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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ^

орган кіровоградського обкому лксиа

ПАРТІЯ ІДЕЙНО ЗАГАРТУВАЛА РА

ДЯНСЬКУ. МОЛОДЬ, ОЗБРОЇЛА її 

ДОСВІДОМ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ БОРОТЬ

БИ. ЛЕНІНСЬКИЙ КОМСОМОЛ УРО

ЧИСТО ЗАПЕВНЯЄ XXIV З’ЇЗД КПРС, 

ЩО НІКОЛИ НЕ УСТУПИТЬ «В ТЕОРП, 

В ПРОГРАМІ, В ПРАПОРІ».

(З виступу Є. М. 7 Я МЕЛЬНИКОВА на XXIV, 
з’їзді КПРС).

і

X

КПРС 8 XXIV ЗЇЗДОВ)

МОСКВА. (ТАРС). У Кремлівському Палаці з’їздів 
продовжує роботу XXIV з'їзд Комуністичної партії. 
Радянського Союзу. Рішення з’їзду відкриють пе
ред країною нові величні перспективи комуністич
ного будівництва. Ще багатшим, кращим, могутнішим 
стане Радянський Союз — оплот миру в усьо/лу світі.

У звітній доповіді ЦК, з якою виступив Генераль
ний секретар ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєв, підкрес
люється. що корінним є питання про ресурси, які 
партія, всі радянські трудісники повинні мобілізува- 

. ти для розв’язання поставлених завдань. У доповіді 
відзначається,’ що головний ресурс — це підвищення 
ефективності виробництва._ На кожну одиницю трудо
вих, матеріальних і фінансових затрат треба добитись 
істотного збільшення обсягу виробництва і націо
нального доходу. Рішуче прискорення науково-техніч
ного прогресу лишається одним з найважливіших 
завдань. Головним стають вже не окремі досягнення 
науки, хоч які вони блискучі, а високий науково-тех
нічний рівень виробництва. Цю думку, висловлену 
в звітній доповіді ЦК КПРС, розвивали у своїх промо
вах делегати з’їзду.

На Україні 1350 підприємств і організацій входять 
до виробничих об’єднань, і така форма господарю
вання себе виправдує. Спеціалізація і кооперування 
виробництва, використання внутрішніх можливостей 
дали змогу збільшити за п'ятирічку випуск продукції 
на підприємствах легкої промисловості республіки на 
82,6 процента, підвищити продуктивність праці на 50 
процентів.

Делегати з'їзду говорять про необхідність підпо
рядкувати вимогам науково-технічної революції і ор
ганізацію виробництва, і систему управління, і весь 
ритм життя і праці. Однак ще не есі наші кадри 
пройнялись розумінням того, що науково-технічну ре
волюцію не можна «втиснути» в рамки старих мето
дів і форм організаційної роботи, відзначив у своїй 
промові перший секретар ЦК КП Білорусії тов. П. М. 
Машеров. Чи не тому, сказав він, пропозиції про ство
рення в республіці виробничих об’єднзнь не дістають 
активної підтримки в деяких центральних міністер
ствах і відомствах.

(Закінчення на 2-й стор.).

Москва. XXIV з’їзд КПРС.

На фото: и залі Кремлівського Палацу з’їздів 
під час засідання-

Фото В. Єіорова, В. Соболева, В. Мусасльяна.

Фотохроніка ТАРС.

ВОНИ З ЧЕСТЮ ДОДЕРИІА
КОЛЕКТИВИ, ЩО ЗДОБУЛИ ПРАВО ПІДПИСАТИ РАПОРТ XXIV З’ЇЗДОВІ 

КП УКРАЇНИ ПРО СВОЇ ТРУДОВІ ЗВЕРШЕННЯ
госп імені Ватутіна Устинівського району. Колгосп 
імені Димитрова Устинівського району. 
«Дружба» Олександрійського району.

Відділ робітничого постачання Заваллівського гра
фітного комбінату. Гайворанськс районне об’єднан
ня «Сільгосптехніка». Гайворонський виноробний за
вод. Долинський птахокомбінат. Долинська районна 
друкарня. Завод залізобетонних виробів облепожив- 
спілки. Знам'янський консервний завод. Знам’янська 
районна міжколгоспна будівельна організація. Зна
м'янський щебеневий завод. Кіровоградський завод 
радіовиробів. Кіровоградський міськхарчокомбінат. 
Кіровоградський завод по обробці насіння кукуруд
зи. Кіровоградський завод «Рсмпобуттехніка». Кіро
воградська автобаза № 11. Кіровоградське учбово- 
виробниче підприємство УТОС. Кіровоградське учбо- 
ро-виробниче підприємство УТОГ. Кіровоградський 
пивзавод. Кіровоградська фабрика «Побутмеблі». 
Кіровоградська телефонно-телеграфна станція. Нон-

Колгосп
__ _ . Колгосп 

«Дружба» Новоархангельського району. Колгосп іме
ні Енгельса Олександрійського району. Колгосп «За
повіт Леніна» Світловодського району. Колгосп іме
ні Котовського Добровеличківського району. Кол
госп імені Котовського Новомиргородського райо
ну. Колгосп імені Мічуріна Кіровоградською райо
ну. Колгосп імені Орджонікідзе Новгородківського 
району. Колгосп імені Петровськрго Новоархангель
ського району. Колгосп імені Петровського Устйнів- 
ського району. Колгосп «Перше травня» Маловисків- 
ського району. Колгосп «Прогрес» Новомиргород
ського району. Колгосп «Росія» Новоукраїнського 
району. Колгосп «Шляхом Леніна» Олександрійсько
го району. Колгосп імені Шевченка Гайворонського 
району. Колгосп імені Шевченка Знам'янського ра- 

йену. Компаніївський районний побутовий комбінат. 
Компаніївська районна друкарня. Механізований за
гін Онуфріїнського районного об'єднання «Сільгосп
техніка». Новоархангельський район електричних 
мереж. Новоукраїнська районна друкарня. Олександ
рійська теплоелектроцентраль № 3. Олександрійська 
гудзикова фабрика. Олександрійський комбінат гро
мадського харчування. Олександрівський район 
електричних мереж. Покровське відділення Кірово
градського районного об'єднання «Сільгосптехніка». 
Пересувна механізована колона № 2 тресту «Кірово- 
градсільбуд». Радгосп Мар’янівський Маловисківсько-- 
го району. Сагайдацька птахофабрика Устинівського 
району. Світлоаодський міський водоканал. Світяо- 
водсьний районний вузол зв’язку. Світловодська 
друкарня. Світловодський міськзмішторг. Світловод- 
ським хлібозавод. Устинівський районний побутиом- 
бінат.



2 стор „МОЛОДЦІ! КОМУНАР“

XXIV
(Закінчення).

2 квітня на з'їзді з доповіддю Мандат
ної комісії виступив її голова тов,

В. Капітонов.
бея наша дійсність, відзначив він. свід

чить про те, що за минулі роки ще 
більше зросла керівна роль КЛРС, поси
лився її вплив на всі сторони суспільно
го життя, зміцнився зв'язок партії з ма
сами. В обговоренні проекту Директив 
на партійних конференціях і з’їздах Ком
партій союзних республік взяли участь 
.1 Мільйон 600 тисяч чоловік. Воно від
значалось принциповістю і конкретністю, 
реалізмом. У ході обговорення комуніс
ти висловили одностайне схвалення по
літичної лінії і практичної діяльності 
Центрального Комітету КПРС, який твер
до йшов ленінським курсом.

Тов. І. В. Капітонов підкреслив, що се
ред делегатів XXIV з'їзду — найбільш 
гідні представники робітничого класу, 
Селянства та інтелігенції, які прийшли до 
з їзду з видатними трудовими успіхами. 
На^з’їзді присутні 1205 партійних праців
ників. Одностайне обрання на з’їзд пар
тійних керівників свідчить про велике 

! довір’я до них найширших мас комуністів
і трудящих.

У роботі з'їзду беруть участь люди 61 
раціональності. Це ще раз підтверджує, 
Що Комуністична партія є живим втілен
ня/^ великої і непорушної дружби наро
дів нашої країни,

XXIV з'їзд одноголосно затверджує 
доповідь Мандатної комісії.

Потім слово надається тов. А. Ю. 
Снечкусу — першому секретареві ЦК 
Компартії Литви. Він розповів про роз
квіт економіки республіки, спинився на 
проблемах дальшого розвитку промис
ловості і сільського господарства, при
скорення науково-технічного прогресу.

На трибуні міністр оборони СРСР 
Маршал Радянського Союзу тов. А. А.

З ’ І з
Гречко. Завдяки турботам і зусиллям 
партії, сказав він, у нас створено науко
во обгрунтовані ідейно-теоретичні і ор
ганізаційні принципи будівництва Зброй
них Сил, підготовлено висококваліфіко
вані командні та політичні кадри, вироб
ляється сучасна військова техніка і озб
роєння.

Радянський Союз, підкреслив міністр, 
завжди боровся і бореться за справжній 
мир, за свободу і рівність усіх народів, 
за їх невід’ємне право самим вирішува
ти свою долю без втручання іззовні. 
Проте в умовах гострої міжнародної на
пруженості і триваючої гонки озброєнь 
імперіалістичних держав наша країна 
змушена вживати необхідних захисних 
заходів, підкріплювати свою мирну полі
тику посиленням обороноздатності. На
ші Збройні Сили завжди готові покара
ти агресора. На озброєнні Радянської 
Армії є зброя, яка має велику руйнівну 
силу і здатна досягати будь-якої точки 
земної кулі.

2 квітня виступили також перший сек
ретар Алтайського крайкому КПРС тов. 
О. В. Георгієв, перший секретар ЦК КП 
Молдавії тов. І. І. Бодюл, бригадир бу
дівельного управління тресту «Нафто- 
буд» Вітебської області тов. Ф. С. Ку- 
раленок та інші.

Бойовий привіт від братніх партій пе
редали делегатам з’їзду член Президії 
ЦК Національного Фронту Визволення 
Південного В’єтнаму тов. Нгуєн Ван Хієу 
та інші.

Виступаючи на вечірньому засіданні 2 
квітня, перший секретар ЦК КП Естонії 
тов. І. Г. Кебін охарактеризував підсумки 
боротьби трудящих Естонії за виконання 
п’ятирічки, говорив про завдання роз
витку народного господарства республі
ки на нове п’ятиріччя. Увесь приріст 
випуску промислової продукції намічено 
одержати за рахунок підвищення про-

дуктивності праці. Багато треба буде 
зробити для дальшого розвитку сільсько
го господарства.

Я глибоко схвильований і щасливим, 
що мені виявлено честь бути делегатом 
XXIV з’їзду КПРС і виступати з цієї висо
кої трибуни, сказав голова колгоспу 
ім. XXII з’їзду КПРС Генічеського райо
ну Херсонської області тов. 1. П. Мазу- 
нов. Яскраві цифри і факти, глибокі ви
сновки, що їх містять звітна доповідь ЦК 
КПРС і виступи свідчать про те, наскільки 
багатогранною і плідною була діяльність 
Комуністичної партії, її ленінського Цент
рального Комітету по здійсненню рішень 
XXIII з’їзду.

Трудівники нашого колгоспу, заявив 
тов. Мазунов, доручили мені передати 
з’їздові рідної Комуністичної партії, що 
ми. представники багатомільйонного кол
госпного селянства, одностайно і повніс
тю підтримуємо і схвалюємо внутрішню 
і зовнішню політику нашої партії, відда
вали і будемо віддавати усі свої сили 
здійсненню завдань комуністичного бу
дівництва.

Сердечну подяку Центральному Комі
тетові, Політбюро ЦК КПРС за високу 
оцінку діяльності ВЛКСМ, за повсякденне 
батьківське піклування про молодь ви
словив перший секретар ЦК комсомолу 
тов. Є. М. Тяжельников. <

З квітня XXIV з’їзд КПРС продовжувач 
роботу.

Секретар Оренбурзького обкому 
КПРС тов. О. В. Коваленко розповів про 
досягнення трудівників області, спинився 
на насущних проблемах розвитку еконо
міки Оренбуржя. Більшу частину своєї 
промови оратор присвятив питанням ін
тенсифікації сільського господарства.

На трибуну піднімається письменник 
М. О. Шолохов. У звітній доповіді ЦК, 
з якою виступив тов. Л. І. Брежнєв, дано 
вичерпну оцінку діяльності письменника 
країни, сказав він. Ми беззастережно
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прс
згодні з цією оцінкою. Він підкреслив, 
що радянська література стояла, стоїть 
і стоятиме на варті нашої марксистсько- 
ленінської ідеології.

Промовець заявив, що необхідно 
різко підвищити вимоги з боку редакцій
них і видавничих працівників до творів, 
які публікуються. З другого боку, тира
жі книг, що видаються у нас, все ще не 
задовольняють зрослих культурних запи
тів народу.

Письменник відзначив, що сьогодні в 
літературу приходить добре поповнення 
— люди цікаві, які йдуть, вдивляються в 
глибини життя. Ця творча молодь — май
бутнє нашої літератури.

Використанню резервів виробництва, 
посиленню режиму економії в промис
ловості і будівництві присвятив більшу 
частину своєї промови перший секретар 
Московського обкому КПРС тов. В, і. 
Конотоп. Він підкреслив, що в дев'ятій 
п’ятирічці треба буде багато зробити по 
освоєнню цих резервів. Промовець пові
домив, що сільськогосподарське вироб
ництво області твердо стало на рейки 
інтенсифікації та спеціалізації. Це забез
печує швидші темпи його розвитку, дає 
можливість поліпшувати постачання насе
ленню столиці продуктів харчування. У 
поточній п'ятирічці трудівники села став
лять собі завдання добитись у середньо
му по області показників, досягнутих за
раз найкращими господарствами.

На з’їзді виступили також перший 
секретар ЦК КП Таджикистану тов, 
Д. Расулов та інші.

Продовжують виступати представники 
зарубіжних братніх партій. Промовці під
креслюють величезне значення звітної 
доповіді ЦК КПРС XXIV з’їздові партії 
для зміцнення світової соціалістичної 
системи, для зміцнення рядів міжнарод
ного комуністичного руху на основі 
принципів марксизму-ленінізму.

Промова тов. Є. М ТЯЖЕЛЬНИКОВА

Ленінського 
радянської 
особливого 

Юнаки і

Тозариші делегати! Ми є 
учасниками ■■■—- -----■'
величезного
Справить вирішальний вплив на 
дальший рух нашої Батьківщи
ни до комунізму, на творчий 
розвиток марксистсько-ленін
ської теорії, активно сприяти
ме’ новому піднесенню, даль
шій активізації світового рево
люційного процесу.

У ці дні життя 
комсомолу, всієї 
молоді сповнене 
політичного змісту, 
дівчата з глибоким інтересом 
вивчають блискучу доповідь 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Леоніда Ілліча 
Брежнєва, з неослабною ува
гою стежать за роботою XXIV 
з’їзду КПРС.

історичної події 
масштабу, яка

Звітна доповідь ЦК знайшла 
шлях до серця кожної люди
ни — це чудовий сплав муд
рості, багатющого досвіду, 
всебічного знання життя, нау
кового передбачення, яке вра
жає величчю і розмахом.

Доповідь Леоніда Ілліча 
Брежнєва, робота з’їзду пере
конливо доводять, що велика 
енергія ленінської думки, бит
тя ленінського серця живуть 
у ділах нашої партії. (Оплес
ки].

Комсомольці, вся радянська 
молодь цілком і повністю схва
люють і одностайно підтриму
ють внутрішню і зовнішню по
літику КПРС і Радянського уря
ду, політичну і практичну ді
яльність бойового штабу нашої 
партії — Центрального Комі
тету, який по-ленінському роз
в’язує найскладніші проблеми 
сучасності, твердо і впевнено 
веде радянський народ по 
шляху комунізму. (Оплески].

Ленінський комсомол пиша
ється тим, що є вірним, бойо
вим і відданим помічником, на
дійним резервом могутньої 
ленінської партії. Під керів
ництвом партії за звітний пе
ріод комсомол організаційно і 
політично зміцнів, зросла йо
го роль у державному, госпо
дарському і культурному бу
дівництві. в лавах ВЛКСМ те
пер більше половини юнаків 
та дівчат країни. Душею і сер-

(ПЕРШИИ СЕКРЕТАР ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ВЛКСМ)

цем комсомолу була і є робіт
нича молодь. ’

У ці роки 1.350 тисяч най
кращих комсомольців здійсни
ли заповітну мрію молодих 
радянських людей — стали 
комуністами. Для радянської 
людини нема більш високого, 
чистого і гордого звання. (Оп
лески),

Керуючись рішеннями XXIII 
з’їзду КПРС, комсомольські 
організації свою головну ува
гу приділяли вихованню стій
ких, ідейно загартованих бор
ців за комунізм, брали актив
ну участь у розвитку соціаліс
тичної економіки, в боротьбі 
за підвищення ефективності 
суспільного виробництва, у ма
совому поході за оволодіння 
висотами сучасної науки і тех
ніки, сільськими технічними 
спеціальностями.

Звітний період характерний 
винятковою, всебічною увагою 
партії до діяльності Ленінсько
го комсомолу, молоді, її проб
лем, турбот та інтересів.

Центральний Комітет, Політґ- 
бюро, Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв здійснюють повсякденне 
керівництво комсомолом, ви
являють зворушливу турботу 
про підростаюче покоління. 
Найкраще Батьківщина віддає 
дітям, молоді. Це переконли
во підтверджують звітна допо
відь ЦК, виступи делегатів, 
надзвичайно тепла зустріч учо
ра юних піонерів.

Додержуючи ленінські тра
диції, члени Політбюро, секре
тарі ЦК КПРС беруть постійну 
участь у роботі з'їздів комсо
молу, пленумів, виступають 
перед комсомольцями і мо
лоддю.

В документах Центрального 
Комітету, у виступах товариша 
Л. І. Брежнєва набрали даль
шого творчого розвитку ле
нінські принципи партійного 
керівництва комсомолом, виз
начено програму діяльності 
ВЛКСМ, розкрито зміст без
смертного ленінського запові
ту «вчитися комунізму в сучас
них умовах».

Після XXIII з'їзду КПРС у два 

рази збільшилось партійне яд
ро в комсомолі, втричі — 
партійний прошарок серед 
секретарів первинних органі
зацій. Мч палко підтримуємо 
положення звітної доповіді 
про те, щоб члени ВЛКСМ, 
прийняті в партію, продовжу
вали активно працювати в 
комсомолі. (Оплески).

Особливе значення для по
ліпшення всієї роботи з мо
лоддю в країні мають Поста
нови ЦК КПРС «Про роботу 
Красноярської крайової пар
тійної організації по керів
ництву комсомолом» і «Про 
50-річчя ВЛКСМ і завдання ко
муністичного виховання моло
ді». Вони дали можливість 
значно піднести рівень партій
ного керівництва комсомолом, 
об’єднати й активізувати зусил
ля всіх організацій і відомств у 
вихованні молоді. Виховання 
молодого покоління стало 
справою справді загальнопар
тійною, загальнодержавною.

Широко й урочисто було від
значене 50-річчя Ленінського 
комсомолу. Всесоюзна Ленін
ська Комуністична Спілка Мо
лоді нагороджена орденом 
Жовтневої Революції, високи
ми нагородами Батьківщини 
відзначені комсомол України, 
Білорусії, 45 міських, районних 
і первинних комсомольських 
організацій. (Оплески).

Сердечне спасибі ленінсько
му Центральному Комітетові, 
Політбюро ЦК КПРС за високу 
оцінку діяльності ВЛКСМ, за 
повсякденне і батьківське пік
лування про молодь! (Оплес
ки].

Спасибі вам, товариші деле
гати, всім комуністам нашої 
великої Батьківщини за те, що 
ви щедро передаєте підро
стаючому поколінню свій ба
гатющий досвід, вчите любити 
нашу Радянську Вітчизну, при
крашати її працею, берегти і 
захищати від ворогів. (Оплес
ки).

Товариші! Як рідну, кровну 
справу сприймають комсо
мольці, юнаки і дівчата зав
дання, висунуті у звітній допо
віді ЦК КПРС, схвалюють захо

ди, спрямовані на нове значне 
піднесення матеріального і 
культурного рівня життя наро
ду.

В ці дні з ініціативи молодих 
трудівників Москви, Ленінгра
да, України в країні розгорта
ється бойове комсомольське 
змагання під девізом: «П’яти
річці — ударну працю, май
стерність і пошук молодих!».

XXIV з’їзд КПРС називає но
ві адреси промислових і сіль
ськогосподарських новобудов. 
Спорудження ключових об’єк
тів п’ятирічки ми оголошуємо 
ударною комсомольською 
справою.

В Західному Сибіру створю
ється величезна енергетична 
база країни. В перших рядах 
тут разом з комуністами пра
цюють комсомольці. Нафтова 
і газова цілина, край непро
хідної тайги, боліт стає краєм 
нового комсомольського под
вигу.

Комсомольські організації 
братимуть ще активнішу участь 
в освоєнні багатющих родо
вищ Курської магнітної анома
лії, Каршинського степу, в 
будівництві Камського авто
мобільного заводу, Усть-Іллім- 
ської ГЕС та інших ударних 
об’єктів, у технічному переоз
броєнні сільського господар
ства, меліорації земель, у 
створенні Далекосхідного та 
Уральського наукових центрів.

Партія надає величезного 
значення житловому, культур
но-побутовому будівництву, 
благоустрою міст і сіл, охоро
ні природи. В цій благородній 
роботі найбезпосереднішу
участь візьмуть всі комсомоль
ські організації, студентські 
будівельні загони, кожна мо
лода людина.

В умовах бурхливої науково- 
технічної революції комсомол 
вважає своїм найпершим обо- 
в язком — участь у підготовці 
трудової зміни, в правильній 
професійній орієнтації молоді. 
Цю роботу ми будемо вести 
так, щоб уже з шкільної лави 
кожний підліток добре розу
мів роль і велич людини пра
ці, прагнув стати в ряди ге-

в запас прий- 
слюсарем на 

завод «Элек-

роїчного робітничого класу і 
колгоспного селянства. Ми 
підтримуємо пропозиції про 
значне розширення професій
но-технічних училищ, які готу
ють робітниче поповнення з 
середньою освітою.

Повсякденного комсомоль
ського піклування потребують 
юнаки і дівчата, які почина
ють трудовий шлях. І тут нам 
необхідна увага старших, їх 
приклад, допомога молодій 
людині.

Ми сповнені щирої поваги 
до чудової гвардії робітничого 
класу, колгоспного селянства, 
героїв праці, які дали путівку 
у велике трудове життя сот
ням своїх вихованців. Про ба
гатьох з них уже було сказа
но. Мені хотілося б назвати 
ім’я ще одного комуніста.

Делегати з їзду, мабуть, па- 
м ятають передову статтю 
«Правды» «Степан Витченко і 
сто його синів». Полковник, 
Кавалер багатьох бойових на
город, Степан Степанович піс
ля звільнення 
шов працювати 
Ленінградський 
тросила». Для молодих робіт
ників він став не просто стар
шим по роботі, але й старшим 
У житті, наставником «не по 
службі, а по душі».

За сім~ років школу вихо
вання в його бригаді пройшли 
іиз молодих робітники, це бу
ли хлопці не з найлегшими 
долями і характерами. Тепер 
всі вони передовики вироб
ництва, комсомольці, а 9 з них 

комуністи. Славні люди, які 
досягли вершин майстерності. 
Але тричі славний той, хто до
помагає зіити на цю вершину 
своїм учням! (Оплески),

Науково-технічна револю
ція вимагає підготовки трудів
ника нового типу, який ке тіль
ки володіє сучасною технікою, 
але„.и здатний вдосконалюва
ти п, рухати вперед. Сьогодні 
завдання полягає в тому, щоб 
створити струнку систему нау
ково-технічної творчості для 
всіх вікових і фахових катего
рій молоді, треба на кожному 
підприємстві, у колгоспі, рад- 

(Закінчення на 3-й стор.).



6 квітня 1971 року
МОЛ З стор

тов. Є. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВА

-І
і

■
; і

(Закінчення).
госпі, наукових і учбових зак
ладах подбаги про реальні 
умови для творчого пошуку 
працюючої і учнівської молоді. 
Саме таким шляхом ми до
б’ємося, щоб кожна молода 
людина стала активним бійцем 
на фронті науково-технічного 
прогресу

Відповідаючи на заклик пар
тії, комсомол значно поліп
шить роботу по вихованню ко
муністичного ставлення до пра
ці, до соціалістичної власності 
у кожної молодої людини, по
веде найрішучішу боротьбу з 
безгосподарністю, марнотрат
ством.

Науково-технічна революція 
вимагає дальшого підвищення 
рівня загальноосвітніх знань 
Молоді. Вже тепер більшість 
працюючих комсомольців — 
це люди з середньою або ви
щою освітою. Проте чимало 
молодих виробничників ще не 
мають середньої, а часом і 
восьмирічної освіти. Поставле
не партією завдання — завер
шити перехід до загальної се
редньої освіти — комсомол 
сприймає як свій найважливі
ший обов'язок і зробить все 
длй його виконання.

Особливої уваги потребує 
сільська школа, яка відчуває 
найбільші труднощі з навчаль
но-матеріальною базою, комп
лектуванням педагогічних кад
рів, У цій важливій справі по
трібна велика заінтересованість 
Міністерства сільського госпо
дарства, керівників колгоспів і 
радгоспів, конкретна допомога 
міста.

Товариші! Звітний період був
. насичений найвидатнішими сус

пільно-політичними подіями в 
Житті нашої партії і народу. 
Багатогранна політична й орга
нізаторська діяльність партії 
відіграла найважливішу роль у 
поліпшенні всієї ідеологічної 
роботи, В тому числі і в комсо
молі.

XVI з’їзд ВЛКСМ всебічно 
розглянув завдання по фор
муванню у молоді « марксист
сько-ленінського світогляду по 
вихованню її в дусі ленінських 
заповітів. Значно підвищився 
інтерес комсомольців до вив
чення суспільних наук, удоско
налюються система комсо
мольської політосвіти, поліп
шено склад пропагандистів.

Новою, ефективною формою 
ідеологічної роботи в комсо

молі^ став Всесоюзний ленін
ський залік, який дає змогу ще 
вище піднести політичну, тру
дову і соціальну активність 
молоді, добитись органічного 
поєднання марксистсько-ленін
ського навчання юнаків і дів
чат з практичною участю в ко
муністичному будівництві.

Ленінський залік, присвяче
ний XXIV з’їздові КПРС, вилив
ся в екза/лен політичної зрі
лості комсомолу, продемон
стрував монолітну згуртова
ність радянської молоді нав
коло Комуністичної партії. (Оп
лески).

Радянські люди мають 
зброю, яка робить їх непере
можними. Ця зброя — марк
систсько-ленінська перекона
ність, безмежна відданість 
Комуністичній партії. Ця зброя 
ніколи не повинна старіти й 
іржавіти. Ось чому централь
ним завданням комсомолу, 
як підкреслив товариш Л. І. 
Брежнєв, були і залишаються 
виховання молоді в дусі кому
ністичної ідейності, відданості 
Радянській Батьківщині, в дусі 
інтернаціоналізму, активна про
паганда норм і духовних цін
ностей нашого суспільства.

Тепер у нашого трудового 
тижня два вихідних дні. Але 
відпочивати, як і працювати, 
треба вміти. Це вміння — не
від’ємний елемент загальної 
культури, джерело всебічного 
розвитку особи, резерв підви
щення трудової і громадської 
активності.

У вільний час кожен юнак і 
дівчина повинні мати потребу і 
можливість зайнятись худож
ньою, науковою і технічною 
творчістю. Це сприятиме знач
ному поліпшенню естетичного 
і морального виховання, зро
бить духовні контакти нашої 
чудової радянської інтеліген
ції з молоддю по-хорошому 
обов’язковими і багатими,-

Наше суспільство вступило 
тепер у такий етап свого роз
витку, який вимагає нових ме
тодів і вирішень не тільки в 
економії і управлінні, але й у 
вихованні. Тим часом .відчува
ється недостатня теоретична 
розробка актуальних проблем 
комуністичного виховання мо
лоді, роз’єднаність наукових 
закладів, які проводять до
слідження в цій галузі. Було б 
доцільно створити спеціальну 
раду о питаннях координації 
наукових досліджень проблем 
молоді.

І ■<

У звітній доповіді ЦК КПРС 
дістав схвалення Всесоюзний 
похід по місцях революційної, 
бойової і трудової слави на
шої Батьківщини. Він добре ві
добразив патріотичне прагнен
ня радянської молоді глибше 
пізнати славну історію партії 
і народу, ближче відчути час 
і людей, які дивували світ сво
єю волею, мужністю, геройст
вом, спертися на їх досвід, 
Цей рух став важливим засо
бом виховання моральних 
якостей громадянина, патріо
та, борця класового загарту
вання молоді. Батьківщина уз
нала імена тисяч ще вчора не 
відомих героїв.

«Комсомольская правда» 
розповіла про високий мораль
ний подвиг Валі Савельєвої. 
Довгий час у молдавському 
селі Скуляни була безіменною 
солдатська могила. Валю до 
цієї могили підвела мати — 
Людмила Федорівна, яка сама 
пережила страхіття війни, до
помагала пораненим радян
ським солдатам. Шість років 
Валя розшукувала рідних і 
близьких загиблих, їх однопол
чан. В результаті величезної 
роботи вона встановила імена 
843 воїнів-визволителів. (Трива
лі оплески). А який слід це 
залишило в душі вчорашньої 
школярки, нині студентки Ки
шинівського державного уні
верситету, її ровесників!

Усіх радянських людей гли
боко схвилювали слова Леоні
да Ілліча Брежнєва про фрон
товиків. Ми завжди пам’ятає
мо: цим людям ми зобов’яза
ні найдорожчим — вільною 
соціалістичною Батьківщиною, 
мирним небом, _ щастям сьо
годнішнього і завтрашнього 
дня. (Тривалі оплески).

Піклування про ветеранів 
війни і праці — святий обо
в’язок всіх комсомольських і 
піонерських організацій, наш 
синівський обов'язок. Добри
ми помічниками приходять 
комсомольці І піонери в дім 
ветерана, в сім'ю загиблого 
воїна, допомагають матері 
солдата.

Комсомольські організації 
прагнуть брати активну участь 
у вихованні гідного поповнення 
для славних радянських Збрсйч 
них Сил. Важливе значення 
мав огляд-екзамен фізичної і 
військово-технічної підготовки 
молоді. Дружба комсомолу з 
Радянською Армією, шефство 
над видами Збройних Сил, вій

ськовими частинами і корабля
ми міцнітимуть і розвивати* 
муться.

• Комсомольці, радянська мо
лодь готові в першу-ліпшу хви
лину стати на захист Радянської 
Батьківщини, завоювань соціа
лізму, виконати будь-який на
каз партії, народу! (Оплески).

В світі точиться дуже гостра 
запекла ідеологічна боротьба 
за молодь. Антикомунізм наці
лює свій головний удар на мо
лоде покоління. В ідеологічній 
атаці на радянську молодь во
рог мобілізує всю свою пропа
гандистську міць, не гребує ні
якими засобами. Але ідеологам 
імперіалізму нема чим себе вті
шити.

Партія ідейно загартувала ра
дянську молодь, озброїла її до
свідом революційної боротьби. 
Ленінський комсомол урочисто 
запевняє XXIV з'їзд КПРС, що 
ніколи не уступить «в теорії, в 
програмі, в прапорі». (Оп
лески].

Товариші! З великим задово
ленням комсомольці і молодь 
дізналися, що на XXIV з'їзд' 
КПРС прибуло багато визначних 
діячів світового комуністично
го, робітничого і національно- 
визвольного руху.

Викликає почуття великої ра
дості і гордості їх сердечні, 
щирі, теплі слова про Леніна, 
про нашу Батьківщину, про 
Комуністичну партію, на яку 
сама історія поклала особливу 
роль у революційному пере
творенні світу, у зміцненні со
ціалістичної співдружності, в 
розгортанні могутньої антиім
періалістичної боротьби.

Ми просимо вас, дорогі за
рубіжні товариші, передати 
наш бойовий привіт вашим мо
лодим соратникам, нашим това- 
шам, друзям, братам. (Оп
лески).

Ленінський комсомол активно 
сприятиме зміцненню братер
ської дружби молоді соціаліс
тичних країн, єдності міжнарод
ного комуністичного і демокра
тичного молодіжного руху. Ми 
ще ширше розгорнемо рух 
солідарності з героїчним В’єт
намом, з народами і молоддю, 
які борються за національну 
незалежність і соціальний про
грес, внесемо гідний вклад в 
успішне проведення всесвіт
ньої акції «Юність викриває ім
періалізмі» (Оплески).

Радянські юнаки і дівчата не 
можуть залишатись байдужими 
до долі молодого покоління

Китаю. У Китаї було ліквідова
но комсомол, з вини пекін
ського керівництва розірвано 
контакти між радянською і ки
тайською молоддю. Масованої 
антирадянської обробки зазнає 
насамперед молоде покоління . 
Китаю. Ми рішуче відмітаємо 
наклепницькі наскоки китай
ських розкольників на нашу 
партію, міжнародний комуніс
тичний рух.

Ленінський комсомол, радян
ська молодь цілком і повністю 
підтримують ясну і послідовну 
лінію КПРС і Радянського уря
ду щодо Китаю, викладену о 
доповіді товариша Л. І. Брежнє
ва. (Оплески).

Товариші! Проблеми, так гли
боко і яскраво поставлені в до
повіді Леоніда- Ілліча Брежнєва, 
безпосередньо стосуються
ВЛКСМ. Документи з’їзду ста
нуть бойовою програмою Ле
нінського комсомолу, відігра
ють величезну запалюючу роль 
в піднесенні всієї політичної та 
організаційної роботи, у зміц
ненні всіх ланок ВЛКСМ, підви
щенні ефективності роботи з 
усіма категоріями молоді.

Завдання комсомолу, кожної 
первинної організації по вико
нанню рішень XXIV з їзду 
КПРС. будуть найближчим ча
сом всебічно розглянуті на 
пленумі ЦК ВЛКСМ і на Все
союзних комсомольських збо
рах.

Ленінський комсомол, вся ра- - 
дянська молодь щасливі з усві
домлення того, що в боротьбі 
за комунізм партія покладає на 
них великі надії. І молодь буде 
в перших рядах борців за нау
ково-технічний прогрес, за під
вищення продуктивності і куль
тури праці, за утвердження в 
повсякденному житті комуніс
тичних суспільних відносин І ВИ
СОКИХ принципів комуністичної 
моралі.

Товариші! Ленінсзкий комсо
мол, радянська молодь готові 
здійснити нові подвиги в славу 
нашої великої Батьківщини, від
дати весь свій ентузіазм, пра
цю і талант виконанню рішень 
історичного XXIV з’їзду КПРС. 
(Оплески]^

Дозвольте, товариші делега
ти. вручити партійному з’їздові 
звіт Всесоюзної Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді про 
виконання рішень XXIII з’їзду 
КПРС. В цьому звіті висловлено 
любов і вірність радянської мо
лоді справі Леніна, справі рід
ної партії (Тривалі оплески).

О ГЛИБОКИМ хвилюванням зу- 
стріли ми, вчителі та учні 

школи, день в який розпочав 
роботу XXIV з’їзд КПРС.

Заняття цього дня розпоча
лись уроком, присвяченим 
з’їздові. На нього запросили 
комуністів, перед якими ком
сомольці і піонери школи зві
тували про виконання зобов’я
зань. Потім гості розповіли 
школярам про ті величні зав
дання, які поставила партія пе
ред радянським народом на

З ТОБОЮ, ПАРТІЄ, В ДІЛАХ І ДУМАХ!

НА ІІИВУ ЖИТТЯ
дев'яту п’ятирічку. В класах 
виступили завідуючий відділом 
пропаганди і агітації РК КП 
України І. К. Сухина, завідую
чий районним відділом народ
ної освіти О. Г. Соколенко, 
секретар РК ЛКСМУ І. І. Нежи- 
венко, помічник бригадира

тракторної бригади колгоспу 
«Іскра» П. В. Ілінецький та ін
ші.

Перед освітянами стоять від
повідальні завдання по вихо
ванню підростаючого поколін
ня. Колектив школи це глибоко 
усвідомлює. Ми вже сьогодні

працюємо над тим, щоб забез
печити повний перехід до се
редньої освіти, домогтись яко
мога глибших знань учнів, з 
шкільної парти зорієнтувати 
кожного учня на потрібну про
фесію. Школа бореться за сто
процентну успішність. Для цьо-СПРАВА НАШИХ РУК

Закінчилась зміна. Та ба
гато виробничників не роз
ходилось додому. Хто біля 
радіоприймача, хто о чер
воному кутку слухали, вчи
тувались у матеріали XXIV 
з'їзду КПРС, зокрема у 
звітну доповідь Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва. 
Горді ми, молоде поколін
ня, за саженні кроки країни 
в минулій п’ятирічці. Ще 
більше зросте її могутність, 
народне господарство, куль
тура, підніметься добробут 
творців комуністичного сус

Делегат XXIV з’їзду КП України Герой Соціалістичної Праці, завідуюча гміп«-».». , 
госпу імені Шевченка Кіровоградського району Л. Г. Ипатьева повернувпічсь ч к«» 
то зустрічається з трудівниками Кіровоградського району, розповідає їм по» ї-',ас’
ділиться з ними своїми враженнями. Цими днями вона побувала в гостях % ™іЛп гґ* Пду’ 
госпу імені Шевченка, «Заповіт Ілліча», «Україна». “ х у хл,(5Рпб|в кол-

Шеиеї™ А' Г' >"» ’»«»•» «МІМ» ИЛ1М„У ,„е„|
Шсв,е"ка-  Ф°ЇО Ю. ЛІВАШНИКОВЛ

пільства у ц:й п’ятирічці.
Всі ми вслухаємось у 

мудрі рядки і розуміємо, 
що плани партії, народу — 
це і плани кожного з нас, 
ремонтників заводу «Укр- 
сільгосптехніка».

Квартальний план завод 
виконав 24 березня. Понад 
завдання вироблено про
дукції на 136 тисяч карбо
ванців. Продуктивність пра
ці в порівнянні з першим 
кварталом минулого року 
зросла на 23,5 процента.

В дні роботи форуму ко
муністів кожний цех, як і

го є всі можливості — кваліфі
ковані вчителі, оснащені наоч
ністю каб!нети, майстерня, 
спортивний зал, пришкільні ді
лянки, Наполегливою працею 
доможемось того, щоб на ши
року ниву життя виходили доб
ре підготовлені, ідейно загар
товані юнаки і дівчата.

Ф. ШЕЛЕП КО, 
директор Олександрі вської 
СШ № 1 Олександрійсько
го району.

увесь завод, працює на зао
щадженому матеріалі. Зда
ємо продукцію відмінної 
якості.

Комітет комсомолу разом 
з партійною організацією 
проводять обговорення ма
теріалів XXIV з’їзду КПРС. 
Хвилюємось і радіємо, ко
ли чуємо про наші звер
шення, плени. І кожному з 
нас хочеться працювати в 
стократ краще. На батьків
ське піклування партії від
повісти ударною працею.

Віталій ЦУРКАН, 
газозварник ремонтно- 
інструментального це
ху Кіровоградського 
ремзаводу «Укрсіль- 
госптехніка».
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• в колективах фізкультури

НАПРЯМОК-ЗРОСТАННЯ
Вовн з’їхалясь до КіроюграДа з усіх кінців України 1586 

юнйнів і дівчат тут, в технічному училищі зв’язку, виріши
ли здобути професію радіомехапіка. оператора поштового 
телефонно-телеграфного зв'язку, монтера АТС. Донині 3 стін 
училища вже вилущено більше тисячі висококласних спе
ціалістів; А в новому навчальному році є можливість під
готувати їх ще з глибшими знаннями. Адже уіи.тлще з ос
танньому році минулої п’ятирічки отримало новий навчаль
ний корпус. Тут є кабінет телемеханіки, радіоприймального 
обладнання, радіотехніки і електромеханіки. а ще — примі
щення АТС. учбові класи, майстерні, кімнати для гуртків 
технічної творчості, велика бібліотека. До послуг усіх учнів 
—- новий гуртожиток. Незабаром 
побутового обслуговування.

етане дз ладу комплекс- 
спортивний зал...

Оля Щербина, краща наша 
тенісистка теж у збірній...

І підкреслив, що чимала 
заслуга у цих досягненнях 
громадських інструкторів по 
спорту М. Сеніча, В. Задо- 
рожнього, Л. Гостренко, 
Л. Рупки, Р. Зв ягінцевої, 
Л. Недзельської...

І ось знову в спортсменів 
училища напрямок на зрос
тання, Перш за все турбота 
про те, щоб у спортивних 
змаганнях взяло участь як
найбільше учнів усіх груп і 

І в поєдинки 
не лише ті,

♦ *
О ИКЛАДАЧ фізкультури 

Олексій Оніпченко, до
повідаючи керівникам учи
лища про спортивні поє
динки тижня трохи хвилю
вався:

— Завтра у нас визнача
ється перша ракетка. А в 
суботу — турнір шахістів. 
Потім — поєдинки волей
болістів та баскетболістів 
усіх груп і відділень. Наші 
гімнасти теж перед випро
буваннями — триватиме пер 
шіЕть обласної ради ДСТ 
«Трудові резерви»...

А невдовзі він уже не без 
гордощів відзначав кращих 
своїх вихованців, які висту
пали на обласних та місь
ких змаганнях. Хвалив при
зерів першості «Трудових

резервів» волейболісток 
Юлю Савченко, Раїсу Зв’я- 
гінцеву, Олю Щербину, 
легкоатлетку Світлану Кор
жову.

А коли доповідав заступ
нику директора по виховній 
частині, 
торішні 
жив:

— У
430
розрядів. Володимир Мед
ведев те Володимир Козяв- 
кін — тенісисти першороз
рядники. Десять волейбо
лістів — другерозрядники. 
Волейбольна команда дів
чат стала чемпіоном «Тру
дових резервів». Костянти
на Білоусе включено до 
складу збірної «Трудових 
резервів». Він — спринтер.

М. Д. Афоніну про 
досягнення, заува-

нас тепер є більше 
спортсменів масових

відділень. • І 
включаються 
хто тренується в спортивних 
секціях. Пробують сили по
чатківці, стартують спорт
смени вищих розрядів. А 
вже на найвідповідальніші 
змагання виходять 
та дівчата, які 
найвищої сходинки 
ності...

... Фізкультурні 
мольські активісти 
переконані, якщо 
муть хорошої < 
бази, то росту майстернос
ті юних спортсменів досяг
ти важко. І ось вони вже 
мають спортивний зал. Сво
їми силами обладнали два 
волейбольні майданчики, 
тир, легкоатлетичний кор
пус. Щоранку — оздоров
ча програма на свіжому 

повітрі, біг по алеях дендро-

юнаки
досягли 

майстер

(

і ксмсо- 
училищв 

не мати- 
спортивної

парку. А вже потім Олексій 
Оніпченко відбирає най- 
сильніших. І з ними — за
няття за спеціальною про
грамок!). Бо спортсмени 
технічного училища зв'язку 
повсякчас прагнуть бути 
серед призерів міста.

М. ВІНЦЕВІ! FI-

на 
ли іца 
ДСТ

знімку: гімнасти учп-
— призери першості 

«Трудових резервів». 
Фото Г. ТОЛОКА.

ЗАЛІКОВІ ОЧКИ ДІВЧА Г
V лінія Спартакіада України розпочнеться пое

динками штангістів 20 квітня у Ворошиловград!. 
Але вже сьогодні на рахунку збірної КІропоірад- 
іцинм є... не очок. Звідки ж взялися вони шс до 
початку змагань?

За рішенням оргкомітету половина очок, пні на
беруть збірні команди школярів областей на рес
публіканських змаганнях, піде в залік збірних 
команд цих областей. „

Ці 116 очок принесли збірній КіровоградіЦіїнії 
юні гімнасти, які днями в Одесі брали участь у 
змаганнях на першість республіки. Ганя І удакопа, 
Таня Калінічева, Сергій Пономаренко та олексаид- 
рісць 10. Клешіи увійшли в число шістнадцяти і 
принесли команді залікові очки. Найкраще висту
пили дівчата. У них трете командпе місце.

10. МИХАЙЛОВ-

ДЕВ'ЯТА СХОДИНКА
В Чернівцях закінчились республіканські 

змагання з шахів серед школярів 1954—СО . 
року народження па першість Міністерства 
Освіти УРСР. Перше місце зайняли кияни, 
иа другому місці — команда Одеси, і па 
третьому — шахісти Чернівців.

Краще торішніх поєдинків виступила кі
ровоградська команда, яка набрала 24,5 
очка Із 48 і зайняла 9—11 місця (торік бу
ло 21), випередивши шахістів Донецька, 
Дніпропетровська, Запоріжжя та ївших 
міст. '

За команду Кіровоірада виступали Лео
нід Долгопол. Олександр Постолатій, Борис 
ів'їенко, Павло Яновський, Одарка 1'ацура 
і Тамара Аигелуца.

- Г ДУБІВКА.

• НАШІ РОЗПОВІДІ ПРО МАЙСТРІВ

ОТЖЕ —СТАРТ!
. Минулої суботи на ' старт 
XXXIII чемпіонату країни з 
футбола вийшли українські 
команди Другої ліги класу <А», 
в якій виступає кіровоградська 

«Зірка»,
Спортивну честь Кіровоградщи- 
ііи захищатимуть Олексій Іва
нов, який недавно увільнився з 
армії, Валерій Юр’св, Валерій 
Седачов, Геннадій Гусєв, Ана
толій Максименко, Микола Са- 
'вепков, Борис Петров, Андрій 
Товт, Віктор Сучков, Віктор 
Квасов, Віктор Ступак, Володи
мир ЕІехтій і Григорій ІІехтій,

У складі команди чимало ко-

лігшніх вихованців груп підго
товки молодих футболістів «Зір
ки», які добре зарекомендували 
себе. Це, зокрема, Юрій Ка- 
сьопкін. Олексій Кацман, Іван 
Аніщепко, Юрій Лівніиць, 
Олександр Сміиенко.

Перша гра чемпіонату в Пол
таві з місцевим «Будівельнії* 
•ком», яка відбулася минулої су
боти, показала, що «Зірка» не
погано підготувалася до вирі
шальних поєдинків.

Дебют матчу склався не па 
користь гостей. Щойно почали 
гру, і полтавчани новели в 
рахунку. На це кіровоградці 
відповіли рядом атак, одна з 
яких на п’ятнадцятій хвилині 
завершилась взяттям воріт су
перників. Гол з подг.чі Петрова 
забив Кацман.

Вона хотіла бути схожою па 
хлопців. В спритності, завзятті, 
сил. 1 її перші друзі, були хлоп
ці. З ними читала книжки про 
Гриюдубову та Осипенко, Гас
телло і Маресьева. І ще тоді, в 
дитинстві, мріяла злетіти в да
леке і зоряне небо. А коли про 
дівочу мрію довідалися її шкіль
ні товариші Борис Вслигоцький 
та Володимир Сірий, які вже 
тренувалися в аероклубі, то роз
сміялись:

— Куди там тобі, Діико, -літа
ти? Краще знайди .щось інше.

І вже на другий день випуск
ниця 8-ї середньої школи Діна’ 
Стрнжньопа стояла перед на-' 
пальником аероклубу СІ . О. 
Івакченком.

— Хочу літати.
— А років тобі скільки?
— Сімиаднягь.
—Мало, — мовив Степан Олек

сійович. — Та й дівчат ми тепер 
‘до клубу не приймаємо.

Засмученою повернулась до
дому.

...Після закінчення школи піш
ла працювати па швейну фабри
ку. Але мрія злетіти в нсбр і тут 
не покидала Діну, і вона знову 
іде до аероклубу.

— Значить іще свої?—впізнав
ши карооку струнку дівчину, за
питав Іпанченко.

— Прийшла, бо хочу літати.
— Але ж он хлопці навіть від

мовились...
— А Гризодубова, Раскова?...
Пройшла комісію. А невдовзі 

успішно здала всі заліки з тео
ретичної підготовки, і ось настав 
довгожданий день, коли вона 
вперше разом з інструктором 
Анатолієм Трохнмовнчем Ко
вальчуком піднялась в небо на 

ЯК-18. Добре пам'ятає той день, 
ясний і ласкавий, На небі жод
ної хмаринки. Літак набрав ви
соту. Зібралась, нарешті, освої
лась з важелями. Та вже треба 
(іти па посадку, бо перший політ 
триває всього 10 хв і.інн... А по
тім був її самостійний політ, 
про який вона згадує з посміш
кою:

— Коли вирулила на старт, 
якось машинально надавила на 

важіль розтормо.знла одне ^олесо 
і мій літак розвернуло па 360 
градусів.

Літак лсіко відривається під 
немлі. Ного педе молода вівся. 
Як швидко біжать хвилини. Ось 
уже треба і сідати, а повного 
задоволення ще не отримала. 
Літак йде па посадку. До землі 
залишається метр, Діна вирів
нює машину і кілька секунд ве
де літак на цій висоті, щоб зга
сити швидкість, потім знижує 
висоту до ІЗ сантиметрів і м’ят

но прпземліоєті.сп па основні ко
леса, далі вже І на переднє.

— На перший раз добре, — 
поздоровив дівчину інструктор.

Через гри роки Діна виконує 
норматив першого розряду. її 
включають до збірної команди 
області, і вона бере участь у 
республіканських змаганнях у 
місті Донецьку, де підтверджує 
перший розряд. Вони допомогли 
дівчині краще зрозуміти, як до
сягти найвищого щабля майстер
ності.

1968 рік. В місті Донецьку три
ває першість республіки з само- 
льотиого.спорту, ГІо жеребу Діві 
повезло — вона буде виконувати 
програму змагань иа своїй ма
шині. І ось дівчина робить в не
бі складні фігури зворотнього пі
лотажу. Літак слухняно виконує 
волю дівчини. Діла відчувала, 
ІЦо все зробила непогано. Але 
іцо скажуть судді? І тільки виє- 
мері її поздоровив заступник па- 
.чальимка Кіровоградського апіа- 
ційно-спортивного клубу. А. П. 
Труфаиов, який був у суддів
ській колегії.

— З чим? — здивовано запита
ла дівчина.

— З званням майстра спорту 
СРСР.

Через два роки Діві Срібній- 
Стрнжпьовій запропонували ро
боту інструктора н авіаспсртіїв- 
иому клубі..І вона навчає вже 
ІІІШІІХ.

Двадцять юнаків і дівчат ое- . 
реймають у неї досвід, йдуть до 
вершим майстерності.

г. ТОЛОК. г
аі. Кіровоград.

НА СТАДІОН

ВСІМ ЦЕХОМ..
Старти нової спартакіади 

почалися па кіровоградсько; 
му’ заводі тракторних гідро
агрегатів ще з перших днів 
січня. Інструктор но спорту 
Олег Сулія організував тур
ніри шахістів та шашкістів, 
почалися поєдинки тенісис
тів, відбулися матчі цехових 
волейбольних та баскетболь
них команд. Цікавими та
кож були змагання з спор
тивного риболовства. Минув 
перший квартал року. Мож
на робити певні підсумки: 
більше 500 молодих робіт
ників заводу взяли участь в 
спартакіаді підприємства.

М. ТЕРНАВСЬКНЙ.

На знімку: змагаються за
водські баскетболісти.

Фото автора.

ц ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 

СЕРЕДА, 7 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.00 — На 
XXIV з’їзді КПРС. (М). 10.30— 
Телефільм «Марш ентузіастів». 
(К). 11.25 — Телсвісті. (К).
11.35 — Шкільний екран. Істо
рія для учніп 7 класу. «Росій
ське військове мистецтво XVIII 
століття». (K). 12.15 — «Розмо
ва біля картини». (М). 12.45 — 
«Сьогодні — Всесвітній день 
здоров’я». (М). 12.55—Новини. 
(М). 13.00 — На головному на
прямку п’ятирічки. (К). 16.25 — 
Для дітей. «Сонячне коло». 
(К). 17.00 — «Країна рапортує 

. з’їзду». (М). 17.30 — «Працею 
звеличені». (Дніпропетровськ). 
17.40 — Телсвісті. (K). 18.С0 — 
Щоденник XXIV з’їзду КПРС. 
(М). 18.15 — Музичний
фільм» (К). 18.40—Телефільм.
«Україна. Кроки п’ятирічки». 
«Особистий внесок». 4 серія. 
З включенням Кіровограда. 
(К). 19.00 — На XXIV з’їзді 
КПРС. Програма «Час». (М). 
22.00 — «Оперні театри світу». 
Державний академічний Вели
кий театр Союзу PCP. (М). 
23.30 - Телсвісті. (К).

ЧЕТВЕР, 8 КВІТНЯ- ПЕРША

ПРОГРЛЛІЛ. 10.00 - На XXIV 
з’їзді КПРС. (М). 10.30 — Для 
дітей «Весна прийшла». (М). 
11.00 — Художній фільм «От
чий дім». (ЛІ). 12.25 — Телсвіс
ті. (К). 16.50 — Делегати XXIV 
.з’їзду КПРС. (М). 17.05 — На 
допомогу школі. Драматичні 
твори Лесі Українки. «У ката
комбах». (К). 17.45 — Телсвіс
ті. (К). 18.00 — -Щодсйпнк
XXIV з’їзду КПРС. (М). 18.15 
— Молодь України — XXIV 
з’їзду КПРС. «Честь і слава 
трударям». (М). 19.00 — Кон
церт. Трансляція з Кремлів
ського Палацу з’їздів. В пе
рерві — програма «Час». (ЛІ). 
22.00 — Чемпіонат СРСР з фут
бола. «Динамо» (Тбілісі) — 
«Торпедо» (М). (У .запису). 
(М) 23.30 — Телсвісті. (К).

п ятниця, 9 КВІТНЯ. ПЕРША ПРОГРАМА 10.00' - 
030ХХ‘л 3 ,злі - кпрс- (Л,)' 

іи.си Для дітей. «Музичний 
аг?жТ‘' (Л9-. ,0'55 - Худож
нії! фільм «Світло у наших вік- 
«ии’к І(М)'- 12'15 - К'нщсрг
симфонічної музики. (.4) 
ПІ0®“*, На хх,5/ з’їзді КПРС* 
По закіичсііні — концерт. (М). 
’"•15 Інформаційна програ
ма «День за днем». (Кіропо-

Ниша адреса і телефони І - «МОЛОДОЙ КОММУНАР», ерган Кнропогрддского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м. Кіровоград, вуп, Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45,31, 

відділу військово-патріотичного виховання і спор- 
ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01790 Індекс 6И9?.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, ВуЛ. Глінки, 2.

град). 17.1а — Телефільм. (Кі
ровоград). 17.40 
З включенням 
(К). 18.00 — На 
КПРС. (ЛІ). 19.00

^{1?С0Л »«•■ДПНСЬКСГО
Союзу». (М), 20.30 - Па XXIV 
з їзді КПРС. інформаційна 
про.рама «Час». (ЛІ). 2І 15 - 

тЯсті? (й' По закі",'с>'»'- 

„СУБОТА. ю КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРДЛ1Л. 9.00 — Гім
настика для всіх. (ЛІ). 9 30 - 

<м>- 9.45 - Кольорове 
телебачення. «Однії день в ма
люнках дітей». (ЛІ) 
Програма
10.45 — «Співучий 
(Дніпропетровськ) 
«Наука — е: — - 
И-45 — Наша Гї;ша 150 <3а п?рв|
кресленнями». (;;; . ._
?з»,мЙГМ Г,у;'гка '“Укае Д>У-

• • (К). 12.15 —• «ПоетичніМЛ«',. впе;»^І
ліеть!2'4’«“ в С,ф,рІ «Моло- 
?ЛП 13 4* ому іг3 ₽к" «расові». 
(М). 13.45 - «Концерт ДУХОВО- 
го оркестру Київською пій- 
ськового округу». (К). 14.25 __ 
Кольорове телебачення Мутьт 
фільми. (ЛІ). 15.00 - «Нз ла
нах республіки». (Одеса) 15?5

V1'’-

ЙКі!;

кресленнями».

Зам- № 1567. Тираж 54.500.

— Телсвісті. 
Кіровограда.
XXIV з’їзді 

— Художній 
Радянського 

інформаційна 
21.15 -

. .. 10.15 -
«Здоров'я». (М). 

різець». 
11.15 - 

сьогодні». (М). 
аФіша. (К). к»-;.-___ J }"*
(К). "12.05 -

(М).

на

1

В ефірі «Молодість» 
ми шукаємо тс........... х,„ 
21'ЗО ~ Пкр.ОгРа',а ‘Час». Ж
23 00 - 5,,'0па,,0Р<чма. (М|,
„ 0 ~ Концерт. (М). 23.40 — 
Повний. (М).

«АлЛІО,
таланти». (МУ,

нЛЕА!ЛЯ< 11 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА 12.00 — Наш) 
ирем’єри. с. Мнхалков. «РШ 
ПІ В|,става ДИТЯЧОЮ теле- 
ровськ °п ™атру>’ (Дніпропеті 
31 XVIV ,3'4° “ Зарубіжні гой 
ПЛГ Уі?,злу КПРС. (МЕ 
і Ні ~ ^У-чьчура слова. (К). Й«» ївН

Гг““« •й'й 
лебачс нш5’’5 7 Кол'’°Ро»е 4і 

ське кпіЛ?.'' 00 ” УкРа>«г. 
Дтя ,1гл»’оровс телебачення, 
1Л00-^' (К),
«Ктіб щ'1 ЬОрове телебачення, 
1800 - Л’"оп<,Д°РожеіІ». (М», 
19 30 2 п00"""' <М>- 18.05

печіп о ”п\ ,9'3° “ ТВ°?22.45 - Ук% ?,ХМуі0,10Ї' 
челебачемня Кп*,"С КОлЬОРОА<?
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