИ ДНЯ

БАМ БУДУЄТЬСЯ —
БАМ ПРАЦЮЄ
ЗОРЯНИЙ (Іркутська область). Минуло пять років з того 

дня, коли у глухій приленській тайзі біля злиття річок Ни і 
Таюри висадився доставлений вертольоті ми перший десант 
будівників Байкало-Амурської магістралі — 300 бійців Всесо
юзного ударного комсомольсько о загону імені XVII з’їзду 
ВЛКСМ. Свое майбутнє селите попи назвали Зоряним.

Тепер у Зоряному — кілька тисяч жителів. Слідом за Зоря
ним на трасі Західного «Крила» БАМ виросли інші селища 
транспортних будівників: Нія, Магістральний, Узьнан. Кунер- 
ма, Гранітний. А головне — посланці Ленінського комсомолу 
разом з робітниками «Ангарбуду», механізаторами і мостобу
дівниками через тайгові нетрі, болота і гори проклали майже 
300-кілометрову сталеву дорогу від Лени до Байкальського 
хребта.

(ІАРС).

СВЯТО ВЕСНИ, свято солідарностіі
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Першотравня

продовжувати 
керівництвом 

кому- 
суспільства, бо- 
загальний мир

зустріли Пер- 
трудяш.і всієї 
країни. У міс- 
пройшли ЄЕЯТ-

Кіровоград

наше

і прий- 
ятирічно- 
трудови-

Кра іна Рад урочисто від
значила день міжнародної 
солідарності трудящих — 
1 Травня. Головна прикме
та свята — радість творен- 
ня. Велична програма еко-
-немічного і соціального 
розвитку країни, на/аічена 
XXV з’їздом КПРС на де
сяту п’ятирічку, успішно 
виконується. Радянський 
народ гаряче схвалює ле
нінську внутрішню і зов
нішню політику партії — 
яскравим свідченням цьо
го стали вибори до Вер
ховної Ради СРСР. Мільйо
ни трудівників країни від
значають 50-річчя 
няття першого п’ — 
го плану новими 
ми успіхами.

Красна площа 
На трибунах для

столиці, 
почесних 

гостей — ветерани ленін
ської партії, учасники 
Жовтнєеої революції, 
ударники перших п’ятирі
чок, герої наших днів, чис
ленні зарубіжні гості.

Москвичі і гості столиці 
гаряче, сердечно вітають 
керівників Ко/гуністичної 
партії, Радянської дер-

у- жави.
9 На центральну трибуну 

Мавзолею піднімаються 
товариші Л. І. Брежнєв, 
Ю. Б. Андропов, В. В. Гри
шин. А. А. Громино, А. П. 
Кириленко, О. М. Косигін, 
А. Я. Пельше, М. А. Сус
лов, Д. Ф. Устинов, К. У. 
Черненко, П. Н. Демічев, 
Б. В. Кузнецов, Б. М. Поно- 

марьов, М. С. Соломенцев,
І. В. Капітонов, В. І. Дол
гих, М. В. Зимяніи, К. В. 
Русаков, М. С. Горбачов.

Тут же — визначні радян
ські воєначальники.

Б’ють куранти. Фанфари 
сповіщають про початок 
свята.

По площі пропливають 
червоні полотнища — ло
зунги. На одно/лу з них на
писано: «Народи світу!
Посилюйте боротьбу за 
припинення гонки озбро
єнь, за роззброєння, усу
нення загрози нової світо
вої війни, поглиблення 
розрядки міжнародної на
пруженості.». Боротьба за 
міцний мир на планеті — 
цією в найвищій мірі гу- 
/ланною ідеєю, яка відо
бражає саму суть соціаліз
му, пройняті вся діяль
ність КПРС, численні мир
ні ініціативи СРСР.

Над колонами проплива
ють транспаранти з приві
таннями народам соціа
лістичних країн, лозунги, 
які закликають зміцнюва
ти солідарність з братнім 
В'єтнамом, з народами, 
що борються за націо
нальну незалежність.

На Красній площі — ко
лони демонстрантів. Попе
реду—повитий орденськи
ми стрічками прапор м'с- 
та-героя Москви.

Йдуть представники про
славленого колективу ви
робничого об’єднання 
ЗІЛ. Конкретними ділами 
відповідають зілівці на по
ставлене партією завдання 
го поданню допомоги тру
дівникам села. 4850 авто
мобілів достроково від
правлено в сільськогоспо
дарські райони країни.

На площі — колона од-

ного з найстаріших мос
ковських підприємств---
електромашинобудівно г о 
заводу «Динамо». П ятде- 
сят робітників підприєм
ства рапортували до 
1 Травня про завершення 
особистих п’ятирічних пла
нів.

Слова «ефективність і 
якість» стали крилатим де- 
візом десятої п’ятирічки, 
який визначив магістраль
ний шлях діяльності ра
дянського народу, вказа
ний XXV з’їздом КПРС. 
Про це говорять транспа
ранти над колонами тру
дівників електромеханіч
ного заводу імені Воло
димира Ілліча, еерстаю- 
будівного заводу ім,'»ні 
Серго Орджонікідзе, ме
талургійного заводу «Серп 
и Молот».

Незвичний для весни 
колір стиглого иолосся 
розлився над колонами 
Ленінського району. «Ці
лина» — від флангу до 
флангу колони простягла
ся назва книги Л. І. Бреж
нєва, що відображає одну 
з яскравих сторінок літо
пису чудових звершень 
радянських людей.

Ідуть будівельники сто
лиці. П’ятирічок кроки са
женні особливо яскраво 
проявляються в розмаху, 
новобудов Москви.

Яскравим прикладом 
трудового ентузіаз/лу ра
дянських людей став Все
союзний комуністичний 
суботник. Разом з усіма 
радянськими людьми 6,5 
мільйона москвичів удар
но працювали в цей день.

У фонд дострокового ви
конання десятої п’ятиріч
ки і фонд допомоги брат
ньому В’єтнаму, який по
терпів від китайської агре
сії, підприємства і органі
зації міста перерахували 
десятки мільйонів карбо- 
ЕанцІЕ

Радісно 
шотравєнь 
Радянської 
тах і селах 
нові походи, відбулися на
родні гуляння.

Свято праці і миру ста
ло яскравим свідченням 
непорушної єдності партії 
і народу, новим виявом

прагнення радянських лю
дей продовжувати під 
мудоим
КГЇРС будівництво 
ністичного 
ротися за 
на землі.

*
У день 

опубліковано повідомлен
ня про присудження 
Міжнародних Ленінських 
премій «За зміцнення ми
ру між народами» за 
1977—1978 роки Прєміі 
присуджено: Курту Бахма
ну — громадському діячу, 
«ленові Президії превлін- 

Німсцької компартії

(ФРН); Фріді Браун — 
громадській діячці, прези
дентові міжнародної де
мократичної Федерації 
жінок (Австралія); Анджєлі 
Дєвіс — громадській діяч
ці (США); К. П Ш. Мено
ну — громадському дія
чу, президентові індій
сько-радянського культур
ного товариства (Індія); 
Галині Скібнееєьній — ар
хітектору, громадській і 
державній діячці (ПНР); 
Більмі Еспін Гільойс—гро
мадській діячці, гелеві 
Федерації кубинських жі
нок (Куба).

І
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Майорять площі
Жовтневої Революції у 
Києві Лепжаріпій прапор 
Союзу РСР. прапори всіх 
братніх республік. Яскра
вою і виразною мовою 
вбрання головної нло.иі 
міста відображає безззвіг- 
ну вірність киян, усіх тру
дящих республіки справі 
паотії. справі комунізму.

гін святкових трибунах 
— ветерани війни і праці, 
переможці породіраввево- 
го соціалістичного змагап- 
пя, діячі науки і культури, 
молодь.

Під тривалі оплески ла 
центральну трибуну підні
маються керівники пар'ії 
і упяду республіки.
• Десята година рангу. 
Сповіщаючи про початок 
свята, над Хрещатиком 
злітають звуки фанфар. 
Ллється р.слпчпа мелодія 
«Інтернаціоналу». Піл зву
ки маршу головна колова

відкриває святкову 
мовстрапію трудящих 
Києва.

1 Іал плане-ш ми металом 
і вугіллям, сучгепимн ма
шинам» і устаткуванням, 
ударною праисіо на весня
них полях салютує П ір- 
шбзравіїю чотирпжди ор-_ 
деноносна Україно. Про 
це слОвіїпяюгь святкові 
панно У кожному рядку 
кожній цифрі трудового 
рапорту злиті воєдино ви
сока майстерність і нова
торський пошук, ініціати
ва і творча активність 
мільйонів. їх прагнення 
гідно продовжувати і 
розвивати славні традиції 
перших п’ятирічок, масо
вого соціалістичного зма
гання. .V першому кварта
лі прлнівшікії підприємств 
республіки дали країні 
надпланової промислової 
продукції па суму близь
ко 17 мільйонів карбован-

(TAFC).

S
Гідно ознаменували 

кияни 109-у річшшіс з дня 
народження В 1. Леніна і 
60-піччя великого почину. 

Масовим стало змаган
ня за перетворення Києва 
в місто високопродуктив
ної праці, високої культу
ри і зразкового громад
ського порядку: Десятки 
підприємств уже удостоє
ні почесного звання зраз
кових, <835 тисяч чоловік 
беруть участь у патріотич
ному русі за комуністичне 
ставлення до праці.

в столиці 
вилилися в

яскраве, хвилююче свято 
миру і праці, демонстра
цію беззвітної вірності 
киян великій ленінській 
справі, рішимості зробити 
все для втілення в життя 
історії ч н п х пак реслеїн»
XXV з'їзду КПРС

Торжгства 
республіки

(РАТАУ).

нами ЦК КПРС. здравиця
ми на честь рідної Кому
ністичної партії, Радян
ського уояду, черушиггої 
дружби багатонаціональ
ної Батьківщини.

О десятій годині ранку 
святкову трибуну запев
нили керівники обласних 
та міських партійних і ра
дянських органів, ветера
ни паріії. Великої Вітчиз
няної війни. Герої Радян
ського Союзу і Герої Со
ціалістичної Праці, пере
довики виробництва.

На центральній площі 
обласного центру відбув
ся мітинг, на якому висту
пив перший секретар об
кому Компартії України 
М. М Кобильчак.

Урочисто й 
прозвучали
Гімн Радянського 
Гімн Української

За традицією 
тацію відкрила 
прапороносців
кому маєві знамен, по за
литій сонцем площі про
йшли наші славні ветера
ни партії і праці

Ударна праця знаменує 
будні трудівників нашого 
міста. Плай першого квар- 

(Закінчення на ?- й стер ).

Святковий Першотрав- 
невий ранок в обласно
му центрі вдарив у со
нячні литаври і спалахнув 
святковим кумачем стягів 
і транспарантів В ошатно
му вбранні — площа С. М. 
Кірова, де з великого 
портрета мудоо усміхає
ться засновник партії і 
держави В. І. Ленін. Тут

портретна галерея 
членів Полігбюро ПК 
КПРС.

Світле розмаїття панно 
і гасел, що розповідають 
про трудові будні кірово- 
градців, звитяжну ходу 
радянського сьогодення: 
«Конституція СРСР — ве
лика хартія,миру», «10-у 
п'ятирічку — до 110-річчя

з дня народження 
Леніна!», «50-річчю 
шої п’ятирічки — 
натхненна праця!»

Місто розцвіло багато
кольоровою веселкою 
святкових колон, виповне
них світлою радістю де
монстрантів, що гордо 
тримають транспаранти із 
Першотраеневи/хи Закпи-

піднесено 
Деожавний 

Союзу і 
РСР 
маніфес- 

колона 
У багря-

В



2 стор---------- ----------------------„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

Кіровоград

5 травня року.

хвигею на
коло

(Закінчення.
Гіоч. на 1-й стор.).

талу по реалізації продук
ції працівники промисло
вості обласного центру 
виконали на 100,8 про
цента.

Дзвінкою
площу накочується 
на наймолодших учасни
ків першотравневоі де
монстрації — учнів кіро
воградських шкіл. Сьо
годні сотні школярів міс
та навчаються лише на 
«відмінно». Майже кожен 
другий учень — ударник 
навчання. їхнє гасло: 
«Знання — наша зброя У 
боротьбі за комунізм».

Над щасливими колона
ми школярів — транспа
ранти: «Рішення XXV з їз
ду КПРС — у життя!», 
«60-річчю ЛКСМУ — гідну 
зустрічі»

Близько 3 тисяч учите
лів — у педагогічному ко
лективі шкіл Кіровограда. 
Нині перед ними стоять 
високі завдання, накрес
лені XXV з’їздом КПРС, 
постановою ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про 
дальше вдосконалення на
вчання, виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл і 
підготовки їх до праці». 
Завдання партії — велич-

Тм.'ТГ.ЧТГУ'Чі

ні. Адже радянський вчи
тель — це уповноважений 
партії в боротьбі за роз
в’язання найскладнішого 
завданя — формування 
нової людини, гідної на
шої епохи.

Широким потоком ви
повнили вулицю Карла 
Маркса викладачі, сту-. 
денти, учні. Найбільший 
навчальний заклад облас
ті — педагогічний інсти
тут імені О. С. Пушкіна. 
Його занесено до облас
ної Книги Ленінської тру
дової слави, Понад 20 ти
сяч спеціалістів випустив 
цей вуз за роки свого 
існування.

Чітко карбують кро
ки представники інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування, Идуто 
майбутні інженери. Особ
ливою популярністю ко
ристуються студентські 

проектно - конструкторські 
групи, вони провели кіль
ка цікавих розробок, 
вже впроваджено на 
приємегвах міста.

«Сівбі-79 — ударну 
цю студентської 
ді!» — такий девіз наро
дився в групі Д-52 фа
культету будівельних і до
рожчих машин КІСМу.

Близько 2 тисяч учнів 
навчається 
відділенні 
ного технікуму, 
за 50 років існування цей 
заклад підготував для 
промислових підприємств 
країни понад 13 тисяч спе
ціалістів.

Кіровоградський коопе
ративний технікум за 20 
років підготував майже 
9 тисяч товарознавців, 
бухгалтерів, плановиків, 
організаторів торгізлі.

Висока честь відкрити 
демонстрацію трудових 
колекіиз’в надана колек
тиву орденів Жовтневої 
Револібц'ї і Трудового 
Червоного Гірапора заво
ду «Червона зірка». Від
значаючи 50-річчя першо
го п'ятирічного плану роз
витку народного госпо
дарства СРСР, заводчани

нні 
під-

пра- 
моли-

на денному 
машинобудів- 

А всього

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

У травні в усіх комсомольських організаціях об
ласті відбудеться Ленінський урок «Ми за партією 
йдемо, в кожній справі Ленін з нами», присвячений 
60-річчю ЛКСМ України. Нещодавно.в комсомоль
ській організації колгоспу імені Ілліча Онуфріївсььо- 
го району на базі комсомольського політгуртка «Кон
ституція розвинутого соціалізму» з участю райкому 
ЛКСМУ, обласної методичної ради з питань комсо
мольського політнавчання та редакції газети «Моло
дий комунар» проведено перший такий відкритий 
урок. Його метою було —ознайомити пропагандистів 
області, комсомольських активістів з тим, як прак
тично застосувати відповідні рекомендації ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ України.

. комсомолі», «Оце тобі... 
і Не ходи а сельбуд!»

(З розповіді комсо
мольця двадцятих ри-

I ків І. Я- Луценка).

Були в ході відкритого 
заняття особливі момент, 
що, певно, вкарбуються в 
пам’ять кожного, хто був 
присутній у залі. Після ко
роткого вступного слова 
пропагандиста М. і. Ковто- 
шока в залі пролунав голос 
Леніна. Пластинка зберегла

рапортували про достро
кове виконання завдання 
по виготовленню сівалок 
до весняних польових ро
біт,

Під мажорні марші ду
хових оркестрів прохо
дять трудівники головного 
підприємства Кіровоград
ського виробничого швей
ного об єднання, взуттє
вої і панчішної фабрик, 
працівники системи дер
жавної торгівлі, споживчої 
кооперації, харчової про
мисловості.

Святкову маніфестацію 
трудящих Кіровського ра 
йону очолює колектив ор
дена «Знак Пошани» за
воду тракюрних гідро
агрегатів. Продукція цьо 
го підприємства дістала 
визнання далеко за межа 
ми нашої області, її поста
чають заводам багатьох 
міст Радянського Союзу, 
а також 36-ом зарубіжнії,м 
країнам.

Є чим гордитись і тру 
дівникам молодого під
приємства — заводу дру 
карських машинок. За ко
роткий сірок вони освоїли 
складне виробництво
електричних друкарських 
машинок, що відповіда
ють кращим світовим 
зразкам.

Площа розцвіла заключ
ним барвистим акордом 
першотравневоі демон
страції — колонами кіро
воградських спортсменів. 
Молодість, грація, сила і 
мужність. Цими слозами 
можна охарактеризувати

рівні, вишикувані шеренги 
молодих.

Сонячною повінню на
повнив Першотравень ву
лиці, скаери і парки об
ласного центру. Тисячого

лосо він скандував три 
величні слова: «Мир», 
«Труд», «Братерство». 1 
вторила йому вся планета. 
Все прогресивне людство 
землі.

і омсомольців Василівни. 
Беріг як символ своєї при
четності до історії Лешк- 

еського комсомолу, як нс- 
свідчсішя творця цієї істе
рії. Тому й зрозумілі ті по
чуття, з якими юні васіїлівці 
вдивлялись у пожовклі сто
рінки доку мента Тут же, на 
Ленінському уроці, ветеран 
комсомолу подарував цю 
дорогу його сершо і пам’яті 
реліквію районному музею 
комсомольської слави, що 
створюється в Онуфріївні

це можна було 
мати...»

...В КОЖНІЙ СПРАВІ ЛЕНІН З НАМИ

ровесникам, що 
чи інша діаграма, 
певної темп на 
виставку дібрати 
літературу.

Ще задовго до приїзду 
гостей (пропагандистів ра
йону, запрошених на занят
тя), у фойє Буднику куль
тури було багатолюдно. 
Слухачі гуртка, яким керує 
М. І. К.овтошок, пояснюва
ли своїм 
означає та 
цому для 
книжкову 
саме таку

Діаграми «Динаміка» зро 
стайня грошових надход
жень господарства», «Ви
робництво зерна в колгоспі 
імені Ілліча», графіки поде
кадних надоїв і зростання 
оплати праці протягом ос 
таппіх п'яти років, книжко
ві виставки «Сторінки ком
сомольської слави», «У ке
рівництві партії — сила 
комсомолу», «В боротьбі за 
комунізм міцніє юпісгь», «З 
іменем Леніна», «Славний 
шлях «Ленінського комсомо-

лу» заздалегідь настроюва
ли учасників Ленінською 
уроку па серйозну й цікаву 
розмову.

Забігаючи начаред, ска
жемо, що в Опуфріївсько лу 
районі цього року трохи 
відступили від правила про
води ги подібні заходи в ко
лективах з давніми хоро 
тими традиціями, в міцних 
комсомольських організа
ціях. Цього разу вирішили 
влаштувати відкритий Ле
нінський урок у звичайній, 
як ми кажемо, середній 
ко м со мольській орга ніза ці ї.

«...і тоді побачив Сава 
Заболотний (один з пер
ших комсомольців села), 
як шкіряться з темряви 
злі обличчя куркуль
ських синків. Злетіли над 
ним металеві прути. Не
притомніючи від болю. 
Заболотний іще встиг 
почути: «Оце тобі за

його для нас. Ілліч 
заключний фрагмент 
праці «Що такс Радянська 
влада?» В залі запанувала 
тиша. Мимоволі, в єдиному 
пориві всі учасники «Пекін
ського уроку, гості підвели
ся зі своїх місць і слухали 
промову стоячи. Така мить 
ідейного єднання кількох 
поколінь, глибоке усвідом
лення важливості ленін
ських слів, сказаних десят
ки років тому, переломлені 
через призму шістдесяти
літньої історії нашої дер
жави не забуваються.

Пам'ятатиметься кожно
му и комсомольський квиток 
І. Я- Луцепка. Крізь важкі 
роки відбудовного періоду 
далеких двадцятих років, 
лихоліття Великої Вітчизня
ної війни проніс його Іван 
Якович — один із перших

читав 
своєї

я 
в 

Радянській Армії в Узбе
кистані. Час тоді неспо
кійний був. Ми брали 
участь у розгромі трид- 
цятитисячної банди, яка 
перейшла на нашу тери
торію з-за кордону, до
помагали організовувати 
в кишлаках перші кол
госпи, захищали їх від 
нападу різних ворогів 
Радянської влади».

«З 1923 по 1930 рік 
перебував на службі

(Зі спогадів ветера
на комсомолу 10. О. 
Коваленка).

Схвилювала присутніх 
розповідь учасника Великої 
Вітчизняної війни Г. П. ІТо- 
стільпяка — людніш, па до
лю якої випали суворі ви
пробування. Після невдалої 
втечі з полону він попав до 
Освєпціма, згодом до Бу
хенвальда.

Пропагандистові, комсо
мольському активові, що

готував Ленінський урок, 
удалося за досить короткий 
час, протягом двох годин, 
показати віхи того шляху, 
що його пройшов за 60 ро
ків комсомол України. Ва
силівні зробили це через 
призму Історії комсомоль
ської організації свого села. 
На конкретних прикладах 
вони зуміли підкреслити, як 
живуть революційні, бонові, 
трудові традиції у справах 
теперішнього комсомолу 
республіки, області, району, 
села.

Під час Ленінського уро
ку його учасники заслухали 
два реферати — «Револю
цією і Леніним створений, у 
боях і трул.зх загартований, 
зростав 'і мужнів комсо
мол» і «Під керівництвом 
партії, з іменем Леніна — 
па передових рубежах бу
дівництва комунізму». Ці
каво, що обидва їх допов
нили своїми виступами слу
хачі. Якщо реферати II. Ро- 
женко і Г. Кравченко були 
побудовані відповідно до 
теми, переважно на фактах 
з історії комсомолу країни, 
республіки, області, то у 
своїх виступах оператор ма
шинного доїння Н. Ковален
ко і секрсіар шкільної ком
сомольської організації 
В. Руденко логічно допов
нили їх місцевими фактами.

«Коли тепер, через 
три десятиліття, згадуєш 
про те, що випало на до
лю мого покоління, на
віть не віриться, що «се

(З виступу ветера
на Великої Вітчизня
ної війни Г. П. ІІи- 
стільпяка).

«Ми за партією йдемо, в 
кожній справі Ленін з на
ми» — така тема Ленін
ського уроку ювілейного 
для комсомолу України ро
ку. Тому хочеться особливо 
відзначити вдалий почати 
і закінчений відкритого за
няття. Починалося вони, як 
ви пам'ятаєте, слуханням 
промови В. І. Леніна Що 
таке Радянська влада?»,- а 
закінчилось показом тио
фрагмента про роботу 
XVIII з’їзду ВЛКСМ. 1 це -S 
символічно. Адже саме на 
своему останньому фе^аі 
комсомол країни підсуку
вав зроблене за 60 років під 
керівництвом КПРС, визна
чав напрями своєї подаль
шої роботи, ті завдання, 
пад виконанням яких пра
цює сьогодні кожна комсо
мольська організація.

ххк

Відкритий Ленінський 
урок закінчився обговорен
ням. Пропагандисти району 
докладно проаналізували 
ного хід, відзначили успіхи ., 
і прорахунку Тут же йшла 
мова про підготовку 
проведення в травні /тС* 
ських уроків, присвячених 
60-річчю ЛКСМ України, в 
усіх комсомольських орга
нізаціях району.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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Щодня на редакційний 
стіл лягають десятки кон
вертів з поштовими штем- 

I пелями далеких та близь
ких районів нашої області. 
Звичайні аркуші, списані 

’ Поспішним почерком стар- 
Ішокласника і чіткими, 

впевненил\и рядками мо
лодого спеціаліста. Листи- 
роздуми, листи-поради, 
листи-тривоги і листи-ра- 
дощі наче розмаїті стру/л- 
ки одного невичерпного 

І джерела — нашого активу
Позаштатних кореспонден
тів живлять сторінки газе
ти, стимулюють її рубри- 
ки, спецвипуски тощо.

Відрадний той факт, що 
ЛИСІ 15 

ко
ми

наІ
 цьогорічний потік 

читачів до «Молодого 
мунара» порівняно з 
нулорічним потоком 
цей час збільшився на 1U6 
кореспонденцій. У рік 
60-річчя комсомолу Ук-

I раїни нам пишуть про спра
ви комсомольські учні і 

і студенти, робітники і кол- 
I госпники, діляться неза

бутніми спогадами ветера- 
Іни комсомолу, відкрива

ють сторінки героїчного 
літопису ЛКСМУ краєзнав
ці і червоні слідопити Кі- 
ровоградщини.

Сьогодні, святкуючи 
І День преси, ми з вдячніс

тю згадуємо всіх вас, на
ших найголовніших корес
пондентів, шановні допи
сувачі «молодого комуна
ра». Щире спасибі ми ка
жемо позаштатним акти- 

ж ^вістам газети плавильнико- 
й^ві Сзітлозодського завод}

Г чистих ллеталів серию 
І ТИШКУ, бібліотекареві Кі- 
I ровоградської дитячої біб

ліотеки імені А. Гайдара 
ІАнтоніні КОРІНЬ, учителе

ві середньої школи N° об 
Роману Миколайовичу 
ДАЙДАКУЛОВУ, секрета
реві комсо.мольської орі а- 
нізації механсскладально- 

Іго цеху № 2 заведу «Чер
вона зірка» Наталі ЛОМА- 
КІНіЙ, членам обласного 
літоб єднання з Новомир- 
городського району Ми
колі ПазлоЕИчу СУХОВУ і 

І Миколі Олександровичу
СТСЯНУ, працівникові об
кому комсомолу Віктору 
ОРЛУ, директорові облас
ного державного архіву 
Володимиру Сергійовичу 

Г^РАМАРЬгідУ, , пра
цівникові спортклубу «Зір
ка» Віктору ТВЕРДОСТУ- 
ПУ, інструкторові обласної 
ради товариства «Спартак» 
Георгію ДУБІВЦІ та бага
тьом, багатьом іншим.

Не минуло ще й Міся
ця, як на Кіровоградщині 
тисячоголосо відлунало 
традиційне обласне свято 
поезії. Цього року на сто
рінках нашої газети по
етичними доробками, при
свяченими молодому су
часникові, радянському 
сьогоденню, Міжнародно
му року дитини, звітували 
лодимир БАЗИЛЕВ- 
СЬКИИ, Євген ЖЕЛЕЗНЯ
КОВ, Георгій ШЕВЧЕНКО. 
Валерій ГОНЧАРЕНКО, 
Леонід НАРОДОВИЙ, Во
лодимир БУБИР (Кірово
град), Тамара ЖУРБА 
(с. Іванізка Долинського 
району), Анна БРАГІН-І

Сьогодні
День
преси

СЬКА (Ол ександрізський 
район), Володимир ЛАВ
РОВ, Вячеслав СОКУРЕН- 
КО (м, Світловодськ), Ко
стянтин ЛЕСЬЄВ (с. Соліу- 
тове Гайзоронського ра
йону), Анатолій КУЙБІДА 
(м. Знам’янка), Петро (НЕ
НЕЦЬКИЙ (Новоархангель- 
ський район), Анатолій 
КРИМСЬКИЙ (с. Володими
рівна Кіровоградського 
району).

Поезії, присвячені не
втомній праці хлібодара, 
натрудженим і мудрим 
рукам матері, ювілею 
комсомолу України, при
слали нам Людмила ПОП- 
ЧУК з Новомиргорода, 
Клавдія БАШЛИКОВА з 
Олександрії, Микола 30- 
ЛОТАРЕНКО з Устинів- 
ського району. З їхньою 
допомогою на сторінках 
«Молодого комунара» 
могли появитися «і ропа», 
«ГГяте колесо», «На по
етичній орбіті», «Квітне
вий гранослов »тещо.

Бойовий загін наших по
заштатних кореспондента 
завжди на передньом) 
краї сьогоднішнього дня. 
В його лавах твердо кро
кують, пильнуючи трудо
ві, ударні будні, комсо
мольські «прожекторис
ти» і народні контролери. 
Вже цього року з їхньою 
допомогою наша газета 
влаштувала близько деся
ти рейдів по 6удіг,'шьни>. 
майданчиках і підприєм
ствах сфери громадської с 
обслуговування, «за місто 
високої культури і зраз
кового громадського по
рядку» і т. д.

Навіть зеликі озера мі
ліють і пересихають, якщо 
їх перестають поповнюва
ти життєдайні струмки 
пульсуючих -джерел. Гак і 
наш молодіжний облесний 
часопис не може повно
кровно й глибокодонне 
існувати без животворно
го, нуртуючого джерела 
наших позаштатних нари- 
совців, фотокореспонден
тів, критиків, ' коментато
рів, поетів, прозаїків і всі« 
тих адресатів, які, пропи
тавши черговий номер 
«Молодого комунара», бе
руться за ручку, щоб від
гукнутись на той чи інший 
матеріал, щоб підказати, 
нам нову тему, адресу 
або ж просто поділитися 
своїми роздумами про 
надруковане.

Всіх вас, дорогі наші 
автори, від щирого серця 
вітаємо з Днем преси, яг 
•німо вам творчого Злету в 
трудових буднях, міцною 
здоров’я, особистого щас
тя, сонячного довголіття. 
Сподіваємося, що й надалі 
мережа позаштатних ко
респондентів «Молодого 
комунара» розширятиме
ться, поповнюючись нозії- 
ми імепами, а відповідно й 
сторінки газети зарясніють 
актуальними, талановити
ми кореспонденціями, ре
портажами, нарисами, фо
тознімками, поезіями.

Отже, пишіть, творіть, 
дерзайте! Хай ваші пера 
набудуть форми добра і 
правди, а твори — змісту 
нашої прекрасної радян
ської доби.

МЇСЬК-
У країниКомпартії 

Кошелєва. 
доповіддю 

виступив
на збо- 

голова 
відділен-

УРОЧИСТІ
Вчора в приміщенні Кі

ровоградського україн
ського музично-драматич
ного театру імені М. Л. 
Кропивницького відбулись 
урочисті збори, присвяче
ні Дню преси і Дню радіо. 
Збори відкрила секретар 
Кіровоградського 
кому 
А. А.

З 
рах 
бюро обласного 
нч Спілки журналістів Ук
раїнської РСР, редактор 
газети «Кіровоградська 
правда» Ю. Д. Моторний.

Потім почергово за три
буною займали місце по
заштатні кореспонденти, 
активісти газет і радіо 
столяр-модельник заводу 
«Червона зірка» А. В. Пор- 
куян, електрозварник за
воду «Укрремтресту» В. М. 
Шаповалов, партгрупорг 
будівельного управління

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ
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ПУХНАСТІ
ВИХОВАНЦІ

ДЕБЮТ «МК»

СМІХОМ І невідомих, 
їм салютують 
Шахти і домни. 
Мир і звитягу 
Завтра пророчить. 
Землю'крилатою 
Бачити хочу, 
Крильну промінистим 
Сміхом дитини... 
Хочу, щоб вмерли 
Голод і війни!

Олександра ЄРЕМЕНКО 
с. Войнізтіа,
Олександрійський район

Молодий кореспондент з Петрівської районної 
хазети «Трудова слава» Сергій Андрусенко не мо
же похвалитись багаторічним стажем газетяр
ської діяльності, але в його творчому доробку є 
роботи, яким може позаздрити досвідчений май
стер. Фотооб’єктив Сергія має «зірке око», що 
підмічає красу й велич людини праці, мальовничі 
куточки рідної природи...

Звичайно, праця фотокореспондента не тільки 
копітка, а й вельми неспокійна. Адже без його 
фотознімків не з’являєіься жоден номер газети. 
Отож, т.ін завжди на передньому краї журналіст
ських буднів.

Знімки Сергія Аидрусенка з’являються і на сто
рінках обласної молодіжної газети «Молодий ко
мунар». Паш позаштатний петрівський фотоко
респондент може знаходити цікаві, рідкісні кадри, 
своєрідні композиції. Образно кажучи, у Сергія 
думаючий фотооб’єктив. А це вже свідчить про 
майстерність молодого газетяря.

Тож зичимо йому нових творчих успіхів і твор
чою неспокою!

На знімку: Сергій АНДРУСЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

Ніші Федір Тимофніович 
Чернов — вихователь Нов- 
городківської середньої 
школи № 1. До війни він 
працював учителем. Та до
велось прощатись зі свої
ми учнями. Короткочасне 
навчання в школі офіце
рів і молодший лейтенант 
Чернов потрапляє в діючу 
армію.

...Ліси смолешцшш. 
Шість розвідників, яких 
очолював Федір Чернов, 
вирушили па завдання — 
здобути «язика?. Пере
йшли лінію фронту майже 
непомітно. В тилу ворога, 
в одному із сіл натрапили 
на гітлерівців, які після 
«трудового? дня збиралися 
відпочивати. Розвідники 
схопили вартового і понес 
ли до свого переднього 
краю...

XXX

дитини
Хочу, щоб мати 
Світло жила,
Там, у В’єтнамі, 
Щастям цвіла.
Вам зеленіти, 
Срібні березки. 
Знаємо війни... 
Снять обеліски. 
Снять про відомих

ЗБОРИ
№ 1 тресту «Кіровоград- 
міськбуд» П. С. Смирнова.

Бурхливими оплесками 
зустріли учасники зборів 
пропозицію направити лі
тального листа на адресу 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
СРСР, Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. і. Бреж
нєва і вітального листа на 
адресу ЦК Компартії Ук
раїни, Президії Верховної 
Ради УРСР та Ради Мі
ністрів республіки. Тексти 
листів зачитали голова 
обласного комітету по те
лебаченню і радіомовлен
ню І. М. Венжик та секре
тар парткому заводу ра- 
діовиробіа М. П. Жаліс.

Після урочистої части
ни учасники зборів поди
вилися вистзру у поста
новці артистів театру іме
ні М. Л. Кропивницького.

J СЕРЦЯХ

З радістю сприйняли 
учні нашої школи звістку 
про те, що Центральний 
Комітет КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР присудили 
Генеральному секретареві 
ЦК КПРС, Голові Президії 
Верховної Ради СРСР то
варишеві Леоніду Іллічу 
Брежнєву Ленінську пре-

А. КАТРЕНКО.

Нещодавио « кірово
градському обласному бу
динку вчителя відбулося 
чергове засідання місько
го учнівського товариства 
«Глобус». Юні географи 
шкіл Ленінською й Кіров- 
ського районів обласною 
центру зустрілися з кан
дидатом геолого-мінера- 
логічних наук В. Г. Рутке- 
вичсм. Вчений розповів 
про природні ресурси рід
ного краю — Кіровоград- 
щини, їх бережливе і ра
ціональне використання.

Новопразька десяти
річка Олександрійською 
району зайняла перше 
місце в обласному зма 
ганні юних кролеводів. 

хххКролівництвом у нашій школі займаються більше двадцяти років. У школі є своя кроле ферма, де іоііати вирощують пухнастих, ведуть спостереження, набувають практичних навиків годівлі 1 догляду за ними.Охоче доглядають діти за пухнастими біло сніжними і сіренькими клубочками. Біля них цікаво 1 наймолодшим школярам, і старшокласникам.Для багатьох школярів кролівниціво давно знайоме Бо вони за її-
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ВІДГУК

' З ОСТАННЬОЇ 
ПОШТИ 
РЕДАКЦІЇ

ГОЩЇЬ
І ДОВіР’Я

мію за книги «Мала зел-, 
ля», «Відродження» і «Ці 
лина».

Гордістю і довір’ям 
пройнялися наші серця де 
товариша Л. І. Брежнєва, 
якого знову обрано Голо
вою Президії Верховної 
Ради СРСР.

Хочеться сказати спаси
бі Леоніду Іллічу за ге, 
що він невтомно бореться 
за мир, за дальший роз
квіт багатонаціональної 
Країни Рад.

Раїса АБРАМОВА, 
учениця 8 класу Кам- 
бурліївської серед
ньої школи О.чуфріїв- 
ського району.

аядгдпіЖґиитпз

Президсіїї товарне^., 
«ілобус» середньої U1KO.ii. 
Лз ЗО восьмикласниця ?. 
лептина Баркова висіи 
ла реферат «Надра Кіроьо- 
ірадщини», який неда»... 
удостоєний Диплома «- 
ступеня на Всесоюзній нь 
уковій конференції юнії, 
географів у Києві.

Після цьшо перед іон 
ми географами висіупн. 
ансамбль бальних танці. 
«Конвалія» обласного Б) 
димку вчителя.

Р. ДАЙДАКУЛОВ. 
керівник учнівського 
міського наукового 
тозариства «ілобус». 
дійсний член геогра 
(річного товариства 
СРСР.

м. Кіровоград.

ЧИТАЧ РОЗПОВІДАЄ

...Білорусія. Старішії, 
лейтенант Чернов зі свосіи 
групою знову йшов на бо 
нове завдання, і раитом у 
лісі зустрілися з німець
кою РОЗВІДКОЮ. Хто — ко
го? В хід пішли ножі, при 
клади. Змішались людські 
тіла. Рукопашну виграші, 
радянські розвідники. Тієї 
ж ночі, виконавши завдай 
пя, повернулись до штабі • 

Прибалтика. Кенігсбсрі... 
Після тяжких боїв, час 

тина, в якій служив капі 
іан Чернов, була відправне 
на в Таллін для докомплек- 
тації, а потім передана у 
резерв фронту. Там і зу
стрів Федір ТпмофіііовіРі 
день Перемоги...

Пдс він сьогодпі на урок 
мужності. 1 веде розмову з 
майбутніми воїнами. Про 
пильність 1 відвагу, про 
виховання сили волі, про 
Фізичний гарт.

Л. ЛЕСНЯК,
Новгородківський 
район.

маються ним вдома. Па ї талка Радченко, примі І ром, торік виростила 9С І кролів, Павло Дайм — 80, Олег Гетьманець — Я 70, Сашко Ворона—0 < |Кролеферма — то ;щ Я й своєрідна біологічна І лабораторія, в якій учн> І практично закріплюють 1 набуті знання з біології та зоології. Під перів Я пицівом О. С. Смаже 1 люк, вчительки біології. І семикласники досліджу. І ють, як впливає на мо | лочпість кролематок білковий корм і зелена і маса.Нинішнього року ь І школі вирішили розі 11 и І рити кролеферму до 500 1 кролів. За рахунок кол • госпу ------дується нове ця, вже клітки.
незабаром нобу примі щем закуплен'

КОЗІЦИНА, 
біології Но-

Р.
вчителька 
вопразькоі десятиріч- 
ки Олександрійського Я 
району. ; і
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ФУТБОЛ ДО ОТЧОЇ СЛАЕ И

ЧЕМНИМИ ЯЙШГШ
ПЕРЕШ

г
ГОВОРИТЬ КІРОВОГРАД

1ТПАГА ____ _ =ВАГ А, — каже звукооператор 
*9 * Олександр Кравчук, — виходимо 
в ефір»;. На якусь мить студію випов
ню« глибока, незвична тиша. Б таку 
хвилину навіть шелест звичайного ар
куша паперу видасться громоподіб
ним. Напружене чекання. Включена... 
мікрофони. І ось лунас рівний, спокій
ний голос диктора Кіровоградського 
обласного радіо Володимира Момота:

— Доброго ранку. Говорить Кіро
воград... '

і відразу затишне приміщення студії 
ВИПОВНЮЄТЬСЯ СВІТЛИМИ хвилями музи
ки, гуло/л тракторів, голосами учасни
ків передачі. Ні, все — музику, г/л 
тракторів, голоси людей, — записано 
на плівку. Але Володимирові Момоту, 

. як справжньому акторові, треба вжи
тися в ці образи, в атмосферу переда
чі, щоб задушевно розповісти багато
тисячній аудиторії радіослухачів про 
молодого механізатора чи про вихова
тельку дитячого садка, про літню ма
тір чи зоесім юну артистку дитячої Ху
дожньої самодіяльності.

Різні долі. Різні й передачі. І до 
кожної з них В. Момот готується як до 
своєї першої. «Нічого дивного, — мо
вить він, — адже текст потрібно не 
прочитати, а начитати. Тобто кожного 
разу віднайти свою, правильну подачу 
матеріалу, потрібні інтонації, нюанси 
тощо. А це не престо...»

Людей, які щодня готують для нас 
радіопередачі, ми не бачимо. Вислов
лю!

можна сказати: «вони «за кадром». 
Тож згадаю,-,о про них, почувши з ре
продуктора таке звичне й просте: «Го
ворить Кіровоград».

На знімну: звукооператор О. Кравчук 
і диктор В. Момст Еедуть чергову ра
діопередачу.

Фото В. ГРИБА.

U травин 1949 року
• талія Андрійчспко. В ролі 
Олеся — Віктор Жиганов.

У фільмі також'знімали
ся Віктор Павлов, Любов 
Реймер, Іван Савкіи та ін.

Командн другого сшело- 
1'У зіграли вісім турів, але 
вже на цьому відрізку фут
больного марафону в дру-

і ій українській зоні чіїко 
визначилися групи лідерів, 
середняків і аутсайдерів. Цс 
видно з ’турнірної таблиці’-

І М О
«Кривбас» 8 13—5 - 13
♦Колос» 11. 8 12-4 13
«Буковина» 8 10—2 12
«Суднобудівник» 8 9-4 12
«Кристал» 8 7—4 11
СКА Л. 8 9-6 10
€КА К. 8 5—2 10
«Ториедо» 8 8-J3 J0«Автомобіліст»
«Поділля»

8 4-4
11—9

«Авангард» 8 9-8
«Зірка» 8 7—6
♦Оксан» 8 6-6
«Спартзк» 8 7—8
«Фрунзсисць» 8 8—12
«Новатор» 8 13-Ю
♦Атлантика» 8 4-Ю
«Говерла» 8 3-5
«Дніпро» 8 5—7
«Колос» П. 8 3—7
«Шахтар» § 8-13«Десна» $ 3—7
«Локомотив» 8 6—10
«Металург» 8 6—14

9
'•8

8
8
8
8
7
6
6
6
6
6
5
4
і

Кіровоградська « Зірка» в 
останньому матчі па своєму 
стадіоні з мінімальним ра
хунком — 1:0 — перемогла 
♦ Говерлу» з Ужгорода. 
М’яч па 85-й хвилині забив 
Володимир Богдапов.

А ось результати піших 
матчів: «Новатор» — «Тор
педо» — 5:0, «Шахтар» — 
«Авангард» — 1:1, єСпар- 
іак» — «Автомобіліст» — 
1:0, «Локомотив» — «Суд
нобудівник» — 0’1, «Колос» 
(Полтава) — «Металург»— 
1:0, «Фрупзенснь» — «Ко
лос» (Нікополь) — 1:0, CM 
(Київ) — «Буковина»—10. 
«Десна» — «Поділля» 
1:1, «Оксан» — «Кривбас» 
— 1:1, «Дніпро» — СКА 
(Львів) — 0:0.

ІІнві на чемпіонаті — пе
рерва, викликана проведен
ням зональних змагань у за
лік VH Спартакіади УРСР. 
Всі команди республіки (в 
цьому турнірі братимуть 
участь’ двадцять сім колек
тивів) розподілені па шість 
зон. До складу третьої вхо
дять збірні Кіровоградської, 
Одеської, ^Херсонської, Він
ницької областей і друга 
команда Києва. Поєдинки 
триватимуть з 5-го по 10-е 
травня у Кіровограді.

Сьогодні на стадіопі 
«Зірка» буде піднято пра
пор цих змагань. Після уро
чистого відкриття о 16-й го
дині па поле вийдуть коман
ди Херсонщини й Одещини. 
Потім — поєдинок футбо
лістів Кіровоградщинп і 
Вінниччини. Він почнеться о 
18-й годині.

«Молодой коммунар» • 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

ВК 30360.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша 
адреса

Обсяг 0,5 друк, я pit.

В області 
фестиваль 
присвячений 34-річчю Пе
ремоги радянського на
роду над фашистськими 
загарбниками. В ці дні 
глядачі матимуть змогу 
знову зустрітися з героя
ми иіноевопеї «Визволен
ня», фільмів «Солдати 
свободи!, «В бій ідуть ли
ше «старики» та інших 
стрічок.

«ХЛІБ МОГО 
ДИТИНСТВА»

На екрани виходять і 
нові фільми. Діги і війна... 
Що може бути найбільш 
трагічшіМ і неприродним, 
ніж поєднання цих двох 
понять? Па XI Всесоюзно
му кінофестивалі приз 
жюрі одержав поний 
фільм Одеської кіностудії 
«Хліб мого дитинства». 
На VI республіканському 
кінофестивалі дитячих та 
юнацьких фільмів, присвя
ченому 60-річчю ВЛКСМ, 
який проводився в Кірово
граді, ця кінострічка теж 
удостоєна головного призу.

Фільм поставив режисер 
Ярослав Лупій за сцена
рієм Василя Решетвікоьл.

проходить 
кінофільмів, «СУМКА

ІНКАСАТОРА»
...Уночі трапилася тра

гічна подія: в машині ін
касаторів, які везли до 
банку виручку аеропоріу, 
виникла пожежа. Всі троє 
загинули.

Що цс? Випадковість чи 
злочин? Куди поділися 
гроші? Хто злочинець? Ба
гато питань і сумнівів ви
кликала у новій лсііфіль- 
мівській стрічці «Сумка 
інкасатора» ця дивна при
года. •«

Про нелегку і складну, 
роботу слідчих, про ЇХ 
взаємини розповідає , цей 
фільм, який поставив ре
жисер Август Болтрутай- 
тіс за сценарієм Юлія І1Ї- 
коліиа. . . .

«ПЕРЕКУПКА І ПОЕТ»
У журналі «Молода 

гвардія» була опублікова
на повість білоруського 
письменника Івана ІІІа’.ія- 
кіна «Перекупка і пое:», 
яка одразу ж привернула 
увагу читачів своєрідним 
вирішенням воєнної темп, 
психологічно 
слідженням 
людей, які ... ........ .
критичній ситуації в роки' 
суворого випробування.

Па кіностудії «Мос
фильм» режисер Самсой 
Самсонов поставив кіно
фільм, які й так і називає
ться «Перекупка і поег». 
Сценарій написав Іван 
ШаМякіп.

Цікавий і суперечливий 
образ Ольги створила Ііа-

точним до
ха рактер: в 

опинялися v

«ЗДАЄТЬСЯ 
КВАРТИРА
З ДИТИНОЮ;)

У фільмі знімались Ге
оргій Бурков, Дона гас Ба-, 
ніошс, Олена ІІаумкіча, 
Бітауіас Тамкус, Наталія 
Фатеева та інші.

Кого з батьків, які зби
раються надовго поїхати з 
/:ому, не хвилює питания: 
«З ким залишити дитину?» 
А якого підлітка не при
ваблю;.: можливість, хоча б 
на деякий час стати само
стійними?

Саме така ситуація і 
стала сюжетом кольорової 
ліричної комедії «М.іс- 
фільму»,яка називається 
«Здається квартира з ди
тиною».

Постарив картину ре
жисер Віктор Крючков за 
сценарієм Едуарла Акопо
ва. А прекрасний комедій
ний. дует склали моделі 
актори Олена Фетисенко 
Сашко Копов.

С. ІЛГіЯШЕНКО, 
редактор управління 
нінофіиації облвикон
кому.

і

Напередодні 
моги u школах 
булося багато ______ „__
ходів, спрямованих на під- ГЛґАПІ/і. . /С___ • _ " •

Дня Пере- 
області від- 
цікавих за

готовку майбутніх воїнів. 
Сотні юнармійських під
розділів взяли участь у 
походах місцями револю
ційної, бойової і трудоеої 
слави радянського народу, 
організували тематичні ве- 
чори-зустрічі з ветеранами 
Великої Вітчизняної війни, 
зібрали нові документи 
для музеїв і кімнат бойо
вої слави. Старшокласники 
взяли участь у військово- 
спортивних змаганнях, ес
тафетах, тактичних іграх 
на місцевості.

Найбільш масовими ста
ли традиційні змагання 
учнів 9 — 10 класів за про
грамою початкової вій
ськової й фізичної підго
товки. Вони проходили в 
чотири етапи: перший — 
у середніх загальноосвіт
ніх школах, другий — у 
районах і містах, третій — 
у зонах, а четвертий від
бувся в місті Кіровограді 
за участю дев’яти крайніх 
команд області. Протягом 
квітня в змаганнях зі стро
йової і вогневої підготовки, 
цивільної оборони, підго-

тонни санітарних дружин 
і багатоборства ГПО взяло 
участь близько 19 тисяч 
старшокласників (серед 
них — 6400 юнаків).

На фінальних, обласних 
змаганнях с індивідуально
му загіку з окремих видів 
програми найкращих ре
зультатів ----- ---
стройової ______ —
Віктор ■ Азанов і Микола 

Хоменко (с. Аджа.мка Кіро
воградського району); з 
вогневої підготовки — Те
тяна Гопа і Ігзр.Пашолок 
(с. Капітанівна Новомирго- 
родського району), які ви
били по 48 очок-з 50 мож
ливих; з цивільної оборо
ни — Сергій Забродний, 
Алла Іеащенко (селище 
Нова Прага). Тамара Ру
денко (с. Витязівка Бобри- 
нецького району).

Кращі особисті результа
ти з усіх видів змагань се
ред юнаків показали Вік
тор Азанов — 392 очка. 
Микола Хоменко — 374 
(обидва з Кіроєоі радсьно- 
го району), Анатолій Арен- 
дар (Олександрійський ра
йон) — 374. У дівчат пере
могу здобули Тетяна Луць- 
но (Олександрійський ра
йон) — 402 очна, Алла Гзр- 
Д'йчун (Знам’янський ра
йон) — 388, Тамара Руддн- 
ко (Бобринецький район) 
— 377.

У командному заліку пе
реміг 10 «А» клас Аджар
ської середньої школи Кі
ровоградського району 
(3534 очка). На другому 
місці — 10-й клас Ново- 
празької середньої школи 
Олександрійського району 
(3494), на третьому—Ю «Б.» 
Витязівської середньої 
школи Бобринецьного ра
йону (3382). Команди до 
змагань готували військові 
керівники названих шніл, 
Офіцери запасу Г. А. Бліж- 
нінов, А. д. Очновський, 
В. М. Карашевич.

домоглися: зі 
підготовки —

П. ВАНЯШИН, 
інспектор шкіл облвно.

відділ листів і масової роботи, відділ 
ХТГ?„НДИ.”• 2'45'36: відповідальний 
9<лкїк7ар' Н НДІЛ учнівської молоді — 
4-4Б-87; ВІДДІЛ комсомольського життя 
відділ військово-патріотичного ВИХО- 
вання та спорту - 2-45-35; фотолабо- 

вул. ЛуначарсЬКОГО, 36. §03.53” 2а6б3! нічна редакція -

316050, МСП.
м. Кіровоград,

Індекс 61107,

6 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 

Я.00 — «»Час». 6.40—Гім
настика для дітей, 9.05.=- 
Концерт академічного хо
ру російської пісііі ЦТ І 
ВР. 9.30 — «Будильник». 
10.00 — «Служу Радян
ському Союзу!» 11 00 — 
Худ' фільм «Чйрівца лам- 
на Аладдіна». 12..'Ї0 —
«Сільська година». 13.30 
— «Музичний кіоск». 
1-1.00 ■— О. Твардовськин.

• «Василь Тьоркін»..Фільм- 
висгава. 15.50 — Док. те
лефільм «Слово про кир
гизьку жінку». 16.15 
Концерт. 16.25 — «Клуб 
кіпдпрдрроїксіі»’ 17.25 — 
«Молоді артисти С« іету». 
Н. Семлзрровл. іи.00 —- 
* Міжнародна паиопа.ма». 
18.45 — Мультфільми.
19.25 — «За вашими лис
тами» Музична програ
ми. 20.10 — Короткомет
ражні ххдожні телефіль
ми. 21.00 — «Час». 2135 
— Худ. фільм. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.00 — Новини. 10.20 — 
«Рідні наспіви». 10 55 — 
«Село і люди». 11.40 — 
Г. Квітка-Основ'яненко.-..

«Сватання на Гончарівні»^ 
13.40 — «Автомобіль- ге" 
14.25 — Худ. фільм для 
дігей/ 15.45—«Слава сол
датська». 16 45—«Неділь
ний сувенір». 17.15 — 
«Доброго вам .здоров’я». 
17.45 — «Сонячні * клар
нети.» 19.00 — «Актуаль
на камера». 19 20—«Мис- 
тецтло — нараду». 20.40 
— 'На добраніч діти!» 
21.00 — «Час». 21.35 — 
Симфонічний концерт з 
творів 17. 1. Чайновською. 
По .закінченні — новини.

ОГОЛОШЕННЯ
Редакції газети «Мо

лодий комунар» термі
ново потрібен па постій
ну побогу кур’< р.

Згортатися на адресу: 
м. Кіровоград, пул. Лу- 
начярського, 36.

ОГОЛОШЕННЯ
Редакції газети * Мо

лодий комунар» терм^ч 
ново потрібна па постій«! 
ну іюботу технічний сек
ретар.

Звертатися па адресу: 
м. Кіровоград, пул. Лу- 
начарського. .36.

ПОГОДА
Сьогодні вдень н облас

ті і місті Кіровограді не-. 
редбачаегься мінлива 
хмарність, у другій поло
вині Д!!П —МІСЦЯМИ ИО- 
рсткочр.спий дощ. гроза. 
Вітер південно-західний. 
9—12 метрів па секунду. 
Температура повітря по 
області 20—25, по місту . 
21—23 градуси тепла.

6 і 7 травня — мінлива 
хмарність, місцями ко
роткочасний дощ, грона. 
Ті: те 11 півден н о-.ча а і д ни й, 
7—12 метрів па секунду. 
Температура повітря вно
чі 5—10. удень 15 — 20 
градусів тепла.

(Наступний номер rajiw- 
ти_ «Молодий комунар» 
вийде 9 травня).

Редактор і 
М. УСПАЛЕНКО. >

Загублений атестат про 
середню освіту N1 977553, 
виданий дирекцією се
редньої ніколи № 27 м. Кі
ровограда на ім'я Понр- 
марені.а Володимира Ми
хайловича 
1970 року. 
Дійсним.
Зпм. 57.

26 червня 
вважати ие-

. і

Друкарня Імені Г, М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обному 

Компартії України.
м. Кіровоград, вуя, Глінии, 2.

Зам. № 226. Ти рази 56 500.
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