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Широко розгорнувши со
ціалістичне змагання за до
строкове виконання рішень 
XXVI з’їзду КПРС, завдань 
першого року одинадцятої 
п’ятирічки, колективи про
мислових підприємств міст 
Кіровограда, Світловодська 
і Олександрії достроково, 
29 квітня 1981 року, вико
нали план чотирьох місяців 
но обсягу реалізації промис
лової продукції. Кірово
градський завод тракторних 
гідроагрегатів випустив ти
сячну трансмісію.

сурми 
піонерські

НАПЕРЕДОДНІ ПЕР- 
ШОТРАВНЕВОГО СВЯ
ТА В ОБЛАСНОМУ ПА
ЛАЦІ ПІОНЕРІВ І ШКО
ЛЯРІВ ВІДБУЛИСЯ ЗБО
РИ ПІОНЕРСЬКОГО АК
ТИВУ.

260 юних ленінців з 
усіх районів області зі
бралися, щоб підбити під
сумки ударних піонерсь
ких справ, зроблених на 
маршрутах ’ Всесоюзного 
маршу «Піонери всієї 
країни справі Леніна вір
ні». А ще учасники зборів 
обрали делегатів на VIII 
Всесоюзний зліт піонерів, 
який почнеться в Москві 
16 травня нинішнього ро
ку.

У роботі зборів узяли 
участь і виступили па ньо
му секретар обкому 
ЛКСМ України Л. Дро
тянко, секретар — завіду
юча відділом учнівської 
молоді Знам’япського 
міськкому комсомолу 
Т. Кравцуя, представни
ки піонерських дружин 
шкіл Кіровоградського, 
Новоукраїнського, Ново- 
миргородського, Ульянов
ського, Новоархапгельсь- 
кого та інших районів.

Делегатами VIII Всесо
юзного зльоту піонерів 
учасники зборів одного
лосно обрали Валерія Мп- 
роиовича (середня школа 

мі Кіровограда), 
Войинлови’і

№ 19
Вікторію ...... ...... ........
(Олександрійська середня 
школа № 2), Світлану Ти
щенко (Новоукраїнська 
восьмирічка № 2).

св я том Р У З І!
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОГО ОБКОМУ АКСМУ
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крашу, 
в свій
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ЄДИНО 
вірний 
шлях! ■'

У перших рядах святко
вої колони колективу До- 
линського цукрового заво
ду йтимуть комсомольці 
цехіз контрольно-вимірю
вальних приладів та авто
матики, сокоочисного й 
механічного. Вони виборо
ли це право у нелегкому 
суперництві.

Завершивши першими 
на заводі минулу п’ятиріч
ку, вони зробили хороший 
заділ на нинішню. Актив
ні пошуки резервів підви
щення продуктивності
праці, боротьба за еконо
мію та бережливість до
помагають їм і тепер 
удержувати зазойозану 
позицію правофлангових.

У дні роботи з'їзду 
спілчани цих трьох цехіз 
на підтримку миролюб-

У полі стрічатимуть 
Першотравень молоді бу- 
ряководи Доброзеличків- 
ського 
ж бо: 
годує.

187 гектаріз 
буряків має на своєму ра
хунку комсомольсько-мо
лодіжна ланка В. Фіщенка 
з колгоспу «Дружба». По 
півтори — дві норми вико
нували щозміни члени ме
ханізованої Б. Литвинок, 
Ю. Мазур, Г. Тишко. Ста
ралися всі. І як результат 
— ланка вже 
сівбу цукристих, 
новий день вони допома
гатимуть своїм 
кам.

42 гектари бурякового

КЛУБ «ДИСКО-60
зів. У цьому велика заслу
га звукооператора В. Іль- 
ченка, техніка по світло- 
оформлеглно Б. Безпечно
го, ведучої В. Слети. Про
грами мають успіх у; мо
лоді міста і сіл району, 
куди часто виїжджає 
к отек а.

Підтримуючи почин 
родових колективів 
ласті — зробити свій 
сомольськин внесок 
Фонд миру, члени ради 
клубу «’Диско-60./ не 
тільки розширили музичні 
програми. г-ІД.............. .
не місце .......
ротьби за мир

Тепер молодь м. Олек
сандрії і уявити не може 
дозвілля без СВОГО клубу 
«Диско-60», голова радії 
якого Василі, Тяглий 
Створений два роки тому 
па честь 60-річчя комсо
молу, клуб швидко за
воював популярність і 
став тепер просто-таки не
обхідним для юнаків і дів. 
чат міста. Він задовольняє 
їхні духовні запити й щ. 
терсс до історії музики 
сучасних мелодій, попов
нює знания і виховує, вц. 
сокі естетичні смаки.

Змістовністю відзнача
лися музично-пізнавальні 
програми Клубу-про гвоч- 
чіеть майстра російської 
пісні Л. Утьосова, амери
канського снівака-ревочю- 
ціопера Діна Ріда, тан
цювально-розважальні ве
чори. Цікаво, що жодна 
програма в .клубі ііе пов
торюється більше двох ра-

них ініціатив рідної пар
тії зирішили всі зароблені 
від надпланового випуску 
продукції гроші перераху
вати до Фонду миру. Ни
ні перевиконання змінних 
норм виробітку стало 
нормою для всіх комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів цехів.

За два місяці до Фонду 
миру від передових до- 
линських цукровиків на
дійшло понад 150 карбо- 
ванціз. До Дня Перемоги 
вони планують довести 
цей рахунок до 200 кароо- 
занціз.

поля зобов’язалися засія
ти першого і другого 
тразня механізатори ком
сомольсько - молодіжної 
ланки колгоспу імені 
Ульянова.

Обидва колектизи під
готували Першотранню не 
тільки трудозі дарунки. 
Напередодні вони одними 
з перших серед комсо
мольсько-молодіжних ра
йону перерахували до 
Фонду миру пс кілька 
сотень карбованців.

Ю. ГРАДАНОВИЧ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій райкому

ЛКСМУ.
Добровеличкізський 

район.

• - — • •»• ці н і в в і и в і ї а ч 
не місіте в ЦИХ темі бо
ротьби за мир і ДРУ>кбУ 
між народами, а н пеРе" 
рахували всю свою квіт
неву зарплату до Фонду 
миру. Олександрінаг вирі
шили й надалі не. закри
вати свого рахунку, а що
місяця пбцовиїрватії пою.

Н. МИКОЛАЄНКО.



ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ
Слово честі, цім шко

лі у селі Красносіллі 
Олександрійського ра
йону позаздрив би не 
один обласний центр.

«Бачите, в чому річ, 
— пояснив директор 
В. М. Сироїжко, — 
колгосп для вас ніколи 
не шкодував коштів. Уся 
оця споруда обійшлася 
йому в 650 тисяч карбо
ванців. До речі, при 
школі є гуртожиток го
тельного типу, де меш
кає 26 учнів із сусідньо
го еела Гутниці. Живуть 
вони по двоє в кімнаті. 
Тричі на день харчую
ться за рахунок колгос
пу»...

Світла двоповерхова 
споруда стоїть на тери
торії, розграфленій чіт
кими квадратами квітпи-

віз слова з відомої віспі 
— «молодим кругом у 
нас дорога». Наприклад, 
сьогодні на керівних по
садах у господарстві 
здебільшого молоді лю
ди. Такі, як комсомоль
ці завідуючий птахофаб
рикою Анатолій Бойчук, 
економіст по праці Ніна 
Сопільпяк, учорашній 
випускник вузу головинії 
інженер колгоспу Воло
димир Смалиус, молодий 
комуніст, бригадир лан
ки по заготівлі кормів 
А. О. Абдулазізов та ба
гато інших. До речі, про 
птахофабрику. ІІа ній 
працюють усі молоді. І 
їм є чим похвалитися. 
План виробництва яєць 
на перший квартал цього 
року вони виконали на 
107 процентів. Ми дові
ряємо молодим. І віри
мо в лих.

Молодий депутат Ната
ля РОГОЖИНА:

— Ми, народні обранці, 
маємо передусім довес
ти на робочому місці, що 
довір’я сеоїх виборців 
еиконасмо чесно, добро
совісно. Твоя життєва по
зиція активна пише тоді, 
коли від слів переходиш 
до діла.

асфальтними 
стрічками алей. У кож
ному вікні, з-поміж бар
вистих штор усміхаю
ться різноцвіттям кім
натні квіти...

ДІАЛОГ ПЕРШИЙ
Секретар партійної 

організації ордена Тру
дового Червоного Пра
пора колгоспу «Росія» 
В. 11, Брасе люк, у мину
лому комсомольс ь к п й 
працівник, старався 
ворити не 
сьогоднішнє 
ля, скільки 
трашпє.

— У нас

го-
тількн про

Краспошл- 
про зав-

ж,—

Пст- 
ле-

багато вже 
зроблено, але ще більше 
нам треба зробити, — 
сказав він, — адже су
часне село — це велике, 
багатогалузеве підпри
ємство. А воно не може 
існувати без перспекти
ви..

— 1 в чому ж полягає 
ваша перспектива?

— Точніше, в кому. В 
людях. 1, звичайно 
у молоді.

— Володимире 
ровичу, ваше село
жить на трасі, близько 
до районного центру. Чи 
молоді односельчани не 
залишають Красносілля, 
виїжджаючи з нього?

— Є й такі випадки. 
Але за останні роки 
виїзд молоді із села різ
но скоротився. Скажімо, 
торік майже половина 
випускників нашої шко
ли пішла 
колгосп.
тепер до 
жають на 
бітники різних професій. 
Уже цього року Красно- 
сілля поповнилось п’ять
ма молодими сім’ями, що 
вирішили оселитися са
ме в нашому селі.

— 1 з чим же пов’яза
на ця міграція?

— А ми взяли за

працювати в
Більше- того, 
пас приїжд- 
мешкапия ро-

Більше воловини 
педагогічного колекти
ву -в цій школі — моло
ді вчителі. Лише мину
лого року сюди прибуло 
шість випускників пед
інституту. І всім їм тут 
подобається, і ніхто з 
них не плекає «заповіт
ної» мрії відпрацювати 
три роки і гайнути пода
лі від учительської СІЛЬ
СЬКОЇ романтики.

Звичайно, працювати 
в такій школі приємно. І 
тому яро неї, своїх ко
лег із захопленням роз
повідав зовсім молодий 
заступник директора по 
навчально-виховній 
боті М. М. Фащііі.

У школі зовсім немає 
невстнгаючнх. Половина 
учнів — відмінники та 
ударники навчання. З 
ініціативи вчителів ство
рено експериментальний 
нульовий клас. Його від
відують майбутні першо
класники. Тут є всі умо
ви, щоб прищеплювані 
майбутнім учням лю
бов до книжки, до нав
чання.

Цього року в школі 
появилась іще одна но
винка — кімната право
вих знань. Вона щойно 
почала діяти. Керує нею 
(знову ;к таки молодий 
педагог) учитель історії 
та суспільствознавства 
Л. І. Рула.

З порога десятирічки 
започатковують свою са
мостійну дорогу в життя 
майбутні механізатори і 
агрономи, інженери і 
вчителі. Всі ті, кому 
вершити завтр а ш н і й 
день Красносілля...

ДІАЛОГ ДРУГИЙ
Комсомольський вата

жок колгоспу «Росія» 
Василь Чорний широ
ким жестом показував

новобудови села, зокре
ма сучасний комплекс 
молочнотоварної ферми. 
Розповідав про свою 
ко.мсомолію (нершщна 
організація села налічує 
70 членів ВЛКСМ). По
тім нараз зупинився і 
широко усміхнувся:

— А це ось Молодіж
на.

— Тобто?
— Так називається 

вулиця, забудована спе
ціально для молодих сі
мей нашого села. Бачи
те, які гарні будиноч
ки?... За цю п’ятирічку 
їх добавиться ще кілька 
десятків. Адже житлова 
проблема у нас нони 

ро- / що не розв'язана.
— Як у місті?

: — Атож. Бо наше
Красносілля має тенден
цію до зростання насе-

■ левня. Ось тому н вн-
• никає проблема житла.

— А проблема моло-
■ днх спеціалістів?

— Ми їх готуємо. 1ІН-
• пі за рахунок колгоспу у 
і вузах і технікумах нав

чається шість моїх од-
■ носельців 3 нетерпінням 

чекаємо їхнього повер-
I нения.

— А як із тими,
■ повернулися?

— У якійсь мірі
і це вже говорив Володи- 
[ мир Петрович Краселюк. 
і У нашому господарстві 
і молодим спеціалістам 

приділяється особлива 
і увага. Приміром, комсо-
• мольцялі автопарку Ми- 
1 хайлові Гладкому і Гри- 
1 торієві Башняку виділи

ли нові авто, а кращому 
комбайнерові, групком-

і соргові трак т о р н о ї 
бригади Станіславу Усу 
— новеньку «Іїпву». До

■ речі, минулого року при 
зобов'язанні 5100 цент-

■ перів зерна він нею на
молотив 5400.

що

про

— Не підводять 
лоді механізатори?

— Ні. і тваршшикн 
теж. Узяти хоча б одну 
з наймолодших трити- 
сячниць молочнотоварної 
ферми № 2 — Наталю 
Савченко, яка торік на
доїла ио 3300 кілогра
мів молока від корови.

З-ИММ'ЙІТ 1 І І

... Що привертає ува
гу в цім школі? Береж
не, господарське став
лення учнів до шкіль
ного майна, своїх робо
чих місць, навчальних 
кабінетів, ідеальні чис
тота і порядок кругом. 
Жодної плямочки на пар
тах, жодної подряпини 
на стінах.

«А секрет тут прос
тий, — пояснив М. М. 
Сироїжко, — ми в шко
лі прагнемо все робити 
своїми руками. До 
оформлення кабінетів 
залучаємо учнів. І, го
ловне, повністю їм дові
ряємо. А виправдати та
ке довір’я можна лише 
серйозною відповідаль
ністю за свої вчинки і за 
вчинки своїх товари
шів».

Бетонна стріла авто
стради виривається за 
околицю Красносілля, 
даленіючи до обрію. І 
здається, так само стрім
ко, влучними стрілами 
націлюються в майбутнє 
трудові будні красно- 
сільців.

Село 
СВІЖИМИ 
ДІС'ГЬ 
му 
дість 
Цій школі, 
скниках, 
широко розчиняють две
рі в завтрашній день.

в. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
кол\унара».

росте,
силами.

«Росії» — 
поколінні.

«Росії» — ось у 
в її випу- 

псред якими

нуртує
Моло- 

у юно-
Моло-

загальнии вигляд середньої шмоли Красносілля; доярка Наталя САБЧЕНКО.

— ...Якщо роботу почина
ти без упевненості, — ка:ке 
Марфа Савченко, — і закін
чувати її так-сяк, чекаючи, 
коли ж, нарешті, можна йти 
додому, то краще не брати
ся за справу.

Для неї рекорд — не са
моціль. 1 старається вона 
не заради винагороди. Вона 
ирзгпе зробити все краси
во, чесно, совісно. Бачить, 
то вийшло так, як хотіла, 
гідчуває полегшення.

У колгоспі «Мир» ця мо
лода комуністка, яку на мо
лочнотоварній фермі обрали 
груп комсоргом, кілька ро
ків підряд очолювала загін 
передовиків. 1 дуже бідка
лась, коли котрась з її под
руг відставала.

— Якщо дві-три з нас пе
рекриють завдання навіть 
удвоє, а решта тупцювати
ме на місці, сором для всі
єї ферми, — каже М. Сав
ченко, коли відчувається 
спад у надоях молока.

Зраділа, коли депутат ра
йонної Ради Наталя Ро
гожина очолила змагання 
ссіх молодих доярок Га.ч- 
ророиського району.

— Тільки кінець квітня, 
а ти вже маєш більше 
1900 кілограмів від ко
рови, — аналізувала циф
ри на дошці показників. — 
Щодня у тебе пудові надої.

11с буде зриву, то навіть у 
листопаді станеш п’ятити- 
сячннцею.

— А ти ж як? — ніякові
ючи, мовила комсомолка. — 
У тебе ж па чотири кілогра
ми щоденний надій нижчий.

— Мої красуні шс не всі 
отелились. Скоро надолу
жу. Тільки б швидше иа ви
гас.

... Вони самі вирощувала 
для себе нетелей, щоб по
тім оповити ними групи ко
рів. Для них ценрйємяа по
дія, коли десь розсипано 
силос чи не пропарено січ
ки, не заправлено підкор
мом.

Якось пішла селом чутка, 
що Марфа і Наталя- пер
шими з’являються па ферму 
і останнім и йдуть додому. 
Групкомсорг заперечує таке 
твердження:

— Ми приходимо всі ра
зом. Тут, у корівнику, зав
жди знайдеться робота. Але 
порядкуємо стільки, скіль
ки на це часу'Підвсдено. Тре
ба .точко робити те, що ви
магає розклад: оце зараз 
почисть корівчину, а тоді- 
то нагодуй, напій, внжеии 
на прогулянку, lie видоїш 
її до пуття — зробиш зле 
і собі, і худобині...

Не чекають Марфа і На
таля, поки їм нагадають, 
шоб склали зоотехнічний мі
німум. Самі кличуть мол- 
юешшх спеціалістів, аби 
поглибити свої знання.

Розвеснилось. 1 Іаталя до 
Марфи:

— Це 6 квіточки та ви
шеньки посадити коло бу
динку тваринників.

— Та поїхати туди, де 
буде літній табір, — додає 
Савченко. — Аби й гам 
оповити нашу базу.

1 всі з ними, за ними. За 
непосидющою Наталею та 
її молодою наставницею, 
комуністкою М. Савченко.

С. МИХАЙЛОВ.
є. иервонє
Гайеоронський район.

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ПОШТАМТ
так називають свій шкіль
ний КїД учні Володимк- 
рівської десятирічки № 1, 
що б Зна мінському райо
ні.

Коли зібрати всі листи 
і листівки, що їх надісла
ли на адресу клубу паші 
друзі но листуванню, то 
вийде товстелезна оригі
нальна книга про життя 1 
діяльність школярів брат
ніх республік нашої не
осяжної Батьківщини 1 за
рубіжних країн. Майже 
щодня в цьому своєрідно
му фоліанті появляються 
нові сторінки. Взяти хоча 
б таке.

У дні підготовки до 
святкування 111-ї річниці 
з дня народження В. І. Ле
ніна ми організували за
очну мандрівку по ленін
ських місцях. Подорожу
вали всі: і всюдисущі пер- 
шачки, і солідні десяти
класники. Кожному було 
цікаво взнати ще 1 ще 
про життя і діяльність 
вождя світового пролета
ріату в Польщі і Фінлян
дії, Франції 1 Швейцарії... 
І в тому, що під час подо
рожі не було помічено 
байдужих очей, чимала за-

ДРУЖБИ
слуга керівника НІДу вчи
теля іноземної мови Ми
коли Гавриловича Петро
ва, президента клубу Ва
лі Романової, активного 
кідівця Ростислава Пєм- 
цева.

Не можна не прочитати 
г. такої сторінки з біогра
фії «Дружби» (так назива
ється наш шкільний Ін
тернаціонал ЬІ11;Й клуб).

Давно ми листуємося 
зі своїми ровесниками, що 
проживають у грузинсько
му місті Чіатурі. А ниніш
нього літа плануємо зу
стрітися у Володимпрівці, 
разом попрацювати 1 від
почити у шкільному табо
рі праці й відпочинку 
«Юність».

...Міцніють дружні 
зв’язки інтерклубу. На ба
гатьох широтах планети у 
нас постійно з’являються 
есє нові й нові друзі. Так 
і повинно бути, адже коли 
дружба справжня і назав
жди — вона не знає кор
донів.

Сергій СМУГЛИЙ, 
учень 10 клас«, член 
шкільного клубу інтер
національно? дружби.



ЩАСЛИВІ
КІЛОМЕТРИ

і ямрАвдел Ювї року------------

решта. Водій успішно спра
вився із соціалістичними зз- 
б°а язаннями, які брав на 
«•єсть XII з’їзду ЬКП На йо
го рахунку сотні надплано
вих тонио-кілсмегрів, чима
ло зекономленого пально
го. 03 усг.іхи у пращ Михай
ла Кралева нагородили ор
деном Трудової слави тре
тього ступеня.

Знають на підприємстві 
комсомольця не тільки як 
сумлінного трудівника, а і 
як громадського активіста, 
хорошого товариша, ініціа
тора багатьох добрих справ, 
якими така славна иевар- 
ненська молодь.

Дороги з Каварни біжать 
на всі три боки — на Аябе- 
ну, Толбухін, Тервеп, в інші 
міста округу, і всі вони зна
йомі Михайлу Кралсву, кра
щому водієві машини місце
вого авготранспоріного під
приємства. З четвертого бо
ну — Чорне море. Он воно 
обабіч траси сумирно при
тулилося до золотавих пля
жів, на яких уже чимало від
почиваючих. Не завадило 6 
і собі шуабовснути у голубу 
прохолоду, але робота є 
робота, а море зачекає.

Так міркує Михайло, по
чинаючи свій черговий рейс. 
Комсомолець упевнений, що 
й цей буде ударним, як і

-----  — ..... - - - ,,В/ІОЛОДнії 6
ходила переможцем соціа
лістичного змагання серед 
МОЛОДІЖНИХ нолентивів, які. 
вирощують сільськогоспо
дарські культури на промис
ловій основі. Скажімо, торік 
вона виконала завдання на 
106 процентів, а нинішнього 
має намір добитися ще ви
щих результатів. Керівник 
бригади Рачо Стоянов успі
хи колективу пояснює так: 
«Головний наш секрет — 
поєне використання техніки, 
дружба з наукою і — моло
дечий запал».

виробничники, а й 
генізатори 
Це з 'їхньої 
рено молодіжний 
який і став центром 
вих культурних 
різноманітних 
тиену участь беруть 
моль ці 
Славмо 
Стоянов, 
секретар Недялна Наумова 
ТЛ ШІПі . .. ’

. - й умілі ер- 
I СВОГО дозвілля. 

> ІНІЦІЗІ^ВИ CTBO- 
клуб, 
ціка- 

заходів. У 
заходах ак- 

комсо- 
Василев, 
Пламен

і іенкс
Калчев, 

комсомольський

та інші активісти.

г

Крокуючи

3 опор.

в одній

колоні

ців узяли участь учителі іс
торії, краєзнавці, керівники 
гуртків Учасники обговори
ли реферати, відповіли на 
запитання вікторини, побу
вали в історичних місцях.

ПРИРОДИ»

З МОЛОДЕЧИМ 
ЗАПАЛОМ

Комплексна бригада 
села Преселєнців не раз

ЦІКАВО, 
ЗМІСТОВНО

із
ЕИ-

У територіальній комсо- 
л'.ольській ор.'ані'аціі села 
Паскалево 28 юнаків і дів
чат. Вони не тільки відмінні

Районний піонерський бу
динок у м. Тервелі влашту
вав цікаву подорож-розмо- 
Еу на тему «Болгарія — 
стародавня й .молода». В ній 
крім піонерів і комсоллсль-

Такий гурток працює в 
лі Батово. Його учасники 
ведуть спостереження за 
флорою і фауною в Батов- 
ському лісі, виявляють рід
кісні рослини, беруть їх 
під охорону. З їхньої ініціа
тиви діють «зелені патрулі», 
створено молодіжний лек
торій. Юні друзі природи 
стоять на сторожі тваринно
го й рослинного світу.

се-

відбулося в місті Генерал 
Тешево, організатором яно- 
го стали комі-ет комсомолу 
та общинна рада по культу
рі. У програмі свята — піс
ні місцевих авторів, вистав
ки самодіяльних художни
ків, кінофестиваль, читацькі 
конференції та інші заходи. 
Свято винликало великий 
інтерес у жителів міста.

За матеріалами тол- 
бухіксьної окружно; га
зети «Дсбруджвнсьна 
трибуна», НРБ. Перек
лад з болгарської

В. ГАНОЦЬКОГО.

«Перівотравневе свято 
стане для мене радісним і 
особливо пам’ятним, — го
ворить і9-річний німець 
і-'ольф Гсрмер. — Адже я 
уперше відзначатиму ного 
па вашій кіровоградській 
землі в колі нових близьких 
і друзів».

Рольф — студен г-нершз- 
куреннк. Разом зі своїми 
земляками Пропсом Харт
мутом, Шліхтіном Фолько- 
ром, Кюне Ансельсом навча
ється в 
інституті 
ського 
здобуває 
віту.

Рольфу Гермеру 
во:

— Так, нинішній Першо
травень уперше в житті я 
відзначаю далеко від рідно
го міста
Німецькій 
Республіці.' 
не почуваю себе 
За рік навчання у мене по
явилося стільки друзів і 
товаришів! Особливо я по
дружив із радянським сту
дентом Сашком Чояііком. 
Він хороший, доброзичливіш 
хлопець і водночас вимогли
віш, терплячий учитель ро
сійської мови.

Я не почуваю себе самот
нім ще й тому, uw живу і 
вчуся поруч таких чудових 
людей. Дивлюся па них у ці 
святкові дні і мимоволі зга
дую 1 Травня у себе в НДР- 
Такі ж щасливі, усміхнені 
обличчя, такі ж гарні, яс
краві квіти, музика... Перше 
травня — прекрасне свято. 
Свято Миру, Дружбі:, Щас
тя, Незалежності.

і. виходячи на святкову 
демонстрацію в одній коло
ві з українцями і росіянами, 
перуанцями 
кубинцями 
жителями 
»leone й Ефіопії, 
мовляємо: 
мир!», «Ми —- за дружбу!», 
«Ні» —■ війні!» Зрозуміти 
наші слова неважко. Тому 
що нас, як і всіх прогресив
них людей світу, єднають 
ідеї дружби і свободи, ідеї 
пролетарського іптериаціо- 
иа.тізму.

Ми — за мир і щастя на 
землі, щоб жити, вчитися і 
працювати, мріяти і твори
ти. щоб усміхатися квіту
чим садам.

Зі святом вас, дорогі кі- 
ровоградці!

Кіровоградському 
сільської осподар- 

машинобуду вапна, 
вищу технічну ос-

СЛО-

Шенебека, ш.0 в 
Демократичній 
Але абсолютно 

самотнім.

I

і монголами, 
і в'єтнамцями, 

Іраку, Сьєрра- 
мн про-

<Ми — за

ПУКУ
РОВЕСНИКУ!

НАЙВАЖЛИВІШЕ
ЗАВДАННЯ СУЧАСНОСТЕ

КОПЕНГАГЕН. (ТАРС). 

Тут завершив сеою роботу 
з’їзд Комуністичної спіл
ки молоді Данії, в якому 
взяли участь близько 601) 
делегатів, а також зару
біжні гості, серед яких бу
ла делегація Ленінського 
комсомолу.

Важливе місце в роботі 
з’їзду зайняли проблеми, 
зв'язані з боротьбою за 
міцний мир, проти втяг- 
нення країни в небезпечні 
плани НАТО, за забезпе
чення соціальних і демо
кратичних прав молоді.

Делегати одностайно 
схвалили резолюцію, яка 
повністю відкидає політи
ку властей і підприємців, 
що призєела до небувало
го за останні роки зро
стання безробіття серед 
молоді, яким охоплені те
пер близько 100 000 юна
ків і дівчат.

На з'їзді було прийнято 
також рішення, спрямова
не на те, щоб ще більше 
активізувати участь моло
ді Данії в массвих вкціях, 
спрямованих проти курсу 
НАТО, який означає гонку 
озброєнь і зростання 
воєнної небезпеки.

Виступаючи перед деле
гатами, Голово Комуністич
ної партії Данії Й. Єнсен 
ЗОГ.ЕИВ, що шляхом сгєо- 
рення зони, вільної під 
ядерної зброї, в ГІІЕНІЧНІЙ 
Європі країни Скандіназії 
повинні внести власний 
вклад у справу розрядки 
міжнародної напруженос
ті і роззброєння.

Він також закликав мо
лодь розглядати бороть
бу за забезпечення міц
ного миру як найважливі
ше завдання сучасності.

ЗУСТРІЧ З ВЕТЕРАНОМ

«У ДРУЖБИ НЕМАЄ КОРДОНІВ»
Глибокий зміст цього монгольського прислів’я осяга

єш неначе заново щоразу, відвідавши братню країну. 
Де б ви в Монголії не були — в столиці республіки 
Улан-Баторі чи у віддалених сільських населених пунк
тах, у лабораторіях учених чи в цехах промислових 
підприємств, на численних новобудоаах чи в школах і 
вузах, — усюди побачите величезні перетворення, здій 
снені монгольським народом у тісному співробітництві 
з країнами соціалізму, насамперед з Радянським Сою
зом,

Рівноправні радянсьно-монгольсьні відносини було 
закладено історичною зустріччю вождя світового про
летаріату В. І. Лсніиа і засновника монгольської народ
ної держави Д. Сухе-Батсра 5 листопада 1021 року.

Ідеї братерської дружби, співробітництва і взаємодо
помоги між СРСР і МНР знайшли коннретне втілення у 
спільному Договорі від 15 січня 1946 року. Ці ідеї діста
ли дальший розвиток у радянсько-монгольському дого
ворі 1966 рону, підписаному керівниками двох партій і 
держав Л. І. Брєжнєвим і Ю. Цедєнбалом. Цей доку
мент узагальнив багатий досвід двостороннього співро
бітництва і підкіс відносини між двома братніми краї
нами на вищий, якісно новий рівень. Він є надійною 
основою тісної взаємодії СРСР і МНР на шляху їхнього 
просування вперед, гарантією свободи і незалежності 
монгольського народу, с один із вирішальних фанторіе 
стабільного миру та безпени е Азії.

На зні мну: в музеї імені В. І. Леніна в Улан-Баторі.

Заклик
молоді ФРН

4! НАГО. (Спец. 
ТАРС/. На пожовклих 
часу фотографіях — щас
ливі, усміхнені обличчя 
радянських і американсь
ких солдатів, які тиснуть 
одні одним руни. Бони на
гадують про історичну зу
стріч на л‘
1945 року, 
частини 
армії 1-го 
фронту зустрілися в райо
ні Торгау з військами 1-і 
американської армії.

Пам’ять про цю зустріч, 
про- атмосферу товарись
кості і дружби, які пану
вала на ній, дбайлизо бе
реже разом з фотознімка
ми Джозеф Половський 
ТОДІ ще зовсім молодий ря
довий американської армії. 
Тепер йому вже за 60. З 
дружиною і дітьми Він жи
ве В Чікаго, працює водієм 
таксі. Половський не раз 
бував у Радянському Сою
зі, зустрічався він з радян
ськими ветеранами війни і 
в Сполучених Штатах.

Це був прекрасний день, 
який я пам’ятатиму все 
ЖИТТЯ, розповів 
ний кореспондентові ТАги. 
Усі ми були сповнені по- 
чуттям величезної симпатії 
до радянських солдатів, 
між нами 
мовного бар єра.
ці, з якими ми зустрілись 
як союзники, були справж
німи героями, що пройшли 
важний шлях від Сталін- 
града до Ельби. І есі ми 
відчували, що вмеринанці

йор. 
ЫД

Ельбі 25 квітня 
коли передові 

5-ї гвардійської 
Українського

з військами 1-ї

солдатів, 
ніби не було 

Ці хлол-

і росіяни можуть жити в 
мирі.

На жаль, сказав Полсв- 
сьннй, відносини між на
шими країнами в останні 
рони розвивались далеко 
не найкраще. Я вважаю 
трагічним, підкреслив він, 
що між СРСР і США, дво
ма великими державами, 
як» мають багато спільно
го, неїлає Езасморозуглін.чп,

Полсеський з теплотою 
відзивається про атмосфе
ру середини 70-х років, 
коли розрядна міжнародної 
напруженості дала важли
ві плоди. Саме в цей період 
було здійснено спільний 
радянсько- американський 
космічний політ за програ
мою «Союз» — «Аполлон*, 
відзначив він, успішно 
розвивалось взаємовигідне 
співробітництво між СРСР 
і США, відбулась нарада в 
Хсльсінкі.

Для забезпечення ста
більності у світі, зазначив 
ветеран війни, необхідні 
радянсько • американські 
угоди, яні обмежили б 
стратегічні озброєння, за
побігли б розповсюджен
ню ядерної зброї по плане
ті. Я завжди гііднресл оіза- 
тиму важливість радянсь
ко-американської дружби 
дя.т долі всього людства, 
розповідатиму молоді про 
ту величезну роль, яку ві
діграє Радянський Союз у 
забезпеченні перемоги над 
фашизмом у другій світо
вій вікні, залвнв наприкін
ці Псковський.

Н. ПАХОМОВ.

Перші житлоьі квартали Баганура — ще не нанесе
ного на карту міста вуглевидобувнинів. Пого споруджує 
прославлений інтернаціональний колектив управління 
будівництва «Мідьмолібденбуд».

Пліч-о-пліч на домобудівному комбінаті в Дархані 
працюють монгольські й радянські робітними, техніки, 
ІНЖЄНЄРИ‘ • Фото І. ЗОТІНА.

(Фотохроніка TAPCJ.

БОНІ!. (і<ор. ТАРС). 
«Єдиною реальною можли
вістю збереження і зміцнен
ня миру є продовження по
літики розрядки ) перегово
рів», — підкреслюється в 
заяві, прийнятій Федераль
ним комітетом молодіжної 
організації об'єднання ні
мецьких профспілок ФРН.

Зміцнення миру — першо
рядне завдання в нинішній 
міжнародній обстановці, го
вориться в документі. Моло
ді члени профспілок ФРІ! 
рішуче висловлюються про
ти політичних кроків, які ве
дуть до нагромадження оз
броєнь і загострення кон
фронтації між Сходом і За
ходом. Федеральний комітет 
вимагає від керівних діячів 
Заходу детального вивчен
ня останніх радянських ми
ролюбних пропозицій, від
креслюючи, ціо вони даюіь 
імпульс прогресові у справі 
обмеження озброєнь та їх 
скорочення. Відхилення цих 
пропозицій, зазначається в 
заяві, може лише загальму
вати політику розрядки.

Від імені молодих членів 
профспілок ФРН Федераль
ний комітет зажадав не
гайного відновлення перего
ворів про обмеження озбро
єнь у Європі без усяких по
передніх умов, щоб запо
бігти розміщення ядерної 
зброї на континенті. Комітет 
виступив також за негайну 
ратифікацію радянсько- 
американського договору 
ОСВ-2, за створення в Єв
ропі ЗОНІ), вільної від ядер
ної зброї. Профспілкова 
молодь ФРН відкидає аме
риканські плани розміщення 
нейтронної зброї в Західній 
Європі, виступає проти учас
ті ФРН в розробці нових 
систем озброєнь, за скоро
чення бюджетних асигну
вань па воєнні цілі.

Федеральний комітет під
дав гострій .критиці зовніш
ньо-політичний курс нової 
адміністрації США, вважаю
чи, що він аж ніяк не сприяє 
забезпеченню миру. Навпа
ки, як підкреслюється в зая
ві, «для деяких американсь
ких політиків є, очевидно, 
речі важливіші, ніж мир». 
Вони, зокрема, вперто праг
нуть озброювати європейсь
ких партнерів по МАТО 
ядерною зброєю. У заяві за
значається, то в США по
чалась політична підготовка 
з метою скасувати заборону 
на виробництво нейтронної 
зброї. Така зброя значно 
підвищила б небезпеку ви
никнення ядерної війни.

Федеральний комітет за
кликав відповідальних полі
тичних діячів країн Захід
ної Європи відмовитись від 
такого курсу і проводити по
літику роззброєння, розряд
ки і забезпечення миру, яка 
відповідала б інтересам цих 
країн.

В. ВИНОГРАДОВ.
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ПОГЛЯД КРІЗЬ РОКИ

ЩО ЗВУЧИТЬ

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА. 
Тут колись жили і твори
ли зеликі німецькі поети 
Гете і Шіллер. Поблизу 
міста Веймара, на горі 
Еттерсберг, яку так лю
бив творець безсмертно
го «Фауста» і де й нині 
росте знаменитий «Дуб 
Гете», фашисти збудува
ли один з найбільших і 
найстрашніших концен
траційних таборів — Бу
хенвальд.

КОРОТКА БІОГРАФІЧ
НА ДОВІДКА. Яків Пав
лович Тадеуш, українець, 
1920 року народження. 
Місце народження — Кі- 
ровоградіцина. Закінчив 
школу в Одесі. Вивчився 
на токаря. Працював на 
заводі імені Січневого 
повстання.

ВОДНОМУ з віршів, що 
їх написали невідомі 

поети-в’язні, говориться:
Дуб Гете понуро схиляє 
Свої пересихаючі віти— 
Його щільної кори 
Дотикались десятки 

повішених...
І все це — в тобі, 

Бухенвальд!
Але нелюдські умови 

житя і знущання не зло
мили людей. Ув'язнені ні
мецькі комуністи Еріх Гоф
ман з Вуперталя та Аль
фред Вундель з Гінден- 
бурга, змушені працювати 
на будівництві вілли ко
менданта табору Коха, за
мурували в її фундамент 
пляшку з послання?* прий
дешнім поколінням. «Пе
реможені, але не зломле
ні», — так написали вони 
на клаптику з риском для 
життя роздобутого папе- 
РУ-

Ще в школі Яків добре 
вивчив німецьку мову, од
нак приховав це від фа
шистів. Ті знання йому ду
же знадобилися в підпіль
ній роботі. Тут, на невели
кому клаптику німецької 
землі, з усіх боків оточе
ному колючим дротом і 
кулеметними вишками, 
впертий опір приречених 
на смерть,але сильних ду
хом людей не припинявся 
й на мить. Люди різних 
національностей, об'єдна
ні спільною ненавистю до 
фашизму, шукали й знахо
дили спільну мову.

класти на мови предстаз- 
никіз усіх національнос
тей, які мучилися в Бухен
вальді, революційні пісні, 
що пробуджували б, під- 
оадьорювали б людей, 
кликали б до боротьби. У 
виконанні цього бойового 
завдання брали участь 
Яків Тадеуш і Вальтер Вай
гель.

Ми сидимо з Яковом 
Павловичем за столом. 
Чоловік згадує минуле.

— Людина завжди по
винна лишатись людиною, 
— голос його звучить ти
хо й переконливо. — Як 
не старалися фашистські 
звірі втоптати нас у грязю
ку, зробити з нас ніщо, ми 
не піддалися, ми вистоя
ли. Пам’ятаю, як ми з 
Вальтером тихо співали — 
він своєю, а я своєю мо
вою — «Катюшу», «Тачан
ку», «Встазай, страна ог
ромная...» А ще я пере
кладав для свого німець
кого друга пісні про ко
хання. Бо ми обоє були 
молоді і не хотіли вмира
ти...

МПЧ-14 ГЕНІЇВ
нйжшгі) союзу

ВАХТА ПАМ’ЯТІ

КОРОТКА БІОГРАФІЧ
НА ДОВІДКА. Вальтер 
Вайгель, німець, наро
дився в містечку Хейль- 
бурні в сім’ї бідняка. 
Вивчав праці Маркса і 
Леніна, в тридцяті роки 
разом зі своїми друзя
ми давав відсіч знахаб
нілим коричневосоро- 
мечникам. Коли фашисти 
прийшли до влади, Валь
тера схопили і кинули 
до концентраційного та
бору.

Вони обидва вижили і
перемогли. Але скільки їх
ніх товаришів 
лишилося в 
землі, скільки

назавжди 
німецькій 
згоріло в

жахних печах крематорію!
— Це не повинно повто

ритись, — каже Я. П. Та
деуш. — Людина створе
на для прекрасного. Для 
пісні, для улюбленої ро
боти, для творчості. Саме 
тому ми ніколи не забуде
мо наших пісень, співаних

їхні імена появилися у 
списках бригад у перших 
числах квітня — імена 14 
Героїв Радянського Союзу, 
які не повернулися до рід
ної Кіровоградщини з 
фронтів Великої Вітчизня
ної війни. їхні портрети 
прасуються в червоних 
кутках і ленінських кім
натах цехів. Щодня на ра
хунок ножного з героїв- 
земляків надходить серед
ній заробіток робітника 
найвищої кваліфікації. А 
після 9 травня ці ношти 
буде перераховано до 
Фонду миру.

— Здаємо продукцію ли
ше відмінної якості, — ра
портує бригадир дільниці 
товарів народного спожи
вання А. Мазун, колектив 
якого працює за Героя Ра
дянського Союзу Архипа 
Маніту. комсомольця, кот
рий повторив у Берліні 
подвиг Олександра Матро- 
сова.

У списках колектизіо 
восьми бригад значиться

ім’я героя-комсо?»ольцн 
Петра Велигіна. Всі ці ко
лективи щодня виконують 
завдання зміни на одну 
годину раніше і теж зда
ють вироби лише відмінної 
якості.

Під час обідньої перер
ви, після зміни збираються 
молоді робітники в куточ
ках Пам’яті, щоб послуха
ти розповіді про героїв- 
земляків, про їхнє життя 
та безмертні подвиги. Ми
нулого тижня, наприклад, 
відбулися уроки мужності, 
на яких ішла розмова про 
подвиги льотчика Григорія 
Тарана і партизанського 
номандира Олексія Єгоро- 
ва.

Виступають на таних 
уроках ветерани війни, які 
ударно попрацювали під 
час Всесоюзного комуніс
тичного суботника. Вони 
заклинали молодь: «Темпи 
«червоної суботи» — кож
ному дню Вахти пам’яті!» 
І всі вони (а їх на заводі 
18 квітня стало до роботи

її 
і

«Подвиги в труді — 
мир на землі»

понад 120) працюють по- 
ударному. їхній приклад 
наслідують сини і внуки 
колишніх фронтовинів.

На знімку: члени брига
ди і. Яценка, яка зараху
вала у свій колектив Героя 
Радянського Союзу В. М. 
Галушкіна.

Фото 3. СЕКЄРКА.

МУЗИКА МИРУ

Пам’яті

О ОСЬМЕРО виснажених 
людей — радянських 

військовополонених — ко
тили вгору важку тачку, 
завантажену камінням. 
Дедалі важче дається ко
жен крок. Ось повіз зупи
нився, потім спершу по
вільно, а далі швидше й 
швидше став скочуватися 
з. гори, загрожуючи смер
тю і тим, хто намагався 
його будь-що втримати, і 
людям, що були внизу...

Невідомо, чим би все та 
скінчилось, якби не прохо
дила з ту мить мимо коло
на конвойованих фашиста
ми німецьких політв'язнів. 
Першим на допомогу ки
нувся один із НИХ — Ви
сокий блондин, за ним — 
іще кілька чоловік...

А потім, перш ніж кон
воїри встигли загнати ря
тівників назад в арештант
ську колону, високий по- 
даз свою руку русявому 
хлопчині, що опинився по
руч, і, коли той її міцно 
потиснув, назвав себе:

— Вальтер Вайгель, гэ- 
носсе.

Так вони познайомились 
— український хлопець 
Яків Тадеуш і німецький 
антифашист. І та випадко
ва зустріч поклала поча
ток багаторічній дружбі 
двох людей. Дружбі, що 
зв’язує їх і нині.

Незважаючи на довгі 
роки неволі, Вальтер зу
мів зберегти велику волю 
до життя І просто-таки 
фанатичну любов до пісні.

З листа, що його напи
сав Вальтер Вайгель до 
Якова Тадеуша 18 лютого 
1962 року:

«Дорогий Якове! Ми 
вже кілька місяців живе
мо в Берліні. Але я зав
жди пам’ятатиму дні, про
ведені в Москві і зустрічі 
з тобою...

Я теж переконаний, Яко
ве, що поки ми разом, ми 
непереможні. У вашій 
країні живуть чудові лю
ди. такі ж, яким я знаю 
тебе. І дуже добре, това
ришу, що наша з тобою 
особиста дружба стала ще 
однією ниточкою тих не
розривних зв’язків, що єд
нають наші соціалістичні 
держави...

А незрозумілі російські 
слова з твоїх листів я зна
ходжу в словнику. Пам’я
таєш, ти подарував його 
мені в Бухенвальді, коли 
перекладав «Вставай, 
страна огромная»?..»

2___ ~
З’ІІСНЯ... В ній черпали 

силу виснажені, зму
чені непосильною працею 
і знущаннями люди. Саме 
тому підпільний центр та
бору вирішив: треба пере

за колючим дротом, саме 
тому ми ще сильніше лю
бимо пісню розкрилену, 
щасливу, вільну. І любов 
цю, і пам’ять свою пере
дамо наступним поколін
ням...

На стіл лягає аркуш нот
ного паперу, помережа
ний нотними знаками. Це 
— запис пісні «Балада про 
монументи»...

Торік Яків Павлович по
бував у Німецькій Демо
кратичній Республіці. І в 
Берліні йому потрапив на 
очі журнал, що видається 
там для німецької молоді, 
яка вивчає російську мо
ву. Ветерана вразили, 
можливо, технічно недо
сконалі, але такі щирі ряд
ки вірша:

У ворот 
Бранденбургских

Тишина, тишина.
Многих юношей русских 
Нэ дождалась весна...
Яків Павлозич привіз 

його з собою на Україну 
і показав знайомому са
модіяльному композито
рові М. Верескуну з міста 
Василькова Київської об
ласті. Той узявся написа
ти музику.

Один примірник пісні з 
власним перекладом її на 
німецьку мову Я. П. Таде
уш послаз своєму німець
кому другові Вальтеру 
Вайгелю та його дружині

П. СЕЛЕЦЬКИЙ.
м. Кіровоград.

видатного 
піаніста

йшов перший рік рево
люції. Гриміли фронти 
громадянської, розруха і 
голод кістлявими пальця
ми душили молоду Краї
ну Рад.

Його переконували: не 
до мистецтва тепер наро
дові. Відверто сміялися: 
«Концерти класичної му
зики? Для обідраних, го
лодних єлисаветградців?»

А Генріх Густавович 
Нейгауз, безмежно зако
ханий у музику, вірив у 
велику силу мистецтва, в 
його вседоступкість. І ра
зом з відомою тоді спі
вачкою Балановською, 
композитором Шпманов- 
ським часто поспішав до 
жіночої гімназії (ніші Кі
ровоградський педінсти
тут), давав концерти. І 
щоразу зал був перепов
нений. У фуфайках, шине
лях, стомлені й змарнілі, 
єлисаветградці слухали 
Шопена, Скрябіна, Баха. І 
як слухали!

Музикант захоплено 
вдивлявся в молоді облич
чя в залі, палко бажав до
нести до їхніх сердець 
красу гармонії звуків. 
Натхнення додавало сил. 
І він грав, грав...

Таким його й запам’я
тали старожили нашого 
міста: одухотвореним,
одержимим, без м е /К 11 о 
відданим людям.

Однак ім’я нашого зем
ляка Г. Г. Ненгауза ста-

ло відоме у світі не 
стільки як піаніста, скіль
ки як неперевершеного 
педагога, творця знамени
тої «пейгаузівської шко
ли». Досить сказати, що 
її пройшли такі піаністи, 
як Святослав Ріхтер і 
Еміль Гілельс, щоб зрозу
міти значення школи для 
розвитку музичного мис
тецтва.

Все, чого вчив Нейгауз 
своєю музичною педаго
гічною діяльністю, публі
цистикою (він написав чи
мало статей, видав книгу 
«Про мистецтво фортепі
анної гри»), завжди було 
тісно пов’язане з життям 
народу, воно й тепер вра
жає масштабністю, про
стотою.

Колектив Кірозбград- 
ської музичної школи №1, 
готуючись до піввікового 
ювілею музичного закла
ду, вирішив увічнити па
м’ять свого славетного 
земляка. Недавно тут від
крито кімнату-музеп Г. Г. 
Ненгауза. Зібрано багато 
цікавих матеріалів про 
видатного педагога-піаніс- 
та, унікальних знімків, 
що відбивають життя і ді
яльність Генріха Густаво- 
вича. Особливу цінність 
мають пластинки із запи
сами уроків Г. Г. Нейгау- 
за, творів у його виконан
ні, ноти з особистої біб
ліотеки з автографами 
композиторів.

На відкритті кімнати- 
музею був присутній один 
з учнів нашого земляка — 
доцент Московської кон
серваторії, заслужений ар
тист РРФСР О. А. ІІасед- 
кіи. Він першим зробив за
пис у книзі ВІДЗИВІВ.

Е. ТОРГОЗЕЦЬКА, 
громадський дирек
тор музею.

МАЇ8КА В МІСТІ
У яскраве народне гу

ляння вилилась маївкЗ, 
проведена в переддень 
Першотравня в нашому 
місті.

За традицією перших 
маївок вона почалася в 
в центрі міста мітингом 
солідарності трудящих, на 
якому були присутні Ге
рой Радянського Союзу 
старший механік об'єд
нання «Олександріявугіл- 
ля» Л. Н. Тойгунов, де
легати XXVI з’їзду КПРС 
і XXVI з’їзду Компартії 
України, передові вироб
ничники, а також учні Кі- 
ровоградського льотно- 
штурманського училища •' 
— посланці Куби та Анго
ли.

Учасники маївки зустрі
чали спортсменів Харків
ського інституту ЦИВІЛЬНОЇ 
авіації, які здійснюють 
велопробіг за маршрутом 
Харків — Керч.

На маївці відбувся кон
церт політичної пісні.

3. БЄСАРА5, 
другий секретар
міськкому комсомолу, 
м. Олександрія.

ФУТБОЛ

Поки що нулі
25 квітня у Львові кірово

градська «Зірка» зустрілася 
з досить сильними суперни
ками — місцевими армійця
ми. Цей матч закінчився бо
йовою нічиєю — 0:0. І поза
вчора на своєму стадіоні 
приймаючи криворізький 
«Кривбас», наші земляки до
трималися такої «традиції* 
— нічия — 0:0.

Редактор В. СТУПАК.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 
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Ня украинском языке
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