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пальне вчення, прапор боротьби трудящих усіх країн проти 
імперіалізму, за перемогу соціалізму і комунізму!

(Із Закликів ЦК КПРС до ! Травня 1972 року)«
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ПІД ПРАПОРОМ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ
іл цеп квітневий день сонце сяяло чисте і високе. По всій нашій Батьківщині біля 

нам ятникії! Леніну полум’яніли червоні пелюстки квітів. Несли любов до Леніна, 
приходили віддати шану вождеві. 1 поки сонце робило коло — від сходу до заходу 
в урочистому салюті завмерли піонери. Юні ленінці клялися завжди нести в серці 
священний ленінський заповіт.

На фото: зміна почесної варти біля пам’ятника В, І, Леніну,
Фото В. КОВПАКА«

102-И РІЧНИЦІ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
В, І. ЛЕНІНА — ЗАСНОВНИКА НАШОЇ ПАРТІЇ 
І РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. ГЕНІАЛЬНОГО 
ТЕОРЕТИКА МАРКСИЗМУ, ВОЖДЯ МІЖНА
РОДНОГО РОБІТНИЧОГО КЛАСУ. ВЧИТЕЛЯ І 
ДРУГА ТРУДЯЩИХ УСЬОГО СВІТУ БУЛО 
ПРИСВЯЧЕНЕ УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ, ЯКЕ 
ВІДБУЛОСЬ У МОСКВІ 21 КВІТНЯ.

У ПРЕЗИДІЇ - ЗУСТРІНУТІ ПАЛКИМИ ОП
ЛЕСКАМИ КЕРІВНИКИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАР
ТИ І РАДЯНСЬКОГО уряду«

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ ВІДКРИВ ЧЛЕН ПО
ЛІТБЮРО ЦК КПРС. ПЕРШИЙ СЕКРЕТАР 
ММК КПРС В. В. ГРИШИН.

З ДОПОВІДДЮ «ЛЕНІНІЗМ — ВЕЛИКА 
ТВОРЧА СИЛА КОМУНІСТИЧНОГО БУДІВ
НИЦТВА» ВИСТУПИВ ЧЛЕН ПОЛІТБЮРО 
ЦК КПРС СЕКРЕТАР ЦК КПРС Ф. Д. КУЛА
КОВ.

(тАрс).

ІМ'Я І СПРАВА ЛЕНІНА ЖИТИМУТЬ У ВІКАХ
Разом з усіма народами нашої 

багатонаціональної вітчизни тру-« 
дящі Радянської України відзна
чають ленінські дні під знаком 
Підготовки до 50-річчя утворення 
СРСР. Вони прагнуть ознаменува
ти славний ювілей новими успіха
ми в здійсненні рішень XXIV 
з'їзду КПРС і XXIV з’їзду КП Ук
раїни, достроковим виконанням 
завдань другого року дев’ятої 
п’ятирічки.

21 квітня у святково принра- 
щеному залі Палацу культури 
«Україна» відбулось урочисте 
Засідання представників партій
них, радянських, та громадських 
організацій Києва і Радянської 
'Армії, присвячене 102-й річниці 
З дня народження В. І. Леніна,

Тепло зустрінуті присутніми

У кипучій, творчій праці по пе
ретворенню рішень XXIV з’їзду 
КПРС в життя зустріли трудящі 
нашої області 102-у річницю з дня 
народження Володимира Ілліча 
Леніна. 21 квітня в обласній філар
монії відбулися урочисті збори 
представників партійних, радян
ських, комсомольських та інших 
громадських організацій Кірово
града, присвячених цьому велико
му всенародному святу. 

місця в президії займають член 
Політбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК КП України П. Ю. 
Шелест, Голова Президії Верхов
ної Ради УРСР О. П. Ляшко та 
інші керівники республіки, члени 
Президій Верховної Ради і Ради 
Міністрів Української PCP, члени 
бюро Київських обкому і міськ
кому партії, виконкому обласної 
та міської Рад депутатів трудя
щих, ветерани ленінської партії, 
передовики виробництва, діячі 
науки і культури, радянські воїни.

Урочисте засідання відкрив 
перший секретар Київського 
міськкому КП України О. Й. 
Ботвин.

Линуть величні мелодії дер-, 
жавних Гімнів Радянського Сою
зу і Української PCP.

ДО ІЛЛІЧ
У президії — члени бюро обко

му і міськкому партії, облвиконко
му і міськвиконкому, старі біль
шовики, передовики виробництва. 
З великим піднесенням обирає
ться почесна президія зборів у 
складі Політбюро ЦК КПРС.

З доповіддю про 102-у річницю 
з дня народження В. І. Леніна ви
ступив другий секретар обкому 
КП України Д. П. Максименко.

На урочистих зборах були одно-

Під бурхливі оплески обираєть
ся почесна президія урочистого 
засідання в складі Політбюро ЦК 
КПРС.

З доповіддю про 102-гу річни
цю з дня народження В. І. Леніна 
виступив член Політбюро, сек
ретар ЦК КП України О. А. Тита- 
ренко.

Учасники урочистого засідання 
одностайно прийняли вітальний 
лист Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

Урочисте засідання оголошує
ться закритим. Присутні стоячи 
натхненно співають партійний 
гімн «Інтернаціонал».

На закінчення відбувся великий 
концерт.

(РАТАУ). ,

А

ДАРУНОК ЗНАМ’ЯНЦІВ
ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 
ПАМ'ЯТНИКА

В переддень ленінської річниці, ті, хто про
їжджав автомобільною трасою до Знам'янки, 
зустрічали на своєму шляху довгу колону авто
мобілів з червоними транспарантами.

В кузовах 17-ти трудовиків — металевий 
брухт. Його зібрали комсомольці, молодь, піоне
ри та школярі Знам'янського району. Очолив ко
лону перший секретар міськкому комсомолу 
Михайло Василашко. Кіровоградському цеху. 
«Вторчормет» здано 36 тонн металевого брухту» 
По-ударному попрацювали знам’янці.

Серед «рекордсменів.» — комсомольці і молодь 
технічного училища № 2 — секретар комітету 
комсомолу Олександр Шевченко — 4,2 тонни,

стайно прийняті вітальні листи на 
адресу ЦК КПРС і ЦК КП України. 
Урочистий вечір закінчився вико
нанням «Інтернаціоналу».

22 квітня відбулося масове по
кладання живих квітів до п-зм ят- 
ника В. І. Леніну в обласному 
центрі.

Урочисті збори, вечори, присвя
чені дню народження Ілліча, *•" 
булися в усіх містах і селах об
ласті.

ПІОНЕРИ — 50 ”

ВІД-

станції Знам’янка (секретар комітету комсомолу. 
Надія Копилова) — 3,8 тонни, середньої школи 
№ 3 (старша піонервожата Лідія Гребеиюк, сек
ретар комітету комсомолу Ліза Михайлова) —с 
вони здали державі 3,5 тонни металевого лому, 
Суботцівського гранкар’єру (секретар комітету 
комсомолу Олександр Кулик) — 3,5 гопни та ба
гато інших.

Кошти від здачі металолому знам’янці пере
раховують у фонд будівництва пам’ятника ге» 
роям-комсомольцям Кіровоградідинн.

М. СОМОВ.

НА ПОЛЯХ —,
ПІОНЕРСЬКІ
СІВАЛКИ

Ранок цього дня для робітників «Червоної 
зірки» був трохи незвичайніш. Шум верстатів 
приглушив'срібний голос піонерського горну, 
крізь заводську браму біло-червоною колоною 
крокували піойерн.

«Піонерські сівалки — колгоспам І радгос
пам!», «Наша праця тобі, Батьківщино!» — 
червоно полум’яніли полотнища вад піонер
ськими загонами, На заводському подвір'ї їх 
чекали новенькі сівалки, що гільки-ио зійшли 
із заводського конвейєра, Вони виготовлені із 

мсталолому, зібраного кіровоградськими 
школярами, які крокували маршрутом «Піонер- 
буд».

Ініціаторами операції «Піонерські сівалки» 
була дружина середньої школи № II, І ось 
КВІГНеВОГО ранку, В Переддень СВОГО ЮВІ.ІЗЮ 
піонери міста підбивають підсумки праці. 

Звучить сигнал «Слухайте всі!». Член мі
ського штабу «Салют». Женя Шустер здає 
рапорт секретарю комсомольської організації 
заводу Миколі Скляпичепку, Розпочинається 
урочиста лінійка.

Піонери СШ № II Льоня Проколцсв, Оля 
Гордієнко, Іра Поліщук та інші рапортують 
своїм старшим товаришам про свої 
справи. Герой Соціалістичної Праці І. 
розповів піонерам про те, як виконують плани 
дев’ятої п’ятирічки робітники заводу, подяку
вав за відчутну допомогу,

Настає урочиста хвилина. Піонери одинад
цятої школи Андрій Фабрика та Наталка То- 
-карчу к роблять напис на сівалці, яка сьогодні 
буде відпрапленз на поля області.

М. Скляннченко вручає велику пам я гну 
Медаль піонерам міста. На пій напис: «Міській 
піонерській організації за успішне завершення 
операції «Піонерські сівалки — на поля кол* 
госпів і радгоспів».

Піонерські загони шкіл № 7, 11, 33 нагород- 
окуються Почесними грамотами,

Гідний подарунок зробили піонери до 50-річ« 
чи організації. Теплим словом згадуватимуть 
їхню працю хлібороби області. Засіяні гіснер- 
ськнми сівалками ниви, заколосяться щедрим 
УР0ЖаЄ”’ о. ДАВИДОВА,

методист Кіровоградського Па
лацу піонерів.

II а фото зліва: піонери СШ № 11 роблять 
напне на сіпаті. Справа — піонерські загони 
біля заводської брами.

Фото В. КОВПАКА.
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ШКІЛЬНИЙ КОМСОМОЛ. ЗВІТИ І ВИБОРИ

25 квітня 19Ї2 року

Присудження
Ленінських премій 
в галузі літератури 
мистецтва та архітектури 
гпг1)І,^ал,'”ІІІ! Комітет КПРС і Рада Міністрів

. Сі , розглянувши пропозицію Комітету по Ле
нінських і Державних преміях СРСР в галузі лі
тератури мистецтва та архітектури при Раді Мі
ністрів СРСР, присудили Ленінські премії 1972 
року.

В галузі літератури премії присуджено І. П. Ме- 
лежу, письменникові, — за романи «Люди на боло
ті» і «Подих грози», М. С, Шагіняи, письменни
ці, за книги про В. І. Леніна; в галузі музики 
і концертно-виконавської діяльності — Д. Б Ка- 
оалевському, композиторові — за оперу «Кола 
брюньйон» (нова редакція), Є. Ф. Светланову, ди
ригентові, — за концертні програми 1961 — 1971 рр.; 
в галузі кінематографії - Ю. М. Озерову, режисе
рові і авторові сценарію, Ю. В. Бондареву, О. Є. 
Курганову (Естеркіну-Курганову), авторам сцена
рно, І. М. Слабневнчу, операторові, О. В. Мягкову 
художникові, — за фільми серії «Визволення»; в 
галузі образотворчого мистецтва — М. В. Томсько
му, скульптурові, — за пам’ятник В. І. Леніну в 
Берліні; в галузі архітектури — авторському ко
лективу — за Ленінський меморіал в м. Ульянов
ську; за твори літератури й мистецтва для дітей —• 
А. Л. Барто, письменниці, за книгу віршів «По кві
ти в зимовий ліс».

ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЇ
робітників заводу «Червона зірка»« 

Кожен, хто виступав на вечір/, 

на виробництві, в житті. ГІрізди- 
вість, емоційність виступів гостей 
запам'яталися учням.

Традиційними стали вечори-яогид- 
кн на тему: «Праця звеличує лю
дину», В гості до учнів приходять 
члени бригад і ударники комуніс
тичної праці, новатори виробництва, 
герої колгоспних ланів.

Комсомольські збори «На світі 
тисячі професій — одна з них твоя» 
перетворилися у щиру, відверту роз
мову про особисті мрії.

Про все це розповідається у 
плакаті «Шлях до майбутньої 
професії», який підготували Кі
ровоградський міський відділ 
народної освіти та міський ме
тодичний кабінет. Плакат добре 
ілюстрований. На фотознімках 
відбито уроки по підготовці 
шгукагурів-малярів і столярів, 
які проводять вчителі В. Тока
ренко, Ю. Катеруша.

Цінний досвід Кіровоград
ської школи-інтернату № 1 з 
питань профорієнтації учнів 
вартий широкого наслідування 
школами нашої області.

П. МАРЧЕНКО, 
голова бюро комісії по про
паганді знань серед мало о,» 
обласної організації това
риства «Знання».

Як підготувати молоду люди- д ц
ну ДО СВІДОМОГО вибору про- говорив про те, які знання потрібні 
фесіі, враховуючи при цьому її " 
індивідуальні особливості? Це 
питання в центрі уваги батьків, 
педагогічної громадськості, 
комсомольських організацій 
шкіл.

Цікавий, великий досвід з 
профорієнтації учнів нагрома
див педагогічний колектив Кі
ровоградської школи-інтернату 
№ 1. Цю роботу очолює гро
мадська рада, до склад/ якої 
входять вчителі, вихователі, 
члени комітету комсомолу 
школи.

Професійна орієнтація про
водиться протягом усього пе
ріоду навчання на уроках, під 
час праці в шкільних майстер
нях, на навчально-дослідних 
ділянках, у процесі професій
ного навчання й участі учнів у 
суспільно-корисній праці.

В практиці профоріснтацій.ої ро
боти — проведення вечорів-ту.-грі- 
чей з кращими людьми міста й об
ласті. На тематичному вечорі «Ким 
бути?» учні послухали виступи 
наукового працівника Кіровоград
ської сільськогосподарської дослід
ної станції, інженсра-конструктара, 
інженера-технолога злводу радіо- 
внробів, хіміка-тсхнолога Завал- 
лівського графітового комбінату,

градов, академік, 
нометричннх сум у теорії чисел»; І.

ЛЕНІНСЬКІ ПРЕМІЇ-
ЗА ДОСЯГНЕННЯ
В ГАЛУЗІ НАУКИ 
Й ТЕХНІКИ

Центральннй Комітет КПРС і Рада Міністрів 
Союзу PCP, розглянувши подання Комітету >ю Ле
нінських і Державних преміях СРСР в галузі науки 
й техніки при Раді Міністрів СРСР, присудили Ле
нінські премії 1972 року.

За фундаментальні дослідження гетеропереход і в 
у напівпровідниках і створення нових приладів на 
їх основі премію присуджено Ж. І. Алфьорову, ке
рівникові роботи, і групі інших вчених;

За цикл робіт «Елементарні процеси і непружне 
розсіяння при атомних зіткненнях» опублікованих 
у 1951—1970 роках, премію присуджено групі вче
них Фізико-техпічного інституту імені А. Ф. Йоффе 
Академії Наук СРСР та Інституту атомної енергії 
імені І. В. Курчатова;

Академік Академії Наук Української PCP 
О. 3. Петров удостоєний премії за цикл робіт «Ін
варіантно групові методи в теорії гравітації»;

Ленінських премій удостоєні також І. М. Вино- 
за монографію «Метод трпго- 

Л. Кнунянц, 
академік, — за дослідження в галузі фторорганіч
них сполук аліфатичного ряду; В. І. Смирнов, ака
демік, Г. С. Дзоценідзе, академік, В, М. Котляр, 
доктор геолого-мінералогічних наук, — за комплекс 
робіт по рудоносності вулканогенних формацій; 
П. К. Анохін, академік — за монографію «Біологія 
і нейрофізіологія умовного рефлексу», опубліковану 
в 1968 році; О. Г. Бараев, академік ВАСГНІЛ, ке
рівник роботи, і група інших учених, — за систему 
заходів по'захисту грунтів від вітрової ерозії в 
Північному Казахстані і в степових районах Захід
ного Сибіру; А. А. Саркісов, керівник роботи, та 
Інші, — за розробку і впровадження прогресивних 
методів по зрошенню і первинному комплексному 
освоєнню цілинних земель Голодного степу; Б. С. Ба
лакшин, доктор технічних наук, керівник роботи, та 
інші, — за дослідження нових шляхів підвищення 
точності і продуктивності обробки на верстатах з 
використанням адаптивних систем управління;

СГК ОЦІНИТИ пульс життєвої ак- 
тивності школи і комсомоль

ської організації окремого класу? 
Найсильніше, звісно, чути його уч
неві чи класному керівникові. 
Для стороннього ока слабкість І 
невиразність роботи окремих 
комсомольських груп у звітній 
доповіді можна «дотягнути до 
рівня», а при нагоді і завуалюва
ти бадьорим ритмом активістів, 
поставити їх за спиною тих, на 
кого рівняються. Звітна доповідь 
годі виграватиме, «створювати
ме враження». З іншого боку, не 
досить добре підготовлений звіт 
може блідо висвітлити справжній 
стан життя комсомольського ко
лективу.

З упевненістю можна сказати, 
що ці обидві якості наявні і в 
'звітному слові секретаря комсо
мольської організації Кірово
градської СШ № 13 Тетяни Кур- 
дюмової і у виступах комсомоль
ців. Оперували вони значно час
тіше цифрами, кількістю про
ведених заходів, обминаючи фак
ти, на конкретності 
кравіше розкрився 
зміст, позитивне і 
роботі кожної класної групи.

А шкільна комсомольська ор
ганізація (якщо відштовхнутися 
від доповіді і заглибитися саме в 
щоденне шкільне життя) займе 
чітко виведену позицію організа
тора і вихователя комсомольців. 
Активно спілкуючись з педагога
ми, веде боротьбу за знання міц
ні і свідомі. Комсомольський ко
мітет ставить і вирішує досить 
широке коло питань: від шеф
ства над піонерами до виховної 
роботи з старшокласниками.

До речі, здається, саме вміло 
налагоджена ідейно-виховна ро
бота допомогла значно підвищи
ти активність комсомольців. 
10 «А» клас серед переможців 
міського огляду на кращу ком
сомольську групу «Партії на вір-

ність присягаємо» нагороджений 
грамотою міськкому комсомолу.

У комітеті комсомолу найго
ловніший приціл — комсомоль
ська група. Ритм діяльності 
шкільної комсомольської органі
зації залежить саме від неї. У до
повідях секретаря і його заступ
ника проведення Ленінського за
ліку у школі тісно поєднано з 
успіхами, які досягла шкільна 
комсомолія, Ленінський залік 
підсилив і акцентував комуніс
тичну спрямованість виховної ро
боти, дав змогу зупинити увагу

РІВНЯННЯ
В ШЕРЕНГАХ

яких найяс-
6 напрямок, 
негативне в

на кожному членові ВЛКСМ. Ці
кавішими і різноманітнішими 
стали форми і методи роботи. 
Юнаки і дівчата повірили в свої 
сили, відвертіше висловлювали 
свої думки. Залік об’єднав ком
сомольців, вніс значно більшу 
конкретність в їхні справи, зросла 
відповідальність за доручення.

На початку навчального року в 
усіх класах був проведений Ле
нінський урок під девізом: «П'я
тирічка — мені, я — п’ятирічці». 
Комсомольці виявили добрі знан
ня матеріалів XXIV з’їзду КПРС. 
Кожен учень усвідомив роль і 
місце своєї комсомольської гру
пи, свою особисту роль у вико
нанні планів дев’ятої п'ятирічки, 
у вирішенні головного завдання 
комсомолу — вихованні молоді.

Ленінський залік в школі — це 
система виховного впливу. І в ній, 
природно, поєднано вивчення 
основ марксистсько-ленінської

теорії і суспільно-політичну 
практику учнів.

Особливо важливо, щоб це по
єднання було не зовнішнє, фор
мальне, а своєю внутрішньою 
гармонією спрямовувало учня на 
удосконалення особистості, фор
мувало його комуністичну пере
конаність.

Етапи Ленінського заліку — це 
своєрідні віхи зросту комсомоль
ця і всієї організації. В промін
нях цього зростання — підви
щення успішності, громадської 
діяльності, вивчення праць Ле
ніна, партійних документів. Ком
сомольці школи мають в цьому 
неоціненну допомогу з боку лек
торської групи (керівник П. К. 
Беліченко) і групи політінформа- 
торів (керівник М. А. Матюшен- 
ко). Лекції читаються учнями ці
каво, в них торкаються всіх пи
тань, які хвилюють молодь і то
му, зрозуміло, вони користують
ся великим успіхом школярів.

Громадська активність і активу . 
ність у навчанні. Здебільшого ці 
два поняття завжди поруч. Штаб 
«За ленінське ставлення до на
вчання» визначає процент успіш
ності у школі. Однак серед ком
сомольців він не досить висо
кий.

Комсомольська організація 13-ї 
школи — одна з кращих в місті. У 
своїй роботі вона визначила ос
новні напрямки ідейно-політично
го впливу і у вирівнюванні ше
ренг, у піднесенні кожної клас
ної комсомольської організації 
до рівня авангардних — у цьому 
бачиться майбутність її завдань.• * «

На зборах були присутні і ви
ступили завідуючий відділом 
шкільної і студентської молоді 
обкому ЛКСМУ І. Шаповаленко 
та перший секретар міськкому 
комсомолу Ю. Руднєа,

М. СЕМЕНЮК,
спецкор «Молодого комунара».

ЖУРНАЛІСТИ
ОБЛАСТІ —
ЮВІЛЕЮ СРСР

Мине кілька місяців, і ми святкуз-ии- 
мемо півстолітній ювілей Радянського 
Союзу. Втілюючи з життя Постанову ЦК 
КПРС «Про підготовку до 50-річчя утво
рення Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік», журналісти Кіровоградщини 
розгорнули велику пропагандистську та 
організаторську роботу.

На газетних шпальтах, в радіо- і теле
передачах з'явилось багато нових і різ
номанітних рубрик. В матеріалах, що 
вміщуються під ними, широко висвіт
люється соціалістичне змагання за до
строкове виконання рішень XXIV з'їзду 
КПРС на підприємствах, будовах, в кол
госпах і радгоспах, годаються розповіді 
про економічні і культурні зв’язки Кіро- 
воградщини з братніми республіками.

Про це йшлося днями на обласній 
журналістській летучці. З доповіддю

«Висвітлення підготовки до 50-річчя 
утворення СРСР на сторінках газзт» ви
ступив заступник голови бюро обласної 
журналістської організації Н. Н. Добрій, 
Співдоповідь зробив заступник голови 
обласного комітету по телебачен
ню і радіомовленню Ю. Д. Моторний.

Досвідом творчих колективів по ви
світленню підготовки до ювілею СРСР 
поділилися редактор Опександоійської 
міжміської газети «Ленінський прапор» 
X. С. Соколовський, редактор Ульянов
ської газети «Ленінець» Б. О. Волошин, 
редактор Новоукраінської районної га
зети «Радянське село» А. П. Клчменко, 
заступник редактора Долинської оайом- 
ноі газети Г. М. Позняк, редактор Світ- 
ловодської міськрайонної газети «Над
дніпрянська правда» С. І. Міркотан, від
повідальний секретар редакції обласої 
газети «Молодий комунар» А. Ф. Крч- 
тенко, кореспондент-організатор радіо
мовлення Добровеличківського району 
М. І. Васько та інш*.

В роботі летучки взяли участь і зисту- 
пили інструктор обкому КП України 
і. Я. Ненько та начальник обласного 
управління по пресі П. В. Корнсєв. J
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КОМСОМОЛЬСЬКЕ
Десь над головою задзеленчало. Потуж« 

кий кран приніс стос арматури і точно 
опустив на формовочну дільницю каркасів, 
і ут, у цеху № 1 Світловодського головно* 
го заводу, виробничого об’єднання сДніп* 
роенергобудівдустрія'» працює подружжя 
Боиченків — комсомольці Любов та 
Віктор.

Вони в комплексній бригаді Григорія 
Васильовича Короля, недавно, проте по
чуєш про них тільки хороше. Не підводять 
колектив: працюють на совість і разом з 
усіма вболівають за кожне змінне зав
дання. А завдання чималі. 22 високовольт
ні .опори для лінії електропередач — та
кий щоденний план, який перевиконується 
бригадою.

Віктор Бонченко—і арматурник, і форму
вальник, і стропальник. А якщо є потреба

ПОДРУЖЖЯ
—- стає і до електрозварювального апара
та.

Люба, мотористка бетоновкладальника, 
включила апарат. Безперервним рівчаком 
біжить скріплюючий матеріал, заповнює 
опалубку. Включивши вібратор, Люба аку
ратно укладає бетон по всій довжині 
каркасу.

А Віктор вже приступив до формуван
ня нової опори... Спритна праця подружжя 
Боиченків до вподоби молоді цеху. Вона 
вибрала Віктора своїм комсомольським 
ватажком. Під його керівництвом в цеху 
цікаво пройшов Ленінський' урок. Комсо
мольці звітували про виконання своїх 
комплексних індивідуальних планів, зараз 
ретельно підготувалися до здачі останньо

— „МОЛОДІ1ІЇ КОМУНАР"--------------- З сто у.

го етапу Ленінського заліку «Рішення 
XXIV з’їзду КГІРС — в життя!»

Буде про що доповісти на заліку і под
ружжю Боиченків. їх комплексна бригада 
зайняла перше місце по випуску високо
вольтних опор ВС.-4А в цеху за минулий 
місяць.

Віктора і Любу завжди можна бачити 
поруч: і на організованому цеховою ком
сомольською організацією молодіжному 
недільнику, на якому було зібрано 7,5 
тони металобрухту, і на комуністичному 
суботпнку, де подружжя випускало про
дукцію на зекономленому матеріалі. Вони 
— активні учасники художньої самоді
яльності, а Віктор —• один з ініціаторів 
створення заводського музично-естрадного 
ансамблю,

І. КАРАВГ.
м. Світловодськ

Комсомолка Люба ЮВЧЕНКО вже другий рік працюй в цеху не
збираного молока Долииського маслозаводу. В її послужному списку 
— кілька професій, добутих без відриву від виробництва, незабаиом 
вона одержить атестат зрілості.

Хорошу робітницю, активного редактора стіннівки підприємства 
Любу Ювченко дирекція та партком завозу рекомендували на навчан
ня до Харківського м’ясо-молочного технікуму.

Фото П. АРЧИКОВА.

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА

І.

МОДА В СОЮЗІ З КРАСОЮ
Мода міняється, приносить багато цікавого, раптового, радує од

них і засмучує інших. Але немає і не буде такої .моди, яка підійшла б 
усім повністю.

Знаючи свого фігуру і пропорції, кожна дівчипа І жінка .може 
вибрати із усієї різноманітності моделей, які пропонують художники- 
модельєри. тільки ті, які вигідно підкреслять її' своєрідність і будуть 
їй до лиця. Манера одягатися, вміння тримати себе просто, невиму
шено, ходити спокійно і з гідністю, красиво сидіти, тихе розмовляти 
— все це елементи загальної культури людини.

Акцент сьогоднішньої моди — на новій довжині. Переважає гнучка 
довжина, починаючи з варіантів ледь нижче коліна і до довжини «мі
ді». Коліна, без сумніву, закриті, — радісна звістка для тих. кому 
мода минулого року здавалась занадто юною. Мода подорослішала, і 
в центрі її — не дівчина-підліток, а жінка віку елегантності. Вона 
вже добре знає, що їй до лиця. 1 нова довжина, яка дозволяє закри
ти досить повні коліна (враховуючи середній в нашій країні 50 роз
мір) повністю відповідає, типу сучасної ділової жінки. Слід врахува
ти. «міді» пропонується тільки для молодих і струнких, а для поз- 
пня —- довжина на 5 сантиметрів нижче коліні. «Максі» в повсякден- 
пому одязі не буде, ця довжина лише для естради, театру, домаш
нього святкового вечзра та для найурочистіших випадків у житті.

Подовження одягу вплинуло на силует. Модні плавні лінії панів- 
приталеного силуету, маленький об’єм ліфа, відрізка лінія талії, пояс. 
Велика увага в нинішньому одязі надається таким деталям, як висо
кі кокотки, манжети, накладні кишені, складки.

Колір має вирішальне значеная в одязі. Весною і влітку — білий 
колір і всі його варіанти, рожевий, медовий, колір слонової кістки, 
абрикосовий, а також коричневий, синій, червоний. Блондинкам про
понуються м'які срібно-зелені відтінки. Якщо ваш одяг мас пастель
ний колір, то яскравий шарфик чи хустка — дуже доречне допоияеп- 
ня, яке оживить весь ансамбль.

Брючні костюми з авангардної перейшли в стійку моду на будь- 
який випадок життя і стали необхідною частішого гардеробу кожної 
жінки. Залишаються модними універсальні комплекти з декількох 
предметів, взаемозаміяюючн які, можна одержати нові варіанти 
одягу.

Новинка моди — пальто без рукавів, тилу подовж.-но*о жилета, 
яке зручне в теплі весняні дні. Його носять зверх плаття або спідни
ці з блузою. Модна також слід.ищя-портфель з застібкою до низу, 
доповнена коротким жакетом.

Якщо різноманітні доповнення колись були другорядними В КОСТЮ
МІ, то тепер часто навпаки. В споргнзному і в молодіжному одязі 
плаття, пальго чи костюм іноді служить фоком для дополнения: до
сить великим сумкам і поясам, металевим прикрасам, пряжкам, ба
хромі. Але все це прятушовуеться. як тільки костюм стає більш жіно

чим і елегантним: шкіра і метал, яскравий ляк поступається перед 
м'якою замшею, яскраві кольори — більш м’яким в тон одягу. До
повнення, помірна кількість прикрас завжди збагачую; ь моду.

М. КРІІЦЕНКО, 
начальник експериментального цеху 
ательє індпошиву «Новинка».

— Галино, ти куди?
А вона не чує. Понеслась, 

ледь торкаючись твердої до
роги, назустріч трактору. Як 
стояла — з вилами в руках і 
порожнім відром з-під дерті. 
Молодиці змахують краєчка
ми хустинок співчутливі по
смішки. Бач, серцю не нака
жеш. Ще кілька днів тому при
сягалася, що назавжди по
в'яже свою долю з тваринни
цтвом, а почула полиновий за
пах диму — і закалатало зоно, 
як шалене, і покликало туди, 
де проліг слід трактора.

— Привіт доярочкам! — 
просалютував жартома трак
торист, не підозрюючи, яку 
бурю здійняв у дівочій душі.

А вона ще довго стояла од
на на дорозі, що ген-ген бігла 
в безкраїй степ.

II.
Зустрілись. Секретар парт

кому колгоспу і вона, Галина.
— От що, дівчино, — по

чав Пилип Юхимович. — Чула 
про дівчат-трактористок? Мо
же, й сама б спробувала.

Секретар дивився на Галину, 
ледь посміхаючись. Серце за
билось сильніше, аж дух пере
хопило, але стримано відпо
віла:

— Думала над цим, але...
— То чого ж чекати. Офор

мимо документи і через два- 
три дні поїдеш в Бобричець.

А коли прийшла увечері до
дому, відразу до матері:

— Поїду на трактористку 
вчитись, мамо.

— Ти що, доню, не пора
дившись ні з ким уже й вирі
шила? — Мати невдоволено 
подивилась на доньку і дода
ла: — Ні. Сиди дома.

...Того вечора ще довго Га
лина не спала, раз-по-раз вти
кала в подушку голову, плака
ла. Та сльозами горю не за
радиш. Що було робити? «А 
може мати правильно каже?» 
— думала Галина.

ш.
Стояла уже осінь. Ранками 

паморозь вкривала пожовклу 
траву. Листя з дерев падало 

на землю назіть без вітру. 
Все частіше і частіше на поля 
налягав густий туман...

Галина маячіла серед стелу, 
ніби хотіла назавжди ввібра
ти в себе і безкрає попе, і 
тремтячу завісу марева над 
ним.

Прокинься-но русява, — 
обізвався літній трактори:т, — 
та берись за кермо.

А Галя, яка чекала цієї миті 
довгі місяці навчання, раптом 
злякано сховала руки за спину:

—- Як же я? Я ж не зумію...
— Ого, — засміявся трак

торист. І вже без тіні жарту 
нагримав:

«А Я ЛЮБЛЮ
ПОЛЕ...»

— Ану, марш на трактор. 
Тебе на практику прислали, чи 
кататися?

— М-да-а-а, з такими трак
тористами.., — протягнув хтось 
із механізаторів. — Звісно, не 
бабське це діло...

В ту ж мить, де й поділася 
несмілива Галинка. Вітром ви
скочила на трактор, і машина, 
зрушивши з місця, покотилась 
полем. Почалася практика...

В Йосипівну Галина Кацан 
повернулася дипломованим 
механізатором. Але в колгос
пі, не зважаючи на те, що бу
ла вона першою жінкою- 
трактористкою, юнку прийня
ли без особливих почестей. 
Дали старенького «Беплрус- 
са», якого Галя більше ремон
тувала, ніж працювала на ньо
му. Звісно, на таку машину й 
досвідчений механізатор мах
не рукою, а тут — вісімнадця
тирічне дівча.

І Галя залишила тракторну 
бригаду. Пішла на курси шо
ферів. А згодом поїхала в мі
сто. Та швидко повернулася.

Наступила весна, знову за
гуркотіли в степу трактори, 
обізвалося весняною піснею 
дівоче серце...

IV.
Біля тракторної бригади зе

леніє степ, і бездонна синь 
неба висне над головою.

Галя впевнено тримає кер
мо, зосереджено дивиться 
вперед. Так швидше добра
тись до поля. На півдорозі зу
пинилась.

— Важко? — кричу, намага
ючись пересилити гуркіт мо
тора.

— Ну, що ти? — дивується. 
— Ог на фермі —- то так, там 
важко.

Порозмовляти нам вдається 
лише тоді, коли Галина заглу
шила мотор. Про місто Галя 
говорить з захопленням. Була 
в Красному Лучі. Надивилась 
всього. Ходила і в театри, в 
кіно, в парк, була й нз зазо- 

ді. Працювала на будівнчц-ві.
— А залишитись назавжди 

не кортіло?
— Була думка, — зізнається 

дівчина. — Але не надовго. І 
чисто там, і робота нормова
на, а от... не подобається.

— Галю, а твої подруги з 
училища зараз працюють?

— Мало. Одним умов не 
створили, інших на легкий 
хліб потягло.

V.
Героїня моєї оповіді комсо

молка Галина Кацан вже де
в'ять років працює трактори
сткою в колгоспі «Росія» Уль
яновського району. І треба 
сказати, що працює з вогни
ком, по-комсомольському. 
Завдання виконує на 105—110 
процентів, доручену техніку 
тримає у зразковому поэядку.

Шанують і поважають дівчи
ну в колективі* механізаторів.

Я й досі чую її схвильовані 
слова: «Ти любиш поле? Не 
знаєш? А я люблю. Ось бачиш 

зелененьке воно, а там да
лі візьметься золотом... Люб
лю... А як розказати про це — 
не вмію, Це в душі,,.».

Ю. ПУГАЧ.
Ульяновський район.

КВІТИ ДЛЯ НАРЕЧЕНИХ
Дитинство нам подарувало чудову казку «Чер

воненька квітка». Пам'ятаєте, в момент цвітіння 
чарівної квітки темні сили злого чаклунства під
ступають перед красою і зникають безповоротно. 
Алегорія не двозначна. Квіти — завжди поруч з 
радістю, щастям, торжеством.

Оту веселкову красу творять для нас люди 
скромної земної професії — квітникарі. До них 
нещодавно в приміський радгосп «Тюльпан» заві
тав наш кореспондент. Ось кілька Інтерв’ю, які 
Дали нашому кореспондентові О. БАСЕНКО спе
ціалісти з квітіїикзрегва.

ВАЛЕНТИНА ГУЛАГА — агроном-кштпнкар, 
комсомолка.

— Щочетверга в теплиці білосніжних кзл увечері 
починаються «жнива». Катерина Свечинова оос- 
режно зрізує довгоногі квіти І поспішає. На ра
нок має бути все готове: пов'язані го три — чоти
ри з яскравим листям кали стають зворушливи
ми букетами для наречених. П’ятниця і субота -* 
дні реєстрації шлюбів, тому десь до одичали’™ 
годин в нашій торговельній точці (готель Україна) 
»же виставлені понад сто весільних букетів.

Наш товар має завидний попит. І особливо - 
Раз, весною, не затримується довго на прилавку. 
В лютому почався масовий зріз троян,!. І сьо, д 
знімаємо щодня в середньому по 600 шту*'

ОЛЕНА ШЕХОВЦОВА — старший агроиом-кшг 
НнкаР, комсомолка. ,

В радгоспі широко проводиться акліматизаа 
розмноження, поряд з вітчизняними сортами, КВІ 
•їв, заіезенкх з інших країн. Цього року впар ие 

очікуємо врожай тюльпанів, доставлених з Гол
ландії.

Нещодавно з Київської дослідної станції одер
жали цибулини нових сортів гладіолусів: «Золо
тий пил», «Гавайя», «Слава Нордвмга», «Камя- 
унеттс». Під посадку підготували грунт. Влітку 
побачимо, який вигляд матимуть наші «гості».

Потурбувались квітникарі «Тюльпану» про бу
кети до Першого травня. Готуємо до зрЬу квіти 
левкої, гвоздики, кали, троянди різноманітних 
кольорів, квіти в горщиках: цинерарії, гортензії, 
ЧіїсИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ БОЖКО - директзр 
радгоспу «Тюльпан».

— Ніби вчора закладали перші теплиці І вірили, 
що згодом навколо виросте велике господарство. 
А сьогодні нас не дивують великі плани — йдемо 
' ногу з часом. До 1973 року заплановано побу
дувати та освоїти теплицю на 10 тисяч квадратних 
метрів садильної площі. Порівняйте: зараз в рад
госпі всього освоєно 3 тисяч квадратних метрів.

Найближча мета працівників радгоспу - довес
ти щорічний зріз квітів до півмільйона штук, в 
тому числі на закритому грунті вирощувати три 
мільйони цибульчатих. В зимовий період ми по
винні вирощувати півтисячї саджанців троянд.

Плани і задуми наших квітникарів допоможе 
здійснити нова техніка, що прийде найближчим 
часом. Передбачено впровадити потужні поливні 
установки, вже нинішнього Р<ЖУ до буде
підведено з міста п'ятнкілометровнй газопровід. Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

І, добуті в Ужгородському 'університеті,
ДругиП рік читає хім!ю я Новіородківській сере іній школі 

дорівна ЗАДИРАКА. Знання, добуті в Ужгороіськом-/ уніаепсш 
..дає своїм учням* ' '

На фото: В. Ф. ЗАДИРАКА на уроці.

1 Валентина Фе- 
вона тепер псрс-
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I. ЗГАДАЙТЕ ТОЙ БЕРЕГ...

Споконвіку, навіть у бурхливу повінь, 
Дніпро не розливається в цих краях 
так широко. Гнані вігроми-низовиками 
піняві хвилі з оглушливим плескотом 
розбиваються об забетоновані берегозі 
відкоси, грайливо хлюпочуться біля 
греблі Кременчуцького гідровузла. На
дійну, міцну загату поставили гідробу
дівники в Табурищанському створі. їх 
воля, трудова наснага в короткі строки 
допомогли впрягти сивий Славутич, у 12 
потужних агрегатів, які з початку пуску 
їх у промислову експлуатацію вже ви
дали в індустріальне серце республіки 
понад 16 мільярдів кіловат-годин деше
вої електроенергії.

Поруч з красунсю-ГЕС виросло місто су
часного типу, чепурне, зелене. Стрункі бага
топоверхові квартали, здасться, вийшли на
зустріч рукотворному морю і замнлува.інся 
його безмежним серпанковим простором. 
Обрамлені гущавиною крислатих дерев жит
лові корпуси і сквери пролягли вздовж водо
сховища на декілька кілометрів. Від колиш-

В. КРАМАРЕНКО

СКАРБИ

госпах, на великих підприємствах, у 
школах зусиллями широких верств гро
мадськості багато зроблено і робиться 
для якнайповнішого відтворення історії 
рідного краю. Вдячні сучасники праг
нуть дізнатися про своїх попередників, 
тих, хто брав активну участь у боротьбі 
за Радянську владу, очолював перші 
партійні й комсомольські осередки.

Молодь проявляє виключний інтерес до то
го, як птілюпаися в життя ленінський коопе
ративний план, прагне більше довідатися про 
подвиги своїх земляків у буремні роки Вели
кої Вітчизняної війни І у відбудовчий пері
од. Разом з тим, сьогоднішнє покоління праг
не залишити в пам’яті нащадків яскравий 
літопис про те, чим живемо, що робимо ми 
сьогодні. Плідну роботу в цьому напрямку 
проводять учасники Всесоюзного походу по 
місцях слави своїх батьків, члени міських, 
районних і первинних організацій Товариства 
по охороні пам’ятників Історії і культури, 
червоні слідопити, ентузіастн-краєзнавці. За 
їх активною участю, в результаті копітких 
пошуків і дослідницької роботи готується до 
видання капітальний однотомник історії міст 
і сіл Кіроноградщинн, створюються і відкри
ваються нові народні музеї. До цієї важливої 
загальнонародної справи прилучилися добро
вільні помічники — старі більшовики, фрон- 
товіїки-ветераии, передовики виробництва, 
вчителі й учнівська молодь. Завдяки їх тур
ботам з допомогою партійних і комсомольсь
ких організацій на Кіровоградщниі вже від
крито понад 120 громадських музеїв. У їх 
фондах зібрано десятки тисяч експонатів — 
цінних речових і документальних пам'итои 
матеріальної і духовної культури. Віддаючи 
свій особистий час для збагачення цих жи
вих острівців історії, краєзнаоці-ентузіасти 
таким чином розширюють сферу безплатної 
трудової діяльності для суспільного блага, 
спею безкорисливістю і наполегливістю на
дихають інших. Вони використовують кожний 
принагідний випадок для популяризації се
ред молоді важливої І захоплюючої справи 
— краєзнавства, що має на меіі збереження 
для нащадків бодай найменших’ подробиць 
з історії рідного міста, села, підприємства, 
колгоспу, школи.

2. У СЕРЦІ ЗБЕРЕЖЕНЕ

■

нього села Табурнше з його солом’яними 
стріхами но лишилося іі спомину. Навіть 
старожили тепер не можуть точно визначити, 
де саме тулилися покручені сільські околиці 
з химерними назвами — Попівна, Рахівка, 
Батівка, Скубіївка...

Після здачі гідровузла в промислову екс
плуатацію кадровики — ветерани ордена Тру
дового Червового Прапора управління - Кре- 
менчукгесбуд» — роз'їхались в усі кінці іцс 
нсобжнтих місць країни — на ВІлюЙську, 
Усть-Ілімську і Київську-Комсомольську 
ГЕС; Єгипет на будівництво Асуанського 
гідровузла. Про себе ж і свою звитяжну 
трудову битву на берегах Славутича пред
ставники цього непосидючого племені поли
шили добрий спомин. Окрім споруд гідро
вузла І робітнтого селища, вони заклали на
дійну основу, на якій виріс комплекс сучас
них підприємств виробничого об'єднання 
«Дпіпроенергобудіндусгрія» — однієї з най
потужніших будівельних баз у Радянському 
Союзі,

Перетворення, що відбулися за ос
танні півтора десятиріччя на території 
теперішнього Світловодська, очевидні, 
Вони зокрема яскраво відображені в 
багатій експозиції музею, відкритого в 
1964 році при Палаці культури імені 
Леніна. Тут представлені численні речо
ві експонати, /лакети, фотодокументи, 
описові матеріали і художні полотна. 
Вони крок за кроком відтворюють ге
роїчний літопис будівельного наступу на 
Дніпро, етап за етапом розповідають 
про штурмові дні і ночі,'про споруд
ження головних об'єктів гідровузла і за
топлення котловану основних споруд, 
відкриття регулярного .судноплавства 
через шлюз і пуск першого’ агрегате 
ГЕС. Щодня, особливо влітку, ’сотні екс
курсантів і туристів навідуються сюди, 
щоб закарбувати в пам’йті одну із 
славних сторінок героїчного літопису 
повоєнних п’ятирічок, віч-на-віч зустрі
тися з учасниками ударної комсомоль
ської будови.

Трудовий подвиг, звершений на дні
провських берегах якихось десять— 
п’ятнадцять років тому, вже став істо
рією. Але події ті й зараз хвилюють 
серця наших молодих сучасників, Вони 
прагнуть в усьому бути гідними спадко
ємцями комсомольців п’ятдесятих — 
шістдесятих років. Тож виховна роль 
Світловодського міського музею, експо
зиція якого продовжує поповнюватись, 
чимдалі зростає і привертає увагу чис
ленних гостей придніпровського міста.

Впродовж останніх років кожен з нас 
не може не помітити одного цікавого, 
притаманного нашому прекрасному 
сьогоденню явища. В колгоспах і рад-

1.
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ХРОНІКА ЗМАГАНЬ
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НА ТАБЛО

Розповідаючи про. успіхи 
юних гімнастів Кіровограда, 
майже щоразу ми згадуємо 
про вихованців тренера 
Юзефа Толчииського, який 
працює в ДЮСШ № 1. Наші 
земляки стали призерами 
республіканських змагань.

• І ми завдячуємо за це тре
нерові. З’явився вовні: май
стер спорту. Знову похіп.та. 
Толчинсьвому. Але перші 
кроки до майстерності спорт
смени роблять в групах, де 
тренуються наймолодші ви
хованці ДЮСШ.

На зніми у: гречер
Н. ТИМОФЕСВА з своїми 
вихованцями.
’ Фото К). ЛІВАШНИКОЛА.

ф КЛУБ 64-Х КЛІТИН

КЕРІВНИК КЛУБУ 
КАНДИДАТ У МАЙСТРИ 
СПОРТУ Г, ДУБІВКА

На узбіччі автомагістральної траси 
Кіровоград — Кривий Ріг встанозлзчий 
пам'ятний знак, який засвідчує про те, 
що в селі Бережинці народився леген
дарний герой громадянської війич В. Н. 
Боженко.

Коротке, але яскраве бойове життя у нашо
го земляка, вихідця з бідняцької сім’ї. Зав
дяки майже п’ятнадцятирічним турботам 
сільської громадськості і особливо колишньо
го секретаря колгоспної 
іаиізації, а тепер голови 
ради В. А. Бондаренка в 
рнко-меморіа.тьннй музей 
стенда до стенда відвідувачі. простежують 
шлях цього уславленого сподвижника М. О. 
Щорса. Ось Василь Назарович в дореволю
ційній Одесі приходить на робітничі сходки, 
виконує доручення революційно настроєних 
організацій. У 1904 ропі — ув’язнений за по
літичну діяльність. Опісля — переїзд у Ки
їв. -Січневе повстання. Василь Боженко з го
ловою поринає у внр робітничою руху. Ного 
обирають членом першої в місті Ради робіт
ничих депутатів. Василь Назарович вступає 
в партію більшовиків, очолює червоиогвар- 
дійський загін, веде боротьбу з вол шиною 
Центральної ради, а гіодом — з полчищами 
німецьких окупантів.

Відвідувачів не залишають байдужи
ми численні документи, фотографії та 
спогади сучасників, що розповідають 
про те, як цей военачальник-саморо
док організовував партизанські загони. 
Коли в Унечі був сформований славно
звісний Таращанський полк Першої Ук
раїнської дивізії, його командиром при
значили 
Згодом 
полк у бригаду 44-ї дивізіі, якою коман
дував легендарний М. О. Щорс. При 
звільненні України від навали біляків 
богунці вкрили себе невмирущою сла
вою.

Багато років сільський краєзнавець В. А. 
Бондаренко І його добровільні помічники зби
рали телеграми, листи, художні твори про 
славетного земляка. Вони розшукали і вста
новили тісні зв’язки з колишніми бойовими 
побратимами Василя Назаровича. Багато цін
них реліквій І документів передали сільсько-- 
му історико-меморіальному музею колишній 
комбат — богунсць, генерал-лейтенант у від
ставці І. І. Петров, однополчанин батька-Бо- 
женка полковник у відставці С‘. В. Ромчснко, 
його браг Михайло Васильович, таращанень 
О. О. Коваленко і дружина легендарного 
Щорса — Ф. Ю. Ростова-Щоре. В центрі Бе- 
режинки недалеко -—— і —
сельчани 
ветному 
і бурці, здається, широко і владно оглядає 
оновлений край, свою батьківщину, в битвах 
за яку він віддав своє молоде життя.

Численні делегації, які прибувають у 
Бережинку, щоб відвідати музей, по
кладають біля підніжжя пам’ятника бар
висті квіти — символ глибокої шани до 
пам’яті мужнього борця за свободу • 
щастя народне. Понад 12 тисяч відзіду- 
вачіе вже ознайомилися з цією неоЦі- 
нєнною музейною експозицією, худож
ньо-естетичне оформлення якої постій- 
но поліпшується, поглиблюється її зміст.

комсомольської ор- 
Берсжинської ЄІЛЬ- 
селі створено Істо- 

В. II. Божснка. Від

Василя Незаровича Божанка. 
батько-Боженко перетворив

ф У першому етап! < іГ.рГЗКІаДИ .І.СЛСІ'Т'.ВІі": ф.Ц«' 
середніх учбових закладів Міністерства культури УРСР бе
руть участь 1 спортом :г:і Кіиово; : <Oi-j музич юіо та 
Олександрійського культосзи нього училищ.

Вже відбулися поеднякн волейболістів, легкоатлетів, те
нісистів!

Волейболісти поділи ти 
хлопці і кіровоградські л 
ків з однаковим рахунком 

■ У змаганні легкоатлегіи 
дрійці, представники яких 
Поєдинки тенісистів З ЯВІІОІ-J НСрСЕаюЮ <•! Л ви 
ровоградці.

Попереду ще змагання з :■лавашіг. У трав> і переможці 
першого етапу спартакіади братимуть учаї г.» у республі
канських зональних зм-цаїплх,

ф У Зиам’янському районі, поблизу Шаміяки проводив
ся траднційіпій легкоатлетичний крос па прю імені Героя 
Радянського .Союзу Василя Порика. Hoto виборювали сім 
колективів середніх учбових закладів Міністерства сільсь
кого господарства, що підпорядковані обласній раді ДСТ 
«Колос». ’

Господарі траси — учні Знам’янського сільськогосподар
ського технікуму виграли більшість призових місць. А На
дія Любченко і Віктор ' Безверхий стали переможцями за
бігів на )000 метрів серед юніорів. На інших дистанціях 
перемогли: 500 метрів —- В. Кривошеєико (Олександрія), 
2090 метрів серед юнаків — М. Самайчук (Бобрндець), 2000 
метрів серед дівчат — О. Ко гстантинова (Пово.миргород), 
3№Ю метрів — К. Сумарок (Олександрія).

Приз імені В. Порика вручено легкоатлетам Знам’чисько- 
то сільськогосподарського технікуму. На друюму і третьо
му місцях — легкоатлети Златопіля та Бобрмкця,

о'їхі! порівну: ол. ксаі'дрій ькі 
Ізчата перемогли споїх супернн- 
: — 2:1.
сильнішими виявилися олелеап- 
виборолн більшість перших місць.

■ ■ алл кі-

ФУТБОЛ

НУЛІ
Більшість кіровоградських уболівальників не ви

словлювали великих сподівань перед поїздкою «Зір
ки» у тритурове турне. Сьогодні ми можемо підвести 
підсумки цих трьох матчів. Харківський -«Маяк», з. 
яким «Зірка» зустрілася у першому матчі турне, був 
для наших футболістів зовсім невідомим суперником, 
якщо не враховувати газетних звітів, не робити зи- 
сиовків з турнірної таблиці. У «Маяка» — 3 програ
ші поспіль, і останнє місце серед команд групи, фор
варди ке спромоглися забити жодного - м’яча. Не 
забили вони м’яч і у ворота «Зірки». Але й наші 
футболісти теж не відзначилися результативністю. 
Отже, нічия — 0:0. Харків’яни здобули перше очко, 
очко до свого активу записала і «Зірка».

Нульовою нічиєю закінчився другий матч у Сєвє
родонецьку з «Хіміком». У двох матчах наші футбо
лісти не забили Жодного м’яча.

Погана результативність форвардів підвела наших 
земляків у Кадіївці, де в зустрічі з «Шахтарем» вони 
програли — 1:3.

Отже, в трьох зустрі чах на виїзді наші земляки 
змогли набрати лише два очка.

ВІДПОВІДЬ
НА ЗАВДАННЯ № З

1. Чемпіонами світу з ша
хів були: Вільгельм Стейніц, 
Емануїл Ласкер, Хосе-Рауль 
Капабланка, Олександр 
.Альсхін, Мене Ейве, Михай
ло Ботвинник, Василь Смис- 
лсв, Михайло Таль, Тигран 
Петросян, Борис Спаський.

2. Тактичний прийом на 
блокаду у шахах зустрічає
ться дуже часто. Його за
стосовують з метою зни
ження рухливості фігур 5 
пішаків противника. Суть 
блокади в тому, що свою 
фігуру ставлять перед піша
ком або пішаками против
ника.

Етюд розв’язується таИі 
Кре2~іі1!
ЗАВДАННЯ № 5 
Хто був чемпіоном Ук

раїни у 1971 році серед чо-. 
ловіків? (1 Очко).

2. Що означає термін, 
«зв’язка»? Наведіть приклад. 
(2 очка).

3. Розв’яжіть задачу, скла
дену членом нашого клубу 
Степаном Шевряковмм (се
ло Голоезнівськ).

3.
1.

Білі: Кре4, Та7, К{у2, Ке8, 
п Д4 (5 фігур).

Чорні: КрЬ5, Т^б, СД8, 
Кд-6, п £у4 (5 фігур).

Білі починають і дають 
мат га два ходи. (2 очка).

d.
JL-ЛИввЯ

(Далі буде).

від музею вдячні одіїо- 
урочисто відкрили пам'ятник сла- 
землякові. Багько-Божінко в папасі 

широко і владно оглядав
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Наша адреса і телефони
«МОЛОДОЙ НОМ МУ НАР», орган Кировоградского 

обнома ЛКСМу, г. Кировоград,

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
ВІВТОРОК, 25 КВІТНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (М). 9.50. —• Для 
школярів. «Піонерів на .мар
ші». (Алма-Ата). 10.20 — «П’я
тирічка, рік другий». (Сверд- 
ловськ). 10.50 — Кольороне те
лебачення. Художній фільм • ' 
«Таємничий монах». (-М).' 12.00 
— Шахова школа. «К-іас по
чатківців». (М). 13.10 — Нови
ни. (М). 16.55 — Програма пе
редач. (Кіровоград). 17.00 — 
До 50-річчя утворення СРСР. 
«Побратими». (Дніпропет
ровськ). 17.30 — «Барвистий 
віночок».-. (Донецьк). 18.00 — 
Літературний театр. «Вірші 
Пушкіна».’(К). 18.30 — «Весна 
степового краю».» (Кіровоград 
на республіканське телсбачси-

ня). 18.45 — «Хроніка тижня». 
(Кіровоград). 18.55 — «Ленін
ський університет мільйонів». 
(М). »9.25 — Кольорове теле

бачення. Художній фільм 
«Війна і мир». 2 серій. «На- 
таша Ростова». (М). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Спі
ває заслужена артистка 
РРФС.Р Ірина Богачова». (Ле
нінград). 22.15 — Міжиарздні 
змагання з спортивної гім
настики. По закінченні — но
вини. (М).

СЕРЕДА, 26 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 16.55 - Про- 
і рама передач. (Кіровоград). 
17.00«— «На головних.напрям
ках п’ятирічки». (Львів). 17.15 
— Цивільна оборона. . (К). 
17.30.. — «Олівеиь7малювеп>». 
(К).. 18.00, — Новини. (М). 
18.10 — Інформаційна програ
ма «День-за днем». (Кірово
град). 18.40 —.«В сім’ї єди
ній», До.бО-річчя утворений 
СРСР. (М). 19.40-— Кольорове 
телебачення. Художній фільм 
«Війна 1 мир». ІЦ серія. І18І2

рік». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Майстри 
мистецтв». (М). 22.30 — Між
народні змагання з спортивної 
гімнастики. (Рига). По закін^ 
чемні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 -» 
Телевісті. (К). 11.15 — Теле
фільм. (К). 11.35 — ІІІкільнгД 
екран. «Італійське відродме/7« 
ня». (Леонардо да Вінчі, Мі» 
келанджсло, Рафаель). (К)« 
16.15 — М. Лєрмонтов. «ГероЦ 
нашого часу». (М). 17.15 —
«Сім днів Мінського трактор» 
ного заводу*. <М). Переда іа 
трети. 17.30 — Для школярів. 
«Спортивна юність». (М).38.00
— Документальний кіно.іарпе 
«Звичайний номер». (К>. 18.30
— «Твоя земля, ровеснику»'« 
(Дніпропетровськ). 19.00 -ч 
Міжнародна товариська зу
стріч з баскетбола між збір
ними УРСР і США. В перер
ві — програма «Вісті». ЦК). 
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Екран молодих»? 
(Київ — Рига). 22.40 — ВсНр» 
ні новини. (К).

316050 ГСП, Кіровоград-50, аул, Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу исм» 

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від» 
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36,

Друкарня їм. Г. М, Димитрова, обласного управліпя» 
по пресі, м, Кіровоград, пул, Глінки, 2,_____

ПОГОДА
Вдень 25 квітня по території області і міст.! передбачає» 

кавотксчасннй яоп Р,ІіСТЬ’ > південних районах - місцями 
щврнічмп? поміЖ т М1СТу ~ 6ез ’ротних опадів. Вітер 
їїм’^ ні®3«усіГ''°,1аІУ1’° П0ВІТ1'” “ '"“’і’

квітня. Мінлива хмарність, без істотних опадів, Й 

ризкн. иітер північні й, помірний, до сильного з песгхомм в Північпо ^ахідннй, помірний. Гемпсра^ра повіті в йг 
Шій половиш періоду вночі -І, 4_4, вдень 9-14Р%адіГсЙ’, 
тепла?’0 ПОЛОВЙИ1 аиочі 0, Ц_5, вдень 12-17 градусів
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