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1. Хай живе 1 Травня — День міжнародної солідарпості трудящих у боротьбі проти імперіалізму, за мир,
демократію і соціалізм!
2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
Хай живе пролетарський, соціалістичний інтернаціона
лізм!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — вічно живе револю
ційне інтернаціональне вчення!
4. Братерський привіт комуністичним і робітничим
партіям!
Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів усього
світу!
5. Хай міцніє союз світового соціалізму, міжнародного
пролетаріату і національно-визвольного руху!
6. Братерський привіт народам соціалістичних країн!
Хай живе єдність, співробітництво і згуртованість
країн соціалістичної співдружності, їх непохитна ріши
мість зміцнювати і захищати завоювання соціалізму, мир
на землі!
7. Братерський привіт народам, які визволилися від ко
лоніального ярма і обрали шлях соціалістичного роз
витку!
8. Братерський привіт народам, які ведуть мужню бо
ротьбу за зміцнення національної незалежності і соціаль
ний прогрес!
9. Братерський привіт робітничому класові капіталіс
тичних країн!
10. Братерський привіт знемагаючим у фашистських
катівнях борцям за свободу, демократію І соціалізм!
Свободу в’язням імперіалізму і реакції!
11. Народи світу! Рішуче боріться проти імперіалістич
ної агресії і насильства, за ліквідацію вогнищ напруже
ності і кризових ситуацій в Азії, Африці і Латинській
Америці!
12. Братерський привіт народам Африки, які борються
проти імперіалізму, колоніалізму і расизму, за зміцнення
політичної та економічної незалежності!
Свободу народам Південної Африки і Намібії!
13. Гарячий привіт народам Латинської Америки, які
борються проти імперіалізму і реакції, за мир і демокра
тичний розвиток своїх країн!
Народи світу! Вимагайте припинення агресивних дій
США проти Нікарагуа і виведення американських військ
з Гренади!
14. Народи арабських країн! Згуртовуйте свої ряди в
бооотьбі проти ізраїльської агресії і диктату імперіаліз
му!
Хай міцніє радянсько-арабська дружба!
15. Народи світу! Добивайтесь виведення ізраїльських
військ з усіх загарбаних арабських земель, припинення
Імперіалістичного втручання у справи Лівану та інших
арабських країн!
Зміцнюйте солідарність із справедливою боротьбою
арабського народу Палестини!
Близькому Сходу — міцний і справедливий мир!
16. Народи європейських країн! Посилюйте боротьбу
за виведення з Західної Європи нових американських
ядеоних ракет!
Європі — мир, безпеку і співробітництво!
17. Народи азіатських країн! Боріться проти імперіа
лізму. неоколоніалізму і гегемонізму, за мир та безпеку!
Хай Азія ставе континентом миру, довір’я і співробіт
ництва!
18. Люди всієї планети! Ширше розгортайте боротьбу
проти агресивних сил імперіалізму, за усунення загрози
ядерної війни! Вимагайте заборони ядерної, хімічної та
інших видів зброї масового знищення!
Приборкаємо гонку озброєнь, відстоїмо розрядку і мир!
19. Хай живе миролюбна ленінська зовнішня політика
Радянського Союзу!
Втілимо в життя радянську Програму миру!
20. Слава великому радянському народові — будівни
кові комунізму, стійкому і послідовному борцеві за мир!
21. Комуністи! Будьте в авангарді всенародної бороть
би за виконання історичних рішень XXVI з’їзду партії і
наступних Пленумів ЦК КПРС!
Всебічне вдосконалення суспільства розвинутого соціалізму — стратегічне завдання партії і народу!

22. Трудящі Радянського Союзу! Ширше розгортайте
соціалістичне змагання за підвищення ефективності ви
робництва і якості продукції! Виконаємо і перевиконає
мо план 1984 року і завдання п’ятирічки в цілому!
23. Трудящі Радянського Союзу! Наполегливо боріться
за перевиконання плану по зростанню продуктивності
праці, зниженню собівартості продукції!
24. Трудящі Радянського Союзу! Прискорюйте науко
во-технічний прогрес! Наполегливо впроваджуйте у ви
робництво досягнення науки, техніки і передового дос
віду!
Народному господарству — інтенсивний розвиток!
25. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтесь поліп
шення використання машин і устаткування!
Боріться за якнайшвидше освоєння нових потужностей!
26. Громадяни Радянського Союзу! Беріть активну
участь у всенародному русі за економію і бережливість!
Ефективніше використовуйте матеріальні, енергетичні,
трудові й фінансові ресурси!
27. Трудящі Радянського Союзу! Повніше використо
вуйте права трудових колективів для розв’язання еко
номічних, соціальних і виховних завдань, дальшого роз
витку соціалістичної демократії!
28. Трудящі Радянського Союзу! Беріть активну участь
в удосконаленні організації виробництва!
Добивайтеся безумовного виконання договірних зобо
в’язань!
29. Трудящі Радянського Союзу! Всемірно підвищуйте
організованість і дисципліну праці!
Ударною, патріотичною працею будемо зміцнювати
економічну та оборонну могутність нашої Батьківщини!
30. Працівники паливно-енергетичного комплексу!
Збільшуйте видобуток нафти, газу, вугілля, вироб
ництво електроенергії!
31. Радянські металурги! Надійно забезпечуйте потре
би країни в металі!
Підвищуйте якість, розширюйте випуск економічної
металолродукції!
32. Машинобудівники! Створюйте високопродуктивні,
економічні і надійні машини, прилади, засоби механіза
ції і автоматизації!
Прискорюйте технічне переозброєння всіх галузей на
родного господарства!
33. Працівники хімічної промисловості! Повніше забез
печуйте потреби народного господарства і населення в хі
мічній продукції і матеріалах!
34. Працівники промисловості! Збільшуйте виробництво
високоякісних товарів для населення! Повніше враховуй
те зростаючі потреби радянських людей, прискорюйте
оновлення асортименту!
Виробництво товарів народного споживання — справа
всіх галузей народного господарства!
35. Працівники транспорту і зв’язку! Добивайтеся без
перебійного перевезення народногосподарських вантажів,
високої культури обслуговування населення!
.36. Будівельники і монтажники! Підвищуйте ефектив
ність капітального будівництва!
Будуйте економічно і добротно, на сучасній технічній
основі! Здавайте пускові об’єкти в строк!
37. Працівники агропромислового комплексу! Добивай
теся надійного забезпечення країни продовольством і
сільськогосподарською сировиною, повної схоронності
продукції полів І ферм!
Боріться за виконання Продовольчої програми!
38. Колгоспники, працівники радгоспів! Активніше
впроваджуйте науково обгрунтовану систему земле
робства!
Збільшуйте виробництво зерна, технічних та інших
сільськогосподарських культур!
Весняним польовим роботам — чітку організацію і ви
соку якість!
39. Трудівники сільського господарства! Всемірно під
вищуйте продуктивність тваринництва, зміцнюйте його
кормову базу!
Збільшуйте виробництво м'яса, молока, яєць, вовни!
40. Працівники торгівлі, громадського харчування,
побутового і комунального обслуговування! Підвищуйте

якість і культуру праці, повніше задовольняйте зростаю*
чі потреби населення в різноманітних видах послуг!
41. Винахідники і раціоналізатори! Будьте в перших
рядах борців за технічний прогрес, дальше зміцнення
економіки нашої Батьківщини!

42. Радянські вчені! Підвищуйте результативність до
слідних робіт! Активно сприяйте впровадженню досяг
нень науки в практику!
43. Працівники ідеологічного фронту! Перековано 1
пристрасно несіть ідеї партії в маси, глибше і яскравіше
розкривайте досягнення суспільства розвинутого соціа
лізму! Активно викривайте підривну імперіалістичну про
паганду!
Ідеологічна робота — справа всієї партії, кожного ко
муніста!
44. Діячі літератури і мистецтва, працівники культури!
Високо несіть прапор комуністичної ідейності, партійнос
ті і народності!
Створюйте твори, гідні нашої великої Батьківщини!
45. Працівники народної освіти! Всемірно поліпшуйте
навчання і комуністичне виховання підростаючого поко
ління! Прищеплюйте школярам любов до суспільно ко
рисної праці!
Беріть активну участь у здійсненні реформи загально
освітньої і професійної школи!
46. Працівники охорони здоров’я! Поліпшуйте медич
не обслуговування населення! Підвищуйте культуру ро
боти лікувальних і санітарних закладів!
47. Вище масовість фізкультурного руху! Фізкультур
ники і спортсмени! Примножуйте славу радянського
спорту!
48. Радянські профспілки! Всемірно розвивайте трудо
ву активність і творчу ініціативу трудящих?
Хай живуть радянські профспілки — школа управлін
ня, школа господарювання, школа комунізму!
49. Хай живе Ленінський комсомол — бойовий поміч
ник і надійний резерв Комуністичної партії, передовий
загін молодих будівників комунізму!
50. Юнаки і дівчата! Наполегливо оволодівайте знан
нями, культурою, професійною майстерністю!
Будьте полум’яними патріотами нашої Батьківщини,
самовідданими борцями за справу Леніна, за комунізм!
51. Славні ветерани, наставники молоді! Передавайте
молодому поколінню свою ідейну переконаність і бага
тий життєвий досвід!
Виховуйте юнаків і дівчат на революційних, бойових і
трудових традиціях Комуністичної партії і радянського
народу!
52. Жінки Країни Рад! Беріть активну участь у вироб
ничому і громадському житті!
Слава жінці-матері!
Мир і щастя дітям усієї землі!
53. Радянські воїни! Удосконалюйте бойову і політич
ну підготовку!
Пильно і надійно охороняйте мирну працю радянсько
го народу, історичні завоювання соціалізму!
Хай живуть доблесні Збройні Сили СРСР!
54. Хай живе у віках безприкладний подвиг радян
ського народу у Великій Вітчизняній війні!
Вічна слава героям, які полягли в боротьбі за честь,
свободу і незалежність нашої Батьківщини!
55. Хай живе нерозривна інтернаціональна єдність і
братерська дружба народів Радянського Союзу — живо
творне джерело сили нашого суспільства!
56. Хай живе непорушний союз робітничого класу,
колгоспного селянства і народної інтелігенції!
57. Хай живуть Ради народних депутатів — справді
демократичні органи влади!
Громадяни Країни Рад! Беріть активну участь в управ
лінні державними і громадськими справами!
58. Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу!
Непохитна єдність партії і народу, вірність заповітам
великого Леніна — запорука всіх наших перемог!
59. Хай живе наша велика Батьківщина — Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік!
60. Під прапором Леніна, під керівництвом Кому
ністичної партії — вперед, до нових перемог у кому
ністичному будівництві!

Центральний Комітет Комуністичної партії

Радянського Союзу.

2 стор.
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«Молодий комунар»

РОЗМОВА, ЯКОЇ НЕ ВННШЛО|
«На сьогоднішніх звітновиборних комсомольських
зборах ми маємо глибоко
проаналізувати роботу ко
мітету комсомолу і З СІЄЇ
комсомольської організації
школи по вихованню в учнів
свідомого і відповідального
ставлення до навчання, у на
данні педколективу десяти
річки допомоги в поліп
шенні підготовки школярів
до праці, обгрунтованого
майбутньої
вибору ними
професії»... Так
зозпочала свою
звітну доповідь
секретар ком
сомольської ор
ганізації серед
ньої
школи
№ 22 м. Кіро
вограда Лариса
Кобець. Такі бу
завдання,
ли
плануватака
лася
розмоза
на цих зборах. Однак чи ви
йшла вона щирою, по-комсомольськи відвертою?
Звітувати Ларисі було пре
що.

Чимало справ і добрих по
чинань були заслугою саме
комітету комсомолу. На
приклад, за його ініціати
вою раз на місяць в деся
тирічці працює пересувна
книжкова лавка, де хлопці
Я дівчата можуть придбати
художні книги та суспільнополітичні видання. Так у січ
ні до 40-річчя визволення
нашого міста від німецькофашистських
загарбників
серед школярів було роз
повсюджено
літератури
більш як на двісті карбо
ванців. Комітет комсомолу
школи контролював підго
товку і проведення політінформацій в класах, разом з
педагогічним
колективом
розробив заходи по свят
куванню
40-річчя визво
лення Кіровограда від ні
мецько-фашистських загарб
ників, тощо. Звичайно, про
все це Лариса Кобець у
звітній доповіді сказала. Та,
на жаль, вона була чи не
єдиною з виступаючих, хто
говорив про роботу коміте-

ту комсомолу. Виступили
члени
комітету — голова
учнівського комітету Тетя
на Худзинська та відпові
даючий за трудовий сектор
Олександр Овчинников. Од
нак на звіт про свою робо
ту це було мало схоже. Та
ня навіть не сказала про те,
що ж конкретно робив уч
нівський комітет, аби зменшувал; :» кількість невстигаючи.: та трієчників, якою
була ї эго роль у боротьбі

ним заходи пройшли на на
лежному рівні, деякі так і
лишились на папері. Якщо
успішність спілчан суворо
контролювали комсорги, то
у неспілкової молоді з на
вчанням було гірше. А в
школі ж діє правило: «Жод
ного відстаючого поруч!».
Значить, не все зробили
комітет комсомолу, учком
та й самі комсомольці, аби
виправити таке становище.
Про це говорили у своїх
виступах і ди
ректор десяти
річки Б. С. Набока, і секре
ЗВІТИ І ВИБОРИ
тар міськкому
партії А. О. КоУ ШКІЛЬНИХ
шелєва, яка бу
комсомольських
ла присутня на
зборах.

ОРГАНІЗАЦІЯХ

за підвищення якості знань.
Складається враження, що
про роботу звітує не комі
тет комсомолу школи на чолі
з його секретарем, а ком
сомольська
організація
кожного класу. Бо в обго
воренні Ларисиної доповіді
крім уже названих Тетяни і
Олександра, взяли участь
тільки класні комсорги, які
жодним словом не згадую
чи шкільну комсомольську
організацію, говорили про
позитивне і негативне у ді
яльності
комсомольської
організації свого класу. І
на закінчення
додавали:
«Роботу комітету комсомо
лу пропоную визнати задо
вільною». На жаль, ця про
позиція була не виправда
на, не обгрунтована їх ви
ступами. Звичайно, роль
первинних комсомольських
організацій дуже важлива,
але ж мова йде про роботу
організації всієї школи!

Мабуть, не варто було об
межуватися тільки виступа
ми комсоргів. Спілчан у
СШ № 22 127 і, певно, кож
ному з них було що сказа
ти. Адже в діяльності комі
тету комсомолу були й труд
нощі, не всі заплановані

ЗА РЯДКОМ ТВОРУ В. І. ЛЕНІНА
ЖЕ СТЕМНІЛО, коли до села Рівно
ледве
дилі
жанс з шкіряним тентом. Біля волосної
управи з нього легко зіскочив чоловік у
фраку із портфелем у руці. У волосній
управі вже нікого не було, окрім варто
вого. Обіпершись на саморобну трости
ну, він сидів па східцях ганку. Розгово
рилися. Розмова закінчилася тим, що
вартовий відвів гостя па ночівлю до себе.
А вранці між ними велась ділова роз
мова. Бо справа у приїжджого була сер
йозна. Він поклав собі вивчити життя се
лян півдня України й відтак збирав різні
матеріали про наявність землі в селян,
про їхню тяглову силу, побут тощо.
Це був В. 10. Постников. Кілька днів він
жив у селянина Юхима Вергуна, а потім

’ 17 квітня 1918 року В. 1.
Я Ленін підписав «Декрет про
! організацію державних заI ходів боротьбі: з вогнем».
; Чітко несуть свою нелегку
і службу рядові, сержанти
й
! командири самостійної вое1 нізованої пожежної частини
№ 1 міста Кіровограда —
І члени комсомольсько-моло| діжного колективу, очолюІ ваного старшим лейтенанI том Василем Яцулою. Про
II них наша розповідь.
І Затишна світла Ленінська
1 кімната. Я бесідую з на
чальником СВГІЧ № І ма
йором В. П. Кравцовпм.
— У нашу частину хлопці
І на ці питання мають
звернути серйозну увагу приходять за направлення
новообраний
комсомоль ми з трудових колективів і
ський
секретар
школи комсомольських організацій
Лідія Каретна, члени но після служби в Армії. При
вого комітету комсомолу. ходять, щоб рятувати людей
Побажання відразу ж залу від стихійного лиха.
Віктор Порфирійовнч роз
чати до роботи і комсоповідає про комсомольця
мольців, і тих, хто тільки лейтенанта Євгена Данека,
готується вступати до лав який після закінчення по
ВЛКСМ. Побажання працю- жежного училища очолив
вати так, щоб виступали на в третій караул, сьогодні пер
ший по бойовій і політичній
комсомольських зборах не підготовці. Про командира
тільки ті, хто у списку, а відділення сержанта Олек
кожен
бажаючий
член сандра Заімова, який за
ВЛКСМ, Щоб розмова на безстрашність на пожежах
не раз відзначався в нака
ступного року була щирою, зах начальника відділу по
відвертою.
жежної охорони УВС.
Тривожна служба у по
О. СКИРТАНЬ,
І
жежників. В середньому за
спецкор «Молодого
<
добу вони здійснюють по де
комунара».
сять виїздів, і постійно треС4І

Оа бути в повній готовності.
...Величезні язики полум’я
охопили будівлю хлібозаводу № І. їдкий чорний дим
заповнив приміщення, відрі
завши шлях до виходу на
вулицю. А на другому по
версі — люди. Вони чекають
ДОПОМОГИ- Пожежники ви
явили безстрашність, пока
зали своє вміння діяти
впевнено і чітко в критичній
оистановці. Людей було врятоваио.
Пожежникам часто дово
диться ризикувати життям,
тому ця професія потребує
великої фізичної підготовки.
Пожежники вірні своїй
професії. Всі пам’ятаємо ви
падок з комсомольцем Олек
сандром Закладним... Треба
було врятувати людину у
квартирі п’ятого поверху,
охопленого вогнем і димом.
Олександр кинувся по штурмівшії драбині, але один не
обачний рух (хлопець на
ткнувся в диму на каркас
для розвішування білизни
на балконі) — і зірвався. З
внсоні п’ятого поверху. Лі
карі довго боролися за жит
тя юнака. Тепер О. Заклад
ний продовжує тренуватися,
щоб знову стати в стрій по
жежників.
Але живуть пожежники
не тільки своєю безпосеред
ньою роботою. Цс відчуваєш
одразу, потрапивши в примі
щення частини.
Все тут
зроблено їхніми
руками

Л. КРАМАРЕНКО,
громадський кореспон
дент «Молодого кому
нара».
На знімну: відділення
пожежників (зліва направо) —В. КИРПОТА, О.ЗАІМОВ
(командир), В. ПТУХА, В. ПОИЧЕНКО МИКИТЮК’ М1 ТЕН,‘
’Фото М. САВЕННА.

ТПКІ РІЗНІ

В го, яке у вечірніх сутінках
бовваніло, під’їжджав невеликий

вирушив далі на південь, де обстежив і
проаналізував життя п’ятдесяти селян
ських родин. Згодом Постников про все
те переконливо, з цифровими винладами
розповів у своїй книзі «Південно-росій
ське селянське господарство». Саме до
цього джерела звертався В. І. Ленін, пра
цюючи над фундаментальним твором
«Розвиток капіталізму в Росії». Перекон
ливі дані, зібрані статистиком та істори
ком В. Постниковим, допомогли В. І. Ле
ніну глибоно проаналізувати господар
ство українських селян. Цікаво, що в пра
ці Постникова донладно розповідається
танож про господарство рівнянського се
лянина Юхима Вергуна. Ленін високо
оцінив
дослідження
вченого.
«Пан
В. Постников, — писав В. І. Ленін, — у
своєму творі «Південно-російське селян
ське господарство» зібрав і спрацював
дані земської статистики по Таврійській,
почасти танож Херсонській і Катеринославсьній губерніях. В літературі про се
лянський розклад цей твір треба поста
вити на перше місце, і ми вважаємо не
обхідним звести за прийнятою нами си
стемою зібрані п. Постниковим дані, до
повнюючи їх іноді даними земських збір
ників». (В. І, Ленін. Твори, т. III, стор. 49).
І далі: «...автор уміло зібрав і старанно
опрацював надзвичайно цінні земсьностатистичні дані, зумівши при цьому
звільнитися від «намагання розглядати
селянську громаду як щось ціле н одно

А сказати ком
сомольцям на
своїх
голов
них зборах ро
ку було про що. Адже, скажі
мо, ще погано бережуть у
школі робочу хвилину, не
всі добросовісно ставляться
до навчання. А це нині най
важливіше завдання кожно
го школяра. І комітет ком
сомолу повинен сміливіше
братись за вирішення ціх
проблем, активніше вникати
в життя кожної комсомоль
ської групи, кожного спіл
чанина.

ГОТОВНІСТЬ
ВИМІРЮЄТЬСЯ
СЕКУНДАМИ

(тренувальний
комплекс
теж, ДО речі, споруджують
самі, без будівельників). Зі
смаком оформлена іі кімна
та відпочинку. Я була при
ємно здивована, коли взна
ла, що наочну агітацію ху
дожньо оформив... Віктор
Порфирійовнч.
— Так склалося, — згадує
В. ГІ. Кравцов, — що я му
сив
полишити навчання в
.
художньому училищі. А оскільки мій дід і батько були
пожежниками, то н пішов
їхньою дорогою. З п'ятнад
цяти років я тут.
За відмінну службу в
протипожежній охороні ма
йор В. П. Кравцов не раз
нагороджувався почесними
грамотами, має нагороди
Управління пожежної охо
рони УРСР.
Свій багатий досвід, умін
ня Віктор Порфирійовнч передає молодим пожежни
кам.
Комсомольці взяли
шефство над приватними
будинками: тут не виника
тимуть пожежі. Адже основ,
ним критерієм роботи час.
тини є не кількість ліквідо
ваних пожеж, а кількість їх
виникнення.
...Я вже збиралася поки
нути
центральний пункт
зв’язку, коли тишу розітнув
гучний сигнал «Тривога!».
Пожежники блискавично на
дівають спецодяг, зблиску
ють на сонці каски. Через
тридцять секунд машина по
кинула подвір’я частини.

рідне, якою вона і досі уявляється нашій
міській інтелігенції». (Там же, стор. 61).
Як же склалася доля нащадків Юхима
Вергуна, як вони жили колись і живуть
тепер, що дала їм Жовтнева революція

та створена В. І. Леніним партія кому
ністів? Про це — наша розповідь.
ІМ’Я Юхима Вергуна була малозе
мельна. Свого хліба не вистачало, а
тому злигодні, найми, як тінь, ходили за
родиною. Ніхто з Вергунів жодного разу
не звертався до лікарні. І це не тому, що
ніхто й ніколи не хворів. Хворіли, і на
віть часто. Та річ у тому, що в Рівному
(тепер воно входить до складу Новоукраїнського району) тоді пе було жодного
лікаря. Як лікувалися? Сусід сусіда за
лікаря мав.
Ось що писав про ті часи з Рівного ко
респондент
газети «Елисаветградскнйвестник»: «Статистика смертельних ви
падків у нашому містечку за останні ро
ки рябіє дуже солідними цифрами най
більш епідемічних хвороб. Через те, що
немає земського лікаря, народ змушений
звертатися за допомогою до бабок, чак
лунів, і, звичайно, розплачується житіям
і кишенею. Можна привести сотні при
кладів, де смерть забрала годувальника
сім’ї лише тому, що не було медичної
допомоги... Такі факти наводять на дум
ку рівиянців бажати, щоб у нашому міс
течку був земський лікар. Але земство
пе має можливості призначати на кожні
15 тисяч населення лікаря... Хто ж у да
ному випадку винен? Відповідь па це пи
тання дасть час».

С

Та звернімось до мови цифр. Згідно з
даними перепису, в Рівнянсьній волості
до революції було 500 безземельних се
лянських господарств. Решта мала тану
кількість землі: до однієї десятини — 51

господарство, від однієї до трьох деся
тин — 486 господарств. Зате одинадцять
господарств тримали в своїх рунах від 25
до 50 десятин землі, одне господарство —
близько 250 десятин і ще одне — майже
1000 десятин. Тоні і виходить, що три
надцять багатих господарств заграбаста
ли вдвічі більше землі, ніж мали її 1037
бідних господарств.
Подібне спостерігалося і в тварин
ництві: 608 селянських родин волості, пе

мали в дворі ніякої худоби.
АРОД не хотів миритися з таким ста
новищем. Зберігся до наших часів
такий документ. З Єлисаветградського
окружного суду доповідали прокуророві
Одеської судової палати: «Селянин
Дмитро Калістратовпч Стоянов у себе на
квартирі в селі Рівному друкував від ру
ки з допомогою копіювального паперу
злочинні заклики... Вирок: три місяці
ув’язнення у фортеці».
Та переслідування іі ув’язнення вже пе
могли спинити невдоволення, що визрі
вало в масах. Газета «Голос 10га» в од
ному з номерів сповіщає про те, що в
Рівному застрайкували робітники пека
рень. Вони вимагали підвищення заро
бітної плати, скорочення робочого дня,
ввічливого ставлення до себе з боку 'ха
зяїн.
І цілком зрозумілі гаряче визнання й
підтримка ріпнянцпми Жовтневої револю
ції, яка несла землю, волю, щастя й світ
ло селянам. Неграмотні, обірвані, напів
голодні, вони вливалися в ряди борців
за Радянську владу, рішуче виступали
проти куркулів. Про це СВІДЧИТЬ ХОЧ би
резолюція, прийнята на зборах партиза
нів разом з незаможним селянством Рівного, де організувався цілий радянський
полк. «Ми повністю підтримуємо дикта
туру пролетаріату й найбіднішого селянства. Висловлюємо повне довір’я Леніну.
Подамо братню руку російським товарні
шам, які навіть у найтяжчі хвилини

Н

не випустили зі своїх рук червоного пра
пора. Ми не складемо зброї до того часу,
поки не знищимо на землі самозванців
Колчака, Петлюри та інших, які хочуть
задушити російську революцію, завойо
вану кров’ю наших братів».
Рівнянці вславилися на фронтах гро
мадянської війни, в смертельній боротьбі

з контрреволюційним охвістям у своєму
селі. Досі з гордістю називають тут пер
ших комуністів керівника партійного осе
редку А. И. Калича, А. Я. Снчова, О. С.
Лісничого, Л. М. Хмеля, П. Г. Вовка —
безстрашних, непохитних, сповнених віри
в торжество великої справи Леніна.
А Вергуни? Воші теж одразу ж підтри
мали створений у селі ревком, допомага
ли партизанам, які вели боротьбу з бан
дами Махна і Грпгор’єва. А коли в селі
організувався колгосп, одним із перших
вступив до нього Яків Вергун, сип того
самого Юхима Вергуна, чиє господарство
вивчав В. Постников. Його дружина Па
раска Лавреитіївна своєю активністю в
громадських справах не поступалася чо
ловікові. Подружжя Вергунів агітувало
піших за вигоди спільного господарюван
ня, а трохи пізніше разом з племінником
Василем ■— одним з перших комсомоль
ців села і першим секретарем комсо
мольського осередку, розкуркулювалп
рівнянськіїх глитаїв. Параска Лаврептіївиа працювала завзято, недарма невдовзі
очолила рільничу бригаду. Тоді, в трид
цяті роки, про неї говорили в Рівному як
про найкращого бригадира. Сумлінним
трудівником рідної артілі був і Яків
Юхимович, її чоловік. Вів тривалий час
очолював городню бригаду, а в останні
роки теслював...
Ш ИВЕ в селі онука Юхима Вергуна Лю
бов, дочка Якова Юхимовича та Па-

17 квітня 1984 року--------

«Молодий комунар»
Тисячі юнаків та дівчат

області включилися у все

Діловитість,
вірність слову

V

На кожному робочому
місці можна добиватися
неабияких зразків високо
продуктивної праці, примножуючи багатства краї
ни. У своїх публікаціях
«Добруджанска трибуна»
називає імена і висвітлює
досвід тих, чия діловіїтість, енергія в роботі,
творчі пошуки служать
взірцем для молоді. Ось
імена кількох з них: Герої
Соціалістичної Праці Пе
тер Берджікбв (с. Рогозіно), Георгій Недсв (с. Раковські), робітниця Стефка
Тодорова (фабрика «Ро
дина»), раціоналізатор Ва
силь Петров (завод «Ма
як») та ін. У них слово не
розходиться з ділом. Стеф
ка Тодорова, наприклад,
нині працює в рахунок на
ступної п’ятирічки, а Ва
силь Петров став автором
конструкції
двадцятої
складної агрегатної маши
ни. Так, багато чого вчить
досвід людей трудової
слави!

Якість

ПЛЮС

бережливість
Цей девіз надихає" мо
лодих .виробничників про
мислових підприємств Добруджі на нові трудові
звершення. Юнаки та дів
чата наслідують приклад
комсомольсько - молодіж
них колективів толбухінського заводу «Старт», які
з початку року зекономи
ли матеріали для 150 аку
муляторів, заводів міст
Балчика і Каварнн, котрі,
оголосивши
десятирічку
якості, забезпечують на
дійність і довговічність
виробів, ряду інших під
приємств, де молоді робіт
ники вибороли право пра
цювати з особистим клей
мом.
«Комсомольська ініціати
ва, практика, нагромадже
ний досвід, — зазначає га
зета, — свідчення того, що
молодь нашого округу бе
ре діяльну участь у всена
родній боротьбі за високу
якість продукції та береж
ливість».

союзну експедицію

топис

ної».
ни

«Лі

Вітчизня

Великої

заго

Експедиційні

вирушають

у походи

зірвалась неподалік, коли
він робив перез’язку сво
єму однополчанин/.
А Б. Є. Затійч/і із села
Котовського брав учзегь у
Курській битві, під ча-.
форсування Дніпра, визво
ляв від ворога Білорусію,
Польщу. В останній бій мі
нометник Затійчук ішов

«Шляхами слави батьків»,

Творчий
доробок

зустрічаються з колишні-

ми фронтовиками,

запи

сують їхні спогади. Актив

МИТЦІВ
Близько 50 представни
ків окружного клубу мо
лодіжної художньо-творчої
інтелігенції продемонстру
вали свої здобутки в Бу
днику радянської науки та
культури в Софії. Мистец
твознавець Марія Василе
ва високо оцінила твори
живопису, графіки, при
кладного мистецтва моло
дих толбухіпців. Великий
інтерес викликала збірка
віршів
добр удж а н с ь к и х
постів у перекладі україн
ською мовою під назвою
«Сонце над вічним по
лем».
Серед гостей на двох ве
чорах
молодих
митців
Добруджі була перший
секретар
'Голбухінського
окружкому ДКСМ Иор
данка Коцева.

Знайомтесь,
Станчо
Станев
Багатьом прихильникам
технічної творчості цікаво
було дізнатися з газетного
повідомлення про повни
успіх молодого новаторатехнолога
виробничого
об’єднання «Метал» Станчо Сталева. Будучи авто
ром шести нововведень у
технологічних
процесах
обробки деталей машин
для збирання соняшника,
він ніші впровадив у ви
робництво нову раціоналі
заторську
пропозицію,
спрямовану на дальше під
вищення потужності цієї
машини.
Спеціалісти підрахува
ли, що економічний ефект
від останньої пропозиції
Станчо Стапева становить
44 000 левів.
Добірку підготував
Н. ДОБРІН.

не діє, паприк.тіц,

ковий

пошу

Дорожин-

загін

ської восьмирічної школи

Вільшанського району.

З

початку року піонери

і

комсомольці зібрали

ма

- З стор.-----------просився на фронт. Льотчик-зинищувач
закінчує
спеціальні курси, і його
направляють служити в
стрілецький полк... Під час
боїв на Берлінському на
прямі водив на бій з во
рогом солдат батальйону,
стримував з ними натиск
ворожих танків. За три
тижні до дня Перемоги
його було смертельно по
ранено. Офіцер загинув зі
словами на устах: «Ні кро
ку назад!». В останню
путь свого бойового ко
мандира проводжали сол
дати, сержанти, офіцери
роти, яку очолив капітан
Манько після того, як бу
ло поранено її командира.
З ними була і дружина ка
пітана — Герой Радян
ського Союзу Марія Шкарлетова — санінструктор
батальйону,
де служив
Манько.

теріали про 34 своїх одно
сельців.

Анкети

воїнів-

Так серце
веліло

земляків школярі пересла

ли в редакцію

«Молодо

го комунара». Ось рядки
з бойової біографії вете

рана 1454 артполку В.

Проценка. «Це було
час штурму

ЦИХ ДНІВ

під

Зеєловських

висот. Фашисти контрата

кували наші позиції.

Але

безуспішно. Комсомолець
Володимир Проценко під

бив два ворожих танки і
знищив три вогневих точ

ки, за що був удостоєний
ордена Слави III ступеня.

В наступальному бою ар
тилерист був тяжко пора

нений, довго лікувався
госпіталі. Додому
нувся

з пошти

А.

в

повер

інвалідом першої

групи».

Я. М. Волошанюк слу.
жив на фронті са.-пгаром.
Десятки поранених воїнів
виніс він з поля бою. На
городжений шістьма бо
йовими медалями, Яків
Миколайович був поране
ний осколком міни, яка

2 травня 1945-го на вули
цях Берліна. Фронтовик
нагороджений орденами
Червоної Зірки, Вітчизня
ної війни І і І! ступенів,
дев’ятьма бойовими меда
лями.
Йдуть листи від фрон
товиків. Колишній комсорг
170-го стрілецького полку
В. О. Євсеєнков пише про
нашого земляка О. С.
Манька з Долинського ра
йону. До війни він працю
вав у радгоспі імені Кар
ла Маркса, закінчив лют
не училище, перше бойове
хрещення
одержав
у
червні 1941-го. Тоді осо
бисто збив два «юнкерси»
і був нагороджений орде
ном Червоної Зірки. Зно
ву бойові вильоти. На лі
так Олександра Манька
напали чотири «/лессери».
Спалахнула кабіна, а льот
чика поранено в ногу. До
велося стрибати з парашу
том. Кілька днів О. Мань
ко добирався до своїх.
Після госпіталю йому не
дозволили літати. І Мань
ко обслуговував літаки на
аеродромі. Він повсякчас

З села Полтавки Компаніївського району нам на
писала пенсіонерка Т. Сидорженко. Вона надіслала
фронтові листи свого чо
ловіка Василя. «Йду шля
хом свого батька, який
бився за моє життя під
Петроградом в 1919-му,—
пише дружині В. Сидорженко із Східної Прусії в
грудні 1944-го. — А я те
пер б’юся з ворогом за
життя наших дітей... Пізнав
труднощі війни, але знав
і радість перемог. Думав,
Таню, про смерть: чи не
страшна
вона? Ні, не
страшна, якщо умираєш в
ім’я світлих днів миру.
Тільки треба віддати своє
життя так, щоб за нього
взяти десятки ворожих».
А за кілька днів раніше
Василь писав матері: «Ти
не хвилюйся за всіх нас.
Ти тільки маєш пишатись,
що сини, яких ти вихова
ла, служать у Червоній
Армії».
Герой Радянського Сою
зу Олексій Кот в роки Ве
ликої Вітчизняної війни
служив в 10-му і 20-му

гвардійських
авіаполках.
Відважний штурман, який
нині живе в Житомирі,
здійснив 293 бойових ви
льоти, бився з ворогом у
небі над Знам'янкою. В
тих боях разом з Олек
сієм Миколайовиче/л брав
участь наш земляк стрілець-радист Микола Ку
тах. Про це нам повідо
мив краєзнавець із Зна
м’янки
О. Рябошапка.
О. М. Кот у книгах спога
дів «З рейдів повертались
насвітанку» та «На даль
ніх маршрутах» розпові
дає про подвиги своїх бо
йових друзів під час виз
волення Радянської Украї
ни від німецько-фашист
ських загарбників.
Багато цікавих заходів у
містах і селах області бу
ло проведено в дні від
значення 40-річчя визво
лення нашого краю від
ворога. Вихователька Голованівського
профтех
училища № 8 Г. ГІ. Рижак
розповідає в своєму листі
про те, як комсомольці
влаштували літературномузичний вечір
«Роки,
опалені війною». А наш
постійний дописувач із се
ла Йосипівки Вільшансько
го району Валерій Горен
ко згадує зустрічі з вете
ранами 33-го гвардійсько
го корпусу,
пише про
подвиги воїнів цього з’єд
нання, які громили гітле
рівських окупантів на бе
регах Синюхи.
Редакція дякує учасни
кам експедиції «Літопис
Великої Вітчизняної», кот
рі постійно надсилають
нам анкети ветеранів, які
яскраво доповнюють сто
рінки рукописної книги
про подвиги наших зем«
ляків на фронтах Великої
Вітчизняної війни. Однак
деякі члени пошукових за
гонів через поспішність
оформляють анкети по
верхово, допускаючи не
точності,
У травні на сторінках
«Молодого
комунара»
розповідатимемо і про тру
дівників тилу, які теж зро
били свій вагомий внесок,
допомагаючи фронту. Тож
просимо учасників пошу
кової експедиції писати
нам і про них — тих, хто
в роки війни стояв біля
заводського верстата, ва
рив сталь і сіяв хліб, хто
все віддав для армії-визволительки, аби лише на
близити переможний тра
вень 1945-го.
М. ШЕВЧУК.
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раскп Лавренііівни. Працює в лікарні
медсестрою, очолює групу народного
контролю. Вся — материної вдачі: енер
гійна, життєрадісна. Ще до війни закін
чила фельдшерсько-акушерську школу,
поїхала за направленням па Кавказ. Війна. Працювала у військовому госпіталі.
Після Перемоги повернулася в рідне се
ло. Всюдисуща, кмітлива й наполеглива,
вона протягом багатьох років була ком
сомольським секретарем, а згодом секре
тарем партійної організації лікарні. Все
робить з вогником, з молодечим запалом
і зараз, хоч уже розміняла сьомий деся
ток. її щедрість, доброта серця повтори
лися в дітях. Спи Віктор працює шахта
рем. Товариську, доброї душі людину,
його поважають, в усьому беруть з нього
приклад. 1 доньками своїми мати спра
ведливо гордиться: Аня — будівельниця,
а Світлана пішла материною стежкою —
закінчила медичне училище, працює в лі
карні.

У книзі Постникова зазначалося, скіль
ки коштів витрачала родина Юхима Вер
гуна на одяг, взуття, олію, свічки тощо.
А от графи «культура» в його книзі не
знайдете.' І це не випадково. Адже про
яку культуру можна було вести мову, ко
пи людина но мала шматка хліба! Та як
би той же Постников досліджував життя
І; нащадків Вергунів, скажімо, життя сім’ї
-"“-Любові Яківни і її чоловіка Григорія Гнатовича сьогодні, він би неодмінно відзна
чив, що частину свого бюджету вони від
водять на культурні потреби — кіно,
театр, книги. До речі, про книги.

В сім’ї Юхима Вергуна була колись
одна книга — «Сонник». Більше й не
треба було, бо ніхто не вмів читати. Ін
ші прийшлії часи. Любов Яківна без
книжки не може. Подивіться в бібліотеці
11 формуляри. Воші з вставками і вклад

ками. Читає жінка Шевченка, Толстого,
Горького, Шолохова, Рильського, Фа
деева, Гончара, Федіна, Стельмаха, за
хоплюється Бальзаком, Флобером. У наш
час це звичайне явище. І приклад цей на
воджу для порівняння: що «читав» дід
Любові Яківни й що читає тепер вона,
його внучка.
У кореспонденції про відсутність ме
дичної допомоги в дореволюційному Рів
ному, яку ми вище цитували, автор за
питував: «Хто ж у даному випадку ви
нен?». 1 відповів дуже влучно: «Відпо
відь па це питання дасть час». Справді,
минули роки і народ, керований партією
комуністів-ленінців, змів усіх винуватців
злиденного життя. 1 якщо тоді, до рево
люції, в селі не було жодного лікаря, то
послухайте, що розповість вам Любов
Яківна про медичне обслуговування тру
дящих села Рівного сьогодні:

— У нас діє добре обладнана лікарня,
є 16 лікарів та майже п’ятдесят медич
них спеціалістів із середньою освітою,
діє шість фельдшерсько-акушерських
пунктів. Медичні занлади обладнані най
новішим устаткуванням. Пам'ятаєте, Го
голь у своєму «Ревізорі» з іронією гово
рить про те, що хворі видужують, наче
мухи? Так було колись і в Рівному. Те
пер, завдяни профілактичній роботі ме
диків, захворювань набагато менше, хво
рі завдяки турботі лікарів одужують
швидше.

Слухав я розповідь Любові Яківни і
пригадав інші дані. Повітовий лікар М. І.
Тезяков, книгою якого, до речі, користу
вався В. І. Ленін, працюючи пал твором
«Розвиток капіталізму в Росії», зазна
чав, що на початку століття лікар Рівняпської медичної дільниці обслуговував
населення Рівняяської, Плетеноташлнцької, Воронівської. Татарівської, Бежбапрацької і Нечаївської волостей, які зай
мали майже дві тисячі квадратних кіло
метрів з населенням понад 55 тисяч чо
ловік.

Однії лікар па 55 тисяч чоловік!
Та хіба сталися величезні зміни тільки
в медичному обслуговуванні? Змінилося
все, змінилися й засоби виробництва —
ця основа примноження матеріального
багатства. На 2213 господарств до рево
люції в селі припадало 16 гарб, 923 плу
ги, кілька жаток і молотарок. А сьогодні?
Два рівпяиських колгоспи імені Калініна
й імені Ватутіна мають у своєму розпо
рядженні цілий арсенал техніки — трак
тори, комбайни, автомобілі... Нр кожного
колгоспнка припадає майже тридцять
кінських сил виробничих потужностей.
Згадайте; Гліб Успенський писав, що на
один селянський двір до революції при
падало... чверть коня.
ЯКІ ЧУДОВІ люди виросли в Рівно
му! Ось хоча б О. Л. Омельченко.
Якось восени я зустрів його біля кол
госпної контори у незвичайному вбранні:
він був увінчаний вінком з розкішних ка
чанів кукурудзи.
— Паш чемпіон, — відрекомендував
мені.механізатора секретар партійної ор
ганізації колгоспу імені Калініна В. А.
Кулик. І додав:
— На косовиці пшениці був лідером—
намолотив близько восьми тисяч цент
нерів зерна. 1 на збиранні кукурудзи йде
першим. Тож дівчата й увінчали чемпіона.

А

Майже третину віку не розлучається з
технікою В. В. Шапосал.. Досконало знає
справу, навчає молодь В. Г. Гавриленко.
За рони роботи на тракторах передовий
механізатор обробив більше тридцяти ти
сяч гектарів землі, заощадив стільки
коштів, що на них можна купити нового
трактора. Працюючи на тракторі. Василь
Григорович, як підрахували його товари
ші по бригаді, за тридцять п’ять років
□долав майже чверть мільйона кіломет
рів. Отже, виходить, він шість разіа
об’їхав земну кулю по екватору.

Ватажок колгоспних комуністів, роз
повідаючи про роботу механізаторів, під
креслив:

— Паші механізатори, — паче художііпкії-чаклупп. їхня робота змінює все
навкруги. Та є серед них і справжні ху
дожники, — наприклад, Григорій Короб,
ка. Знайшов якось мальовничий куточок.
Тече струмочок — як скло вода блищить.
Маленький місток. Качки плавають. На
березі — велетенські кам’яні брили. Від
далік видніються добротні будинки, що
потонули в розкішних садах... І бачу:
Григорій Антонович захоплено малює
етюд, відображає всю оту красу.
В селі діють гуртки художньої само,
діяльності, бібліотеки Рівного (сільська,
колгоспна і шкільна) нараховують понад
шістдесят тисяч томів літератури, від
крито літературно-меморіальний народ
ний музей І. К. Мпкитенка і .музей істо
рії села. Юхим Вергун, його земляки до
революції нили чай з печеними в дерев
ному вугіллі буряками. А ось ланкова
колгоспу імені Калініна Раїса Іванівна
Кисла тільки за один рік заробила близь,
ко тисячі кілограмів цукру — більше,
ніж споживало його за весь рік населен
ня дореволюційного Рівного.
До речі, Раїсу Іванівну знають у селі
не тільки ян хорошу ланнову, а ще і як
здібну співачку. Вона організувала хорланку, куди увійшли н подруги по роботі
Галина Клюй, Олександра Німенко, Оля
Кравченко, Галина Вергун...
— У нас усі члени ланки співають в хо
рі, — розповідає Раїса Іванівна. — На
віть ті, хто на має особливого голосу. Та
це й зрозуміло: без голосу спізати мож
на, без душі — ніколи.

Ось така вона, доля нащадків Юхима
Вергуна. Щаслива доля. Бо розквітає
вона'під життєдайним промінням всеперемагаїочнх ідей Ілліча, бо
Вперед незламними рядами
Нас правда Леніна веде.
Свої одні йде півсвіту з памп.
Настане день — весь світ піде.
Іван БРАТЧЕНКО,

журналіст.
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20.15 — М. Равель. Вальс.
20.30 — Документальний те
10.00 — Новини. 10.20 — лефільм «Чи потрібні місту
Художній телефільм ■’Пере бобри?». 21.00 — «Час».
1 і 2 се— Телефільм
«Люди
_ходимо
О ОАдо—любові».
рії. 112.30
Концерт. 12.50 — 21.35
мого аулу». 2 серія. 22.40 —
Новини. 13.05 — Для дітей. Новини.
-Кіт у чоботях». Вистава.
14.15 — Програма передач.
14.20 — «Неспокійні серця».
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». 16.30
— На допомогу школі. А. Ма
лишко. Поєт-пісняр. 16.55 —
• Товариш». Передача для А ЦТ (І програма)
старшокласників. 17.30 —
8.00 — «Час».
8.35 —
Продовольча програма —
справа кожного, 18.00 — «Вчитись у Леніна». Переда
«День за днем». (Кірово ча 3. 9.05 — Не мозку не
град). 18.15 —Телефільм. (Кі співати. 9.40 — Фільм •Не
ровоград). 18.30 — Концерт прохана любов». 11.10 — Го
фортепіанної музики. 19.00 — ризонт. «Тато, мама і я —
Актуальна камера. 19.30 — спортивна сім'я». 12.10 —
14.30 — Новини.
«Веснянки». 20.20 — Теле Новини.
журнал «Робітник». (Кірово 14.50 — Документальний
фільм
«
Будівельники
Під
град). 20.40 — «На добраніч,
діти!». 21.00 — «Час». 21.35 москов’я». 15.20 — Російська
— Майстри гумору. С. Олій мова. 15.50 — Об'єктив. 16.25
— Новини. 16.30 — О. Боник. 22.50 — Новини.
родін. Симфонія № 2 («Богагатирська»), 16.55 — Урочис
А ЦТ (II програма)
те засідання і концерт, при
8.00 — Гімнастика. 8.15— свячені 114-й річниці з дня
Телефільм «Створити сад».
8.35. 9.35 — Астрономія. 10
кл. 9.05. 13.35 — Німецька
мова. 10.05 — Учням ПТУ.
Фізика. 10.35, 11.40 — Істо
рія. 9 кл. 11.05 — Тележур
нал «Сім'я і школа». 12.10—
Загальна біологія. 10 кл.
12.40 — Зоологія. 7 кл. 13.05
—Музики. 2 кл. Е. Гріг. «Пер
Гюнт». 14.05 — Радянська
монументальна і портретна
скульптура. 14.35 — Драма
тургія і театр. А. Чехов. «Дя
дя Баня». 15.20 — Новини.
18.00 — Новини. 18.20 —
Народні мелодії. 18.35 —
Більше хороших товарів.
19.05 — Документальний те
лефільм
«Хрестоносці XX
століття». 20.00 — Вечірня
казка. 20.15 — 3 піснею по
життю. Кіноконцерт. 21.00— народження В. I. Леніна.
«Час».
21.35 — Телефільм Трансляція з Кремлівського
«Люди мого аулу». 1 серія. Палацу з’їздів. 21.00 —«Час».
21.45 — Чемпіонат СРСР з
22.45 — Новини.
спортивної гімнастики. 23.00
— Сьогодні у світі.

танцю «Шльонск» (Польща).
13.30—Щоденник комуністич
ного еуботника. 13.45—Облич
чя друзів. 14.30 — Новини.
14 45 — Очевидне — неймо
вірне. 15.45 — Тележурнал
• Співдружність». 16.15 — По
шти. 16.20 — Р. Ледеиьов.
Елегійний секстет. 16.40 —
Бесіда політичного оглядача
ІО. Летунова. 17.10 — Пере
можці. Клуб фронтових дру
зів. 18.40 — Мультфільми.
19.05 — Бесіда голови Ра
дянського комітету захисту
миру 10. Жукова. 19.40 —
Фільм «Сім'я Ульянових».
21.00 — «Час». 21.35 — «Піс
ля зміни». Концерт майстрів
мистецтв на заводі «Станколіт». 23.10 — Чемпіонат
СРСР з спортивної гімнасти
ки. 23.50 — Музичний теле
фільм «Двійники».

А УТ

А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35
Мультфільм
«Клаптик і
хмарина». 9.30 — М. Горь
кий.’«Діти сонця». Фільмвнетава.
12.00 — Новини.
14.30 — Новини. 14.50 —
Комуністи
80-х. Докумен
тальні фільми «його висо
та». «Розум і сміливість».
15.20 — Знання — сила.
16.05 — Розповідають манії
кореспонденти. 16.35 — Ді
тям про звірят. 17.05 — Но
вини. 17.10 — Подорож _по
Сірії. Кінопрограма. 17.4а —
Адажіо 1 варіації. 18.15 —
«Син — курсант». Із циклу
«Сім'я і школа». 18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00—Наш
сад. 19.30 — Чемпіонат СРСР
з хокею. ЦСКА—«Спартак».
2 і 3 періоди. 21.00 — «Час».
21.35 — II
Всеросійський
огляд народних хорів. Ви
ступ Державного Сибірсько
го російського народного
хору. 22.15 — Сьогодні у сві
ті. 22.30 — Документальний
фільм «Відроджені перлийи».

А ут
10.00 — Новини. 10.20 —
Художній телефільм «Ті, що
йдуть за горизонт». 2 серія.
11.30 — «Красуйсь, радян
ська Буковино!». Фільм-концерт. 11.40 — «Шкільний ек
ран». 10 кл. Українська лі
тература. 12.15 — «Народні
таланти». 12.45 — Новини.
16.00 — Новини. 16.10 —
«Срібний дзвіночок». (Кіро
воград на республіканське
телебачення). 16.30 — Теле
фільм «Стежками заповід
ними». 17.00 — «Знімається
кіно». Документальний кіно
огляд, 18.00 — Фільм-концерт. 18.10 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.25 —
Оголошення.
(Кіровоград).
18.30 — Циркова програма.
19.00 — Актуальна камера.
19.30 — «В майстерні ху
дожника». Заслужений ху
дожник УРСР П. Грибань.
20.15 — «Співає тоіо МареНйчів». 20.40 — «На добра
ніч. діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Художній фільм
^Переходимо до любові».
Й серія. 22.40 — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Науково-популярний фільм
^Командори. Острів Мідний».
8.35, 9.45 — Природозпавйтво. 2 кл. 8.55 — НауковоПопулярний фільм «Одержи
мість». 9.15, 12.35 — ФранЙузька мова. 10.05 — Учням
ТУ. Естетичне виховання.
Я0.35, 11.40 — Географія. 6
НЛ. 11.05 — Шахова школа.
Ї2.10 — Історія. 7 кл. 13.00
^М. Лесков. Сторінки житі творчості. 14.00 — Сто
рінки історії. «Герої ВІТЧИЗ
НИ». До 50-річчя встановлен
ня звання «Героя Радянсько 
го Союзу». 14.45—Драматур
гія і театр. К. Симонов. «Ро
сійські люди». 15.30 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.15
Спорт за тиждень. 18.45
<— Чемпіонат СРСР з хокею.
ЦСКА — «Спартак». 1 пері
од. 19.20 — «...До шістнад
цяти і старші». 20.00 — Ве
чірня казка. 20.20 — «По
езія».
Олександр Жаров.
20.50 — Документальний те
лефільм «Сарн Чичек». 21.00
—«Час». 21.35 — Фільм «Че
кайте листів». 23.05 — Чем
піонат Європи з настільного
тенісу. 23.35 — Новини.

'▲ ут
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—«Вчи
тись у Леніна». Передача 2.
9.05 — Виступ ансамблю ро
сійських народних інстру
ментів «Аюшка». 9.25 —
Фільм «Доживемо до поне
ділка». 11.05—Документаль
ні фільми до річниці утво
рення радянської пожежної
охорони.
чВогнеборці»,
«Умійте користуватися вог
негасниками». 11.40 — Но
вини. 14.30 — Новини. 14.50
— Людина і природа. Доку
ментальні телефільми «П'я
тий переділ». «...Лебідь біла
пливе».
15.30 — Співає
Е. Узуняп. 16.10 — Новини.
16.15 — Родом з дитинства.
І. Зієдоніс. 16.55 — Дороги
дружби. СРСР — ПНР. Кінонарис. 17.20 — Шахова шко
ла. 17.50 — Веселі нотии.
------18.00 — Ми будуємо БАМ.
у світі.
18.45 — Сьогодні
• ' “
19.00 — Ленінський упівер19.30 —
ситет мільйонів.
__ _____ .
Фільм «Непрохана любов».
21.00 — «Час». 21.35 — Кон
церт в Державному Велико
му театрі Союзу РСР, при
свячений
відкриттю Днів
Польської культури в СРСР.
По закінченні — Сьогодні у
світі.

і
А ЦТ (І програма)
8.00 — «Час». 8.35—«Вчи!ись у Леніна». Передача 1.
.05 — Грає ансамбль старо
винної музики «Концертіво».
р.40 — Фільм «Чекайте лис
тів». 11.10 — Клуб мандрів
ників. 12.10 — Новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Доку
ментальний телефільм «Твоя
земля». 15.40 — «Грає ла
уреат всеросійського і все
союзного конкурсів Ш. Амі>ов (балалайка). 16.05 —
кологічний щоденник. 16.25
— Новини. 16.30 — Д. Ііабаревський. Соната для віолон
челі і фортепіано. 17.00 —
«...До шістнадцяти 1 стар
ті». 17.40 — «Відродження
Стародавньої Кампучії». Кі
новарне. 18.10 — Наука і
)киття. 18.40 — Мультфільм
«ГІетІ і чудова автомашина».
18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — Міжнародна зустріч
в футболу. Збірна СРСР —
Вбірна ЧССР. 20.45 — Якщо
хочеш бути здоровим. 21.00
— «Час». 21.35 — Докумен
тальний екран. 22.25 — Сьо
годні у світі. 22.40 — Чем
піонат СРСР з спортивної
Гімнастики.

'£ УТ
16.00 — Новини. 16.10 —
< Срібний дзвіночок». 16.30 —
Республіканська фізико-математична школа. 17.00 —
«Орієнтир». 17.45 — «День
за днем». (Кіровоград). 18.00
— Факти свідчать. Станови
ще молоді в капіталістично
му світі. 18.30 — Молодіжна
програма «Обрій», (Кіровоград). ■19.00 — Актуальна
камера. 19.30 — Документальний телефільм. 19.40 —
Ф. Легар. «Весела вдова».
Вистава. 20.40 — «На доб
раніч, діти!». 21.00 — «Час».
21.35 — Продовження виста
ви ••Весела вдова». У перер
ві — Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Документальний телефільм
«Все в життя». 8.35. 9.45 —
Природознавство. 4 кл. 8.55
—Науково-популярний фільм
«В об'єктиві тварини. Сай
гаки». 9.15, 12.35 — Іспан
ська мова. 10.05 — Учням
ПТУ. В. Маяковський про
поета і поезію. 10.35. 11.40 —
Зоологія. 7 кл. 11.00 — Наш
сад. 11.30 — Науково-попу
лярний фільм «Вниз по Че
ремошу». 12.05 — Історія. 9
кл. Курс на колективізацію.
13.05 — І. В. Гете. Сторінки
життя і творчості. 14.00 —
Фільм із субтитрами. «Пов
торне весілля». 15.25 — Но
вини. 18.00 — Новини. 18.20
— Документальний фільм
«Пошук». 18.30 — Творчість
юних. 18.55 — Сільська го
дина. 20.00 — Вечірня казка

10.00 — Новини. 10.20 —
Виробнича гімнастика. 10.30
— «Веснянки». 11.30 — На
уково-популярний
фільм.
11.40 — Шкільний екран.
5 кл. Музика. 12.10 — Про
грама спортивних фільмів.
12.50 — Новини. 13.05 —
Концерт народної артистки
СРСР С. Данилюк. (Кірово
град па республіканське те
лебачення). 16.00 — Новини.
16.10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Олівець-малювець. 17.00 — Телефільм
«Повість про Костянтина
Петровича Іванова». 17.30 —
«День за днем». (Кіровоград).
17.45 — Телефільм. (Кірово
град). 17.55 — Урочисті збо
ри і концерт, присвячені
114-й річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. Трансля
ція з Палацу культури «Ук
раїна». В перерві — Акту
альна камера. 20.45 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час».
21.35 — Художній
фільм «Серце матері». 23.25
— Новини.

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Телефільм «Хай дерева рос
туть великими». 8.35, 9.35 —
Музика. 1 кл. Передача 1.
8.55 — Науково-популярний
фільм «Лико в рядок». 9.05,
13.20 — Англійська мова.
9.55 — Науково-популярний
фільм «Обережно — водень».
10.05 — Учням ПТУ. Естетич
не виховання. 10.35, 11.40—
Б. Полевой. «Повість про
справжню людину». 5 кл.
11.05 — Науково-популярний
фільм «Декоративно - при
кладне мистецтво». 12.10 —
Фізика. 8 кл. 12.40 — Томас
Міопцег. 13.50 — Знай 1 умій.
14.35 — Зарубіжне образо
творче мистецтво. Шедеври
Дрезденської галереї. 15.05
— Поезія М. Тихонова. 15.40
— Новини. 18.00 — Новини.
18.20 — Мамина школа. 18.50
— Документальний фільм.
19.00 — Клуб мандрівників.
2о.оо — Вечірня казка. 20.20
— Світ 1 молодь. 20.55 —
Документальний телефільм
«Весна». 21.00 — «Час». 21.45
— Телефільм «Люди мого
аулу». З серія. 22.55 — Но
вини.

А ЦТ (І програма)
7 55 — «Час». 8.35 — «Я
про Батьківщину співаю».
9 00 — 16-й тиране «Спорт
лото». 9.10 — Рух без не
безпеки. 9.40 — Ленініана
скульптора М. А. Андреева,
д 55 — пісні й танці народів
СРСР. 10.25 — Світ рослин.
1110— Виступ ансамблю
•Люди 1 ляльки». 11.25 —
Документальний телефільм
■ Чудова посада». 11.55 —
Щоденник
комуністичного
еуботника. 12.10 — Сім’я і
школа. 12.40—Концерт Дер
жавного ансамблю пісні й

«Молодой коммунар» -

НАША АДРЕСА:

орган Кировоградского

316050, МСП,

областного комитета

м. Кіровоград,

ПКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

На украинском языке.

БК 021G0.

Обсяг 0.5 друк. арк.
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КІРОВОГРАД

український об
ласний
МУЗИЧНОДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
ІМЕНІ М. Л. КРОПИВ
КИ цького.

18, 19, 20 КВІТНЯ.
А. Крим. «Пора любові і
ненависті».
21, 22 КВІТНЯ. ІО. Едліс. «Набережна».
23 КВІТНЯ. А. Крим.
«Пора любові й ненавис
ті».
Початок вистав о 19
год. ЗО хвилин. Каса
працює з 13 до 20 годи
ни.
НАРОДНИЙ
СТУ
ДЕНТСЬКИЙ
ТЕАТР
«РЕЗОНАНС».
20 КВІТНЯ. О. Гельман. «Наодинці з усіма»..
Початок о 19 год. ЗО хви
лин.
КІРОВОГРАДСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ТЕАТР ЛЯ
ЛЬОК.
21 КВІТНЯ. Г. Стефанов. «Лисиця-внтівниця».
Початок о 14 годині.
22 КВІТНЯ.
І. та
Я. Златопольські. «Чуде
са Феї Деньнароджнни».
Початок о 12 та 14 год.

КІНОТЕАТРИ
«МИР». 16—21 КВІТ
НЯ. «Визнати винува
тим», кіностудія «Мосфільм». Сеанси: 14.30;
16.30; 18.30; 20.00; 21.30.
17 КВІТНЯ. «Непере
можний», кіностудія іме
ні
Горького.
Сеанси:
9.20; 10.50; 13.00.
17-20 КВІТНЯ. «Ба
лада про доблесного ли
царя Айвенго», кіносту
дія імені Горького. Се
анси: 9.20; 10.50; 13.00.

«КОМСОМОЛЕЦЬ». 17
-22 КВІТНЯ. «Білі ро
си»,
кіностудія «Білорусьфільм». Сеанси: 9.20;
11.10; 13.00; 14.50; 16.40;
18.20; 20.50.
КІНОТЕАТР
ІМЕНІ
ДЗЕРЖИНСЬКОГО. 17
—23 КВІТНЯ. На замов
лення кіноглядачів: «Чор
ний принц», кіностудія
«Мосфільм», «Чудотвор
на»,
кіностудія «Мос
фільм».
Сеанси будуть вказані
на афішах.

ОБЛАСНА
ФІЛАРМОНІЯ

21-22 КВІТНЯ. Кон
цертний зал обласної фі
лармонії. Виступає ест
радна група «Очима мо
лодих». («Укрконцерт»),
Початок о 20 годині.

А УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
«Концертний зал «Дружба».
10 45 — «Доброго вам здо
ров’я». 11.15 — Кінопрогра
ма «Наш. радянський спосіб
життя». 12.00 — Концерт ра
дянської пісні. 12.30 — ‘На
ука і час». 13.05 — Новини.
13.20 — «Пісня скликає дру
зів». 14.20—Художній фільм
«Перший рейс». 15.35 —
Мультфільм
«Прогулянка
Кбта Леопольда». 15.45 —
Світ поезії. С. Рудаиський.
16.05 — На
Всесоюзному
Ленінському суботнику. Ви
ступ секретаря Укрпрофради М. А. Запольського. 16.20
— Студія «Золотий ключик».
17,00 — Чемпіонат СРСР з
хокею. «Сокіл» — «Динамо»
(Москва). 19.15 — «Актуаль
на камера». 19.45 — Концерт
для учасників комуністично
го еуботника. 20.40 — «На
добраніч, діти!». 21.00 —
«Час». 21.35 — Телетурнір
«Сонячні кларнети». По за
кінченні — Новини і «День
за днем». (Кіровоград).

А ЦТ (II програма)
8.00 — Гімнастика. 8.15 —
Якщо хочеш бути здоровим.
8.30 — Документальні філь
ми. 9.05 — «Ранкова пошта».
9.35 — Документальний те
лефільм «Спадкоємці». 10.25
— В. Кожевников. «Березень
— квітень». 10.55 — Програ
ма Українського телебачен
ня. 11.55 — Науково-попу
лярний фільм «Факти, пере
вірені життям». 12.10 —
О. Арбузов. «Іркутська істо
рія». Вистава. 14.50 — Про
музику і музикантів. «При
свячується...
С. Рахманіяов». 15.35 — Щоденник
комуністичного еуботника.
15.50 — Музичний кіоск.
16.20 — Міжнародний огляд.
16.35 — «Сільські повісті».
Документальний телефільм.
17.45 — Здоров’я. 18.30 —
Чемпіонат СРСР з хокею.
«Динамо» (Рига) — «Хімік».
У перерві — 19.50 — Вечір
ня казка. Мультфільм. 21.00
— «Час». 21.35 — Телефільм
«Дощ у чужому місті». 1 і 2
серії.

д УТ
10.00 — Новини. 10.20 —
Співають діти Львова. 10.40
— Телефільм «Володимир
Ульянов у Самарі». 11.00 -*■
«Старти «Надій». 11.30
Концерт вихованців Київ
ського хореографічного учи
лища. 12.30 — Новини. 12.40
— Б. Єськіп. «Оборона». Ви
става. 14.35 •— -«В кожнім
серці голос Батьківщини»'.
Фільм-концерт. 15.25 — Кіно
програма «У світі прекрас
ного». 16.00 — «Слава сол
датська». 17.00 — Коротко
метражні художні фільми
для дітей. 18.00 — Нові кни
ги. Ведучий П. Загребельипй. 18.45 — «Скарби музеїв
України». 19.00 — Актуаль
на камера. 19.30 — В. Мая
ковський. «В. І. Ленін». По
етична композиція. 20.20 —
Л. Бетховен. «Апасіоната».
20.45 — «На добраніч, діти!».
21.00 — «Час». 21.35 — Кі
нопрограма.. 22.15 — Худож
ній телефільм «Вірність ма
тері». 23.40 — Новини.

А ЦТ (II програма)

8.15 — Концерт ансамблю
російських народних- інстру
ментів «Орловський суве
нір». 8.35 — «Фарфор Узбе
кистану».
Документальний
телефільм. 9.00 — Російська
мова. 9.30 — «Народна твор
чість». Телеогляд. 10.15 —
«Світло нашого життя». До
кументальний фільм. 10.35 —
Л. Бетховен — «Апасіоната».
11.00 — Чемпіонат Європи а
настільного тенісу. 11.35 —
Програма Ульяновської сту
дії телебачення. 12.35 — У
світі тварин. 13.35 — Розпо
відають наші кореспонден
ти. 14.05 — Видатні радян
ські виконавці — лауреати
Ленінської премії. 14.55 —
«Ти пам’ятаєш, товаришу...».
15.55 — «Серце Бонівура».
Художній телефільм. 1 серія.
17.00 — «Скрипкові мініатю
ри». Фільм-концерт. 17.15 —
Стадіон для всіх. 17.45—Му
зичні будинки Москви. 19.00
— Російська скульптура.
19.30—Чемпіонат Європи з
настільного тенісу. 20.15 —
Людина. Земля.
Всесвіт.
21.00 — «Час». 21.35—«Вес
на двадцятого. Художній те
лефільм.

Ж ЦТ (1 програма)
8.00 — «Час». 8.35 — Гра
ють духові оркестри. 9.00 —
«По шляху творення». Теле
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ЗАПРОШУЄ
на навчання юнаків та
дівчат для набуття таких
спеціальностей:
продавець промислових
товарів широкого профілю
(строк навчання — 1,5 ро
ку):
продавець продовольчих
товарів широкого профілю
(строк навчання — 1,5 ро
ку);
контролер-каспр продо
вольчих і промислових то
варів (строк навчання —
1 рік).
Приймають юнаків та
дівчат 'віком від 16 років
з освітою за 10 класів, а
також юнаків, звільнених з
лав Радянської Армії. Уч
нів забезпечують підруч
никами, стипендією в роз
мірі 32 крб., а звільнених
в запас — 70 крб. па мі
сяць.
Час навчання зараховує
ться до загального трудо
вого стажу.
Училище має добре об
ладнані кабінети, спортпв-
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нарис про Республіку Куба.
9.30 — Будильник. 10,00 —
Служу Радянському Союзу І
11.00 — Здоров'я. 11.45
«Ранкова пошта». 12.15
Зустрічі на радянській зем
лі. 12.30 — Сільська година.
13.30 — Музичний кіоск.
14.00 — «Здрастуй, ріка!»;
Художній фільм. 15.00 —.
Пісні піонерських поколінь.15.50 — Клуб мандрівників.
17.00 — «Балаково. ІІа бу
дівництві атомної...». 18.00—•
Міжнародна панорама. 18.45
— Мультфільми. 19.25 — Ви
ступає оркестр російських
народних інструментів Ц’Г і
ВР. 20.00 — «Сила життя»!
Документальний телефільм.
21.00 — «Час». 21.35 — Світ
і молодь. 22.10 — Концерт,
популярної кча нчиої мУЗУКИ.

Зам. № 207.
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пий та актовий залп, біб
ліотеку.
Для вступу потрібно по
дати такі документи:
заяву (із зазначенням
обраної спеціальності),
характеристику,
свідоцтво
про народ
ження або паспорт (пре
д’являються особисто),
документ про освіту,
довідку з місця прожи
вання,
медичну довідку (форма
№ 286),
4 фотокартки 3x4 см.
Документи приймають з
15 травня по 15 серпня.
Початок занять — 1 ве
ресня.
Адреса училища: 316012,
м. Кіровоград, вул. Васплини, 5. Тел. 4-14-85. їхати
автобусами №№ 5, 20 або
тролейбусами №№ 2, 6 до
зупинки «Швейна фабри
ка».
Дирекція.

Зам. 166.

Газета виходить у вівторок
четпер І суботу.
Друкарня Імені Г. М Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, вуп Г пінки, 2.

