
В ПОЛЬОТІ — 
«СОЮЗ-Ю»

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

Сьогодні, 23 квітня 1971 
року, о 2 годині 54 хвили
ни за московським часом у 
Радянському Союзі старту
вала ракет а-иосій з косміч
ним кораблем «Союз-10». 
0 3 годині 03 хвилини ко
рабель «Союз-10» виведено 
на розрахункову орбіту су
путника Землі.

Космічний корабель пі
лотує екіпаж у складі: 
командира корабля, двічі 
Героя Радянського Союзу 
льогчика-космонавіа СРСР 
полковника Шаталова Во
лодимира Олександровича; 
борт-івженера, двічі Героя 
Радянською Союзу льот- 
чика-космонавта СРСР, 
кандидата технічних наук 
Елисеева Олексія Стани
славовича та інженера-вн- 
пробувача Рукавишникова 
Миколи Миколайовича.

Корабель «Союз-10» ви
ведено в навколоземний

космічний простір з метою:
— проведення спільних 

експериментів з орбіталь
ною науковою станцією 
«Салют», запущеною на 
навколоземну орбіту 19 
квітня цього року;

— комплексної перевірки 
удосконалених бортових 
систем корабля;

— дальшого опрацюван
ня ручної і автоматичної 
систем керування, орієнта
ції та стабілізації корабля 
в різних режимах польоту;

— проведення медико- 
біологічних досліджень для 
вивчення впливу факторів 
космічного польоту на 
людський організм.

З екіпажем підтримує
ться стійкий радіо- і теле
візійний зв’язок. За допо
віддю командира корабля 
товариша Шаталова, ді
лянку виведення на орбіту 
пройдено нормально. Са-

ВИСОКА
ВІДЗНАКА

Славно потрудилися у минулому році, році 
Ленінського юпілею, трудівники сільського гос- 

! подарства ордена Леніна Кіровоградщини. У 
1 Всесоюзному змаганні еони здобули призове 
• місце І запоювалн нерсхідіпИі Червоний ира- 
! йор Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС. 21 квітня 
1 на зборах обласного партійного активу відбу- 
' лася урочиста церемонія вручення високої на« 
; іороди.
і Перший секретар обкому КП України 
І М. М. Кобильчак падає слово заступнику мі- 
! вістра сільського господарства СРСР О. Ф. 
І Дубровіну. Від імені Ради Міністрів СРСР та 

ВЦРПС т. Дуброві» сердечно вітає кірово- 
градців з видатною перемогою І вручає пере
хідний Червоний прапор Лою приймають: 
мерший секретар обкому КП України 
М. М. Кобильчак, голова облвиконкому П. С. 
Кошсвський, Герой Соціалістичної Прайі пер

ПРОЛЕТАР! 5СІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

райського ОБКОМУ АКСМУорган кі
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мопочуття космонавтів 
добре, бортові системи ко
рабля «Союз-10» працюють 
нормально, в жилих відсі
ках підтримуються умови, 
близькі до земних-

Космонавти товариші 
В. О. Шаталов, О. С. Єли- 
сєев і М. М. Рукавишни
ков розпочали виконання 
наміченої програми по
льоту.

ший секретар Малозисківського райкому пар
тії В. В. Гуля, бригадир тракторної бригади 
колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангель* 
сі.кого району В. І. Моторний, доярка колгос
пу «Ленінським шляхом», депутат Верховної 
Ряди УРСР Л. В. Фатовенко та інші відомі 
майстри сільськогосподарського виробництва.

Із словами сердечної вдячності до Централь
ного Комітету КПРС, Ради Міністрів СРСР ви
ступили голова облвиконкому П. С. Кошев- 
ськіїй, перший секретар Новомиргородського 
райкому партії В. К. Дримченжо, Герої Соціа
лістичної Праці голова колгоспу імені Карла 
Маркса Маловисківського району В. 3. Мамуня 
і бригадир тракторної бригади колгоспу «Зоря 
комунізму» Новоархангельського району В. І. 
Моторний, начальник Олександрівського ра
йонного управління сільського господарства 
Я. Я. Вітер. Промовці запевнили, що кірово- 
ірадиі докладуть усіх зусиль у боротьбі за 
виконання історичних рішень XXIV з’їзду 
КПРС. зроблять усе можливе, щоб завоювати 
право назавжди залипни» в себе високу від
знаку хліборобської праці.

На знімку: біля прапора М. М. КОБИЛЬЧАК 
та П. С. КОШЕВСЬКИЙ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

СУБОТА, 24 квітня 1971 року

БОЙОВА ПРОГРАМА ДІЙ
ЗБОРИ АКТИВУ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

21 квітня в Кіровограді відбулися збо- Шелесте гострій, але справедливій ири-
ри обласного партійного активу. Вони 
обговорили питання про підсумки XXIV 
з'їзду КПРС та завдання обласної пар
тійної організації. З доповіддю виступив 
перший секретар обкому партії делегат 
XXIV з’їзду КПРС М. М. Кобильчак.

Доповідач відзначні, що партія прий
шла до свого XXIV з'їзду з великими 
успіхами. В їх досягнення великий вклад 
внесли і трудівники Кіровоградщини. 
Тільки право підписати трудовий рапорт 
області форуму комуністів здобули 214 
підприємств промисловості, транспорту, 
зв’язку та будівельні організації, 115 
колгоспів і радгоспів, 510 цехів, 
бригад, змін, ферм, ланок.

Активно пройшло в області обгово
рення проекту Директив XXIV з’їзду 
КПРС. Трудящі внесли близько тисячі 
пропозицій.

Доповідач спинився на підсумках ви
конання восьмої п’ятирічки, на завдан
нях, що стоять перед комуністами і всі
ма трудящими області в нинішній.

У новій п'ятирічці передбачається 
швидкий розвиток усіх галузей народно
го господарства Кіровоградщини. І тру
дівники взяли добрий старт. Обсяг ви
робництва валової продукції промисло
вості зз перший квартал нинішнього ро
ку зріс проти відповідного періоду ми
нулого року на 2 проценти. Але в робо
ті фабрик і заводів є істотні недоліки, 
Тов. Кобильчак детально спиняється на 
них, аналізує їх причини. На XXIV з'їзді 
КП України у звітній доповіді П. Ю.

НА X З'ЇЗДІ БНП
СОФІЯ. (ТАРС). Про

довжує роботу X з’їзд 
Болгарської комуністичної 
партії. До цієї найважливі
шої події в житті БКП і на
родної Болгарії прикута

увага всіх трудящих рес
публіки, братніх партій і 
народів соціалістичних 
країн, світового комуніс
тичного руху.

21 квітня на з’їзді висту

тиці були піддані партком, дирекція за
воду «Червона зірка», в також Кірово
градський міськком партії та обком КП 
України за незадовільну роботу підпри
ємства. З критики треба зробити пра
вильні висновки і якнайшвидше випра
вити становище.

Багато уваги в доповіді М. М. Кобиль- 
чака приділено економіці промислового 
виробництва,

Великі завдання стоять нині перед 
трудівниками сільського господарства. 
Область має виробляти щороку 2,7—2,8 
мільйона тонн зерна. Для цього необ
хідно одержувати його з гектара по ЗО-— 
31 центнеру. Має зрости врожайність й 
інших культур. Цього можне добитися 
лише при умові швидкого завершення 
освоєння сівозмін, поліпшення насін
ництва, підвищення культури землероб
ства.

Говорячи про завдання в тваринницт
ві, доповідач критикує керівників Світ- 
ловодського, Гайворонського, Новомир- 
городського та деяких інших районів за 
серйозні недоліки у виробництві моло
ка, м’яса. Детальне висвітлення в допо
віді знайшли питання капітального будів
ництва, освіти, культури, ідеологічної та 
організаторської роботи партійних орга
нізацій.

Обговорюючи доповідь, промовці го
ворили про велике політичне І Трудове і 
піднесення, викликане у трудящих істо
ричними рішеннями XXIV з’їзду КПРС,

(Закінчення на 2-й стор.).

пив З промовою ГЛ8ВВ де
легації КПРС Генеральний 
секретар ЦК КПРС Л. І. 
Брежнєв, тепло зустріну
тий присутніми.
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ЕШНІЗМ —ПРА ПОР ЕПОХИ
МОСКВА ..............

Радісним святом для радянського на
роду, для всіх людей праці на землі 
став день, який відзначається щороку, —• 
день народження Володимира Ілліча 
Леніна — великого засновника Кому
ністичної пзртії Радянського Союзу і 
творця першої в світі держави робітни
ків і селян, вождя міжнародного про
летаріату, вчителя і друга трудящих 
усього світу.

В цьому році дата народження Воло
димира Ілліча відзначається у знаменні 
дні, осяяні рішеннями XXIV з'їзду КПРС.

22 квітня у Москві, в Кремлівському 
Палаці з’їздів відбулось урочисте засі
дання, присвячене 101-й річниці з дня 
народження вождя.

у президії — зустрінуті палкими оп
лесками керівники Комуністичної партії 
і Радянського уряду.

З доповіддю «Політика КПРС — ле
нінізм у дії» виступив секретар ЦК КПРС 
тов. К. Ф. Катушее.

КИЇВ .
В обстановці величезного політичного І 

трудового піднесення, викликаного ісго- 

ричними рішеннями XXIV з'їзду КПРС, 
відзначається в нашій країні 101-а річни
ця з дня народження засновника Кому
ністичної партії, творця першої в світі со
ціалістичної держави Володимира Ілліча 
Леніна. Форум радянських комуністів 
пройшов під знаком торжества всепере- 
магаючих ідей ленінізму, втілення запо
вітів вождя в діла і плани партії і на
роду.

Безсмертне ленінське вчення, світлий 
образ вождя запалюють український на
род, як і всіх трудящих нашої країни на 
самовіддану боротьбу за перетворення 
в життя рішень партійного з’їзду, який 
виробив політичну лінію і конкретну про
граму дій на найближчі роки, ознамену
вав початок нового відповідального ета
пу комуністичного будівництва.

Широко і урочисто відзначається в 
містах і селах оадянської України день 
пам’яті В. І. Леніна. На промислових під
приємствах, будовах, не транспорті, в 
колгоспах і радгоспах, установах і на
вчальних закладах читаються лекції і до
повіді, проводяться бесіди про життя і 
діяльність великого вождя. В клубах, па
лацах культури, б:бліотека> розгорнуті 
виставки на честь знаменної дати. На 
екранах кінотеатрів демонструються 

фільми про Володимира Ілліча, в театрах 
ідуть п'єси про велиного вождя.

22 квітня у святково прикрашеному 
Жовтневому палаці нультури столиці Ук
раїни відбулося урочисте засідання пар
тійних, радянських і громадських органі
зацій м. Києва разом з представниками 
Радянської Армії, присвячене 101-й річ
ниці з дня народження В. І. Леніна,

В глибині сцени на фоні червоного 
стягу портрет Володимира Ілліча, Поруч 
пам'ятні цифри: «1870» і «1971».

18 година. Тепло зустрінуті присутніми, 
місця в президії займають член Політ- 
бюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК КП 
України П. Ю. Шелест, члени Політбюро 
ЦК КП України —- Голова Президії Вер
ховної Ради УРСР О. П. Ляшко, другий 
секретар ЦК КП України І. К. Лутак, сек
ретар ЦК КП України О. А, Титаренко, 
перші заступники Голови Ради Міністрів 
УРСР Н. Т. Кальченко, М. О. Соболь, кан
дидати у члени Політбюро ЦК КП Украї
ни — секретарі ЦК КП України М. М. 
Борисенко Ф. Д. Овчаренко, Я. П. По
гребняк, голова Укрпрофради В. О. Со
логуб, голова партійної комісії при ЦК 
КП України І. С. Грушецький, члени 
Президій Верховної Ради і Ради Міністрів 

УРСР, члени бюро київських обкому і 
міськкому партії, виконкомів обласної і 
міської Рад депутатів трудящих, ветера
ни ленінської гвардії, новатори виробни
цтва, діячі науки і культури, представни
ки Збройних Сил СРСР.

Урочисте засідання відкриває перший 
секретар Київського міськкому партії 
О. П. Ботвин,

Велично звучать мелодії Державних 
Гімнів СРСР І УРСР.

Одностайно обирається почесна пре
зидія урочистого засідання в складі По
літбюро ленінського Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

З доповіддю про 101-у річницю з дня 
народження В. 1. Леніна виступив перший 
секретар Київського обкому КП України 
В. М. Цибулько.

Під бурхливі оплески присутніх прий
мається вітальний лист ЦК КПРС.

Урочисте васідаьья оголошується за
критим. Всі встають і натхненно співають 
партійний гімн «Інтернаціонал»,

Для учасників урочистого засідання 
було дано великий концерт,

(РАТАУ).
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2 отор> п МОЛОДИЙ КОМУНАР“
квітня 1911 року*

СЛАВА ВАМ, ГЕРОЇ!
Шану хліборобського роду вони заслужили своїми 

на грудженими руками* своєю мудрістю і великою 
любов ю до землі. Володимир Григорович Алепьков, 
і олова колгоспу імені Дзержинського Зиам’янського 
району за короткий час разом з дружним колекти
вом сільських трудівників вивів своє господарство в 
число кращих на Кіровоградщині. Не один рік зустрі
чав світанки серед степу бригадир тракторної брига

ди колгоспу імені Ульянова Яків Григорович Кожу
хар. І його поле стало бднЙм з найіцедріших на весь 
Добровеличківськнй район. Завжди йти до людей з 
добрістю, працею своєю робити заможнішим їх життя 
— така мета в свинарки колгоспу «Победа» Новоук- 
раїнського району К. Я. Степаненко.'

І за все це вони гідні найвищої похвали-
А Батьківщина відзначила їх труд найвищими на

городами — вони теж приєднались до загону Героїв 
Соціалістичної Праці, стали гордістю нашого степо
вого краю.

На знімках: (зліва направо) В. Г, Аленьков, К. Я. 
Степаненко, Я. Г. Кожухар.

бойова програна дій
(Закінчення, Поч. на 1-й стор.).

про готовність трудящих області віддати 
всі свої сили, енергію, вміння здійснен
ню накреслень партійного форуму.

На трибуні — перший секретар Кіро
воградського міськкому КП України 
3. П. Валявський. Зараз міська партійна 
організація, підкреслив він, одним з го
ловних своїх завдань вважає закріплен
ня і дальший розвиток патріотичної ак
тивності кіровоградців, народжений під
готовкою і проведенням з'їзду. Цьому 
підпорядковано всю організаторську і 
масово-політичну роботу. Скрізь відбу
ваються мітинги, зустрічі з делегатами 
з’їзду. Лектори, пол’ітінформатори, агі- 

’ татори роз'яснюють трудящим матеріа
ли з'їзду. їх обговорення має конкрет
ний, діловий характер. Трудящі наміча
ють заходи, як скоріше втілити в життя 
плани партії на дев’яту п’ятирічку.

У ході обговорення документів з’їзду 
народжуються нові цінні починання. Так, 
бригада делегата XXIV КПРС В. Гетьман
ця з «Червоної зірки» взялася виконати 
завдання п’ятирічки за чотири роки. Ко
лектив взуттєвої фабрики вирішив кож
ного кварталу один день працювати на 
зекономлених матеріалах. Ці починан
ня дістали в Кіровограді поширення.

Про великі плани трудівників Мало- 
висківського району розповів перший 
секретар райкому партії, Герой Соціаліс
тичної Праці В. В. Гуля. Передбачається 
вже в нинішньому році збільшити обсяг 
валової продукції промисловими під
приємствами на 7 мільйонів карбован
ців. У нинішній п'ятирічці потужність 
Моловисківського цукрозаводу буде 
збільшено, і він перероблятиме 40 ТИСЯЧ 
центнерів буряків на добу. Працівники 
сільського господарства мають довести 
середню врожайність зернових до 31—■

32 центнерів з гектара, а валовий збір 
зерна — до 165—170 тисяч тонн. Це 
дасть можливість продати державі за 
п’ять років 407—410 тисяч тонн зерна. 
Значно розшириться виробництво і про
даж державі тваринницької продукції.

Виконання цих завдань вимагає від 
партійних організацій, господарників, 
спеціалістів колгоспів і радгоспів підви
щення рівня організаторської і масово- 
політичної роботи з людьми, більшої 
уваги до економіки виробництва.

Виступи доярки колгоспу «Ленінським 
шляхом» Олександрійського району 
Л. В. Фатовенко, головного агронома 
колгоспу «Україна» Гайворонського ра
йону С. С. Лісничука, голови колгоспу 
імені Чкалова Новомиргородського ра
йону, Героя Соціалістичної Праці 
В. Н. Бориска, машиніста екскаватора 
Морозівського вуглерозрізу комбінату 
«Олександріявугілля» І. В. Різниченка, 
секретаря пзрткому заводу «Червона 
зірка» С. С. Ліновиченка були пройняті 
єдиною метою: як краще мобілізувати 
трудящих своїх колективів на достроко
ве виконання величних накреслень пар
тії, як допомогти кожному трудівникові 
знайти своє місце в строю.

Слово надається першому секретарю 
обкому ЛКСМУ М. Г. Гайдамаці. Він 
розповів про трудове піднесення, яке 
викликали у юнаків і дівчат рішення 
XXIV з’їзду КПРС.

У період підготовки до з’їзду серед 
молодіжних колективів області народи
лося чимало патріотичних починань. Ме
ханізовані ланки Новомиргородського 
району вирішили технічні культури вже з 
першому році п’ятирічки вирощувати 
лише своїми силами. Цей почин під
тримали комсомольські організації ін
ших районів області.

ТЕІНІКИ-СІЛЬЕЬКОМУ
Пройшов рік, як був ого

лошений республіканський 
огляд-конкурс технічної 
творчості школярів «Юні 
техніки — сільському гос
подарству». Активно вклю
чилися у цей конкурс юні
умільці Кіровоградщини. 
Понад 630 дитячих колекти
вів демонстрували свої ро
боти на міських та районних
виставках, а зараз близько 
200 кращих робіт експону
ються на обласній виставці, 
яка діє ПРИ кіровоград
ському Палаці піонерів.

Тут можна побачити най
різноманітніші прилади та 

■ механізми — від простих 
лічильників до діючих мо
делей. Приємно відзначити, 
що більшість авторів не об
межилась виготовленням 
експонатів, які відобража- 
ЮТь рівень механізації і ав

томатизації сільськогоспо
дарських, процесів, а за
пропонувала свої конструк
ції нових машин, автома
тів, пристроїв.

Цікавою в цьому відно
шенні є модель сівалки 
МС-1, яку виготовили гурт- 
ківці Захарівської СШ Світ- 
ловодського району. Сівал
ка призначена для роботи 
на кукурудзо-силосному 
комбайні КС-2,6. Вона будр 
рівномірно висівати в будь- 
якій пропорції у зелену ма
су мікроелементи, що вруч
ну зробити дуже важко.

Члени технічного гуртка 
Кіровоградської СШ № 6 
запропонували нову сушил- 
ку безперервної дії, а чле
ни гуртка автоматики і теле
механіки обласної станції 
юних техніків — «Сигналіза
тор закінчення доїння ко
рів». Ця робота дуже цінна,

ПЕРШЕ СЛОВО—
ПРО ПАРТІЮ

Вони прибули в Кірово
град спеціальним аерорей- 
сом. Вони —• це учасники 
агітперельоту, які мають 
сказати пристрасне слово 
про матеріали XXIV з’їзду 
КГІРС. Серед них — колиш
ній матрос крейсера «Авро
ра» О. С. Неволін, лектор 
1ДК ЛКСМУ В. Ястребов, 
позаштатні лектори ЦК 
ЛКСМУ, група культармій
ців — співаків та музикан
тів з Київського інституту 
цивільної авіації.

Учасники агітперельоту 
побували на заводах —< 
«Укрсільгосптехніка», трак
торних гідроагрегатів, зуст
рілися з робітницями швей
ної фабрики, виступили пе
ред учнями МПТУ № 4, 
СШ № ЗО, учбового комбі
нату «Облпобутуправління», 
їх слухали курсанти ИІВЛП. 
Всюди йшла розмова про 
величні перспективи. _ що 
запрограмовані в Директи
вах XXIV з’їзду КПРС, про 
те, які напрямки в своїй ді-

яльпості мають взяти на 
своє озброєння комсомоль
ські організації, ведучи моГ*. 
лодь на перетворення в житі 
тя рішень партії. Крім того; 
Олександр Соломоновим 
Неволін, виступаючи перед 
юнаками і дівчатами, згадав 
далекі буремні дні Великого 
Жовтня, закликав молодь 
бути завжди вірними заповів 
там В. І. Леніна, справі, за 
яку віддали своє життя в 
роки Великої Вітчизняної 
війни наші батьки і діди.

І всюди після виступів 
лекторів — в заводських Цвя
хах, клубах, будинках куль
тури звучала пісня про пар
тію, про радянську молоді^ 
яку співали столичні студен
ти.

Учасники агітперельоту 
відвідали також парк імені 
Леніна, біля підніжжя па
м’ятника вождю поклали 
весняні квіти.
З Кіровограда бригада ком
сомольських активістів ви
летіла до Харкова.

Справді грандіозні завдання намітила 
партія на дев’яту п'ятирічку. Радянська 
молодь захоплена їх широтою, сміли
вістю, їх великим науковим обгрунту
ванням. Юнаки і дівчата Кіровоградщи- 
ни не шкодують зусиль, щоб виконати 
плани партії достроково.

Одне з основних завдань комсомоль
ських організацій — учити молодь пра
цювати, прищеплювати юнакам і дівча
там прагнення до таорчості. Бюро обко
му комсомолу цими днями схвалило 
ініціативу комітету ЛКСМУ заводу 
«Червона зірка» про проведення еконо
мічного всеобучу і техніко-економічних 
екзаменів серед молоді підприємства. 
В нинішньому році різними формами 
навчання передбачається охопити понад 
З тисячі молодих виробничникіз, що 
дасть їм змогу брати конкретні, еконо
мічно обгрунтовані зобов’язання.

Науково-технічний прогрес висував 
складні завдання. Основними напряма
ми роботи комсомолу в цьому питанні 
є підвищення творчої активності, загаль
ноосвітньої і професійної підготовки мо
лоді, її активну участь у раціоналізатор
ському русі, з науковій організації пра
ці-

Великі завдання стоять сьогодні перед 
сільськими комсомольськими організа
ціями. Одне з них — технічний всеобуч 
сільської молоді. Повсякденна робота 
комсомольських організацій Знам’ян- 
ського, Новоукраїнського, Олександрій
ського районів дала змогу повніше за
безпечити потребу господарств у меха
нізаторських кадрах.

Промовець спиняється на проблемах 
професійної орієнтації учнівської моло
ді, закріплення молодих механізатор
ських кадрів.

Для виконання грандіозних планів ко
муністичного будівництва, накреслених 
XXIV з’їздом КПРС, відзначив ректор 
Кіровоградського інституту сільськогос
подарського машинобудування Г. ₽. Но- 
сов, потрібні висококваліфіковані спеціа
лісти. Над розв’язанням цього важливого 
завдання і працюють нині партійна 
організація, ректорат, увесь професор

сько-викладацький колектив навчального 
закладу.

Хоча інститут один з наймолодших у 
республіці, але в ньому створено усі 
умови для підготовки інженерних кад
рів. Навчання чотирьох з лишком тисяч 
студентів здійснюють понад двісті вик
ладачів, серед яких більше шістдесяти 
мають учений ступінь і звання. До по
слуг студентської молоді — 53 лабора
торій і навчальних кабінетів, обладнаних 
необхідним устаткуванням.

Багато уваги приділяється вдоскона
ленню форм і методів навчального про
цесу, науково-дослідній роботі. Тільки а 
цьому навчальному році підготовлено 
понад 50 лабораторних робіт, розробле
но і видано 45 методичних посібників.

Науковці зміцнюють зв'язки з про
мисловими підприємствами міста. Ця 
співдружність дає велику користь на
родному господарству.

Кафедри суспільних наук, громадські 
організації закладу вдосконалюють ви
ховну роботу серед студентської моло
ді, щоб залучити її до активної участі 
‘у виконанні рішень XXIV з'їзду КПРС,

5 одностайно прийнятій резолюції го
вориться, що збори обласного партій
ного активу гаряче, цілком і повністю 
схвалюють і приймають до неухильного 
керівництва та виконання рішення XXIV 
з’їзду КПРС. Від імені комуністів Кіро- 
воградщини збори активу одностайно 
схвалили політичну лінію і практичну 
діяльність Центрального Комітету КПРС, 
положення і висновки, що містяться у 
Звітній доповіді ЦК. Комуністи, всі тру
дящі області мобілізують свої сили на 
досягнення нових рубежів, підвищать 
відповідальність і вимогливість за стан 
справ на кожній ділянці комуністичного 
будівництва.

З величезним піднесенням учасники 
зборів прийняли вітальні листи Цент
ральному Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу і Центральному Ко
мітету Компартії України.

Учасники зборів обласного партійного 
активу з великим натхненням виконали 
партійний гімн «Інтернаціонал».

Раніше розроблені сигналі
затори живились від анод
ної батареї та генератора 
д кварцем. В них викорис
товувалось дороге реле 
РП-4. А новий сигналізатор 
дуже простий за будовою і 
працює від батарейки ки
шенькового ліхтаря.

Робіт, які зацікавлять 
юних техніків, вчителів, ке
рівників технічних гуртків і 
навіть фахівців сільського 
господарства, на виставці 
багато. До того ж тут пра
цює консультаційний пункт, 
де можна одержати квалі
фіковані поради.

Ю. Л1ВАШНИКОВ.

На фото: методист обласної 
станції юних техніків М Т. 
ДЕР ПО ЛЮК демонструє роботу 
діючої моделі картоплесорту
валки, яку виготовили гуртківці 
Сухотацілицької СШ Вільшан- 
ського району.

Фото автора.
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ДО

ПОРТРЕТА 

молодого 

ХЛІБОРОБА

ВИМІРИ
й буде 
нас ча- 
а полі, 

відрегулювати 
механіка

І Суперечка, либонь, вже 
І скінчилась. Аж раптом Євген 
І Вдовиченко;

Ні-ні, хлопці. Я з вами не 
і| згоден. Художник і зчитель 
-і потрібен, звісно, на селі, Мо- 
ІI рякам і геологам честь і хвала.

Але повірте мені: якби ми асі 
стали трактористами, шофера
ми чи будівельниками — нас 
гуртом покликали б з президію 
колгоспних зборів. Уявіть собі 
— через дза роки наш деся
тий створив КОМСОМОЛЬСЬКО-МО-* 
лодіжну ланку, бригаду чи, 
скажімо, почав споруджувати в 
Сухому Ташлику лікарню...

Хлопці поглядають на нього з 
подивом: донині мовчазний і тихий 
Женя Вдовиченко, який був осто
ронь будь-якої ініціатив», раптом 
пропонує такі речі. Згодитись з 
ним? Але ж такого не буває, щоб 
кожен був з однаковою мрією.

— Слова гарні Але комусь же 
треба 1 скарби землі шукати.

Євген збентежився:
— Вн просто хочете бачити май

бутнє в рожевих фарбах. Виступав 
вчора в школі колгоспний брига
дир, запрошував нас у свій колек
тив, А ви тепер — до геологів. 
Хто ж тоді замінить тих трьох ме
ханізаторів. що пішли на пенсію? 
Шукачі скарбів... Ех, ви!.. Ще тре
ба подумати, де більше вони 
трапляють в рукн людини..,

—• Це твої слова рожеві...
З твердженням Євгена Вдо

виченка згодилися лише окремі 
його однокласники.

Та незабаром вони всі вітали 
І свого товариша. Це тоді, як а 
І сільському клубі була влашто

вана зустріч механізаторів, що 
і тільки-но повернулися з учи-
I лмща, курсів при відділенні
і «Сільгосптехніка». Голова кол-
I госпу В. Легун називав імена
І кращих. І раптом про Євгена:
І — Ось характеристика на 
І Вдовиченка. Тракторист-маши-
I ніст першого класу. Може бути 
І І комбайнером. Може самос- 
I тійно вирощувати цукрові бу- 
I ряки, кукурудзу. На практиці 
в показав себе з найкращого бо- 
I ку, сам лагодив двигуни, сам 
I сіяв зернові...

по

бути за старшого в колгоспній май
стерні...

Тоді Євген:
— А що, хіба було б погано, як

би колгоспник з дипломом інжене
ра чи техніка сів за кермо тракто
ра або комбайна. Не потрібна го
ді йому нянька, — в будь-яку 
скрутну мить обійдеться беї рад
ників, Бо сам псе знає. А коли тре
ба — кожен може очолити бригаду, 
зайняти посаду інженера колгоспу...

Цей скромний і соромливий 
юнак з такою пристрастю взяв
ся втлумачувати нам своє 
твердження, що навіть не звер
нув уваги на репліку редакцій
ного шофера: «Ого, ти бач чо
го захотів? Це, може, 
колись, але зараз... В 
сом є ще такі знавці 
що не вміють
рвалку — кличуть 
тричі на зміну...»

І тільки трохи вгамувавшись, 
сказав:

— Це комусь, либонь, сміш
но. Але ж нам незабаром за
пропонують такі сільськогос
подарські машини, що не осід
лаєш їх після трьохмісячних 
курсіз у райцентрі.

* « *
Невдовзі я вже здибався з 

ним в Кіровограді, Він таки стаз 
студентом технікуму механіза
ції сільського господарства. І 
тепер вважався колгоспним 
стипендіатом.

Якось при зустрічі розповів:
— В наших майстернях кіно

журнал знімали. Мене виста
вили перед камерою як тока
ря.

То так. Крім теоретичних дис
циплін, студенти технікуму 
вміли неабияк справлятися з 
обов'язками слюсаря, токаря, 
електрика, шліфувальника. Єв
генові Вдовиченку все це за
любки. Інші приїхали в місто 
одразу з-за шкільної парти, а 
він не один місяць орудував у 
майстернях колгоспу. Отож під 
час практичних занять Євген 
завжди серед відмінників,

... Стоїть посеред вулиці, посмі
хається. А на грудях зеленавий 
значок.

— Виходить, кінець тут твоїм 
клопотам? — кажу.

— Захистив позавчора дипломну 
роботу. Оцінка — найвища.

— А чому ще й досі з місті?
— Мені дали місячну відпустку. 

То я своїм хлопцям допомагаю. А з 
неділі — в село, знову в свою лан
ку...

І все ж йому запропонували іншу 
посаду:

— Трактористів у нас поки що 
вистачав. А з майстерні потрібен 
технік-механік. Під час сівби без 
такої людини не обійтись.

І спішить він сьогодні ранко
вою вулицею туди, де зринає 
гуркіт тракторних моторів, де 
хліборобська сім’я колгоспу 
«Дружба» починає наступ за 
врожай першого року нової 
п'ятирічки. Він — тепер по
радник в сінача, він — його 
слуга і товариш...

М. ВІНЦЕВИЙ
с. Сухий Ташлик
Вільшаяського району

І Євгена Вдозиченка першого 
включили до складу комсо
мольсько-молодіжної ланки 
буряководів. Тоді я й позна
йомився з цим механізатором, 

* * *
Він щойно вирулив свій аг- 

регат під лісосмугу, поправляв 
на «крилі» червоний прапо
рець. Я зже знав: Євгена зара
ховано в першу трійку кращих 
сівальників, Він за дві зміни 
впорався з трьохзмінним зав
данням. І а його графі про 
якість сівби агроном зробив 
помітку «відмінно».

В розмові з хлопцем довідуюсь, 
ЩО він сількор районної газети, вже 
встиг написати кореспонденцію про 
те. як молоді механізатори почали 
наступ за 300-центнеровий урожай 
цукристих, про себе навіть не зга
дав чомусь, А мені теж сказав ко
ротко:

— Думаю, те, що виміряв І за
писав у заліковій книжці, буде 
зроблено. Недарма ж возили з пта
хоферми сюди добрива та днюємо 
тут, в степу..,

Восени з Сухого Ташлика 
звістка — Євген Вдовиченко 
дотримав свого слова,

♦ ♦ »
Друга зустріч з ним — в ре

дакції районної газети. Хло
пець приніс тоді замітку про 
молодіжний зечір з сільсько
му клубі. Мені розповів про 
заощаджені кілограми пально
го, про те, що вже встиг до 
морозів полагодити трактор, _ 
причіпний інвентар. А тоді про 
заняття по підвищенню квалі
фікації механізаторів, органі
зовані з колгоспі:

— Послухати бесіду інжене
ра цікаво, — казав комсомо
лець, — Але це, мені здається, 
зовсім мало для того, щоб бу
ти сповна обізнаним в механі
заторській професії. Ото ж і 
хочу їхати до технікуму.

Редактор районної газети Віктор 
Вовченко. слухаючи нашу розмову, 
додав:

— Євген оце висловив думку про 
те. що кожен рядовий механізатор 
мусить здобути середню спеціаль
ну технічну освіту. 1 не для того, 
щоб, скажімо, очолити бригаду чи

ВЕТЕРАНИ
____ , коли 
обладнувати- 
внготовляти- 

макети па-

Чотири дні в Світловодську 
тривав обласний семінар на
чальників міських та район
них штабів по проведенню 
Всесоюзного походу комсо
мольців і молоді по місцях 
революційної, бойової та тру
дової слави радянського на
роду, присвяченого 50-річчю 
створення СРСР. Учасники 
семінару прослухали лекції 
та бесіди про напрямки 
діяльності комсомольських 
організацій по військово-пат
ріотичному вихованню моло
ді, ознайомились з захода
ми по організації походів 
по місцях слави батьків у 
рвітловодському районі, від
відали музей бойової слави 
СШ № 4, дитячу, морську 
флотилію. Досвідом поділи
лись начальники штабів по 
проведенню походу С. Кулі- 
ков (Олександрія). В. Повій- 
‘{Ук (Кіровоград), Комсомоль
ські активісти переглянули 
кінофільми на військово- 
катріотлчну тематику, побу
вали біля пам'ятників вої- 
пам-визволнтелям.

Наприкінці семінару був 
зачитаний наказ обласного 
штабу Всесоюзного походу 
комсомольців та молоді по 
МІСЦЯХ революційної, бойової 
*а трудової слави радянсько
го народу. В ньому, зокрема, 
Говориться: «Протягом шести 
Років наша молодь бере 
Участь в поході. Віднайдені 
•меиа раніше невідомих вої
нів, відкриті пам’ятники, обе
ліски, обладнано музеї, кім
ната бойової слави. Комсо- <

мольці Кіровоградщиня бра
ли активну участь у респуб
ліканських та всесоюзних 
зльотах, мають нагороди Все
союзного штабу та ЦК 
ВЛКСМ.

Міські та районні штаби 
мають організувати походи в 
кожній організації, школі, 
технікумі, в колгоспах, на 
підприємствах. До участі в 
ньому слід залучити кожно
го комсомольця.

Варто заздалегідь розро
бити маршрути, в містах і 
районах провести зльоти 
учасників походу. А після ці
кавих маршрутів зібрані ма
теріали використати, 
комсомольці 
муть стенди, 
муть альбоми, ___
м’ятинаів, складатимуть зві
ти про свою діяльність. Всі 
матеріали треба буде висла
ти в обком ЛКСЛ1У до б 
серпня цього року для пред
ставлення їх на конкурси НІ 
Республіканського зльоту, 
який відбудеться у вересні.

Виступаючи перед учасни
ками семінару, начальник об
ласного штабу по проведен
ню походу Герой Радян
ського Союзу В. О. Верхо
ланцев сказав:

— На місцях — в районах, 
селах, містах — юнаків та 
дівчат мають повести пред
ставники комсомольських, 
профспілкових, дтсаафів- 
ських організацій, ветерани 
революції, війни та праці. 
Вони повинні очолити роботу 
по проведенню конкурсів на 
кращий туристський похід, 
пам’ятник, створений па 
громадських засадах, кращу 
організацію роботи громад
ського музею бойової слави, 
кінофільми, краще висвітлен
ня проведення походу в пре
сі, по радіо та телебаченню...

В Кіровограді триває місячник книги. Разом з культар
мійцями в нього включилися і працівники прилавку. Вони 
влаштовують книжкові базари, запрошують в магазини лі

тераторів.
Фото А. ПЕ’Л^ІКЖЛ.
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24 КВІТНЯ — МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
СОЛІДАРНОСТІ МОЛОДІ

за європейську безпеку проти , 
фашистських диктатур у Греції 
й Іспанії, проти колоніалізму і 
расизму.

Ні один злочин 
залишається поза 
ської молоді. По всій країні проко
тилась могутня хвиля мітингів, на 
яких юнаки і дівчата висловили рі
шучий протест проти розправи над 
відважною дочкою американського 
народу Апджелою Дспіс, гнівно за
плямували судовий процес, влашто
ваний диктаторським режимом Іс
панії над 1G молодими патріотами 
— басками.

Багатогранна допомога радян
ської молоді мужнім борцям Анго
ли, Мозамбіка, Гвінеї (Бісау) в їх 
боротьбі проти португальських ко
лонізаторів, Ми підтримуємо спра
ведливу боротьб.у народів і молоді 
Південної Африки, Родезії і Зім
бабве проти НОЕІПЮ-ПОЛ і перського 
диктату білої мспшості.

Щиру подяку уряду І народу Пе
ру заслужив загін молодих радян
ських медиків, які самовіддано, в 
складних умовах допомагали лік
відувати наслідки землетрусу в 
країні.

У лютому цього року із Гві
неї (Бісау) повернулась група 
радянських молодих лікарів, 
які працювали у звільнених ра
йонах і надавали всебічну ме
дичну допомогу патріотам, що 
борються. «Пам’ятаючи про 
постійну допомогу, яку Ленін
ський комсомол і радянська

ОСЬ УЖЕ протягом 15 років 
в цей день молоде поко

ління планети широко демон
струє свою згуртованість у бо
ротьбі народів за свободу, не
залежність і соціальний прог
рес.

Особливим політичним зміс
том наповнюється нинішній 
день солідарності молоді. По
гляди мільйонів юнаків і дів
чат звернуті до документів 
XXIV з’їзду Комуністичної 
партії Радянського Союзу. На
повнена теоретичною глиби
ною, пройнята революційним 
оптимізмом Звітна доповідь 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Брежнєва Л. І. 
сприйнята всіма юними борця
ми за мир і демократію як 
всебічна програма миру і про
гресу.

XXIV з’їзд Комуністичної 
партії Радянського Союзу від
значив величезний вклад на
шої молоді, її передового за
гону — Ленінського комсомо
лу в справу будівництва кому- . 
нізму. «Важко навіть уявити 
собі таку ділянку господар
ського і культурного будіа- 

. ництв'а, де не знаходила б за

МІЦНО
взявшись

енергія, творчість і 
комсомольців», — 
своїй доповіді Л. І,

комсомол, лея рлдяи- 
надав першочергового

сгосування 
дерзання 
говорив у 
Брежнєв.

Ленінський 
ська молодь . __
значення розпитку співробітництва 
молоді соціалістичних країн, тому 
іцо світова система соціалізму —• 
це величезне завоювання міжна
родного робітничого класу, на
дійний оплот усіх народів, що бо
рються за соціальні перетворення. 
Стали традицією фестивалі н тиж
ні дружби молоді соціалістичних 
країн, зустрічі молодих героїв пра
ці, передовиків і новаторів вироб
ництва; організовуються заочні 
змагання комсомольсько-молодіжних 
виробничих колективів братніх кра
їн.

День Міжнародної солідар
ності молоді цього року харак
терний також і значно зрослим 
розмахом антиімперіалістич
них, ачтимонополістичних вис
тупів юнацтва. Могутні виступи 
молодих робітників, селян, 
студентів, масовість і насту
пальний дух їх дій стали сер
йозним фактором політичної 
боротьби в капіталістичних кра
їнах.

Молодь ясно бачить Істинне об
личчя імперіалізму. Репресії і сва
воля, розправа з активістами орга
нізації «Чорні пантери», розстріл 
студентської демонстрації п Копт
ському університеті, звірства, вини
щення жінок 1 дітей в СонглІ — ці 
злочини відкрили молоді капіталіс
тичних країн очі па справжню 
природу «великого суспільства».

Справді, всесвітнього характеру 
набув рух солідарності молоді з на
родами Індокитаю. В ньому беруть 
участь усі категорії молоді. Націо
нальні кампанії в підтримку В’єт
наму були проведені молоддю 
СІНА, Франції, Італії, Венесуели 
та Інших країн.

Юнацтво нашої країни ра
зом з усім радянським наро
дом по-братньому підтримує 
героїчний народ В'єтнаму о 
його самовідданій боротьбі 
проти американської агресії. 
Тисячі годин своєї праці — на 
трудових вахтах, суботниках 
—- присвятили В’єтнаму юнаки 
і дівчата. Вони брали найак
тивнішу участь в організованій 
за ініціативою ВФДМ і МСС 
Всесвітній кампанії дій молоді 
за перемогу в’єтнамського на
роду, свободу, незалежність і 
мир; за припинення американ
ської агресії з Індокитаї,

Радянські юнаки і дівчата 
виступають з гнівним осудом 
екстремістської політики Ізраї
лю і своїми практичними кро
ками сприяють ліквідації на
слідків агресії.

Ми бачимо своє інтернаціо
нально завдання в консолідації 
зусиль молоді в боротьбі про- 

. ти реваншизму і неонацизму

Імперіалізму ие 
увагою радяіі-

РУКИ
молодь надавали і надають мо
лоді Анголи, що бореться, мо
лодь народного руху за звіль
нення Анголи (МПЛА) вислов
лює глибоку вдячність за вклад 
у справу визвольної боротьби 
нашого народу», — така оцін
ка солідарності радянської мо
лоді пролунала в заяві першої 
конференції МПЛА,

Радянська молодь разом з мо
лоддю інших соціалістичних країн, 
і молодими комуністами всього сві
ту встановлює І розпиває ділові 
контакти з найрізноманітнішими за
гонами міжнародного молодіжного 
руху — студентами і молодими 
спеціалістами, профспілковою І ві
руючою молоддю, лібералами І різ
ними пацифістськими організаціями. 
Демонстрацією єдності І згуртова
ності всіх загонів демократичного 
молодіжного і студентського руху 
стала VIII асамблея Всесвітньої 
федерації демократичної молоді 
(жовтень — листопад 1970 року, 
Будапешт) 1 X конгрес Міжнарод
ної спілки студентів (лютий 197! 
року, Братіслава).

На асамблеї і на конгресі бу
ли прийняті документи, в яких 
намічені основні напрями, 
форми боротьби і виступів різ
них загонів міжнародного де
мократичного молодіжного ру
ку, визначені їх роль і завдан
ня у всесвітній кампанії 
«Юність звинувачує імперіа
лізм», яка проводиться за іні
ціативою XVI з'їзду ВЛКС?\4. 
Юнаки і дівчата нашої країни 
та їх однолітки за рубежем 
організовують мітинги, мані
фестації, регіональні зустрічі, 
конференції, семінари, на яких 
обговорюються питання бо
ротьби проти будь-яких проя
вів імперіалізму, йде збір 
коштів у фонд солідарності...

В 1971—73 роках будуть про
ведені такі важливі міжнарод
ні заходи, як зустріч молоді 
країн Європи, Всесвітня кон
ференція працюючої молоді 
та ряд інших, 24 квітня пред
ставники прогресивних органі
зацій молоді з різних країн 
світу зберуться у Браззавілі на 
Міжнародну конференцію со
лідарності з молоддю Півден
ної Африки проти расизму і 
апартеїду.

В День міжнародної солі
дарності молоді на підприєм
ствах і будовах, в колгоспах І 
радгоспах, у вузах і школах 
країни проходять вечори і мі
тинги. їх мета — зміцнення єд
ності прогресивних СИЛ молоді 
з тим, Щоб внести новий вклад 
в історичну боротьбу народів 
світу проти імперіалізму.

С. ЧЙБІРЯЄВ. 
заступник голови КМО СРСР.
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СВІТЕ ЛЮБИМИЙ, 
ТРУДАРЮ ВЕЛИКИЙ...
Муки творення — родива муки, 
До нестями, аж піт на чолі.
1 дерева випростують руки, 
Щоб утвердить себе на землі.
1 пшениця в глухім чорноземі 
Неминуче сяга висоти, 
Непоборною вічністю зерен 
Множить те, шо повинно рости, 
У затятості, в дивнім борінні 
Юний злак і комаха мала, 
І берізка в ажурнім одінні, 
І пташа, шо запрагло тепла.

Світе любий, трударю великий, 
Сивий воле на полі труднім, 
Все зайшлося народження криком 
У зеленому царстві твоїм.
Все у русі — в жазі повсякдення, 
Все в зусиллях — сади й солов’ї. 
Наше слово — з твого одкровення, 
Наші злети — то злети твої!

ГОСТИНА У ЯВОРА
Запросив Мене явір, у гості- 
Посідали ми з ним
На крутім бережку, 
На м’якім моріжку, 
Гейби два чумаки при дорозі.
Сонця колесо вічне 
Котилось зі сміхом навстріч 
В золотому переблиску спиць.
І невтомний музика,
Моцарт степу враїнського — жайвір, 
Взяв одну з них на вибір
І такої нам пісні утнув 
на струні невидимій, 
що їй-право, 
куди тим естрадникам з міста, 
Тільки слухай лишень та мовчи. 
Простелив мені явір 
Скатертину бентежного поля, 
Частував мене явір 
Буйним хмелем вітрів 
із блакитного келиха неба, 
Пригощав мене сивий 
калачем з молодого пожнив’я,

Білолицим наливом,
Рум’яними вишнями,
Чистим трунком з глибоких криниць. 
Та притому наспівував тихо 
Досвітньої пісні...
Наспівав мені явір,
Намовчав мені явір такого 
(Був старий, престарий,
Руки мав — корчуваті, дідівські),
Що аж стнслося серце
1 запрагло само заспівати.

♦ ♦ ♦
В синьому маєві, срібному дзвоні 
Русі кучерики сльози солоні.
Очі ув очі, долоні в долоні 
Гей на пероні та на пероні. 
Бамкнуло. Брязнуло. Заколихалось- 
Дівчинка з милим не иапрощалпсь. 
Русі кучерики, очі солоні
В синьому маєві, срібному дзвоні,

♦ ♦ ♦
Ми самі не знаємо
Скільки сяйва маємо, , 
На папір попроситься, 
Словом плодоноси гься.
А бува заціпиться, 
На очах звугліє, 
Усмішкою втішиться,
И знову заговіє.
Любцю моя, любцю. 
Скруто паперова, 
Ой яка ж ти люта, 
Гейби татарове.

СГ КЩО вам доведеться побу- 
■*А вати в Новгородці, та ще й 
заманеться відвідати магазин 
господарських товарів — послу
хайте декілька порад, як себе 
треба поводити,

Перше, що ви побачите в ма
газині, — розпорядок роботи. 
Але зразу скажу: коли ви про
читаєте, що з 12 до 13 обідня 
перерва — не вірте. Бо він 
закривається за годину (а то й 
більше) до печатку обіду. Вам 
залишається тупцювати навко
ло магазину, Продавець Лю
бов Баняс оцінить це. І щоб ви 
не подумали нічого дурного, 
вийде і вивісить у вас перед 
носом клаптик паперу, на яко
му тільки-но надряпала — 
«Санмас». Гадаю, вам уже лег
ше стане. А то ви ще й справ
ді подумаєте, що за прилав
ком баню влаштували. Ні. Що 
ви! Це сюди прийшла приби
ральниця. Та не яка-небудь, а 
дефіцитна. На кілька магази
нів одна. То ж, ям і кожен, хто 
знає собі ціну, вона приходить, 
коли їй задумається. І тільки 
брязне брудним відром і шваб
рою, як дівчата двері раз — і 
на шпагу.

— Ку-ку. Ага, тепер ви вже 
не втечете.

І прибиральниця (бачить, що 
вже так собі не вирветься звід
си) починає мити підлогу.

Якщо ж трапиться так, що 
ви, чекаючи відкриття магази-

ФЕЙЛЕТОН

СЕ Р В І С

те свій шлунок буквально ще 
на півгодини, бо тут над усе 
люблять рівний рахунок. А то 
ж вигадав хтось обідню перер
ву з 11.30 до 12.30. Хіба не 
зручніше відкрити їдальню рів
но о 13-й годині?

Нарешті ви дочекались. За
ходьте. Тепер не дивіться на 
стіни чи вікна, а тільки під но
ги. Це корисно з двох причин. 
По-перше, неспотикнетесь об 
ящики, що вишикувались на ва
шому шляху до буфетниці. По-

ПО -ИОВГОРОДКІВСЬКОМУ
ну, захочете піти в їдальню 
(вона поруч) — то тут теж не 
завадить знати декілька порад. 
Щоб потім не таким гірким 
було розчарування.

Перше, що ви зустрінете в 
їдальні — це теж замок. (Хоч 
обідня перерва давно закінчи
лась). Не стукайте і не псуйте 
даремно нерви. Стукали вже 
одні. 1 благали мати совість. 
То думаєте, помогло? Вгамуй-

друге, на стінах і вікнах ви по
бачите ж стільки бруду, що 
одразу щезне апетит.

Меню не шукайте біля віт
рини. Воно лежатиме за ящи
ками з тим же пивом. Хочете
— витягуйте його. Не хочете
— не треба. Краще останнє. Бо 
меню однаково річної дав
ності.

Із перших страв зразу за-

мовляйте борщ (бо нічого ін
шого немає). Коли одержите 
його з кухні — не поспішайте 
радіти. Бо буряків там не по
бачите. А замість свіжої ка
пусти — квашена. Перше вра
ження у вас буде, ніби це не 
борщ, а капусняк. Відкиньте це 
припущення. Капусняк же без 
пшона не буває.

— Що ж це таке? — гадати
мете ви, хрумкаючи тверду ка
пусту.

От в цей час беріть і фанта
зуйте, Можливо, придумаєте 
назву цій страві.

Ну, а що стосується других 
страв, то картоплі навіть і не 
просіть. Скажуть, що немає. 
Доводити те, що обід тільки 
почався — не намагайтесь. Од
наково скажуть: «Уже з’їли». 
Книгу скарг теж не питайте. 
Тут так не заведено. Всі, хто 
зі мною стояв і чекав, коли ж 
нарешті настане 13-та година, 
жодним словом чи жестом не 
виявили свого обурення. Ска
зано — звикли. То чого вам ви
ступати?

Г. ПРОКОПЕНКО.
• СПОРТ • СПОРТ ЄХПОРТ • СПОРТ

КРОСИ, 
КРОСИ...

Влаштовувати легкоатлетичні кро
си на приз імені Василя Порика в 
Бобринецькому сільськогосподар
ському технікумі вже стало тради
цією. Відомо, що цей легендарний 
герой до нійпи навчався в БобрпнцІ. 
Тепер студенти технікуму на честь 
нього регулярно організовую!ь вечо
ри. спортивні змагання.

На цей раз з’їхалися юнаки та 
дівчата навіть з сусідніх районів. За 
приз імені Порика боролось більше 
двохсот спортсменів.

Першим стартували дівчата на 
дистанції 500 метрів, потім—хлопці.

В напруженій боротьбі перемогли 
представники Знам’янського сіль
ськогосподарського технікуму.

» ♦ ♦
І зпову Кіровоградські спортсмени

взяли участь в мотокросі, де змага
лись спортсмени майже всіх облас
тей республіки і команда Молдавії. 
Поєдинки були присвячені 27 роко
винам визволення Одеси від німець
ко-фашистських загарбників. Вдало 
виступили Кіровограду! А. Флореп- 
ськнй, Є. Рибальченко, Б. Бородай, 
С. Чудінович та М. Тищенко. В 
класі машин 250 куб. сантиметрів 
поряд з прославленими спортсмена
ми республіки Кібіріним та Шинка
ренком на постамент шани став 
чемпіон країни серед юнаків сімнад
цятирічний кіровоградець Є. Ри- 
бальченко.

В турнірній таблиці серед призе
рів був і Валентин Бородай. Він 
виборон друге місце в класі машин 
350 куб. сантиметрів 1 трете п заїзді 
класу машин 500 куб. сантиметрів.

Таким чиним вихованці Кірово
градського автомотоклубу (тренер 
Л. Чорний) знову перемогли в 
командному заліку І привезли додо
му почесний приз.

ПАМ’ЯТІ 
ВЕТЕРАНА

Помер ветеран комсомолу м. Кірово« 
граде, генерал-лейтенант у відставці Леє 
він Павло Іванович, До лав Комуністич
ної Спілки Молоді Павло Іванович вступив 
1920 року, навчаючись у 5-ій кавалерій
ській школі ім. С. М. Будьонного в нашо
му місті. Служив у кавалерійських части-, 
нах на Кубані, в Білорусії, Туркестані.

До Великої Вітчизняної війни закінчив 
академію імені Фрунзе та Академію Ге
нерального штабу. В 1941 — 1945 роках—• 
комбриг, комдив, начальник штабу 2-ої 
гвардійської та 28-ої армій.

Нагороджений орденами Леніна, трьо
ма орденами Червоного Прапора, Бог
дана Хмельницького 1-го ступеня, Суво- 
роза і Кутузова ІІ-го ступеня, орденом 
КНДР «Державний прапор» ІІ-го ступеня, 
дванадцятьма /ледалями.

З 1957 року генерал-лейтенант Левін—• 
на командній посаді в Одеському вій
ськовому окрузі. З 1960 року — 
в запасі.

Світла пам'ять про генерала Левіна, 
одного з перших комсомольців нашого 
міста, вічно житиме в наших серцях.

ГРУПА ТОВАРИШІВ.

• СПОРТ © СПОРТ

ФЕСТИВАЛЬ ШАХІСТІВ
У КІРОВОГРАДІ

В шаховому ьлуб| ДСТ «Спартак» відбува
лись півфінальні змагання міського комсо
мольсько-молодіжного шахового фестивалю, 
В ньому взяло участь 26 шахістів першого та 
другого розрядів. Турнір проходив по швей
царській системі. Згідно з положенням п’ять 
переможців півфіналу одержують право учас
ті в фіналі міського фестивалю. Це право за
воював М. Русаков, який набрав 7 очок з 8 
можливих, А. Дрига (6 очок). А. Фукс (5,5 
очка), Ф. Виговський (5,5 очка) та Б. Івчснко 
(5,5 очка). Крім того, другорозрядники Ви» 
гопський та Івчснко виконали норму першого 
спортивного розряду. Всі ці шахісти візьмуть 
участь у фінальних змаганнях, які розпоч» 
чуться 12 травня цього роьу.

А1. 1ВАНЧЕНКО.
м. Кіровоград.

ФІНАЛ «У ВУЗЬКОМУ КОЛІ»
Фінал обласного легкоатлетичного кросу, 

який був організований в міському дендро
парку, привернув увагу багатьох уболівальни
ків. Тож недарма на місце проведення змагань 
зібрались не лише спортсмени.

1 раптом розчарування: на старт стали тільки 
32 легкоатлети — представники ДСТ «Буревіс
ник» та «Спартака». Переможця було виявити 
неважко — ним стала команда студентів.

1 ось тепер організатори кросу дивуються: 
де ж були спортсмени «Авангарду», «Трудо
вих резервів», «Колоса». «Локомотива». «Ди
намо»? Відповідь тут коротка: керівники 
обласних рад цих спортивних товариств О. Ка- 
пустін, М. Ковальський, В. Соломченко, Г. Ми- 
халевич безвідповідально поставились до ор
ганізації спортивних поєдинків І навіть не 
подбали про згуртування своїх команд. Цей 
факт, що в фіналі взяла участь така мізерна 
кількість учасників, свідчить І про слабку 
діяльність учбово-спортивного відділу облас
ного комітету по фізкультурі і 'спорту, 
який не дбав про підготовку висококласних

кросмснів в ДІОСШ області. Практика прове
дення обласного кросу серед збірних команд 
спортивних товариств, (до змагань залучають 
мінімальну кількість спортсменів — н команді 
7 чоловік) не тільки не сприяє популяризації 1 
розвитку кросового бігу, але й не дає можли
вості зробити апаліз стану підготовки атлетів 
на місцях — в районах та містах області. 
Звісно, при такому ставленні до справи вини
катимуть неабиякі трудпощі, коли укомплекто
вуватиметься збірна команда області, яка має 
брати участь в першості республіки.

Ми вважаємо, що доцільно, перш за все. бу
ло провести фінальні змагання з кросу пе се
ред команд обласних Рад спортивних товариств, 
а серед збірних команд районін та міст Кірово- 
традщинн. Тоді можна було зробити об’єктивні 
узагальнення про ріст масовості І майстерності. 
Нині ж доводиться констатувати: легкоатлетич
ний крос в Кіровограді провели у «вузькому 
колі».

М БІЛИ Я, М. АРТЕМЕНКО.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

НЕДІЛЯ. 25 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 12.15— Му
зичні новини. (М). 12.45 — «За 
накресленнями XXIV з’їзду 
КПРС». Тележурнал «Про
грес». (К). 13.15 — Для вої
нів Радянської Армії І Флоту. 
(М). 13.45 - Телефільм. (Кіро
воград). 14.00 — «Веселі стар
ти». (Кіровоград). 15.00 — 
«Запрошуємо на пісню». (К). 
15.30 — Кольорове зелебачен- 
ця. «Клуб кіномапдрівннків». 
(М). 16.20 — Тележурнал «По» 
шук». (К). 17.05 — Кольорово 
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з футбола. «Динамо» (К) — 
«Зоря». Другий тайм. (М). 
20.15 — Наші прем'єри. О. Сн- 
зонепко «Дорогий мій товари» 
шу секретар». Тслевистава,

(К). 21.15 — Циркова програма 
«Юності парад». (К). 22.0» — 
Міжнародні змагання з спор
тивної гімнастики. По аакін- 
чеіші — новини. (М).

м. Кіровоград, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор-

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

«МОЛОДОЙ КОММУНАР». орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г, Кировоірад.

ПОНЕДІЛОК, 26 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17.15 - 
«Сім днів московського заво
ду «Красный пролетарий». 
День сьомий. (М). 17.40 — Тс- 
левісті. (К). 18.00 — Республі
канська фізико-математнчна 
школа. (К). 18.40 — Резерв.
19.00 — «Таланти народні». 
Концерт. (Чернівці). 19.30 — 
Наші прем’єри. Українське ко
льорове телебачення. Л. Ук
раїнка. «Осіння казка*. Теле
спектакль. (К). 20.30 — Про
грама «Час». (М). 21.00 — Ху
дожній фільм «На шляху до 
Леніна». (М). 22.50 — Україн
ське кольорове телебачення. 
«Мистецтво України». (К). 
23.50 — ТелевістІ. (К).

Б К 02284.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глівкн, 2.

ВІВТОРОК, 27 КВІТНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 — 
ТелевістІ. (К). 11.10 — Теле
фільм «Всі мої сини». (К). 
11.33 — Шкільний скрап. Фізи
ка для учнів 9 класу. «Фізичні

властивості пластмас та їх за
стосування». (Одеса). 16.40 —« 
Хроніка тижня. (Кіровоград), 
16.50 — Цивільна оборона. <К). 
17.10—За накресленнями ХХР' 
з’їзду КПРС. Тележурнал «Ко
муніст». (Дніпропетровськ), 
17.40 - ТелевістІ. (К). 18.00 — 
Програма передач. (К). 18.03—’ 
Для школярів. «Школа юного 
футболіста». (М). 18.30 — Ле» 
мінський університет МІЛЬЙОНІВ. 
(М). 19.С0 — Кольорове теле
бачення. «Твір» — художній 
телефільм. (М). 10.45 — «лю» 
дипа I п’ятирічка». (К). 20.45-« 
«На ланах республіки». (За» 
поріжжя). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 - Кінонкно- 
рама. (М). 23.00 — Телсвісз ті іи\

Індекс 61197, Зам. № 2501, Тираж 54.500, ■L8, Р°Дактвра д. КРЯТЕНКО.


	1372-1p
	1372-2p
	1372-3p
	1372-4p

