
Е^ЕРЕЗНЕВИИ день горить на
пругою. Бо це день бороть

би за достойну зустріч XXIV 
з'їзду КПРС і XXIV з’їзду 
Компартії України, Бо ми* 
вивчаємо проект Директив 
XXIV з’їзду КПРС, думками і 
серцем вникаємо в кожен ря
док цього документа, палко 
схвалюємо його з прагненням 
виконати накреслення партії. А 
для цього нам слід зміцнюва
ти комсомольські ряди, підви
щувати їх активність, бойови- 
тість, домогтись, щоб кожна 
первинна організація стала 
справжнім центром новаторст
ва, навколо якого гуртується 
вся молодь міст і сіл.

Питанню «Про завдання об
ласної комсомольської органі
зації по зміцненню дисциплі
ни і підвищенню відповідаль
ності комсомольських кадрів 
та активу, дальшому поліпшен
ню діяльності первинних ком
сомольських організацій в 
світлі рішень XVI обласної пар
тійної конференції та III плену
му ЦК ВЛКСМ» був присвяче

ний пленум обкому ЛКСМУ( 
який відбувся І березня.

З доповіддю на пленумі ви
ступив перший секретар облас
ного комітету комсомолу М. Г> 
Гайдамака.

Зараз наша головна мета, 
сказав доповідач, довести 
до свідомості кожної молодої 
людини зміст завдань, постав
лених в новій п'ятирічці, ще 
більше розвинути творчу енер
гію молоді в боротьбі за вико
нання народногосподарських 
планів. А це вимагає, як під
креслювалося на XVI з’їзді 
ВЛКСМ та XXI з'їзді комсомо
лу України, підвищення авто
ритету первинних комсомоль
ських організацій, котрі без
посередньо зв’язані з вироб
ництвом. Саме через первинні 
організації кращі молоді люди 
вступають у комсомол, вкгю-

nrOJ:3 Г. ' КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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Пленум обкому КП України
2 березня відбувся пленум обласного комітету КП 

України. На ньему було обговорено питання «Про 
проект Директив XXIV з’їзду КПРС по п’ятирічному 
плану розвитку народного господарства СРСР на 
1971 — 1975 роки і завдання партійних організацій 
області».

3 доповіддю виступив другий секретар обкому пар
тії Д. П. МАКСИМЕНКО.

0 обговоренні доповіді взяли участь перший секре
тар Кіровоградського міськкому КП України І. П. ВА- 
ЛЯВСЬКИИ, перший секретар Добровелнчківського 
райкому партії А. М. МОВЧАН, бригадир слюсарів 
Побузького нікелевого заводу В. В. ПІНЬКОВСЬКИЙ,

-   г-.- . .........

ТВОЇ ГОРИЗОНТИ, ПЕРВИННА
жммшмшммммммввмжмшвкм З ПЛЕНУМУ ОБКОМУ ЛКСМУ

чаються в його багатогранне 
життя, проходять школу гро
мадсько-політичного загарту
вання.

Виховання молодої людини лег
ко простежити на прикладі комсо
мольської організації Кіровоград
ського ордена «Знак пошани» за
полу тракторних гідроагрегатів, яка 
об’єднує -ЯЗ члени ВЛКСМ. Пат
ріотизм, бажання завжди бути в 
перших рядах трудівників — харак
терна рнса комсомольців заводу. 
Тут цікаво проходить соціалістичне 
змагання на кращого по професії, 
серед цехових організацій і моло
діжних колективів, регулярно від
буваються професійні конкурси се
ред молодих робітників. Зараз ого
лошено місячник раціоналізації та 
винахідництва.

Комітет комсомолу постійно дбає 
про поповнення первинної організа
ції, кращих молодих виробничників 
рекомендує до вступу в партію,

В складі обласної ко/лсо- 
мольської організації, продов
жував М. Г. Гайдамака, нині

2020 первинних, 3123 цехових і 
бригадних організацій, пере
важна більшість яких стано
вить міцні колективи. До керів
ництва ними в результаті ос
танніх звітів і виборів прий
шли ділові, вимогливі й само
критичні організатори. 76 про
центів первинних комсомоль
ських організацій промислових 
підприємств, будов і транспор
ту, 73,5 процента комсомоль
ських організацій колгоспів і 
радгоспів очолюють комуністи 
і кандидати в члени КПРС. 
Значно виріс партійний проша
рок серед секретарів первин
них комсомольських організа
цій в Кіровограді й Олександ
рії, в Маловисківському та Но- 
вомиргородському районах.

Однак ті ж звіти й вибори пока
зали, що окремі райони — Голова- 
півський, Новоукраїпськніі, Онуф- 
ріївський, Петрівськпй — не вжи
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перший секретар Світловодськогс міськкому партії 
А. Ф. ЄПІФАНОВА, начальник комбінату «Олександрія- 
вугілля» М. В. ФІЛОНЕНКО, секретар парткому кол
госпу «Родина» Долинського району Г. К. ФУРМАНО
ВА, директор Кіровоградського заводу «Червона зір* 
ка» К. С. КУРЦЕВ, голова колгоспу «Росія» Олександ
рівського району І. Є. АДОНІН, завідуюча фермою 
колгоспу «Червона комуна» Новоархангельського ра
йону В. О. ПЕТРЕНКО, голова Кіровоградського рай
виконкому М. Д. ЛИСЕНКО, перший секретар обкому 
ЛКСМУ М. Г. ГАЙДАМАКА.

В прийнятій постанові пленум з гарячою одностай
ністю схвалив проект Директив XXIV з’їзду КПРС. 

ли конкретних заходів для вико
нання рішень ЦК КПРС. комсомо- 
МО.ТЬСЬКИХ з’їздів щодо 'зміцнення 
партійного ядра в комсомолі.

Деякі факти свідчать про неза
довільний підбір комсомольських 
кадрів. Так, в колгоспах і радгос
пах Олександрівського. Бобринсць- 
кого. Добровелнчківського, Ново- 
архангельського. Новгородківсько- 
го, Онуфріївського районів цс об
рано жодного секретаря первинної 
організації, який би мав вишу ос
віту, Насторожує й велика плин
ність кадрів, адже протягом 1970 ро
ку в області змінилося більше по
ловини секретарів первинних орга
нізацій.

Обком комсомолу вважає, що ЦІ 
недоліки — результат недостатньої 
роботи міськкомів, райкоміп ком
сомолу з кадрами, з комсомоль
ським активом. Слід більше залу
чати до роботи в комсомолі моло
дих здібних ватажків, спеціалістів 
народного господарства, допомогти 
,15-тнсячиому загонові активістів 
оволодіти формами і методами 
комсомольської роботи, оргзиізува- 
ватй їх навчання,

(Закінчення на 2-й стор.).

СПІВЕЦЬ ДРУЖБИ
І БРАТЕРСТВА

НАРОДІВ
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ В МОСКВІ, 
ПРИСВЯЧЕНЕ І00-РІЧЧЮ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

МОСКВА, 1 березня. (Спецкор, РАТАУ). Є гли
бокий зміст у тому, що на урочисте засідання, 
присвячене пам’яті видатної дочки України, 1 бе
резня у Великий Театр Союзу PCP зібрались’ 
представники багатьох радянських республік. Во
ни прийшли, щоб віддати данину любові й пова
ги митцю й людині, метою життя і творчості якоГ 
була боротьба за свободу і братерство народів.

На сцені — великий портрет поетеси, багато 
квітів. У президії урочистого засідання — члени 
Всесоюзного ювілейного комітету — письменни
ки, діячі культури, вчені, представники громад
ськості столиці і братніх літератур з соціалістич
них країн. У числі гостей — делегація Української 
PCP на чолі з кандидатом у члени Політбюро, 
секретарем ЦК КП України Ф. Д. Овчаренком.

Присутні тепло зустріли товаришів Л. І. Бреж
нєва, Г. І. Вороноаа, А. П. Кириленка, О. М. Коси- 
гіна, K. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, М. В. Підгор- 
ного, Д. С. Полянськсго, М. А. Суслова, О. М, Ше- 
лепіна, Ю. В. Андропова, В. В. Гришина, П. Н. 
Демічева, Д. Ф, Устинова, І. В. КапітоноЕа, К. Ф. 
Катушев^, Ф. Д. Кулакова, Б. М. Пономарьова, 
М. С. Соломенцеаа.

(Закінчення на 4-й стор.).
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ЛІдіп ГКАЧ.

Дисципліна 
вирішальна

На Олександрійському електромеханічному заводі йде 

Ленінський урок.
Фото В. КОВПАКА.

«Важливий вклад у виконання 
плану дев’ятої п’ятирічки повинні 
внести Ленінський комсомол і вся 
радянська молодь».

(Із проекту ЦК КПРС «Директиви XXIV з’їзду КПРС 
по п’ятирічному плану розвитку народного господар
ства СРСР на 1971 — 1975 роки»).

Д7 ЧАСНИКИ Ленінського уроку — ком- 
сомольці Олександрійського елект

ромеханічного заводу велику розмову 
про дисципліну як вирішальну умову ус
піху колективу підсумували вагомо і кон
кретно:

Схвалюючи проект ЦК КПРС «Директи
ви XXIV з’їзду КПРС по п’ятирічному 
плану розвитку народного господарства 
СРСР на 1971 — 1975 роки», збори поста
новляють:

Першочерговим завданням кожного 
комсомольця вважати боротьбу за збіль
шення випуску продукції з тим, щоб НА 
КІНЕЦЬ 1975 РОКУ В ЦІЛОМУ ПО ЗАВО
ДУ ВИПУСК ПРОДУКЦІЇ ЗРІС БІЛЬШ, ЯК

(Закінчення на 2-й стор.).

жиг



2 стор.

(Закінчення).

„Молодий комунар“- 4 березня 1971 року.

—

Галина КРЮЧКОВА

ЗВІРЯЮЧИ КРОК ПО ІЛЛІЧУ

в комвшств

управління внутрішніх

ТВОЇ ГОРИЗОНТИ, ПЕРВИННАДоповідач звернув увагу на 
статутне положення, яке вима
гає, щоб кожен комсомолець 
працював у первинній органі
зації. Але в області лише 76 
процентів членів ВЛКСМ охоп
лені постійними дорученнями, 
спостерігається формалізм, 
часто відсутня звітність за ви
конання. Під час перевірки це 
виявилося в Устинівському ра
йоні, де навіть серед членів 
комітетів не лад з доручення
ми. Забули, видно, райкомів- 
ці, що в ньому — найбільш на
дійний інструмент виховання.

У 'доповіді проаналізований стан 
чисельного зростання обласної ком
сомольської організації. Протягом 
ювілейного Ленінського року у 
члени Спілки прийнято 15966 чоло
вік.. Але й у цій справі нема належ
ного порядку, іноді незадовільно 
Організована підготовка молоді до 
вступу в комсомол. Інакше нічим 
пояснити, що Гайворонський рай
ком ЛКСМУ протягом січня не 
прийняв в комсомол жодного юна
ка чи дівчини, Вільшанський та Ус- 
тинівськнй — по 2 молодих вироб

(Закінчення).
У 2,2 РАЗА В ПОРІВНЯННІ 3 1970 РО
КОМ.

ДОМОГТИСЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУК
ТИВНОСТІ ПРАЦІ ЗА ДЕВ’ЯТУ П’ЯТИРІЧ
КУ В КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
КОЛЕКТИВАХ НЕ МЕНШЕ, НІЖ НА 70 
ПРОЦЕНТІВ, в тому числі в 1971 році — 
на 14,1 процента.

Організувати соціалістичне змагання на 
кращу раціоналізаторську роботу серед 
комсомольців і молоді. Створити моло
діжне конструкторське бюро, завдання 
якого виявляти «вузькі місця», розробля
ти заходи по удосконаленню технологіч
них процесів, механізації і автоматиза
ції ЇХ.

Галина КРІОЧКОВА. 
електромонтажниця:

ничники, а Бобринецькнй — лише 
2 учні.

Необхідно посилити роботу серед 
молоді, особливо старшого віку, по 
підготовці до вступу в Спілку, по
ліпшити виховання новоприйнятих 
юнаків і дівчат, прийом у члени 
ВЛКСМ проводити більш урочисто, 
достойно такої події.

М, Г, Гайдамака окремо зупинив
ся на завданнях, що належить 
здійснити для піднесення ролі й 
авторитету комсомольських груп, 
яких в області налічується 2629. Во
ни створюють організаційні можли
вості для дійсного перенесення 
комсомольської роботи в бригаду, 
на дільницю, в клас. Кожна з них 
повинна зажити так, як комсомоль
ська група ливарного цеху сірого 
чавуну заводу «Червона зірка» — 
енергійно, на повну силу.

В області спостерігається поляр
не ставлення міськкомі, райкомів 
до комсомольських груп. Багато 
уваги приділяє їм, наприклад, 
Олександрійський міськком комсо
молу, і дуже мало — Новоукраїн- 
ськнй, Вільшанський, Компаніїв- 
ський, Онуфріївський райкоми.

ДУМКИ СПЛАВ
Домогтися дальшого зміцнення трудо- 

вої дисципліни. Для цього систематично 
проводити рейди «КП» по використанню 
робочого часу, охопити всіх комсомоль
ці дорученнями, систематично перевіря- 
ти їх виконання. В кожній первинній ор-

ганізації проаналізувати причини пору« 
ціень трудової дисципліни, розробити 
конкретні заходи для їх ліквідації.

Всім первинним комсомольським ор
ганізаціям посилити роботу по поперед
женню І ліквідації правопорушень.

ЧУершекз.
„ДИСЦИПЛІНА" 
ВИРІІІІАЛЬНА'
ЯМ

— Як організувати будівництво 
нового суспільного ладу? Які основ
ні принципи господарювання в про
летарській державі? Виясненню цих 
питань В. 1. Ленін посвятив свою 
знамениту роботу «Чергові завданий 
Радянської влади»,

...Винятково важливого значення 
В. І. Ленін надавав вихованню но
вої трудової дисципліни. Однією із 
її основ В. І. Ленін вважав соціа
лістичний принцип розподілу по 
праці. Він рішуче виступав проти 
дрібнобуржуазної зрівняйлівки в оп
латі праці, обгрунтував принцип ма
теріальної зацікавленості трудящих 
в розвитку громадського виробни
цтва.

Господарська реформа, що прово
диться в країні, ще вище підносить 
роль економічних стимулів у підви
щенні ефективності виробництва. Ра
зом з тим з самої природи соціаліс
тичного ладу витікає необхідність 
вмілого поєднання економічного сти
мулювання з моральним заохочен
ням трудових колективів і окремих 
робітників.

Петро ПЕРЕЦЬ, 
складальник трансформаторного 
цеху:

— Важливим заходом зміцнення 
виробничої дисципліни В. І. Ленін 
вважав соціалістичне змагання, під-

...Наші серця разом з пар
тією, Вона дала нам вірний 
компас — всепереможне вчен
ня марксизму-ленінізму.

У партії ми вчимося безза- 
вітній відданості ідеям кому
нізму, безстрашності в боротьбі 
за щастя людей праці.

У комуністів ми вчимося но
ваторству, організованості і ді
ловитості в повсякденній ро
боті.

Доповідаємо партійному ко
мітетові, що комсомольці і мо
лодь заводу, широко розгор
нувши змагання на честь XXIV 
з’їзду КПРС, домоглися нових 
трудових успіхів.

За восьму п’ятирічку завод 
збільшив випуск продукції май-

В боротьбі за підвищення авто
ритету первинної організації п до
повіді чітко визначена роль комсо
мольських зборів.

Доповідач проаналізував стан 
підготовки молоді Кіровоград- 
щини до XXIV з’їзду КПРС і до 
Ленінського суботника, оха
рактеризував діяльність ком
сомольських організацій в на
прямку підвищення ефектив
ності громадського виробницт
ва, економії, бережливості, 
визначив завдання в справі ви
ховання молоді в дусі суворого 
дотримання норм комуністич
ної моралі. Він відзначив тра
диційну в області форму Ле
нінського уроку, яка виправда
ла себе в справі засвоєння мо
лоддю теоретичної спадщини 
Володимира Ілліча.

Є в рішенні зборів-уроку ще ряд конкретних пунктів, що народилися 
в ході розмови. Слід сказати, що Ленінські уроки на електромеханічному 
заводі — не новина. Тут мають досить багатий досвід їх проведення, 
своєрідний досвід. Заводчани відмовилися від доповіді на уроиі-зборах. 
Замість одного доповідача виступає чотири — п’ять, а то й шість ком
сомольців з рефератами по ленінських працях, а потім решта присутніх 
продовжує розмову про те, як виконуються заповіти вождя. Так було і 
на нинішньому уроці-зборах.

Спочатку присутні прослухали промову В. Т. Леніна '«Про трудову 
дисципліну», записану на грамофонну пластинку. А потім повели мову 
про ленінські вимоги і ЯК їх виконують комсомольці.

креслював необхідність наукової ор
ганізації праці, правильної поста
новки обліку і контролю.

У праці «Як організувати змаган
ня?» В, 1. Ленін прямо вказував: 
«Наше завдання тепер, коли соціа
лістичний уряд при владі, — органі
зувати змагання».

Відтоді минуло багато часу. Без 
змагання нам зараз навіть важко 
уявити діяльність колективу. На на
шому заводі у змаганні беруть 
участь всі. Серед кращих — колек
тиви складального цеху № 1, секцій
ної дільниці, складального цеху № 2.

Серед молодих організовано зма
гання по перехідних мандатах на 
кращого но професії.

Але ще багато і зробити треба. 
Перший секретар ЦК ВЛКСМ Є. М. 
Тяжельников говорив, що напере
додні з’їзду партії первинні комсо
мольські організації покликані ще 
вище підняти рівень змагання моло
ді, його результативність.

Ігор ЛИТВИНОВ, 
електромонтажник апаратного 
цеху:

— Всі комсомольці цеху мають 
комсомольські доручення. Одні — в 
«КП», другі — члени редколегії, 
треті політінформатори. Регулярно

же в два рази, продуктивність 
праці у порівнянні з 1965 роком 
підвищилась на 42 проценти. В 
цьому немалий вклад комсо
мольців і молоді, адже кожний 
четвертий заводчанин — ком
сомолець.

Одинадцять молодіжних ко
лективів достроково виконали 
п’ятирічку,

За восьму п’ятирічку подано 
650 пропозицій, впроваджено 
470 винаходів. Економіч
ний ефект від впровадження 
їх складає 1734,3 тисячі карбо
ванців при плані 1025 тисяч 
карбованців. Раді доповісти, що 
кожна десята рацпропозиція— 
комсомольська, Раціоналіза
торський пошук — характерна

Учасники пленуму всебічно й 
глибоко обговорили доповідь. 
Перший секретар Кіровоград
ського міськкому комсомолу 
Юрій Руднєв наголосив на не
обхідності посилити індивіду
альну роботу з молоддю. Сек
ретар комсомольського комі
тету колгоспу «40-річчя Жовт
ня» Вільшанського району 
Оксана Малкова, перший сек
ретар Новгородківського рай
кому комсомолу Надія Компа
нієць, секретар комсомоль
ської організації колгоспу 
«Дніпро» Онуфріївського ра
йону Григорій Лавецький при
святили свої виступи Ленін
ському залікові молоді, поліп
шенню діяльності комсомоль
ських груп, вихованню майбут
ніх воїнів. Микола Скляничен- 
ко, секретар комсомольського

виходить стінгазета. Всі комсомолі,« 
ці навчаються. Ллє нам цього мало. 
Хочемо більше знати про життя і 
діяльність молоді за рубежем. Треба 
частіше запрошувати внсококваліфі* 
кованих лекторів.

Віктор ГОРШКОВ, 
технік-випробувач:

— Важливим показником виробни
чої діяльності, стану виробничої дис« 
ципліни є процент виконання плану.

План восьмої п’ятирічки завод 
виконав на 102,5 процента, реалізо
вано продукції на 1 200 000 карбо- 
ванців більше, ніж передбачалося.

Цифри досить переконливо під
тверджують нормальний ритм робо
ти. Та чи настільки добре у пас з

Чимало й інших зауважень висловив Віктор Горшков, як і його друзї- 
комсомольці електромонтажник Олександр Бугайченко. майстер секцій- 
ного цеху Валерій Кадиров. електромонтажник Юрій Воронов, технік 
СКВ Жанна Вдовенко та інші. Зокрема Євген Новиков, електромонтаж
ник апаратного цеху, як про надзвичайну подію говорив про те що за 
минулий рік на заводі допущено 43 запізнення, п’ятнадцять прогулів. 
Порушень і небагато, але комсомольці хочуть, щоб їх взагалі позбути
ся, тому й вимогливі, непримиренні. Тому й на уроці-зборах акцентува
ли увагу на недоліках.

Про досягнення і успіхи молодих виробничників, про джерело цих ус. 
Піхів можна судити з рапорту учасників Ленінського уроку партійній 
організації і адміністрації заводу:

риса комсомольців Олександра 
Чудникова, наладчика цеху 
№ 2, Валерія Надирова, майстн 
ра цеху № 3, слюсаря по гети
наксу Бориса Кривоконя та ін
ших.

Ділова предметна розмова йшла на уроці. Виступаючі пока 
зали, що вони знають праці В. І. Леніна, вміють ними корнету 
ватися, оцінюючи сьогодення. Слід сказати, щ0 це вміння при 
йшло не відразу. Велику роботу провели пропагандисти комсо
мольських політгуртків Л. Г. Хатько, 3. К, Лебедева В М 
Кобиляцька, В. І. Підлісний, комсомольський комітет на чолі 
Марією Анісімовою.

В роботі зборів-уроку взяли участь і виступили секретар об
кому комсомолу В. Крншевич, перший секретар Олександрій
ського міськкому комсомолу В, М’ясияпкіи,

комітету заводу «Червона зір
ка», розповів про те, як моло
ді зазодчани підвищують про
дуктивність праці, домагаються 
чіткої виробничої дисципліни. 
Перший секретар Олександрій
ського міськкому ЛКСМУ Во
лодимир М’яснянкін поділився 
досвідом організації навчання 
активістів, а Лідія Кузнецова з 
тресту «Кіровоґрадвуглебуд» 
розповіла про комсомольське 
ядро в молодіжних колективах.

В роботі пленуму взяли 
участь та виступили з промова
ми член бюро обкому КП Ук
раїни, завідуючий відділом 
організаційно-партійної роботи 
М. Т. Кондратенко та член об
кому партії, начальник облас
ного управління г “........
справ С. А. Шевченко.

виробничою ДИСЦИПЛІНОЮ, з став
ленням до праці, щоб можна було 
сховатися за ними цифрами? Ма
буть, ні. Не можна обійти мовчан
кою відсутність потрібної увага 
створенню нормальних і безпечних 
умов роботи на деяких дільницях. 
В багатьох цехах відсутні габаритні 
лінії, що утруднює нормальну робо
ту транспортних засобів. На ремонт
ній дільниці четвертого цеху пору
шуються правила техніки безпеки, в 
цеху № 3 не витримується вентиля
ційний режим.

Майстри цехів не завжди вимог
ливі до водіїв внутрізаводського 
транспорту, використовується він 
не завжди на повну потужність.

На дільницях № 2 1 № 3 четверто
го цеху є випадки неправильного 
використання обладнання.

...Комсомольці заводу прове
ли 12 суботників, посадили 765 
Дерев.

Кожний десятий комсомо 
лець — учасник художньої са 
МОДІЯЛЬНОСТІ.

В. ЦВЯХ
спецкор «Молодого комунара»’
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ПУБЛІКУВАННЯ в Москві проекту
партійних Директив по п’ятирічному 

плану розвитку народного господарства 
СРСР на 1971—75 рр. відразу ж привер
нуло до себе увагу міжнародної громад
ськості. Цей документ сприймається не 

як внутрішня справа радянських людей. 
Скрізь намагаються оцінити його зна
чення, а також можливий вплив, який 
зробить реалізація нового радянського 
плану на хід справ у всьому світі. І це 
цілком зрозуміло, якщо врахувати вагу 
Радянського Союзу в міжнародних спра
вах, його роль у світовій політиці.

Серед 130 держав світу мало таких, що ма
ють можливість твердо запрограмувати свій 
економічний розвиток на все п’ятиріччя. Це 
група країн з соціалістичним ладом. В цьому 
ж напрямку роблять перші кроки і деякі мо
лоді незалежні держави, які стали на шлях 
корінних соціальних змін.

Тим паче з історії людства неможливо ви
креслити той факт, що саме на долю першої 
в світі соціалістичної держави — Радянського 
Союзу — випала честь бути родоначальником 
планування економіки в загальнодержавному 
масштабі. Саме звідси — з колишньої відста
лої Росії і нинішнього Союзу рівноправних 
соціалістичних націй, почали свою подорож 
по всьому світу слова «п’ятирічка», «п’яти
річний план».

Тепер «п’ятирічка» стала словом інтерна
ціональним. Це слово — дуже містке за сво
їм змістом. Воно в першу чергу означає со
ціальний прогрес. Лише країна, в якій народ 
став хазяїном усіх багатств, де псі засоби ви
робництва стали загальнонаціональною влас
ністю. здатна використати всі переваги пла
нування для корінного перетворення життя на 
нових засадах.

Нова радянська п’ятирічка дев’ята за 
рахунком. Кожна попередня відмічала важли
ві віхи будівництва нового життя. Ось чому 
жодна з них не пройшла мимо уваги світу.

Історія останніх десятиріч наочно по
казала, що економічний прогрес і неу
хильний ріст могутності Радянського Со

П ЯТИРІЧКА—слово 
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНЕ
юзу створив для всіх народів надійний 
матеріальний оплот в боротьбі проти 
ворогів миру і прогресу, о будівництві 
незалежного життя на нових засадах.

Через всі з’їзди КПРС проходить ге« 
неральна лінія — підпорядкування ра
дянської зовнішньої політики завданню 
забезпечення максимально сприятливих 
умов для справи соціалізму і антиімпе
ріалістичної боротьби народів. Дієвість 
цієї політики підкріплюється всією мо
гутністю країни, її здатністю до рішучої 
відсічі агресії.

Імперіалізм намагається взятії реванш на 
окремих ділянках фронту всесвітньої визволь
ної боротьби, вдається до воєнних авантюр, 
про що свідчать приклади американської 
«брудної війни» у В’єтнамі і ізраїльської аг
ресії на Близькому Сході. Надаючи велику 
допомогу героїчному народу В’єтнаму і араб
ським народам у відсічі агресії, Радянський 
Союз виконує свій інтернаціональний обов’я
зок і словом, і ділом. І в цій допомозі — ма
теріальне втілення великого інтернаціональ
ного змісту радянських п’ятирічок.

Така міжнародна вага наших планів.

4 березня 1971 року

В проекті Директив по новій п'яти
річці підкреслюється, що ріст радян
ської економіки послужить дальшому 
зміцненню сил світової соціалістичної 
співдружності, знову продемонструє пе
ревагу планової соціалістичної системи 
господарства.

Новий п’ятирічний план забезпечить даль
ший ріст оборонної могутності Радянського 
Союзу, що дозволить ще більш надійно за
хистити радянський народ, всі країни соціа^ 
лістичної співдружності від загрози імперіа
лістичної агресії, зміцнити позиції мнролю- 
бивнх і визвольних сил у всьому світі. Вико
нанням цієї нової п’ятирічки радянський на
род внесе гідний вклад в згуртування всіх сил, 
що борються за мир, демократію і соціалізм.

В цих положеннях проекту Директив партій
ного з’їзду відображена глибока віра в пра
воту великої справи, здійснюваної радянським 
народом під керівництвом Комуністичної пар
тії в союзі з друзями і однодумцями у всьому 
світі, рішимість внести новий значний вклад 
в забезпечення сприятливих умов для миру І 
прогресу на нашім планеті.

Спартак БЄГЛОВ, 
політичний оглядач АПН.

СВІТ АПЛОДУЄ 
НАШИМ ЗВЕРШЕННЯМ І ПЛИНИ

О ПЕРЕДДЕНЬ XXIV з’їзду Ко- 
муністпчиої партії Радянсько

го Союзу я хотів би підкреслити 
правильність зовнішньої політич
ної лінії К.ПРС. В складній міжна
родній обстановці, при наявності 
різних факторів, які впливають на 
економічні, політичні і воєнні ВІД
НОСИНИ в міжнародному масштабі 
І відповідним чином відбиваються 
на ділах кожної нації, ця політика 
була ясним і чітким керівництвом 
для всіх, хто відстоює справу ми
ру і прогресу на землі.

З перемогою Жовтневої револю
ції система міжнародних відносин, 
основана на гнобленні слабких 
держав сильними, на експлуатації, 
шахрайстві, вступила в період сво- 

^го занепаду. З перших кроків Ра
дянська республіка стала будувати 
свої відносини з зовнішнім світом 
на принципах, основаних на само
визначенні народів, боротьбі за 
мир, свободу, незалежність і со
ціалізм. Безперечно, це були нові, 
невідомі до тих пір основи міжна
родних відносин.

Під геніальним керівництвом Ле
ніна стратегія і тактика зовнішньої 
політики пролетарського уряду до
казали свою ефективність у бо
ротьбі з наполегливими спробами 
імперіалістичної коаліції роздавити 
молоду державу. Відстоявши себе 
у важкій боротьбі з імперіалізмом,

Радянська Росія послабила позиції 
світового капіталізму.

Перемігшії нацизм у другій світовій 
війні, СРСР став на міжнародній аре
ні державою, без якої уже не могла 
бути вирішена жодна важлива для на
родів світу проблема.

Тому зовнішня політика Радянської 
держави повністю відповідає принципам 
пролетарського інтернаціоналізму, її 
прагнення солідарні з прагненнями ре
волюційних сил усього світу. Вона є 
важливим фактором класової боротьби 
у міжнародному масштабі.

У звітній доповіді нашого Централь
ного Комітету XX з’їзду Комуністичної 
партії Уругваю ми підкреслювали, що 
«...мова йде про об’єднання всіх рево
люційних течій нашої епохи, всіх гро

мадських, політичних і інтелектуальних 
сил, що борються проти злочинів імпе
ріалізму в міцному і могутньому русі 
за мир, демократію, незалежність наро
дів. за розвиток відсталих країн і за 
соціалізм».

Вважаємо, що в об’єднанні цих бага
толиких антиімперіалістичних рухів ос
новна роль випадає на долю соціаліс
тичного табору І міжнародного проле

ПРОЛЕТАРСЬКІ
І ТРАДИЦІЇ

Радянський Союз з року в р... ..------- -__ .______  ___  _ _ рік демонструє перевагу соціалїс. 
точної системи над капіталістичною, перевагу в темпах еко
номічного розвитку, у вирішенні соціальних проблем і націо
нального питання, в розвитку демократії. Наочне тому свід
чення — основні підсумки розвитку народного господарства 
СРСР за 1966 — 1970 роки. А які захоплюючі перспективи 
відкриває КГ1РС перед радянським народом па найближчо 
п’ятнріччяі

Робітничий клас Франції з гордістю слідкує за героїчним 
будівництвом комунізму в Країні Рад. Кращі сини і дочки 
Франції протягом останнього півстоліття об’єднуються в 
лавах марксистсько-ленінської Французької комуністичної 
партії. Комуністичний рух в нашій країні виник і організа
ційно сформувався під безпосереднім впливом першої в світі 
соціалістичної революції. 

таріату, проти яких імперіалізм, янкі 
направляє увесь свій вогонь.

Не дивлячись на труднощі, що 
виникають в міжнародному кому
ністичному русі, він нині міцний як 
ніколи. Є всі підстави думати, що 
уже в найближчі роки ми будемо 
свідками послаблення тенденцій» 
які сприяють його роз’єднанню, 

«Мова йде про продовження бо
ротьби за об’єднання, — заявив 
XX з’їзд нашої партії. — Боротьба 
за єдність—основне завдання усіх 
партій незалежно від значення 
кожної з них».

Це велике завдання знаходиться 
в повній відповідності з пролетар
ським інтернаціоналізмом Комуніст 
тичної партії Радянського Союзу, 
партії, практична діяльність якої 
цілком і повністю базується на 
теорії марксизму-ленінізму.

Зараз, перед з’їздом братньої 
КПРС, весь світ з пильною увагою 
слідкує за всіма матеріалами, 
що розкривають програму нових 
перемог радянського народу, яку 
буде обговорювати XXIV з’їзд 
КПРС. Ми, комуністи Уругваю, 
знаємо: ця велична програма слу
жить справі пролетарського інтер
націоналізму.

Родней АРІСМЕНДІ, 
Перший секретар ЦК Ко
муністичної партії Уруваю.

В післявоєнний час Радянський Союз залишається вірним 
своїй історичній інтернаціональній місії, запалюючи всіх, хто 
веде боротьбу проти імперіалізму.

Серйозні зміни відбуваються в ближньому тилу американ
ського імперіалізму —в Латинській Америці. Перемога наро
ду в Чілі. Болівії і Перу має значення, яке ще важко пов
ністю виміряти. На Близькому Сході обстановка змінюється 
на користь народів, які ведуть боротьбу проти ізраїльської 
агресії. Не дивлячись па великі труднощі. міцніє єдність 
арабських країн. В Європі за цей час також відбулися 
сприятливі події. Договір між Радянським Союзом і ФРН. а 
також Декларація про співробітництво між СРСР і Францією, 
підписана в результаті поїздки президента Ж. Помпіду в 
СРСР, віщує ще більші зміни у відносинах між європей
ськими державами, сприяє росту взаєморозуміння між наши
ми народами, розширюючи співробітництво. Все це. як відо
мо. вірний шлях до міцного миру.

Немає сумніву, що у всіх цих зрушеннях велику роль ві
діграла єдність комуністичних і робітничих партій, сили яких 
ще більше зміцніли після московської Наради.

Поль ЛОРАН, 
член Політбюро Французької комуністичної партії.

Будівництво найдовшого гірського тунелю світу—в розпалі. 
Співробітник газети «Фране вельт» Гюнтер Бонов мав 
можливість вивчити історію тунелю, познайомитися з 
його будівниками і пожити деякий час на глибині 365 
метрів під землею і 1909 метрів над рівнем моря.

На фото: Гюнтер БОНОВ серед будівельників тунелю. 
Фото із журналу сФрайе вельт»,

ВЕЛИКІ НАДІЇ
В нинішніх умовах, коли 

народи Африки ведуть тяж
ку боротьбу за визволення 
від останніх оков колоніа
лізму і неоколоніалізму, для 
них особливо важливо коор
динувати свої зусилля. Но 
випадково головним завдан
ням Нігерійського конгресу 
профспілок, який об'єднує 
велику армію в 150 тисяч 
робітників і службовців, ми 
вважаємо перш за все зміц
нення інтернаціональних 
зв'язків з робітниками ін
ших країн континенту, а та
кож з трудящими країн со
ціалістичної співдружності, 
з найбільш бойовими в по
літичному відношенні проле
тарськими загонами в капі
талістичних державах.

Можна з повним правом 
сказати, що нашому робіт
ничому класу належить ос
новна заслуга в тому, що в 
1960 році була проголошена 
незалежність Нііерії. Ллє 
було б неправильно пважа-

ти. наче тим самим були 
автоматично вирішені всі 
наші проблеми.

Наступний з’їзд Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу, • партії, створеної 
Леніним, викликає І у ні
герійських трудящих нові 
великі надії. Ми твердо ві
римо. що кожний рік існу
вання першої в світі соціа
лістичної держави служить 
справі згуртування всіх лю
дей праці, справі їх оста
точної перемоги над силами 
імперіалізму. Здійснення 
дев’ятого п'ятирічного пла
ну буде достойним вкладом 
радянського народу в згур
тування всіх сил. що борють
ся за мир. демократію і со
ціалізм.

Вахаб ГУДЛАК' 
голова Нігерійсько
го конгресу проф
спілок.

„З КАПІТАЛІЗМОМ

НЕ ПО ДОРОЗІ“

АПН пропонує увазі чита
чів інтерв’ю свого власкора в 
м. Адені ІО. Гвоздева з мініст
ром фінансів Народної Демо
кратичної Республіки Йемену 
Мохамедом Баашуаиі.

ПИТАННЯ: Як ви оцінюєте .під
сумки виконання останнього п ятн- 
річного плану в СРСР?

ВІДПОВІДЬ. Восьма п’ятирічка 
— нова перемога дружного радян
ського народу, і ми від всього сер
ця радіємо їй. Особливу увагу 
звертав на себе той факт, що стрім
кий розвиток промисловості і сіль
ського господарства, чудові успіхи 
науки і техніки — все цс знаишло 
відображення в зростанні добробу

ту народних мас. Така закономір
ність властива тільки соціалістич
ному ладові, де все робиться на 
благо народу, а засоби виробницт
ва є його власністю.

Патріоти Народної Демократич
ної Республіки йємену з великою 
зацікавленістю чекають обговорення 
проекту Директив на майбутньому 
з'їздові КПРС. Реалізація нового 
п’ятирічного плану, безсумнівно, 
відкриє для СРСР ще більш гран
діозні перспективи економічного і 
соціального прогресу. Народи кра
їн. що розвиваються, які скинули 
нещодавно ярмо колонізаторів і Ім
періалістів, бачать в Ралянському 
Союзі свого союзника і друга в бо
ротьбі за світле майбутнє. Братер
ська допомога і революційна солі
дарність Радянського Союзу з ця* 

ми країнами відомі всім. І ми впев
нені. що XXIV з’їзд КПРС знову 
підкреслить свою рішимість зміц
нювати ці славні ленінські принци
пи інтернаціоналізму. Успішне вико
нання нового п’ятирічного плану 
дасть СРСР нові можливості для 
зміцнення співробітництва з країна
ми, що розвиваються, як в сфері 
економіки, так і в інших галузях.

ПИТАННЯ: Як відомо, НДРЙ 
готує свій трирічний план еконо
мічного розвитку. ІЦо ви можете 
сказати про нього?

ВІДПОВІДЬ: Це перший план п 
Історії нашої держави. Він гово
рить про наші стрсмліннп до соціа
лістичного майбутнього. В складан
ні плану беруть участь і радянські 
спеціалісти. Але головне — це на

ша впевненість о історичній ціннос
ті досвіду планового розпитку в 
СРСР, основи якого були закладе
ні ще великим Леніним, Лін знає
мо. які труднощі переживала моло
да Республіка Рад, коли готувався 
план електрифікації Росії—ГОЕЛРО, 
Виконання цього ленінського заду
му стало стартом для бурх
ливого економічного прогресу Ра
дянського Союзу. Ми теж почина
ємо в дужо тяжких умовах, в умо
вах крайньої відсталості, залише
ної нам в спадщину Англією після 
129 років колоніального розбою на 
нашій землі. Але приклад І під
тримка Країни Рад нас надихають.

(АПН).
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ДИВО ПО-ГРУШКІВСЬНОМУ‘‘

ГАЙВОРОНСЬКОЇ

Слово про Лесю Українку, відкриваю
чи урочисте засідання, виголосив голова 
Всесоюзного ювілейного комітету Герой 
Соціалістичної Праці Микола Тихонов.

Ім’я великої української поетеси і 
громадської діячки Лесі Українки, ска
зав він, стоїть в ряду імен, які станов
лять гордість всього передового людст
ва. Найкращі поеми і драматичні твори 
письменниці ввійшли в золотий фонд 
світової культури. Тому 100-річчя з дня 
її народження святкують не тільки наро
ди нашої Батьківщини. За рішенням 
Всесвітньої Ради Миру і ЮНЕСКО цю 
знаменну дату відзначають всі люди 
доброї волі.

Ювілей Лесі Українки — день тор
жества високої поезії, справді народної, 
яка служила передовим ідеям свого ча
су, кликала до боротьби за справу на
рсуду, прославляла свободу і незалеж
ність, перемогу над силами реакції і 
гноблення.

З дитинства уражена недугою, Леся 
Українка знайшла в собі сили для бо
ротьби за свободу рідного народу, ці 
сили давала їй віра в перемогу револю
ції.

Видатний поетичний талант, дружба з 
передовими людьми України і Росії до
помогли Лесі знайти своє місце в рядах

борців. Шлях пізнання істини був для 
неї важким і героїчним. Вона вивчала 
твори К. Маркса, брала участь у перек
ладі на українську мову «Маніфесту Ко
муністичної партії», читала праці Воло
димира Ілліча Леніна.

Закликаючи до боротьби за свободу 
своїх сучасників, поетеса ясно усвідом
лювала, що тільки в братерській спів
дружності з усіма народами Росії і в 
першу чергу з великим російським на
родом можна добитися бажаної пере
моги.

Леся Українка була інтернаціоналіст
кою за самою суттю свого світогляду, 
вона жадала свободи і щастя для всього 
пригнобленого людства. В своїх творах 
поетеса зближує рідні поля України, 
курні халупи італійських робітників^ зли
денних фелахів Єгипту. Її натхнення про
носилось як весняна буря над землею, 
що прагнула до оновлення.

По всій радянській країні 
ньої Півночі до Закавказзя, від білорусь
ких лісів і Карпат до далекої Якутії — 
чути пісні Лесі Українки, Голос видатної 
поетеси і сьогодні лунає як заклик до 
боротьби за щастя, за дружбу і братер
ство народів усього світу.

Микола Тихонов оголосив телеграму 
Всесвітньої Ради Миру.

Поет-академік Микола Бажан, секре
тар правління Московської письмен-

ницької організації Сергій Нароечагов, 
секретар правління Спілки письменни
ків РРФСР Людмила Татьяничева, гру
зинська поетеса Маріка Бараташвілі, 
другий секретар правління Спілки пись
менників Білорусії Іван Шамякін та інші 
говорили про багатогранність творчості 
полум'яної поетеси, про її зв’язки з 
представниками інших національностей.

Виступає керівник делегації 
ської PCP, секретар ЦК КП 
Ф. Д. Овчаренко. Він сказав, і 
Українка — втілення великого 
того і громадянського подвигу, 
вий приклад єднання інтересів письмен
ника і народу. Самобутній поет і попу
ляризатор марксистських ідей, рефор
матор українського театру і видатний 
громадський діяч, великий знавець єв
ропейських літератур і полум'яний пуб
ліцист, безкомпромісний борець проти 
реакційної ідеології у філософії і мис
тецтві і ніжний співець кохання — та
кою постає перед нами Леся Українка.

Глибоко національна творчість Лесі, 
яка взяла собі ім’я від матері своєї — 
України та її народу, стала явищем ін
тернаціональним і за своїм характером, і 
за своїм значенням. Радісно усвідомлю
вати, що мрії великої дочки України вті
лилися в життя на її рідній землі.

На урочистому засіданні делегація 
Української PCP вручила москвичам 

від край- мармуровий скульптурний портрет пое
теси роботи народного художника УРСР 
Г. Н. Кальченко, пам’ятні ледалі, а та
кож виданий до ювілею двотомник Тво
рів Лесі Українки.

Натхненне слово поетеси, уривки з її 
драматичних творів, твори радянських 
композиторів, присвячені великій дочці 
українського народу, пролунали в кон
церті майстрів мистецтв України і Мо
скви.

Україн- 
У країн и 

що Леся 
особис- 

, яскра

Щоранку задовго до почат
ку уроків її бачать у спор

тивному костюмі. Декілька 
хвилин вона біжить дендро
парком вздовж рівних шеренг 
осокорів, а потім зупиняється 
ла сонячній галявині і почи
нає робити гімнастичні впра
ви.

— Готується дівчина до лег- 
жоатлетичпого кросу,
терігаючн за нею, кажуть 
знайомі. — Чемпіонка, 
буть, якась.

А однокласники своє:
— Просто для доброго

.строю оцей ранковий тренаж.
І все ж таки вона чемпіоп-

ка. Тільки не серед бігунів.
... Коли Валентина Гаіво- 

ропська навчалась у Долин- 
ській восьмирічній школі, там 
Ті вважали кращою тенісист
кою і баскетболісткою, а як 
приїхала до Кіровограда в 
школу-інтерпат № 1. раптом 
записалась у легкоатлетичну 
секцію. На перших тренуван
нях, стрибаючи у висоту, по
долала рубіж 125 сантимет
рів. Того ж дня вчитель фіз
культури О. П. Березан. по
глядаючи на струнку і кре
мезну постать дівчини, запи
тав її:

— А що ти можеш зробити 
з диском або, скажімо, 
ром?

— Треба спробувати.
І ось уже тренування 

во.му легкоатлетичному
даичику. Металева куля 
тнть більше 10 метрів, диск — 
35 метрів.

Після систематичних вправ 
рі іностороннього тренажу ре
зультат Валентини Гайворон- 
ської значно поліпшується. На 
першості області серед шко
лярів юна спортсменка стає 
чемпіонкою. Ядро вона штов
хає на відстань 13 метрів 15

саніндістрів, диск—на 39 .метрів 
54 сантиметри. Валентина бу
ла призером на змаганнях 
першості області з легкої ат
летики, іцо входять до заліку 
V обласної спартакіади. Дру- 
торозрядішціо В. Гаіівороп- 
ську включають до збірної 
республіки, яка повинна бо
ротись за першість серед шко
лярів країни.

... Після уроків Олександр 
Петрович знову кличе Вален
тину на легкоатлетичний май- 
данчігк. Короткочасна розмин
ка на бігових доріжках, гім
настичні вправи. Ось уже в Ті 
руках ядро. Зібравши усі 

сили, вона штовхає ного п по
вітря. Заміряли відстань: е 13 
метрів 60 сантиметрів. А че
рез день нове досягнення з 
диском ""

Незабаром 
атестат 
молка 
аька, ________ . _ .
спортивної боротьби, сподіва
ється стати студенткою фа
культету фізичного вихованця 
Кіровоградського педінститу
ту. А поки шо після уроків 

усі старання до того, щоб ус
пішно вистуинти на V спар
такіаді республіки. Дев'ятикласник* Світлоподської СШ № З 

Володимир Синєгібськпй вже три роки зай
мається легкою атлетикою. В минулому 
ропі па першості республіки серед школя
рів він був четвертим на стометрівці та 
третім на двохсотмстрівці. Зараз Володи
мир старанно готується до наступної рес
публіканської спартакіади школярів.

На фото: В. СИНЄГІБСЬКИЯ. 
Фото ІО. ЛІВАШНИКОВА.

и
Під таким заголовком в № 17 «Молодого 

комунара», була опублікована кореспонденція, 
„ г-..;.", -.д про недоліки в організації

роботи в колгоспі імені 
району. Як повідо- 

райкому комсомолу 
на

в якій йшлося 
спортивно-масової 
Шевченка Ульяновського 
мив редакцію секретар
А. Буй, кореспонденцію було обговорено __
розширеному засіданні бюро РК ЛКСМУ. Спе
ціальна бригада, яка побувала в колгоспі, 
доповіла, що факти, викладені в критичному 
матеріалі, підтвердились. Молодь села знову 
нарікає па голову колгоспу С. П. Мороза та 
його заступника В. С. Скоробогача в 
тому, що вони довгий час не приділяють ува
ги розвитку фізкультури і спорту на селі.

Райком комсомолу не раз звертався до прав
ління колгоспу з пропозицією замінити інструк
тора по спорту, який не виконує свої обов’яз
ки. Але керівники колгоспу нехтували цим.

24 лютого відбулися партійні збори в колгос-

пі імені Шевченка. Заступнику голови правлін
ня В. Скоробогачу було вказано на допущені не
доліки у виховній та фізкультурно-масовій ро
боті серед молоді. За ці та інші недоліки в 
діяльності Б. Скоробогача ного звільнено З 
роботи.

Відбулося також розширене засідання комі
тету но фізкультурі та спорту. Голову район
ної ради ДСТ «Колос» М. Рудченка було під
дано серйозній критиці за недоліки в роботі 
низових колективів фізкультури, зокрема в 
колгоспі імені Шевченка. Рекомендовано піді
брати на посаду інструктора по спорту (за
мість А. Скорохода) досвідченого фізкультур
ного активіста.

Про діяльність колективу фізкультури ве
лась розмова на засіданні комітету комсомо
лу колгоспу імені Шевченка. Накреслено 
конкретні заходи по налагодженню фізкуль
турно-масової роботи серед сільської молоді.

д, ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА. 6 БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новніїїі. (М). 9.45 — Для дітей, 
«Світить зірочка». «Поздоров
ляємо наших мам». (М). 10.15
— Науково-популярна програ
ма «Здоров’я». (М). 10.45 —
Для малят «Жили собі та бу
ли собі». (Дніпропетровськ). 
11.05 — Наша афіша. (К). 11.10
— Теленарис «Мета життя». 
(Харків). 11.25 — «Екран кіно- 
любнтеля». (К). 12.25 — Пере
дача для працівників сільсько
го господарства. (Львів). 13.00
— Художній фільм «Світлий 
шлях». (М).
(М). 14.45 — Народний 
університет. (М). 16.15 
льорове телебачення. Концерт 
естрадного оркестру Всесоюз
ного радіо і телебачення під

фільм «Світлий 
14.40 — Новини, 

теле- 
- Ко-
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Вартові
історії
ПЛЕНУМ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТОВАРИСТВА ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК

1СТ0Р1Ї І КУЛЬТУРИ

Відбувся пленум обласної організації Ук
раїнського товариства охорони пам’яток істо
рії і культури. З доповіддю «Про підсумки 
роботи організацій Товариства в ювілейному 
1970 році та завдання по дальшому поліпшен
ню охорони, збереження і ленінської пропаган
ди пам’яток історії та культури в області» 
виступив голова правління В. К. Чернецький.

Значний крок но дальшому збереженню істо- 
рнко-культуріюї спадщини нашого народу, йо
го героїчного минулого зробили організації 
Товариства, підкреслив доповідач. Розгорнули 
широку пропаганду історіїко-культурного на
дбання нашого народу, щоб нові. Гі нові поко
ління радянських людей оволодівали багат
ством духовної спадщини минулих поколінь, 
вбирали в себе славні революційні, трудові і 
ратні традиції нашого народу.

Велику роботу провели організації Товари
ства в процесі громадського огляду пам'ятни
ків історії і культури, присвяченого 100-річчю 
з дня народження В. 1. Леніна.

Героїчна боротьба народів нашої країни ifa 
фронтах громадянської і Великої Вітчизняної 
воєн, трудові подвиги в період індустріалізації 
і колективізації увінчались в червоно зоряних 
обелісках, па братських могилах воїнів Радян
ської Армії, партнзапін і підпільників.

В ювілейному 1970 році в області було взято 
під охорону та державшій облік 130) пам'ятни
ки, відкрито 15 меморіальних дощок.

Доповідач відзначив організації Товариства 
Новоукраїнського, Вільшанського, Гайпорои- 
ського, Олександрійського, Ону фрігійського, 
Добровеличківського. Устнпівського районів та 
міста Олександрії, де правління проводять 
велику роботу но пропаганді і популяризації 
пам’яток . історії та культури рідного, (іраю, 
по-справжньому займаються питанням викорис
тання історичного минулого нашого народу в 
справі комуністичного виховання населення, 
особливо підростаючого покоління.

Доповідач піддав критиці правління Кірово
градської, Світловодської, Новгородківської, 
Новомнргородської, Ульяновської, Нопоархаи- 
гельської районних організацій за недоліки в 
роботі.

На пленумі виступив заступник начальника 
обласного управління культури О. Т. Ткачснко, 
Він зазначив, що в ряді районів не приділя
ють належної уваги музейній справі, .зокрема 
в Комнаїїіївському, Доліїнському, Устинівсько- 
му, Вільшанському, Добровслнчкіпському і 
Світловодському районах.

Заступник завідуючого облвно С. М. Яху- 
бовськнй розповів про форми і методи роботи 
первинних організацій Товариства, що існують 
при школах області, про ту велику роботу, яку 
проводять червоні слідопити.

За систематичну пропаганду та популяриза
цію пам’яток історії і культури та за активну 
організаційну діяльність в ювілейному році по 
відзначенню 100-річчя з дня народження 
В. І. Леніна та 25-річчя Перемоги над фашист
ською Німеччиною президія обласної організа
ції Товариства вручила копію ювілейної па
м’ятної медалі 1919 року та комплекти літоко- 
пій ленінських робіт періоду Великого Жовтня 
Вільшапськін, Гайворонській, Долнпській, Нс- 
воукраїнській, Олександрійській, Устинівській, 
районним. Кіровоградській та Олександрійськії! 
міським організаціям Товариства, окремі орга
нізації відзначено грамотами, голови правління 

цінними подарунками та преміями.

А. МЕРЖІЄВСЬКА, 
завідуюча бюро пропаганди прав
ління обласної організації Товари
ства охорони пам’яток історії і куль
тури.

керуванням В. Людвиковсько- 
го. (М). 17.00 — «На меридіа
нах України». (К). 17.30 — 
Українське кольорове телеба
чення. Для дітей «Сонечко». 
(К). 18.00 — Новини. (М). 18.05
— Кольорове телебачення. «У
світі тварин», (М). 19.00 —
Міжнародна програма. (М).
19.30 — Творчий вечір солістів 
Ленінградського академічного 
театру опери і балету. (К).
20.30 — Кольороие телебачен
ня. Мультфільм для дорослих. 
(М). 20.50—«Всенародна спра
ва»; (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кіпопано- 
рама. (ЛІ). 23.00 — «Для вас, 
жінки». Концерт. (К).

НЕДІЛЯ. 7 БЕРЕЗНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 - Ран
кова гімнастика для дітей. 
(ЛІ). 9.15 — Новини. (ЛІ). 9,30
— Для школярів «Будильник»,
(М), 10.00 — Музичний кіоск. 
(М). 10.30 — Для школярів
«Арктика — далека і близька». 
1-й тур олімпіади з історії до
слідження і освоєння Аркти
ки». (М). 11.30 — Кольорове
телебачення. Художній фільм 
«Друг Тиманчі», (М). 12.40 — 
Для воїнів Радянської Армії і 
Флоту. «Співають солдати». 
(Куйбишсв). 13.10 — «Хлібо
робська гордість». Теленарис 
про ордена Леніна колгосп 
імені Карла Маркса Маловис-

1

кінського району. (Кіровєм 
град). На Республіканське тй 
лсбачення. 13.25 — Кольорову 
телебачення. 3. Черпншора 
• Серця і шпат». Тслеспеш 
такль. (JW). 15.15 - «Веселі,
старти». Півфінальні змагаїй 
пя учнів кіровоградських се
редніх шкіл As 3, № 9. (Kipd? 
воград), 15.55—Чемпіонат світу, 
з хокся, СРСР — Швеція. (М>, 
J7.45 ' 4
ТЕС Я»

Л-Ll- — Швеція.
— «Боротьба продовжує} 
’. До 50-річчя Португалці 

комуністичної парті?« 
19.00 — Новини. (А4?і 

7* Кольоропс телебачення« 
«Клуи кіиоподорож і». (AtjJ 
19.00 — «Пошук». (М). J9.40 
Художній фільм «Біле сонце 
пустелі». (К). 21.20 - ПрогрЦт. 
.ма «Час». (ЛІ). 21.50 - «ВІД
з їзду до з’їзду». «Таланти ч 
твої, Україно». Звітують Хар$’ 
ківська та Jnano-Франкіпсьнд 
області. (Харків - Львів). 23.28 
•— Щоденник спартакіад^« 
(Свердлопськ). 23.40 — НовИ41

' on. (М). -

1 в. о. редактора А. НРЯТЕНКО.
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