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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!! .
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| ЦЕНТРАЛЬНИМ ЗАВДАННЯМ 
КОМСОМОЛУ БУЛИ І ЛИША
ЮТЬСЯ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В 
ДУСІ КОМУНІСТИЧНОЇ ІДЕЙ
НОСТІ, ВІДДАНОСТІ НАШІЙ РА
ДЯНСЬКІЙ БАТЬКІВЩИНІ, В ДУ
СІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУ, АК
ТИВНА ПРОПАГАНДА НОРМ І 
ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ НАШО
ГО СУСПІЛЬСТВА.

Йк видання Х6[ 

. № 38 (1362). ЧЕТВЕР. 1 квітня 1971 року Ціна 2 ногь
(Із доповіді товариша Л. І. Брежнєва на XXIV. 
з'їзді КПРС).
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з'їзду обрали Прези- 
Редакційну і Мандат-

знову 
реальність 

могутня сила 
і 

партії і

такий порядок робо.

♦ото Б. КОВПАКА«

З ТОБОЮ, ПАРТІЄ, В ДІЛАХ І ДУМАХ!

В УСЬОМУ ЗРОСТАННЯУДАРНА ВАХТА ТРИВАЄ
Па знімку; група делегатів XXIV з’їзду КПРС від Кіровоградської обласної партійної організації.

МОСКВА. (ТАРС). ЗО березня в Крем
лівському Палаці з’їздів почав роботу 
XXIV з’їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

Палкими оплесками зустріли делегати 
1 гості членів Політбюро Центрального 
Комітету КПРС.

У залі присутні делегації зарубіжних 
комуністичних, національно-демократич
них і лівих соціалістичних партій.

З великою увагою делегати і гості 
прослухали вступну промову члена По
літбюро ЦК КПРС тов. М. В. Підгорно- 
го. Він повідомив, що на з’їзд обрано 
4963 делегати, о тому числі 4740 — з 
правом ухвального і 223 — з правом 
дорадчого голосу.

За дорученням Центрального Коміте
ту КПРС тов, М. В. Підгорний оголосив 
XXIV з’їзд Комуністичної партії Радян
ського Союзу відкритим. XXIV з’їзд, 
говорить М. Б. Підгорний, — велика по
дія в історії нашої країни, в усьому сві
товому житті. До його роботи прикута
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День, якого всі робітники на
шого заводу тракторних гідро
агрегатів чекали з великим 
хвилювання/л, настав. ЗО берез
ня на всю країну, на весь світ 
пролунала звітна доповідь ЦК 
КПРС XXIV з’їздові партії, з 
якою виступив Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. І. Бреж
нев.

Вважаю, що це не проста 
гучні слова, а сама справжня 
дійсність, ЩО XXIV з’їзд партії 
— це рубіж, який відкриває 
новий етап історії нашої дер
жави. На цьому етапі дальшо
го розвитку наберуть важка ін
дустрія, соціалістичне сільське 
господарство, а на цій основі 
значно, в небувалих до цього

увага комуністів і всіх радянських лю
дей, наших друзІЕ і союзників, та й на
ших недругів, і це зрозуміло. Віддаючи 
належне досягнутому, партія розглядає 
те, що зроблено, лише як етап у нев
пинному розвитку радянського суспіль
ства. Головні свої зусилля вона спрямо
вує вперед, зосереджує їх на перспек
тивах, на розв’язанні назрілих проблем. 
Партія, весь народ упевнені, що XXIV. 
з’їзд чітко визначить нові, ще відпові- 
дальніші рубежі, засоби і методи їх до
сягнення. Всьому світові буде 
яскраво продемонстрована 
наших широких планів, 
втілених в них колективної мудрості 
волі чотирнадцятимільйонної 
всього радянського народу, наша твер
да рішимість зробити новий великий 
крок на шляху, накресленому Марксом, 
Енгельсом, Леніним, на шляху боротьби, 
відкриттів і великої праці в ім’я кому
нізму!

масштабах, зросте добробут 
радянських людей,

В доповіді Л. І. Брежнєва ме
не особисто і моїх товаришів 
по роботі стосується те місце, 
де йдеться про вклад праців
ників промисловості, який вони 
повинні внести у справу даль-; 
шого розвитку сільського гос
подарства, Наш завод випускає 
гідроагрегати для тракторів і 
інші механізми і деталі для 
сільськогосподарських машин. 
.Чим більше ми їх випускатиме
мо, чим вищою буде їх якість, 
тим ліпше це позначиться на 
підсумках роботи сільських ме
ханізаторів. Наш завод успішно 
справляється з державними 
завданнями. Свідчення цьому—»

Нагородження підприємства ор
деном «Знак пошани».

Зараз колектив заводу несе 
ударну трудову вахту на честь 
XXIV з’їзду партії. Ми виборо
ли право підписати рапорт про 
трудові звершення партійному 
форуму і пишаємося цим. На 
своєму робочому місці я вико
ную в ці дні по півтори норми. 
Саме цим я хочу виразити моє 
схвалення політики рідної Ко
муністичної партії. З таким же 
запалом я працюватиму і нада
лі—щоб на ділі перетворювати 
в життя рішення, які прийме 
XXIV з’їзд КПРС.

Петро ГАРЛНЦЬКИЙ, 
фрезерувальник, секретар 
комсомольської організації 
цеху № 4 Кіровоградсько
го заводу тракторних гід
роагрегатів.
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Для участі в роботі з’їзду прибула 101 

делегація комуністичних, національно- 
демократичних і лівих соціалістичних 
партій з 90 країн. Від імені делегатів 
М. В. Підгорний палко вітав присутні на 
з’їзді зарубіжні делегації.

Потім делегати 
дію, Секретаріат, 
ну комісії з’їзду.

Затверджується 
ти XXIV з’їзду КПРС:

1. Звітна доповідь Центрального Ко
мітету КПРС — доповідач Генеральний 
секретар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв.

2. Звітна доповідь Центральної реві
зійної комісії КПРС — доповідач голова 
Ревізійної комісії тов. Г. Ф. Сизов.

3. Директиви XXIV з’їзду КПРС по 
п’ятирічному плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1971—1975 роки 
— доповідач Голова Ради Міністрів 
СРСР тов. О. М. Косигін.

госнодар- 
одна: Дії- 
дальшого

З великою увагою всі хлібо
роби нашого колгоспу — і тва
ринники, і механізатори, і спе
ціалісти сільського господар
ства — ознайомилися з проек
том Директив XXIV з’їзду 
КПРС по п’ятирічному плану 
розвитку народного 
ства- У всіх думка 
рективи — це план 
розквіту країни.

У день відкриття XXIV з'їзду 
партії, не дивлячись па заван
таженість роботою, кожний 
намагався подовше побути біля 
телевізора чи радіоприймача, 
щоб почути велику розмову, А 
другого дня всі з нетерпінням 
очікували газети.

Сьогодні тільки й розмов, що 
про доповідь Генерального сек
ретаря ЦК КПРС тов. Л. І. 
Брежнєва на з’їзді партії. 
Кожна цифра — то радість па*

4. Вибори центральних органів партії. 
З’їзд розпочинає розгляд першого 

питання порядку денного з’їзду.
Із звітною доповіддю Центрального 

Комітету Комуністичної партії Радянсько
го Союзу виступає Генеральний секре
тар ЦК товариш Л. І. Брежнєв.

Делегати і гості зустрічають тов. Л. І. 
Брежнєва бурхливими тривалими оплес
ками. Всі встають. .

МОСКВА, 31 березня. (ТАРС). У Крем
лівському Палаці з’їздів продовжує ро
боту XXIV з'їзд Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

Сьогодні на ранковому засіданні було 
заслухано звітну доповідь Центральної 
ревізійної комісії КПРС, з якою виступив 
її голова Г. Ф. Сизов.

Після доповіді Центральної ревізійної 
комісії на XXIV з’їзді почалось обгово-> 
рення звітних доповідей.

шнх здобутків. Хіба може ■ не 
радіти хліборобське серце, коли 
з високої трибуни говорять, що 
середньорічний обсяг продук
ції сільського господарства 
збільшився на 21 процент про
ти 12 у попередній п’ятирічці-

Кожна цифра — то і наше 
завтра, наше зростання.

Колектив колгоспу здобув 
високе право підписати трудо
вий рапорт XXIV з’їздові КПРС 
і XXIV з’їздові КП України. В 
дні роботи з'їзду ми намагає
мось ще примножити трудові 
здобутки. Девіз у ВСІХ один: 
«Ми з тобою партіє! Твої по
мисли розквітнуть у справах 
наших!»

Віра БУХАН, 
доярка, групкомсорг молоч
нотоварної ферми колгоспу 
«Правда» Знам’янського 
району.
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® з ТОБОЮ,
ПАРТІЄ,

В ДІЛАХ І ДУМАХ!

ПЛІЧ-О-ПЛІЧ

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“
1 квітня 1971 року.

КОМУНІСТАМИ
Високими трудовими показ

никами відзначили початок ро
боти XXIV з'їзду КПРС ком
сомольці і молодь нашого кол
госпу. Разом з комуністами в 
день відкриття, партійного фо
руму вони рапортували: план 
1 кварталу перевиконано. Дер
жаві продано 698 центнерів 
м'яса (план — 330 центнерів), 
112 тисяч штук яєць (план — 
84 тисячі штук)- Порадували 
своїм рапортом доярки, які 
виконали план продажу моло
ка нт 103 проценти. А молоді 
доярки Ганна Маркевич та 
Ганна Кістян від кожної ко
рови до дня відкриття з’їзду 
надоїли по 700—750 кілогра
мів молока, при плані 600 кі
лограмів.

Відмінно трудилися механі
затори. Вони добре підготува
ли до весняно-польових робіт 
техніку, одними з перших в ра
йоні розпочали закриття воло
ги. А комсомольці в ці перед- 
з’їздівські дні. створили нову 
комсомольсько-молодіжну ме
ханізовану ланку, завдання 
якої — якісно і в стислі строки 
провести посівні роботи. Ядро 
нового колективу складають 
комсомольці. Це — тракто
ристи Василь Мгщенко і Мико
ла- Зінчепко, сіяльники Василь 
Сторчеус, Микола .Буртовий, 
Микола Мельник, Анатолій Ли- 
ба. шофер Георгій Мірний.

З великою увагою ми слу
хали доповідь ЦК Кому
ністичної партії Радянського. 
Союзу з’їздові, з якою' висту
пив Генеральний секретар ЦК 
'КГІРС Леонід Ілліч Брежнєв.

Перед комсомольськими ор
ганізаціями підприємств і бу
дов, колгоспів відкривається 
широкий простір, великі мож
ливості. Молодь нашого кол
госпу, яка палко схвалює нові 
плани Комуністичної партії 
Радянського Союзу, докладе 
усіх сил, щоб виконати в повій 
п'ятирічці поставлені перед иа- 
ми завдання.

В. ГУРЕНКО. 
секретар комсомольської 
організації колгоспу «Про
грес» Долпнського району.

КОЛГОСПАМ їм. Щор
са Ульяновського та 

«Росія» Олександрівсько- 
го району вручені урядо
ві нагороди.

Колгосп імені Щорса 
значно перевиконав зав
дання восьмої п’ятирічки 
по всіх основних показ
никах — по виробництву 
зерна, соняшника, цукро
вих буряків, м'яса, моло
ка, яєць, вовни. Щорсівці 
щороку одержують по 
500 — G00 тисяч карбо
ванців чистого доходу.

— в цих успіхах,—го
ворив на урочистих збо
рах трудівників колгоспу 
імені Щорса перший сек
ретар Кіровоградського 
обкому КП України 
М. М. Кобильчак, — є ва-

ХВАЛА РУКАМ, ЩО ПАХНУТЬ ХЛІБОМ
гома частка сумлінної 
прані її ветеранів, і моло
дих: хто створював кол
госп і вже десятки років 
трудиться на колгоспній 
ниві, і тих, хто тільки 
прийшов до трактора чи 
иа ферму, щоб пліч-о- 
пліч із своїми батьками 
примножувати славу рід
ного колгоспу.

Перший секретар обко
му КП України М. М. 
Кобильчак за дорученням 
Президії Верховної Ради 
СРСР вручає щорсівцям 
орден «Знак пошани*. 
Орден і орденська стріч

ка ПІД бурХ.ІЛВІ ОПЛ '.КИ 
прикріплюються до кол
госпного прапора.

Приймаючи орден, го
лова колгоспу Я. М- ЧуД; 
новський, а потім і інші 
виступаючі палко подяку
вали партії та уряду за 
високу відзнаку досяг
нень колгоспників.

Серед колективів, які 
завоювали право підписа
ти трудовий рапорт XXIV 
з’їздові КГІРС, є п кол
госп «Росія» Олексапд- 
рівського району^ За під
сумками восьмої п яти- 
річкп він зайняв одне з

перших місць в області- 
Готуючи трудовий ра
порт XXlv з’їзду КПРС, 
краспосільпі на 16 днів 
раніше строку виконали 
план першого кварталу 
1971 року по реалізації 
продуктів тваринництва.

Указом Президії Вер
ховної Ради Союзу PCP 
за досягнення у виконан
ні завдань восьмої п’яти
річки колгосп «Росія» на
городжений орденом Тру
дового Червоного Прапо
ра. Нещодавно у красно- 
сільському Будинку куль
тури відбувся мітинг. Го-

лова виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих 
П- С. Кошевський під 
бурхливі оплески при
кріпив орден до прапора 
колгоспу.

Всі, хто виступив на 
мітингу, — І. є. Адояін, 
ветеран праці І. А- Бер
ко, механізатор І. Б. Тка
ченко, секретар комсо
мольської організації 
М. Г. Черниченко, — пал
ко дякували за високу 
нагороду, обіцяли вико
нати завдання, поставле
ні партією на нову и я* 
ти річку.

Ударною працею ознаменувала початок ро
боти XXIV з’їзду КПРС інначка Олександрій
ської швейної фабрики, член комітету комсо
молу Оксана Лебідь. Щодня вона виконує 
норму на 115 — 120 процентів при високій 
якості виробів.

11а фото: Оксана ЛЕБІДЬ.

ДО нового
ЗЛЕТУ

З ці дні всі радісно зосеред
жені. З товаришами вчитуюсь у 
слова величної програми. Ще 
рік, і ми, сьогоднішні студенти, 
увіллємся в сім’ю радянських 
трударів, які покликані викона
ти накреслення XXIV з'їзду 
партії.

В аудиторіях обговорюємо 
доповідь Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва. 
Ще раз переконуємось у тому, 
яких вершин в економічному і 
культурному розвитку досяіла 
наша країна. А попереду роки 
нового злету, нових успіхів на 
шляху до комунізму.

Від нас, студентів, вимагає
ться глибоких знань. Близько 
сімдесяти моїх товаришів че
рез рік одержать дипломи спе
ціалістів і підуть працювати в 
народне господарство. Кожна 
професія потрібна Але нам 
особливо радісно, що ми по
кликані вирішувати завдання 
по комплексній механізації про
цесів сільськогосподарського 
виробництва.

У звітній доповіді Л. І. Бреж
нєв підкреслив, що система на
родної освіти мас забезпечити 
підготовку великих загонів спе
ціалістів Партія покладає на 
нас ееликі надії. Сьогодні ми 
відповідаємо їй відмінним на
вчанням, завтра відповімо 
ударною прЖииські|й 

студент 4-го курсу ремонт- 
ио-технічиого факультету Кі
ровоградського Інституту 
сільськогосподарського ма
шинобудування.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

СВЯТО ВЕСНИ
Цеіпральна вулиця Знам’янки Жовтнева на

була днями казкового вигляду: тут відбулося 
свято Весни. Розпрощалися зі знам’ялчапами 
до наступної зими Дід Мороз і Снігурочка. 
Присутніх щиро вітала Весна, обіцяла принес
ти людям багато тепла, щастя, пишного цвіту 
садів, густих сходів.

З святом Весни трудящих міста вітали голо
ва виконкому міськради Г. Т. Костенко, голо
ва колгоспу «Путь Ильича» П. І. Шкафер, на
чальник Знам'янського локомотивного депо 
Г. С. Тюріп.

В. ІВЛНЧЕНКО.
м- Знам'янка.

ПІК НАРОДЖЕННЯ — 1956-й. Місце 
народження — Кіровоградщина. 

Назва — учнівська виробнича бригада.
П'ятнадцять років тому не було учнів

ських дослідних ланів. Були скептики. А 
сьогодні одинадцятитисямна армія шко
лярів, ім'я якій — хліборобська зміна, 
засіває близько семи тисяч гектарів 
землі. Скептиків немає. Учнівська вироб
нича досягла віку зрілості.

В новому положенні «Про учнівську 
виробничу бригаду», затвердженому 
Постановою колегії Міністерства освіти 
УРСР ЗО грудня 1970 року, говориться, 
що головним напрямом у 
роботі бригади є сільсь
когосподарське дослідни
цтво з рослинництва і тва
ринництва, яке повинно 
проводитись на високому 
агротехнічному і зоотех
нічному рівні за завдан
ням науково-дослідних 
установ і місцевих кол
госпів, та оволодіння 
сільськогосподарс ь к о ю 
технікою.

Саме дослідницька робота 
і стаю провідною у роботі уч- 
I нівських виробничих. Вико
ристовуючи знання з агротех
ніки, учні Устпііівської серед
ньої школи досліджували 
/умови, які сприяють вирощенню високих вро
жаїв пшениці. На площі 4 гектари вони одер
жали по 55 центнерів озимої пшениці сорту 

/«Кавказ», на площі ‘Д> гектарів — по 50,2 цент
нера пшениці «Безосга-І». Бригада мас багатий 
досвід вирощування зеленої маси. По 251 цент
нери картоплі зібрали з гектара учні Комншу- 
ватської середньої школи Ново> країиського ра
йону.

Тематика досліджень у багатьох 
бригадах стала більш науковою і в той 
же час урізноманітнилась. Сортогиае- 
денням озимої пшениці, соняшника, 
картоплі та помідорів займались учні 
Аджамської СШ Кіровоградського райо
ну, Хмелівської середньої шкопи Нозо- 
українського району та багатьох інших. 
Старшокласники Нозоградківської 
Бобринецького району 
тивність впливу 
на врожайність 
а члени бригад 
Устинівського району, 
СШ Знам’янського району вирощували 
кукурудзу за рекомендацією двічі Ге
роя Соціалістичної Праці Є. О. Долииюк.

Члени учнівських виробничих бригад не тіль
ки добре працюють, а і; наполегливо вчаться, 
розуміючи, шо пез глибоких і міцних знань з 
біології, хімії, фізики та інших предметіп у су
часному виробництві творча праця неможлива. 
Застосовуючи иа практиці ісабуті теоретичні 
знання, впроваджуючи досвід чередовиків-хлі- 
ооробів, вчасно викопуючи всі агротехнічні за
ходи. члени бригад виростили по 33,9 цін ози
мої пшениці.

ВІК

СШ 
вивчали ефек- 

ростоаих речовин 
і якість помідорів, 
Дмитрізської СШ 

Іванкозецької

Виробничі бригади з успіхом викону- 
• ють своє основне призначення — орієн
тувати випускників шкіл на сільськогос-

І
подарське виробництво. Робота на до
слідному полі, на тваринницьких фер
мах (а учні сьогодні обслуговують 63 
ферми в колгоспах і радгоспах області) 
прищеплює любов до сільських профе
сій. Велика кількість юнаків і дівчат піс
ля закінчення школи оволоділа механі
заторськими професіями. В колгоспи 
області влилось нове трудове поповнен
ня. Лише в Новоукраїнському районі 
минулого року 148 юнаків і дівчат сіли 

за кермо трактора, 390 
випускників шкіл одер
жали рекомендації рай
кому комсомолу для 
вступу в технічні учили
ща і технікуми, які готу
ють кадри для сільсько
го господарства.

Разом з тим, учнівські 
виробничі бригади стали 
справжньою школою тру
дового гарту. Учень Інгу- 
ло-Кам’янської середньої 
школи Микола Надійно 
допомагав старшим під 
час збирання врожаю. З 
повагою ставля т ь с я 
доярки ферми № 4 кол
госпу їм. Ілліча Новго- 

району до Лідії Яценко,родоського 
яка не поступається перед досвідченими 
тваринниками у надоях молока. Таких 
прикладів можна навести багато.

Цікавою формою поєднаний навчального і 
виховного процесу стали комсомольсько-моло
діжні табори праці і відпочинку. Зокрема, уже 
15 років працює такий табір у Богдапівській 
середній школі Знам'янського району. В ньому 
відпочило близько 1050 учнів 8 — ' 10 класів.

На зльоті активістів учнівських бригад, 
який відбувся днями у приміщенні об
ласної філармонії, виступив з доповід
дю завідуючий обласним відділом на
родної освіти Д. Ю. Оельмухов. Він 
підвів підсумки 15-річної діяльності 
бригад, вказав на основні завдання, які 
стоять перед ними. Досвідом роботи 
поділились учениця Новопразької СШ 
Олександрійського району Зоя Бонда- 
рець. бригадир виробничої бригади 
Панчівської СШ Новомиргородського 
району Олена Распутина. Людмила Наза
ренко з Устинівськоі середньої школи 
та інші.

В роботі зльоту взяли участь заступ
ник голови виконкому обласної ради де
легатів трудящих Є. М. Чабаненко та за
відуюча фермою колгоспу імені Леніна 
Новгородкіеського району Герой Соціа
лістичної Праці К. П. Дмитровська. які 
звернулись до присутніх з теплими поо- 
мовами.

ПЕРШЕ СЛОВО - ВЕТЕРАНАМ
Оголошення біля Палацу 

культури «Ювілейний»
сповіщало, що незабаром 
відбудеться чергове занят
тя університету майбутньо
го воїна. На призначений 
день тут з репродуктора 
линула музика, запрошуючи 
юнаків у зал. І ось вже на 
сцені колишні воїни О. Є. 
Лукашенко, А. Л. Климен
ко, лредсіавники громад
ськості. Директор місцевої 
середньої школи № З А. О. 
Стратонов виступає перед 
молоддю з лекцією «В. І. 
Ленін, КПРС про значення 
революційних, бойових і 
трудових традицій в кому
ністичному вихованні мо
лоді». Свою розповідь він 
будує на конкретних прик
ладах.

за-

А потім слово Олександ
ру Євграфовичу і Андрію 
Лук'яновичу, В обох — бо
йовий шлях. Тож і розпо
вісти їм буде що.

Як завжди, кінцівка
няття супроводжується де
монструванням докумен
тальної кінострічки. Цього 
разу було запропоновано 
переглянути фільм «Битва 
за Берлін»...

Університет майбутнього 
воїна в Новоукраїнці став 
популярним серед молоді. 
-Лекції, доповіді, зустрічі з 
учасниками Великої Вітчиз
няної війни, воїнами-земля- 
ками, які нині служать в ла
вах Радянської Армії, по
любились юнакам. Навряд, 
чи знайдете байдужого, хто 
о не цікавився, скажімо, ме-

муарами визначних військо
вих діячів, або кому не ці
каво послухати курсанта 
військового училища. На
приклад, запросили на за
няття університету курсанта- 
відпускника г:~— — 
тичного 
ченка.
виявляють бажання 
офіцерами,

військово-полі- 
училища М. Пой- 
Майбутні воїни 

стати 
тож із задово

ленням слухали свого стар
шого товариша. Вже зараз

■ о, римуємо заяви від юна
ків на навчання у військо
вих учбових закладах.

Більше трьох років пра
цює в Новоукраїнці універ
ситет майбутнього воїна. До 
його складу входять пра
цівники райвійськкомату, 
райкому комсомолу. Пла
ном роботи університету

передбачено лекції на вій- 
ськозо-патріотичні теми, 
лекції про міжнародне ста
новище СРСР, зустрічі з 
офіцерами - відпускниками, 
заняття по Статуту. Великої 
популярності набули у нас 
вечори запитань і відпові
дей, на яких присутні пра
цівники райвійськкомату, 
представники прокуратури, 
воїни-відпускники. Запиту
ють слухачі університету, 
відповідають. — фахівці.

Завдання університету 
майбутнього воїна — дати 
молоді ідейне загартуван
ня, підготувати до служби 
в павах Радянської Армії. 
Разком з тим університет 
майбутнього воїна виховує 
юнаків на славних традиці
ях нашого старшого поко
ління, в дусі вірності своїй 
Батьківщині.

В. САМОЯЛЕНКО, 
працівник Новоукраїн- 

ського райвійськкомату*
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Мета—щастя людини

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК 
ПРИСВЯЧЕНИЙ XXIV З’ЇЗДУ 
КПРС

важ- 
лише

ХХ*У З’'зд КПРС - 
ййз, "»ді’ ”

Зрал"“ьких -

сц’іьстм °? соц’«лі”»**ного су. 
й моміьнот3'13““' матеР>альної

не партія більшовиків, то весь 
світ досі залишався б у кайла-.1 „е«р..Й5£.

тіїКп??нЧЄВИЙ пІ’а«°Р КПРС—пар- 
ві і-пи Нї“3 однаковою гордістю 
= "*с?’ть комУИІсти і неко-
*\н!сти (до як,,х належу і я 
сам) у всьому світі.

° *зди КПРС—це не фор.маль- 
о-врочнет, заходи. На цих фо

румах підсумовуються досягнуті 

успіхи, визначаються темпи рос
ту народного господарства, кри
тикуються недоліки і намічаю
ться заходи для поліпшення 
всієї діяльності партії та дер
жави.

ПЛАНУВАННЯ
І ПРОГРЕС

Саме Радянський Союз під ке
рівництвом Комуністичної пар
тії в зачинателем економічного 
планування на нашій планеті. 
Нині багато країн, і зокрема Ін
дія. прагнуть слідувати цьому 
чудовому прикладу.

Нд з’їздах підбиваються під
сумки виконання п’ятирічних пла
нів. Тому не дивно, що за багато 
місяців до відкриття чергового, 
XXIV з’їзду по всії) -країні про
йшли партійні конференції. В 
індустріальних центрах комуніс
ти сконцентрували спою увагу 

на виконанні економічних по
казників окремими підприємства
ми, на підвищенні ефективності 
виробництва і прискоренні нау
ково-технічного прогресу. Го
ловним предметом партійних ди
скусій на селі були питання ін- 

„ тенсифТкації сільського господар- 
*ства, а також поліпшення умов 

життя і роботи трудівників 
землі.

Для мене особливо цікавий 
той факт, що широкі верстви як 
комуністів, так і безпартійних 
беруть участі, в оцінці результа
тів вл існої праці, в процесі кри
тики і самокритики,

ВПЕВНЕНІСТЬ
І ОПТИМІЗМ

З моєї точки зору, шляхом 
залучення багатьох мільйонів 
радянських людей в ці випятир- 
во важливі дискусії, шляхом 
пробудження і загострення в

--—- 3 cm op.

них почуття відповідальності за 
свої власні успіхи і невдачі в 
Радянському Союзі розширює
ться поняття демократії.

Це вже не тільки планування 
і нагляд за виконанням, здійс
нювані зверху. Враховується іні
ціатива, а також критичні зау
важення, що надходять з най
нижчих ступенів державних і 
партійних органів.

Таким чином. XXIV з’їзд ш° 
раз продемонструє І підтвердить 
демократичний характер КПРС. 
Він підкреслить тісний зв ИЗОІС 
партії з народом, партії, яка 0 
слугою народу, його другом, 
учителем і пождем.

КПРС складається і, пред
ставників народу — робітничої о 
класу, селянства і робітників ро
зумової праці.

їм. цим синам і дочкам Краї
ни Рад. посилаю я спій братер
ський привіт з пагоди XXIV 
з’їзду КПРС.

Ахмад £ББАС, 
індійський письменник.

(АПН). '

ВАЖЛИВА
«Ріст радянської еконо

міки, — говориться в про
екті Директив XXIV з’їз
ду КПРС, — послужить 
дальшому зміцненню сил 
світової співдружності,- 
знову продемонструє пе
ревагу планової соціалі
стичної системи господар
ства. Виконанням п’яти
річки радянський народ 
внесе гідний вклад в 
згуртування всіх сил, що 
борються за мир, демо
кратію і соціалізм».

МІЖНАРОДНА ПОДІЯ
Ваші успіхи—це наші успіхи

Людство є свідком п’ятого десятиліття планового 
соціалістичного виробництва і розподілу. З початку 
20-х років нашого стотіття над Радянською дер
жавою не раз проносилось бурі. Але радянські лю
ди боролись і здобували тріумфальні перемоги.

Успішне виконання всіх п’ятирічок дозволило 
Радянському Союзу подолати історичну відста
лість, вижити, не дивлячись на економічну блока
ду і розруху воєнних років. СРСР перетворився в 
першокласну сучасну могутню державу. Приймаю
чи сьогодні новий п’ятирічний план, пн набли
жаєте епоху, про яку мрів людегво, — епоху ко
мунізму.

Ви створили суспільство, в якому люди корис
туються наслідками своєї праці. Про це ми мо
жемо тільки мріяти.

Ви стаєте з року в рік багатшими І не за ра
хунок воен і пограбування інших народів.

Ви завжди вважаєте своїм обов’язком допо- 
магати_тим. хто потрапив у лихо. — були б то ку
бинці. єгиптяни чи в’єтнамці. В цьому одне з ве
личних ваших досягнень.

Радянський народ здійснив подвиг, якого досі не 
знала історія: він скинув експлуататорів і відстояв 
завоювання революції; він побудував першу в сві
ті соціалістичну державу; він зламав хребет фа
шизму. Незліченні заслуги СРСР перед людством, 
велике значення його завоювань для долей народів 
планети.

Життя майбутніх поколінь, всього людства ви
значається марксистсько-ленінським вченням. І це 
не просто літературний образ. Радянський Союз— 
втілення принципів марксизму-ленівізму.

Від імені всіх прогресивних американців я шлю 
радянському народу найтепліші побажання успіхів. 
Мої побажання цілком щиросердечні, хоча І дещо 
егоїстичні, тому що ваші успіхи — цс і наші ус
піхи.

Герберт АПТЕКЕР, 
американський публіцист.

(АПН). На фото вгорі: делегат XXIV 
з'їзду КПРС алмаатшіська швачка 
Нашксн Меркеєва. Внизу — нові 
радянські автомобілі марки «Жи-

і

Вічна, свята,
Болгарський народ глибоко переконаний, 

що всебічне співробітництво і братерська 
дружба між НРБ і СРСР зроблять новий 
крок вперед після двох великих подій в 
житті наших країн — XXIV з’їзду КПРС і 
X з’їзду БКП. Рішення, які прийме форум 
радянських комуністів. відкриють нові 
горизонти розвітку братерської країни, 
намітять шляхи дальшою процесу прак
тичного будівництва комуністичного су
спільства.

За роки шостої п’ятирічки, проект Дирек
тив якої зараз у нас широко обговорюється, 
ми побудуємо з радянською допомогою по
над 129 індустріальних об’єктів, збільшимо 
видобування газу, корисних копалин, ви
робництво багатьох важливих продуктів.

Наступний X з’їзд БКП — знаменна віха 
в історії нашої країни — викликав небува
лу політичну активність народу. Він розро
бить програму завершення будівництва 
розвинутого соціалістичного суспільства, 
яка. за словами Тодора Живкова. «зв'яже 
в одне ціле минуле, теперішнє і майбутнє 
Болгарії, наші безпосередні завдання з кін
цевою метою — комунізмом».

X з’їзд БКП намітить перспективи даль
шого всебічного зближення і співробітни
цтва пашої країни з Радянським Союзом.. 
Для Загальнонародного, окружних І місце
вих комітетів болгаро-радянської дружби, 
для всього болгарського народу рішення 
з'їздів двох братніх партій стануть бойовою 
програмою дій. Загальнонародний комітет

благотворна
вважав своїм першочерговим завданням 
популяризацію документів, які вони прий
муть, досягнень радянського народу.

В практичній роботі Загальнонародний 
ксмітет активніше співробітничав з Вітчиз
няним фронтом, професійними спілками і 
комсомолом. Поворотним пунктом о цьому 
відношенні стали недавно підписані спільні 
рішення трьох організацій. Цими рішення
ми намічені конкретні заходи, направлені 
на масопе залучення робітників і молоді в 
рух за дальше поглиблення і розвиток бол
гаро-радянської дружби. Ми будемо праг
нути знаходити ще дійовіші форми популя
ризації і вивчення радянського досвіду, до
сягнень радянської науки, мистецтва і куль
тури. історії народів СРСР і славної 
КПРС, ще краще поставити в країні ви
вчення російської мови. Першочергову роль 
п ній справі будуть відігравати профспілко
ві і молодіжні будники культури і особли
во створені зараз на багатьох підприєм
ствах. в установах і житлових кварталах 
клуби І народні університети болгаро-ра- 
дяпської дружби.

Цола ДРАГОЯЧЕВА, 
член Політбюро ЦК БКП, голо
ва Загальнонародного комітету 
болгаро-радянської дружби.

(АПН).

СРСР ОЧИМА
ЗАРУБІЖНИХ ФОТОРЕПОРТЕРІВ

гулі».

Фото з 
«Фраїїє вельп».

журналу

Ї2УДБ-ЯКА важлива подія в 
СРСР незмінно привертає 

увагу всього світу. Гим більше 
це стосується XXIV з'їзду Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу. Адже загальновідома 
першорядна роль в міжнарод
ному комуністичному і робіт
ничому русі КПРС — однієї з 
найбільших партій, яка має ба
гатющий історичний досвід. 
Партія, що здійснила під керІ8- 
нмцтвол- Леніна першу соціаліс
тичну резолюцію, а нині веде 
народ де комунізму. Слід мати 
на увазі і місце у сучасному 
світі Радянського Союзу — ле- 
личезної за територією держа
ви. потенціал і політика якої
мають неоціненну вагу в питан 
нях війни і миру, у формувань» 
світової ситуації сьогодні 
і завтра.

Тому цілком природно, то 
XXIV з'їзд КПРС чекали з гли
боким інтересом, а опублікова
ний проект Директив по дев'я
тому п’ятирічному плану уваж

і

но вивчається у всіх країнах.
Мірою величі проекту Директив є 

генеральна лінія будівництва кому
нізму о Країні Рад. Як відомо го
ловне завдання пової п’ятирічки — 
значне піднесення матеріального і 
культурного рівня життя народу ча 
основі високих темпів розпитку со
ціалістичної економіки, науково- 
технічного прогресу. Характерна ри
са дев'ятої п’ятирічки — прнєнорек- 

МІРА ВЕЛИЧІ
ня темпів науково-технічної револю
ції, на якій базуються Ріст народ
ного господарства, ефективність еко
номіки, підвищення продуктивності 
праці. Зоертаїоть на себе увагу :і 
інші особливості нової п’ятирічки. У 
нас. в Потьщі. як і в Інших братніх 
країнах, з задоволенням зустрінутий 
комплексний план господарського 
співробітництва СРСР з соціалістич
ними державами. Тим самим намі
чається перехід до питого етапу спік- 
робітницгаа — до кооперхвання ви
робництва. міжнародного соціаліс
тичного розподілу праці. Такий шлях 
відповідає життєвим інтересам кож
ної соціалістичної держави, іптере- 

сам усієї нашої співдружності.
Час показав, що тільки соціа

лізм здатний вирішити пробле
му війни і миру, забезпечили 
народам істинні свободу і де
мократію, подолати голод і від
сталість, дати широкі перспек
тиви суспільного і економічно
го піднесення. Кожний ноеий 

успіх СРСР, держав соціалістич
ної співдружності вселяє надію 
в серця людей праці, які ще не 
звільнилися від ira капіталізму.

Практичні досягнення соціа
лізму підказують кардинальне 
вирішення проблем, що стоять 
перед суспільством високороз- 
оинутих капіталістичних держав, 
де технічний процес не лікві
дує, а лише загострює проти
річчя.

У спігі.^ро»діленому на дві проти
лежні системи, важливим обов'яз
ком трудящих залишається зміцнен
ня сил соціалізму, згуртування .між
народного комуністичного руху. Кри
терієм вірності цій єдності служить 
ставлення до документів міжнарод
ної Наради комуністичних І робітни
чих партій 19(59 року, таким міри
лом було І залишається ставлення 
ло Радянського Союзу. Польських 
комуністів, весь народ нашої респуб
ліки щиро радує той факт що з 
року в рік міцніють братерські 
зв'язки з КПРС. з радянськими 
людьми.

Наші думки і почуття точно 
висловив на VIII пленумі ЦК 
ПОРП перший секретар ЦК Ед- 
аард Герек. Є істини, сказав 
він, які являються основою 
мислення для кожного поляка. 
Польща може розвиватися як 
соціалістична держава тільки в 
непорушній єдності з СРСР, з 
нашими сусідами і союзниками. 
І це — генеральна лінія Поль
ської об'єднаної робітничої 
партії. Польської Народної 
Республіки. В кожній справі, 
що зміцнює єдність соціаліс
тичних сил, світового комуніс

тичного руху, в кожній акції на ‘ 
міжнародній арені народна 
Польща як випробуваний і най
ближчий союзник була і буде 
разом з Радянською державою.

XXIV з’їзд КПРС. пасть аналіз ‘ 
важливих міжнародних проблем, ■ 
стану справ у світовому комуністки- ' 
йому русі і визначить напрям ра-1 
дянської зовнішньої політики в' 
дальшій боротьбі за мир і загальну 1 
безпеку. У всіх цих питаннях пози- ' 
гогпПгЩ0Г0 форуму комуністів 
с * сі г>уде мати величезне значен-ь 
ня не ляше для народів Радянсько- '. 
го Союзу aie й усієї планети.

ще ’! ,ьшс змііініпі. ролі.» 
<[ < Р па між народ пій арені v сві
товому комуністичному русі І цо ’ 
глибоко радує друзі,, Країни Рад,., 
псе прогресииі Є людство. 
іггтогН°Ва іст°ричних успіхів 
КПЇ С і радянського народу — 
в послідовному і творчому за
стосуванні на практиці марк
систсько-ленінської теорії,

Ришард ФРЕЛЕК, 
директор Польського інс
титуту Міжнародних від
носин- (АПН),

Варшава.
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Командир Таращанського полку
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Команду 
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«МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обнома ЛКСМУ, г. Кировоград.

оновився на дві третини. Но- 
старшнй тренер — майстер 

, колишній 
Новачки: О, Дсхтярьов

сезону 1970 р.,
гравців «Карпат» 
посіли торік Б міс- 
Є досить відомі — 

С. Варга. Т. Пара-

провідної 
иа- 

«Л»' — 20

СУПЕРНИКИ „ЗІРКИ“

1 уркот.ять гармати. Здається, що від їхнього шаленого 
вогню земля ось-ось розколеться навпіл. Тільки-но 
змовкла канонада, як мов хвиля покотила по неозорих сте
пах. То пішла в бій славнозвісна кавалерія. Заблищали шаб
лі, затріпотіли на вітрі кавалерійські бурки... То пішли в бій 
хлопці батька Боженка! І полетіли на сплюндроі^ну і гшй- 
вечину землю*погані голови чужинців та гайдамаків....'^

Батько Боженко! Треба було чути, як вимовляли це «бать- 
кот> бійці Таращанського полку, щоб зрозуміти, що воно 
уособлювало вірність, відвагу, віру в свою справу.

47 РОДЖЕНЕЦЬ села Бережин- 
& ки Кіровоградського ра
йону, басиль Назарович 
женко 
шлях 
кача 
свідомого 
Київської Ради робітничих де
путатів, а потім — військово
го керівника.

Свою діяльність револю
ціонера він починає у револю
ційному гуртку Приморського 
району м. Одеси, де е той 
час активно діяла організа
ція РСДРП. Друкарня названо
го комітету у великій кіль
кості поставляла листівки, де 
викривала буржуазний харак
тер російсько-японської війни,

Ео- 
пройшов складний 

від безземельного шу- 
д^кицької правди до 

і більшовика, члена

закликала до повалення 
модержавства та 
нальної єдності 
всіх націй.

У квітні 
Назаровича 
но, але за 
доказів 
ності його через 
звільнили 
гляд поліції.

Залишивши 
Боженко в 
переїжджає 
не припиняє 
діяльності, бере активну участь 
у профспілковій роботі, всту
пає до лав більшовицької пар
тії, його обирають членом

са- 
інтернаціо- 
робітників

1904 
було

відсутністю прямих 
революційної діяль- 

дєякий час 
під особливий на-

року Василя 
заарештова.

Одєсу, В. Н. 
квітні 1905 року 

до м. Києва, де 
революційної

Київської Ради робітничих де
путатів.

У чорну 
Тимчасового ........
женко за завданням партії 
формує бойові загони черво- 
ногвардійців і веде їх проти 
військ Центральної ради.

В складі 1-ї дивізії Кро- 
пив’янського, очолюючи Та-« 
ращанський полк, поряд з Бо- 
гунським полком М. О. Щор
са, виступив В. Н. Боженко в 
листопад; 1918 року в леген
дарний похід за визволення 
України від німецьких окупан
тів та буржуазно-націоналіс
тичних гайдамацьких банд від 
Брянської області до західних 
кордонів України. В цей час 
це був уже зрілий революціо
нер, енергійний, сміливий 
командир.

Бої з німцями під Клинцями 
й Гомелем, з гайдамаками під 
Седневом і Черніговом, опе
рації проти петлюрівців під 
Києвом, Вінницею, Жмерин
кою, Коростинем викували з 
Боженка видатного народного 
полководця. В найтяжчі хвили
ни залізна витримка та впев-

годину правління 
уряду В. Н. Бо-

НЕ
БУЛО

І знову в Миколаєві тривав тради
ційний мотокрос, присвячений дню ви
зволення міста від німецько-фашист
ських загарбників. В змаганнях взяли 
участь спортсмени шести областей 
України та Молдавії.

Якщо в минулому році команда кі
ровоградських кросменів поступилась 
першістю господарям траси, то в ни
нішньому сезоні нашим спортсменам 
lie було рівних. Не раз доводив свою 
перевагу в заїздах Євген Рибальчєнко. 
В класі машин 175 куб. сантиметрів 
серед юнаків він здобув переконливу 
перемогу вад всіма своїми суперни
ками. А другим був шістнадцятиріч
ний Олександр Флорецький. В цьо
му ж класі машин серед дорослих 
гонку виграв кіровоградський май- 
qcpai перту Валентин Бородай, Ълек- 
саїїдрівець Вячеслав Комлик (клас 
машин 350 куб. см) теж був першим.

Отже, кубок повернувся до Кірово
града.

А. СТЕЦЕНКО.

Студентн факультету фізвнховгіїня Кіроної радського педінституту 
ім. О. С. Пушкіна Олексій Яцунок та Володимир Буть минулого року ус
пішно виступали па стайєрських дистанціях, а н марафонському бігу 
виконали норматив кандидата у майстри спорту. Легкоатлети поставили 
собі за мсту добре підготуватися "до V республіканської Спартакіади і 
тараз напружено тренуються. Вони щодня при будь-якій погоді пробі
гають 50 — 55 кілометрів.

Готуватись до наступних стартів молодим легкоатлетам допомагає 
досвідчений тренер із Світловодська майстер спорту СРСР Григорій 
Манойлов.

На фото ліворуч: О. ЯЦУНОК та В. БУТЬ па тренуванні. Внизу — 
Г. МАНОЙЛОВ дає поради легкоатлетам. 4

Фото Ю. ЛІ ВАШ НИКОВА.

м, Кіровоград, вуя. Луиачарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 

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

БК 00103. Індекс 61197.

нена команда Боженка повер
тали бійцям спокій і віру в 
свої сили.

В лютому 1919 року у звіль
неному від петлюрівців Києві 
одержали таращанці і богунці 
радісну звістку про вручення

їм почесних Червоних прапо
рів, а їхнім командирам 
Щорсу і Боженку — почесної 
золотої зброї.

І знову на КОНІ батько Бо
женко, знову рветься туди, де 
кличе, стогне поневолена 
земля. Та чорна рука смерті 
вибила його із сідла. Під грім 
салютів, під плач всієї трудо
вої України поховали бойові 
побратими безстрашного вої
на в місті Житомирі на Пуш- 
кінському бульварі.

Чим далі відходить від нас 
той грізний час, коли жив і 
боровся славний син револю
ції Василь Назарович Божен
ко, тим більш величнішими 
постають перед нами його 
безсмертні подвиги. Ніколи 
не заросте стежка до музею 
В. Н. Боженка у його рідному 
селі Бережинці. У мальовничо
му сквері височить пам ятник 
В. Н. Боженку, який з висоти 
п’єдесталу дивиться на своє 
рідне, оновлене до невпізнан- 
ня село.

А. МЕРЖІЄВСЬКА, 
зав. бюро пропаганди облас
ної організації Українського 
товариства по охороні па
м’ятників історії та культури-
На фото: пам’ятник В, Н. Божсн 

ку в с. Бережинці.
Фото Л. ПАПЧЕИКА.

(Закінчення. Початок 
в газеті № 34).

«ЛОКОМОТИВ» (ДОНЕЦЬК). 
Протягом 1957—1970 років виступав 
у класі «Б»; Найвище досягнення 
пов’язане з 1970 р. — 3 місце. Фун
дамент цієї перемоги було закладе
но ще влітку 1969 р., коли разом із 
тренером заслуженим майстром спор
ту В. Сапроновнм прийшло багато 
молодих місцевих гравців. Особливо 
вдало зіграв тзрік напад — 66 
м’ячів. Нині ж у рік добюту у класі 
«А» команда переживає певні труд
нощі — декілька гравців запрошено 
до СКА (Р). «Шахтаря» (Д), «Зо
рі». СКА (К).

• ДИНАМО» (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ).
Команда пройшла шлях від аут- 

сандсра-дебютанта до 
команди класу «Б», а у 1969 р. 
в.гь виступала у класі 
місце в підгрупі. Торік — 4 місце в 
класі «Б». Пам’ятаючи про невда
лий дебют у 1969 р., нині місцеві 
організації, пішли на значне онов
лення. Новий старший, тренер — 
майстер спорту А. Караказов. З то
рішнього складу залишилось 7 грав
ців.

«ВЕРХОВИНА» (УЖГОРОД). Про 
великий внесок закарпатської шко
ли у розвиток футбола в республі
ці відомо всім. Вихованці команди 
і рають у багатьох клубах Вищої 
та Першої ліг. Можливо, через те, 
що кожного року з «Верховини» 
вибувають кращі гравці, вона досі 
навіть не претендувала на пере
хід до класу «А». Торік посіла 7 
місце. Нині ж цей дебютант по пра
ву вважається грізним суперником. 
Тренує команду засл. майстер спор
ту В. Турянчик. До складу, крім 
кращих іранців 
включено сімох 
(Мукачсно), що 
цс в класі «Б», 
майстри спорту _ . .....................
йфер, гравці збірних УРСР.

«ТОРПЕДО» (ЛУЦЬК). Колектив 
протягом довгого часу був «штат
ним» аутсайдером класу «Б» (наз
ву мав «Волинь»). Торік, з прихо
дом старшого тренера Ю. Аванс- 
сова, посів 8 місце. Проте керів
ництво посилило команду за раху
нок запрошених з інших команд 
таких, як воротар Ніколаєв («Крив
бас»), захисники — Лемещспко 
(«Динамо» Хм.). Кокольник («Кар
пати» Мук.) та інші.

«ГОРИНЬ» (РОВНО). 
очолює нині місцевий 
Н. Сільвай. Вона торік посіла 9 міс-

це в класі «Б» і взагалі найчастіше 
мала місця саме в середині турнір
ної таблиці. Нині, перед дебютом у 
класі «А» до команди прийшло 12 
новачків — з «Молдови», «Локомо
тиву», «Калуги».

«ДНІПРО» (ЧЕРКАСИ). За 1958- 
1970 рр. клуб неодноразово посідав 
провідні місця у класі «Б», проте 
в останні два сезони грав не блис
куче. Торік — 15 місце. До дебюту 
в класі «А» черкащан готує майстер 
спорту Т. Попович, у минулому 
гравець «Динамо» (К). Поповнення: 
Севастьянов («Локомотив» Він.), 
Виноградов (СКА К.), Єрмакои 
(знайоміиї по виступах за «Зірку»).

«АВАНГАРД» (Севастополь). Вза
галі. новий колектив. До 1971 р. 
спортивну честь Севастополя у зма
ганнях класу «Б» захищали СКЧФ, 
«Чайка». СКЧФ навіть у 1968 р. 
грав у класі «А». Торік моряки по
сіли 23 місце у класі «Б». Що мож
на сказати про новачка? Старший 
тренер — майстер спорту І. Федосов, 
відомий колись гравець «Шахтаря» 
(Д). У складі гравці з Севастопо
ля, Чернігова, Сум, Житомира, 
Хмельницького. Є досить відомі — 
Белкін, Кошсвий, Паховський, Со
пільник.

Решта команд зони торік виступа
ла разом із «Зіркою». Серед них на 
особливу увагу заслуговують де
кілька. 4

«ТАВРІЯ» торік дуже вдало ви
ступила, посівши 2 місце. Склад 
зберігся, тренери ті ж, з «Шахта
ря» (Д). повернувся центрфорвард 
Черемісін.

«АВТОМОБІЛІСТ» (ЖИТОМИР) 
—З місце торік. Новий старший тре
нер — майстер спорту М. Сосюра 
(буде другим тренером). Кілька 
гравців вцбуло.

«СПАРТАК» (ІВАНО-ФРАН
КІВСЬК). Торішній дебют виявився 
вдалим — 4 місце. У 1971 р. — повни 
старший тренер засл, майстер спор
ту М. Аіиха.тіна. Склад майже не 
змінився. З «Динамо» (К). повер
нувся результативний форвард Чо
вен.

«СУДНОБУДІВНИК» (МИКОЛА
ЇВ). Торік — 5 місце. Великі зміни,

склад 
вий ----. . -
спорту В. Веретенніков, 
гравець. О, . .
(«Автомобіліст»), Москаленко («Чор
номорець»), Лупал («Карпати» 
Львів) і Інші,

«МЕТАЛУРГ» (ЖДАНОВ, торік 
«Азовець»)—6 місце. У 1970 р. 
найвище досягнення команди. То
му і змін небагато.

«БУКОВИНА» (ЧЕРНІВЦІ) — 8 
місце у 1970 р. Команда зберегла 
торішній склад. Найбільш вдало 
грає середня ланка — Диковець, 
Поляков, Пинзар, Павленко.

«ШАХТАР» (КАДІЇВКА). Торік— 
9 місце. У 1971 р. її очолює майстер 
спорту О. Базилсвнч . Прийшли 
Шкляр, Лнтвинов з «Зорі», Турпак 
— з «Десни».

«ЛОКОМОТИВ» (ХЕРСОН). Тра
диційне місце в середині таблиці 
(торік — 10), мабуть, не задоволь
няє. До команди прийшов новий 
старший тренер Д. СМИРНОВ, від-<| 
будись зміни у складі, проте кістяк 
зберігся.

«ШАХТАР» (ГОРЛІВКА). Торік- 
дебютант, 12 місце. Піші з команди 
пішло кілька гравців, на зміну 
прийшла молодь.

«БУДІВЕЛЬНИК» (ПОЛТАВА) - 
13 місце. Ще торік його очолив засл. 
ірснер УРСР, засл. майстер спорту 
10. Войнов. 8 новачків прийшло 
нині.

СКА (ЛЬВІВ). Новий старший 
тренер — М. Рибак, колись грав у 
СКА. Є молоді новачки, з «Карпат» 
(Ліук.) перейшов воротар Сивак (ко
лись грав у юнацькій збірній краї
ни, чемпіон Європи).

* * *
Отже, сезон починається.
Післязавтра футболісти «Зір

ки» їдуть до Полтави, де зу
стрінуться з «Будівельником». 
Побажаємо їм щасливих стар
тів і успішного фінішу в новому 
футбольному сезоні!

СТАРТИ

СТУДЕНТИ

ПОГОДА
Сьогодні на Те

риторії області та 
міста передбачає
ться мій липа 
хмарність, без опа
дів. Температура 
повітря 4 — 6 гра
дусів тепла.

Почались перші старти VI облас
ної спартакіади ДСТ «Буревісник», 
З восьми видів спорту змагатиму
ться кіровоградські спортсмени — 
баскетбол, волейбол, легка атлети
ка, настільний теніс, шахмати, шаш
ки, футбол, легкоатлетичний крос.

Спартакіада мас комплексний за
лік І проводиться по двох групах, 
перша — курсові команди факульте
ту фізвнховаиня педінституту, дру
га — команди факультетів педінсти
туту та інституту сільськогоснодар-

ського машинобудування. Закінчи
лись поєдинки тенісистів, шахістів 
та шашкістів. В першій групі пере
можцями серед шахістів і тенісне- 
т в стали четвертокурсники, в дру
гій команда інституту сільсько- 
/?,?“°д?рського машинобудування, 
(шахи) та представники фізико-ма- 
тематичного факультету педінстнту- 
, Уї.пп,Т>р” р шашкістів найсильніші 
ту^ІСМ металург1ЙІ,0Г0 факульте- 

__  М. БІЛИЙ-

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 

,„г;укотл. З КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Для дітей. «Дядя Стьопа та 
інші». (М). 10.00 — На XXIV
з’їзді КПРС. (М). 10.30 - Му
зичний турнір міст. (Харків —

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по. пресі, м. Кіровоград, вул. Глінни, 2.

Новосибірськ). П.зо __ Тече- 
Ф’1\ьм- ™<Ч""0Г0 пам неба». 
(М). 12,00 — Наша афіша (К) 
12.05 - Мультфільм «Розповіді 
старого моряка». (К). 12.25 — 
На головних напрямках п’яти
річки. (К). 12.40 - Концерт 
ІХеРсоп). 13 15 Делегаті 
XXIV з’їзду КІІРС. (М) 13 30 

Тім із”®р,’ЛІаііах п’ятирічки». 
і4Ктп И-т? “ *По,,)укі>- (М).
.14 ао — Кольорове телебачення 
«у світі тварин». (ЛІ) і«. •>« _ 
Художній фільм «Служилі, лпа 
товариші». (М). 17.00 _ Кол?о" 
^иС(М)Л1Г7^С,,,,Ік. «ультфіль-

'■ 7 ,>0 ~ Кольорове те
лебачення. Чемпіонат світу , 
ХОМЄЯ 3 шайбою. ЧССР - 
ляидія. (Швейцарія), ід Я

чеіпкіИ,С,пС кольорове тслебач
[»я. «Народні таланти». Коп^ 

з'їзді ісп'ог 2О ,!5 ~ На ХХ,Х 
, <прС. Програма «Час»^ 
бачеінія°Оць~ Кольорово теле-’^ '' 
°«'Чіня. Чемпіонат .світу з х<и- 
Юя ниа^ою- СРСР - Шве« 
>!ИНН.((Й5ЙЦаР,Я>’ 2?,3° ~ И<”
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