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ТРАВНЯ!
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Виходить з 5 грудня 1939 р.

ХАЙ МІЦНІЄ СОЮЗ СВІТОВОГО СОЦІА

ЛІЗМУ, МІЖНАРОДНОГО

ПРОЛЕТАРІАТУ

І НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ!
(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1985 рол . і
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Петро СЕЛЕЦЬКИЙ

ТРАВНЕВИЙ

ЗАСПІВ

Яке на світі усе травневе!
Травневе місто. Травневий люд.
Степи травневі, вітри й дерева.
Травневий поступ. Травневий труд.
Гей, з кумачами по світу йдете,
Мої учені і трударі!
Квітує вами моя планета,
Квітує палко о цій порі,

Бо ви ідете, мої народи,
А з вами разом і я іду;
Сини і дочки труда й свободи
Ідуть зі мною в однім ряду!

А понад нами не просто синє —
Пречисте небо планети, де
На мир та щастя людській родині
Вселюдське братство
уже гряде!

ІЕкжЕа «коза вопмвжм надиааз езяжз пзхпжжз
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ТЕЛЕГРАМА У НОМЕР

З

УСПІХОМ!

«Вагомі трудові дарунки підготували три молоді доярки нашого району. Ком
сомолки Катерина Делікатна та Лариса Верчевська з колгоспу «Червона комуна»,
а також Лідія Морозова з колгоспу імені Енгельса, сьогодні, у день Першотрав
ня, звітують: з початку року досягнуто 1800-кілограмового надою молока зід
морозні
райком комсомолу».

СВЯЩЕННА ПАМ’ЯТЬ
У СЕРЦЯХ І ДІЛАХ
Напередодні 40-річчя Пе
ремоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній
війні місто-герой Київ ГОС
ТИННО зустріло учасників
Всесоюзної вахти пам'яті,
присвяченої цій знаменній
даті. Стартувавши шість
років тому в підмосковно
му Наро-Фомінську, де
стояли на смерть доблесні
захисники столиці, Вахта
пам’яті пройшла за цей час
по містах нашої країни,
чиї назви стали символом
ратного подвигу. 1 скрізь
її учасники демонструють
беззавітну вірність справі
партії, рішимість гідно
продовжувати
героїчні
традиції радянського на
роду.
У ЦК Компартії України
26 квітня відбулася зуст
річ з почесними гостями і
учасниками урочистого від
криття Всесоюзної вахти
пам’яті в м. Києві.
Від імені Політбюро ЦК
Компартії України член
Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компар
тії України В. В. Щербиць.
кий сердечно вітав ветера
нів Великої Вітчизняної
війни, визначних воєна
чальників, представників
братніх республік і в їх
особі всіх учасників Все
союзної вахти пам’яті. Він
розповів про те, як трудя
щі України зустрічають

славний ювілей Перемоги,
відзначив величезну і дуже
важливу роботу по вихо
ванню юнйцтва, яку прово
дять ветерани війіін. Роз
виток героїчних традицій
старших поколінь допома
гає в ідейному, класовому
загартуванні трудящих, на
самперед молоді, у підви
щенні політичної пильності,
вихованні
готовності зі
зброєю в руках захищати
Батьківщину, завоювання
соціалізму.
Товариш В. В. Щербицький побажав учасникам
зустрічі успішно здійснити
все, що намічено в зв’язку
з проведенням Вахти па
м’яті, сердечно поздоровив
їх з наступними святами—
Першотравнем і Днем Пе
ремоги.
У зустрічі взяли участь
члени і кандидати в члени
Політбюро ЦК Компартії
України.
Увечері на площі Пере
моги біля обеліска «Місту,
герою Києву» відбулося
відкриття Всесоюзної вах
ти пам’яті. Урочистий мі
тинг відкрив перший сек
ретар ЦІ< ЛКСМ України
В. І. Мироненко. З віталь
ним словом до присутніх
звернувся член Політбюро
ЦК Компартії України,
перший секретар Київсько»
го міськкому партії Ю. Н.
Єльченко. Він висловив

упевненість у тому, що ни
нішня Вахта пам’яті, яка
стартувала в столиці Ук
раїни, стане дійовим огля
дом вірності молоді героїч
ним традиціям старших по.
колінь.
Представники молодіж.
них трудових колективів
республіки
рапортували
про виконання зобов’язань,
взятих на честь 40-річчя
Перемоги, — за себе і за
зарахованих у бригади ге
роїв, які не повернулися з
війни.
Про мобілізуючу силу
Вахти пам’яті, яка викли
кає новий приплив ентузі
азму у молоді, говорив на
мітингу
секретар
ЦК
ВЛКСМ О. В. Жуганов.
Присутніх вітав Герой Ра
дянського Союзу маршал
авіації О. П. Силантьев.
Учасники мітингу з вели,
ким піднесенням прийняли
вітальний лист Централь,
йому Комітетові КПРС.
У селі Нові Петрівці Київської області, біля пам’ятнвка-музею «Визволи
телям Києва», 27 квітня
відбувся
мітинг-клятва,
яким завершилась програ;Я урочистого відкриття
сесоюзної вахти пам’яті,
часники мітингу заклали
алею Героїв на честь 40-рїч.
чя Перемоги,
(РАТАУ).
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«...Добитись того, щоб
кожний на своєму місці
працював сумлінно і з поз.
пою віддачею». Ці слова
М. С. Горбачова на квіт
ТРУДІВНИКИ ОБЛАС
невому Пленумі ЦК КПРС
ТІ ПІДТРИМУЮТЬ ІНІ
мають стати для кожного
ЦІАТИВУ КОЛЕКТИВІВ
керівництвом до дії. Саме
ПІДПРИЄМСТВ 1 ОРГАсумлінний підхід до дору
НІЗАЦІЙ МІСТ-ГЕРОЇВ
ченої справи — одна '.із
МОСКВИ. ЛЕНІНГРАДА
"І ТА ВОЛГОГРАДА: ПРО складових істотного при
ВЕСТИ 4 ТРАВНЯ ВСЕ скорення соціально-еконо
мічного прогресу. І мені
СОЮЗНИЙ СУБОТ НИК,
приємно сьогодні визнати,
ПРИСВЯЧЕНИЙ 40-Р1Чщо саме фактор сумлін
ЧЮ ПЕРЕМОГИ РАДЯН
ності найяскравіше харак
СЬКОГО НАРОДУ У ВЕ
теризує моїх товаришів по
ЛИКІЙ
ВІТЧИЗНЯНІЙ
роботі.
ВІЙНІ.

І

Відповімо
ударною

працею

Мене, молодого механі
затора, усіх членів нашої
буряківничої ланки глибо
ко схвилювала доповідь
Генерального секретаря ЦК
нашої партії Михаила Сер.
гійовича Горбачова
на
квітневому (1985 р.) Пле
нум! ЦК КПРС. Приємно
було читати ті рядки, де
Михайло Сергійович ска
зав, що «за останні роки в
розвитку сільського гос
подарства відбулись пози
тивні зміни...». Та все ж.
кому, як не мені, прос.
тому механізатору,
Завдання першого квар.
ЧИТИ і розуміти, що
талу по виготовленню ар
ки не всі резерви при
матури наша бригада ви
ведені в дію. І сьогодні
конала па 110,8 процента
коли 350-гсктаршш буря
з високою якістю роботи.
ковпй клин уже засіяний,
За цей же період зекономи
ми боротимемося за мак.
ли б тонн металу (усього
симальпу родючість кож
по заводу економія складає
ного гектара. Адже наш
II топн).
обов'язок активно труди
Що сприяє цим успіхам?
тися над втіленням в жит
В першу чергу сумлін
тя Продовольчої програми
ність членів колективу. Хо.
країни.
роші слова хочу сказати
про свого товариша, теж
Сам я за перший квар
комсомольця, Олександра
тал цього року виробив
Осппчука, бригадира Вік
112
процентів
умовної
тора Описимовича Михай
оранки, зекономив 8 про
лова.
центів проти плану палив
Недавній Пленум ЦК на
по-мастнльніїх матеріалів.
шої партії націлив вироб
Високі показники мають і
ничників на таке: «...плай
мої товариші по ланці ком
1985 року повинен бути
сомольці Дмитро Карелів
виконаний і притому без
та Олександр Науменко,
усякого коректування». І
ланковий Микола Голова
ми план останнього року
нов. Так високопродуктив
одинадцятої п’ятирічки пе
но працюватимемо і палі.
ревиконаємо! Це буде на
щпм
гідним
дарунком
м. ПОЛЯКОВ,
XXVII з’їзду КПРС!

Труд-святу праці КОРЕКТИВИ
На зборах, проведених У
БІК
у нашому комсомольськомолодіжному
колективі,
ми одностайно підтримали ПЕРЕВИКОНАННЯ
ініціативу колективів під
приємств
і
організацій
міст-героїв Москви, Ленін
града, Волгограда, які за
пропонували провести 4
травня Всесоюзний кому
ністичний суботник, при
свячений 40-річчю Пере
моги радянського народу
у Великій Вітчизняній вій
ні.
За пропозицією бригади
ра Л. Г. Твердоступ у день
суботника вирішено пра
цювати на робочих міс
цях — у своєму цеху по
збиранню динамічних го
лівок, причому продуктив
ність праці планується в
цей день значно підвищити.
високоякісній
Тон
у
ударній праці задаватимуть, як і раніше, партгрупорг Валентина Амросова, профгрупорг Тетяна
Грлуб тр кандидат у члени
КПРС Лариса Шведюк.
С. МИТРОФАНОВА,
групкомсорг КМК
бригади слюсарів*
складальників цеху
№ 3 заводу радіо*
виробів.
м, Кіровоград,

М. СКЕЛЕВИЙ,
арматурник заводу за
лізобетонних виробів.

м. Знам’янка.

тракторист, член КМК
ланки буряководіБ трак
торної бригади № 2
колгоспу »Первое мая».

Маловисківський район.
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«Молодий

СПОСІБ ЖИТТЯ — РАДЯНСЬКИЙ

РОДИННЕ
ЩАСТЯ
Родинне щастя багато
дітної сім’ї Комарів пе
редусім у хорошому за.
гальному тоні її життя. По
всякдень живучи в труді й
злагоді, батьки люблять
своїх дітей тією уважною
і спокійною любов’ю, яка
має в нашій країні міцне
соціальне підгрунття. Пра
ва на труд, відпочинок,
охорону здоров'я, освіту
та всі інші гуманні гаран
тії, закріплені
в Консти
туції СРСР, є наріжним ка
менем благополуччя ра
дянської сім’ї. Семеро на
родила й виколисала На
дія Федорівна, одержуючи
безкоштовне й повне ме
дичне обслуговування, оп
лачувані відпустки, вагомі
прибавки
до сімейного
бюджету у вигляді
пря
мих грошових доплат на
дітей, пільгове утримання
їх у дитсадку і харчування
в школі,
безкоштовного
користування присадибною
ділянкою тощо.
За
щасливе
майбутнє
дітей батьки впевнені. Ад
же в нашій країні робиться
все для блага людини
праці, в ім’я невпинного
зростання її матеріально
го і культурного рівня.
Досить сказати, що нині в
Країні Рад майже 3/4 на
ціонального доходу йде
на
задоволення потреб
населення. Незалежно від
свого трудового внеску,
буквально кожен у нас ко
ристується
благами, що
виплачуються за рахунок
суспільних фондів спожи
вання. З цікавості підрахо
вуємо, що 1980 року ці ви
плати і пільги на кожного
члена сім’ї Комарів пере
вищили 500 карбованців.
Оскільки
найстарший —
Анатолій — закінчив не
лише десятирічку, а й тех
нікум, легко визначаємо,
що на його навчання
в
школі держава витратила
1800 карбованців, а в тех.

комунар»

вичу вистачає
заробітної
плати для задоволення як
побутових, так і культур
них запитів сім’ї. Діти у
них охайно й зі смаком
зодягнуті, на кухонному
столі їх завжди чекають
смачні й різноманітні стра
ви.
Загалом же, дотримую
чись розумних матеріаль
них і духовних потреб,
сім’я Комарів дістає змо
гу і заощаджувати певну
кількість зарплати. Таким
чином купили дітям вело
сипеди, магнітофони, збу
дували гараж,
придбали
новенького «Москвича», а
минулої осені справили
гарне весілля Анатолію та
його нареченій
Наталці.
Ще кращий
подарунок
одержали
молодята від
колгоспу — чотирикімнат
ну квартиру з усіма необ
хідними
для сільського
життя підсобними примі
щеннями та городом.

нікумі — 2040 карбован
ців. А найменшому з си
нів, четвертокласнику Саш
кові, держава забезпечує
нині також
безкоштовне
дворазове харчування в
школі.
У Надії
Федорівни й
Олександра
Петровича
славні діти — у селі Погребнякове
кожен
під
твердить. Хлопці он міцні,
як дубочки, проте Й СЛО
ВОМ нікого не зобидять.
На вид — сором’язливі, а
в роботі — вогонь. Най
старший, Анатолій,
після
Гарно
живе і гарно
служби солдатської закін
житиме ця молода сім’я.
чив технікум механізації
Бо в нашому суспільстві
сільського
господарства,
сім я, а в її особі — мати
трудиться в рідному кол
одержує, крім значної ма
госпі імені Калініна меха
теріальної, і велику мо
нізатором
тракторної
ральну підтримку. Надія
бригади. Молодий, а вже
Федорівна вийшла заміж,
шанований у селі чоловік.
маючи середню спеціаль
Любов до техніки успадку
ну освіту зоотехніка. Зго
вав од батька, шофера
дом її призначили заві
колгоспу, і син Володя. За
дуючою молочнотоварною
кінчив
профтехучилище, фермою.
Сім’я
росла
нині — в лавах Радянської швидко, але кількість ді
Армії. Віктор ще старшо тей не вплинула на служ
класником
довів
свою бове
становище
жінки.
вірність
хліборобському Н. Ф. Комар і понині не
ділу: під час літніх канікул змінно очолює той же ко
жнивував на пару з на лектив
тваринників. За
ставником,
комбайнером активну участь в управлін
М. Малашоком, після за ні справами держави й су
кінчення десятирічки шо спільства комуністи обра
ферує в колгоспі. Четвер ли її членом Новгородківтокласник Сашко шкодує ського райкому, кандида
лишень, що малий, а то й том у члени Кіровоград
замінив би Віктора, коли ського обкому партії.
У
той піде в армію...
числі інших делегатів ба
Ясноокі щебетухи — дів гатодітна мати-трудівниця
чатка — Галина, Ліда й Ва представляла обласну пар
ля — найперші мамині по тійну організацію на XXVI
мічниці. Під керівництвом з’їзді Компартії України.
найстаршої, п’ятикласниці
Прожиті роки й нелегкі
Галини, ретельно готують сімейні клопоти не зіста
уроки, підтримують у хаті рили її, не помережили
чистоту й порядок, гуртом зморшками лиця й не по
і відпочивають, допомага гасили в очах вогню ма
ють батькам поратись біля теринського щастя.
всякої домашньої живнос
М. ДОСВІТНІЙ.
ті, в саду, на городі.
Новгородківський район.
За таких, гуманістичних
На знімку: біля от
принципів
радянського
способу життя Надії Федо чого дому.
рівні й Олександру Петро
Фото В. ГРИБА.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ІМЕНІ
Чого найбільше було то.
го дня — так це посмішок
і квітів. Ними бобринчани
вітали дорогих гостей з
Афганістану, Куби, Монго
лії, Бангладеш, Заїру, Ма
дагаскару. Зарубіжні дру
зі, які нині навчаються в
Кіровоградському інститу
ті сільськогосподарського
машинобудування, прибу
ли в наше степове місто,
щоб разом з молоддю Боб.
рннця провести вечір миру,
дружби й солідарності. І
ось — гості на сцені ра
йонного будинку культури.
Приємно схвильовані бу
рею вітальних оплесків, во
ни розчулено здіймають
вгору сплетені в міцному
потиску руки — символ
братерства, щиро дякують
радянським друзям за теплий прийом...
р ОЛОБНА тема вечо* Ра — підготовка
до
майбутнього
фестивалю
молоді і студентів у Мо
скві. Вона нерозривно по
в’язана з боротьбою за
мир, проти гонки озброєнь,
проти імперіалізму. Пер
ший секретар
райкому
комсомолу С. М. Соболь
розповів гостям про діяли,
вість юнаків і дівчат ранону, спрямовану па зміцнення
інтернаціональних
зв’язків із зарубіжними ро.
весиикамн, їхні трудові да.
рункн 40-річчю Перемоги
радянського народу у Ведикій Вітчизняній війні.
Захоплено слухали також
всі розповіді ветеранів вій
ни та праці О. В. Данилю
ка, відмінника навчання,
учня Бобринсцького сіль
ськогосподарського техні.
куму С. Пайола. А потім
слово взяли зарубіжні дру
зі.
Разаиадзатуву Філібер—
юнак з Мадагаскару щиро
дякував за надану йому
можливість здобути професію інженера в Радянсько,
му Союзі. Адже його рід
ній країні дуже потрібні
висококваліфіковані сне.
ціалісти. Тож, закінчивши
навчання і поїхавши додо.
му, він завжди пам’ятати
ме братерське тепло, мате,
рннську турботу радян
ської землі.
А ось гості з Афганіста
ну Фасіхулла і Аммат Хал.
ліль свій виступ вирішили
зробити музичним. Акор
деон, незмінний супутник
афганських мелодій — не
величкий бубон... 1 залуна
ла в залі знаменига «Ка
тюша». Пісня, відома, ма
буть, в усіх куточках пла
нети. Бо й кубинські, і
монгольські друзі підхопи,
ли пісню, а через мить
«Катюшу» дружно співав
увесь зал.
Заїр — батьківщина ней зламного борця за свобо.
з ду й незалежність рідного

І

.г-д

народу Патріса Лумумбн.
На зустрічі миру цю країну представляв Забі Забі
Какес. Присутніх приємно
нпячігпп як
лпбпе ВОЛОДІЄ
вразило,
як добре
володіє
юнак з африканського койтниенту
російською мо
вою. А ще більше — його
розповідь про боротьбу
заїрської молоді за мир.
Захоплено ділився вра.
женнями про навчання в
Радянському Союзі гість з
Бангладеш Бісвас Парімал
Чандра. З великою лю
бов’ю розповідав він про
свою сонячну батьківщину,
антивоєнні прагнення всьо.
го бангладешського паро,
ду. 1, мабуть, ніхто в залі
не залишився байдужим,
коли інший представник
цієї країни— Бісвас Су піл
Чандра виконав рідною
мовою пісшо про молодь.
Немов білі журавлики,
пливуть залом листівки. В
них — підписи молоді міс
та та гостей, які підкріп
люють листи-вимогп про
припинення гонки озбро
єнь. Ці листи учасники зу
стрічі вирішили направити
в штаб-квартиру ГІАЇО у
Брюссель,
президентові
США Рейгану та канцлеро.
ві ФРН Колю. Молоді
хочеться миру... Радянські
люди знають, що такс вій
на. Вони повною мірою
відчули принесене нею го
ре. Про лихоліття війни
розповідається і в книзі
«Люди з чистою совістю»,
яку одержав у подарунок
кожен з гостей. І як про
тест тим, хто хоче випусти,
ти на мирні міста і села
світу ядерний смерч, зву
чить гімн демократичної
молоді світу. Іспанською,
монгольською, афганською,
російською... Мовою миру.
й пДРАЗУ після закінчення вечора гостей ото.
чили молоді бобринчани.
Обійми, рукостискання, за
питання, взаємні запро.
шепня погостювати. Тоді ж
і виникла ідея посадити в
міському
сквері
алею
дружби. Хто перший вніс
таку пропозицію, невідомо.
Але за мить гамірливим
потоком молодь попряму
вала в парк імені М. Л.
Кропивницького. Дорогою
гості розпитували про іс.
торію міста, цікавилися
його визначними місцями.
І здавалося, що й гості, і
господарі знайомі давнимдавно...
...Робота в парку йшла
дружно. 1 за якусь годину
в небо потяглися молоді
деревця. їм ще міцніти і
міцніти під мирним небом,
рости і розвиватися, рока,
ми зеленим шумом навіва
ти згадки про теплу зустріч
на бобрннецькій землі. А
дружбі... їй жити у віках.

Не секрет, що людині
пращоється набагато весе
ліше і продуктивніше, коли
після роботи можна при
йти до власної затишної
квартири.
У колгоспі імені Щорса
добре знайомі з цією ак.

сіомою. На недавньому за
сіданні бюро райкому пар.
тії було схвалено програ
му житлового будівництва
на селі, що комплексно
проводить керівництво гос
подарства на чолі з голо
вою правління О. М. Собком.

вень молоді вчительки зу
стрічають у добротному,
ще із запахом фарби гур.
тожитку для малосімейних. Можна уявити й ра.
дість молодого подружжя
вчителів Леоніда та Вален,
тини Подоляків, одним з
весільних подарунків для
яких стали ключі від квар.
Затишно в Марфівці не тири з усіма зручностями
тільки колгоспникам. Радо в цьому ж будинку.
приїхали сюди за направ,
ленням і вчительки Марія
О. ПОПОВИЧ,
секретар учительської
Дяченко, Лариса Білоглав
комсомольської орга
та Наталка Шаигіра. Веснізації Марфівської се
на принесла молодим спе.
редньої школи.
ціалістам добрий настрій
ше й тому, що Першотра. Долинський район.

ЗЕМЛЯКА
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О. ГАВРИЛЕНКО.
м. Бобринець.

КМК тракторної був ваго,
роджений трактором МТЗ80.
То було для хлопця од
нією
пам’ятною подією
пізньої весни 85-го. А ін
шою — гарне комсомоль
ське весілля, яке влашту.
вали для молодих — Ва.
лерія та виховательки кол
госпного дитсадка Світла,
нп Хлівної.
Ще не забулась напруга
посівної кампанії ранніх
зернових, де Валерій пра
цював у складі комсомоли,
сько-молодіжного агрега.
ту та перевиконував нор
ми на ЗО—40 процентів.
Позаду вже й пора засіву
цукрових буряків.
В. ГУРИЧЕВ.
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Пам’ятатиметься весна

Далеко
ходити
не треба
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Доля, здавалося б, як
доля. Школа, армія, знову
рідний колгосп. Та, певно,
небайдужі юнацькі руки
торкали важелі механізмів
росяними ранками отроц
тва, якщо після повернен
ня в запас для молодого
механізатора
тракторної
бригади № 1 колгоспу іме
ні Чкалова Новомпргородського району Валерія Ви.
сочила вагань не було —
пішов до «своїх».
Комсомольсько-молодіж
ний колектив тракторної
радо прийняв поповнення
в його особі. Добре поро
зумілися хлопці з технікою
та один з одним — за під
сумками минулої збираль
ної кампанії в обласному
соціалістичному змаганні

В
1

Палке схвалення молод.^ґ“~/'
дю нашого району зна.^ ,
йшла ініціатива колективів
підприємств і організацій
міст-героїв Москви, Ленін,
града, Волгограда, які за.
пропонували провести 4
травня Всесоюзний кому
ністичний суботннк, при.
свячений 40-річчю Перемо,
ги радянського народу у
Великій Вітчизняній війні.
На субогник разом із стар,
ішіми товаришами вийдуть
4 тисячі
комсомольців.
Близько двох тисяч мо
лодих виробничників тру.
дптимуться на своїх робо,
чих місцях.
У районі стає доброю
традицією
зараховувати
під час суботннків до сво
го складу героїв-земляків,
які визволяли рідний край _
від иімецько-фашистських^ИС
загарбників. Так, првмі.^^
ром, КМК контрольно-ви
мірювальних приладів і ав.
тома гики Капітанівського
цукрозаводу імені XXIV
з їзду комсомолу України
зарахував до свого скла,
ду Віталія Федоренка —
командира партизансько
го загону, який діяв під
час Великої Вітчизняної на
території нашого району.

А ось іще кілька фактів
наміток звитяжної роботи
молоді. Комсомольці кол.
госиу «Жовтень» будувати
муть стрілецький тир. КМК
кондитерського цеху ком.
бінату громадського харчу,
вания
(керівник Тетяна
Карташова)
виготовить
130 кілограмів кондитер,
ських і хлібобулочних ви.
робів із значним перевико
нанням плану. А КМК від.
ділу «Галантерея» райуні.
вермагу планує реалізува
ти товарів понад план на
300 карбованців.
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Основна частина учнів
середніх та восьмирічних
шкіл району працюватиме
на благоустрої та впорядкуванні території. Піонер.
ська організація Мартоноської СШ, яка носить
їм я Олександра Стегаря,
земляка, що загинув при
виконанні інтернаціональ
ного обов’язку в Демокра
тичній Республіці Афга
ністан, посадить алею з 23
дерев (сама стільки років
було Олександру) і назве
його іменем.
В. БУРЯК,
перший секретар Новомиргородськогс рай
кому ЛКСМУ.

СТАЄ
ТРАДИЦІЄЮ
Як 1 20 квітня, усі без
винятку працівники Кі
ровоградського райкому
комсомолу вирішили пра
цювати в день суботнйиа,присвяченого 40-річчю
Великої Перемоги, на
підшефній
молочното
варній фермі № 1 кол
госпу імені Ульянова.
Вони вже розбили парк 1
посадили дерева біля
ферми. А тепер плануіогь спорудити літній за
гін для тварин 1 обладна
ти будинок тваринника.
С. ЧЕРНЯВСКИЙ.
Кіровоградський район.
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ваші ■оплески
В останню неділю квіт
ня за традицією відзна
чається Всесвітній день
поріднених міст. У цей
день фінішувала спільна
акція обласних молодіж
них газет України «Побра
тими»,
яка розпочалася
тиждень тому, в Міжна
родний день солідарності
молоді. Протягом тижня в
комсомольських організа
ціях республіки проходили
уроки патріотизму, інтер
націоналізму і миру, яр
марки солідарності, тема
тичні виставки і конкурси.
Свою акцію журналісти
присвятили 40-річчю Ве
ликої Перемоги і XII Все
світньому фестивалю мо
лоді і студентів.
Зустріч зі своїл'.и чита
чами — завжди свято для
газетярів. У суботу праців
ники редакції зустрічались
з учнями Кіровоградсько
го машинобудівного тех
нікуму. Усний випуск теж
було
присвячено двом
славним подіям нинішньо
го року — 40-річчю Вели
кої Перемоги та XII Все
світньому срестивалю мо
лоді і студентів.

Журналісти «МК» пред
ставили
найактуальніші
рубрики, тематичні сторін
ки газети. Традиційно пер
шою сторінкою усного ви
пуску була «П’ятирічка і
ми. Розмова з молодим
сучасником». Ведучий її—
завідуючий відділом ком
сомольського життя Ана
толій Безтака представив
глядачам гостя. Цього ра
зу розмову з молодими
сучасниками вів заступник
директора по кадрах ви
робничого об'єднання по
сівалках «Червона зірка»
Володимир Іванович Соко
ленко. Як підготувати себе
до майбутньої професії
ще сидячи на студентській
лаві, які завдання стоять
сьогодні перед галуззю,
де їм працювати, і яких це
вимагатиме затрат від них,
майбутніх виробничників—
ось таким було коло пи
тань розмови.

Всесвітній фестиваль мо
лоді. Ми вже лічимо дні
до його відкриття. Ось
уже півроку про те, як
готується молодь області
до XII Всесвітнього фести
валю молоді і студентів,
розповідає читачам рубри
ка «Фестивальна орбіта».
Про це ж коротко повідо
мив завідуючий відділом
пропаганди газети Петро
Селецький. Про Міжна
родний молодіжний рух,
про свої враження розпо
вів присутнім делегат XI
Всесвітнього
фестивалю
молоді і студентів на Кубі
1978 року Ігор Павлов.
За віком аудиторія, що
заповнила в суботу акто
вий зал технікуму, — це
вже представники третьо
го післявоєнного поколін
ня. Але нікого з присутніх
не залишили байдужими
зворушливі спогади Героя
Радянського Союзу, ко
лишнього льотчика Вале
рія Олександровича Вер
холанцева, розповідь заві
дуючого відділом військо,
во-патріотичного вихован
ня Михайла Шевчука про
подвиг героя.

І четверта сторінка —
розважальна. Конкурс на
найдотепніший підпис до
малюнка, гумор, розповідь
про сучасну рок-музику —
такою була програма, за
пропонована її ведучими
Ніною Даниленко та Іго
рем Куценком.
У кінці зустрічі журна
лісти відповіли на запи
тання читачів.

Л. ЯРМОЛЕНКО.
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Клуб ветеранів створено
у Світловодську недавно,
тобто 17 травня 1983 ро
ку. Ного очолює Рада клу.
бу ветеранів — у вій 21
чоловік. Голова ради —
Микола Васильович Ари.
старой, колишній заступ
ник командира партизан.
ського загону, який діяв
на території Ленінград
ської області, заслужений
будівельник
республіки
(яка мирна,
прекрасна
професія!). Клуб об’єднує
200 ветеранів. Хоч цифра
ця досить умовна, виходя
чи з того, то сьогодні схо.
жі клуби діють на терито
рії всього Світловодського
району, де живе 3 тисячі
ветеранів. Отже, клуб, дітище Палацу культури енер.
гетнків, тепер має свої фі
ліали. Вони цілком само
стійні, хоч досвід Ради
клубу ветеранів розпов.
сіоджується і на них.
В чому ж зміст діяльнос
ті клубу? Коротко це
можна сформулювати так:
у вихованні молоді. А де.
тальпіше — ось в чому.
Ветерани винесли на своїх
плечах не тільки тягар вій.
ни. Не просто було вижи-

Відкрилася виставка.

У

Кіровоградському художньо.лу салоні відкрилася й
діє виставка творів члена
Спілки журналістів СРСР,
художника редакції газети
«Кіровоградська правда»
В. С. Колісниченка. Експо
зиція присвячена 40-річчю
Великої Перемоги. Відпо
відна і тематика картин.
Ми бачимо, як жителі
зруйнованого Кіровограда
зустрічають визволителів,
зокрема, екіпаж лейтенан
та О. Є. Рубінчика; стис
кується серце, коли стоїш

ти в кривавій битві з фа
шизмом. Але вижити — це
ще не все. Треба було
житії, треба було всьому
світу довести, що таке ха
рактер радянської людини.
1 вони жили! Бонн будува
ли, ростили дітей, сіяли

Сьогоднішня наша розповідь — про клуб ветера
нів Великої Вітчизняної, людей, котрі 40 років тому
перемогли у кривавій боротьбі з фашизмом. Про лю
дей, які чимало зробили для відбудови народного
господарства і після Перемоги.

хліб. 1 вони — ті, кого по
щадила війна, розуміють,
як потрібне молоді їхнє
слово, їхній приклад. Тож
ветерани йдуть до молоді
з цим словом! Бесіди, лек
ції, зустрічі — це найпо
ширеніші форми роботи
бійців Великої Вітчизняної
з молоддю. Ось приклад.
1 вересня в усіх школах
Світловодського
району
відбулися пам’ятні зустрі
чі: 300 ветеранів прийшли
до школярів зі своїми

біля триптиха, що розпові
дає про долю малолітніх
в’язнів гітлерівських конц
таборів;
ніби відтворює
момент із відомої пісні
гравюра «У незнакомого
поселка». Мирна тематика
теж зай/лає своє місце у
роботах митця — вдалися
йому краєвиди Кіровоградщини і натюрморти.
л
■*
*
Ювілей училища. 25 ро
ків сповнилося
Кірово
градському
музичному
училищу, яке є визнаним
музичним центром облас-

Ставши з прапорами Пе
ремоги біля пам'ятників
героям-землякам, воїнамвизволителям, юнаки та
дівчата перед колишніми
фронтовиками давали клят
ву на вірність Батьківщині.
Наприкінці минулого ро
ку обласній комсомольській
організації були передані
знамена військових з'єд
нань, які визволяли наш
кран від німецько-фашист
ських загарбників. Чотири
місяці вони зберігались У
міських і районних органі
заціях, де проводились вій
ськово-патріотичні
акції
«Рівняння — на прапори
Перемоги!».
Минулого тижня гайво
ронні передали знамена
677 і 684 стрілецьких, 263
та 97 мінометних полків
комсомольській організації
Кіровограда. Біля них фо.
тографувалпсь
учасники
Вахти пам’яті, експедиції
«Літопис Великої Вітчиз
няної», члени юнармійських
загонів, які стояли па ком.
ео.мольсько . піонерському
посту № 1 біля пам’ятнії,
ка героям громадянської
та Великої Вітчизняної
воєн. Відбулись відкриті
уроки мужності, тематичні
вечори, лінійки Слави в
трудових колективах, на
вчальних закладах, де ко.
лишві фронтовики розпо
віли піонерам і комсо.
мольцям про подвиги вої
нів військових з'єднань, які
визволяли Кіровоградшппу від німецько-фапіистськнх загарбників. Напри
клад, перед учнями серед,
ніх профтехучилищ висту
пили Герої Радянського
Союзу В. О. Верхолапцев,
А. Г. Бурковськнй.

спогадами, роздумами...
Звичайно, цс тільки ма
ленька часточка проведе,
ної робо і п. Клуб ветеранів
разом з відділом масовополітичної роботи Палацу
культури імені В. 1. Леніна,
бібліотекою, міським від-

У Кіровограді фінішува.
ла зіркова автомотоестафс.
та, присвячена 40-річчю
Великої Перемоги. Спорт,
смени-дтсаафівці побува
ли в багатьох містах і се.
лах Кіровоградщивн, взя
ли участь в трудових де
сантах, мітингах, зустрічах
з колишніми фронтовика
ми, провели велику робо,
ту, пропагуючи військовоприкладні види спорту, ор.
ганізовуючи змагання на
призи героїв-земляків.
В обласному центрі учас
ників автомотонробігу зу
стрічали ветерани Великої
Вітчизняної ВІЙНИ, КОМСО
МОЛЬСЬКІ
і дтсаафівські
активісти. їх привітав сек
ретар обкому комсомолу
Василь Тяглий, який ви.
ступив па мітингу, що від.
бувся біля пам’ятника ге
роям громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн.
Тут представники комсо
мольських і дтсаафівськпх
організацій міст і районі»
області склали рапорти
про свою діяльність, спря
мовану па активізацію ро.
боти по військово-патріо
тичному вихованню моло
ді, підготовки її до служ.
би в Радянській Армії, про
здобутки під час ударної
Вахти пам’яті, присвяченої
40-річчю Перемоги.

Ваш кор.

ділом культури постійно
проводять тематичні вечо
ри. Варто згадати цикл зу
стрічей, присвячених істо
ричним
битвам Великої
Вітчизняної війни: «Сталінградська битва», «Корсунь.
Шевченківська
б
битва»,
«Битва за Дніпро»,, «Подвиг Москви — зоряі перемоги».
З розмов із В. Г. Пав.
лейко та директором Пала.
цу культури А. Н. Брод,
ськнм я зрозуміла, як ці

З стор.
КОМСОМОЛОМ ВИХОВАНІ
люди боліють душею за відставці В. В. Євдоклмо.
справу. Не раз у ході роз внм, учасником штурму їм.
мови пригадувалася нен і перської канцелярії.
цікава стаття А. Вознесен.
...Йде набережною вже
ського «Іірораби духу»,
немолода, але все ще
струнка, з армійською ви
правкою людина в ди.
вільному. Можливо, ніхто
й не подумає, що то йде
Герой. Дев’ятого травня
над морем біля пам’ятника
де йшлося саме про таких полеглим у боях вів звер
натхненних і захоплених татиметься до молодих
людей. Чесно скажу, я на жителів міста. Поряд з ним
віть позаздрила моїй спів, будуть і сиві, але неста
розмовниці, коли вона з ріючі душею ветерани. А
сяючим поглядом розпові- він, підполковник у від
дала про вечір, який від ставці Євдокимов, звер
бувся наприкінці квітня таючись до молодих світ,
1985 року: «Цей день ми ловодчав, говоритиме про
наближали,
як могли». пережите, про зв’язок по,
До участі у вечорі було колінь, про свою віру у
запрошено Героя Радян. них, молоде покоління —
ського Союзу, учасника спадкоємців слави батьків.
битви за Берлін, відваж І слова його будуть таки- '
ного авіатора, що пройшов ми ж щирими й добрими,
війну з 1941 по 1945 рік, як і його життя.
Туйгунова Леоніда Наумо.
вича.
Крім
Туйгунова
В. ЛЕБОЧКО,
на цьому вечорі молодь
спецкор «Молодого
зустрілася із світловодчакомунара».
нипом підполковником у м. СвІТЛОЕОДСЬК.

ті. За роки існування його
закінчили понад 1500 спе
ціалістів, котрі пишуть му
зику, грають в оркестрах,
навчають дітей. Чимало
випускників закладу зійшли
на вершини мистецької
майстерності, серед них
народні
артистки УРСР
Л. Забіляста і Л. Мако.
вецька.
З нагоди ювілею в об
ласній філармонії відбуло
ся урочисте засідання і
концерт. Виконавці — учні
й викладачі училища, у
програмі — твори класиків

65 років тому в запекло
му бою з білогвардійцями
на станції Верховцево від
значилася команда броне
поїзда
імені Худякова.
Командир бронепоїзда Дна.
толій Железняков дістав
смертельне поранення. Ле
гендарного героя грома
дянської війни поховано в
Москві, на Ваі аньковському кладовищі, поруч з моін.тою його бойового дру
га, теж героя громадян
ської війни — Васо Кіквідзе.
Перціі уроки революцій,
пої
боротьби
Анатолій
одержав у більшовицькій
організації військового за
воду, де до 1915 року пра
цював слюсарем. У тому
ж таки 1915-му двадцяти
річного Железнякова при
зивають на службу у флот.
Служив на Балтиці. За ре
волюційну діяльність, спря.
мовану проти буржуазного тимчасового уряду і
його
ганебної політики,
Анатолія Григоровича Же
лезнякова засудили до
14 років каторги. Втеча. 1
знову революційна робота
серед моряків.
Напередодні
Великої
Жовтневої соціалістичної
революції Железняков із
загоном матросів прибув у
Петроград. Був делегатом
від Балтфлоту на другому
Всеросійському з’їзді Рад.
Командиром окремого за
гону штурмував Зимовий.
Викопував завдання по бо.
ротьбі з контрреволюцією
в Москві. На початку 1918
року А. Железнякова при
значають
комендантом
Таврійського палацу. Че.
рез два дні після розпус
ку Установчих зборів у
Таврійському палаці зі
брався ПІ Всеросійський
з’їзд Рад. У роботі з’їзду
брали участь 40 делегатів
флотів і флотилій. Від їх
імені па з’їзді виступив
А11 атол і іі Желсзн я ков.
Потім була підпільна
робота в Одесі, де працю,
вав разом з Г. 1. Когов.
ськнм. 6 квітня 1919 року
Червона Армія визволила
Одесу. Железняков рвався

НОВИНИ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ
і сучасних композиторів
для хору, симфонічного,
духового оркестрів, солістів-інструменталістів тощо.

*

*

*

«Єдина у своєму роді»—
так сказав, представляючи
глядачам Кіровограда но
ву ААОСфІЛЬМІВСЬКу

СТрІЧКу

«Парашутисти», її поста
новник Ю. Іеанчук. Він мав
на увазі тематику — ще
не було художнього філь-

му про дівчат-парашутис.
ток. Разом з режисером
зустрічалися з глядачами
області виконавиця однієї
з головних ролей О. Сван
ська та наш земляк Геор.
гій Ніколаєнко, котрий по
ставив два фільми і в ба
гатьох знявся. У «Парашу
тистах» він виступає як ви
конавець ролі і своїх влас
них пісень.

2 ТРАВНЯ — 90 РОКІВ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ ГЕРОЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ВІЙНИ А. Г. ЖЕЛЕЗНЯКОВА
в бій. Ного призначають
командиром
бронепоїзда
імені командарма 3-ї армії
Худякова.
Перше бойове хрещення
на посту командира бро.
непоїзда одержав у боях
з бандою отамана Грпгор’єва, яка безчниствува.
ла від Олександрії до Воз.

ходу мчав до станції, зу.
стрівши лавину вогню. Пі
дійшов ближче, і тут за.
говорили кулемети броне
поїзда. Анатолій висунув
ся з люка і стріляв обома
руками — з парабелума і
маузера. Обпікаючії перон
гарячою парою, бронепоїзд
промчав станцію. У ваго.

нссенська. Заколотники го
тувалися захопити Знам’яиськнн залізничний ву
зол, аби продовжити по
всьому півдню свій крива
вий марш грабежів, на.
спльства, розстрілів. Воші
підтяглії до Знам’янки
значні сили. Йшли запеклі
бої, у яких проявився та.
лант і відвага командира
бронепоїзда імені Худяко
ва, його вміння вести за
собою людей... Банду було
розгромлено. 1 бронепоїзд
під командуванням А. Г.
Железнякова згодом був
переданий у розпоряджен
ня командуючого 14-ю ар
мією К. Є. Ворошилова.
У другій половині липни
1919 року бронепоїзд ви
йшов до Катеринослава,
де зосереджувалися значні
сили білогвардійців. По
переду була станція Вер
ховцево.
— Є два варіанти, —
сказав Железняков коман
ді. — Перший — підірвати
бронепоїзд і пробиватися
разом з піхотою... А дру
гий — проскочити через
станцію...
Бійці вибрали другий.
Бронепоїзд на повному

пах кричали «УраЬ>. 1 в
цю мить його вдарила ку
ля.
Смертельно
поранений |
командир був відправле.
ний до ст. П’ятнхагкн, де
чекав санітарний ешелон.
Протягом шести годин бо.
ролося зі смертю молоде
серце героя. Він помер ва
руках своєї дружини. Так.
у свої 24 рокн, ввійшов у
безсмертя відважили боєць
революції Анатолій Грпго.
РОР!ІЧ Железняков.
Про полум’яного рево
люціонера Железняка (а
саме так називали і вази
вають його у народі) на
писано чимало книг, скла,
депо віршів і створено пі
сень. На смерть героя пост
Михайло Голодний відгук,
нувся словами безсмертної
пісні « В степи под Херсо
ном...». Одна з останніх
публікацій — романтична
повість «Матрос Железіїяк:Едуарда Талунтиса (жур
пал «Аврора», № 2,1983 р.)
На Одеській кіностудії злі
мається кінострічка про
героя громадянської війни

О. РЯБОШАПКА.
м. Знвм янка.

4 стор.

«Молодий

Вулиця Кірова, 6... Ця
адреса відома всім люби
телям живопису, які бува
ли у Києві. Адже в цьому
будинку, спорудженому в
1858 році за проектом ві
домого московського архі
тектора В. Бойцова, зна
ходиться Державний му.
зей Українського образо
творчого мистецтва.
З початку своєї Діяльнос
ті музей став своєрідним
і^нтром. по збиранню та
вивченню найкращих зраз
ків українського мистецтва
і пропаганді його серед
знавців та любителів жиІрпису. В музеї широко
Представлені станкові тво.
рц українських авторів —
цортрети XVI століття. Са.
й цей період портрет в
українсі.чому живописі ви.
дадяеться в окремий жанр,
Йрбджуїоться* основні йсгб різновиди і типи. Особ
ливого поширення і роз-

комунар»

1 травня 1985 року

У ХРАМІ ЖИВОПИСУ
витку набуває портрет у
XVII—ХУіІІ століттях. Го
ловна ідея цих портретів
полягала в прославленні
життя і діяльності видат.
них осіб свого часу. На
приклад, — «Портрет Іва
на Даниловича, воєводи
руського» або «Портрет
Богдана Хмельницького»,
в образі якого невідомий
художник втілив народні
уявлення про позитивного
героя.
Гідним спадкоємцем і
продовжувачем традицій
портретного мистецтва і
водночас виразником нової
епохи в розвитку живопи
су став В. Боровиковський,
творчість якого, як і твор
чість Д. Левпцького, зба
гатила мистецьку скарбни.

ВИ ЗАМОВЛЯЛИ ПІСНЮ

цю українського й росій.
ського народів.
Під впливом прогресив
них ідей 1860-х років в ук.
раїнському мистецтві остаї
точно утверджується ме.
тод критичного реалізму.
У тогочасному живописі
провідне місце посідає по
бутовий жанр. Художники
активно звертаються до
відображення життя на
роду. Це не означає, що
портрет втратив своє значепня,
але
портретний
жанр зазнав значних змін.
Як і раніше, надзвичайно
чутливий
до суспільних
зрушень, портрет характе
ризується соціальною за.
гостреністю образів, по
дальшою демократизацією.
Особливою увагою митців
користується образ твор.

чої людини. У фондах му.
зею — портрети письменниці О. Кобилянської, ху
дожника М. Кудрявцева
та інших митців.
У творчості майстрів то
го часу втілюється внуг.
рішия образно-пластична
система, в якій лейтмоти
вом стають колористичні
пошуки. Наприклад, у по.
лотні «Українка» С. Яре.
мнч використовує колір як
один із важливих аспектів
внутрішньої характеристи
ки образу.
Колекція музею нарахо
вує понад 16 тисяч експо
натів, і кожен з них вар
тий пильної уваги і захоп
лення.
Г. ХАРИТОНОВ.
м. Київ.

Петро СИВОЛАП

Викохують,..
ГУМОРЕСКА
Дивується батько: «Звідки
Беруться ледачі?»
А сам сидить розв'язує
За сина задачі.
реслить різні трикутники',
пнсує кола.
Синок Сйава на подвір'ї
Грає у футбола.
Набігався, зайшов у дім,
Хвилйи зо три хекав.
Потім спитав: «Ну як, тату.
Ти зже розкумекав?»
•?Та воно, синочку, теє...
Тверденькі горішні?.
Дай-ио мені помислити
І{ад-ними ще трішки».
«А я думав, т» розв’яжеш
їх за одним махом.
І як тобі не соромно —

З

-гиХл 6«

КТ4ДЙМАМ

ОСп'.оо», ее і мен?
А?і

,

мой,
і < ,

І; Н-Н- Любимым ИОН
КРИЛОМ їм МА»
£?

одним

,

«И-РЛлоілЛКЧе

Інженер за фахом!»
Врешті батько у задачах
Збагнув заковики
Потім почав ваксувати
Сипу черевики.
Поклав йому до портфеля
Книги і спортформу.
А матуся суне їжі
Підвищену норму,
«Важкий портфель! —
злиться синок.—
Іще підірвуся!»
«Понесу я його в школу».—
Мовила бабуся.
Отак роблять все за сипа,
Потурають Славі.
Викохують пустопвіта
И ледаря державі.

Кросворд «Мистецький»
ТкіІРиСУПО
у /Уп_____________

Еі

Музыка Р. ПАУЛСА

Знаю, милый, знаю,
что с тобой.
Потерял себя ты, потерял
Ты покинул берег
•вой родной,
Л к другом,- так
и не пристал.
ПРИПЕВ:
Без меня тебе,
любимый мой.
Земля мала, как остров.
Без меня тсГэ,
любимый .мой.
Лететь с одним крылом!

_______

спо, ,

Стихи И. РЕЗНИКА

Ты ищи себя,
любимый мой.
Хоть это тАк непросто.
Ты найдешь себя,
Любимый мой,
И мы еще споем.
Сколько раз спасала
я тебя.
Не могу я больше,
не могу,
Но с надеждой,
может быть, и зря.
Буду ждать на этом берегу.
ПРИПЕВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 1. Народний поет і співець у цель,
тів. 3. Картина-балет Р. М. Гліера. 6. Російський на
родний музичний інструмент. 8. Китайський музичний
духовий інструмент. 11. Рівномірне чергування музич
них звуків. 12. Музичний інтервал. 14. Художній при
йом у мистецтві. 15. Російський радянський поет, ав
тор оперети «Жирофе-Жирофлл». 20. Український радянсаний кобзар. 21. Український композитор XIX сто
діття. 23. Героїня опери Дж. Верді. 25, Персонаж коміч
ної опери композитора В. І. Долідзе. 26. Картина І. М.
Ісламського. 27. Відомий італійський оперний співак.
20. Персонаж опери С. С, Гулака-Артемовського. 30. ВеЛйний російський композитор. 34. Кінофільм О. П.
Довженка. 36. Ім’я відомого грузинського композитора.
38. Дійова особа п’єси І. Мияитенка. 39. Античний дра
матург. 40. Статуя Фідія з м. Олімпія. 42. Опера С. Та
неева. 44. Німецький диригент і композитор. 46. Нор
везький драматург. 47. Російський радянський скульпт’ФЬ* 48- Верхня плита капітелі колони. 49. Давньо
грецький архітектор. 50. Різновид мандоліни,
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Шведський номпозитор. 2. Автор
сюжету роману, який ліг в основу опери Дж. Верді.
4, (іародний поет, Співець і музикант у кавказьких на
родів. 3. Еліпсовидна арена з трибунами у Стародав
ньому Римі. в. Унраїнсьна народна епічна пісня.
7, Французький драматург і поет. 9, Дійова особа опе
ру р. Бородіна. 10. Статуя Скопаса. 13. Український
радянський театральним режисер, народний артист
УРСР. 16. Французький композитор, азтор опери «Сам
сон». 17. Відомий Сучасний радянський скрипаль.
1В. Індійський режисер, антор і продюсер. 19. Балет
О. Крейна. 22. Російський радянський жисописець.
24, Роль у Ніно М. Жарова. 25. Російський архітектор,
актор Проекту будинку І^енаТу в Московському Кремлі.
29. Сполучення різних за висотою тонів. 31. Один з ар
хітекторів храму Парфенон. 32. Трагедія В. Шекспіра.
33. Персонаж балету П. І. Чайковського. 35. Радян
ський кінорежисер. 37. Балет В. А. Власова і В. Г. Ферб. 40. Картина художника В. Д. Поленова. 41. Стара
російська назва струнних смичкових музичних інстру
ментів. 42. Фарба мінерального походження. 43. Виробне каміння. 44. Ім’я героя опери Т. Хрєннікова. 4э. Час
тина корпусу струнних Інструментів.

ВОНИ СТАЛИ ПЕРШИМИ
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Склав П. ОНИЩЕНКО.

них, і в фінальних заїздах.
Перше і друге місця у зма.
ДІВСЬКІИ ТРАСІ ВІД
ганнях кросменів на маши
нах з повітряним охолод
БУВСЯ ЧЕМПІОНАТ УК
женням вибороли запоріж
РАЇНИ
З КРОСУ НА
ці майстер спорту’ Віктор
Чеботарьов і кандидат у
СПОРТИВНО . КРОСО -майстри спорту Анатолій
Шульга. «Бронзу» здобув
ВИХ
\ВТОМ\ШИНАХ
представник Дніпропетров
БАГП.
ської області першорозряд.
ник Олександр Ністратов.
У неділю учасники чем
У.заїздах на баггі з дви.
піонату розігрували наго
гуками автомобілів ВАЗ
роди особистої першості в
весь
п’єдестал був запо
трьох групах баггі (на ма
різьким: перше, друге і
шинах УАЗ, Нива і ЛуАЗ
особиста першість розігру третє місця вибороли від
валася паралельно з ко повідно майстри спорту
мандною). Тут поза кон Олександр Красоті», Ми.
кола Мартишок і кандидат
куренцією знову були ГОН
у майстри Володимир Сер.
ЩИКИ .. Запоріжжя. Вони
дючеико.
домінували і в півфінальЗАВА-

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского
областного комитета

м. Кіровоград,

ЛКСМ Украины.

вул. Луначарського, 36.

Йа украинском языка.

ВК 00459.

Обсяг 0.5 друк. арк.

4 ЦТ (і програма)
8.00 — «Час». . 8.40 —
«Стратегія Перемоги». До
кументальний
телефільм.
Фільм 13. «Останні залпи
війни».. Частина 2. 9.45 —
Москва. Красна площа. Пе
редача. присвячена
Дню
міжнародної
солідарності
трудящих 1 Травня. По за
кінченні — Святковий піо
нерський концерт «Щоб со
нечко світило». 12.00 —
«Мир. Труд. Травень-. Вірші
радянських поетів. 12.30 —
Телефільм для дітей «На
мить озирнутись». 1 серія.
13.35 — Пісні і танці наро
дів СГ’СР. 14.05 — «Москва
— місто-героіі». 15.05 — Па
арені цирку. 15.45 — Світ 1
молодь. 16.20 •— Новини.
16.25 — Телефільм «Пожи
вемо — побачимо». 17.45 —
Мульткопцерт. 18.15 — Сьо
годні у світі. 18.25 — Першотравневий святковий кон
церт у Концертній студії Останкіно. 21.00 — Репортаж
про святкування Дня між
народної солідарності ' тру
дящих 1 Травня. 22.00 —
Естрадний огляд. 22.30 —
Чемпіонат світу .з хокею.
Матч команд фінальної гру
пи. Трансляція з ЧССР. Під
час перерви — 23.10 — Сьо
годні у світі.

А ут

8.00 — «Час». 8.35 — «Грає
музика Перемогу». ФільмТЕЛЕФОНИ: редактора — 2-45-00; відпо
відального секретаря — 2-46-87; відділів
комсомольського життя — 2-46-57; листі'
I масової роботи — 2-45-36; пропаганди
— 2-45-36; учнівсьної молоді — 2 46 87;
військово-патріотичного виховання та
спорту, фотолабораторії — 2-45 35; ого
лошень — 2-56-65; коректорської —
3-61-83; нічної редакції — 3-03-53.
Індекс 61103.

д ЦТ (II програма)

8,00 — Гімнастика. 8.20 —
«Уссурійська тайга». Науко
во-популярний фільм. 3 50—
Вірші В. Маяковського. 9.25
— Дзвени, бандуро. 9.55 —
Мультфільм. 10.15 — Клуб
мандрівників. 11.15 — Фільм
— дітям. 12.25 — Концерт
ансамблю цимбалістів. 12.55
-• N. Шолохов. «Вони вою
вали за Батьківщину». 13.10
— Концерт артистів балету
Великого театру СРСР. 13.50
— Документальний
теле
фільм. І4.50 — Опера С. Гулака-Артемовського. «Запо ■
рожець за Дунаєм». Вистава
Державного академічного те
атру опери 1 балету ім. Т. І.
Шевченка. 16.50 — «Навколо
сміху». Передача.з Концерт
мої студії в Останкіпо. 18.15
— Музично мозаїка. 18.45 --Супутник кіноглядача. 19.ЗД^
— «Іво Ліпна». Фільм-кои^в
порт. 20.00 — Вечірня кавшіИ
20.20 — Концерт Державно
го академічного ансамблю
народного танцю СРСР. 21.00
—‘ «Час». 21.35 — Фільм
«Сьогодні — новий атракці
9.00 — Концерт показово- он*. 23.05 — Новини.
го оркестру штабу ЧКВО.
0.45 — Київ. Площа Жовтне
вої революції. Передача, при
свячена Дню міжнародно
солідарності трудящих —
1 Травня. По закінченні —
концерт. 12.40 — «Травню
З ТРАВНЯ
мій». Л ітературі :о- му зична
композиція. 13.00 — Кінопа- А ЦТ (І програма)
норама «По Радянській Ук
раїні». 13.50 — Сонячне ко
8.00 — «Час». 8.35 — Доло. 14.30—Кіпомозаїка. 15.30
— Художній фільм для ді кументальпі телефільми. 9.05
тей «Таємниця корабельного — Концерт оркестру симфо
годинника». 16.40 — Концерт нічної і естрадної музики
державного ансамблю тан ЦТ і ВР під керуванням за
цю УРСР імені Г1. Вірського служеного артиста РРФСр
(2-м відділ). 17.45 — Репор О. Мпхайлова. 9.30 — Бу
таж про святкування Дня дильник. 10.00 — Служу Ра
міжнародної
солідарності дянському Союзу! 11.00 -*
трудящих — 1 Травня. (Кі VI Міжнародний фестиваль
ровоград), 18.50 — Концерт телепрограм про народну
«Лине пісня». 19.00 — Акту творчість «Веселка». «Гуляйальна камера. 19.50 — Теле ня в Вітославлицях». 11.304
фільм «ПлоЩа Жовтневої ре «Наука 1 техніка». 11.45 •£.
волюції». 20.00 — До 40-рІч- Ранкова пошта. 12.15—Сіль
чя Великої Перемоги. «Хай ська година. 13.15 — Музич
буде музйка над світом». ний кіоск. 13.45 — Телефільм
20.50 — На добраніч, діти! для дітей. «Велика пригода».
21.00 — Репортаж про свят 1 і 2 серії. 16.15 — Клуб
кування Дня міжнародної со мандрівників 17.15 — «Ба
лідарності трудящих—1 Трап- гато верст у походах про
пя. 22.00 — Художній фільм йдено». Літературно-музична
композиція. 18.00 — Міжна
«Карантин».
родна панорама. 18.45 —
Мультфільми. 19.30 — Теат
А ЦТ (II програма)
ральні зустрічі. 21.00 —
«Час». 21.35 — Чемпіонат
8.00 — Гімнастика. 8.25 — світу
з хокею. Матч команд
«Москва травнева». Концерт фінальної
групи. Передача з
радянської пісні. 9.15 — ЧССР. Іїо закінченні
— 23.35
«Шоста частина світу». На — Новини.
уково-популярний
фільм.
9.45 — Москва. Красна пло
ща. Передача, присвячена
Дню міжнародної солідарнос- Д ЦТ (II програма)
ті трудящих — 1 Травня. По
8.00 — На зарядку ставай!
закінченні — Святковий піо
нерський концерт «Щоб со 8.15 — В коленому малюнку
нечко світило». 12.00 — — сонце. 8.30 — Ритмічна
«Правда великого народу». гімнастика. 9.00 — Російська
Фільм 11 — «Радянський ха мова. 9.30 — Документальні
рактер».
13.15 — Концерт телефільми. 10.15 — Г. По
камерного оокестру Велико- пов. «Симфонія № 3». Вико
, го театру СРСР. 13.40 — нує Державний симфонічний
Фільм — дітям. «Де ти. Ба. оркестр Міністерства куль
гіро?». 14.55—«Вальс, вальс, тури СРСР. 11.00 — В гостях
вальс...». Кіпокопцерт. 15.35 у казки. 12.45 — У світі тва
— Мультфільми. 18.15 — рин. 13.45 — Естрадний кон
Ж БізС. Р. Щедрій. «Кармен- церт. 14.10 — «По музеях і
сюїта». 17.15 — Документаль. виставочних залах». «Врято
ний телефільм. 17.35 — «За- вані шедеври». 14.45 — Ви
. прошения до життя -. Фільм датні радянські композито
І вистава
Ленінградського ри — лауреати Ленінської
і державного академічного те премії. В. Соловйов-Сєдой.
І атру драми їм. О. Пушкіна. 15.30 — Чемпіонат світу з хо
І 20.00 — Вечірня казка. 20.20 кею. Магч команд фінальної
в _ Документальні телефіль- групи. 18.00 — Народні ме
І ми. 21.00 — Репортаж про лодії. 18.10 — Документаль
’ святкування Дня міжнарод ний екран 19.00 — Репор
ної солідарності трудящих— таж з Центрального стадіо
І Травня. 22.00 — Концерт ну ім В. І. Леніна про від
артистів оперети 23 15 — криття літнього спортивного
сезону. 19. ІЗ — Товариська
Новини.
зустріч з футболу. Збірна
Москви — збірна Ленінграда.
Під час перерви — 20.00 —
Вечірня казка. 21.00—«Час».
21.35 — Фільм «Гарячі де
ньочки--. 23.00.— Повнів:.

2 ТРАВНЯ
д ЦТ (І програма)

НАША АДРЕСА:

316050, МПС,

І ТРАВНЯ
ДЕНЬ МІЖНАРОДНО!
СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ

концерт, 9.20 — Докумен
тальний телефільм, 10.15 —
Веселі нотки. Концерт юних
вокалістів. 11.15 — Зарубіж
ні гості Першотравня. 11.30
— Концерт. 12.00 — Доку,
ментальний телефільм. 12.30
— Телефільм для дітей. «На
мить озирнутись!». 2 серія.
13.35 — «Роїіссппк».
Кіножурнал^ 13.45 — Мусика в
театрі, кіно, па телебаченні
14.35 — О. Твардовський.
«Василь Тьоркіи». ФІльм-концерт. 16.50 — Мультфільм
17.00 — Відбірковий матч
чемпіонату світу з футболу.
Збірна СГ’СР — збірна Швей
царії. Під час перерви —
17.45 — Позики.
18.45 —
Сьогодні у світі. 19.00 — Кон
церт Оренбурзького росій
ського народного хору 19.30,
— Фільм «О шостій ГОДІІЇ/А,
вечора п'сяя війни». 21.00 ‘1
-£и •»
«Час». 2.1.35 — Молодіжний
вочір, присвячений прово
дам Всесоюзного ударного
загону ім. 40-річчя Перемоги
на будови п'ятирічки. 23.20
— Сьогодні у світі.
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