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СЬОГОДНІ МИНАЄ 101 Рік з ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
В. І, ЛЕНІНА

О ГАДУЮ той незабутній день, ко- 
ли приймали мене до комсомолу, 

згадую, як перед вступом конспекту-« 
вав «Завдання спілок молоді», як ра- 
зом з однолітками вдумувався в та
ке об’ємне ленінське — «завдання 
молоді взагалі і спілок комуністич
ної молоді і всяких інших організа
цій зокрема... полягає в тому, щоб 
учитися», дискутував про те, як вчити
ся. Згадую і бачу юнаків та дівчат, 
яким щойно вручив комсомольські 
квитки. Вони теж хвилювалися. Перед 
тим, як зайти до кабінету, ще раз 
гортали конспекти промови Ілліча на 
з’їзді комсомолу.

Серйозне вивчення спадщини Во< 
лодимира Ілліча молодь, яка виріши
ла йти в перших рядах будівників ко
мунізму, починає саме із цієї праці. 
Потім постійно звертається до творів 
Леніна, щоб черпати знання і насна
гу для звершень.

Недавній Ленінський залік на честь пар
тійних з’їздів, і як складова цього заліку 
збори — урок «Дисципліна —• вирішальна 
умова» ще раз це підтвердили. 2070 чоло
вік взяло участь в заліку, з них чимало 
(і песпілкової молоді. Більшість показала 
глибокі знання ленінських праць, вміння 
осмислювати їх. звіряти сьогодення з ле
нінською думкою. Так, молода завідуюча 
свинофермою колгоспу імені Суворова Га
лина Савельева разом з своїми подругами 
по роботі під час підготовки до уроку виз
нала працю «Як організувати змагання?» 
А на уроці вже вела мову про те, як 
практично ното краще організувати. Вирі
шили дівчата з ферми боротися за звання 
колективу комуністичної праці, взяли ви
сокі соціалістичні зобов’язання. Діловим 
був виступ І агронома-садовода Люби 
Скороход про поліпшення трудової дисцип
ліни та інших учасників уроку.

Комсомольці колгоспу імені Дзер- 
жинського Ленінський урок кДисцип- 

ліна — вирішальна умова» провели 
разом з учнями місцевої Ганно-Тре- 
бинівської середньої школи. Розпоча
ли його з прослуховуеання грамза
пису промови В. І. Леніна «Що таке 
Радянська влада». Потім повели мо
ву про справи насущні. Змістовними 
були виступи зоотехніка Олени Філі-

РАДИМОСЯ
З

ІЛЛІЧЕМ
позич, водія Віктора Шевченка, швеї 
Раїси Гіанасенко...

Можна наводити чимало прикладів, та 
головне, що в ході заліку комсомольці і 
молодь виросли ідейно, поліпшили свої 
виробничі успіхи. Всі 1917 членів ВЛКСМ 
успішно виконали свої персдз’їздівські со
ціалістичні зобов’язання. У комуністично
му суботнику 17 квітня взяло участь 2400 
комсомольців і песпілкової молоді. У фонд 
п’ятирічки перераховано 1200 карбованців. 

Зараз, вивчаючи рішення XXIV 
з’їзду КПРС, юнаки і дівчата наміча
ють нові рубежі колективіз і свої 
особисті на п’ятирічку. У праці разом 
з робітниками і селянами, як і запо
відав Володимир Ілліч Ленін, гарту* 
ють себе, щоб «стати справжніми ко
муністами».

С. ГРИГОРЧУК, 
другий секретар Устинівського 
райкому комсомолу.

У польоті—орбітальна наукова станція
і »САЛЮТ“ 

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС
Відповідно до програми, дослідження КОСМІЧНОГО прос

тору’ 19 квітня 1971 року в Радянському Союзі проведено 
запуск орбітальної наукової станції «Салют».

• >. Станцію виведено на орбіту, близьку до розрахункової, 
і р параметрами;

— максимальна відстань від поверхні Землі, (в апогеї) 
₽» 222 кілометри;

— мінімальна відстань від поверхні Землі (в перигеї) 
₽= 200 кілометрів;

г— період обертання 88,5 хвилини;
— нахилення орбіти 51,6 градуса.
Метою запуску станції є опрацювання елементів кон

струкції і бортових систем, проведення наукових дослід
жень та експериментів у космічному польоті.

За даними телеметричної інформації, бортові системи, 
агрегати і наукова апаратура станції працюють нормаль
но. Координаційно-обчислювальний центр обробляє одер
жувану інформацію.
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орган кіровоградського обкому аксму
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НАЙВИЩА ОЦІНКА ЗРІЛОСТІ
Є книги, які, раз познайомившись з 

Ними, береш потім в супутники життя. 
.Є книги, що ми добровільно обираємо 
своїми підручниками. По них вчимося 
Найголовнішому — життю, праці, пре
красному. Ми пізнаємо їх із тисяч. Піз
наємо по силуету Леніна на обкладин
ках. І вони дорогі для нас. Так, як і для 
цих дівчат та юнаків, що прямо із зміни 
зібрались в кімнаті парткому механо
складального цеху № 4.

В їх настрої неприховане хвилювання. 
Ростаннє гортають конспекти, щось уточ< 
нюють один в одного. Ще кілька хвилин 
«*- і їм звітувати перед комсомоль
ською організацією заводу: доповісти, 
як зони вивчали теоретичну спадщину 
Ілліча, скільки корисного зробили свої
ми руками під час Ленінського заліку.

Є про що розповісти членам комсо
мольсько-молодіжної бригади, яку очо- 
дює Надія Щербань, Колектив відомий 
на заводі. Перевиконувати змінні зав
дання для членів бригади — справа 
звична. А в дні роботи XXIV з’їзду 
КПРС осі за робочий день здавали про
дукція по дві норми. Сама Надія Щер
бань випередила товаришів. Передова 
фрезерувальниця довела нормовиробі- 
ток до 230 процентів. Під час підготов-

ки до Ленінського заліку «Ми справі 
Леніна і партії вірні» хлопці й дівчата 
вивчали промову В. І. Леніна «Завдання 
Спілок молоді», роботи «Великий по
чин», «Як організувати змагання?» В ос
танній час уважно вивчають матеріали 
XXIV з’їзду КПРС, XXIV з:їзду Компар
тії України; Часто на зборах бригади 
після зміни, в короткі обідні перерви 
збирались і читали доповідь Л. І. Бреж
нєва на XXIV з'їзді КПРС, Директиви 
з'їзду на нову п’ятирічку.’

Коли голова атест^ційної комісії, сек
ретар партійної організації цеху Іван Фе
дорович Вітюгов задав перше питання, 
бажаючих- відповісти! було багато; Валя 
Перехожук — групкомсорг бригади 
говорить:

— Вчитися комунізму — таке головне 
завдання кожної молодої людини нашої 
країни. «Комунізм — це не догма», — 
говорив Ілліч., Своїми руками ми повин
ні творити , майбутнє,,

Виступаючі розповіли про свої особисті -..... — ------- -—...... «
успіхи на виробництві, про участь 8 гро- Особисто я, готуюсь поступити в медін- 
мадському жйтті. На честь XXIV з’їзду ститут, 
партії Каїя Король, Оля Коврига, Катя Оля Коврига теж мріє стати студент- 
Чабан, Валя Литвинова, Валя'Перехожук кою, а зараз навчається на А«добре» і 
і Зіна Галачова завоювали високе, зван- «відміннр» в одинадцятому класі школи 
ня ударника комуністичної праці. В робітничої молоді.

Коли почалася розмова про комуніс
тичну мораль, виступаючих було чи на 
найбільше. Говорили про мораль сучас
ника, про мораль молодого робітника.,

—- Якщо ти сьогодні не працюєш з 
поаною віддачею, —- сказав майстер ме
ханічної дільниці Леонід Пушкарьсв, — 
значить ти оббираєш своїх товаришів, 
свій цех, завод.

Його висновок — примножузати все- я 
народне добро повинен кожен юнак і І 
дівчина. Доповнюючи Леоніда, Галина 
Лиходід уточнила, що примножувати ба-. ;] 
гатство — це значить свято берегти йо
го від розкрадання. Дівчина з обурен- $ 
ням розповідала про випадки виносу . № 
фарби з заводу, про те, як комсомолі»-

бригаді освоюють метод роботи на 
кількох верстатах одночасно. І тут знов 
першість тримає бригадир. Надія Щер
бань вже обслуговує п’ять фрезеру
вальних верстатів. Наздоганяють подругу 
Катя Король і Катя Чабен. Перша пра
цює вже на трьох верстатах, друга — на 
двох. І хоч Надя в передових ходить, та 
охоче передає свій досвід всім дівча
там. Бо саме так в бригаді розуміють' 
вислів В..І. Леніна про комуністичне став- .. . .... .
лення до праці, про виховання комуніс- Ч' не байдужі до розкрадачів, 
тичнрї моральності. «Знаєш сам — на
вчи товариша» — вже стало неписаним 
законом цього колективу.
. Вчаться в бригаді всі разом у цеху, 
вчаться індивідуально після роботи.

— На з’їзді партії говорили про вели
ке будівництво шкіл, технікумів, інститу
тів, — сказала Катерина Чабан. Завдан
ня на нову п'ятирічку — обов'язкова 
середня освіта. То ж заклик Ілліча 
«Вчитись».—.сьогоднішній, як ніколи.

її

Голова громадсько-політичної комісії 
І. Ф. Вітюгов поздоровив членів брига
ди із зарахуванням Ленінського заліку. 
Та хвилювання на обличчях молодих ро
бітників не зменшилось. Бо хороші діла, 
які народились під час заліку, будуть 
продовжені далі.

Вони здали залік успішно. Своїми здо
бутками в труді, громадською роботою, 
бажанням вчитись —• доповіли ці хлоп
ці і дівчата про вірність заповітам Іллі
ча. Вірність, яку не виміряти найвищою 
оцінкою.

О БАСЕНКО, 
спецкор «Молодою комунара», 

м. Кіровоград.
Завод «Червона зірка»,.
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ЗА РЯДКОМ ЛЕНІНСЬКОГО ТВОРУ

у СВОЄМУ геніальному творі
«Розвиток капіталізму в 

Росії» Володимир Ілліч Ленін 
на основі широкого економіч
ного дослідження і критичного 
розбору статистичних збірників 
дав глибокий аналіз суспільно- 
господарського устрою перед- 
ДОреволюційноі Росії. Чільне 
місце у своєму творі Володи
мир Ілліч Ленін відводить пи
танням виникнення внутрішніх 
ринкіо робочої сили, які утво
рювались з бідних, розорених 

НЕВПІЗНАННІ 
КРАЇ І ДОЛІ
селян. У Херсонській губернії, 
куди раніше входила і терито
рія теперішньої Кіровоград
ської області, як писав Володи
мир Ілліч Ленін, «ринками ро
бітників є торговельні села 
(Новоукраїнка, Бірзула, Мосто
ве, де по неділях збирається 
понад 9 тисяч робітників і баг. 
ін.), залізничні станції (Зна
м’янка, Долииська та ін.), міс
та ' Єлисаветград, - Бобри- 
рець...» І далі: «С-г робітники, 
що приходять в такій великій 
кількості на південь, належать 
до найбідніших верств селян
ства. З робітників, . які прихо
дять у Херсонську губернію, 
7/10 ідуть 'пішки, не маючи 
коштів на купівлю залізничних 
квитків.,. В середньому робіт
ники беруть з собою близько 
2-х карбованців; нерідко у них 
не вистачає грошей навіть но 
паспорт, і вони беруть за гри
веник місячний білет. Мандрів
ка триває днів 10 — 12, і ноги 
пішоходів від таких величезних 
переходів (іноді босоніж по хо
лодній весняній грязі) пухнуть, 
вкриваються мозолями і седи
нами».

... Новоукраїнка, Знам'янка, 
Долинська, Єлисаветград (те
пер Кіровоград), Бобринець... 

Про ці міста нашої області і 
тепер немало говорять і пи
шуть. Але вже зовсім □ іншо
му плані. Ще б пакі Край, онов
лений Великим Жовтнем, пар
тією комуністів, яку заснував і 
випестував безсмертний її 
вождь Володимир Ілліч Ленін, 
став невпізнанним.

Славнозвісний степовий бо
гатир, неперевершений акаде
мік механізаторської справи 
Олександр Васильович Гіталов, 
— двічі Герой Соціалістичної

Праці, депутат Верховної Ради 
Союзу PCP з Новоукраїнсько- 
го району. Під життєвим про
мінням нашої радянської дій
сності цей, В минулому босо
ногий пастушок місцевого кур
куля, виріс до державного дія
ча, став чудовим майстром 
землеробства.

У Єлисаветград! на заводі 
англійського капіталіста Ель- 
ворті (тепер завод «Червона 
зірка») до революції працював 
Василь Дмитренко. Сюди він 
прийшов із Великої Виски. Ро
бочий день — дванадцять го
дин, штрафи, експлуатація, ан- 
тисанітарія, знущання.

Прийшов із села' в Кіровоград і 
син Василя Дмитренко Віктор. Але 
це було вже в інші часи, за Ра
дянської влади. А, як кажуть, но
ві часи — нові пісні. Так, так, жит
тя Віктора Дмитренка — це чудова 
пісня нашої радянської дійсності... 
Спочатку комсомолець Віктор 
Дмитренко навчається в ремісниіо- 
му училищі. Потім його направля
ють па завод, де колись па капі
таліста гнув спину його батько. 
Працюючи в цеху, з відзнакою за
кінчив машинобудівний технікум. 
Кмітлппого, здібного юнака, що за
хоплюється раціоналізацією І ви
нахідництвом, направляють па ро
боту в конструкторську групу спе
ціального конструкторського бщро 
заводу, і тут навчання він уміло 
сполучає з роботою, закінчує бел 
відриву від виробництва нолітехніч-

ЗБОРИ АКТИВУ
ОБЛАСНОЇ 
ПАРТІЙНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ

ний інститут. Тепер Віктор Васи
льович працюй ведучим інженером- 
конструктором, створює НОВІ посів
ні машини для трудівників села.
/ Віктор Дмитренко не один 
такий на «Червоній зірці». Ти
сячі й тисячі його товаришів — 
це люди щасливої долі, люди, 
що йдуть по світлому, радісно
му шляху, який бере свій поча
ток з жовтня сімнадцятого ро
ку. Електрозварювальних Іван 
Олександрович Шиш. Сам доб
ре працює і інших вчить. Йо
му присвоєно високе звання 
Героя Соціалістичної Праці. 
Вихованець комсомолу, деле
гат XXIV з’їзду КПРС Віталій 
Іванович Гетьманець.,.

А Знам'янка! Тут жваво йшла 
торгівля дешевою робочою 
силою. А тепер, коли потрап
ляєш до цехів Знам’янського 
локомотивного депо, — забу
ваєш, що ти на виробництві. 
Навкруги квіти, картини. В кут
ках — акваріуми. Верстати, 
обладнання пофарбовано в 
ляскаючі очі фарби.

І люди тут красиві. Серед 
них — Герой Соціалістичної 
Праці Георгій Рикунов, депу
тат Верховної Ради Союзу PCP 
Володимир Малєєв, Іван Дон
ченко та багато інших. Вони 
водять великовагові поїзди, за
ощаджують пальне і електро
енергію.

В усіх колгоспах району біля 
ферм є будинки тверинникіа 
або червоні кутки. А в колгос
пі імені Дзержинського для 
доярок створили чудовий про
філакторій.

Невпізнанними стали краї і 
долі людські, осяяні промін
ням геніальних ідей безсмерт
ного Ілліча.

І. ІВАЩУК.
м. Кіровоград.

Вчора в Кіровограді відбулися 
збори обласного партійного активу. 
З доповіддю про підсумки роботи 
XXIV з’їзду КПРС і завдання облас
ної партійної організації виступив 
перший секретар обкому КП України 
М. М. КОБИЛЬЧАК.

І Та зборах активу заступник мініст
ра сільського господарства СРСР

О Ф. Дуброві« вручив Кіровоград
ській" області перехідний Червовий 
прапор Ради Міністрів СРСР і 
ВЦРПС за успіхи у виробництві про
дуктів сільського господарства в 
1970 році.

(Звіт про збори активу обласної 
партійної організації буде надруко
вано в наступному номері газети).

У Ції ЛИСИ 
УКРАЇНИ
ПРО ЛИСТ КЕРІВНИКІВ 
КОМСОМОЛЬСЬКО- 
МОЛОДІЖНИХ 
КОЛЕКТИВІВ 
РЕСПУБЛІКИ, 
ДЕЛЕГАТІВ XXIV 
З’ЇЗДУ КПРС,
ДО КОМСОМОЛЬЦІВ, 
ДО ВСІХ ЮНАКІВ 
І ДІВЧАТ УКРАЇНИ

В газеті «Комсомольское 
знамя» 14 квітня 1971 року на
друковано лист керівників ком
сомольсько-молодіжних колек
тивів республіки, делегатів 
XXIV з’їзду КПРС, до комсо
мольців, до всіх юнаків І дів
чат України із закликом: удар
ною, високопродуктивною 
працею, достроковим виконан
ням завдань дев’ятої п’ятиріч
ки відповісти на рішення пар
тійного з’їзду. Герої Соціаліс
тичної Праці Григорій Моцак, 
Анатолій Степанов, Софія 2ер- 
бицька, Іван Мсльников, заслу
жені металурги республіки 
Єгер Проснурін та Едуард Ва- 
сильчишин, лауреат премії Ле
нінського комсомолу Олен- 
сандр Силкін та Інші відомі пе
редовики виробництва своїм 
конкретним вкладом у справу 
реалізації рішень вищого пар
тійного форуму країни вважа
ють дострокове виконання п’я
тирічної програми, а першим 
етапом у досягненні цієї мети 
— завершення виробничого 
завдання 1971 року до 1 груд
ня. Вони закликали всіх моло
дих робітників і колгоспників 
республіки наслідувати їх прик
лад, сміливо вводити В ДІЮ всі 
резерви виробництва, глибоко 
оволодівати економічними 

знаннями, на новий ступінь 
підняти рівень соціалістичного 
змагання, зробити досвід кра
щих надбанням всіх.

Враховуючи велике значення 
цього патріотичного починання, 
ЦК ЛКСМ України постановляв;

1. Зобов’язати обкоми, міськ
коми, райкоми, комітети 
ЛКСМУ заводів, фабрик, шахт, 
будов, підприємств транспор
ту, сфери обслуговування, кол
госпів і радгоспів забезпечити 
широке обговорення листа ке
рівників комсомольсько-моло
діжних колективів на зборах 
молодих трудівників, присвя
чених підсумкам XXIV з'їзду 
КПРС, провести необхідну ор
ганізаційну роботу по підтрим
ці цього починання, розробці 
кожним сиробничником осо
бистої програми по достроко
вому виконанню п’ятирічки.

2. Визначити головним зав
данням комітетів ЛКСМУ, всіх 
комсомольських осередків — 
організацію творчого змагання 
за дострокове виконання п’я
тирічної програми, озброєння 
молоді сучасними знаннями, 
досвідом передовиків, вихо
вання у юнаків і дівчат любові 
до професії, господарського 
ставлення до техніки, робочо
го часу.

3. Редакціям комсомольських 
газет, молодіжним редакціям 
телебачення і радіо глибоко, 
систематично розповідати про 
патріотичну ініціативу керівни
ків передових комсомольсько- 
молодіжних колективів рес
публіки, про її підтримку і роз
повсюдження на заводах, фаб
риках, шахтах, будовах і тран
спорті, в колгоспах І радгос
пах, розгорнути широку роботу 
серед молоді по пропаганді! 
успішному виконанню накрес
лень XXIV з’їзду КПРС »XXIV 
з'їзду КП України.

Урочистий мітинг в селі БережвнцІ Кіровоградського району п день відкриття музею 
В. Н. Боженка. фото в КОВПЛКА.

... Колгоспна Бережника. Асфальтовані 
вулиці, нові будинки сільських трудівни
ків. За останні роки їх тут виросло по
над 150, і цього року за рахунок місце
вого колгоспу споруджується ще 13.

Нове село на Україні. І саме аа таке 
його майбутнє став па шлях революцій
ної боротьби Василь Назарович Божен
ко, славний земляк бережинців, без
смертний командир Таращанського пол
ку.

20 квітня, напередодні 100-річчя з дня 
народження В. Н. Боженка,’до Бережнн- 
ки на відкриття музею, присвяченому 
життю і революційній діяльності воєна
чальника, з’їхалися численні гості. В їх 
числі — колишній бойовий сподвижник 
В. Н. Боженка, комуніст з вересня 1917 
року, полковник у відставні Т. Ф. Сер- 
гейчик. З цим Василь Назарович у черв
ні 1918 року починав боротьбу проти 
німецьких зайд і гайдамацьких загонів. 
Колишній комісар Таращанськсго полку 
М. Г. Данилов, колишній розвідник цьо
го полку Д, Є. Сєріков..-

Мітинг, присвячений відкриттю музею 
В. Н.~ Боженка, відкриває секретар пар
тійної організації місцевого колі оспу 
В. І. Бойчук. До небесної блакиті зрина
ють величні звуки Гімнів Радянського 

Союзу і Української PCP. Виступає сек
ретар обкому КП України Д. С. Сиво- 
лап. Він говорить про героїчний шлях 
Таращанського полку на чолі з В. 11. Бо- 
женком і про той неоціненний вклад у 
визволення України, який зробили його 
безстрашні бійці.

Виступають бойові соратники Василя 
Назаровича. Вони характеризують героя 
громадянської війни як одного з вірних 
ленінців, славних синів своєї Вітчизни.

— Крізь стрій піонерів, які салютують 
гостям Бережинкн. всі йдуть до музею 
повз пам’ятник полководцю. Голова кол
госпу «Пам’ять Леніна» М. П. Чеголя 
(він очолює це господарство з 1951 ро
ку) розрізає червону стрічку. Першу 
екскурсію по музею провів голова Бере- 
жпнської сільради В. А. Бондаренко.

Схвильованими виходять із музею йо
го перші відвідувачі. Секретар паргорга- 
пізації Кіровоградського побуткомбіна- 
ту Т. А. Кобець говорить: «Хочеться, 
щоб частіше згадували наших народних 
героїв, щоб більше відкривали подібних 
музеїв. Такі, як Василь Назарович Бо- 
женко, завжди житимуть у пам’яті на
родній». о. бережний.

ДО РЕДАКЦІЇ надходять лис- 
ти, в яких читачі запитують 

про те, скільки пам’ятників у 
області, які з них охороняються 
державою? Багатьох цікавлять 
туристські маршрути.

Наш кореспондент зустрівся 
з відповідальним _ секретарем 
правління обласної організації 
Товариства по охороні пам’ят
ників історії та культури О. С. 
ВгОЙТОВИЦЬКИМ І попросив від
повісти па питання наших чи
тачів.

_  Розкажіть, будь ласка, 
Олексію Степановичу, які па
мятники є в Області, скільки, 
які з них охороняються держа- 

В°а БОЛТОВІ ЩЬКИП: На

Маршрути до пам'ятників
облік взято понад 1300 історн- 
ко-культуриих пам’ятників, з 
них 448 — це пам’ятники архе
ології, 126 — пам’ятники мис
тецтва, решта — історичні па
м’ятники, комплекси. З цієї 
кількості десять пам’ятників 
союзного значення — пам’ят
ники В. І. Леніну та С. М. 
Кірову в Кіровограді, бюст дві
чі Героя Радянського Союзу 
II. С. Кошового в Олександрії, 
пам’ятник археології •— Чорио- 
ліське городище (с. Богданів
на Знам’янського району), ху
тір Надія, бюст двічі Героя Со
ціалістичної Прані О. В. Гіта- 
лова, бюст двічі Героя Радян

ського Союзу О. 10. Мазуренка 
(смт. Усгинівка), кріпость свя
тої Єлизавети, Трипільське посе
лення і палеолітична стоянка 
(с. Володимирівна Новоархан- 
гельського району), сімейна 
усипальниця Раєвських (с. Ро- 
зумієвка), а також три пам’ят
ники республіканського зна- 
чеппня охороняються законом. 
Близько 1300 пам’ятників міс
цевого значення взято під дер
жавну охорону рішенням обл. 
виконкому.

— Яка участь молоді в охо
роні пам’ятників історії і куль
тури?

О. ВОЙТОВИЦЬКИП. Ду
же велика. Піонери, комсо
мольці, «червоні слідопити» бе
руть шефство над 600 брат
ськими могилами та іншими 
пам’ятниками, виявляють рані
ше невідомих героїв. Так, слі
допити Шляхівськоі школи 
Новоархапгельського ра й о п у 
виявили прізвище 45 заїтіблих 
у цьому селі партизап-наумів- 
ців, і тепер їх імена викарбува- 
иі па пам’ятнику. Всього по об
ласті з участю «червоних слідо
питів» встановлено прізвище 
більше 2200 загиблих радян
ських воїнів і партизан.

За минулий рік створено 88 

любительських кінофільмів про 
пам’ятники, зокрема «Хутір 
Надія», «Дніпровська балада», 
«Острів безсмертя» та інші.

— Які маршрути пролягають 
до пам’ятників та визначних 
місць?

О. ВОЙТОВ ИЦЬКИЙ: Роз
роблено пішоходиии і автобус* 
ниіі маршрути по визначних 
місцях обласного центру, ряд 
маршрутів по визначних місцях 
області. Найбільшою популяр* 
ністю користуються такі мар« 
трути; обласний центр — запо* 
відннк-музей I, К. Карпенка- 
Карого (хутір Надія), обласний 
центр Чорний ліс (місця 
партизанської борспьби). Кі< 
ровоград _ Чорний 'ліс _ 
Олександрія —■ Павлнш — Ку* 
цеволівка.



22 квітня 1971 року „МОЛОДИЙ КОМУНАР**

ЦІ СОНЯЧНІ, весняні дні подвійно святкові для ра- 
Омських людей, для трудящих усієї планети, 

і- в Кремлі закінчив свою роботи XXIV
з їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. Де
сять днів людство з глибоким інтересом стежило за 
подіями в Москві, де посланці великої партії Лені
на обговорювали і приймали рішення, що визначають 
найближче п ятиріЧчя радянської країни. З високої 
трибуни з їзду Країна Рад знову протиставила аг
ресивній політиці імперіалізму політику активного 
захисту миру і зміцнення міжнародної безпеки.

Захоплюючі перспективи творчої праці в ім'я бла
га людини, рішучість партії і надалі робити все 
для забезпечення мирних умов будівництва кому
нізму в СРСР, для викриття і зриву дій імперіа- 

I лістичних агресорів, для захисту соціалізму і сво
боди народів справили глибоке враження на світо
ву громадськість, надали нових сил багатомільйон
ним легіонам борців за революційне перетворення 
світу.

Дух ленінізму пронизував усю атмосферу форуму 
радянських комуністів. «Ленінізм як вічно живе 
вчення, вчення, що розвивається, — говорив у Звіт
ній доповіді ЦК XXIV з'їзду КПРС Л. І. Бреж
нєв, — був, є і буде в центрі ідейного життя партії, 
основою всієї її революційно-перетворюючої діяльно
сті. Звертаючись до ідейної спадщини В. І. Леніна, 
партія вбачає своє важливе завдання в тому, щоб 
на основі ленінських думок, ленінської методології 
знаходити вирішення актуальних проблем комуні
стичного будівництва».

22 квітня сповнюється 101-а річниця від дня на
родження засновника першої держави робітників і 
селян. Країна соціалізму відзначає цю дату в роз
квіті своєї могутності, з непохитною вірою в своє 
щасливе завтра, ім’я Леніна веде до нових завою
вань міжнародний комуністичний рух.

Агентство преси Новини пропонує увазі 
матеріали з-за кордону, присвячені безсмертному ге
нію Володимира Ілліча Леніна.

читачів

З епюр.Вірність ленінському вченню
ВИЗНАЧНИЙ БОРЕЦЬ ЗА МИР З ФРН ЛОРЕНЦ КНОРР:

Перспективи дев’ятого п’ятирічного плану, який був ШИ
РОКО обговорений на з’їзді, свідчать про велико пі У 
ня КПРС про зростання добробуту, соціального і культур 
ного рівня радянського народу. Благородні цілі, в у у 
XXIV з’їздом КПРС, показують, що СРСР виступає за мипмз 
співіснування на нашій планеті і віддає всі свої сил 
ротьбі за зміцнення миру.

ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ КОМПАРТІ ІНДІЇ 

БХУПЕШ ГУПТА:
Форум радянських комуністів, які продемонстрували вір

ність ученню безсмертного Леніна, які оисоко несуть про 
пор пролетарського інтернаціоналізму, має величезне між 
народне значення, його рішення сприятимуть бороть і за 
мир, національну незалежність, соціальний протре».

ВОЛОДИМИРА

ІЛЛІЧА

ЛЕНІНА

купити

ВІД дня
НАРОДЖЕННЯ

У 1970 році випуск промислової продукції в соціалістичній Болгарії збільшився по
рівняно з 1965 роком на 70 процентів. В середньому щорічний приріст продукції основ
них галузей народного господарства країни складав: по виробництву електроенергії 
13.2 процента, по металургійній промисловості—18,4, но машинобудуванню — Іо,ч, по 
хімічній промисловості — 21,7 процента.

На знімку: вид на нафтопереробний завод у БургасІ. Централфото-АПН.

ІЗ ОСТАННІ два десятиріччя боротьба 
ж негритянської о населення Америки 
набирає все більш організованого харак
теру, характеру соціальної революції. 
Розвиток негритянського руху знахо
диться в прямому зв'язку з посиленням 
визвольного руху о усьому С8ІІІ.

В останні роки борці за свободу «кольоро
вого» населення Америки прийшли до розу
міння того, що лише з знищенням капіталів-

ШЛЯХ - 
до 
ВИЗВОЛЕННЯ
тичної системи можливо вирішити негритян
ську проблему. Однак є ще діячі, які дивлять
ся на революційні сили головним чином з точ
ки зору кольору їх шкіри, іншими словами 
ізолюють боротьбу негрів, боротьбу народів 
колоніальних країн від загальної боротьби 
трудящих, боротьби класів. Подібні погляди, 
безспірно, перешкоджають вибору правильної 
стратегії і тактики. Необхідно внести ясність 
у це питання. В працях товариша Леніна 
можна почерпнути багато теоретичних і мето
дологічних положень, що мають вирішальне 

значення для боротьби чорних американців. 
Цінність вказівок Володимира Ілліча випро
бувана часом. Вони освітлювали і продовжу
ють освітлювати шлях, по якому йдуть рево
люційні сили.

В. І. Ленін виявив об'єктивні фактори, 
закони, що керуюіь капіталізмом епохи 
імперіалізму. Він не тільки відкрив ці 
закони, але й навчив нас, як їх вико
ристати □ здійсненні революційних пе
ретворень. Перемога Жовтня, поява но
вих соціалістичних країн після другої 
світової війни підтвердили правильність 
і життєвість ленінізму. Ленінське поло
ження про право пригноблених націй на 
самовизначення і про пролетарський 
інтернаціоналізм продовжують вказува
ти шлях експлуатованим народам не за
лежно від кольору їх шкіри.

Ленінське вчення про пролетарський 
інтернаціоналізм допомагає зрозуміти, 
чому радянський народ завжди надавав 
і продовжує надавати допомогу наро
дам, що борються за своє звільнення. 
Ця допомога — металургійний комбінат 
в Індії, Асуанська гребля о Єгипті, чис
ленні промислові об'єкти в Африці, на 
Кубі і в інших країнах. Тисячі кваліфіко
ваних радянських спеціалістів, технікіз і 
інженерів працюють у цих країнах, від
даючи свої сили і знання справі розвит
ку національної економіки народів, що 
звільнилися від колоніального гніту. Ця 
допомога виражається також у тому, 
що в СРСР навчаються тисячі студентів 
із багатьох країн Азії, Африки і Латин
ської Америки.

Великий Ленін учив, що пролетаріат 
імперіалістичної держави повинен вра
ховувати волю і прагнення пригноблено
го народу і що це є обов'язковою умо
вою об’єднання цих двох сил на основі 
взаємного співробітництва і довір я. Ле
нін освітив шлях, по якому повинен слі
дувати робітничий клас з пригноблени
ми народами, щоб покласти кінець на
ціональним і расовим забобонам, що 
склалися в умовах імперіалізму,

Володимир Ілліч Ленін допоміг негри
тянському рухові в США знайти шлях 
боротьби, оскільки ₽іь визначив суть 
імперіалізму. Він дав нам керівництво 
до дії, показав нерозривний зв’язок кла
сової боротьби з національним і расо
вим рухом. Негри Америки повинні ус
відомити велике історичне значення ле
нінізму. Вони повинні заявити разом з 
Полем Робсоном, який сказав після сво
го повернення із Радянського Союзу: 
«Там я вперше в житті набув людську 
гідність. Ви повинні зрозуміти, що цс 
значить для мене — негра».

Я впевнений, чорна Америка прийде 
до свободи, якщо вона буде слідувати 
шляхом, указаним безсмертним Леніним.

Клод ЛАЙТФУТ, 
секретар Національного комітету 
Комуністичної партії США

II езви чай н і носил к и 
Здравко Тодорова

Переді глною — об’єм
на книга. Судячи по заго
ловку — про мікробіо
логію. Автор — Д. Забо
лотний. Перегортаю по
жовклі сторінки. І відра
зу узнаю: це XI том 
Творів В. І. Леніна ви
пуску 1924 року. Влас
ник книги, ветеран кому
ністичного руху із міста 
С’ара Загора Здравко 
Тодоров, розповідає ме
ні, яким незвичайним 
шляхом потрапила вона 
в Болгарію.

Тодоров виріс в про
гресивно настроєній сім ї 
учителів. Після фашист
ського перевороту в 
Болгарії (1923 рік) Здрав
ко був змушений емігру
вати в Радянський Союз. 
Його перші листи звідти

поліцейські розпечату
вали і читали в присут
ності батьків. Через дея
кий час Здравко одер
жав від них повідомлен
ня, що власті перестали 
проявляти підвищений 
інтерес до його корес
понденцій. Цим і скорис
тувався комуніст, щоб 
переправити на батьків
щину марксистську літе
ратуру.

Коли молодому політ
емігранту повідомили, 
що його посилки благо
получно досягають ад
ресатів, він вирішив 
спробувати переслати в 
Болгарію праці В. І. Ле- 
н>на. Оскільки Здравко 
не передплатив видання 
Творів, він зміг 
тільки окремі томи, Так

СПЕЦІАЛЬНИЙ

ВИПУСК,

ПРИСВЯЧЕНИЙ

101-й РІЧНИЦІ

сталось, що першим був 
посланий XI толч За ним 
тим же шляхом —- інші 
ленінські праці (досі 
збереглись VIII і IX то
ми).

— Ленінські праці, по
слані Здраако, болгар
ські комуністи ₽ умовах 
строгої конспірації пере
давали із рук а руки. Чи
тали. жадібно вбираючи 
кожне слово. Багато із 
книг зникли під час 
арештів революціонерів. 
Знайдені під час обшу
ків у тайниках, в льохах 
і на горищах, вони по
ставали перед трибуна
лами як речові докази 
нездоланної сили ленін
ської думки, якій не 
страшні ніякі перешкоди 
цензури.

П. МАНОЛОВ, 
болгарський журна
ліст. (АПН — «Ра- 
ботиическо дело»). 
Стара Загора.

Г' АХАЙ Моніка! То- 
вариш МонікаІ 

Голос ніби знайомий... 
Та й обличчя людини, що 
стоїть біля входу в грот, 
я уже десь бачила. Та 
це ж директор централь
ної друкарні Патріотич
ного фронту ЛаосуІ Саме 
цю друкарню я відвідала 
під час своєї першої 
поїздки по Лаосу, точні
ше — по його звільнених 
районах.

Боїв Попе сердечно вітає 
мене І висловлює радість у 
зв’язку з нашою лавою зу
стріччю. Так, тепер друкарня 
знаходиться в іншому гроті 
— не там, де була трв роки 
тому,

Поне водить мене по «від
сіках» просторого грота, чи, 
с-коріше, вечери, з гордістю 
иоказуюта мені своє госпо
дарство. Це вже не перша 
друкарня енл Звільнення, яку 
мені довелось бачити. Я ба
вила друкарські верстати у 
звільнених зонах Південного 
В’єтнаму, де владу здійснює

ВИДАННЯ
З
ГРОТІВ
ЛАОСУ
Мснік» ВАРНЕНСЬКА, 

польська письменниця.

Національний фронт. Бачила 
таємну друкарню в перед
містях Сайгона. Ллє ось таку 
друкарню, де я зараз слухаю 
пояснення Боїв Попе, по
трібно відзначити окремо: це 
найируппііиа Із усіх бачених 
мною за роки журналістської 
роботи в цьому районі світу.

Грот значно більший ко
лишнього, краще обладна
ний. Машини і запаси папе
ру надійно захищені від вог
кості джунглів. Електричні 
лампи ллють рівне спокійне 
світло. Три роки тому по
стійне їх мигання і неповне 
розхіарення утруднювали ро
боту поліграфістів, шкідливо 
відбивалося і на зір склада
ча. Тепер за перегородкою 
розмірено працює електроге
нератор. Друкарські машини 
доставлені сюди з НДР. ге
нератори — Із СРСР.

Більшість робітників —• 
молодь. Немало дівчат. 
Тонкими, спритними паль
цями вони швидко діста
ють із набірних кас літе
ри з буквами складного, 
схожого на арабески, ла
тинського алфавіту. Мі,

ье можу прочи- 
заголовок брошури, 
виникає буквально 

очах, і лише мо

і
ніяк 
тати 
яка
на моїх 
ли метранпаж, кладе пе
реді мною кліше до цієї 
тонкої брошурки, я розу
мію, кому вона присвяче
на... На металі чіткий об
раз дорогої усім нам лю
дини.., Це —- Леніні

— Так, ми теж відзна
чаємо день народження 
вождя! — з гордістю 
зауважує Поне.

«Ленінський день» уро
чисто відзначається на
віть у найглухіших райо
нах звільнених зон Лао
су. Ім'я і слово вождя 
користується тут великою 
любов'ю і повагою.

З хвилюванням і не
ослабною цікавістю див
люся я, як народжується 
нова книжка про Леніна. 
І як все-таки здорово,

що робота по оиданню 
брошури, присвяченої 
Володимиру Іллічу, закін
чується в той час, коли я 
опинилась в цьому гро- 
тії Тепер зможу взяти з 
собою в Європу дві пуб
лікації про Леніна. Одна 
— більша форматом, 
друга — кишенькова: та
ку легше і зручніше про
нести в блузі, її можна 
непомітно переправити а 
райони, які поки що кон
тролює ворог, щоб вона 
потрапила в руки лао
ських патріотів, що діють 
там, по той бік фронту, 
в умовах конспірації і 
смертельної небезпеки, 
піа І?аМ »ТаН’ ’«М.
•»іиці Нпродного фронту
звільненії» Південного В'єт
наму подарували мені тільки- 
но видрукувану брошуру 
«Ленін ві-дай* («Великий 
Ленін») і перекладену на 
в єтоамську мову його пра
цю «Імперіалізм, як вища

єгаді» капіталізму». Ці 
книжки, индані у в’єтнам
ських джунглях, — найпере
конливіший символ немеркну
чої життєвої сили Ідей вож
дя спітового пролетаріату. 
Тих. Ідей, ЯКІ — через усі 
нар єри І перепони кордонів, 
через палаючі лінії фронтів— 
пробились |Ц> ПОЛЯ СЬОГОД
НІШНІХ би ІВ народів Індоки
таю проти сил Імперіалізму і 
неоколоніалізму.

Дуже далеко від Лаосу ле
жать кордони величезної 
країни - Радянського Сою.

Ол,іаи 'і*,д ,,ас свое’ п0* 
«здкн по звільнених зонах я 
і’а кожному кроці бачила

В боротьбі за краще 
майбутнє, що ведеться в 
безперервних боях — на
перекір смерті, пожежам 
' Руйнуванням, — патріо
там Лаосу допомагає сло
во Леніна. .

Звільнені райони 
Лаосу — Москва.
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КОМУНІСТИЧНУ!
Всесоюзним комуністичний суботннк, який відбувся 17 квітня« 

продемонстрував високу громадсько-політичну активність м<Ь 
лоді, викликану рішеннями XXIV з’їзду КПРС. Сьогодні ми 
продовжуємо друкувати розповіді Лро трудові звершення 
юнаків 5 дівчат у Червону суботу.

СЛАВИМО ПРАЦЮ ї> КАР’ЄРОУПРАВЛІННІ заи- 
чайний день. Утрамбованою, 

як асфальт, дорогою до дро
бильного цеху безперервно 
повзуть «Крези» і «Белази». 
Натужним ревом своїм вони ні 
на хвилину не дають осісти ти
ші. І це примушує Олексія 
Васильовича Бондаренка—чер
гового електрика напружувати 
свій слух. Щоб бува не заглу
шив цей шум тривожного сигна
лу допомоги.

— Раз, два, три, — нарахував він 
свистки екскаватора. 1 сам собі 
скомандував: — Зараз їду.

Зібрав свій нехитрий інструмент і 
побіг крутою стежкою в кар’єр. Там 
на нього чекав екскаватор — махи
на з ковшом па чотири кубічних 
метри.

— Вентилятор щось забарахлив,— 
пояснили Олексію Васильовичу чле
ни екіпажу.

Досвідчений електрик за де
кілька хвилин «вилікував» стале
вого велета. І коли той знову 
почав звично «гризти» гранітну 
скелю і наповнювати кам'яними 
брилами самоскиди — Олексій 
Васильович пішов на свій «ко
мандний пункт», ім’я якому гір
ничий цех. Він з електриків у 
цей день був тут один.

— А де ж ваші помічники?-— 
запитав у О. В. Бондаренка Ана
толій Подольський — комсо
мольський секретар управління,

— Дорогу ро^чищвють( —■ ки
нув той на ходу.

Хлопцям-елсктрикам робота попа
лась незвична. Бо дорогу розчищати 
рід каміння — не електрообладнан
ня ремонтувати. Тому Олександр 
Бабанський (визнаний тут жартів- 
іїик) признається:

— Воно-то в цьому ділі великого 
розуму ие треба, Але ось другий мо-

ЗВИЧАЙНИЙ
РОБОЧИЙ
ДЕНЬ
золі, вже набіг. Та мені он підмога 
Гіде, — побачивши Подольського, 
Бабаиський передав йому свою ло
пату. — Ану покажи, секретарю, я« 
треба працювати.

— А чому б і ні, — поплювавши 
на долоні, Анатолій так заорудував 
лопатою, що хлопці тільки ахнули.

— Ну, вистачить, вистачить. —• 
«пожалів» його Бабаиський. — 1Д° 
допоможи тепер Самохвалову,

Бригада токарів імені XXIV. 
з'їзду КПРС Віктора Самохва- 
лова теж розподілила свої обо
в’язки порівну. Бригадир ізРаї- 
сою Гріх залишились на робо
чих місцях. А члени бригади —

територію, сади™ дорада. 
За дХ посадили 120 дере».

Ця Ініціатива пішла «ІД Л.п.?аль- 
Г 5S»»її 

вий сад. сьогодні »» особисто ион- 
«Г-З - А»’" 

чорнозему.
— з особливим піднесенням, 

— сказав Михайло Максимо
вич, — вийшов наш цех на сьо
годнішній суботник. Особливо 
комсомольці. Вони зобов яза 
лись посадити 220 дерев і зі
брати 3 тонни металолому. 
Ті ж, що залишились на робо
чих місцях, дали слово випус
тити за день 110 кубічних мет
рів каменещебневої продукції 
(при нормі 80),

Стугонять дробилки. «Жують» 
граніт. Перетворюють його па «У* 
товий камінь, щебінь. Нескінченною 
стрічкою біжить конвейєр. За ного 
стрімким рухом слідкує Валентина 
Бондаренко — слектрооператор нуль, 
ту управління.

В кар'єроуправлінні Світло- 
водського виробничого об єд
нання «Дніпроенергобудінду- 
стрія» звичайний робочий день,

Г. ПРОКОПЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ЩОБ РОЗЦВІЛИ
міщене. А працювати було над 
чим, бо лише з саду ремонтни
ків незабаром розквітне 100 
плодових дерез. Треба їх побі
лити, обкопати та зібрати сухе 
віття. Крім того, Олександр 
Корж, Валерій Завгородній та 
Валерій Фоменко взялись по
садити у цей день ще 15 де
рев.

Небагато комсомольців і в Боб- 
ринецькому автотранспортному під
приємстві Лі 10031. їх — 28. Але
майже всі трудилися в суботу; на 
своїх робочих місцях, бо ОІЛЬШІСТЕ» 
з них—водії. Хлоиці зобов'язалися 
відпрацювати в цей день на зао
щадженому пальному. А та еконо
мія немала — лише за один день 
Володимир Фролоз зекономив 11 
кілограмів палива. В суботу вій 
працював на ремонті вулиці Ком- 
сомольської в Бобрннці.

Вісім будівельників комсо
мольсько-молодіжної комп
лексної бригади на чолі і 
бригадиром Ніколенком пра
цювали в суботу на будівницт
ві гуртожитку Бобринацькогб 
технікуму сільського господар
ства. їх внесок у п’ятирічку — 
понад 6 кубометрів цегляної 
кладки з стінах майбутньої сту
дентської оселі.

На відміну від них частина з вЬ 
сімнадцяти комсомольців колгоспу 
імені Димитрова на суботнику.., 
руйнувала. Хлопці та дівчата пов
ністю розібрали і вивезли за село

На вулиці Леніна з 5об- 
ринці не вистачало чогось 
дуже знайомого, звичайно
го. Пригледівся, понад тротуа
ром жодного дерева! Жодної 
старої акації, що майже до лі
та гратували небо колючими 
гілками!

В штабі проведення суботниха 
пояснили: «Сьогодні засадимо на
шу центральну каштанами. Нехай 
цзітутй, ( не псують колючками за
чіски <іашим дівчатам».

Тут, у штабі, з Перших годин ро
боти став відчутним темп та зав
зяття праці, о 10-й годині ранку 
штабу доповідав радгосп імені 
Куйбишева: «Комсомольці та мо
лодь сьогодні зобов’язалися поса
дити 1000 дерев в садибі радгоспу. 
Вже ирсаджево 260»,

Молодь радгоспу «Червона 
зірка» давно готувалась до су- 
ботника. І ось у його перед
день з селі Зерхнєінгульське 
розпланували територію, під
готували потрібну техніку, щоб 
суботнього ранку вийти на бу
дівництво стадіону. Вже до кін
ця дня радгоспні футболісти 
мали змогу спробувати сили на 
новому полі. 1 донесення із 
штаб: «Стадіон збудованої»

Двадцять дев’ять комсомоль
ців Бобринецьких ремонтних 
майстерень «Сільгосптехніка» 
вирішили причепурити терито
рію навколо виробничих при-

КАШТАНИ
стару глиняну будівлю клубу. В той 
же день їх товариші саджали парк 
біля нового сучасного Будинку 
культури. А щоб колгоспні села 
стали ще більш мальовничими, 
комсомольці обсадили вербами два 
ставки та відремонтували паркам 
по центральній вулиці садиби.

Чотири комсомольсько-моло
діжні бригади колгоспу «Рас
сеет» теж мали щд доповісти 
штабу. На суботнику вивезено 
на поля ЗО тонн мінеральних 
добрив, зібрано 3 тонн метало
брухту, розібрано приміщання 
старої школи,

0 п'ятій годині дня опера
тивний штаб проведення Все
союзного комуністичного су- 
ботника підбив підсумки. На
пружена праця всього дня ви
лилась декількома вагомими 
рядками; 3120 комсомольців 
Бобринецького району, відпра
цювавши без оплати суботній 
день, перерахували у фонд 
п’ятирічки 4128 карбованців, 
прибрали та прикрасили моло
дими деревцями села району.

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара».
Бобршіецький район.

На фото: молодий бобринчапни 
О. ВОЛЕН КО ремонтує автомобіль 
па суботнику.

Фото автора.

Тх шеренги були святковими. 
Йшли ранковою вулицею сиво- 
скроні ветерани, а поруч них 
крокували ті, кому вперше ви
пала честь в робітничому гурті 
взяти участь в ударному субот- 
нику. І вони горді з того, що 
стали пліч-о-пліч зі своїми бать
ками. Напруга їх була неабия
кою. Уже в обідню пору з усіх 
кінців району надійшли втішні 
вісті.

— За справу взялося понад 130 
робітників, — повідомляли з між
колгоспбуду. — Кілька бригад тру
диться на спорудженні комбікормо
вого заводу. Наші умільці, якнд 
очолюють комуніст Володимир Гор
дієнко і комсорг Олександр Єрошен- 
ко, встигли виконати змінне завдан
ня. Близько 500 карбованців молодь 
уже мав на своєму рахунку.

З колгоспу «Дружба» слова 
похвали адресувались механіза
торам. Вони спЬвна вивірили всі 
механізми, І тепер на спеціаль
них майданчиках ланки куку- 
рудзоаодів роблять перші 
пробні засіви. А на благоустрої 
села працюють усі, хто вільний 
від роботи на фермах і з поль 
Навіть колгоспні пенсіонери 
вийшли допомогти колгоспни
кам.

Невдовзі ми-зв’язалися по те
лефону з Добрянкою. Говорив 
заслужений лікар УРСР Ф. Д. 
Гетьманець:

— У нас ніби й звичайний ро
бочий день. А ті, кому за гра
фіком у лікарні слід працюза-

ПЛІЧ-О-ПЛІЧ
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ВЕТЕРАНАМИ
ти завтра, сьогодні зайняті ін
шими справами: ремонтуємо 
стіни дільничної лікарні, садимо 
яблуні, квіти, робимо альтанки. 
150 карбованців відрахуємо у 
фонд миру.

їду о Плоскозабузьке. Найбільшо 
молоді зустрічаю в центрі села, 
Юнаки та дівчата закінчують садії-: 
ти новий парк. А на польовому ста
ні тракторної бригади механізатори 
Вивірили сівальні агрегати, які ось- 
ось мають вийти на кукурудзяні 
площі. Хто не зайнятий цією спра
вою. оновляв сквер механізатор
ського містечка.

Повертаюсь до райцентру. Зустріч 
з школярами. Секретар комсомоль
ської організації Валентина Кара- 
малак після уроків з своїми друзя
ми прийшла до Будинку культури. 
Любо було подивитись на алеї, ‘ 
клумби, зроблені їх руками. А уч- І 
ні продовжували ремонтувати парк, • 
садити квіти.

І всюди лунала молода пісня. 
Натхненні ударною працею 
юнаки та дівчата ніби й не від
чували втоми. Бо їх труд справ
ді переростав у красу, без якої 
немислиме наше сьогодення.

В. ВОВЧЕНКО.
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Кожне втрачене очко на старті чемпіонату 
країни з футбола вже зараз негативно 
впливає на турнірне становище команд. Ще 
більш відчутнішою стане ця недостача, ко
ли футбольний марафон наближатиметься 
до кінця. Тому дуже важливо з перших же 
зустрічей стсорити запас міцності. У кіро
воградської «Зірки» були для цього більш 
сприятливі умови, ніж у багатьох інших 
колективів. Адже в чотирьох зіграних мат
чів три вона провела на своєму полі. А 
вдома і стіни допомагають. Між тим, уже 
втрачено три очка.

І тим прикріше, бо всі чотири зустрічі хі- 
ровоградці провели на високому рівні.

Яка користь від того, що наші нападаючі 
І в останньому маїчі з одеськими армійця
ми майже протягом усього часу мали понну 
Перевагу, коли вони з гри не забили жод
ного м’яча. Добре, що Віктор Квасов точно 
реалізував 11-метровий штрафний удар, 
який суддя матчу призначив за грубу гру 
гостей в межах їхнього штрафного майдан
чика. Одесити ж під час однієї з небага

тьох контратак зуміли відквитати цей гоя. 
Таким чином, нічия, втрачено дорогоцінне 
очко.

Завтра — наступний тур. «Зірка» грати
ме на своєму полі з миколаївським «Суд
нобудівником».

шииі І.
Ми вже повідомляли, що кі

ровоградські гімнасти, які не
давно брали участь з першості 
республіки серед школярів, 
принесли нашій збірній чима
ло втішних плюсів. І ось оста
точно визначений внесок юніо
рів в розвиток спортивної гім
настики в республіці. В першій 
групі найбільшу кількість очок 
набрали зорошилоаградсокі 
спортсмени (226,5), а другій — 
полтавчани (95,5). А турнірну 
таблицю третьої групи очолили 
преставники нашої області. У 
них — 114 очок.

Провідні спортивні фахівці Украї
ни вже висловили свої думки з 
приводу організованих ~ фінальних 
змагань Спартакіади а Одесі. На
приклад, заслужений тренер СРСР 
О. Мишаков, відзначаючи провідні 
гімнастичні центри України, поряд 
з Ворошиловградом. Миколаєвом, 
Херсоном, Донецьком та Запоріж
жям назвав І Кіровоград. А заслу
жений тренер СРСР В. Смирнов, 
даючи інтерв’ю кореспонденту 
«Спортивної газети», підкреслив: 
«Нинішні змагання остаточно У*/

S а Э

ріпнли пас на думці, що п нашій 
гімнастиці з’явились, парешгі, ціл
ком реальні надії. Вони ще зовсім 
юні — донечанка Світлана Повар- 
ніна. Галя Лук’яиова з Кримської 
області, Люда Шумнхіна й Таня 
Калінічева з Кіровограда, киянка 
Олена Малашенко, одеситки Таня 
Мартинова й Наташа Тарасова.

Тренер Володимир Задов в 
першу, чергу наголосив на май
стерності наших Кіровоград- 
ція;

І Калінічева, і Шумихіна, 
вихованки Юзефа Толчинсько- 
го, вже не вперше приверта
ють до себе загальну уаагу, І 
мені особисто, як тренеру, ос
таннім часом стало приємніше 
працювати в умовах здорової, 
гострої конкуренції...

Прислухаючись до свідків 
проведених змагань — трене
рів, суддів, спортсменів, мож
на зробити висновок, що з рес
публіці зростає надійний ре
зерв молодих гімнастів, І серед 
тих, хто в перших шеренгах,— 
кіроаоградці.
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< $ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
П’ЯТНИЦЯ, 23 КВІТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.10 — 
Кольорове телебачення. «У 
світі тварин». (М). 11.45 — Те- 
лсвісті, (К). 11.55 - Художній 
фільм сВесна у Москві». (К). 
І10.05 — «За рядками партійних 
накреслень». (Кіровоград), 
30.15 — Музичний фільм «Ча
рування». (К). 17.00 — Народ
ний телеупіверситст. «Автома
тизована система управління 
виробництвом». (К). і8.оо — 
«Степові акорди». Телевізійна 
музична весна. (Кіровоград), 
18.30 — Телеальманах «По
двиг». (М). 19.00 - Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«День та ніч». (М). 20.05 —
Програма «Час». (М). 20.30 — 
пг'Мі)л0ІІпт СРСР з футбола. . .....„.„....„т

дай

Народовладдя». Документаль
ний фільм. (М). 22.00 — Ест
радна програма. «Артистичне 
лото», (М). 23.00 — Спортивна 
передача. (М). 23.45 - Телевіс- 
ті. (К).

21 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — Гім- 

,частика для всіх. (М). 9.30 — 
Повніш. (ЛІ). 9.45 - Для дітей 
«чудова сходинка». (М). 10.45 
т На ланах республіки. (Кіро
воград), п.оо — Музичний 
турнір міст. (М). 12.00 - В ефі. 

__рі «Молодість». До Міжнарод.

іі

‘/м? А*,"сол|лар>іост1 молоді. 
(М). 12.45 — Наша афіша. (КЕ 
,І:?0 “ «Людина і п’ятирічка», 

13 п° “ В «♦*₽» ‘Моло’ 
дість». Передача, присвячені 
Всесоюзним комсомольський 
зборам. (М). 14.35 - КІнокаме. 
?К) Н14Скп ’ тЇХ ДРУГИЙ дім», 

® 7" Телевізійний на- 
родний університет. (М). 10.15 
- «На меридіанах України». З 

1ч<етча’1645

^ІТСРатурна субота. (К). 18.00 
Г-іемиІонат СРСР з футбо
ла. «Спартак» мп _ скл"' 
ЇЇм°?лп'Д?я^’ 
таим. (ЛІ). 18.45 — Назустпі« 
УРСраі’ мі? ВеРхов«о? Радії 
19 00 1 .Г'кевих Рад. (К>,
10.00 — Чемпіонат СРСР ч 
«КзГпЛа’ /.Динамо» (К) -»■ 

К)’ ,9-« - Ху«

тивнп?Р(іЛІ11 змага,иія з СПОМ ЕстраТднійНаСТИкм- 23-00^ 
Я^'йвяГ^^ (ЛЬПІВ^

‘ Р . ПОГОДА
Сьогодні вдень передбачається иоппн», 

опадів. Вітер змінних напрямків с-пб щ ХМарш^ь без 
Температура повітря - 16і - 21 градк тепля ПОМір,,огд" 
Дів. Вітер західні ЇЇірнпГ?ІаРТе^ опа?
першій половині періоду вночі-. ЙгіератУРа повітря І 
ту заморозки, вдень — 14 —, 1О - ,а ПовеРХНІ груцз 

періоду „„очі _ 2 ЩІ друГ||
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