
" Рапорти Червоної суботи
НОВОУКРАЇНКА:РАНОК ЗУСТРІЛИ В ПОЛІ
Перші промені сонця польовий стан 

тракторної бригади зустрів бадьорою піс
нею тракторних моторів. Всі механізато
ри — на своїх місцях. Ще вчора одержа
ли наряди, розподілили ділгціки роботи, 
домовились; обов’язково перевиконати 
змінні завдання. Бо ж сьогодні особли
вий день! День Всесоюзного комуністич
ного суботннка!

І ось вже трактори виїздять в поле. А 
перед обідом — перші рапорти. Серед 
трактористів кращі показники у комсо
мольця Валентина Жулинського. За пів- 
зміни він закультивував 21 гектар посіву 
цукрового буряка (при нормі 24) і пере-
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Заклики ЦК КПРС
До 1 ТРавня 1971 року

1. Хай живо 1 Травня — День міжна- 
І родної солідарності трудящих у боротьбі І проти імперіалізму, за мир, демократію 

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!

5. Комуністи! Будьте □ авангарді все
народної боротьби за втілення в життя 
рішень XXIV з’їзду КПРС, виступайте ак
тивними організаторами і вихователями 
мас! Показуйте приклад у праці і гро
мадському житті!

6. Трудящі Радянського Союзу! Всі си
ли на здійснення історичних рішень XXIV 
з’їзду КПРС, на успішне виконання зав
дань дев’ятого п’ятирічного плану! Впе
ред, до нових успіхів у комуністичному 
будівництві!

7. Слава великому радянському наро
дові, будівникові комунізму!

8. Хай живе героїчний робітничий клас 
— провідна сила в будівництві комуніз
му в СРСР!

9. Хай живе героїчне колгоспне селян- 
| ство — активний будівник комунізму!

10. Хай живе радянська народна інте
лігенція — активний будівник комуніс
тичного суспільства!

11. Хай живе союз робітничого класу і 
колгоспного селянства! Хай міцніс непо
рушна ідейно-політична єдність радян
ського суспільства!

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

13. Хай живе Комуністична партія Ра
дянського Союзу — бойовий авангард 
робітничого нласуг всіх трудящих, полі
тичний вождь і організатор радянського 
народу в боротьбі за комунізм!

14. Хай живе велика непорушна єд
ність партії і народу І

15. Хай живуть Ради депутатів трудя
щих — справді народні органи влади! 
Хай розвивається І міцніє соціалістична 
демократія, зростає активність трудящих 
в управлінні державою!

16. Трудящі Радянського Союзу! Бе
ріть активну участь у виборчій кампанії! 
Проведемо вибори до Верховних Рад 
союзних, автономних республік І місце
вих Рад депутатів трудящих під знаком 
мобілізації усіх сил на виконання рі
шень XXIV з’їзду КПРС!

Хай живе і міцніє випробуваний жит
тям блок комуністів і безпартійних!

17. Хай живуть радянські профспілки— 
школа управління і господарювання, 
шнола комунізму!

(Закінчення на 2-й стор.).

Від’їзд
делегації КПРС 
на X з’їзд БКП

17 квітня з Москви у Софію на запро
шення Центрального Комітету Болгар
ської комуністичної партії на X з їзд Бол
гарської комуністичної партії відбула де
легація Комуністичної партії Радянсько
го Союзу на чолі з Генеральним секрета
рем ЦК КПРС товаришем Л. І. Брежнє
вим.

До складу делегації входять: член По
литбюро ЦК КПРС, Голова Ради Мініст
рів Української PCP В. В. Щербицький, 
член ЦК КПРС, завідуючий відділом ЦК 
КПРС К. В. Русаков, кандидат у члени 
ЦК КПРС, перший секретар Новгород
ського обкому КПРС В. М. Базовський, 
член ЦК КПРС, посол СРСР в НРБ О. М. 
Пузанов.

На Київському вокзалі делегацію про
воджали товариші Г. І. Воронов, В. В. Гри- 
шин, А. П, Кириленко, О. М. Косигін, 
Ф. Д. Кулаков, К, Т. Мазуров, А. Я. Пель
ше, М. В. Підгорний, Д. С. Полянський, 
М. А. Суслов, О. М. Шелепін, Ю. В. Анд
ропов, П. Н. Демічев, Д. Ф. Устинов, 
І. В. Капітонов, К. Ф. Катушев, Б. М. По- 
номарьов, М. С. Соломенцев, члени ЦК 
КПРС Б. П, Бещев, А. А, Громико, Г. С. 
Павлов, К. У. Черненко, Г. Е. Цуканов, 
М. О. Щолоков, член Центральної реві
зійної комісії КПРС О. Б. Рахманін, відпо
відальні працівники ЦК КПРС,

Делегацію проводжали також посол 
НРБ в СРСР С. Гюров і дипломатичні 
співробітники болгарського посольства.

(ТАРС).

кминлксм у ПОХІД ЗА ЕКОНОМІЧНИЙ ВСЕОБУЧ, КОМСОМОЛІ#
СХВАЛЕНО РОБОТУ КОМІТЕТУ ЛКСМУ ЗАВОДУ «игоплм. *, ЕКОНОМІЧНОГО ВСЕОБУЧУ ! ТЕХН.КО-ЕКОН^М.ЧНОГОадАМ^

Дальшим розвиток науки і техніки, *“ РАМЕНУ СЕРЕД МОЛОДІ
впровадження їх досягнень у виробим- *

цтво, прискорення на цій основі темпів 
росту продуктивності праці нєааожливо 
досягнути без загального піднесення 
культурно-технічного рівня трудящих, їх 
творчої активності. Враховуючи це, комі
тет комсомолу ордена Трудового Черво
ного Прапора звводу «Червона зірка» 
дав пропозицію дирекції заводу провес- , / Протяп 
ТИ економічний всеобуч І техніно-еконо- у Іі.зд’з'тщ 
мічний екзамен серед молоді підприєм- і 
ства. Видано наказ директора, створено і 
затверджено ради, вироблено положен
ня та програму по проведенню економіч

ного всеобучу.
П цехових комсомольських організаціях роз

гориться рух молоді за оволодіння еконоц<чнн-

ми знаннями і їх практичне застосування я 
боротьбі за підвшцепіія продуктивності праці, 
економічної ефективності виробництва, за еко
номію І бережливість, за прискоренім) науково- 
технічного прогресу, виконанії» Директив XXIV 
з’їзду КПРС.

Комітет комсомолу, цехові комсомольські ор
ганізації вбачають своє завдання н тому, щоб 
навчанням була охоплена всп молодь І в першу 
чергу та, яка немає достатніх прантччнпя нави
чок І теоретичної підготовки.

■ Протягом квітня — грудня 1971 року різними 
..... — і навчання передбачається охопити но- 

тнсяіі юнаніп та дівчат. Цс дасть змогу 
молодим робітникам брати конкретні, економіч
но обгрунтовані соціалістичні зобоп’язапни. які 
націлюватимуть їх на постійне підвищення по
казників своєї праці, уміло застосовувати на
буті економічні знання в практичній діяльності. 

Після проведення економічного всеобучу се
ред цехових комсомольських організацій бу
дуть підбиті підсумки змагання, визначені пс-

реможц). Кожному молодому робітнику, який 
успішно здасть екзамен, буде вручено посвід
чення.

Надаючи особливого значення питан
ням поліпшення економічного навчання 
молоді, підвищенню кваліфікації моло
дих робітників, вихованню гідної зміни 
робітничого класу, бюро обкому ЛКСМУ 
схвалило ініціативу червонозоріеців і зо
бов'язало міськкоми, райкоми комсомо
лу забезпечити активну участь комсо
мольських організацій підприємств, бу
дов та транспорту в проведенні еконо
мічного всеобучу та підвищенні кваліфі
кації молодих робітників безпосередньо 
на виробництві.

В постанові підкреслюється, ецо комі
тети комсомолу спільно з відповідними 
господарськими і профспілковими орга-

нами повинні вивчити стан економічного, 
професійного навчання молоді на вироб
ництві, сприяти створенню учбових ком
бінатів, цехів, дільниць, кабінетів, лабо
раторій на ножному підприємстві, активно 
виступати проти недоліків, які мають 
місце, домагатися їх усунення, брати ак
тивну участь в підборі викладачів, май
стрів та інструкторів з числа висококва* 
ліфікованих, передових робітників та спе
ціалістів, прагнути, щоб навчання прово
дилося в повному об'ємі згідно учбових 
планів.

Комітети комсомолу повинні поліпши
ти виховну роботу з молоддю, яка впер
ше прийшла на виробництво. В період 
масового прийому молоді на роботу 
створити громадські консультативні пунк
ти для надання допомоги у виборі про
фесії, залучаючи до цієї роботи передо
виків виробництва, ветеранів праці.

і
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Заклики ЦК КПРС
—„ молодий КОМУНАР“ 20 квітня 1971 року.

(Закінчення. Початок на 1-й crop.) 

віт!мйХаЙ И<И°Є Ленінсь»<ий комсомол - 
гппгії "0М,ЧНИК 1 РезеР3 Комуністичної 
парти, передовий загін молодих будів
ників комунізму! Я

19. Комсомольці, юнаки і дівчата! 
наполегливо оволодівайте марксистсько- 
ленінською теорією, висотами науки, тех
ніки і культури! Будьте в перших рядах 
vv?w,B.~3a успішне виконання рішень 
ХХІУ з’їзду КПРС!

20. Хай живуть радянські жінки — ак
тивні будівники комуністичного суспіль
ства! '

21. Радянські воїни! Добивайтесь нових 
успіхів у бойовій і політичній підготовці 
будьте пильні і завжди готові відбити 
будь-яку агресію!

Хай живуть героїчні Збройні Сили Ра
дянського Союзу!

22. Трудящі Радянського Союзу! Успіх 
виконання головного завдання п'ятиріч, 
кн — значного підвищення добробуту 
народу на основі могутнього піднесення 
соціалістичної економіки — в нашій са
мовідданій праці! Щирше розгортайте 
соціалістичне змагання за здійснення но
вого п’ятирічного плану!

Слава передовикам і новаторам вироб
ництва!

23. Працівники промисловості! Боріться 
за втілення в життя рішень XXIV з’їзду 
КПРС по дальшому розвитку і зміцненню 
індустріальної могутності країни! На
полегливо підвищуйте технічний рівень І 
ефективність суспільного виробництва!

24. Працівники промисловості! Збіль
шуйте випуск і оновлюйте асортимент 
товарів народного споживання, поліп
шуйте якість і знижуйте їх собівартість! 
Повніше враховуйте запити радянських 
людей!

25. Працівники будівництва! Боріться пантам!* 
за успішне здійснення поставлених XXIV 
з'їздом КПРС завдань у галузі капіталь
ного будівництва! Підвищуйте якість і 
знижуйте вартість будівельних робіт,“ 
прискорюйте введення в дію нових ви
робничих потужностей, житлових будин
ків та об’єктів культурно-побутового при
значення!

26. Працівники транспорту і зв'язку! 
Вдосконалюйте і оснащуйте транспорт 
і зв'язок сучасними технічними засоба
ми! Повніше задовольняйте потреби на
родного господарства в перевозках! На
полегливо поліпшуйте обслуговування 
населення!

27. Трудівники села! Наполегливо бо
рітеся за успішне виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС по дальшому розвитку всіх 
галузей сільського господарства!

28. Працівники промисловості і сіль
ського господарства! Зміцнюйте мате
ріально-технічну базу колгоспів і радгос
пів! Активніше втілюйте з життя програ
му інтенсифікації виробництва — елек- мократію, національну незалежність і 
трмфікації і комплексної механізації зем- ’ соціалізм!
неробства і тваринництва, хімізації і ме- " w-w --------•— ----------------- !—
піорації земель!

29. Колгоспники, робітники радгоспів, 
спеціалісти сільського господарства! 
Збільшуйте виробництво зерна, м’яса, 
молока, бавовни, цукрових буряків, кар
топлі та інших сільськогосподарських 
продуктів, поліпшуйте їх якість, знижуй
те собівартість!

30. Трудівники сільського господар- періалістичній боротьбі, оплот миру і со- 
ства! Раціонально використовуйте кожен 
гектар сільськогосподарських угідь, під
вищуйте продуктивність техніки, доби
вайтесь високої якості весняно-польових 
робіт!

/Рапорти Червоної суботи z=

31. Працівники торгівлі, громадського 
харчування і комунально-побутового гос
подарства! Підвищуйте культуру обслу
говування радянських людей, повніше 
і краще задовольняйте їх запити!

32. Трудящі Радянського Союзу! Бо
ріться за комуністичне ставлення до пра
ці! Всіляко зміцнюйте дисципліну і орга
нізованість! Свято бережіть і примножуй
те суспільну власність!

33. Трудящі Радянського Союзу! Не
ухильно підвищуйте продуктивність пра
ці. Здійснюйте комплексну механізацію і 
автоматизацію виробництва! Оволодівай
те економічними і науково-технічними 
знаннями!

34. Працівники народного господар
ства! Боріться за виконання державних 
планів з найменшими трудовими і ма
теріальними затратами, неухильно додер
жуйте режиму економії, повніше вико
ристовуйте внутрігосподарські резерви!

35. Працівники народного господар
ства! Вдосконалюйте планування і управ
ління економікою! Підвищуйте культуру 
виробництва, ширше впроваджуйте нау
кову організацію праці, передовий до
свід, продуктивно використовуйте кожну 
хвилину робочого часу!

36. Радянські вчені, конструктори, ін
женери, техніки і раціоналізатори! Ак
тивно втілюйте в життя поставлені XXIV 
з’їздом КПРС завдання по прискоренню 
науково-технічного прогресу! Всіляко 
зміцнюйте зв’язок науки з виробни
цтвом! Швидше впроваджуйте в народне 
господарство найновіші досягнення нау
ки і техніки!

37. Слава радянським ученим, кон
структорам, інженерам, технікам і робіт
никам, які відкривають нові горизонти в 
освоєнні космічного простору!

„ Слава доблесним радянським космо-

38. Діячі літератури і мистецтва, пра
цівники культури! Високо несіть прапор 
партійності і- народності радянського 
мистецтва, віддавайте всі сили і здібнос
ті вихованню будівників комунізму!

39. Працівники освіти! Вдосконалюйте 
народну освіту і комуністичне виховання 
підростаючого покоління!

40. Працівники охорони здоров’я і фі
зичної культури! Поліпшуйте медичне 
обслуговування населення! Активно 
впроваджуйте фізичну культуру в пов
сякденне життя радянських людей!

- 41. Піонери і школярі! Палко любіть 
Радянську Батьківщину, добре вчіться, 
оволодівайте трудовими навичками! Го
туйтеся < стати активними борцями за 
справу Леніна, за комунізм!

42. Братерський привіт комуністичним і 
робітничим партіям — бойовому марк
систсько-ленінському авангардові робіт
ничого класу і всіх трудящих, стійким 
борцям проти імперіалізму, за мир, де-

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

44. Братерський привіт народам соціа
лістичних країн! Хай розвивається і міц
ніє світова соціалістична система — істо
ричне завоювання міжнародного робіт
ничого класу, вирішальна сила в антиім« 

ціального прогресу!
45. Трудящі соціалістичних країн! Бо

ріться за зміцнення дружби і єдності, за

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

дальший розвиток братерських 
відносин! Будьте пильними до А У 
"'пролетарського інтерна-

4 «’"тр^ЩІ .СІМ країн! Активніше бо- 
□іться проти агресивної ПОЛІТИКИ 1МПЄ- 
Гальму за М“Р- Демократію, „ац.ональ- 
НУ незалежність і соціалізм!

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

48 Палкий привіт народам, які скину
ли кайдани колоніального гніту, оорю- 
ться проти імперіалізму та неоколоніа
лізму, за зміцнення незалежності, за 
прогресивний шлях соціального роз
витку!

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

50. Хай міцніє і йде від перемоги до 
перемоги могутній союз революційних 
сил _ світової системи соціалізму, між
народного робітничого РУХУ» борців за 
національне і соціальне визвслення на
родів!

51. Братерський привіт знемагаючим у 
тюрмах і фашистських катівнях, мужнім 
борцям проти капіталістичного і коло
ніального рабства, за свободу народів, 
за соціалізмі

Свободу в’язням капіталу!
52. Братерський полум’яний привіт ге

роїчному в’єтнамському народові і його 
бойовому авангардові — Партії трудя
щих В’єтнаму, мужнім патріотам Лаосу І 
Камбоджі, безстрашним борцям проти 
агресії американського імперіалізму, за 
свободу і незалежність своїх країн!

53. Народи світу! Рішуче вимагайте від 
Сполучених Штатів Америки припинен
ня варварської війни в Індокитаї, повно
го і беззастережного виведення з Пів
денного В’єтнаму, Лаосу і Камбоджі всіх 
військ США та їхніх сателітів!

Руки геть від Індокитаю!
54. Народи світу! Зміцнюйте солідар

ність з справедливою боротьбою араб
ських народів! Вимагайте припинення 
агресії Ізраїлю на Близькому Сході, ви
ведення Ізраїльських військ з окупованих 
арабських територій!

55. Народи арабських країн! Зміцнюй
те єдність і згуртованість у боротьбі про
ти імперіалістичної агресії!

Хай живе і міцніє непорушна радян
сько-арабська дружба!

56. Народи європейських країн! Актив
ніше виступайте за перетворення Євро
пи в континент міцного миру і мирного 
співробітництва держав! Будьте пильни
ми до підступів сил реакції і реваншизму 
— ворогів розрядки міжнародної напру
женості!

57. Народи світу! Вимагайте заборони 
усіх видів ядерної, хімічної і бактеріоло
гічної зброї! Боріться за загальне і пов
не роззброєння, за зміцнення міжнарод
ної безпеки!

58. Хай живе ленінська зовнішня полі
тика Радянського Союзу — політика ми
ру і дружби народів, згуртування всіх 
сил, які борються проти імперіалізму, 
реакції і війни!

59. Хай живе і міцніє Союз Радянських 
Соціалістичних Республік — оплот миру 
і дружби народів!

60. Під прапором марксизму-ленінізму, 
під керівництвом Комуністичної партії— 
вперед по ленінському шляху до пере
моги комунізму!

РАНОК ЗУСТРІЛИ В ПОЛІ
(Закінчення).

вів свій агрегат на другу ділянку. Моло* 
дні! комуніст Леонід Дзюбенко йде пер
шим у змаганні шоферів. Водій вже пе
ревіз 8 тонн мінеральних добрив (план— 
9 тонн) до злітного майданчика, що аж 
на території сусіднього колгоспу імені к 
Фрунзе.

Завзято працювали І інші хлопці. Бо 
до обіду майже всі 40 топи для піджив
лення озимих були доставлені до літака.

Цього ж дня зробили перший пробний 
виїзд до лану, підготовленого під кача
нисту. Це трактористи Валентин Красни
ков та Володимир Левнцький вправно . 
відрегулювали кукурудзяні сівалки і ви
вели свої трактори в загінки.

Десь о пів на четверту зустрівся з 
секретарем комсомольської організації 
колгоспу Леонідом Дулею та головою 
колгоспу Андрієм Івановичем Бондарен
ком. Вони перевіряли якість підживлен- ’ 
пя озимих. Запитав як працюють сьогод
ні молоді хлібороби?

— Змінні норми вже виконали всі. Та : 
робочих місць не залишають. Дадуть 
по півтори! — такою була відповідь-

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара». 

Колгосп імені Карла Маркса 
Новоукраїнського р а нону.

На фото; тракторист Валентин ЖУЛИН«.ськии.
Фото автора,

=■ ЗНАМ’ЯНКА?

ОЛЕКСАНДРІВНА:

НАДПЛАНОВА ПРОДУКЦІЯ
Персд тим, як вийти на 

тракторі в поле, Петро 
Гниляк, ланковий ком
сомольсько • молодіжної 
механізованої . ланки з 
колгоспу імені Леніна, 
сказав своїм хлопцям: 
, — Підготуємо за день 
Сорок гектарів площі під 
посів ярових.

Молоді механізатори 
району в день Всесоюзно
го суботника працювали 
на робочих місцях. Так 
само і тваринники, і ро
бітники 2-го імені Пет- 
ровського цукрокомбіїїа« 
ту. Колектив Цибулів- 
ського лісотариого заво
ду ознаменував 17 квіт*

ня перевиконанням ден
них завдань, а робітники 
бондарного цеху, де най
більше працює молоді, 
дали державі на чотирис
та карбованців виробів 
більше, ніж передбача
лось планом.

На суботпнк вийшли 
школярі, Бонн садили

дерева, прибирали тери
торію населених пунк
тів. Було оздоровлено 
паркові насадження нав-
коло тваринницьких міс
течок та у центрі сіл. А 
ще школярі зібрали 
близько вісімдесяти тонн 
металобрухту* ■

М ІЛЬЧЕНКО, 
зав. оргвідділом 
Олександрійського 

РК ЛКСМУ.

Школярі м. Кіровограда на суботиику. Фото в. КОВПАКА*

НЕЗРИМО ПРИСУТНІ
Ще тільки світало, як на 

станції Знам'янка дав сигнал 
відправки електровоз. Велико
ваговий поїзд у рейс на П'яти- 
хатки повели молодий маши
ніст Валерій Олефіров і його 
помічник Анатолій Цурський.

Уявіть собі незвичайну сце
ну... Біля локомотива стояло 
троє. Однії, середніх літ, худор
лявий, у будьопівці, у робітни
чій куртці і обмотках, двоє — 
молоді люди у форменому ОДЯч 
зі сьогоднішніх залізничників.

— Я прийшов по вас я мину
лого, від робітників депо Москч 
ва - Сортувальна, які п’ятде
сят два роки тому оголосили 
перший комуністичний субот- 
пик. Чим продовжуєте ви, заліз« 
пичіиікн сімдесят першого, наш 
почин?

Доповідаю. Великоваго
вий состав у день Всесоюзного 
суботника ведемо на зекономле
ній електроенергії.

Такої зустрічі, звичайно, по 
було. І ніхто не бачив у цей 
день посланця дев’яти а дцятфго

року. Проте він був незримо 
присутній на суботнику, дух йо* 
го незламний кликав на трудо
вий подвиг святково збуджених 
людей.

Приміщення цеху заповнили 
звуки маршу. Люди у спецівках 
стали за робочі місця. На мі
тингу, що відбувся вранці, за
лізничники вирішили виконати 
денне завдання па 104 процен
ти. А відремонтували чотири 
електровози замість трьох! 

г День заплановано завчасно. 
Комсомольсько-молодіжна змі
на № 3, робі гники з першої £ 
четвертої змін копають тран
шею, прокладають кабель, зав
дяки якому здійсниться радіо
зв’язок з усіма дільницями. По
руч йде будівництво нової 
їдальні. А на подвір’ї, на заліз
ничних коліях, що ведуть в де
по — робітники з давнім надій
ним інструментом — мітлою і 
лопатою. Територія депо набу
ває весняного вигляду.

О, РИТИНЧУК.



1971 року
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ЪШЩИН КОМУНАР“

На трьох змінах виготовле
но 210 сівалок, зібрано 212 
ігоі'іі металолому, комсомольці 
іг-Жлодь здали продукції на 
суму близько 40 тисяч’ карбо
ванців.

(Із рапорту колективу заводу 
^Червона зірка» про роботу на ко
муністичному суботнику 17 квітня),
Г

Зсмор*' "■*
Рапорти Червоної суботи
X

ПРИИМАИ, БАТЬКІВЩИНО,
УДАРНІ ЗМІНИ!КІРОВОГРАД:

Урочисті марші оркестрів 
відчинили настіж зорота най
старішого підприємства Кіро- 
воградщини. В пурпурі знамен 
і лозунгів, з піснею радості 
новому трудовому ДНЮ прий- 
цюв цей ранок з цехи і на 
дільниці. Завод «Черзона зір
ка» гостинно зустрічав учасни
ків першого комуністичного 
суботника нової п’ятирічки.

Робоча зміна для наймолод
ших червонозорівців почалася 
в дорозі. Разом з працівника
ми енергоцеху 50 студентів- 
практикантів Кіровоградського 
технікуму сільськогосподар
ського машинобудування виїха
ли в підшефний колгосп імені

Крупської Кіровоградського 
району на спорудження зрошу
вальної системи.

З останніми звуками 
то гудка відкрились 
суботника. 1 відтоді

.. — ---------- » ». V ,■
ГО ЙШЛИ Від усіх

і заводсько- 
двері штабу 

. . - —ця простопа
кімната стала серцем, артерії яко
го йшли Від усіх цехів. ДІЛЬНИЦЬ, 
бригад, ліній і просто вулиць. На
чальник штабу — заступник ди
ректора по виробництву А Ф Ши
ло ледве встигав приймати теле
фонограми, давати розпорядження, 
приймати відвідувачів. Ось одне з 
перших повідомлень: «За першу го- 
Жг-Р»б0.ТИг.делегат XXIV з’їзду 
і\ііі с в. І, Гетьманець разом з на- 
парником заформував 80 опок при нормі 60».

1 ніби луною цей успіх відгук- 
п механоскладальному цеху 

Аі 4. Тут на 11 годину молоді кому
ністи Володимир Жупаненко і Пет
ро Воробйос на складанні секцій 
сівалки «2СТСН-6» виконали змін* 
“у„"орму- їх топаР»ші — комсо
мольці Володимир Карнаух та Во
лодимир Зубков зц цей же час

склали 110 секцій при завданні 
120.

А неподалік лунає закличний пе
редзвін ковальсько-пресового цеху. 
Тут сьогодні трудиться комсомоль
сько-молодіжна бригада різників —• 
ініціатор соціалістичного змагання 
на честь XXIV з'їзду партії. Ко
ротке інтерв’ю дає заступник брига
дира Леонід Савченко:

Нас п’ятеро на суботнику. Слава 
Цуркап у відпустці. Значить: його 
норма — на всіх. До кінця зміни 
кожен з нас дасть продукції на 200 
процентів.

І переконують блискавичні рухи 
Петра Грузенка. Віктора Козирьо- 
ва, Євгена Єлісєєва, Леоніда Вх- 
щенка. На якусь мить враження 
такс, ніби верстати ось-ось попро
сять відпочинку. Ллє невтомні руки 
управляють ними — і машини ско
ряються їм.

Без «перекурів» пройшла 
перша зміна у комсомольсько- 
молодіжній бригаді форму
вальників ливарного цеху коз- 
кого чавуну. Як заявив член

бригади комсомолець Віктор 
Чучуменко, хлопці поставили 
на суботнику високе завдання 
перед собою. До двох годин 
дня виготовити по 350 штук 
форм на кожного при нормі 
300. Закрити наряд 
бригадира Григорія Дудника —- 
теж у їх планах.

Від цеху до цеху 
вий запал наростає 
виробничий темп, 
ються рекорди, які 
рекриваються новими.

Наближається кінець першої 
зміни. У штабі суботника від
бивають підсумки. Останні 
уточнення — і стають відомі 
результати Червоної суботи. 
Вони радують, бо перевершили 
усі сподізання. З конвейєрів 
зійшло 99 сіеалок в рахунок 
державного завдання. На скла
ди «Укрвторчормету» відванта
жено 212 тонн металолому.

О пів на третю біля заводо
управління відбувся мітинг. До 
бюста В. І. Леніна лягають жи
ві квіти. Над голозами завод
чан гордо пливуть трудові ра-

свого

йде трудо- 
щогодини 

Встановлю- 
тут же ne-

пор™ цехів. МІТИНГ відкриє 
секретар парткому • ■
виченко. Він повідомив про ве* 
лйкі успіхи машинобуд 
на суботнику. Гучними оплес^
нами вітали усі звістку Р Р 
корд дня. Його встановила мо 
„ода робітниця механоскла
дального цеху № 2 депутат 
Веоховної Ради УРСР Лю^м 
ла Чернега. її недовиробіток 
за зміну - 358 процентів.

Від імені комсомольців за
воду наладчик токарних зер- 
статів-автоматіз Микола к 
ченко заявив:

— Приймай, 
наш подарунок!

Батьківщино, 
! В ньому наша паш 11ч/л‘-'г** і • • — . »

клятва вірності заповітам Іллі
ча.

Передаючи трудову естафету 
другій і третій зміні, делегат 
XXIV з'їзду КПРС В. І. Геть
манець закликав червонозорів
ців:

— Дазайте трудитись тал 
щодня!

о. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого кому* 
нара»>

Т

НА ДОПОМОГУ КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ПРОПАГАНДИСТУ ОЛЕКСАНДРІЯ:
На вивчення цієї теми з почат

ковій і середній ланках комсо
мольської політосвіти відводиться 
чотири години (2 години — роз
повідь та 2 години — бесіда). За
няття пропонується провести за 
таким планом:

1. Головні підсумки восьмої п’я
тирічки і завдання економічної по
літики партії.

2. Зростання добробуту народу 
найвища мета економічної по

літики КПРС.
3. Основні шляхи і резерви під

вищення ефективності суспільного 
виробництва.

4. Шляхи вдосконалення управ
ління економікою.

Приступаючи до вивчення пер
шого питання, слід наголосити, що 
найважливішим підсумком восьмої 
п’ятирічки є успішне розв'язання

зосередити більше сил і коштів на 
вирішення завдань, що безпосе
редньо зв язані з підвищенням 
добробуту радянських людей. Ви
ходячи з цього, XXIV з'їзд КПРС 
визначив головним завданням но
вої п’ятирічки значне піднесення 
матеріального і культурного рівня 
життя народу.

Для втілення в життя головного зав
дання передбачені високі темпи зро
стання суспільного виробництва. Націо
нальний доход країни буде збільшено 
на 37—40 процентів. Виробництво про
мислової продукції збільшиться на 42—< 
46 процентів; середньорічне виробницт
во сільськогосподарської продукції —* 
на 20—22 проценти, на ЗО процентів під
вищаться за п’ятиріччя реальні прнбут*_ 
ки в розрахунку на душу населення. 
О ИВЧЕННЯ другого питання те

ми слід розпочати з аналізу 
головної теми соціалізму — най
повнішого задоволення зростаю
чих матеріальних і культурних по-

Т) ИВЧЕННЯ четвертого питання 
доцільно розпочати з роз

криття змісту господарської ре
форми, яка є дальшим розвитком 
ленінських принципів соціалістич
ного господарювання, являє со
бою процес вдосконалення управ
ління господарством з метою мак
симального використання соціа-* 
містичного способу виробництва. 
Поліпшення управління — важли
ва складова частина всієї діяльнос
ті партії по керівництву економі
кою. Слухачі повинні засвоїти ос
новні принципи управління соціа
лістичною економікою — демо
кратичний централізм, єдинона
чальність, відповідальність, єд
ність політичного і господарського 
керівництва. Ці ленінські принци
пи знайшли підтвердження та 

дальший розвиток у практичній ді-

в ■

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПАРТІЇ
МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ПО ВИВЧЕННЮ МАТЕРІАЛІВ

V. 1 XXIV З’ЇЗДУ КПРС.ж . . .і політичних і соціально-економіч
них завдань, що були накреслені 
партією на XXIII з’їзді. У політич- 

! йому питанні відбулось дальше
■ зміцнення соціалістичного ладу,
І ідейно-політичної єдності суспіль-
I ства, згуртованості радянського
• народу навколо Комуністичної
’ партії, її. ленінського Центрально

го Комітету. У галузі економіки 
— істотно зросли масштаби, при
скорився розвиток і поліпшились 
якісні показники народного гос
подарства. У соціальній галузі —« 
підвищились матеріальний добро
бут і культурний рівень життя ра
дянського народу.

Розповідь про підсумки минулого
п’ятиріччя необхідно ілюструвати від
повідними показниками, особливо
узагальнюючими: про зростання сукуп
ного суспільного продукту, національ
ного доходу, продуктивності праці, про. 
(числового і сільськогосподарського ви- 

| робництва, реальних доходів населення 
д- тощо. Ці показники можна знайти у 

першому пункті другого розділу Звіт
ної доповіді Центрального Комітету, 
.і якою виступив Генеральний секретар 
ЦК КПРС тов. Брежнєв Л. 1. та у пер
шому розділі доповіді Голови Ради МІ 
ністріз СРСР тов. Косигіна О. М. «Ди
рективи XXIV з’їзду КПРС по п’яти
річному плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1971—1975 РР»-

Тут доцільно також привести дані 
про розвиток народного господарстві 
УРСР, Кіровоградської області, а та
кож свого району, підприємства, кол
госпу в 1966—1970 роках. Для унаоч
нення розповіді бажано виготовити до 
заняття кілька таблиць, діаграм, взяв
ши за зразок таблиці з «Экономичес
кой газеты» № 15 за ц. р. Під час роз
повіді про головні підсумки восьмої 
п’ятирічки варто продемонструвати діа
фільм № 12 із серії «Фотоекран. По 
Радянському Союзу, 1970 р.».

У першому ж питанні слід про* 
аналізувати особливості сучасно
го стану економічного розвитку 
країни і завдання дев'ятого п яти- 
річного плану. Найважливіша 
особливість —- це гігантські масш
таби нашої економіки, яка зараз 
за день виробляє у 10 разів біль
ше суспільного продукту, ніж ви
роблялось на кінець ЗО-х років. 
Значно зросли наші можливості

И ТЕМА.
треб народу. Виходячи з цієї ме
ти, XXIV з’їзд нашої партії розро
бив величну програму підвищення 
рівня життя народу. Ця програма 
передбачає насамперед дальше 
збільшення грошових доходів тру
дящих. За п’ятиріччя буде підви
щено середньомісячну грошову 
заробітну плату робітників і служ
бовців на 20—22 проценти, оплату 
праці колгоспників у громадсько
му господарстві колгоспів — на 
ЗО—35 процентів.

Поряд Із збільшенням доходів, одер
жуваних у вигляді оплати за кількістю 
і якістю праці, у новій п’ятирічці сер
йозного значення надається розширен
ню суспільних фондів споживання, 
призначених для задовлення потреб 
членів суспільства зверх заробітної 
плати.

ГІри розгляді цього питання тре
ба мати на увазі, що фундамен
том економічної могутності краї
ни, дальшого зростання добробу
ту народу була і залишається важ
ка індустрія.

На заключення другого питання слід 
зупинитись на висвітленні завдань роз
ширення виробництва промислових то
варів народного споживання, розвитку 
торгівлі та поліпшення побутового об
слуговування населення.

Висвітлюючи третє питання 
теми, необхідно детально про

аналізувати шляхи і резерви під
вищення ефективності суспільно
го виробництва. Увага слухачів 
повинна бути зосереджена на за
своєнні таких напрямків підви
щення ефективності виробництва“ 
а) використання досягнень науко
во-технічної революції та з єднан
ня науки з виробництвом; б) удо
сконалення структури і поліпшен
ня пропорції промислового ви
робництва; в) повніше викорис
тання виробничих фондів і капі
тальних вкладень. Пропагандист 
повинен підготувати дані про внут
рішні резерви виробництва на під
приємстві, в колгоспі, радгоспі, 
де проводиться заняття.

яльності Комуністичної партії. 
XXIV з’їзд КПРС надав особливо
го великого значення дедалі шир
шому залученню трудящих мас до 
управління виробництвом. Участь 
трудящих а управлінні здійсню
ється через Ради депутатів трудя
щих, первинні партійні організа
ції, профспілки. Особливе місце в 
господарському будівництві нале
жить Ленінському комсомолу, який 
об'єднує у своїх рядах 23 млн. 
юнаків і дівчат. Більше половини 
їх працює у різних галузях народ
ного господарства, здобувають 
навички управління виробницт
вом. Як ілюстративний матеріал 
пропагандист може використати 
окремі кадри з діафільму «Управ
ління соціалістичним виробницт
вом». Цей діафільм, як і інші, зга
дані в даній статті, мають усі біб
ліотеки міськкомів і райкомів 
партії.

Вивчення четвертого питання 
доцільно завершити обміном дум
ками серед слухачів про шляхи 
поліпшення планування роботи в 
цеху, бригаді, на фермі, відділку 
та удосконалення організаційної 
структури управління.

ЛІТЕРАТУРА:
ЛЕНІН В. І. Чергові завдання Ра

дянської влади. Твори, т. 27.
БРЕЖНЄВ Л. І. Звітна доповідь ЦК 

КПРС XXIV з’їздові Комуністичної 
партії Радянського Союзу. ЗО березня 
3971 р., розд. II. «Правда», Зі. III. 71 р.

КОСИГІН О. М. — Директиви XXIV 
з’їзду КПРС по п’ятирічному плану 
розвитку народного гослодарсіпа СРСР 
па 1971—1975 рр. Доповідь на XXIV 
з’їзді КПРС. «Правда», 7. IV. 71 р. ’• 

ШЕЛЕСТ П. К). Звіг ЦК КП Украї
ни XXIV з’їздопі Комуністичної партії 
України. 17 березня 1971 р. «Кірово
градська правда». 18. Пі. 71 р

Важливі завдання комуністів Кірово- 
градщини. З доповіді першого секре
таря обкому КП України М. М. КО- 
ВІІЛЬЧАКА на XVI обласній партій
ній конференції. «Кіровоградська прав
да», Зі. І. 1971 р.

Б. ДРАТВЕР, 
кандидат економічних наук, 
доцент Кіровоградського 
педінституту.

ПРИКЛАД
ОРГАНІЗОВАНОСТІ

Шахтарська Олександрія готувалася завчасно до Чер
воної суботи. В штабі по організації суботника, в комі
тетах комсомолу продумали в деталях, хто чим має зай
матися. 1 ранком 17 квітня молоді робі пінки та школярі, 
як і їх старші товариші-комуністи, дружно вийшли удар
но працювати — хто на робочих місцях, хто збирати ме
талолом, впорядковувати місто.

Один за одним надходять рапорти до штабу Із шахт, 
заводів, шкіл. На початку десятої ра.чку підбито перші 
результати: в суботнику беруть участь 23163 молодих ви
робничників та школярів, більше половини — це иеспіл- 
копа молодь. За день буде вироблено продукції в місті 
на 280—300 тисяч карбованців.

Мимоволі згадуються слова Володимира Ілліча Леніна: 
«Ми будемо працювати, щоб вкорінити п свідомість, V 
звичку, у повсякденний побут мас правило: «всі за од
ного і один за всіх», правило: «кожний по своїх здіб
ностях, кожному по його потребах», щоб вводити посту
пово, але неухильно комуністичну дисципліну І комуніс
тичну працю» Так писав В. " ” ...........
року,

Як багато ми зробили за ні роки! 
учасників суботника лише в Олександрії можна 
за приклад у ставленні до праці.

Взяти хо'і би бригаду слюсарів по гетинаксу 
тромехаиічного заводу, де бригадиром Борис 
конь. Тут уже стало нормою — змінні завдання виконува
ти на 130—138 процентів. Бригада зобов’язалася план пер
шого кварталу виконати до 25 березня, д виконала до 
п’ятого, на двадцять днів раніше. День відкриття XXIV 
з’їзду КПРС бригада відзначила тим, що працювала на 
заощадженій сировині. Цей успіх закріпили на Червоній 
суботі, виконавши норму па 150 процентів.

Високий виробіток у бригаді Віктора Кустова з цент
ральних електромеханічних майстерень тресту «КірйЗо- 
градвуглебуд», у прохідника Леоніда Буценка з шахти
2 3... Навіть важко назвати усі прізвища передовиків, 
адже на суботнику показували приклад комуністичного 
ставлення до праці люди ріишх спеціальностей Так в 
автотранспортному підприємстві № 10011 двадцять чоти
ри, комсомольці — водії автобусів, п’ять комсомольсько- 
молодіжних екіпаж!*) працювали на заощадженому па* 
лнві. Помічник машиніста екскаватора Анатолій Шеп* 
ченко. машиніст приводної станції Анатолій Куіпніренко '
3 Морозівського вуглерозрізу разом з своїми друзями по 
ропот! посадили півтнеячі дерев, Зібрали 12 тонн метало
брухту, багато зробили по впорядкуванню території.

Підсумок суботи, правда, поки що попередній - аібпа- 
по лише комсомольцями і молоддю близько 90 тонн металобрухту, посаджено 48ІЮ дерев, більше 7 тисяч Лі.щ. » 
Ппи, трОіП,л’ У "'яшрічки перерахованоблизько 11 тисяч карбованців. »ч’чшховано
ранное?;.'3 СУ6ОТП СТПЛа "рн,‘лаД™ організованості І ста-

І. Ленін в травні

Кожного

1920-го

з 23163 
ставити

із СЛСІС-
Криво-

в. цвях, 
спецкор «Молодого комунара». 

На фото: молоді олександрит опоряджують місто. -

• Фото автора.
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ЗАВТРА - МЮ РОКІВ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В. Н. БОЖЕНКА

Восени 1918 року неподалік 
від містечка Середина-Буда 
формувався полк. Його основу 
становили партизани, що після 
поразки повстання в Таращан- 
ському і Звенигородському по- 

. вітах Київської губернії влітку 
1918 року пройшли з боями 
значну частину України, проби
лися в нейтральну зону. Тож і 
назвали полк Таращанським. 
Командиром його спочатку був 
один з організаторів повстан
ського руху на Київщині В. С. 
Баляс, а з грудня 1918 року — 1 
столяр Київського заводу «Ар
сенал»» В. Н. Боженко.

В жовтні Таращанський полк 
вже мав дві тисячі 
хоти, півтори сотні 
та чотири гармати, 
його чекали великі 
вання. 21 січня таращанці зай
няли села Веркіївку, Дрімайлів- 
ну, Комарівку, а 22 січня поча
ли бій за станцію і місто Ні
жин — важливий пункт на за
лізниці в київському напрям
ку. Бій тривав вісім годин. 
Врешті таращанці обійшли

місто, і петлюрівці змушені бу
ли тікати.

В цей час на підступах до 
Києва біля сіл Димерки і Бо
гданівни вступили в двобій з 
петлюрівцями богунці. ЗО січня 
залізницею з Ніжина прибули 
таращанці, і 1 лютого, після 
впертого бою спільними зу-

Зворотнн.ї лист не примусив 
довго чекати.

• Ми, таращанці, богунці І ДРУ'І 
українці, котки червоноарміпці 
одержали тиою по.чабну відоз
ву.. Як колись в старішу занорож* 
ці султану, так і ми тобі відпові
даєм. Був у нас гетьман Скоропад
ський, сидів на списах німецьких 
— згинув проклятий, ,

Знову новий пав гетьман з я-

ки, царські генерали та французькі 

'геть від нас, проклятий! Іди на 
шибеницю та вішайся, собака!

Іменем селян-козаків укра
їнців атамана: ЩОРС, БОЖЕН
КО, КВЯТЕК І другі.*).

Не дожив Василь Назарович, 
щоб побачити, як сконала ос
тання контра, як розцвіла Ук
раїна мила, для якої він зро
бив так багато.

В кімнаті-музеї є багато фо
токопій документів, книг, 
спогадів, присвячених В. Н. Бо
женку, листів його однополчан.

Тут побували москвичі, кия- 
яи, іванофранківці, жителі 
Кавказу та Півночі.

Готуючись до ЮО-річчя 
від дня народження свого 
видатного зе//ляка, місце-

чоловік пі- 
кіннотникіа

Попереду 
випробу-

«ТАК,
силлями зайняли Бровари, роз
бивши останній перед Києвом 
заслон — добірні частини Ди
ректорії, керовані безпосеред
ньо Петлюрою. А о 10 годині 
5 лютого богунці і таращанці 
вступили до Києва, Проте Ди
ректорія не хотіла примирити
ся з втратою древнього Києва. 
Петлюра рвався до міста, та 
бійці Таращанського полку 
відбивали всі атаки і самі конт
ратакували петлюрівців.

Щоб дезорганізувати рево
люційних бійців, Петлюра 
звернувся з відозвою, в якій 
запропонував тим розходитись 
по домівках.

життя
ПОГОДА

пився. Петлюра. Продав галицьких 
бідних селян польським панам, 
змовився з ними, зак.почив договір 
з поміщиками.

Продав Україну чужинцям, фран
цузьким, грецьким та русинським 
щукам, зробив зв’язок з ними про
ти нас, працюючого бідного люду 
України. Продав рідну неньку, про
дав бідний рідний народ.

Скажи, Іудо, за які гроші ти про-, 
дав Україну? Скажи, за чиї і за 
які кошти ти здержуєш своїх най
митів, щоб собачою брехнею бала
мутити бідне селянство, піднімати 
його проти влади трудової бідно
ти?...

Так, ми брати російських робо
чих та селянства, як браття всім, 
хто бореться за визволення працю
ючих. . . .
'Твої ж браги — польське шля

хетство, українські живоглотн-кула-

?7-;

З****“*?

Життя Олексія Семеновича Сто
рона — подвиг, який навіки вписа
но в літопис Батьківщини. За героїзм 
і відвагу, проявлені в роки Великої 
Вітчизняної війни, за трудові успіхи, 
йому присвоєно звання Героя Ра
дянського Союзу, нагороджено дво»щ 
орденами Леніна, орденом Червоно
го Прапора, двома орденами Трудо
вого Червоного Прапора, чехосло
вацькими орденами Яна Жижки І 
військовим хрестом «Золотий орден 
І ступеня» та багатьма медалями. 
Серед них: французька — «Вікто
рія», чехословацькі — «Партизан
ська зірка», «За хоробрість». Па 
відзнаку йсго бойових заслуг уряд 
ЧССР заснував орден «Партизан- 

і сьна зірка О. С. Єгорова»...
І Минулої п’ятниці о Кіровограді від
бувся багатолюдний мітинг, присвя
чений відкриттю меморіальної дош-

І ки О. С. Єгорову. До будинку по 
І вулиці Декабристів, де з 195« по 
1 1970 рр. проживав О. С. Єгортв, 
1 прийшли робітники, службовці під-

іірисмств та установ міста, студенти, 
школярі.

Мітинг відкрив голова виконкому 
Кіровоградської міської Ради депу
татів трудящих Б. Г. Токовий.

Він налає слово секретареві обко
му КП України Д. С. Сиволапу.

Потім виступив черпоиозорівець 
Василь Парафілов. Він сказав:

— Ми, представники молодого по
коління, будемо вчитися у Олексія 
Семеновича тому, як треба йти в 
йогу з життям, не відставати, і, го
ловне, бути не стороннім глядачем, 
а активним учасником усіх подій.

На мітингу також виступили на
чальник по.'ітвідділу облвійськкома- 
ту В. С. Самсонов, перший секретар 
Кіровоградського міськкому комсо
молу Ю. Руднєв, бойовий соратник 
О. С. Єгорова Сергій Васильович 
Береговий.

На фото: момент відкриття мемо
ріальної дошки О. С. Єгорову.

Текст 1 фото Ю. ЛІ ВАШ ВИКО В А.

На батьківщині героя, в селі 
Бсрежинці, Василю Назарови
чу Боженку споруджено па
м’ятник та встановлено мемо
ріальну дошку, де викарбува- 
но:
«В селі Берєжини.і у 1371 році 
народився герой громадянської 
війни Боженко Василь Наза
рович».

Одна з вулиць села, піонер
ський загін місцевої школи та 
колгосп, що у селі фєдоровці, 
носять ім’я легендарного ге
роя.

•) УдІІЖР УРСР, фонд листівок, 
інв, № Г-7723.

вий колгосп «Заповіт Ілліча» 
збудував добротне приміщення 
для музею. Обласне товарист
во охорони пам'яток історії 
та культури замовило пам ятш 
значки В. Боженка, члени цьо
го товариства розробили і про
читали ряд лекцій про бойо
вий і життєвий шлях героя. Кі
ровоградський митець Андрій 
Мацієвський виготовив ^скульп
турний портрет 
з Богданського 
граніту.

В, Н. Боженка 
(Кримського)

j

л. ПАПЧЕНКО,
краєзнавець.

ФУТБОЛ

ПЕРЕМАГАЮТЬ АТАКУЮЧІ
У четвертому турі чемпіонату 

серед українських команд дру
гої групи класу «А» кіровоград
ська «Зірка» приймала футбо
лістів криворізького «Кривба
су» (для цих двох команд це 
був третій тур). Господарі поля 
на ділі довели, що перемоги 
можна добитися тільки тоді, 
коли безперервно перебувати в 
атаці.

Вже па другій хвилині матчу 
центральний нападаючий «Зір
ки» Олексій Кацман почав об
стрілювати ворота «Кривбасу». 
ІЦе мере? стільки ж часу він 
знову б’є точно в ціль, але гол
кіпер Володимир Самохіи рятує 
свою команду від гола.

Нарешті Кацман добивається

успіху. На 35-й хвилині він об
вів двох захисників і з далекої 
відстані спрямував м’яч у сітку 
воріт. Майже весь другий тайм 
кіровоградці провели також в 
атакуючому стилі. Це дало ба
жаний результат. Спочатку Вік
тор Ступак подвоїв рахунок, а 
перед кінцем зустрічі Віктор 
Квасов остаточно закріпив ус
піх своєї команди.

Треба віддати належне гос
тям. Вони діяли злагоджено, 
продемонстрували добру гру в 
кас, але пробитися крізь захисні 
лінії «Зірки» не змогли. Так 
матч і закінчився з рахунком 
З О на користь кіровоградських 
футболістів.

Це був другий результат за

кількістю забитих у цьому турі 
голів в одні ворота.

Своєрідний рекорд ЩОДО цьо
го встановив кадіївськпй «Шах
тар»^ Він провів у ворота 
херсонського «Локомотива» 
шість м’ячів, а в свої не пропус
тив жодного.

В інших матчах зафіксовані такі 
результати: «Будівельник» (Полта- 
па) — «Суднобудівник» (Миколаїв)
— ?:!, «Спартак» (Суми) — СКА 
(Одеса) — 0:0, «Торпедо» (Луцьк)— 
«Горинь» (Ровно) — 1:0. «Мета
лург» (Жданов)—«Динамо» (Хмель
ницький) — 2:0, «Локомотив» (До
нецьк) — «Авангард» (Тернопіль)— 
0:1, «Шахтар» (Горлівка)—«Буко
вина» (Чернівці) — 1:0, СКА (Київ)
— СКА (Львів) — 0:0, «Локомотив»
(Вінниця) — «Гоперла» (Ужгород)— 
0:0, «Дніпро» (Черкаси)—«Спартак» 
(Івано-Франківськ) — 2:0, «Хімік» 
(Сєвєродонецьк) — «Таврів» (Сім
ферополь) — 1:1. ,

Сьогодиі перед
бачається мінли
ва хмарність, ран. 
ком і вдень ко
роткочасний дот. 
Вітер півдепаий,
слабкий до сііль- 
лого. Температу
ра повітря по об
ласті та місту 5— 
13° теплп.

Завтра та піс
лязавтра без опа
дів. Вітер помір
ний. Температура 
повітря вночі 3— 
8, вдень 13—18° 
тепла.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА. 21 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 - Теле- 
вісті, (К). 11.10 — Фільм-коп- 
церт «Майстри мистецтв Турк
менії». (К). 11.30 — Шкільний 
екран. Історія для учнів 9 кла
су. «Молодий В. 1. Ленін у 
спогадах сучасників». (К). 
12.00 — Міжнародна програма. 
(М). 16.10 — «На допомогу
школі». Біологія «Охорона 
природи та заходи по віднов
ленню її багатств». (К). 16.45— 
•«Пісне моя, доле моя». Кон- 
дерт-парнс. (Ужгород). 17.15 — 
ТелсвістІ. (К). З включенням 
Кіровограда, 17.30—Ленінський 
університет мільйонів. (ЛІ). 
18.00 — Для дігей. «Ось він 
колишній третій». (К). 18.30 —І 
Програма «Час». (М). 19.30 — 
«Вогненний світанок» М. Бар-

ського. Вистава Кірово
градською обласного му
зично - драматичного театру 
ім. Кропішницького. (Кірово
град). 22.35 — «Договір друж
би». Виступ генерального кон
сула ПНР у Києві Я. Грохуль- 
ського. (К). 22.45 — «Зустріч з 
піснею». (Львів). 23.35 — Те
лсвІстІ. (1<).

ЧЕТВЕР, 22'КВІТНЯ, ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 — Нови
ни. (ЛІ). 10.15 — Кольорове те
лебачення. «Один день в ма
люнках дітей». (ЛІ). 10.45 —
Художній фільм* «Начальник 
Чукотки». (М). 12.15 — Тсле-
оісті. (К). 16.55 - Наша афі-
ша. (К). 17.00 — Урочисті збо- МХЛТу ІМ. 1 орького 
ри І концерт, присвячені 101-й 23.50 — Телеміст). (К).

ВвВИЯИИІІв,И,Я,Я,ИІ,я^*ЗИЯИИИЯИИИІвМвЯ
Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

XjflBfib

річниці з дня народження В. І. 
Леніна. Трансляція з Кремлів
ського Палацу з’їздів. (ЛІ), 
20.30 — Програма «Час». (М). 
21.00 — М. Погодін — «Крем
лівські куранти». Спектакль.
*'""*7 їм. Горького. (ЛІ),

Палацу з'їздів. (ЛІ),

ХАРКІВСЬКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ НАБІР

студентів на 1971 — 1972 навчальний рік зоотехнічного 1 вете
ринарного факультетів. На зоотехнічному факультеті с відді
лення птахівництва. > •

Інститут готує учених зоотехніків І ветеринарних лікарів.
Прийом на перший курс проводиться згідно правил, устп- 

ноплеіінх Міністерством вищої та середньої спеціальної освіти 
СРСР.

Заява подаються на ім’я ректора інституту.
До заяв»: додаються: документ про середню освіту (оригі

нал), характернегика-рєкомендаціп. медична ловідка (форма 
76 286), витяг з трудової книжки, 4 фотокарточки (3x4 см).

Документи приймаються до 3J липня.
З 1-го до ЗО липня в інституті працюють підготовчі курси. 

Вартість навчання на курсах 14 карбованців.
Вступні екзамени з 1-го но 20 сершш з таких дисциплін: хі- 

мП (усно), фізики (усно), біології (усно), з російської чи ук
раїнської мови та літератури (твір).

Строк навчання на зоотехнічному факультеті — «1 роки 4 мі
сяці ла ветеринарному — 5 років.

Адреса інституту: Харків, п/в «Інститутське». Харків
ський зооветеринарний інститут.

РЕКТОРАТ.

(ч<) НДША АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ
м. Кіровоград, еуп. Луиачарського, 36. 

Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БХ 02278. Індекс 61197,

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА КОРАБЛЕБУДІВНИЙ 

ІНСТИТУТ ІМЕНІ АДМІРАЛА С. О. МАКАРОВА

з 20 червня 1971 року проводить прийом на перший 
курс з спеціальностей:

— суднобудування і судноремонт,
— обладнання і технологія зварювального виробни

цтва,
— економіка і організація машинобудівної промис

ловості (спеціалізація — суднобудівна промисловість),
— турбінобудування.
—• суднові силові установки,
— двигуни внутрішнього згоряння,
— електрообладнання суден,
— технологія машинобудування, металорізальні 

верстати і інструменти.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня.
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. 

Заяви про прийом з додатком документів згідно 
правилам прийому надсилати на адресу: УРСР, м. Ми
колаїв (обласний), проспект Леніна, 3, тел. 6-20-60.

 РЕКТОРАТ.

і

« МОЛОДОЙ КОММУНАРд, орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоірад.

Друкарня Ім. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глїнкн, 2.
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УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
імені П. Г, ТИЧИНИ

ОГОЛОШУЄ1
Ііаиір студентів па перші курси 1971-1972 навчатьпого по™ 

їм . Т ...М стаі» «»аРвою і заочного відділім 1аль,,ого рОкУ

.. фіроки навчання) І «.математик Фальносгнх «математика» (1

, Факультети:
а. Природничий, ПО спеціальності «біоХ? і !математи*«>- 
ціальності «біологія | хімія» пям іт°йа°Г ” х,м,пз>- По епс- 
нрацюють в школі за даною * сііеп?яИ^М?,ОТЬСЯ в|д осіб. як| 
педучилище. €"-и<альпістю або закінчили
програмами дія’встуїшикі’в до’їнших^ібо’’ прополяп.ся за 
твердженими Лііністерством вищої па е 6 п,,х складів, за- 
а таких дисциплін: передньої освіти СРСР,

а) по спеціальності «матем-іти^,. .
з математики (письмово і усно) «ІіЬііи*» Т/°Мат,ІКа * Фізика»-— 
Мо’1’ Та *’,ІТСРатУРи (твір). 31 К| Ь’сно), української
зики (усно),’* біології (усно)Г уі(,пагМ,Я> Г 3 ХІМІЇ (Усно) фі- 
(твір). (ус,1о)’ Уираїиської мови та літератури

ПРИИОЛ) ЗАЯВ

вІЛА,Л;*’ 3 20 ™ З» липня,

з 20 квітня по Зі травня, початок 

вступником па ім’я ректора 

вузу, медична до- 
'"*1 3x4).

Умань, вул.

РЕКТОРАТ.

«) па стаціонарний відди 
початок екзамені:, ЬІ0 сертїя-

б) на заочні й відділ . 1 
екзаменів 1-го червня 
l>icnnvTvn₽ и "РЛОМ ««лається 
/г.«. і ту> І,с* Додаються- nnvvv........ . "" ,ПІ и ректора

м’1, хпрактеР»сти«а Для“ucTvnv п Пр° герсД’,ю освіту 
вілка (форма А‘> 2861 л н “С'Упу до пуз--Адреса »«ститугу?Ч1рмськ1РТКпб<рПЗМ,р0М
Жовтневої революції, і. область, w
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