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* ПЕРШОТРАВНЕВА ДЕМОН
СТРАЦІЯ В НАШІЙ КРАЇНІ
СТАЛА ЯСКРАВИМ СВІДЧЕН
НЯМ НЕПОРУШНОЇ ЄДНОСТІ
ПАРТІЇ І НАРОДУ, НОВИМ
ВИЯВОМ ПРАГНЕННЯ РА
ДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ АКТИВ
НО ВТІЛЮВАТИ В ЖИТТЯ
РІШЕННЯ XXVI З’ЇЗДУ КПРС.

всіх КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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СТЯГОМ СОЛІДАРНОСТІ
У кожної весни — свої прикмети.
Нинішній Першо
травень відзначався в рік знаменної події — XXVI з'їз
ду КПРС. Форум комуністів країни визначив Програму
економічного і соціального розвитку СРСР.
Красна площа. Тут 1 Травня відбулася святкова де
монстрація трудящих столиці.
... Настають урочисті хвилини.
Площа заповнюється
живим потоком головних колон. На трибунах — почесні
гості.
Бурхливилти, довго не стихаючими оплесками, вигука
ми «ура!» москеичі І гості столиці гаряче
й сердечно
вітають керівників
Комуністичної партії, Радянської
держави. На Центральну трибуну Мавзолею піднімають
ся товариші Л. І. Брежнєв, ІО. Б. Аидропов, М. С. Гор
бачов, В. В. Гришин, А. А. Громимо, А. П. Кирипенко,
М. А. Суслов, М. О. Тихонов, Д. Ф. Устинов, К. У. Чер
ненко, П. Н. Демічев, В. В. Кузнецов, Б. М. Пономарьои,
М. С. Соломенцев, І. В. Капітонов, В. І. Долгих, М. В. Зимянін, К. В. Русаков.

10 година ранку. Урочистий бій Кремлівських куран
тів. Над людським морем майорять
прапори, яскраво
полум’яніють святкові лозунги. «Ленінізм — наш пра
пор!» — написано на транспаранті. Володимир Ілліч Ле
нін завжди з нами — в думках і серцях
трудящих, у
звершеннях будівників комунізму.
Наша соціалістична держава народилась як глашатай
миру на планеті. «Хай живе миролюбна ленінська зов
нішня політика Радянського Союзу! Хай повністю вті
ляться в життя висунуті XXVI з'їздом КПРС ініціативи,
спрямовані на зміцнення миру та безпеки народів!» —
написано на одному з лозунгів.
На транспарантах —
заклики до посилення боротьби проти підступів імперіа
лізму, мілітаризму, і реваншизму, за поглиблення роз
рядки, приборкання гонки озброєнь.
«Партії Леніна — слава!» — скандують учасники
маршу. «Радянському народові — славаї», «Батьківщині
нашій — славаї».
На яскравих панно і транспарантах — трудові рапор
ти москвичів, які взяли участь у всесоюзному комуніс
тичному суботнику. Шість мільйонів трудящих столиці
відзначили 111-у річницю з дня народження 3. І. Лені
на ударною працею. У фонд одинадцятої
п’ятирічки
перераховано 25,5 мільйона карбованців.
В обрамленні червоних полотнищ рухається емблема:
вантажний автомобіль. На Красну площу вступають тру
дівники флагмана вітчизняного автомобілебудування —
ЗІЛівців. Права в числі перших пройти на Першотравневій
демонстрації колектив автозаводу добився в ході
Всесоюзного соціалістичного змагання. Вперше в істо
рії п’ятирічок з конвейєрів заводу зійшло понад один
мільйон вантажних автомобілів.
Перед Мавзолеєм проходять представники колекти
вів верстатобудівного заводу імені С. Орджонікідзе,
комбінату «Трехгсрная мануфактура», електромеханіч
ного заводу імені Володимира Ілліча. У передтравневі

дні в усіх цехах цього заводу
розгорнулося змагання
під девізом «Річні завдання — де 7 листопада! П’ятиріч
ку — до 115-ї річниці з дня народження Володимира
Ілліча Леніна!».
Нові й нові келени демонстрантів вступають на Крас
ну площу.
Золотом колосся міняться панно, з якими йдуть сту
денти і викладачі Московської
сільськогосподарської
Академії імені К. А. Тімірязєва
головної кузні кадрів
для сільського господарства. Учені Академії покликзні
відіграти важливу роль у розробці і. здійсненні продо
вольчої програми країни, висунутої на XXVI з'їзді пар
тії.
На площу вступають колони комсомольців — послан
ців всесоюзного студентського будівельного загону іме
ні XXVI з’їзду КПРС. Незабаром більш як 800 тисяч бій
ців загону завершивши сесію, вирушають на будови
Західного Сибіру і російського Нечорнозем'я, на най
більші об’єкти
енергетики і територіельно-Бирсбничі
комплекси...
У свято єдності пертії і народу вилився першогравьєбий марш представників трудящих Москви. Святкові
демонстрації пройшли по всій Радянській країні. Вони
переконливо продемонстрували, що радянські люди га
ряче підтримують внутрішню і зовнішню політику КПРС,
споенєні прагнення успішно виконати рішення XXVI з’їз
ду партії.
(ТАРС|.
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Київ

Червоний прапор і весняна квітка — цей символ єеята солідарності і братерства прикрасив проспекти і пло
щі стародавнього і молодого Києва. Десятки тисяч киян
вийшли на головну магістраль міста-героя, щоб проде
монструвати вірність радянських людей справі ленінсь
кої партії, рішимість успішно здійснити
намічені нею
плани, щоб послати братерський привіт трудящим усіх
континентів, які борються проти імперіалізму, за мир,
демократію і соціалізм.
Центр торжеств — площа :мені Жовтневої революції.
Лине над Хрещатиком, передзвін
київських курантів.
Десята година ранку. Тепло зустрінуті
присутніми, на
Центральну трибуну піднімаються товариші В. В. Щсрбицький, О. Ф. Ватченко, Г. І. Ваіцеїткс, І. О. Гераскмсн,
О. П. Ляшко, І. О. Мозгопий, В. О. Сологуб, О. А. Титаренко, В. В. Федорчук,
Ю. Н. Єльченко, О. С. Иаптс,
Ю. П. Копомісць, Я. П. Погребняк.

Фанфари сповіщають про
початок свята. Могутньо
.звучить партійний гімн «Інтернаціонал».
Починається святковий похід. Право відкрити демон
страцію надане кращим з кращих представників трудо
вих колективів столиці республіки — делегатам XXVI
з їзду КПРС і XXVI з їзду Компартії України, передо
викам виробництва, ініціаторам нових патріотичних по
чинань, спрямованих на успішне виконання завдань оди^?.ЯТО' П ЯТИР'ЧКИ- Над колонами — лозунг: «Рішення
XXVI з їзду КПРС - виконаємо!».

У повені кумачевих прапорів — портрети Н. Маркса,
Ф. Енгельса, засновника Комуністичної
партії, творця
першої в світі соціалістичної держави В. І. Леніне. «Хай
живе марксизм-ленінізм — вічне живе революційне ін
тернаціональне вчення!» — звучить у весняному повітрі.
Пропливають лаймо трибун портрети членів Політбюро ЦК КПРС. Трудящі славлять Комуністичну партію —
випробуваний авангард радянського народу, її бойовий
штаб — Центральний комітет, Пслпбюро ЦК на чолі з
видатним політичним і державним діячем сучасності, вір
ним марксистом-генінцем товаришем Л. І. Брежнєвим,
З Комуністичною партією радянські люди зв’язують езо»
сподівання, світлі мрії, їй присвячують трудові звер
шення. І партія дорожить безмежним довір’ям народу.
У служінні його інтересам партія вбачає найвищий
смисл своєї революційно перетворюючої діяльності.
На машинах —Герб СРСР, прапори союзних респуб
лік. Єдиною сім’єю йде радянський народ де комуніз
му.
Мир! В оформленні колон тисячі разів повторюється
сьогодні це слово. Політика миру, послідовно здійсню
вана нашою партією і Радянською
державою, дістає
широку підтримку всього прогресивного
людства. Де
монстранти рішуче заявляють: Ні — війні!
Впевненою ходою виходить на площу Жовтневої ре
волюції трудовий Київ. Першими крокують трудівники
Ленінського,
Ленінградського і /хінського районів —
переможці перєдтрсвневого соціалістичного змагання.
Трибуни тепле вітають київських мегробудївникіа творців літаків і електронно-обчислювальних машин, потуж
них екскаваторів, телевізорів і радіоприймачів. За до
сягнення високих результатів у Всесоюзному
соціаліс
тичному змаганні Київ і 24 трудових колективи за під
сумками роботи в 1980 році і в десятій п’ятирічці наго
роджені перехідними Червоними прапорами ЦК КПРС,
Ради Міністрів СРСР, ЕЦРПС і ЦК ВЛКСМ, чимало під
приємств стали орденоносними. Діаграми,
плакати і
транспаранти розповідають про те. що кияни взяли доб
рий старт у 1981 році.
Трудящі Києва, постійно вишукують додаткові резер
ви зростання виробництва. Саме так роблять в об’єд
нанні «Електронмсш» імені В. І. Леніна, колектив якого
був одним з ініціаторів схваленого ЦК Компартії Украї
ни почину по дальшому збільшенню випуску і поліпшен
ню якості товарів народног.с споживання. Сплесками зу
стрічає площа трудівників прославленого «Арсеналу»
Імені В. І. Леніна, заводів «Більшовик», «Маяк», верстггів-автоматів імені Герького, «Червоний
екскаватор»,
Дарницького шоєкоєого комбінату, інших підприємеге
столиці республіки.
Святкова демонстрація представників трудящих Києва
стала яскравим, переконливим свідченням непорушної
єдності партії і народу, прагнення наполегливо, творчо
працювати над виконанням планів і соціалістичних зо
бов’язань 1981 року, внести гідний вигад у здійснення
історичних рішень XXVI з'їзду КПРС.
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Кіровоград
Першотраеневий
ранок
розцвів кумачем прапорів,
транспарантів,
усмішками
людей, які заповнили цент
ральні вулиці Кіровограда.
Святкова людська ріка тече
до площі С. М. Кірова, осо
бливо красивої в цей день.
На святкову трибуну під
німаються члени бюро об
кому та міськкому Компар
тії України, виконкомів об
ласної і міської Рад народ
них депутатів, ветерани пар
тії, передовики виробниц
тв.
Звучать фанфари. Перший
секретар обкому Компартії
України /А. М.
Кобильчак
вітає кіровоградців зі свя
том солідарності та братер
ства трудящих
— Першо
травнем. Він говорить про
успіхи, яких досягли трудів
ники області у змаганні на
честь 111-ї річниці
з дня
народження В. І- Лежка,
гро піднесений
настрій, з
якими вони працюють над
рішень XXVI
виконанням
з’їзду КПРС.

Трудящі обласного цент зсм «Клас — без двійок,
ру, відзначає М. М. Кобкль- бригада — без відстаючих!»
чак. активно включилися в гриносить добрі результа
соціалістичне змагання за ти.
виконання завдань 1981 ро
йдуть колективи середніх
ку до 64-ї річниці Великого шкіл N2N2 13 і 14, які стали
Жовтня, а п’ятирічки — дд\ переможцями у змаганні на
115-ї річниці з дня народ честь XXVI
з’їзду KilFC.
ження В. І Леніна.
Всюди Вони в цей святковий день
йде боротьба
за те, щоб рапортують
про успіхи в
рекорди передз'їздівської навчанні і громадській ро
вахти стали нормою кожно боті.
го дня.
«Хай живе
Ленінський
Після закінчення мітингу
«Хай живе у
на площу ступають святкові нсмсомол!»,
колони Попереду — пра віках Ім’я і справа Б. І. Ле
пороносці, делегати XXVI ніна!» — ці слева сяють на
з’їзду КПРС і XXVI
з’їзду транспарантах, що пливуть
Компартії України, передо над колонами вузів, техні
кумів, професійно-технічних
вики виробництва.
За ними — дзвінкоголоса училищ. Крокує колектив
колона школярів. Тм про педагогічного інституту іме
довжувати
ударні спраеи ні О С Пушкіна. Особливо
своїх батьків.
Тому девіз радісний кас грій у виклада
«Учитися
без відстаючих, чів і студентів філологічно
усім класом — у наступний го факультету, який переміг
клас!» стає законом для 27- у передз їздівському соціа
тисячного загону учнів за лістичному змаганні. Пиша
гальноосвітніх шкіл міста. А ються у вузі
ленінськими
змагання учнівських і ообіт(Закінчення на 2-м стор.).
ьйчих колективів під деві-
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(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.),
стипендіатами Тетяною Л\ізіною і Валентиною Сапальоізою, всіма
тими, хто
показує приклад у навчан
ні, громадській роботі.
За майбутніми педагога
ми йдуть майбутні інженери
_ студенти інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування. З кожним ро
ком підвищується їхній інте
рес до творчості, пошуку.
Нині майже півтори
тисячі
юнаків і дівчат КіСМу бе
руть участь у роботі гуртків
наукового студентського то
вариства.
Учні середніх спеціальнихнавчальних закладів теж го
тують себе до
виконання
важливих завдань, накресле
них XXVI з’їздом
КПРС. І
тут головний критерій гро
мадянської позиції — від
мінне навчання. Гордо кро
кують учні машинобудівно
го, 5/дізельного, коопера
тивного технікумів, техніку
мів радянської торгівлі, ме
ханізації сільського госпо
дарства, медичного й му
зичного училищ.
Зони не
суть транспаранти, які слаплягь мудру ленінську полі
тику КГІРС, Ленінський ком
сомол, дружбу між народа
ми. А за ними йдуть коло
ни учнів профтехучилищ,
майбутні робітники,
май
бутнє трудових
колективів
міста.
Святковий похід триває.
Широкою барвистою рікою
на площу вливається колона
трудящих Кірозського райо
ну. Очолює її переможець
передтравневого соціаліс
тичного змагання — колек-

гив ордена «Знак Пошани»
завод/ тракторних гідроаг
регатів імені
XXV з'їзду
несли
КПРС. По-ударному
заводчани трудову вахту на
честь XXVI з’їзду
партії,
реалізувавши
понад план
продукції на 189 тисяч кар
бованців. Є.в цьому заслуга
й комсомольсько-молодіж
них бригад Анатолія Сквор
цова та Володимира Бадоаа,
котрі завжди задають тон
у трудовому суперництві.
І з освоєння виробництва
нової техніки внесли гідроагрегатники свій
,а вклад. Са-

приємства також стаз пере
ме напередодні Першотрав можцем першотравневого□
ня підприємство випустило
а
тисячну
гідростатичну змагання, його занесено наа
обласну Дошку пошани. На
трансмісію.
я
з дня
}
...Пливуть прапори, транс честь 111-ї річниці
зародження В. І. Леніна по
паранти. «Рішення
XXVI
з'їзду КПРС — виконає над 1600 робітників викона
ли чотиримісячне завдання.3j
мо!» —■ ці слова на фоні ку
Сімнадцять
бригад, дзі
мачу читаємо над кожною
колоною. В них — упевне дільниці, 300 робітників ре
монтно-механічного
заво
ність у завтрашньому дні,
ду
Укрремтресту
зобов
’я
віра в силу ідей партії, яка
ліобілізує народ на нові залися виконати річне зав
°
трудові звершення.
Саме дання до 7 листопада. Про
транспа
такий настрій світиться на це розповідають
обличчях трудівників заводу ранти, що пливуть над ко
радіовиробіз. Колектив під лоною підприємства.

В.пезнений крок тримають
у своїх колонах працівник;,
чавуноливарного
завод/
зазоду друкарських машин
3 року в рік ці підприємства нарощують випуск продукції.
У колоні комбінату «Кіровоградважбуд»
іде
зі
своїми товаришами делегат
XXVI з’їзду Компартії України, бригадир комплексної бригади будівельного
управління
№ 2 Анатолій
Бабич. Чималих успіхів досягли будівельники на поредсвяткозій вахті.
Крокують площею пра
цівники легкої,
харчової
промисловості, транспорту,
торгівлі, медики...
Перед святковою трибу
ною — колекгиз Ленінсько
го району. Про свої успіхи
рапортують трудівники дзічі
орденоносного
зазоду
«Червона зірка». До від
криття
XXVI з'їзду КП/С
заводчани
освоїли випуск
сівалки КА-3,6. Пишаються
цим Сергій Новоселов, Ва
силь Сидоренко та інші мо
лоді черзонозорівці, при
четні до радісної події.
Кращі колективи підпри
ємства підтримали ініціати
ву бригади формувальників
депутата Верховної
Ради
СРС°, делегата XXVI з'їзду
Компартії України 8. І. Геть
манця — завдання п'ятиріч
ки —• до 7 листопада 1984
року. Це — на майбутнє. А
нині машинобудівники ра
портують про те, що на де
сять днів
раніше
строку
сільським трудівникам від
правлено 7500 сівалок, про
те, що до Фонду миру пе
рераховано 18.5 тисячі кар
бованців, зароблених на суботнику. Широку підтримку
дістала ініціатива пропаган
дистів підприємства — «Ак
тивну життєву позицію, ко
муністичне
ставлення до
праці — кожному слухаче
ві».
Мелодія змінює мелодію,
колона
змінює
колону.
Йдуть трудівники заводів
дозуючих автоматів, «Цукрогідромаш»,
«Металіст».
Вони теж добилися успіхів
у передсвятковому змаган
ні.
Горді своєю працею, кро
кують зв’язківці, харчови
ки, побутовці, медичні пра
цівники Ленінського району.
Лунають здравиці на честь
Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

І червоною ниткою пов
ходять через
уса першатрааневе торжество слава
гро дружбу між народами,
про мир, такий необхідним
людям планети. Товариш
Л. І. Брежнєв на XXVI з’їзді
партії чітко
сформулював
політику КПРС, спрямовану
на зміцнення миру в усьо
му світі, ліквідацію загрози
світозої війни. Його слова
з трибуни з'їзду ввійшли в
серце кожної
радянської
людини. В цей
святковий
перціотравневий
дань тру
дящі Кіровограда
ще раз
висловили одностайну під
тримку миролюбної політи
ки КПРС, прагнення працю
вати ще
ефективніше, щз
якісніше, аби міцніла і світ
ла рідна Вітчизна,
Першотравневі
демон
страція в обласному центрі
завершилася
маршем ор
кестрів.

під затоплення дніпровсь
кою водою.
Коли настав найвідпові
дальніший період
у спо
рудженні гідровузла — пе
рекриття Дніпра, Борисові
Івановичу випала
висока
честь скинути у проран
великий моноліт із напи
сом: сДніпру-Славутичу зід
XX століття*.
За подвиг, звершений на
Дніпрі, В. Полуянова удо
стоїли ордена Леніна.
Кременчуцьку ГЕС здали

ВАХТА ПАМ'ЯТІІ
«ПОДВИГИ В ПРАЦ5 —

МИР НА ЗЕМЛІ!»

ЗАВЖДИ НА ПЕРЕДОВІЙ

На міських площах, на сільських майданах, у парнак і скверах височать обеліски. 9 горить Вічний во
гонь на могилах полеглих воїнів. Ідуть сюди люди _
ветерани війни, їхні сини і внуки, йдуть молоді воїни,
па почесну варту стають комсомольці і піонери. Ніх
то не забутий, ніщо не забуте!
Прийди й ти. товаришу! Прийди,
поклонися цим
священним могилам. І не забудь,
ніколи на забудь,
якою Ціною було завойоване цей сонячний
тоазечь
І все зробити дгя того, щоб ще могутнішою була на
ша Батьківщина.
у
На знімку кірозоградці покладають квіти на
меморіальному кладовищі.
Фото 3. ГРИБА.

Борис рано втратив батькін. виховувався в дитя
чому будинку. По закінчен
ні семи класів
пішов на
авторемонтний
завод, де
набув спеціальності слюсаря-моториста. Тут юна
ка прийняли в комсомол.
Завод став Йому
рідною
домівкою. І раптом — вій
на...
Комсомолець Борис По
луянов — У стрілецькій
бригаді, яка входила до
складу 78-ї десантної армії,
разом з першими загона
ми сміливців висадився на
Малу землю. Не встигли
радянські бійці окопатись,
як їм довелося відбивати
запеклі атаки ворога, що
намагався скинути десант
ників у воду. Наступного
дня Борис дістав пораненнн гід вибуху ворожої мїнл.
Три З ПОЛОВИНОЮ МІСЯЦІ
пролежав у госпіталі. Ви
дужавши, потрапив в ок
ремий зенітішй ' кулеме г-

пии полк, у якому воював
ДО повного розгрому гітле
рівської Німеччини.
вааі.пивою подією п житт* воїна був день 1944 ро.
Л.А,'ОЛИ "ого- командира
кулеметної обслуги, старі зпп°.,™ерн’пита’ крийняли
кандидатом у члени КПРС.
Яі.Т- п°АВійнок>
енергією
ІЮІ'1 М°-Т1°ДПЙ комуніст вочалпіг А ЛОЛИ
відгриміли
'•а^ьл
гармат,
бувалий
сл оП Р°ДС»вжу ва а
св й Х«і ®рмн- «=РЄдаючи
нам. ДОСВ д
молодим вої♦

♦

в

знЙу Ь,*‘шея 11 аапас - і
топе?»
«Єі*едн4й край
ту
тР>До«ого фрон-

ГЕС.
Каховської
ЖОННЯ to !'
На споруд.
Роеганцц; чТуЄтгід'
трудився в
откозаі11і готуючи
чащу

державній комісії, і Борис
Іванович разом з Інтими
ветеранами - енергетиками
поїхав у Якутію, будувати
Вілюйську
гідроелектро
станцію.
*

*

♦

Десятий рік уже кому
ніст Б. 1. Полуянов зайня
тий на Дніпровському за
воді твердих сплавів імені
В. І. Леніна. Слюсар-інструментальник шостого роз
ряду. він забезпечує робіт
ки к і в інстр у ме нтал ьно-механічного цеху всім необ
хідним інструментом.
За дострокове виконання
завдань десятої п'ятирічки
Лориса Івановича Полта
нова Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР нагород
жено орденом
Трудового
Червоного Прапора.
кілька років підряд ко
муністи обирають кетерана війни членом партійно

А. РОМАНЮК

S, ГРИБ фото),
спецкори
«Молодого
комунара».

го бюро заводу. Він з чес
тю виправдує високе до
вір’я. Мобілізує робітників
на боротьбу за дострокове
виконання завдань першо
го року одинадцятої п’ят«-,
річки.
З подвійною
емері івю
трудиться ветеран війни в
ці весняні дні, в дні Вахті:
пам'яті. На честь Дня не-'
ремоги комуніст виконує
тижневі завдання за чотири
дні. здаючи
продукцію
ТІЛЬКИ

ВІДМІННОЇ

ЯКОСТІ.

Працює за себе і за полег
лих бойових побратимів, і
допомагав молодим слюса
рям Миколі Білачевку.
Олександрові Кондраты''’-’
Він у ник — перший ийставник.
Беручи приклад з Бори
са Івановича, працюють,
випереджаючи час. брига
дир на ладчиків ш ііфуі*«'!Ь'
ник верстатів Віктор ІіР’1'
ступ, «елекрозварннк 1вам
Менделекко, електрв«!>н’
тер
Володимир КНЯМ-Н.
шліфувальниця Гаяна Лы
сенко та інші пеоедов’’.я
виробництва, удостаєш ви
соких нагород Ватькіпщнни за дострокове внкона»'
ня завдань десятої п’яти
річ їси.
М. ВЕНЦКЭВСЬКИ^

завідуючим

поіаштлу

мим відділом військо*
во-лвтріотичиоі’З

ховання

в*'

Світлово#»’

«ого міського ком.ігету ДТСААЄ.

Молодий комув&р"

ГОЛОВИ!
Цьогорічний День преси
ми відзначаємо у знаменний
час, коли весь
наш народ
прилить свої трудозі будні
єдиним, натхненним гаслом:
«Рішення XXVI з’їзду КПРС
виконаємо!»
Щодня до
нашої газети надходять лис
ти найголозніших кореспондентіз молодіжного часопи
су — позаштатних
авторів.
Нам пишуть із найвіддаленіших сіл і міст Кірозоградщини. Голубі конверти до
писувачів «Молодого кому
нара» інформують про трудозу ззитягу в заводських
цехах і на колгоспних
полях, на
молочнотоварних

КОРЕСПОНДЕНТИ

фермах, у вибоях вугільних
шахт і на розрізах.
Усі ці листя —
як неви
черпні джерела, що по
стійно живлять нашу газету.
І сьогодні, в день
свята
друкованого слоза, ми від
усієї душі вітаємо наших
голозних
кореспондентів
С. АНДРУСЕНКА (Петрівський район), В. БАЗИЛЕВСЬКОГО
(м.
Кіровоград),
К. БАШЛИКОВУ (м. Олек
сандрія),
Р.
ВАВРЕНЮК
(м. Кіровоград), А. ВЕНЦ
КОВСЬКОГО
(м.
Світлозодськ), Г. ВОЙЧЕНКА (м. Кі
ровоград), Л. ГНІ ДсЦЬ (Доброзеличківський
район),

СПОГАД ЧИТАЧА

Я ІМ’Я
ЛЕНІНА
ПОЧУВ
Його ім'я сучасні діти
Знають
змалечку,
ледве
сн’явшись на ноги, безпо
милково пізнають на порт
реті «дідуся Леніна».
Я ж уперше
почув це
ім’я 1916 року, коли мені
було одинадцять.
... На Чунівському кутку
в селі Турії, що біля НоЬомиргорода, з’явився тоді
говіркий
дідусь
Кіндрат
Петрович. Став чоботарюва
ти. Ходив з хати в хату,
латав взуття, а ввечері го
монів з людьми.
Пам'ятаю, зупинився вій
у нашій хаті. Цокаючи мо
лоточком і вправно діючи
циганського голкою, він, на
прохання дядьків, став роз
повідати про Петроград. 1
так уміло порівнював жит
тя фабрикантів, заводчиків
?з життям робітників, що я
яаче наяву бачив усе це.
Від нього вперше почув
Слова «більшовик», «Ленін».
Турніці зацікавлено розпи
тували про Володимира Іл
ліча, і Кіндрат Петрович
розповідав. А знав він, у
цьому переконалися всі, ба
гато. Працював па заводі в
Петрограді, за участь
у
Страйку заводчик
вигнав
його. Був арештований...
. Ночами думав я про Ле
ніна. Дитяча уява малювала
його казковим богатирем,
силачем, що бореться з ба
гатіями. Подумки я говорив
з ним, радився, дуже хотів
хоч чим-небудь допомогти
йому.
Минали роки. Казковий
образ Леніна, що склався в
моїй уяві, набирав дедалі
реальніших обрисів, про ньо
го вже говорили як про
вождя революції, простого
й геніального водночас.
Я
бачив його портрети в газе
тах,.

Тепер мені 76. Доля не
Звела мене з Володимиром
Іллічем. Але все своє жит
тя я радився з ним, учився
У нього. Знаю, своєю бага
торічного педагогічною праЦ*ао я допоміг йому в рево
люційному
перетворенні
країн«.

і. ОЛІЙНИК,
учмтель-пеясіонер.

м. Нозомиргород.

— &

З ПОЧАТКУ РОКУ
РЕДАКЦІЯ «МОЛО
ДОГО КОїМУНАРА»
ОТРИМАЛА
2015
ЛИСТІВ.

Р. ДАЙДАКУЛОЗА (М. Кіро
воград),
Ю. ДЕРУЖИНСЬКОГО
(м. Сзітловодськ)
Є. ЖЕЛЄЗНЯКОВА (м. Кіро
воград), Т. ЖУРБУ (Дол'инський район), С. ІЛЛЯШЕНКО (м. Кіровоград), £. кдр_
ДАША,
М.
КРИЩЕНКО
А. КРУПСЬКОГО (м. Кірово
град),
М.
КОРДЮКОВУ
(Вільшанський
район),
А. КРИМСЬКОГО
(Кірово
градський район), К. ЛЕСЬЄВА (Гайворонський район)
Л. ПОПЧУК (Новомиргородський район), С. ПІДОСЬОНОВУ
(м.
Кіровоград),
М. РОДИНЧЕНКА (Долинський район), С. СТЕЛЬМАХА,

B. СОКУРЕНКА (м. Світловодськ), М. СТОЯКА (Новомиргородський
район),
C. ФЕНЕНКА (Новгородківський район), С. ШЕВРЯКОВА (Голозанівський район),
В. ШУЛЬГУ (Нозомиргородський район), 8. ЯНИШЕВСЬКОГО (м. Кіровоград) та ба
гатьох інших.
Завдяки їхній активності в
нашій газеті
появлялись і
надалі появлятимуться те
матичні сторінки і розворо
ти «Вітрила», «Гроно», «До
зорець», «Романтик» тощо.
Власне, «ЛАолодий комунар»
завжди пишався двома по
рами — працівників
рэ-

лтозші

000

Завдяки їхній активності
Жанровий діапазон
юнкора
Радився з ним
усе життя.

Передсвяткові дні в кіровоградсько
му комсомольсько-молодіжному мага
зині «Оксана» гортали
сторінки на
пружених буднів. Саме
напередодні
1 Травня дівчата з відділу «Подарун
ки» «мудрували» над целофановими
пакунками, готуючи комплекти свят
кових подарунків. їхні «витвори» при
пали до смаку покупцям. А це — най
головніше.
З піднесеним настроєм працювали
наші молоді продавщиці комсомолки
Наталя Кузнецова, Олена Музнчеіг.со,
Галина Бондар. І. звичайно ж, поруч
нас, як ось уже сім років, трудились
почесні члени колективу, герої Краснсдонського підпілля, молодогвардій
ці Любов Шевцова та Олег Кошовий.
До речі, за минулу п’ятирічку з їхньо
го рахунку до Фонду миру перерахо
вано 12 тисяч карбованців. За перший
квартал нинішнього року наші почесні
працівники прилавка заробили понад
1000 карбованців. Ці кошти ми теж
перерахували до Фонду миру-.
ДИТИНСТВО. (У дитячому садку).

ФОТО Р« РУБІНА^

ПРО ЮНОГО КОЛЕГУ

ДИПЛОМ ЮНКОРА «ми»
Ми знайомі з Анатолієм
Венцковським уже понад
десять років, відтоді як
привіз його до Світлозодського Будинку
піонерів
батько. Тоді зі своїм стар
шим братом Олегом хло
пець захопився шахами і
з кожним роком усе біль
ше опановував
теорію
гри. Удвох
вони досить
сдало виступали, захищаю
чи честь своєї середньої
школи № 2.
І хоча й нині любить цю
мудру
стародавню гру
майбутній
випускник —
відмінник навчання, один
із кращих активістів ком
сомольської
організації
десятирічки, та в останні
три з половиною роки віч
віддає перевагу юнкорів
ській спразі.
Першу замітку Анатолій
написав після добре орга
нізованого і проведеного
суботника
по впорядку
ванню території
рідної
школи. Свого дописа юний
кореспондент - семиклас
ник відніс до міськрайоньої газети «Наддніпрянсь
ка правда».
Невимовною
була ра
дість початківця, коли на
тематичній сторінці
«У
поетичній рубриці»
ВІН

нів
Свіглозодської СШ
побачив і своє прізвище.
шефами-комсоЗ того часу стає актив № 3 із
ним дописувачем місцево мольцями
ордена «Знак
Пошани»
виробничого
го часопису.
Тепер репортажі і зама- об єднання «Дніпроенерльовки юнкора
Анатолія гобудіндустрія».
Венцковського
постійно
Юний
автор
зазжди
знаходять своє місце в об прагне дати газеті цікаву
ласних
газетах «Кірово інформацію, потрібний ре
градська правда» і «Моло портаж, своєчасне інтер
дий комунар». Друкується в’ю.
Чи вдаються вони йому?
він і в
республіканських
виданнях: журналі «Піоне Думаю, що гак.
Про це
судити численні
рів», іазеті «Молодь Укра можуть
їни». Виступає і в «Рабоче- читачі.
Самому
Анатолію най
крестьянском корреспон
денте».
більш до вподоби героїкоПонад 100 дописів уже патріотична тема. В бага
видрукував наш юнкор. тьох дописах він
розкри
Став широким його жан ває її. Одним з найкра
матеріалів він
ровий діапазон, збагатила щих своїх
вважає нарис
про ратну
ся тематика його задумів.
Про це свідчать опуб звитягу ветерана-фронто
лікована в обласній моло вика, підполковника запа
діжній газеті замальовка су Антона Гордійовича Ку«Дивовижні марки» (про яна «Племені соколиного»
комунар»,
роботу гуртка юних філа («Молодий
телістів
Сзітловодського 1980 р).
Висвітленню
цієї геми
Будинку піонерів і школя
рів імені героїв «Спарта Анатолій приділяє особли
ка»), кореспонденція
з ву увагу. Його успіхи не
відзначено. На
клубу
інтернаціональної щодавно
Світловодського
дружби
Світловодської адресу
школи-інтернату
№
1 міського комітету комсо
«Крила братерства» («Кі молу з Центрального шта
ровоградська правда»), ці бу Всесоюзного ПОХОД'/
МОЛОДІ
кава розповідь у «Молоді КОМСОМОЛЬЦІВ і
України» про зв’язки уч місцями революційної, бо

дакції і позаштатних авто*
різ. Так було і буде завжди,
бо з цьому — суть радян
ської преси.
Ось чому, шановні
наші
колеги, ще раз вітаючи вас
із Днем преси,
бажаючи
міцного здороз’я, довголіт
тя .і творчих успіхів, ми за
кликаємо вас до ще актив
нішого співробітництва з
обласним молодіжним часо
писом. Хай ваші пера ніколи
на тупляться об шаблонні й
трафаретні фрази, не ржаві
ють, окисляючись застаріли
ми й малозначущими поді
ями.
Творчої вам наснагиі Успі
хів на нелегкій газетярській
нивії

ЧИТАЧ ЛОВІ Д ОДА ЛЯЄ

ДО ФОНДУ . .
МИРУ
•

Н. СКЛЯРЕНКО,
секретар комсомольської організа
ції магазину «Оксана».

-----------

йової і трудової слави ра
дянського народу прибув
Диплом, підписаний голо
вою Центрального штабу
Маршалом
Радянського
Союзу Іваном Христофо
ровичем Баграмяном. Ним
нагороджено юнкора «Мо
лодого комунара» Анато
лія Венцковського за ак
тивну участь у висвітленні
військово-патріотичної те
матики.
Цими днями на загальношкільних комсомольсь
ких зборах юному корес
пондентові урочисто вру
чили цей Диплом.
Анатолій —
активний
учасник минулорічної рес
публіканської
олімпіади
юних філологів, що відбулася в Дніпропетровську.
Цього року дні весняних
канікул були для Анатолія
часом активного творчого
навчання на республікан
ському семінарі юних ав
торів у Чернівцях. Керува
ли роботою семінару ре
дактор видавництва «Ве
селка» Юрій Набока, пись
менники Василь Фольварочний і Михайло Івасюк.
І. КАРАНЕ
м. Сзітловодськ.

Натонемкі®
слово
про вождя
Вивчення секретів оратор
ського мистецтва, підвищен
ня ідейного й політичного
рівня комсомольців І МОЛО
ДІ, підготовка їх до ведення
агітаційно-масової роботи,
лекційної пропаганди в нав
чальних групах та виробни
чих колективах — ці зав
дання здійснюються па фа
культеті лекторів-пропагандистів, який працює в Кіро
воградському будівельному
технікумі.
Курс навчання на факуль
теті запрограмовано з та
ким розрахунком, що хлоп
ці й дівчата поступово оволодізають лекторськими на
виками паралельно з осво
єнням основного курсу про
тягом усього часу свого пе
ребування в закладі. Керує
роботою факультету викла
дач історії П. К. БІличенко.
Вій навчає майбутніх лек
торів методики підготовка
до лекцій, бесід, політзаІІЯТЬ.
Велику обсягом і цікаву
змістом
роботу виконали
слухачі факультету лекгорів-пропагаиднетів у передтравпевї дні. Серед найкра
щих лекцій, підготовлених у
навчальних групах, техніку
му, — «Дитинство і юність
В. І. Леніна», «Натхненник І
вождь Жовтня», «Торжест
во великих ідей ленінізму».
Вони глибоко схвилювали
всіх нас тому,
що молоді!
лектори, оповідаючи про Іл
ліча, зуміли знайти слова
високі, прості, щирі.
О. САВЧЕНКО,
учень Кіровоградського
будівельного технікуму.

Юні
помічниці
Нелегко, сидячи за шкіль
ною партою, розповісти на
сторінках газети про люди
ну, котра живе дорослим,
трудовим життям. Ще важ
че, мабуть, зрозуміти свого
героя. Юнкерам із Новомиргородської
середньої
школи № 2 Світлані Орел
та Ользі Капітонюк це вда
ється. Часто в районні по
являються їхні замальовки
про ветеранів праці, моло
дих виробничників. Пишуть
дівчата п про новини шкіль
ного життя, відпочинок мо
лоді. Надовго запам’ятаєть
ся чи гачам районної газети
«Червона зірка» репортаж,
іно його написала Світлана
Орел про шкільний тематич
ний вечір «Ми — майбутні
будівники комунізму».
А ще мріють дівчата нав
чатися на факультеті жур
налістики Київського дер
жавного університету.
3. ШУЛЬГА,

м. Нозомиргород.

4 стор

& травня 1881 року

а^ОЛОДвй КОМуИ&р“

5 ТРАВНЯ — ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КАРЛА МАРКСА

І

ІМЕН!
у першому класі писали
твір. Свій перший: «Голов
на вулиця міста». Вчитель
ка Валентина
Федорівна
Швидулка ходила між пар
тами, дивилася в зошити
своїх еиховішців. А нони
старанно виводили: «Вули
ця Карпа Маркса — най
краща в місті», «Тут багато
будинків, магазинів»,_ «Я
люблю стояти на цій ву
лиці і дивитися, як швидко
йдуть тролейбуси...»
* *. *
Центральна вулиця міс
та, ЩО носить ім’я великої
людини, мислителя, творця
безсмертного «Капіталу»...
Б розмаїтті кольорів і ку
мачевому морі прапорів зу
стрічала вона
Першотра
вень 1931 року. Святнова,
ошатна, вулиця, здасться,
й досі зберігає гомін колон
демонстрантів, що чітким
кроком ішли повз трибуни,
відлуння оркестрів.
Головна артерія міста...
Магістраль... Ці слова зда
ються надто гучними для
неї. Адже вулицю можна
пройти пішки — від мага
зину «Океан»
і до мосту
через Інгул. Тепер вона не
найдовша. Ок скільки но
вих проспектів у місті, ши
роких і довгих вулиць! А
її псе одне кіровоградці з
любов’ю називають голов
ною.
... У 90-і роки минулого
століття, коли нареджува-

Вівторок
А ЦТ

8.00 — «Час?-. 8.40 — Гім
настика. 9.00 — І’еснг.-Крас
на. Конце;:'..
Г.4Э
Теле
фільм «Дружина моя. діти
мої». 10.36 — Дон. телефільм
«Чесно, по-журнал!стськн>.'
По закінченні — Новигіп.
14.30 — Новини
1-1.50 —
Док. телефільм «Незламна і
Легендарна». Фільм 2. 15.45
—
Тележурнал «Звіздар».
16.30 — Виступ духових ор
кестрів Ленінгр щського вій-'
бькового округу. 17.00 —
Розповіді пі:-і художників
Б. Пророков. 17.30 — Впе
ред. хлопчаки! їв.15 — Сьо
годні — День преси 18.45
Сьогодні у с-зіті. 16.00 —
«Катіш-я». Ведучий — полі
тичний оглядач в. Дунаев.
19.25
— Наї-одпі мелодії.
19,45 — Фільм «Небесний
тихохід».
21.00 — «Час».
21.35 — К-: ицерт. .присвяче
ний відкриттю -с. кнародного г\'зичного фестивалю в
СРСР. У пере..;,;
Сьогодні
у світі.

▲ ут

ка воєнних років.
17.00 —
Грає заслужений артист
РРФСР Ф. Лузанов (віолон
чель). 17.20
— Чемпіонат
Європи з боксу. '/- фіналу.
18.00 — Відгукніться, сур:>)ічі. 18.30 —
Рішення XXVI
з’їзду КПРС — у життя. Вол
зький трубний заьод. 18.45
— Сьогодні у світі. 19.00 —
А. Хачатурян. Адажіо з ба
лету «Спартак».
19.10 —
Док. телефільм «Зима і вес
на сорок п’ятого». 1 і 2 се
рії. 21.00 — «Час». 21.35 -Фільм-концерт
«Пісні
М. Блантера на вірші М. Ісаковсьиогої-. По закінченні —
Сьогодні у світі.

З 5 травня

А УТ
10.00 — «Актуальна каме
ра;-. 10.35 — «Естрадні мс
лс-дії».
10.55 — Телеклуб
«Ігротека». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 6 клас. Фізик-і.
12.10 — «Рішення XXVI з’їз
ду НГІРС
у, дії». 12.30 —
«Кіномоваїка». 16.00 — Но
віти.
16.10 —
«Срібний
дзвіночок •. 16.30 — «Перли
ни душі народної». 17.20 —
Грають юні музиканти. 18.00
-- «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Оголошення.
(Кіровограді. 18.20 — Теле
фільм. (Кіровоград). 18.30 —
«Екран запрошує». (Кірово
град). 19.00 — «Актуальна
камера». 19.30 — Художній
телефільм «Синюіццн коло
дязь,. 20.30 — Тележурнал
«Старт». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00
— «Час».
21.35 — «Мелодії юності».
Заключний концерт рс< публіканського конкурсу комСОМОЛЬСЬКОЇ
пісні «Молоді
голоси» По
закінченні —
Новини.

10.00 -- «Акт’сльпа каме
ра». 10.35 — «.,'ійові особи
та виконавці». 11.35 — Фо
тоетюд
чКвїтп- 11.'З
«Шкільний екран-.. іс клас.
Українська
ератур. 12.10
— Художній тс-лефіле г «Сто
рядків у номер».
1< .00 —
новини. 16.10 — «Срібний
дзвіночок». 16.35 — «Сьо
годні — День преси». 16.55
— «Народні таланти;- 17.40
— Телефільм. 13.00 — Для
школярів.
«Старти г.';;ій .
18.30 — «Актуєш.
каме
ра».
19.00 —
Чемпіонат А ЦТ (IV програма)
СРСР з футболу: «Динамо»
21.00 «Час». 21.35 — Ху
(Київ) — ЦСКА. 20.45 - «На
добраній,
діти». 21.00 • — дожній телефільм «Спросто
«Час». 21.35 — «Кіномозеї- вання». 2 серія.
на». 23.00 — К. т. «Сьогодні
— День преси». Виступ сек
ретаря обкому Компартії Ук
раїни А. І. Погребняка.
«Друкується газета». Репор
таж із друкарні імені Г. М.
Димитрова видавництва «.Кі ▲ цт
ровоградська правда».
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
А ЦТ (IV програма)
настика. 9.05 — Еідгукніть9.35 — Фільм
18.00 — Футбол: «Динамо» ся сурмачі.
*Ниїв) — ЦСКА. 21.0и — «Бунтівна застава». 11.00 —
-Радіо —
«Час». 21.35 —
Художній Док. телефільм
телефільм <• Спростовання*. революції». По закінченні
1 серія.'
— Новини. 14.30 — Новини.
14.50 — Доі . телефільм «Не
зламна і легендарна». Фільм
4. 15.45 — Російська мова.
16.15 — Зустріч юнкорів те
лестудії <()рля»
з Героєм
Радянського Союзу, генералмайором внутрішніх військ
А ЦТ
А. П. Косіціґнпм.
17.00 —
. 8.00 — «Час 8.40 — Гім «Юнацька
Фільмнастика. 9.05 — Умілі руки. балет. 17.30симфонія».
—
Чемпіонгіт
0.35 — Фільм «Небесний ти Європі;
і
боксу.
•'/,
фіналу.
хохід». 10.50 — Концерт ор
.Текінський Універ
кестру народних інструмен 13.15 —
мільйонів.
18.45 —
тів «Російські В!. ЄО' нкн». ситет
Сьогодні
19.00 — До
По заггінч«-нні
— Новини. іг>’олПпдІ°'у світі.
«Життя науки».
14.30 — Новини. 14.50 — І-і.ЗО — Романси
ЧайковДок. телефільм «Незламна ! лл’ЇСГ0 п,ІК°нує 1. П.
Архипова
легендарна». Фільм 3. 15.40
..00
—
Док.
телефільм
«Зи
— Шахова школа. 16.40 —
І Весил сорок п’ятого»
Жива намить... Публіцистм- ма
З серія. 21.00 — «Час». 21.35

«Молодой неммунар» —

по 10 травня
1981 року
шення. (Кіровоград). 18.20—
Телефільм.
(Кіровоград).
18.25 — До -дня визволення
Німеччини від гітлерівсько
го фашизму. 19.00 — «Актуальна- камера». 19.30 —
Концерт. присвячений Дню
радіо. 20.45 — « На добраніч,
діти!» 21.00 — «Час». 21.35
— Художній фільм «Летять
жмравлі». 23.05 — Чемпіонат
СРСР з хокею:
«Сокіл» —
«Спартак». З період. По засінчсняі —• Новини.
А ЦТ (IV програма)

днем». (Кіровоград). 18.10 —
К. т. «Грають юні музикан
ти». (Кіровоград). 18.50 —
Завтра — 36 і роковини виз
волення Чехословаччини від
фашистських
загарбників
— національне, свято наро
дів Чехословаччини. 19.00
—
«Актуальна
камера»..
19.30 — «Сестри». Те.лерозповідь про ветеранів війни.
20.00 — Концепт.
20.45 —
«На добраніч.
діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Художній
фільм «Вірність». По закін
ченні — Новини.

19 09 — Хокей: «Трактор»
(Челябінськ) - ЦСКА. 21.00 А ЦТ (IV програма)
_ «Час». 21.35 — Художній
19.00 — «9-а студія». 20.00
фільм «Спростовання». З се — «Вечірня казка». 20.15 —
Чемпіонат
Європи з боксу.
рія.
Півфінал. 21.00 — «Час».
21.35 — Художній
фільм
«Вірність».

П’ятниця

Субота

А пт

3 00 — «Час». 8.40 — Гім
настика.
9-05 - Вірші ра
дянських
постів. 9.40 Клуб кіноподорожей. 10.40—
Пісні Аграфенп глшшної.
По закінченні —
14.30 — Новини. 14.а0 —
Док. телефільм «Незламна і
легендарна». Фільм □. 15.40
_ В.-А Моцарт. Концерт для
двох фортепіано
з оркест
ром 16.05 - Москва 1 мос
квичі. 16.35
- До-т60^Т
Комуністичної партії Ріп
нії. Кіноппограма. і/.оз —
Фільм
«.Старик Хоттабиу».
18.45
— Сьогодні у світі.
;9 05 — Відверта розмова.
І9.Й5 _ виступ
ансамблю
Радянської Армії «.Червона
зірка» 19.50
— Док. теле
фільм «Зима 1 весна сорок
п’ятого'-. 4 серія. 21.00
«Час» 2135
— Театральні
зустрічі”. 23.15 — Сьогодні у
світі. 23.30 — Велогонка МИ
РУ-

▲ Цт
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
настика. 9.05 —
Концерт
Московського чоловічого ХО
РУ учасників Великої Вітчиз
няної війни 9.35 — Док.
Фільми до Дня
Перемоги:
«Меч Перемоги». «Це не про
ста любов». «їх зброя — кі
нокамера». 10.35 — Виступ
ансах П.ію пісні і танцю Чор
номорського флоту. 11.10 —
Поетична композиція, при
свячена Дню Перемоги. 11.50
~ 19.-й тираж «Спортлото».
12.00 — Очевидне — неймо
вірне. 13.00 — Переможці.
Глеб
Фронтових
друзів.
14.30 — Новини 14.45 — Те
лефільм «Син полку». 1 се
рія. 16.00 — Футбол. Фінал:
-Спартак» — СКА (Ростовна-Дону). 17.45 — Сьогодні
— Свято Перемоги. Виступ
першого заступника мінісг-

3^6050, МСП
м. Кіровоград,
еул. Луначарського, 36.

©бластного «о/Аитєта
ЛКСМ Украины.
БН 0 ;298.

Індекс 61107.

Обсяг 0.5 друк. арк.

Н. ЧЕРНЕНКО.

А УТ
9.00 — Концерт. 10.00 —
Кінопрограма. 11.С0 — «Без
смертя героїв».
11.30 —
Симфонічна музика. 11.55 —
Літературний театр. 12.30 —
Концерт.
13.20 — «Слава
солдатська». 14.40 — Музич
ні вітання ветеранам війни.
15.10 — «Вперед,
орлята!»
15.55 — Документальний те
лефільм
«Мала .земля». З
серія. 17.00 — «Безсмертя
героїв».
18.50 — «Світлій
пам’яті загиблих у боротьбі
проти фашизму».
Хвилина
мовчання. 19.15 — «Акту
альна камера». 20.45 — «На
добраніч, діти!»
21.00 —
«Час». 21.35 — Концерт ра
дянської музики.
22.00 —
«Безсмертя героїв».

Миру. 19.00 — Програма те?
лебачення ЧССР, присвячена
36-й річниці визволення Чб|
хословачЧинп від фашист
ських загарбників. 21.00
«Час». 21.35
— Чемпіона?
Європи з боксу. Фінал.
А УТ

10.00 — «Актуальна кане«
ра». 11.30 — Фільм-концерй
11.55 — «Ленінським курсом
творення 1 миру». ДокуменЬ
тальцпй
фільм «На XXVI
з’їзді КПРС». Випуск Уї;
12.15 — Концерт.
14.30 -V,
Для дітей. Художній фільм
«Варвара краса — довга кд,са». 15.55 — «Доброго вам
здоров'я». 16.40 — Концерні
17.10 — Телефільм. 17.30
«Жінки-митці України». 19.00
—
«Актуальна камёр#$*,
19.30
— «Без права н|і
смерть». Розповідь про нойі(
виставу Кримського акаддо
мінного
театру
імені
М. Горького. 20.15 — Ка
мерний концерт. 20.45 —«На
добраніч. діти!» 21.00
«Час». 21.35 — Телетурнігі
«Сонячні кларнети». ХудоЖт
ня самодіяльність Одеської
та Львівської областей. Н<і
закінченні — Новини.

А ЦТ (IV програма)

8.40 — Програма теле
фільмів. 9.35 — «У світі тзаі
рип». 10.35 — Фільм «Ста
рик Хоттабнч». 12.15 — «Су«
путник кіноглядачд». 13.
Хоііей: «Динамо» (Москва) —
«Спартак». 15.15 — Концепт
А ЦТ (IV програма)
політичної пісні. 20.15
на приз газети «Прав
8.40 — Документальний Крос 21.00
— «Час». 21.35 -і
фільм. 9.35 — «Шахова шко да».
Художній
фільм.
’ ,
ла». 10.05 — «Ранкова пош
та». 10.35 — Програма доку
ментальних фільмів. 15.05—
Міжнародний музичний фес
тиваль в СРСР. 16.15
—
«Клуб кіноподорожей». 17.15
6 травня — закриття теат»
— «Музичний кіоск». 17.45 рального сезону. Вистави
— «Здоров'я». 18.30 — До «Талан». Початок о 19.30.
кументальний фільм. 18.50
З 10 травня
— гастролі
— Світлій пам'яті загиблих Макіївського театру юного
у боротьбі проти фашизму. глядача.
Хвилина мовчання. 19.10 —
Концерт. 20.00 — «Вечірня
казка. 20.15 —
Велогонка
світу.
20.30 — Чемпіонат
СРСР з гандболу: СКА
(Мінськ) — ЦСКА. 21.00 —
«Комсомолець». До Є трав
«Час». 21.35 — Художній те ня — «Фантазія на теми ноі
лефільм «Вальс».
хання» — о 9.20, 11.10. 13.00“,
14.50, 16.40, 18.30. 20.30. ПІСг
ля 6 травня — «Від Бугу дб
Вісли».
. (.
«Мир».
5—11
травням
«Спогад» — о 9.ЗО.
14.101
«Мерседес» тікає від погонів
▲ ЦТ
— об 11.40. 16.20. 18.20.
20.30; мультзбірнпк «Баба,*
3.00 — «Часі-. 8.40 — Гім яга проти» — о 10.40, 13.10,
настика. 9.05 — Вокальний 15.20.
цикл Л. Захлівного «Па
«Хроніка». 5—11 травня
м’ять». 9.30 — Вудильник.
мультфільми — з 9 по 11;
10.00 — «Служу Радянсько хронікально
- документальні;
му Союзу!» 11.00
— «Здо
«Безумство», «Зар?*
ров’я». 11.45
— «Ранкова фільми
ди
життя
на
Землі» — вії
пошта». 12.15 —
«Сільська
15.30. Художні фільми: 4,
година». 13.15 — «Музичний 5потравня
—
«Молода
дружи
кіоск». 13.45 — «Фронтовм- на», 6; 7 травня — «Симпау
іш». Документальний теле тичний пан Р.» — о 10.00,
фільм. 14.45 — Художній те 20.00. 8—10 травня — 0
лефільм «Син
полку». - 2 15.00.
20.00 — «Сказання
серія. 15.50 — «Клуб кіиопо- про Сипвуша». 1 І 2 серії.
дорожей». 16.50 — «Для вас,
ветерани». Музична програ
ма. 18.00 — Міжнародна па
норама. 18.45 —- Велогонка Редактор В. СТУПАК. •
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ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар, відділ учнів
ської молоді — 2-46-87; відділ комсо
мольського життя, відділ військосо£аЛР1Ятичного виховання та спорту —
2-45-35; фотолабораторія —. 2-56-65:
нічна редакція — 3-03.53.
Зам. № 224.

неповторна
вона своїми
людьми — трудівниками,
творцями щастя і добра.
... Идо рідною вулицею
М. С. ьроницький
— ко
лишній артилерист, герой
Великої Вітчизняної... Сиву
голову
схилив у задумі
Я. ГІ. ґадеуш
— в’язень
Бухенвальду... Бринять, як
струни,
спогади чекіста
І. Ф. Силіна... Старожили
вулиці Карла Маркса, жизі
свідки історії, наша гор
дість і слава.
...Травневими
ранками
поспішають
на
роботу
дівчата з комсомольськомолодіжного
колектизу
продавців магазину «Буди
нок одягу» Натална Лнхачевська, Ольга Теленкова,
Наталка Ігнатьєва — удар
ниці комуністичної праці,
передовики.
...З будинку Кз 34 випур
хнула зграйка юнок. Зацо
котіли каблучками, розси
пали дзвінкий сміх по ву
лиці. Це — молоді робітни
ці кондитерської фабрики
імені Карла Маркса.
Юристи, робітники, вчи
телі, актори,
будівельни
ки... Представники майже
всіх професій
жизуть на
вулиці Карла Маркса. Свої
ми справами вписують во
ни щодня нові рядки в іс
торію головної вулиці міс
та...

ра оборони СРСР Маршала
Радянського Союзу С. Л. Со
колова. 18.00 — Концерт дві
чі Червонопрапорного
ан
самблю пісні 1 танцю Радян
ської Армії ім. Ллексавдрова. 18.40 — П. Чайковськйй.
Елегія із Струнної серенади.
18.50 — Світлій пам’яті за
гиблих у боротьбі проти фа
шизму. Хвилина к{овчання.
19.15 — Фільм
«Солдати
свободи».
21.00 — «Час».
21.35 — Про друзів-товар.чшів. Кіноконцерт.
22.35 —
Чемпіонат Європи з боксу.
Півфінал. По закінченні —
Новини.

НАІПЛ АДРЕСА:

орган Кировоградского

Па украинсиом языке.

— Концерт,
присвячений
УТ
Дню радіо. В перерві — Сьо- А 10.00
— «Актуальна каме
юдні у світі.
ра». 10.35 —
«Голосую за
А УТ
професію». 11.05 — Концерт.
11.20
—
Художній
фільм
15.35 — Новини. 15.45 —12.50 —
«Срібний дзвіночок». 16.05 «Летять журавлі».
— Документальний
теле «Компас туриста». 15.30 —
фільм. «Мала земля». 1 се «На допомогу школі». Росій
рія. 17.05 — Концерт. 17.15 ська мова. 16.00 — Новини.
дзвіно
— «Республіканська фізико- 16.10 — «Срібний
матеМатнчна школа». 17.45 чок». 16.30 — Документаль
— Сьогодні — День радіо. ний телефільм «Мала зем
18.00 — «День за днем». (Кі ля». 2 серія. 17.30 — «Па
ровоград). 18.15 — Ого.тс- літра».
18.С0 — «День за

лося степове містечко Єли-.
саветград, одну з перших
вулиць — тоді найширшу
и найдовшу — назвали Ве
ликою Перспективною. На
че пророкуючи їй велике
майбутнє. Зводили будин
ки — великі, з розмахом,
на віки. «Бути адміністра
тивним центром Єлисаветграду», — міркували вель
можі, і будували на ній ра
тушу, окружний суд, банк,
обладнували базарну пло
щу.
Не підозрівали, що саме
ця вулиця незабаром стане
кайнебезпечнішим для них
і і'.сцем, центром усіх рево
люційних подій. Перший
страйк — на ній, перша де
монстрація трудящих — на
ній, маївка 1905 року —
теж на ній... Були криваві
сутички з жандармами, бу
ли бої... За владу Рад, за
козе, щасливе життя. І мо
лоді пролетарі міста звер
нулися 1919 року до ревно
му з проханням на ознаме
нування
перемоги
над
царством
капіталу пере
йменувати вулицю Велику
Перспективну
і дати їй
ім’я Карла Маркса...
Потім багато подій було
на ній. Були свята — нозі,
народні, революційні. Було
горе — велике, коли нор
кою тінню впала на радян
ську землю звістка: «Вій
на!»
А тепер цвіте, молодіє. У
віках гнитиме.
Бо багата,
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