
ХАЙ ЖИВЕ У ВІКАХ ІМ’Я І СПРАВА ВОЛОДИМИ

РА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА — ГЕНІАЛЬНОГО ПРОДОВ

ЖУВАЧА РЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ МАРКСА 8 

ЄНГЕЛЬСА, ЗАСНОВНИКА КОМУНІСТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ, КЕРІВНИКА ПЕРШОЇ В СВІТІ ПЕРЕМОЖ- 

НОЇ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, ТВОРЦЯ СО

ЦІАЛІСТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ, ВОЖДЯ МІЖНАРОД

НОГО РОБІТНИЧОГО КЛАСУ!

ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

під проводомЛЕНІНСЬКОЇПАРТІЇ
Як найсвітліше і найрадісніше свято 

■трудящі тричі орденоносної Радянської 
України разом з усіма народами нашої 
неосяжної Вітчизни відзначають 100-річ- 
чя з дня народження Володимира Ілліча 
Леніна — засновника Комуністичної пар
ті? і творця Радянської держави, велико
го вождя трудящих всіх країн, полум я- 
ного борця за світле майбутнє всього 
людства.

У барвистий наряд одяглись міста і се. 
ла республіки. Прикрасився, наче помо
лодшав весняний Київ. На фасадах бу
динків, корпусах заводів і фабрик порт
рети В. І. Леніна, членів Політбюро ЦК 
КПРС. Численні транспаранти, панно і 
плакати славлять рідну Комуністичну пар
тію, їі ленінський Центральний Комітет, 
красномовно розповідають про ратні і 
трудові подвиги радянських людей, їх 
грандіозні звершення в комуністичному 
будівництві, про непорушну дружбу ра
дянських народів-братів.

ч17 квітня в столиці України відбулись . 
торжества, присвячені 100-річчю з дня 
народження В. І. Леніна. Зранку тисячі 
киян попрямували до пам’ятника Володи
миру Іллічу, щоб віддати глибоку данину 
любові і шани світлому генію людства.

О 10 годині 15 хвилин під мелодії ре
волюційних • пісень поставили корзину 
квітів до підніжжя монумента керівники 
Комуністичної партії і уряду Української 
РСР. На червоній стрічці напис: «Велико
му вождю і вчителю трудящих — від ЦК 
КП України, Президії Верховної Ради 
УРСР і Ради Міністрів УРСР».

Над Хрещатиком линуть звуки партій
ного гімну «Інтернаціонал». При поклв- 

,денні квітів були присутні члени і канди- 
■ дати у члени ЦК КП України, члени Реві
зійної комісії КП України, депутати Вер
ховної Ради СРСР і Верховної Ради УРСР, 

.зарубіжні гості, представники партійних і 
громадських організацій, трудящі міста- 
героя.

Квіти до пам ятника В. І. Леніну покла
ли представники всіх областей республі
ки, члени бюро ЦК ЛКСМУ, колективи 
промислових підприємств, будов, установ 
і вузів міста-героя, комсомольці і мо
лодь, радянські воїни.

В святково прикрашеному Палаці куль, 
тури «Україна» відбулось спільне урочис
те- засідання ЦК КП України і Верховної 
Ради УРСР, присвячене 100-річчю з дня 
народження Володимира Ілліча Леніна!

Просторий зал Палацу заповнили чле
ни і кандидати в члени ЦК КП України, 
члени Ревізійної комісії КП України, де- ' 
путати Верховної Ради УРСР, передовики 
і новатори промислового і сільськогос
подарського виробництва, діячі науки і 
культури, ветерани партії, керівні праців
ники республіканських міністерств і ві
домств, представники громадськості. 
Погляди присутніх звернуті до залитої 
яскравими вогнями сцени. В її глибині — 
на фоні червоного стягу та Державного 
прапора УРСР великий портрет Володи
мира Ілліча Леніна. Поруч в обрамленні 
•лаврової гілки цифра «100».

11 година. Під бурхливі оплески при
сутніх місця в президії займають керів
ники Комуністичної партії і уряду Украї
ни товариші О, Ф. Ватченко, В. І. Дроз
денко, Н. Т. Кальченко, І. К. Лутак, О. П. 
Ляшко, М. О. Соболь, О, А. Титаренко 
П. Ю. Шелест, В. В. Щербицький, М. М* 
Борисенко, Ф. Д. Овчаренко, В. К. Кли
менко, І. С. Грушецький, Г. І. Ващенко, 
В. І Дегтярьов, зарубіжні гості, які пр^ 
були на торжество, посланці всіх облас
ти республіки, старі комуністи, пред
ставники партійних та громадських орга
нізацій, воїни Радянської Армії.

Спільне урочисте засідання ЦК КП Ук
раїни і Верховної Ради УРСР, присвячене

100-річчю з дня народження Володимира 
Ілліча Леніна, відкриває член Політбюро 
ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП Ук
раїни П. Ю. Шелест.

Звучать мелодії Державних гімнів Ра
дянського Союзу і Української РСР.

Присутні одностайно обирають почес
ну президію урочистого засідання в скла
ді Політбюро ЦК КПРС.

Під звуки маршу до залу вносяться 
прапор Української Радянської Соціаліс
тичної Республіки і Пам’ятний прапор 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС.

З доповіддю «Ленінізм — наш прапор 
і зброя» виступив член Політбюро ЦК 
КПРС перший секретар ЦК КП України 
П. Ю. Шелест, тепло зустрінутий присут
німи.

Доповідач докладно розповів про тісні 
зв’язки В. І. Леніна з партійними органі
заціями України в дореволюційний пе
ріод, про його видатну роль у створенні 
Комуністичної партії України і Україн
ської Радянської держави.

В результаті безустанної, справді тита
нічної діяльності Комуністичної партії 
ленінізм торжествує на українській зем
лі. Він торжествує в безроздільному па
нуванні марксистсько-ленінської ідеоло
гії, він торжествує в здійсненні ленін
ських планів соціалістичної індустріаліза
ції, колективізації, культурної револю
ції, в побудові соціалізму, в боротьбі за 
комуністичне суспільство.

Україна 1970 року — це 138 мільярдів 
кіловат-годин електроенергії, тобто біль
ше, ніж виробляється у Франції; 59 міль
ярдів кубометрів природного газу, що 
значно більше, ніж в Англії, Франції, За
хідній Німеччині, разом узятих; 110 міль
йонів тонн залізної руди, тобто більше, 
ніж у США; 46,4 мільйона тонн сталі — 
майже стільки ж, скільки виплавляють 
Англія і Франція разом узяті; Г2,2 міль
йона тонн мінеральних добрив, або в пів. 
тора з лишком рази більше, ніж в Анг
лії. Республіка стала великим центром 
машинобудування, де випускаються 
складні машини, верстати, прилади, ус
таткування, що стоять на рівні сучасних 
світових зразків. 2

Україна 1970 року — це майже 11 ти- ' 
сяч великих високомеханізованих кол
госпів і радгоспів. За валовими зборами 
зернових культур республіка займає 
перше місце серед європейських країн, 
а за виробництвом цукру з буряків — 
перше місце в світі. Торік хлібороби рес
публіки зібрали 36,5 мільйона тонн хліба 
і тепер борються за одержання 37—38 
мільйонів тонн зерна.

Україна 1970 року — це 8,5 мільйона 
учнів загально-освітніх шкіл, понад 800 
тисяч студентів вузів, близько 3 мільйо
нів спеціалістів з вищою і середньою 
спеціальною освітою, 123 тисячі наукових 
працівників. Вчені України вносять ваго
мий вклад у розвиток вітчизняної науки 
і техніки. Кращі твори української літе
ратури і мистецтва збагачують радян
ську і світову культуру.

Доповідач підкреслив, що Комуністич
на парт:я України — один з бойових за
гонів славної КПРС — свято оберігає ле
нінські принципи партії нового типу. Во
на є випробуваним авангардом україн
ського народу, невтомним провідником 
ленінських ідей, організаторол\ боротьби 
трудящих республіки за перемогу кому
нізму.

На урочистому засіданні, яке проходи
ло в обстановці виняткової одностайнос
ті, величезного патріотичного піднесен
ня, виступили: від робітничого класу Ра
дянської України — бригадир комплекс
ної бригади шахти 5-біс тресту «Пет- 
ровськвугілля» Петровського району До
нецької області, член ЦК КП України, 
депутат Верховної Ради СРСР, Герой Со
ціалістичної Праці І. І, Стрельченко, від 
ветеранів партії — член КПРС з 1917 ро
ку Ф, 3, Минайленко, від трудівників 
сільського господарства республіки — 
голова колгоспу «Більшовик» Андрушів- 
ського району Житомирської області 
член ЦК КП України, депутат Верховної 
Ради СРСР Л. А. Любченко, від інтеліген
ції Радянської України —■ президент Ака
демії наук УРСР, Герой Соціалістичної

(Закінчення на 2-й стор.).

ШШ Ш КІР«
До 1 Травня 1970 року

1. Хай живе 1 Травня — День міжна
родної солідарності трудящих у бороть
бі проти імперіалізму, за мир, демокра
тію і соціалізм!.

2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
3. Хай живе марксизм-ленінізм — віч

но живе інтернаціональне вчення, пра
пор боротьби трудящих усіх країн проти 
імперіалізму, за перемогу соціалізму і 
комунізму!

4. Хай живе у віках ім’я і справа Воло
димира Ілліча Леніна — геніального про
довжувача революційного вчення Марк
са і Енгельса, засновника Комуністичної 
партії, керівника першої в світі переможя 
ної пролетарської революції, творця со
ціалістичної держави, вождя міжнарод
ного робітничого класу!

5. Слава великому радянському наро
дові — доблесному будівникові комуніз
му, мужньому борцю за торжество ідей 
марксизму-ленінізму, за мир в усьому 
світі!

6. Хай живе героїчний робітничий клас 
Країни Рад — провідна творча сила у бо
ротьбі за побудову комунізму в СРСР!

7. Хай живе героїчне колгоспне селян
ство — активний будівник комунізму!

8. Хай жуве радянська народна інтелі
генція — активний будівник комуністич
ного суспільства!

9. Хай міцніє і процвітає союз робітни
чого класу і колгоспного селянства, со
ціально-політична та ідейна єдність сус
пільства — непорушна основа Радянської 
соціалістичної держави!

10. Хай вічно живе і процвітає братер
ська дружба народів СРСР — велике за
воювання ленінської національної полі
тики КПРС!

11. Хай живе Комуністична партія Ра
дянського Союзу, яка впевнено веде ра
дянський народ по ленінському шляху 
до перемоги комунізму!

12. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за перетворення в життя без
смертних заповітів Леніна! Тісніше згур
товуйтесь під ленінським прапором Ко
муністичної партії! Хай живе велике не
рушиме єднання партії і народу!

13. Хай живуть Ради депутатів трудя
щих — справді народні органи влади!

Хай розвивається і міцніє радянська 
соціалістична демократія, зростає актив
ність трудящих в управлінні справами 
суспільства і держави!

14. Громадяни Радянського Союзу! Бе
ріть активну участь у виборчій кампанії! 
Оберемо до Верховної Ради СРСР кра
щих представників робітників, колгосп
ників, радянської інтелігенції!

Хай живе нерушимий блок комуністів 
і безпартійних!

15. Хай живуть радянські профспіл
ки — школа управління і господарюван
ня, школа комунізму!

16. Хай живе Ленінський комсомол — 

Фото В. КОВПАКА.
КРОК юної ЗМІНИ.

вірний помічник і резерв Комуністичної 
партії, передовий загін молодих будівни
ків комунізму!

17. Хай живуть радянські жінки — ак
тивні будівники комуністичного суспіль-і« 
ства!

18. Радянські воїни! Добивайтеся но? 
вих успіхів у бойовій і політичній підгої 
товці, будьте пильними і завжди готови
ми відбити будь-яку агресію!

Хай живуть героїчні Збройні Сили Ра
дянського Союзу!

19. Хай вічно живе в пам’яті народів 
безприкладний подвиг радянських вої* 
нів, партизанів, робітників, колгоспни
ків, інтелігенції, які здобули у Великій 
Вітчизняній війні всесвітньо-історичну, 
перемогу над німецьким фашизмом!

Вічна слава героям, які полягли в бо» 
ротьбі за честь, свободу і незалежність, 
нашої соціалістичної Батьківщини!

20. Трудящі Радянського Союзу! Вище 
прапор соціалістичного змагання за ви- 
конання зобов’язань, взятих на честь 
100-річчя з дня народження В. І. Леніне* 
за дострокове завершення п’ятирічки!

21. Слава ударникам і колективам кря 
муністичної праці! Слава передовикам 
і новаторам виробництва!

22. Робітники і робітниці, інженери н 
техніки! Всіляко підвищуйте ефективі 
ність виробництва! Боріться за найпов* 
ніше використання резервів, економне 
витрачання трудових, матеріальних і 
фінансових ресурсів!

23. Трудящі Радянського Союзу! Неу
хильно підвищуйте продуктивність пра
ці, боріться за якнайшвидше впровад* 
ження у виробництво досягнень науки 
і техніки! Оволодівайте сучасними нау/ 
ково-технічними та економічними знан
нями!

24. Працівники народного господар
ства! Підвищуйте технічний рівень ви* 
робництва. Здійснюйте комплексну ме
ханізацію і автоматизацію! Всіляко по
ліпшуйте якість продукції, знижуйте її 
собівартість!

25. Робітники і робітниці, інженери і 
техніки! Вище темпи і якість капітально
го будівництва! Боріться за здешевлен-г 
ня будівництва і прискорення введення 
в дію нових виробничих потужностей, 
житлових будинків і об’єктів культурно- 
побутового призначення!

26. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за комуністичне ставлення до 
праці! Рішуче зміцнюйте дисципліну й 
організованість, свято бережіть і прим
ножуйте суспільну власність!

27. Колгоспники, працівникй радгоспів, 
спеціалісти сільського і осподарстваї 
Всіляко підвищуйте культуру землероб« 
ства і тваринництва! Збільшуйте виробі 
ництво зерна, м’яса, молока, бавовни, 
картоплі, овочів та інших сільськогос
подарських продуктів!

(Закінчення на 2-й стор.).



---------- 2 етор. „Молодий комунар _______________ £8 квітня 1970 року

до 1 Травня 1970 року
(Закінчення).

28. Трудівники сільського господар
ства! Добивайтесь високої якості весня
но-польових робіт! Всіляко підвищуйте 
врожайність полів, раціонально викорис
товуйте кожен гектар сільськогоспо
дарських угільї

29. Працівники сільського, лісового і 
водного господарства! Активніше пере
творюйте в життя програму меліорації 
земель, хімізації і комплексної механі- 
зації сільського господарства!

30. Працівники народного господар
ства! Підвищуйте культуру виробництва, 
ширше впроваджуйте наукову організа
цію праці і передовий досвід! Боріть
ся за повне використання кожної робо
чої хвилини!

31. Радянські вчені, конструктори, ін
женери і техніки! Активно боріться за всі
ляке прискорення науково-технічного 
прогресу, швидше впроваджуйте у ви
робництво найновіші досягнення науки 
е техніки!

32. Працівники торгівлі і комунально- 
побутового господарства! Підвищуйте 
культуру обслуговування радянських лю
дей, повніше і краще задовольняйте їх
ні запити!

33. Діячі літератури і мистецтва, пра
цівники культури! Високо несіть прапор 
партійності радянського мистецтва, від
давайте всі сили і здібності вихованню 
будівників комунізму!

34. Працівники освіти! Удосконалюй
те народну освіту і комуністичне вихо
вання підростаючого покоління!

35. Працівники охорони здоров'я і 
фізичної культури! Поліпшуйте медичне 
обслуговування населення! Активно 
впроваджуйте фізичну культуру в пов
сякденне життя радянських людей!

36. Комуністи! Показуйте приклад у 
яраці і громадському житті! Будьте ак
тивними організаторами і вихователями 
мас у боротьбі за високу ефективність 
виробництва, повніше використання ре
зервів, економію і ощадливість у народ
ному господарстві!

37. Юнаки і дівчата! Наполегливо ово
лодівайте марксистсько-ленінською тео
рією, висотами науки і техніки! Будьте 
вірними ленінським заповітам, активними 
будівниками комунізму!

38. Піонери і школярі! Палко любіть 
Радянську Батьківщину, добре вчіться, 
поважайте працю! Готуйтеся стати актив
ними борцями за справу Леніна, за ко
мунізм!

39. Братерський привіт комуністичним і 
робітничим партіям — бойовому марк
систсько-ленінському авангардові робіт
ничого класу і всіх трудящих, стійким 
борцям проти імперіалізму, за мир, де
мократію, національну незалежність і 
соціалізм!

40. Хай міцніє єдність і згуртованість 
комуністів усього світу на основі марк- 
сизму-ленінізму і пролетарського інтер
націоналізму!

41. Братерський привіт народам соціа
лістичних країн! Хай розвивається і міц
ніє світова соціалістична система — іс
торичне завоювання міжнародного ро
бітничого класу, вирішальна сила в анти, 
імперіалістичній боротьбі!

42. Трудящі соціалістичних країні Бо
ріться за зміцнення дружби і єдності, за 
дальший розвиток братерських взаємо
відносин! Будьте пильними до підступів 
ворогів соціалізму!

Центральний Комітет Комуністичної партії 
Радянського Союзу,

Киіп. Пфіад,то тисяч чоловік уже відвідали в цьому році Київський філіал 
Центрального музею В. І. Леніна. Гелер експозицій музею поповнилась новими мате
ріалами. які розповідають про птілеиня н життя ленінських ідей па Україні

Иа фото: екскурсію з учнями Кіпрської середньої пікати № 24 проводить лектор музею Людмила Петрівна Казмиренко. 1 му
____ __________  ___________________ Фото К). Л1ОСЕИЖНИЦА. (Фотохроніка РАТАУ).

Вище прапор пролетарського інтерна
ціоналізму!

43. Трудящі всіх країн! Активніше всту
пайте у велику і благородну боротьбу за 
мир, демократію, національну незалеж
ність і соціалізм!

44. Братерський привіт робітничому 
класові капіталістичних країн, який само
віддано бореться проти монополістично
го капіталу, за політичні і соціально-еко
номічні права трудящих, за торжество со_ 
ціалістичних ідеалів!

45. Палкий привіт народам, які скинули 
кайдани колоніального гніту, борються 
проти імперіалізму і неоколоніалізму, за 
зміцнення незалежності, за прогресив
ний шлях соціального розвитку!

46. Палкий привіт народам колоніаль
них і залежних країн, які борються про
ти імперіалізму й расизму, за свободу і 
національну незалежність!

47. Народи соціалістичних країн, про
летарі і всі демократичні сили з країнах 
капіталу, народи, які визволились, і при
гноблені, народи, об’єднуйтесь у спільній 
боротьбі проти імперіалізму, за мир, на
ціональну незалежність, демократію і со
ціалізм!

48. Братерський привіт мужнім борцях» 
проти капіталістичного і колоніального 
рабства, за свободу народів, за соціа
лізм, які знемагають в тюрмах і фашист
ських катівнях! Свободу в’язням капі
талу!

49. Братерський привіт мужньому в'єт
намському народові, який веде героїч
ну боротьбу проти агресії американсько
го імперіалізму, за свободу і незалеж
ність своєї батьківщини!

50. Народи світу! Рішуче вимагайте 
від Сполучених Штатів Америки припи
нення агресивних підступів у Південно- 
Східній Азії і варварської війни проти 
волелюбного в’єтнамського народу, пов
ного і беззастережного виведення з Пів
денного В’єтнаму усіх військ США та їх 
сателітів!

51. Народи світу! Добивайтесь припи
нення агресії Ізраїлю на Близькому Схо
ді, негайною виведення ізраїльських 
військ з окупованих арабських територій!

Хай міцніє і розвивається солідарність 
радянського народу з народами араб
ських країн!

52. Народи країн Європи! Народи сві
ту! Боріться проти реваншизму і неофа
шизму у ФРН, які створюють загрозу 
безпеці народів Європи, загрозу мирові 
8 усьому світі!

53. Народи європейських країн! Поси
люйте боротьбу за створення ефектив
ної системи колективної безпеки у Євро
пі, за розвиток співробітництва і взаємо
розуміння між народами!

54. Народи світу! Вимагайте заборони 
усіх видів ядерної, хімічної і бактеріоло
гічної зброї! Боріться за загальне і повне 
роззброєння, за зміцнення міжнародної 
безпеки!

55. Хай живе ленінська зовнішня полі
тика Радянського Союзу — політика ми
ру і дружби народів, згуртуеання всіх 
антиімперіалістичних миролюбних сил у 
боротьбі проти реакції і війни!

56. Хай живе Союз Радянських Соціа
лістичних Республік — твердиня дружби 
і щастя народів нашої нраїни, надійний 
оплот миру і прогресу!

57. Під прапором марксизму-ленініз- 
му, під керівництвом Комуністичної пар
тії — вперед по ленінському шляху ДО 
комунізму!

(Закінчення).
Праці, академік Б. Є. Патон, від комсо
мольців і молоді республіки —- перший 
секретар ЦК ЛКСМ України О. С. Капто.

У виступах представників трудящих 
звучала законна гордість за осяяну ге
нієм великого Леніна нашу Радянську 
Вітчизну, за грандіозні успіхи в комуніс
тичному будівництві, здобуті під прово
дом мудрої Комуністичної партії. Про
мовці запевнили ЦК КПРС, що трудящі 
тричі орденоносної України у братній 
сім'ї народів СРСР будуть і надалі само
віддано боротись за перетворення в жит
тя ленінських заповітів, за торжество 
комунізму.

Під оплески присутніх до залу входять 
з боновими прапорами воїни Радянської 
Армії і Військово-Морського Флоту. Від 
імені надійних вартових миру і безпеки 
нашої Вітчизни виступив командуючий 
Череонопрапорним Київським військо
вим округом генерал-лейтенант Г. І. Сел
манов.

Із словами сердечних привітань укра
їнському народові виступили представ
ники братніх зарубіжних комуністичних 
і робітничих партій, які прибули на тор
жества, — член політичної комісії ЦК 
Комуністичної партії Чілі Орландо Міль- 
яс, член Політичного Комітету, секретар 
виконкому Комуністичної партії Велико
британії Берт Рамелсон, член Політбюро 
ЦК прогресивної партії трудового наро
ду Кіпру Янніс Софоклі, Національний 
президент партії соціалістичної єдності 
Нової Зеландії Александр Дреннан, ге
неральний секретар народної партії Па
нами Рубен Даріо Соуса Батіста, член 
ЦК Комуністичної партії Сальвадору 
Леон Понсе, член Політбюро ЦК СЄПН 
перший секретар Лейпцігського окруж
кому СЄПН Пауль Фреліх.

Представники братніх комуністичних і 
робітничих партій говорили про непере
можну ходу ленінських ідей по планеті, 
розповідали про боротьбу трудящих за 
національне і соціальне визволення, про
ти імперіалізму і „колоніалізму, за мир,

ПЕРЕМОЖЦІ ЮВІЛЕЙНОЇ ВАХТИ
Згі рішенням бюро обкому Л КС МУ за 

досягнуті успіхи в соціалістичному зля
ганні на честь 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна та активну роботу 
по комуністичному вихованню молоді 
до Книги пошани обласної комсомоль
ської організації занесено:

комсомольсько-молодіжну бригаду 
токаріа механо-складального цеху № З 
ордена Трудового Червоного Прапора 
заводу «Червона зірка» (бригадир Г. С. 
Лузан);

комсомольсько-молодіжний колектив 
слюсарів по гегенаку Олександрійсько
го електромеханічного заводу (брига
дир Б. І. Кривохонь, групкомсорг К. М. 
Бондаренко);

комсомольсько-молодіжний колектив 
слюсарів по ремонту автомашин Олек
сандрійського автопідприємства № 10062 
(бригадир Г. Г. Кочерга);

комсомольсько-молодіжну тракторну 
бригаду ордена Трудового Червоного 
Прапора колгоспу «Зоря комунізму» Но- 
воархангельського району (бригадир 
В. І. Моторний);

комсомольсько-молодіжну тракторну 
бригаду колгоспу «Дружба» Новоукра- 
їнського району (бригадир І. Я. Поно
маренко);

комсомольсько-молодіжну тракторну 
бригаду колгоспу імені Ульянова Улья
новського району (бригадир А. С. Хар- 
кавий);

комсомольсько-молодіжну тракторну 
бригаду колгоспу «Росія» Маловисківсь- 
кого району (бригадир П. В. Жердій);

комсомольсько-молодіжний колектив

ДОБРИЙ
У всенародному соціа

лістичному змаганні на 
чес-ть Ленінського ювілею 
чудову перемогу здобули 
працівники промисловості 
країни. Про цс говориться 
у повідомленні ЦСУ СРСР 
про підсумки виконання 
промисловістю плану пер
шого кварталу завершаль
ного року п'ятирічки.

План першого кварталу 
промисловість перевикона
ла. Порівняно з тим же 
кварталом минулого року 
вона збільшила випуск 
продукції па 8,9 процента.

Добре завершили пер
ший квартал такі найваж
ливіші галузі, що в знач-

ПОЧАТОК
кін мірі визначають тех
нічний рівень усього на
родного господарства, як 
хімія, машинобудування і 
металообробка, що збіль
шили випуск продукції на 
12 процентів. Па ІЗ про
центів розширився обсяг 
виробництва промисловос
ті будівельних матеріалів.

Особливо значно підви
щився — на 14 процен
тів — випуск товарів 
культурно-побутового при
значення і господарського 
вжитку. Продукція легкої 
промисловості збільшилась 
на 8 процентів.

Працівники хімічної про
мисловості і машинобудів
ники добилися добрих ре-

ПІД ПРОВОДОМ
ЛЕНІНСЬКОЇ
ПАРТІЇ
демократію і соціалізм. Вони побажали 
трудящим Радянської України нових ус
піхів у комуністичному будівництві.

Учасників урочистого засідання гаряче 
вітали юні кияни. Схвильовано прозвуча
ла їх клятва на вірність -ленінській партії 
комуністів, на вірність заповітам рідного 
Ілліча.

З величезним піднесенням учасники 
урочистого засідання приймають віталь
ний лист ЦК КПРС, Президії Верховної 
Ради та Раді Міністрів СРСР.

Під звуки маршу із залу виносяться 
прапори Української Радянської Соціа
лістичної Республіки і Пам’ятний Прапор 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСРг 
Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС.

із заключним словом виступив това
риш П. Ю. Шелест.

Спільне урочисте засідання ЦК КП Ук
раїни і Верховної Ради СРСР, присвячене 
100-річчю з дня народження Володимирі 
Ілліча Леніна, оголошується закритим.

Присутні з піднесенням співають пар
тійний гімн «Інтернаціонал».

У залі лунають здравиці на честь ви- 
пестованої великим Леніним Комуністич
ної партії Радянського Союзу і її Цент
рального Комітету на честь нашої слав
ної Батьківщини, героїчного радянського 
народу.

♦ ♦ ♦
Для учасників урочистого засідання 

було дано великий сзятковий концерт 
(РАТАУ).

молочно - товарної ферми колгоспу 
«Мир» Гайворонсьного району (груп- 
комсорг О. П. Хитрук);

комсомольсько-молодіжний колектив 
молочно-товарної ферми колгоспу іме
ні Леніна Новгородківського району 
(групкомсорг Галина Лепиця);

комсомольсько-молодіжний колектив 
птахофабрики колгоспу «Україна» Зна- 
м’янського району (групкомсорг Лео
нід Шульга);

комсомольсько-молодіжний колектив 
молочно-товарної ферми колгоспу імен
ні Ульянова Голованівського району 
(групкомсорг Надія Говорун);

комсомольсько-молодіжний колектив 
вантажної електровозної колони Зна- 
м’янського локомотивного депо (ке
рівник — громадський машиніст-інструк- 
тор Микола Тимофеев);

комсомольсько-молодіжну бригаду це- 
ху № 2 Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів (бригадир Лю
бов Дяченко);

комсомольсько-молодіжну бригаду 
столярів будуправління № 1 тресту «Кі- 
роаоградсільбуд» (бригадир Володимир 
Крюков);

комсомольську-молодіжну бригаду 
відділу шовкових тканим Кіровоградсь
кого центрального універмагу (брига
дир Тамара Блинова);

За високі показники в соціалістично
му змаганні на честь 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна до Книги по
шани обласної комсомольської органі
зації занесено велику групу передови
ків виробництва.

зультатів у виробництві 
хімікатів і машин для сіль- 
ського господарства. Ви
робництво мінеральних 
добрив 1 хімічних засобів 
захисту рослин збільши
лось порівняно з першим 
кварталом минулого року 
на 15 процентів, а вироб
ництво сільськогосподар
ських машин — на 10 про
центів.

Що особливо радує — 
підвищились техпіко-еко- 
помічні показники роботи 
промисловості. Продуктив
ність праці порівняно з 
першим кварталом мину
лого року збільшилась на 
7,9 процента, прибуток — 
на 15 процентів.

Добрий старт дістав за
вершальний рік п’ятирічки.ІИЙ рік П ЯТМОІЧКН. І

(Кор. ТАРС). 1



й ЛІ олоднй комунар
IS квітня 1970 рову
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іА людина хутко крокує 
дем. У рвійності рухів, 

назіть в тому, як пустотливо 
розвіває весняний вітер поли 
її дощовика, вчувається щось 
юнацьке, запальне. Ось чоло
вік схиляється, бере в руки 
грудку землі, розминає, для 
чогось занурює долоню в пух
ку ріллю і так, схилившись, за
думується. Замовкає жайвір, 
зупинившись, не шумить вітер; 
сивий ветеран веде мову з 
землею, яка була йому і ма
чухою, і рідною ненькою, і 
дочкою-пестункою, і єдиним 
захистом від ворожих бомб і 
'снарядів.

Про що ж розповідає зем
ля Герою Соціалістичної Пра
ці, кавалеру двох орденів Ле
ніна, головному агроному рад
госпу «Червоний землероб?» 
ёобринецького району Олек
сандру Степановичу Піньков- 
ському?

Можливо, про те, як задумливо 
сшафСіепан ПіньковськнЙ, Сашків 
чітліо, перед від’їздом у Березів- 
ку, де родичі обіцяли шмат поля, 
доб прокормили дев ятеро дітей. Як 
іірко посміхався, всадовлюючи на 
воза свій «скарб» _ русоголових 
СЯНІВ І дочок.

Та й на новому місці не знайшов 
алстя землероб. Горбились плечі, З 
долонь не сходили мозолі, а врожаю 
но вистачало. Чи не єдиним спога
дом з дитинства Олександра Стена- 
іібвича був голод,

Сашко хотів вчитися, та піс
ля закінчення кількох класів 
батько сказав невесело:

— Досить, мабуть, сину, ті
єї освіти. Плуг та борона, 
ото наша наука.

На довгі роки поле стало 
для Олександра Степановича 
школою, а батькові землероб
ські поради —- наукою.

Сивий чоловік у простому 
дощовику щось жваво пояс
нював механізаторам перед 
виїздом у поле.

Наш вчений агроном, — 
° гордістю мовила секретар 
партійної організації радгоспу 
Варвара Павлівна Таран.

З приходом з радгосп 
Олександра Степановича гос
подарство швидко ставало на 
ноги. В газетах з’явилися по
відомлення: «Радгосп «Черво
ний землероб» на Кіровоград- 
Щині дає елітне насіння най
вищого класу». А згодом про 
радгосп, його людей і зокре
ма головного агронома взнала 
вся країна.

Спеціалісти на Всесоюзній 
Виставці досягнень а народно
му господарстві в Москві да
ли елітному насінню з Кірово- 
градщини найвищу оцінку. 
Дивно і радісно було труда
рям бачити себе у фільмі, зня
тому кіножурналістами, що 
обійшов всі екрани країни.

Спробуйте з кимось із ро
бітників радгоспу повести мо
жу про головного агронома і 
почуєте:

— Світла голова. Щирої 
душі людина. Енергії не мен
ше, ніж у юнака.

Так, це багато важить, що 
людину говорять люди 

праці. Колектив помиляється 
дуже рідко.

Но раз згадув Олександр Степа
нович своє важке дитинство, коли 
дев^ять дітей не мали достатньо 
хліба, а він, крім своїх п’яти, вихо
вав ще чотирьох, які стали для ньо
го як рідні, які 3 гордістю велича
ють його батьком. Той, хго знає, 
який це труд —. виховати хоч одну 
дитину, зрозуміє ту повагу, з якою 
ставляться в радгоспі до Олек
сандра Степановича.
ЦІ ЇСТЬ років тому в радгоспі 
ш підмічали свято, не поз
начене в жодному календарі. 
Це був тридцятирічний ювілей 
трудової діяльності головного 
агронома радгоспу Олексан
дра Степановича Піньковсько
го. Вже давно міг піти він на 
заслужений відпочинок.

— Уявіть собі птицю без 
крил, — говорить Олександр 
Степанович. — Так ото я без 
роботи.

Олександр Степанович роз
повідає:

— Щороку радгосп пови
нен давати колгоспам облас
ті 12 тисяч центнерів елітного 
зерна. Не додамо — ніхто не 
виручить, господарство спеціа
лізоване.

Головному агроному дово

диться мати справу з 194 кол
госпами області, які обслуго
вує «Червоний землероб».

— Ми не ставимо питання: 
« А що я буду мати від цьо
го?»,

— Треба, так треба, — го
ворить Олександр Степанович.

Треба було і, навіть, вкрай 
необхідно інтенсифікувати ви
рощування насіння багаторіч
них трав. До недавнього часу 
його завозили з-за кордону, 
це коштувало чимало. А вже 
минулого року радгосп вико
нав державний план по виро
щуванню насіння багаторічних 
трав.

Можна було б думати, що у 

такої завантаженої людини, 
яка, до всього, вже в досить 
похилому віці (Олександр 
Степанович давненько розмі
няв сьомий десяток), не зали
шається часу на громадські 
справи. Та це далеко не так. 
Він — член місцевої організа
ції товариства «Знання», керує 
постійно діючим семінаром по 
науковій організації праці.

Село називається Чарівним. 
Назва відповідає дійсності. У

центрі його височать смарагд 
дові 
тесь, 
жуть:

сосни. Якщо поцікави- 
хто насадив, вам ска-

— Сосни Піньковського.
Дубовий гай, що охоплює 

село з південного сходу, в на
роді теж назвали гаєм Пінь* 
ковського. Так полишає люди
на по собі живі пам’ятники.

В, ШАРІЙ.
Радгосп «Червоний землероб» 
Бобріїнецького району.

«ВІДПОЧИНЬ, БАТЬКУ!»
Я, сину, знаю, як пахне земля, — сказав Валентин Микола

йович Володимиру. — А втім,шляхи широкі: хочеш — у вуз, хо
чеш — в йоле йди.

Батько на мить задумався, а потім:
— Пахла вона порохом, у жмені залишалося більше осколків, 

ніж грунту...
Це була розмова перед великою дорогою: син закінчив серед

ню школу і радився .з батьком, яхнм шляхом піти.
Я бачив Володимира Моргуненка на полі. Бачив той запал, з 

яким він розповідав про тс. що йому повезло, коли батько був 
у Новоукраїнці.

— Не підведеш, Вопко? — запитував батько.
Володимир сердився. Хіба на курсах трактористів він не випчав 

машину, по знав, як обробити поле?
А батько мовчки перевіряв синову роботу. Після повернення з 

району. Так, знає сни. що треба робити на полі. Тепер Валентин 
Миколайович Моргуненко зі спокійним серцем залишає агрегат 
па сина.

В. ТАНЦЮРА, 
член комітету комсомолу ордена Леніна колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС Новоукраїнського району.

! 
і

Для чгвого 
політичного гарту

Останнім часом значно зріс випуск нових ви
дань окремих ленінських праць, наукових до
сліджень, біографічних матеріалів, збірників, 
спогадів ветеранів революційного руху. Серед 
лих приваблює своїм змістом книга «В. І. ЛЕ
НІН про міжнародний робітничий ї 

;| КОМУНІСТИЧНИЙ РУХ». Збірник містить 
■пюрн Леніна, його доповіді і промови, в яких 
висвітлюються питання міжнародного робітни
чого і комуністичного руху. Значне місце зай
мають тут висловлювання В. і. Леніна про вн- 
сатннх зарубіжних політичних діячів — П. Ла- 
фарга, А. Бебеля, П. Зіягера. Ряд матеріалів 
знайомить читачів із завданнями комуністич
них організацій народів Сходу. До збірника 
ввійшли промови, присвячені заснуванню Ко
муністичного Інтернаціоналу.

Роль В. і, Леніна у становленні і розвитку 
системи народної освіти розкрита у книзі 
•В. і. ЛЕНІН 11РО ОСВІТУ, НАВЧАННЯ ТА 
КОМУНІСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ».

На основі вивчення та аналізу творів В. ї, Ле
ніна освіту, навчання і виховання лід- 
РосгагДеда покоління в книзі висвітлені його 
ідеї щю загальну і політехнічну освіту, трудо- 
і» навчання і виховання комуністичної морнлі.

Книга розрахована на викладачів вузів, 
Учителів і студентів педінститутів та універси
тетів.

Нещодавно у видавництві художньої літера
тури «Дніпро» вийшов збірник «ЛЕНІН В. І. 
ПРО ЛІТЕРАТУРУ», до якого включено праці, 
* .також витяги з творів, де Ленін у тій чи 1н- 
“'а Формі говорить про літературу або вико
ристовує літературні образи для яскравої ха- 
.-Шерастнки суспільних явищ. В додатках ви
бірково публікуються прийняті за життя Лені- 

постанови партії і уряду, які порушують 
бпаннй про літературу, деякі спогади рідних, 

'ТоУЯя і соратників великого вождя.
та іншу ювілейну літературу можна при- 

■^атн в Кіровоградському облбібколекторі та 
•- *агазднах облкниготоргу.

В. НЕСТЕРЕНКО, 
бібліограф облбібколектора.

*» ІРОВОГРАДЩИН 1 ч иї нього була рідною 
і близькою. Звідси Михайло Карпович 

пішов на фронт, сюди повернувся після війни, 
стан членом багатотисячного колективу робіт
ників заводу «Червона зірка»...

А народндся пін у селі Колосівка на Микола- 
ївщнні.

...Після перемоги революції М. Степанов за
кінчує семирічку. У 1934 році призивається з 
ряди Червоної Армії, закінчує полкову школу. 
У .зв’язку з травмою тимчасово залишає служ
бу в армії і я 1937—1939 роках працює в Оде
ському управлінні МВД на Кіровеградщині.

З 1939 року — знову армія: звільнений Захід
них Українських земель, фінська кампанія, по
тім — Київське піхотне училище. Восени 1940 
року молодший лейтенант М. К. Стспаноп 
командує взводом 427 гірсько-стрілецького 
полку, який в той час базувався в місті Новий 
Самбір.

22 червня 194і року зустрів війну на західно
му кордоні начальником спостережного пункту 
і разом з прикордонниками 20 застави оборо
няв кордон від ворога. У зв’язку з важким по
раненням довго довелось лікуватись І лише в 
кінці 1943 року М. Степанов знову повернувся 
на фронт.

На початку 1944 року його направлено в 
13 стрілковнй десантний полк командиром роз
відувального взводу. Десятки виконаних відпо
відальних бойових завдані, на рахунку М. Сте
панова та його бійців по виявленню вогневих 
позицій противника під час Яссо-Кишннівсі.кої 
операції. Не одного «язика» переправлено роз- 
-оідинкамн через фронт.

Після розгрому німецьких дивізій в Молда
вії, наші війська гнали ворога в Трансільванії. 
У цей час 13-му стрілецькому десантному пол
ку 6vjio наказано закрити шлях відступу нім
ців у передгір'я Карпат вже на території Угор
щини. Ворог мав велику перевагу в живій силі 
та озброєнні. «Позиція була вибрана дуже 
вдало, — згадує через багато років М. Степа
нов. — в найвужчій частині гірської долини, на 
трьох сопках по шляху відступу противника. 
Я командував ротою, що обороняла ліву 
сопку*.

Незважаючи па величезні втрати, . ворог з 
люттю кидався в атаки. Та гвардійці-десант- 
пііки зуміли поставити його перед фактом 
оточення. Рота Степанова також міцно утриму
вала свої рубежі. Але останню атаку против
ника довелось відбивати навальною контрата

кою. За цю операцію М. Степанова було наго
роджено орденом Червоної Зірки.

Жовтень 19-14 року прийшов на Тису вогняним 
шквалом наступаючого фронту. На тому бо
ці — ворог і тиша, шо інколи опановувала обо
ма берегами ріки, була напрочуд зловісною: 
все живе заривалось у землю, знівечену ви
бухами мін, бомб та снарядів. Але життя на 
лівому березі не .затихало ні на хвилину. Ра
дянські воїни час від часу підхоплювались, 
рвались назустріч смертоносному вогню з того 
берега. Треба було будь-що оволодіти перспра*

РОЗПОВІДЬ ПРО ГЕРОЯ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

його череї ріку, та поки що атаки відважних 
бійців не приносили бажаних наслідків. Міцну 
оборону мав на Тисі противник.

Боляче сприймає командир роти М. Степанов 
втрату частини бійців. «Треба шукати інших 
шляхів переправи, Інакше попа дорого обійде
ться нам». Поступово визрів план дій, І Степа
нов швидко повзе до командира полку. Повер
нувшись до своїх бійців, збирає бажаючих ви
садитись на гой берег. Таких було багато, тіль
ки в один невеличкий човен всіх взяти немож
ливо.

Оживає вночі лівий берег. Воїни 13 стрілець
кого десантного гвардійського полку суцільним 

вогнем накривають ворожі позиції, даючи 
можливість сміливцям відплиати як можна да
лі від берега. Противник люто огризався, а ко
ли він переніс вогонь на човен — було вже 
пізно.

Навальною атакою група Михайла Степано
ва вривається п передові траншеї, знищуючи 
німецьких солдатів 1 офіцерів. Захоплено во
рожий човен, створено плацдарм для перепра
ви батальйону. За ніч з 24 на 23 березня смі
ливцями було відбито шість контратак против
ника, потім ще п’ять наступного дня, Плац
дарм розширено до 500 метрів, знищено понад 
200 гітлерівських солдат і офіцерів.

У боях з німецько-фашистськими загарбни
ками, командуючи стрілковою ротою, М. К. 
Степанов проявив виключний героїзм і підвагу, 
успішно виконав бойове завдання по знищенню 
живої сили і техніки противника та закріплен
ий плацдарму. Він буп двічі поранений, та ні 
на хвилину не залишав поля бою аж до пере
прави основних сил через Тису. За цей подвиг 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 
24 березня 1945 року йому було присвоєно зван, 
ня Героя Радянського Союзу.

То був останній бій Степанова. Щасливу вес
ну перемоги над фашизмом пін зустрів у гос
піталі.

Часто після повернення до Кіровограда роз
повідав Михайло Карпович своїй дочці Світла
ні та сину Володимиру про події п Карпатах 
та на Тисі. Не забував розповідати і про своа 
село Ко.тосівку, де й сьогодні проживає його 
сестра, брати.

Не забувають свого земляка і на батьківщині 
Героя.

У переддень 21-Ї річниці перемоги над гітле
рівською. Німеччиною (тоді вже М. К. Степано
ва не було серед нас) його дочці, що піші про
живає в Кіровограді, Світлані Михайлівні Ло- 
зовій-Степановій надійшла телеграма: «При
їжджайте 0 травня на відкриття пам’ятника 
батькові. Колгосп «Перемога*. Голова кол
госпу Кравець. Миколаївська область, Весели- 
пінський район, с. Колосівкн*.

Свято бережуть пам'ять про Героя його зем
ляки — колосівчани. Тут йому споруджено 
пам’ятник, відкрито кімнату-музей при кол
госпному Будинку культури. Ім’я Степанова 
стоїть поряд з іменами зсмлпків-колосіпчан, що 
загинули в боях з окупантами в роки Великої 
Вітчизняної війни, в Ім’я перемоги над фа
шизмом.

В. ТА РАД Ей КО.

ввее-ииіт-. ^г-^я®аЕйевж
V другому турі чемпіонату 

країни з футбола серед команд 
другої групи класу «А» кіро
воградській «Зірці» дістався 
більш сильний суперник, ніж 
у першому. Команди гроднен
ського «Німана» укомплекто
вана досвідченими гравцями, 
дев'ятеро з них — майстри 
спорту, дехто не так давно ус
пішно виступав у командах 
найвищої ліги.

Нашим футболістам важче 
було боротися з гродпеицями, 
ніж з їж земляками з брест
ського «Спартака», яких прий
мали п першому -.урі. Все Я5 
Ініціативи належала кірооо- 
градцям, Воин часто і пебез- 

„ЗІРКА44 
печію атакували, але добитися 
успіху не вдалося. Чітко і на
дійно зіграли захисники І во
ротар гостей.

До всього цього иіровоград- 
ЦЯМ ще й не щастило. Адже 
двічі м’яч ударявся об штангу 
і перекладину воріт.

Футболісти ж «Німзиа» 
підсиджувались увесь час У 
глухому захисті. Вони періо
дично контратакували. Під час 
одного з проривів їх капітан 
Іван Летяги відкрив рахунок. 
Цей єдиний гол і вирішив до-

ЗАЗНАЄ ПОРАЗКИ
лю матчу на користь білору
ських спортсменів.

Нагадаємо, що в першому 
турі «Зірка» зіграла з брест
ським «Спартаком» внічию 
(0:0). Подаємо результати пер
ших двох турів: «Спартак» 
(Івано-Франківськ) — СКА 
(Львів) — 2:2, «Буковина» 
(Чернівці) — «Будівельник» 
(Полтава) — 2:0, СКА (Оде
са) — «Шахтар» (Кадіївка) — 
0:0, «Суднобудівник» (Мико
лаїв) — «Шахтар* (Гор.ііяка) 
— 2:0, «Локомотип» (Херсон)

—. «Азоксць» (Жданов) — 1:0, 
«Авангард» (Тернопіль) — 
«Балтика» (Калінінград) — 
1:0, «Автомобіліст» (Жи
томир) — «Німан» (Грод
но) — 0:0, «Кривбас» (Кри
вий Ph) — «Гомсільмаш» 
(Гомель) — 1:4; «Металург» 
(Запоріжжя) «Десна (Чер
нігів) — 4:1, «Т а гі р І я»
(Сімферополь) — «Спартак» 
(Сумп) — 3:2 (перший тур)І- 
СКА (Львів) — «Буковина» — 
0:0, «Спартак» (jBano-Фран- 
ківськ) — «Будівельник» — 

1:0, СК/Ї (Одес<>) — «Шахтар» 
(Горліпка) — 0:1, «Суднобудів
ник» — сАзопець» — 0:0, «Ло
комотив» — «Шахтар» (Каді
ївка) — 1:0, «Авангард» • 
«Спартак» (Брест) — 0:2, «Ав
томобіліст» — «Балтика» —* 
1:0, «Кривбас» — «Спартак» 
(Суми) — 1:0, «Металург» — 
«Гомсільмаш* — 2:0, «Таврія» 
— «Десна* — 4:0.

А .$ :|:

і маїч третього туру, икіій 
відбудеться завтра, «Зірка» 
проведе також вдома. її гостя
ми будуть футболісти «Бал
тики»,



✓

4 стор. „Молочна комунар“

16 квітня 1970 року передчасно пере
стало битися серце ЄГОРОВА Олексія 
Семеновича — кандидата в члени бюро 
Кіровоградського обласного комітету 
КП України, депутата Кіровоградської 
обласної Ради депутатів трудящих, пер
шого заступника голови облвиконкому, 
Героя Радянського Союзу, члена Комі
тету ветеранів Великої Вітчизняної війни, 
полум’яного патріота нашої Батьківщини, 
вірного сина Комуністичної партії і ра
дянського народу. ,

О. С. Єгоров народився 1914 року в 
сім’ї службовця м. Андіжана Узбецької 
РСР. У 1932 році він закінчив планово- 
економічне відділення при Наркоматі 
легкої промисловості в Алма-Аті і 
працював економістом, а згодом — 
керівником групи спеціалістів Нарко
мату легкої промисловості Казахської 
РСР. У 1935—1942 роках займав відпо
відальні господарсько - адміністративні 
посади на ряді провідних підприємств 
м. Алма-Ати.

З 1942 року і до кінця Великої Вітчиз
няної війни О. С. Єгоров перебував у 
рядах Радянської Армії, брав активну 
участь у боях проти німецько-фашист
ських загарбників. Його мужність, відва
га і талант командира особливо прояви
лися під час дій у тилу ворога. Він був

заступником командира партизанського 
з’єднання на Україні, потім — команди
ром першої Чехословацької партизан
ської бригади. За героїзм і відвагу, про
явлені в боях проти фашистських загарб
ників О. С, Єгорову присвоїли звання 
Героя Радянського Союзу. Він нагород
жений двома орденами Леніна, орде
ном Червоного Прапора, двома ордена
ми Трудового Червоного Прапора, че
хословацькими орденами Яна Жижки, 
«Військовий хрест», «Золотий орден І 
ступеня», багатьма медалями, в тому 
числі чехословацькими — «Партизан
ська зірка», «За хоробрість» і францу
зькою «Вікторія». На відзнаку визначних 
бойових заслуг О. С. Єгорова уряд Че
хословацької Соціалістичної Республіки 
заснував напередодні 20-річчя визво
лення Чехословаччини від німецько-фа
шистських загарбників орден «Партизан
ська зірка О. С. Єгорова».

Після війни О. С. Єгоров був заступ
ником голови виконкому Сумської об
ласної Ради депутатів трудящих. У 
1953—1956 роках навчався у Вищій 
партійній школі при ЦК КПРС, по її за
кінченні працював заступником голови 
виконкому Кіровоградської обласної Ра
ди депутатів трудящих. У 1963 році 
О. С. Єгорова обрали другим секрета
рем Кіровоградського промислового 
обласного комітету КП України, а з груд
ня 1964 року і до останніх днів життя 
він працював першим заступником голо
ви Кіровоградського облвиконкому. Са
мовіддану працю О. С. Єгорова по роз
витку і зміцненню народного господар
ства нашої області відзначено орденом 
Трудового Червоного Прапора та Юві
лейною медаллю «За доблесну працю. 
На ознаменування 100-річчя з дня народ
ження В. І. Леніна».

З 1943 року О. С. Єгоров — член 
КПРС. Усе своє життя він був вірним 
сином нашої рідної Комуністичної пар
тії, самовіддано захищав її ленінські 

'ідеали.
О. С. Єгоров показав себе таланови

тим організатором, відзначався високою 
працьовитістю, глибоко вникав у діяль
ність підприємств, установ та організа
цій. До розв’язання складних народно
господарських завдань він завжди під
ходив зі знанням справи, був принципі- 
альним комуністом.

Усі, хто зустрічався з О. С. Єгоровим, 
знають його як чуйну людину, доброго 
порадника і чудового товариша;

Світла пам’ять про Олексія Семенови
ча Єгорова назавжди збережеться в на
ших серцях.

18 квітіш 1970 року

Максименко 
Валявський 

Жмак Д. Т.,

Кобильчак М. М., Федоров О. Ф., Кошевськнн П. С., 
Д. П., Кравченко Л. Г., Іваненко І. С„ Сухаревська Н. П.. 
І. П., Кондратенко М. Г„ Ковінар Г. П., Гриценко П Ю., 
Устинчик О. К., Снрогюк М Д.. Куроп’ятник М. 1., Сиволап Д. €., Жук 
К. Г., Артюшенко Н. Я., Сергіенко С. 3., Шевченко С. А., Кнр’янов В. В, 
Клюй В. С., Катеринчук Б. К., Кнтаєв П. її., Антоненко Є. М., Камар- 

даш М. П., Никитенко П. Р., Балицький Г. В., Лимар В. О., Дятлов В. М.. 
Турбай Г. А., Бурковськнн А. Т., Корнеев П. В., Клоков В. І., Дружинін 
В. М., Мостовий А. П.

Від комісії по організації похорону 
Героя Радянського Союзу 0. С. Єгорова
Комісія повідомляє, 

що труну з тілом О. С. 
Єгорова буде встановле
но в гарнізонному клубі

офіцерів (вул. Шевчен
ка).

Для прощання з по
кійним буде відкрито 
доступ 18 квітня з 10

год. по 14 год. 30 хв.
Похорон відбудеться 

18 квітня о 15 год. на 
кладовищі військової 
слави «Кріпость».

П ОБРЕ, дуже добре... Л 
•*Aoct> сцену зустрічі по

вторимо. Прошу, Світлано 
Андріївно, Іване Гордійовн- 
чу... Починайте.

ДВОРЦОВ: Боротьба зро
била нас не людськії Жор
стокими. Твій чоловік був 
моїм ворогом. Ворогом! Ко
ли б я не вбив його, він убив 
би мене. А я хочу жити... Я 
повинен жити... Щоб повер
нути Росії її колишню ве
лич... Щоб в’їхати у білока
мінну па вороних... Поряд з 
гобою... Елен, рухне все ми
нуле... А що на заміну? Віт
чизна під Леніним!..

ЕЛЕН: Значить, 
поручик без 
Вбивця!

— От тепер 
тецтв України 
го задоволення. — Пішли далі.

Читач, певно, здогадався, що ці діалоги взяті 
зі сцени. Так, зі сцени. Лін присутні на одній з 
передостанніх репетицій «Вогненного світан
ку» — п’єса Михайла Барського. Кожен з акто
рів живе своєю роллю, кожен прагне цкнайтон- 
шс відшліфувати мізансцену, донести до гля
дача слово, як того вимагають автор п’єси і 
постановник спектаклю. Адже 21 квітня від
криється завіса ювілейної прем’єри.

Ось бачимо з телефонною трубкою радісного 
Кржижановського (артист Іван Терентиев):

— Здрастуйте, Володимир Ілліч! Чим зай
маюсь?.. Головним чином намагаюся власним 
диханням нагріти буржуйку. Так, так... 
(серйозно). Приступив... У всякому разі епіграф 
вже написав. «Вік пари — вік буржуазії, вік 
електроенергії — пік соціалізму».

Ілліча на сцені мн не бачимо. Але з самого 
початку і до кінця вистави його образ незримо 
присутній.

Актори працюють. Наполегливо, творчо, 
вдумливо. А ми тим часом попросили Івана 
Васильовича Казнадія сказати кілька слів що
до п’єси місцевого драматурга і кропіткої ро
боти над нею.

— Позаминулого року мн вперше зустрілися 
з .Михайлом Барськнм і склали умову про на
писання п’єси, яка зайняла б чільне місце у 
ювілейному сезоні. Таку п’єсу ми одержали. 
Вона сподобалася всім нам. Якраз нею у ле
нінські дні будемо звітувати перед кіровоград- 
цями, перед усією театральною громадськістю 
області. Всі виконавці працюють з великим 
натхненням І хорошою внутрішньою віддачею. 
Лін сподіваємось, що ця вистава буде кращою 
в афіші ювілейного року.

Через три дні прем’єра. Лін побачимо на сце
ні цікаве оформлення художника Василя Єре
менка, почуємо задушевні ліричні пісні. 1, го
ловне, — встрінсмося з героями драми: началь
ником будівництва Дружиніним (артист В. Ба
бич), Глібом ЛІакснмнльяповнчсм Кржнжанов- 
ським (артист 1. Терентьев), селянином Білень
ким (артист І. Кравцов), одеським моряком 
Веньною (артист К). Волохов), колишньою дво
рянкою Етеи (артистка С. Мартинова) та Ін
шими.

І. НАЗАРАТІИ.
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

молодий 
пальця — ви?

J

'■

вірно. — заслужений діяч мис- 
Іван Казнадій не приховує сво-

CÄ!

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

а ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 19 КВІТНЯ. ПЕР- 
•’ ША ПРОГРАМА. 0.05 — Ран

кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.15 —Для школярів. «Бу
дильник». (М). 9.40 — Кіно
журнал «Новино дня». (М). 
9.50 — Програма ЦТ. (ЛІ). 
10.00 — Новини. (ЛІ). 10.05 —
Літературно-музична компози
ція «Слово про Росію». (ЛІ). 
10.30 — «Радянська Росія сьо
годні». (М). 11.00 — Музичний 
кіоск. (М). 11.30 — «Ліісто
науки». (М). 12.00 — «Щасли
ве дитинство». (ЛІ). 13.00 —
Новини. (ЛІ). 13.10 — «Радян
ська Росія сьогодні». (ЛІ). 
14.00 — Новини. (ЛІ). 14.10 — 
«Поїзд у революцію». (ЛІ). 
15.00 — Репортаж «ЛІосква 
моя». (М). 15.30 — Для воїнів 
Радянської Армії і Флоту. (ЛІ). 
16.00 — Новини. (М). 16.15 — 
Кольорове телебачення. «Кару
сель». (ЛІ). 17.00 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіномап- 
дрівпнків». (ЛІ). 18.00 — Нови
ни. (ЛІ). 18.05 — Художній
фільм. (ЛІ), 19.15 — Програма 
ЦТ. (ЛІ). 19.35 — «Радянська 
Росія сьогодні». (ЛІ). 20.00 — 
«Ти Росія моя». (Концерт). 
(ЛІ), 20.45 — «Сім днів». (ЛІ). 
21.10 — Кольорове телебачення. 
(ЛІ). 22.40 — Спортивні фільми. 
(ЛІ). 23.10 - Новіти. (ЛІ).

ПОНЕДІЛОК, 20 квітня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Телевісті. (К). 11.15 — Кольо
рове телебачення. В. Ігнатіус, 
В. Соловйов — «Варвара Крі- 
сапова». Телеспектакль. (ЛІ). 
12.80 — Новини. (М). 12.55 —

«Співдружність». Телефільм. 
(К). 13.25 — фільм-коицерт.
(К). 17.05 — До 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. 
В. Базнлевський — «Літера- 
гурно-художпя композиція». 
«Вашим іменем світимось». 
(Кіровоград). 17.35 — Наша 
програма. (Кіровоград). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — До
100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна. Теленарис «Серце, 
подароване людям», (Кірово
град). 18.15 — Кінолснініана. 
«Пам’ятник трьох революцій». 
(Кіровоград). 18.30 — «Григо
рій Якович». Прем’єра теле
фільму. (К). 19.00 — Програма 
«Час». (ЛІ). 19.30 — Кольорове 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
і хокея. «Спартак» (ЛІ) — 
«Динамо» (Лі). 22.00 — В ефі
рі «ЛІолодість». (ЛІ). 22.45 — 
Співає В. Єрсмеєв. (К). 23.15 
— Тслевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРЛЛІА. 16.40 - 
«Син землі». (К). 18.00 — Теле
журнал «Піоперія». (ЛІ).

ВІВТОРОК.' 21 квітня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 - 
Програма передач. (К). 9.55 — 
Урочисте засідання ЦК КПРС, 
Верховної Радн.РРФСР, при
свячене 100-річчю з дня народ
ження в. І. Леніна. Трансля
ція з Кремлівського Палацу 
з’їздів. (ЛІ). 19.00 — «Пере
можці». (К). 19.20 — Тслевісті. 
(К). 10.30 — Святковий кон
церт, присвячений 100-річчю З 
дня народження В. І. Леніна. 
Трансляція з Кремлівського 
Палацу з'їздів. (ЛІ). 22.00 — 
Кольорове телебачення. «ТІ, 
що зберегли вогонь». (М). 
23.00 —«Пісні реврлюції». Кон
церт. (М). 23.20 — Тслевіс
ті. (К).

СЕРЕДА, 22 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА, 9.00 - Про- 
ірама, присвячена 100-річчю з

дня народження В. І. Леніна. 
(М). 10.15 — М. Погоді» —
«Кремлівські куранти*. Спек
такль ЛІХАТу їм. Горьногб. 
(ЛІ), 23.15 — Кольорове гелс; . 
бачення, «Натхнення». ЛІузіїч- 
ио-поетнчна композиція. (М). 
24.15 — Тслевісті. (К).

■ МОЛОДОЙ КОМЛІУІІДР* орган Кировоградского 

обкоме ЛКСМУ, », Кировоград.

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.60 сг .
Програма передач. (К). 18.05
— Мультфільм. (К).Партії'фа, профспілкова організації, працівники' апарату обкому ЛКСМ України глибоко сумують з приводу передчасної смерті , кандидата в члени бюро обкому партії, першого заступника голови облвиконкому Героя Радянського Союзу

ЄГОРОВА Олексія Семеновичаі висловлюють співчуття сім’ї покійного.

м, Кіровоград, вул. Луначарського, 36 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 02259. Індекс 61197,

ЧЕТВЕР, 23 КВІТНЯ. ПЕР» 
ШЛ ПРОГРАМА. 10.05 - ІКЛ 
віти. (ЛІ). 10.15 — Фотоапарат 
розповідає. (М). 11.00 — Телё- 
пісті. (К). 11.10 — ХудожіІІй
фільм «Перша басті.тія». (К). 
12.20 — «Пісні Апшсрона»^ 
12.40 — Для школярів. «Турцір 
умілих». 13.10 — Новини. (ЛІ).
13.15 — «Сторінки великої 
біографії». Документальний 
фільм «Прапор над світом». 
10.35 — Шкільний екран. Фізи
ка для учнів 10 класу. «Успіхи 
і перспективи ядерної енерге
тики». (К). 17.10 — «Весна хлі
боробська». (К). 17.40 — Телс- 
иісті. (К); 18.00 - Звітує Кіро
воградська музична шисла. 
(Кіровоград). 18.30 — Ленін
ський університет мільйонів. 
(ЛІ), 19.00. — Свято мн'стспЛ 
народів СРСР. ТраіісЛИНя кон
церту. (ЛІ). 20.30 — Кольорове 
телебачення. Міжнародна з$:.- 
стріч з футбола. Збірна СРСР
— збірна Польщі. II тайм. (Мі.
21.15 — Програма «Час». (М). 
21.45 — Фестиваль самодіялі*'*- 
ного мистецтва УРСР, нрисвя* 
чеинй ІОіЬрІччю з дня народ
ження Леніна. Звітує ЧерпігЦІ- 
ська область. (К). 23.10 — .Па 
чемпіонаті СРСР з важної 
атлетики. Репортаж. (ЛІ). 23.25
— Телевісті. (К):

Кірової радськшї міськком комсомолу глибоко сумує з приводу передчасної смерті кандидата в члени бюро обкому партії, депутата обласної Ради депутатів трудящих, першого заступника голови облвиконкому Героя Радянського Союзу ,
ЄГОРОВА Олексія Семеновичаі висловлює співчуття сім’ї і рідшім покійного.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
ио пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпкв, 2.
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