
ТВОРЧІСТЬ—П’ЯТИРІЧЦІ
На зборах, виробничих нарадах енер« 

гомеханічного відділу Олександрійсько- 
го електро/леханічного заводу в числі 
кращих часто називають ім'я молодого 
раціоналізатора Віктора Бендерова. За 
фахом він електромонтер. За покли
канням — творець. Лише торік у вироб
ництво було запроваджено п’ять його 
цінних раціоналізаторських пропозицій.

Таких, як Віктор Бендеров, людей не-« 
спокійної, творчої вдачі, на заводі чи« 
мало. Комітет комсомолу цього під
приємства постійно турбується про ма
сово залучення молодих робітників до 
вирішення поставлених XXIV з’їздом 
КПРС завдань по підвищенню ефектив
ності виробництва, прискоренню науко
во-технічного прогресу, кращому вико
ристанню резервів виробництва і поси
ленню режиму економії, а також про 
створення умов для науково-технічної 
творчості молоді. Ця робота приносить 
відчутні наслідки. Молоді раціоналіза
тори електромеханічного заводу протя
гом минулого року і першого кварталу 
цього року внесли вагомий вклад у 
фонд дев’ятої п’ятирічки. Не випадково 
на конференції винахідників та раціо
налізаторів, яка відбулась нещодавно з 
Олександрійському міськкомі партії, бу
ло надано слово для творчого звіту і 
Олегу Чудникову — комсомольському 
активісту, одному з кращих раціоналіза
торів електромеханічного заводу.

Підприємств, де постійно б’є джерело 
раціоналізаторської думки, де молодь 
активно залучається до пошуків резер
вів підвищення ефективності виробницт
ва, у нас на Кіровоградщині багато. 
Юнаки і дівчата беруть активну участь 
у Всесоюзному огляді науково-технічної 
творчості молоді, котрий проводиться в 
рамках патріотичного руху «П’ятирічці 
— ударну працю, майстерність і пошук 
молодихі». Керівництво оглядом здійс
нюють ЦК ВЛКСМ, головний комітет 
Виставки досягнень народного госпо
дарства СРСР, президія Всесоюзної ра
ди НТТ і президія Центральної Ради 
ВТВР.

Головними напрямами огляду s вирі
шення завдань по прискоренню впро
ваджень досягнень науки у виробницт
во, зниженню матеріалоємності, еконо
мії сировини і матеріалів, модернізації 
обладнання, скороченню ручної і фізич
ної тяжкої праці, підвищенню якості 
продукції, створенню ефективних засо
бів механізації і автоматизації процесів 
праці у промисловому і сільськогоспо
дарському виробництві.

Вже на першому етапі огляду, який 
присвячується 50-річчю утворення 
СРСР і завершиться в грудні 1972 року 
Центральною виставкою науково-техніч
ної творчості молоді на ВДНГ СРСР, ко
мітети комсомолу разом з первинними 
організаціями ВТВР і НТТ повинні домог
тися масової участі молоді у раціоналі
заторстві, у проведенні виставок тех
нічної творчості молодих. Однак на де
яких підприємствах, в багатьох колгос
пах і радгоспах питання участі вироб
ничої молоді у огляді досі не обговоре
но на комсомольських зборах, не виз
начено конкретних заходів по прове
денню виставок технічної творчос
ті молоді, заохоченню кращих мо
лодих раціоналізаторів. Міськкоми, 
райкоми ЛКСМУ покликані тримати 
під неослабним контролем всі питання, 
пов'язані з проведенням Всесоюзного 
огляду науково-технічної творчості мо
лоді, турбуватись про організацію на
вчання молодих раціоналізаторів, про 
популяризацію їх нововведень.

Комітетам комсомолу первинних ор
ганізацій треба сприяти підвищенню ак
тивності комсомольсько-молодіжних ко
лективів, пожвавленню роботи рад мо
лодих спеціалістів, громадських тзорчих 
об’єднань молоді. Питання поліпшення 
організації професійної підготовки мо
лодих робітників, колгоспників, праців
ників сфери обслуговування повинні пе
ріодично виноситись на обгозорення 
комсомольських зборів.

Енергію, знання, творчу активність 
кожного юнака і дівчини — вирішенню 
завдань по достроковому виконанню 
п'ятирічки. Сьогодні це — стержень всі
єї роботи з молоддю.

Ціна 2 коя*СУБОТА» 8 квітня 1972 р.Рік видання XSSE 
№ 43 |1523J.

НА ЗУСТРІЧ З ДОБРОГВОРЦЯМИ
О АГІТПОЇЗДИ ВИРУШАЮТЬ У ПОЛЕ

ТУРБОТУ - ХЛІБНОМУ ПОЛЮ

А СТЕПИ МРІЮТЬ...

Кіровограді, напевно, зверну
ли увагу, як днями з обласного 
центру вирушили чотири святково 
прикрашені колони автомашин. 
Це трудівники міста спорядили 
агітпоїзди, які протягом кількох 
днів обслуговуватимуть колгосп
ників Компаніївського, Новоукра- 
їнського, Добровеличківського, 
Новомиргородського районіз. До 
складу агітпоїздів входять худож
ні агітбригади, азтолавки з про
мисловими і продовольчими то
варами, книжками. Посланці Кі
ровограда побувають в трактор
них бригадах, польових станах, на 
фермах, в сільських клубах і бу
динках культури. Хлібороби мати
муть змогу прослухати лекції про 
внутрішнє і зовнішнє становище 
Радянського Союзу, успіхи трудя
щих країни в здійсненні завдань 
другого року п’ятирічки, подиви

На фото: вгорі — секретар парткому колгоспу сЗоря» 
комунізму» І. І. МНЕЛЛЬ і агроном 2-го відділку В. А. САН

ДУ Л оглядають стан посівів озимої пшениці. Ліворуч — аг
регати Сави ГОРДІЯ та Володимира ЛЇУЛІНСЬДОГО куль
тивують площу з внесенням аміачної води під посів кукуруд- 

ви. Праворуч — ліеханік тракторної бригади В. /. Моторного, 
групкомсорг бригади Станіслав ПУГАЧ ЕННО.

Фото І. СПАСОВА, п. ЦИМАХОВСЬКОГО, В. КОВПАКА.

ТООЗПЛА0ЛЕНА куля сонця поволі 
зникала за обрієм. Знесилений ві

тер востаннє ударився об стіну лісосму
ги і стих.

Затих і степ.
— Відсіялись, — сказав Василь Мо

торний і непоспіхом струсив з кашкета 
пия.

Хлопці, що зібрались на польовому 
стані тракторної бригади, ще розгаря
чені від денної напруженої праці, смач
но затягувались цигарками. Бригадир 
дивився на них і думав про те, що $ 
штурмових весняних робіт механізатори 
вийшли ще досвідченішими, загартова- 
нішими. З його обличчя поволі зникав 
вираз суворості, його все більше осява
ла щаслива посмішка.

— Відсіялись, — повторна Моторний. 
— Тепер, товариші, черга за кукуруд
зою і цукровими буряками.

— Все готове! — почулося з гурту.
— І асі готові! — додав молодий 

голос.
Потекла розмова про діла хлібороб

ські. Про оті 55 центнерів зернових, які 
механізатори бригади зобов’язалися ви
ростити цього року на кожному гектарі

тися виступ самодіяльних митців, 
придбати необхідні товари, зро
бити замовлення на пошиття одя
гу, сфотографуватися, прослухати 
консультацію лікаря тощо.

0 програмах агіткультбригад — 
твори про нашу радянську дій
сність, працю хліборобів, шефські 
зв’язки міста з селом, твори 
братніх народів, українські народ
ні пісні і танці.

Через кілька днів з Кіровогра
да вирушать в села Новоархан- 
гельського, Бобринецького і До- 
линського районів ще три агітпо
їзди. Учасники агітпоїздів присвя
чують свої виїзди в села області 
50-річному ювілею СРСР, став
лять за мету якнайкраще обслу
жити тваринників і трудівників 
полів під час весняних робіт.

В. ТАРАСІ ВЕЦЬ.м. Кіровоград.

посіву. Про безліч великих і непомітних 
справ, які треба буде вирішити під час 
догляду за посівами.

Наймолодші стояли І мозчки слухали 
оту неквапливу розмову.

Моторний час від часу кидав на них 
допитливі погляди, немов оцінюючи, як 
вестимуть вони себе а подальшому на 
полі. Чотирнадцять їх цього року прий
шло в бригаду. Чотирнадцять новачкіз. 
І треба одразу закрокувати в ногу з 
майстрами високих врожаїв. Інакше 
бригада здасть позиції. А цього не по
винно бути, і не буде. До прийому по
повнення готувались давно. За кожним 
агрегатом закріпили комуністів — до
свідчених механізаторів. Та й комсо
мольська група, яка нараховує 18 
чоловік, приділяє кожному ноаачку ве
лику увагу.

Прийшло поповнення, і середній вій 
механізаторів бригади одразу помолод
шав — 35 років. Частина ветеранів піш
ла працювати на новоспоруджений тва
ринницький комплекс. Засиль згадав їх 
з теплотою. Немало зони, ветерани 
бригади, доклали зусиль, щоб врожай
ність у бригаді зростала з року а рік. 

Минулого року механізатори виростили 
по 55,1 центнера зернових і 437 центне-- 
рів цукрових буряків з гектара. Високі 
зобов'язання бригади і на цей рік. бу« 
вало, закрадались сумніви: чи подужа* 
ють вони 55-центнерний рубіж по ви« 1 
робництву зерна після такої тяжкої зи=' 
ми. «Обов’язково подужаємо, — розду-я 
мував про себе Василь Моторний, пе- • 
ревіряючи роботу механізаторів. — До« І 
гримуємося правильних сівозмін, аисо«! 
кого рівня агротехніки, норм /ГНОЄННЯ ї і ; 
підживлення. Сорти найкращі відбирає- 1 
мо. Та й оптимальні строки проведення 
робіт не пропускаємо. Отож, від торіщ= в 
нього показника ні на крок назад, вне-я 
ред — можна...»

Довго ще на розходились того вечо« 
ра механізатори бригади Героя Соціа- 
лістичної Праці Василя Моторного. А к 
коли розійшлись, залунали на різника 
вулицях лісні. І мріяв під ці пісні Г 
степ..,

С. КУШНІР.Новоархангельськпй район, колгосп «Зоря комунізму».
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР» 8 квітия 1912 року
- " • с я -

її О РЯДАХ розійшлася 
«Блискавка»: «Березневий 

план перевиконано... Понад 
завдання виготовлено 97 сіва
лок.,. Попереду знову ливар
ники». Хороший настрій вик
ликало це повідомлення серед 
учасників зборів комсомоль
ського активу заводу «Черво
на зірка», що відбулися дня
ми. Провідним питанням по
рядку денного стояло: «Під
сумки роботи VI пленуму ЦК 
ЛКСМУ та завдання комсо
мольської організації заводу 
по гідній зустрічі 50-річчя ут
ворення СРСР і 50-річчя ком
сомольської організації заво
ду». Кращі представники ро
бітничої молоді прийшли по
радитись про подарунки на 
честь визначних подій в житті 
народу і свого заводу. Ось 
чому бойова інформація 
«Блискавки» про трудову пе
ремогу червонозорівців викли
кала щиру радість в залі збо
рів.

— Успішне виконання намі
ченого залежить від копіткої, 
повсякденної роботи в пер
винних комсомольських орга
нізаціях, там, де в кінцевому 
результаті вирішується успіх 
наших планів, — сказав у до
повіді секретар завкому ком
сомолу М. Скляниченко.

Ілюстрацією цьому стали 
численні приклади. Комсо
мольсько-молодіжна бригада 
імені XXIV з’їзду КПРС різни
ків ковальсько-пресового цеху

• • ■ • ■ • ’ • • » «с г • в '•‘т . ;

на чолі з бригадиром Геннаді* 
«м Брайловським виступила з 
ініціативою до 50-річчя комсо
мольської організації заводу 
~ до 21 травня виконати пів
річну виробничу програму. Ко
жен із семи членів бригади 
чітко визначив свої можли
вості: робочу хвилину — о ді
ло; випускати продукцію 
мінної якості і здавати 
першого пред’явлення;

від- 
її з

за

вою стане випуск 50-ти понад
планових комсомольських сіва
лок СКНК-6.

Підготовка до святкування 
комсомолії співпала з вико
нанням державного завдання 
на період посівної кампанії 
цього року. Тому й відпові
дальність кожен член ВЛКСМ 
відчув подвійну. В лютому-бо- 
резні молоді робітники впев
нено взяли високі темпи. Ось

сьних організацій В. ПІДВАЛЬ
НИМ та Ю. КУРЕНКОВА. Про
цент нормовнробітну в бригаді 
газоелентрозварювальнинів, де 
бригадиром В. Недопас, нижче 
180 не буває. А нещодавно цей 
передовий колектив виступив з 
ініціативою в переддень ювілею 
комсомольської організації — 
19 травня відпрацювати по- 
ударному і зароблені гроші пе- 
речислити на спорудження 
пам’ятника героям.номсомоль- 
цям Кіровоградщини.

— В нашому цеху кожний

ДНЯ ДУХОВНОЇ ЗРІЛОСТІ
9 к

• ІЗ ЗБОРІВ комсомольського АКТИВУ 
ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА»

рахунок використання відходів 
зекономити 5 тонн металу.

У хорошої справи широкі 
крила. Почин бригади підхопи
ли в усіх комсомольсьно-моло- 
діжних бригадах1 і екіпажах, □ 
комсомольських організаціях 
цехів, а в Інструментальному — 
комсомольське бюро, обгово
рюючи почин, вирішило до юві
лею комсомольської організа
ції заводу здійснити 50 ударних 
комсомольських справ. Про ви
никнення цікавого задуму роз
повіла на зборах Л. СКОРИЙ — 
секретар комсомольської орга. 
нізації цього цеху..
г> АРАЗ заводська комсомо- 

лія стала на трудову вахту 
під девізом: «50-річчю комсо
мольської організації заводу 
— 50 ударних комсомольських 
справ». І першою такою спра-

кому-

план вироб- 
чотир-

лише дані по ливарному цеху 
сірого чавуну, які навів стар
ший майстер, молодий 
ніст В. Григор’єв:

— В березні
ництва виконано на сто 
надцять процентів. За перший 
квартал виготовлено на тисячу 
сто сорок тонн литва більше, 
ніж за цей час минулого року. 
Це велика заслуга колективу 
цеху, заслуга комсомольців, 
яких у нас майже сто шістде
сят чоловік. Вони задають тон 
в соціалістичному змаганні 
бригад, дільниць, змін.

По-діловому підкріплюють по
чинання різчиніс в механоскла
дальному цеху № 1 та № 18, 
про що розповіли у своїх висту
пах сенретарі їх комсомоль-

юнак і дівчина є учасником 
Всесоюзного Ленінського залі
ку «Рішення XXIV з'їзду КПРС 
-— в життя», — сказала токар 
механоскладального цеху № 2 
К. Бондаренко.
V СІ ЗДОБУТІ трудові пере- 
* моги молодих червонозо
рівців, як засвідчили виступаю
чі, — то результати, досягнуті 
в ході заліку.

Проте Ідейно-теоретична під
готовка стоїть ще на недостат
ньому рівні. В деяких комсо
мольських групах спостерігає
ться формальний підхід до зда
чі І прийому заліку. Окремі 
комсомольці не виконують про
тягом рону жодного комсомоль
ського доручення. На ці недолі
ки увагу завкому комсомолу, 
всіх активістів звернули сенре-

ЛЕКТОР, ЛЕКЦІЯ, АУДИТОРІЯ

ТВОЯ АУДИТОРІЯ
МОЛОДІЖНА

знайомив слухачів школи з тематикою на
вчального плану. Протягом рону представ
ники найбільших комсомольських організа
цій області прослухають цикли лекцій про 
боротьбу Радянського Союзу за зміцнення 
європейської, безпеки, загальне і повне роз
зброєння, співробітництво Радянського Сою
зу з країнами Азії, Африки, Латинської Аме
рики, які розвиваються, про сучасний між
народний робітничий рух. Серед провідних 
тем навчального плану; «Міжнародне зна
чення Великої Жовтневої соціалістичної ре. 
полюції», «Світова система соціалізму — го
ловна сила світового революційного проце
су«, «В. І. Ленін — основоположник соціа
лістичної зовнішньої політики. Основні прин
ципи міжнародної політики СРСР». «Бороть
ба Радянського Союзу за послідовне прове
дення курсу мирного співіснування держав 
з різним суспільним ладом».

Крім того, слухачі школи познайомляться 
з методикою підготовки і проведення публіч
ного виступу, використанням сучасних тех
нічних засобів пропаганди, питаннями поста
новки голосу і техніки мови, особливостями 
молодіжної аудиторії.

У перший день занять перед майбутніми 
лекторами-міжнародниками виступили ке
рівник лекторської групи обкому ЛКСМУ 
Г. Устимчук та голова бюро секції міжна
родних відносин при правлінні обласної 
організації товариства «Знання» К. Мальцев. 
Тривала розмова про боротьбу Радянсько
го Союзу проти агресивних планів імперіа
лізму на Близькому Сході, за припинення 
агресії американського імперіалізму проти 
в’єтнамського народу.

Через рік, прослухавши цикл лекцій, пе
редбачений навчальним планом, слухачі 
школи отримають посвідчення лектора- 
міжнародника. Наприклад, студентка Кіро
воградського педінституту Надія Иотлярен- 
ко вирішила в майбутньому викладати анг
лійську мову в сільській школі. Отже се
ред хліборобів з’явиться ще один лектор. 
Учні Бобринецького сільськогосподарсько
го технікуму Олександр Котляров та Віта
лій Власенко теж незабаром поїдуть в кол
госпи області, А інженер Олександрійсько
го електромеханічного заводу Анатолій 
Шевелухін прийде в робітничу аудиторію. 
Всі ці комсомольські ентузіасти теж були 
учасниками першого заняття обласної шко
ли лектора-міжнародника.

* ■ ......

• ВІДКРИТО ОБЛАСНУ ШКОЛУ 
АТОЛ ОДО ГО ЛЕКТОРА- 

МІЖНАРОДНИКА

І X ЗУСТРІЧАЮТЬ в заводському цеху
* на польовому стані тракторної брига

ди, в робітничому гуртожитку і в сільсько
му клубі. Разом з своїми старшими това
ришами вони вирушають нині в степ до 
сівачів в складі агіткультбригад,. виступа
ють перед ровесниками з полум’яним сло
вом правди про нашу радянську дійсність. 
Таких ентузіастів на Кіровоградщині тепер 
870 чоловік. Це — молоді комуністи, ком
сомольські активісти — вчителі, інженери, 
агрономи, студенти. Всі вони лектори моло
діжної аудиторії. Лише торік ними прочи
тано більше 13 тисяч лекцій про міжнарод
не становище, віхи величного поступу і 
чуття єдиної родини, дружби в багатона
ціональній сім’ї народів-братів нашої краї
ни (до 50-річчя утворення СРСР), на вій
ськово-патріотичні теми.

Загін молодих лекторів повсякчас зрос
тає, Ось І нині з ініціативи відділу пропа
ганди та культурно-масової роботи обкому 
ЛКСМУ та секції по пропаганді міжнарод
них відносин при правлінні обласної орга
нізації товариства «Знання» вирішено ство
рити обласну школу молодого лектора. 
Бюро обкому ЛКСМУ схвалило цю ініціа
тиву. 5 квітня до Кіровограда з’їхались мо
лоді робітники, студенти з Олександрії, 
Знам’янки, Бобринця, Новгородки. Разом з 
ними були студенти Кіровоградського пед
інституту.

Школу молодого лектора-міжнародника 
відкрив секретар обкому ЛКСМУ В. Крише. 
вич. Він піднрсслив основні завдання цього 
контингенту ідеологічних працівників, по-
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тар парткому заводу С. С. Л і НО
ВИМ ЕННО, секретар ларторгані- 
зації механоскладального цеху 

4 І. Ф. ВІТЮГОВ. Чи н« з Ч‘С» 
ж причини більшість комсо
мольських ватажків у своїх ви
ступах таке відповідальне пи
тання, як підготовка та здача 
заліну на третьому етапі взага
лі не згадували. Навіть в допо
віді секретаря завкому лише в 
одному абзаці говориться про 
те. як буде прийматись Ленін
ський залік.

В постанові VI пленуму ЦК 
сказано: «Обласним, 
районним комітетам 
первинним комсо-

ЛКСМУ 
міським, 
ЛКСМУ, 
мольським організаціям спря
мувати всю ідейно-політичну 
роботу на формування у мо
лоді марксистсько-ленінського 
світогляду, комуністичного
ставлення до праці і суспіль
ної власності...» Проводити 
їдейно-політичну роботу в 
комплексі — так треба розумі
ти завдання дня.

На зборах активу виступив 
директор заводу К. С. Курцев, 
ветеран комсомолу, начальник 
навчально-виробничого цеху 
Г. В. Подопригора.

У роботі зборів взяли участь 
секретар обкому ЛКСМУ Во
лодимир Кришевич, який вру
чив комсомольській організа
ції заводу перехідний Черво
ний прапор Кіровоградського 
обкому ЛКСМ України, а та
кож перший секретар Кірово
градського міськкому комсо
молу Юрій Руднсв.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого кому
нара».

8 квітня 1872 року. Вперше вийшов 
у світ в перекладі російською мовою 
1 том «Капіталу» К. Маркса.

твором науко-«Капітал» є головним 
□ого соціалізму. Над його створенням 
Карл Маркс працював понад чотири 
десятиліття — з початку 40-х ронів 
XIX століття І до останніх днів життя. 
За характеристикою В, І. Леніна «Ка
пітал» — «найвидатніший пол/тико- 
економічний твір нашого століття». 
Безсмертні ідеї «Капіталу», всебічно 
розвинуті великим Леніним, оволоділи 
широкими масами і перетворились у 
могутню матеріальну силу, що впли
ває на весь хід історії людства. Ве
личною перемогою ідей марнсизвду- 
ленінізму є побудова соціалізму і роз
горнуте будівництво комунізму в на
шій країні.

Ще до появи російського перекладу 
перший том «Капіталу» був відомий □ 
Росії, його читали передові представ, 
нини ліберальної І різночинної Інтелі
генції. Відомий російський економіст 
професор Київського університету 
М. І. Зібер пропагував «Капітал» з уні
верситетської кафедри.

Переклад російською мовою першо
го тому «Капіталу» К. Марнса вийшов 
100 років тому. 27 березня (8 квітня) 
1872 рону в Петербурзі. Вихід у світ 
книги К. Маркса відіграв виняткову 
роль в історії розвитку суспільної дум. 
ни. Відомо, що перший том «Капіталу» 
видано німецькою мовою в 1867 році 
в Гамбургу. З цього видання і було 
здійснено Г. А. Лопатіним і М. Ф. Да- 
ніельсоном його переклад російською 
мовою І видано Н, П. Поляковим — 
одним з передових видавців 70-х ро
нів, що друкував переважно прогре. 
сивну перенладну літературу.

Російський переклад «Капіталу» — 
перший перенлад на іноземну мову. 
Це було велиною ізадістю для К. Марк
са. В листі до Л. Кугельмана К. Маркс 
писав: «Кілька днів тому один петер
бурзький видавець приємно вразив 
мене звісткою, що друкується РОСІЙ
СЬКИЙ переклад «Капіталу». В 1843 — 
1844 ронах у Парижі тамошні росій
ські аристократи носили мене иа ру
ках...»

Царсьна цензура, хоч і заборонила 
друкувати в книзі портрет К. Марнса, 
як видатного соціаліста І голови між
народного товариства робітників, все 
ж дозволила поширювати «Капітал» 
в Росії, зваживши на висновок цензо
ра Скуратова, який, не зрозумівши 
змісту книги, писав: «Можна напевно 
сказати, що її мало хто прочитає в 
Росії, а ще менше зрозуміють її».

Янщо в Німеччині вихід «Капіталу» 
був стрінутий змовою мовчання, то □ 
Росії, навпаки, — зразу ж появились 
відгуки на працю. Тільни за 70-і рони 
XIX століття в російській пресі було 
опубліковано понад 150 рецензій, ста
тей І нотатків про «Капітал» К. Марк, 
са. Той факт, що перенлад «Капіталу» 
з’явився тут раніше, ніж в інших 
країнах, зовсім не був випадковістю. 
Весь хід розвнтну прогресивної росій
ської суспільної думки в XIX столітті 
приводив до ТОГО, що ідеї К. Марнса 
знайшли у нас найбільш сприятливий 
грунт. «Капітал» давав відповіді чита
чам на питання, що хвилювали їх. 
В. І. Ленін писав: «Тим-то «Напітал» І 
мав такий велетенсьний успіх, що ця 
ннига «німецького економіста» пока
зала читачеві всю капіталістичну су
спільну формацію ян живу — з її по
бутовими сторонами, з фактичним со
ціальним проявом властивого вироб
ничим відносинам антагонізму нласів, 
з буржуазною політичною надбудо
вою. яка охороняє панування нласу 
капіталістів, з буржуазними Ідеями 
свободи, рівності і т. п„ з буржуазии, 
ми родинними відносинами»

Полеміка, що розгорнулась на сто
рінках російської преси в 1877 — 1879 
роках навноло «Капіталу», значно 
сприяла поширенню його в Росії В 
листі до Зорге К, Марне констатував,

що «Капітал» в Росії «більше читають 
і цінять, ніж де б то не було».

Про «Капітал» Маркса знали і на 
Україні. Іван Франко, глибоко цікавля
чись соціальними питаннями, зокре
ма, економічними ,добре знаючи ні
мецьку мову, першим почав перекла
дати «Капітал» українською мовою. 
Готуючи для українців свій популяр
ний підручник «Основи суспільної еко
номії», він у «Доповненнях» до цього 
підоучника мав видати переклад 
XXIV розділу першого тому «Капіталу» 
К. Маркса. Вже в 1379 році переклад 
XXIV розділу було закінчено. Ще не 
видавши свого підручника, Іван Фран. 
ко збирався видрукувати переклад 
XXIV розділу «Капіталу» окремою кни
жечкою в «Дрібній бібліотеці», додав
ши передмову зі стислим викладом 
основних думон К. Маркса.
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На Україні було здійснено кільиа 
перекладів «Капіталу» українською 
мовою. В $927 році у Державному ви
давництві України вперше вийшов 
перший том «Капіталу» (ч. І) україн
ською мовою в перекладі В. П. Щер- 
баненка з сьомого видання (з перед
мовами К. Маркса до першого і рп«- 
гого видання, а також з передмовами 
Ф. Енгельса до третього і четвертого 
видання (тиражем 3000 примірників). 
У 1932 році Партвндавом «Пролетар» 
у Харкові до бО.річмя з дня смерті 
к. Маркса українською мовою був 
виданий перший том «Капіталу» (ч, І) 
в перекладі з четвертого німецького 
видання за редакцією Д. Рабіновича І 
С. Трикоза, тиражем 50200 примір
ників.

Після закінчення Великої Вітчизня
ної війни Інститутом, історії партії ЦК 
кп України — філіалом Інституту 
марнсизму-ленінізму при ЦН КП Ук
раїни було підготовлено науковий пе
реклад «Капіталу» українською мо
вою. Перший том «Капіталу» видру- 

Держполітвидавом УРСР 'у 
І352 ВЯЧ' ™Ра»<ем 50000 примірнинів. 
очппп 54 ро,ці виДамо Додатково ще 
йшп2 "Римірників. У 1952 році ви
йшли В Держполітвидаві УРСР укра. 
йїї ПРУГИЙ '
ш„Вй"«“е иа ?пиеаветградщині пер- 

*Кзпіталу» був переписаний 
ггплгьипгКОЛИШн м Учнвм Єлисаает- гпадського реального училища С М. 5лючилМи За Щ° в 1884 Ж його вї: 
суду училища І притягли до
сій’ськ’у ^ун'оаі’н^^ переи^ав на ро- 
К. МарксаїН₽а*НСЬКу МОви ’нші твори 

РОКО°таКОЖНЄППап1гП МаРнса и* 
пУТ,м^5! 

Діячі ревоХ.н~раїнна’ громадські 
напрямуР- г а г?' Демократичного 
Павлин О с п°Д°линсьний, М. І. 
видання всіх 7®рлецьиий. А повне 
мовою було\пі*& ТОМІВ Українською 
нах в Кипо 3Д'иснено у 1954-60 ро. сьної в” ади’ вВ СРСР Замро.ки РаАян’ 
аався 169 пазі», *'Мап,тал» внда-
6 м1льйоніпР7^ ° '8 мовами, тиражем 
Раїнською мЛеТИСпч "Римірників. ук- 
талу» окремі томи «Капі-,у> видавалися загалом 18 разів.

О. НАГОРНИЙ,

їм
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£ квітня 1972 року

ПЕДАГОГІЧНИРІ колектив, партійна і комсомольська орга
нізації Кіровоградської середньої школи Де 34 постійно 

відшукують нові, цікаві форми роботи по посиленню у учнів 
інтересу до знань. Наш кореспондент мав розмову з директо
ром школи Віталієм Михайловичем НЕСТЕРЕНКОМ. Нижче 
вміщуємо текст бесіди.

ОРІЄНТИР
«ВІДМІННО»

— Віталію Михайловичу, роз
кажіть, будь ласка, завдяки 
чому у вашій школі рівень 
якості знань учнів утримується 
на високій відмітці?

— Хоча в нашій школі про
тягом останніх двох років не
має жодного відстаючого ком
сомольця, а всього на «4» 
і «5» навчається 45 процен
тів дітей, ми, педагоги школи, 
вважаємо найпершим своїм 
обов’язком невтомно працюва
ти над поглибленням знань уч
нів. Цьому присвячуються пар
тійні збори, педагогічні ради, 
весь комплекс заходів масово- 
політичної та виховної роботи.

Звичайно, ми були б далекі 
від мети, коли б не спиралися 
на комсомольську організа
цію, піонерську дружину в по
шуках найефективніших форм 
боротьби за глибокі знання. 
Скажімо, 
провадить 
керівництву 
тижнями знань і навичок з то
го чи іншого предмету, тема
тичними вечорами, різноманіт
ними конференціями і диспу
тами.

— Що являє собою структу
ра штабу?

І
*1 *— Штаб —- це загально- 
шкільний орган. Очолює його 
член комітету комсомолу 
школи Алла Мартиненко. Крім 
неї, до штабу входить голова 
ради дружини Лариса Трофи- 
мець і групкомсорги всіх кла-

учбовий штаб. Він 
велику роботу по 

оглядом знань,

— Значить, штаб підзвітний 
комітетові комсомолу?

— Так. Крім загальношкіпо- 
ного, є такі штаби і в кожно
му класі. їх очолюють груп
комсорги або голови рад піо
нерських загонів. Класні шта
би спрямовують роботу пос
тів всеобучу, консультантів.

— А яку громадську роботу 
виконують консультанти?

— Учбовий штаб призначає 
консультантів з числа дсз’яти- 
і десятикласників. Вони чоч- 
сультують учнів підшефних 6---
8 класів з різних предметів. 
Користь подвійна: допомага
ють молодшим і самі краще го
туються до екзаменів.

— Ви згадували про огляд 
знань...

— Громадські огляди знань, 
а відбуваються вони у нас ре
гулярно протягом усього нав
чального року, примушують 
кожен клас підтягуватись у на
вчанні. Проводяться вони так. 
Скажімо, оголошується огляд 
знань з хімії. Методоб’єднан- 
ня викладачів хімії пропонує 
питання і задачі для 8—10 кла
сів. До огляду готується весь 
клас, бо У цей день відповіда
ють на питання по 10 учнів від 
класу, визначених жеребкуван
ням. На основі відповідей ви
водиться середній бал і визна
чається місце класу серед па
ралельних класів. Громадський 
огляд знань відрізняється від 
олімпіад тим, що в олімпіадах 
беруть участь лише найсильні-

МОЗОЛИВ КОМУНАР“

> живе кожен 
Гадаю, що до 

свята — 50-ріцуя 
СРСР наша школа 

успіхами у

ші, а тут змушеним готуватися 
кожен учень.

Добрий ефект дають тижні 
знань і навичок з того чи ін
шого предмету. Наприклад, 
оголошується тиждень біології. 
Кожен клас, котрий вивчає цей 
предмет, повинен оформити 
альбом, взяти участь у тема
тичному вечорі «До таємниць 
природи».

— А яку роль у вихованні 
Інтересів до знань відіграють 
шкільні предметні гуртки?

— Цього навчального року 
предметні гуртки були об’єд
нані в шкільне товариство 
«Знання». Деяка зміна форми 
дала бажаний наслідок: поси
лився потяг учнів до гурткової 
роботи. В «Знанні» налічує
ться 12 секцій: математична, 
біологічна, юних природознав
ців, фізико-технічна, хімічна, іс- 
торико-краєзнавча, любителів 
російської мови, української 
літератури та інші, а також 
шість клубів — «Юний патрі
от», «Політінформатор», «Фа
кел», «Еврика», клуби книго
любів і філателістів. Заняття 
секцій відбуваються двічі, а 
засідання клубів — раз у мі
сяць. Учні відвідують їх з ве
ликим інтересом. На окремих 
засіданнях клубів беруть 
участь до 150 хлопчиків і дів
чаток.

— Навчальний рік наближа
ється до завершення...

— Так, і відчутно зростає 
напруження. Старшокласники 
готуються до екзаменів, до 
складання Всесоюзного Ленін
ського заліку. А молодші йдуть 
до свого свята — 50-річчя піо
нерської організації імені 
В. І. Леніна. Показати глибокі 
знання, вірність справі партії — 
цим прагненням 
учень школи. І 
великого 
утворення 
прийде з новими 
навчанні.

— Саме цього і бажаємо від 
усієї душі колективу вашої 
школи, Віталію Михайловичу.

— Дякую.

На фото праворуч (зверху вниз): 
педагоги Олександр Порфирозич Леж- 
ненко, Тетяна Михайлівна Харито. 
ненко, Євгенія Олексіївна Вогнова в 
особі директора школи Віталія Ми
хайловича Нестеренка (в центрі) зав
жди знаходять доброго порадника. З 
повідомленням на черговому засідан
ні учбового штабу виступає Алла 
Мартиненко. Урок* англійської мови 
в 6-г класі педе Людмила Миколаївна 
Сагайдачна. Учениця 6-а класу, член 
поста всеобучу Вікторія Мельницьна 
допомагає засвоїти матеріал своєму 
однокласнику Володі Ватульояу.

На фото ліворуч — екскурсію в Ле
нінському музеї школи веде лектор, 
секретар шкільного комітету КО! 
сомолу Алла Куличеннова.

Фото Ю. Лівашнинова.

ПРО ЩО ПОВІДОМИЛА АНКЕТА «ВІТРИЛ»

О АПИТАННЯ анкети «Вітрил» знайшли 
широкий відгук серед старшоклас

ників. І не лише серед них. Пошта «Віт
рил» цього разу особливо різноманітна 
своїм представництвом. Вибір майбут
ньої професії- хвилює не лише випуск
ників. Відповіді на анкету надіслали учні
з 6 по 10 клас, «Спочатку я хотів бути 
шофером, потім машиністом, а тепер 
твердо вирішив: буду льотчиком!» , — 
повідомляє нас шестикласник Знам’ян- 
ської СШ №6 Володя Чорновол. Що ж, 
професія цікава, але головне, що і вип
ливає з підтексту всіх листів — не лі- 
тати в мріях, а вже сьогодні відчувати 
свої сили, свої бажання, критично оці
нювати свої знання і можливості, — І 
з цих поглядів обирати собі професію 
до вподоби.

Слід відзначити, що автори більшості 
листів вибрали собі професію, еони вже 
живуть нею, знаючи, що не завжди на їх 
шляху цвістимуть троянди. Навпаки, їх 
приваблюють труднощі І можливість їх 
переборювати. Професія повинна служи
ти людям — таний висновок всіх, хто на
писав листи до редакції. Та надамо слово 
самим учням.

«Після закінчення школи я не буду 
на роздоріжжі. Моя майбутня профе
сія — інженер. Я відчуваю, що тільки 
оволодівши нею, я стану людиною, по
трібне» суспільству І зможу найповні
ше використати свої знання. М. Кова- 
ленко».

«Професія ткалі мене приваблює тим, 
Що праця моя потрібна людям, своєю 
працею я приноситиму їм радість. Ната
лка Кривошей».

■ «Чому я зупинилася саме на професії 
В вчителя? Люблю дітей, люблю розпові-

дати їм нове, про що вони не знають. 
Коли я була маленькою, ходила в дит
садок за братом, і вихователька часто 
залишала мене з дітьми. Я їм багато 
розповідала, читала вірші. Можливо з 
тої пори і почалася моя мрія, з тої ко
роткої «педагогічної практики», — пише 
Т. Куцепал з Кіровограда, і далі вдячно 
розповідає про тих, хто захопив її цією 
професію, — педагогів СШ № 27.

ВИПУСКНИК ОБИРАЄ
ПРОФЕСІЮ

На питання «Хто мав вирішальний 
вплив на вибір професії?» в більшості 
листів надається перевага сім’ї, бать
кам, вчителям, профорієнтаційній підго
товці, книгам. «Часто у нас в школі про
водились диспути на теми: «Твоє життя 
в майбутньому», «Яка твоя улюблена 
професія і чому?», «Ким бути?». Ми 
часто зустрічалися з людьми багатьох 
професій. Таких відповідей дуже багато, 
вЛ!на3жЄзлІМв наш??школі погано веде-

«На жаль, в п _йомленню старшо. 
т„ь„"н₽ин1»1 професіям».-даш. І», 
трібно запрошувати на 3ус Р гал5.
зВеИйПУСТан|ИлВйстиЄ^серСйТозн^м сигналом
тим школам, в яких професійна підгото. 

на ведеться не на належному рівні. Пев
но, відчутною прогалиною в ознайомлан- 
ні з професіями можна пояснити таний 
лист; «Незабаром я. занінчу школу. Я 
обрала собі професію — дуже цікаву — 
спортсмен-наїзднин...»

Ніхто, звичайно, не заперечує, що бути 
схожим на Олену Пстушнову, відому 
спортсменку, дуже похвально, але вона, 
перш за все, — науковий працівник, має 
вчену ступінь. А для того, щоб роз’ясни
ти різницю між професією і захопленням 
спортом, не потрібно, здається, особливих 
професійних «Вогників».

Серед авторів листів багато таких, які 
мріють про професії вчителя, інженера, 
лікаря, працівника легкої промисловос
ті. Надіслали листи і ті, хто хоче стати 
журналістом, геологом, льотчиком, зоо
техніком, астрономом. І поки що мало 
зустрічається листів, автори яких праг
нули б до професій робітничих і сіль
ськогосподарських: токаря, тракториста, 
будівельника, майстра машинного доїн
ня корів.

На питання анкети «Чи вирішив ти піс
ля школи залишитися в нолгоспі», багато 
поставили коротке і категоричне — «ні». 
Проте, що це сумнівна данина моді і 
небажання самостійно вирішувати питан
ня власної долі, -свідчать хоча б такі 
рядки:

«Я не залишуся після школи у своєму 
нолгоспі тому, що всі виїжджають І ніхто 
не залишається. А залишитися тан — 
аби що-небудь робити, — то нраще у 
місті працюватиму...»

Як заперечення думки автора цього 
листа — Ніни М. наведемо уривки з 
листів її ровесників: «Коли я стану вчи
телем, я обов’язково хочу повернутися 
у рідне село». Валя Коляда (Петрів- 
ський район). «Я вирішила після школи 
працювати в своєму колгоспі». Тетяна 
С. (Добровеличківський район). «Після 
закінчення школи хочу стати лікарем і 
працювати в рідному селі». Наталка Б. 
(з с. Хмельового). Це лише невеличка 
частина відповідей.

Анкета «Вітрил» показала, що біль
шість старшокласників готова до самос
тійного життя. Школа дала їм знання, а 
о кожного з них є бажання вчитися І 
працювати далі.

В клуб старшокласників надійшло ба
гато листів. І в кожному — роздуми 
про свою майбутню професію, про тих, 
хто мав вирішальний вплив на її вибір, 
в листах розповіді, поради, прохання.

Просить допомоги, насамперед, кате
горія тих випускників, яка, здається, зу
пинилася на конкретній професії, але 
досить не чітко уявляє її призначення, 
місце, де нею можна опанувати. В мі
ру можливості, на такі листи ми дамо 
відповідь поштою.

Клуб старшокласників «Вітрила» дякує 
всіх, хта взяв активну участь у відповіді 
на запитання анкети і бажає всім цього* 
річним випускникам щасливої дороги в 
життя.
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О Д-- ЧАС громадянської 
війни та відбудови на« 

^одного господарства на 
ьлисаветградщині побували 
і проводили велику організа
торську і масово-політичну 
роботу визначні діячі нашої 
партії та прославлені радян
ські воєначальники.

Йшов 1922 рік... Закінчи- 
Зась громадянська війна,

раїна приступила до від
будови зруйнованого госпо
дарства. Великий Жовтень 
окрилив мільйонні маси ро
бітничого класу і трудового 
селянства на побудову но
вого життя.

: 1922 рік увійшов в історію, 
як рік утворення добровіль
ного державного об'єднай, 
ня — Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік. 
Спільні завдання побудови 
соціалізму з усіх радянських 
республіках, інтереси оборо
ни вимагали роз’яснення до
цільності об’єднання наро
дів, що звільнилися, в єдину 
спільну державу.
'_У 1922 р. до Єлисаветгра- 

да приїжджав вірний сорат- 
нин Леніна, командуючий 
Збройними силами України і 
Криму М. В. Фрунзе. Разом з 
ним 24 вересня прибули по
хідний штаб, начальник Укр- 
всеобучу, уповноважений 
політуправлінням Реввійсьч- 
ради, представник україя. 
еьного ДПУ, кореспонденти 
центральних газет. Метою 
поїздки М. В. Фрунзе було; 
інспекторський огляд на міс
цях частин Червоної Армії і 
знайомство з роботою місце
вих радянських органів та 
допомога їм у вирішенні не
відкладних завдань. Після 
прийняття рапорту від на
чальника почесного караулу, 
Михайло Васильович заслу
хав у вагоні повідомлення 
□ІД начальника гарнізону, 
іфмскладу корпусу та керів
ників місцевого виконкому І 
парткому. За час перебу-
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вання в місті М. В. Фрунза 
відвідав збірний пункт, де 
була проведена ним бесіда з 
новобранцями про мету при
зову, строк служби червоно- 
армійців, а також оглянуто 
приміщення для новобранців 
і кухні. На онремі недоліки 
Михайло Васильович звер. 
нув увагу повітового военко
ма. Того ж дня. о б год. ве
чора, командуючий зброй
ними силами України на 
Красній площі (нині парк 
ім. Лоніна) приймав парад 
військ Єлисаветградського 

II ПАМ’ЯТАЄ КІШІГЩЦШ
• Перебування соратників В. 2, Леніна та визначних радянських 

воєначальників у нашому краї
гарнізону. Особливо був за
доволений М. В. Фрунза ви
правною курсантів навшно- 
ли і червоноаомійців роти 
зв’язку.

У 5-ій кавалерійській шно- 
лі Михайло ’ Васильович 
оглянув казарми, нлуб, біб. 
ліотеку, їдальню, а також 
приміщення і конюшні, які 
ремонтувались. Присутньо, 
му тут предстазнику шефів 
школи було запропоновано 
негайно, в найкоротший 
строк, допомогти зробити 
ремонт приміщень кавш.чо- 
ли. М. В. Фрунзе побував та- 
нож у військових частинах 
гарнізону. Тут розмовляв з 
червоноарміицями, цікавив
ся їх заняттями і життям. 
Цінні настанови і вказівки 
було дано ним командному і 
політичному енладу цих вій
ськових частин.

М. В. Фрунзе, будучи за
ступником голови Україн
ської економічної Ради, при
ділив значну увагу знайом
ству з роботою місцевої про
мисловості і діяльності гос. 
подарства міста в цілому. 
Він ознайомився з роботою 
місцевого радянського апа
рату. надав відповідну допо
могу в поліпшенні його ро

боти, Увечері 24 вересня в 
гарнізонному клубі на збо
рах, присвячених третій річ
ниці заснування ордена 
Червоного Прапора, М. В. 
Фрунзе виступив з доповід
дю про становище Радян
ських республік. Зал клубу 
був переповнений червоно- 
армійцями, членами партії і 
профспілки. Присутні приві
тали М. В. Фрунзе бурхли. 
вими оплесками. Доповідач 
детально зупинився на ана
лізі міжнародної політики, 
відзначивши, що Імперіалізм 

не розстався з планами за
душити молоду Радянську 
республіку, а для цього тре
ба зміцнювати обороноздат
ність Червоної Армії, об’єд
натись в добровільному дер
жавному об'єднанні — СРСР. 
Аналізуючи внутрішнє ста
новище Радянських респуб
лік, Фрунзе підкреслив: за 
останній період досягнуто 
ряд успіхів. У галузі сіль
ського господарства вироб. 
лено три чверті загальної 
продукції довоєнного часу, 
незважаючи на неврожай в 
окремих південних губер
ніях України. Менш значні 
успіхи має промисловість. 
Проте правильність радян
ської економічної політики, 
як відзначив доповідач, до
ведена не тільни науково, а 
й на практиці. Він говорив 
також про оздоровлення фі
нансового господарства краї
ни. Закінчуючи доповідь, 
М. В. Фрунзе сказав: «Вся 
обстановка внутрішнього і 
зовнішнього становища Ра
дянської республіки свід
чить про те, що той шлях, 
на який ми стали п’ять ро
ків тому, правильний, що 
попереду неминучі нові пе
ремоги робітників і селян».

в.

Після доповіді Фрунзе від
повів на записку, в яніи 
йшлось про здоров'я Леніна. 
«Я радий вас повідомити, —. 
сназав він, — що здоров’я 
т. Леніна цілком поправи
лось», Тепло І зворушливо 
проводжали трудящі І вій
ськовослужбовці М, 
Фрунзе.

За завданням М. В. Фрун
зе в листопаді 1922 р. до 
Єлисаветграда приїжджав 
прославлений герой грома
дянської війни Г. І. Но ган
ський, який провів велику 

роботу по поліпшенню діяль
ності місцевої 5-ї кавалерій
ської школи, що готувала 
червоних командирів. Він 
ознайомився з педагогічним 
і навчальн о -допоміжним 
персоналом, наявністю учбо. 
вих посібників і в бесіді з 
кореспондентом місцевої га< 
зети відзначив, що єлиса- 
□етградсьна кавшкола є од
нією з кращих на Україні і 
загалом відповідає вимогам 
підготовки червоних коман
дирів. Разом з тим Г. І. Ко- 
товський у процесі перевір
ки виявив, що іут зволікає
ться внрай необхідний ре
монт учбових приміщень І 
назарм, розкрив зловживан
ня з боку окремих службо, 
вих осіб. Після енергійного 
втручання Григорія Іванови
ча було виділено на ремонт 
4 мільярди крб., а осіб, зви
нувачених в зловживанні, 
покарано, вжито заходів до 
поліпшення політичної ро
боти серед командирів, ви
кладачів і курсантів.

Після закінчення грома
дянської війни легендарний 
командир Червоної Армії 
часто бував у селах Єлиса- 
вотградсьного повіту, до 
розміщувались онремі вій-

гьмопі частини 2-го навале-участь у діяльності місцевих 
рійського корпусу, яким — ' «енських огй
командував Г. І. Котопський. 
У цей період прославлений 
воєначальник, крім безпосе. 
реднього керівництва бойо
вою підготовкою корпусу, 
багато займався питаннями 
відбудови зруйнованого вій
ною народного господарства. 
Завдяки кипучій 
гії було відбудовано цуиро* 
вий завод у селі Перегонівці 
Голованівського району.

З Єлисаветградщиною по
в’язані онремі сторінки жит»

тя І військової ДІЯЛЬНОСТІ 
видатного більшовика-ленін- 
ця, Героя Жовтня і грома
дянської війни П Ю. Дибен. 
на. Зразу після Жовтневого 
перевороту П. Ю. Дибенко 
входив до складу Ради На
родних Комісарів, сформова
ної В. І. Леніним. Він був 
першим наркомом по мор
ських справах. Під час гро
мадянської війни команду
вав військовими з’єднання
ми і Кримською армією. У 
1919 році полни дивізії, якою 
командував П, Ю. Дибенко, 
брали участь в розгромі 
григор’євсьних банд на На- 
теринославщині і Слисавет- 
градщині. У цей час П. іО. 
Дибенко побував у селах ни
нішніх Петрівського і Олен, 
сандрійського районів. Після 
закінчення громадянської 
війни у 1922 р. П. Ю. Дибен
ко знову на Єлисаветград- 
щині. Він командує стрілець, 
ким корпусом, частини яко- 
го розміщувалися в нашому 
краї. Тут прославлений ге
рой Жовтня і громадянської 
війни займається не тільки 
бойовою підготовкою військ, 
але й веде велику політичну 
і громадську роботу, бера 

партійних і радянських орй . 
ганіо, допомагає у відбуда. 
ві народного господарству 
краю. 4 серпня 1922 р. Л. Ю* 
Дибенко взяв участь І виступ 
пив на надзвичайному ^оз* 
ширеному пленумі Єпі'са* 
ветградського повітоеого виц 
конавчого комітету. У своє« 
му виступі зазначив, що» 
перед Червоною Арміє«* 
стоять не тільки завдання 
удосконалення військової! 
майстерності і підвищення 
дисципліни, а й питання до* 
помоги у відбудові народно» 
го господарства, підвищоння 
розумового і культурного 
рівня червоноармійціз і тру* 
дящих.

П. Ю. Дибенко бував у се« 
лах повіту, виступав перод 
червоноарміицями і селяна« 
ми. Він користувався вели» 
ним авторитетом I популяра 
ністю серед командирів і по«, 
літпрацівників гарнізону та 
трудящих міста Єлисавет- 
града, У вересні 1922 р. на 
честь третьої річниці засну« 
вання ордена Червоного 
Прапора йому, ян кавалеру; 
нагородженому тричі цією, 
революційною відзнакою« 
командування місцевого гар
нізону подарувало годинник» 

Перебування та діяльність 
в нашому краї соратників 
В. І, Леніна та визначник 
радянських воєначальників 
сприяло більш глибокому, 
роз’ясненню ПОЛІТИКИ Комум 
містичної партії серед трудя« 
щих мас, зміцненню оборо« 
ноздатності країни та усвЬ 
Д0МЛЄННЮ необхідності доба 
ровільного об’єднання труа 
дозого народу України а 
єдиний Союз надянсьниХОО» 
ціалістичних Республік. Тру« 
дящі Кіровоградщини святої 
бережуть пам’ять про сол
датів ленінської гвардії, якБ 
тут побували. їх іменами 
названі села, колгоспи, заво« 
ди, школи, клуби.

Г. ЧЕРНЕЦЬКА, 
студентка Кіровоград
ського педінституту 
їм. О. С, Пушкіна,ТІЛЬКИ „ЗОЛОТО“...

В ЕКЗАМЕНИ СКЛАДАЮТЬ 
комсомольські АКТИВІСТИ, 

в ПРИКЛАД ПОКАЗУЄ СЕКРЕТАР 
ЗАВКОМУ КОМСОМОЛУ.
» НА БІГОВІЙ ДОРІЖЦІ — МАЙСТРИ 
ШКІРЯНОГО М’ЯЧА

(ГИ® і
новому 
марші

« КЩО У ВІВТОРОК або ж четвер, 
суботу чи неділю ви завітаєте 

на стадіон спортивного клубу 
«Зірка», то обов’язково зустрінете 
фізкультурників різного віку, які 
готуються або ж здають залік з 
фізичної та військово-технічної 
підготовки з програмою нового 
комплексу ГПО. Спортивний нлуб 
разом Із завкомом комсомолу за
воду «Червона зірка» створив на 
стадіоні спеціальну комісію, яка у 
ці дні приймає нооми комплексу 
не лише у червонозоріВЦІВ, а VI 
усіх бажаючих.

Власне, перші результати у про
токоли судді записали ще у берез
ні, ноли з бігу на стометрівці, 
штовханні ядра, із стрибків у дов
жину та підтягування на перекла
дині норми здавали фізкультурні 
антивісти заводу, працівники 
спортклубу «Зірна», То було, гай 
би мовити, практичне ознайом
лення з новим комплексом, А нині 
Інструктори спорту вже перебула"« 
ють у ролі суддів —. приймають 
заліки у інших,

320 юнаків І дівчат минулої не
ділі виишли на старти. В основно
му це фізкультурні та комсомоль
ські антивісти, працівники завко
му комсомолу, секретарі комітетів 
комсомолу цехів і дільниць, члени 
ї°мн"дюсшьксіГ.з°Й:их бригад' 

Швидкі секунди на стометрівці 
показали учасники багатьох забі
гів, Але наигучнішими оплесками 
уболівальники нагородили на фіні
ші секретаря завкому комсомолу

Миколу Силяниченка, його заступ
ника — Сергія Вишницького, на
чальника штабу «Комсомольсько
го прожектора» Ігоря Грабка. Усі 
троє поназали відмінний час і 
виконали норми на рівні вимог на 
отримання золотого значна.

А потім настанови Івану Івано
ву. Івану Куценку, Олександру До- 
ценку давав бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади Імені 
XXIV з’їзду КПРС Володимир Бе
седа.

І э Інших видах комплексу — 
стрибках у довжину, штовханні 
ядра, підтягуванні на перекладині 
Микола Скляниченко, Сергій Виш- 
ницький та ігор Грабно теж висту
пили на рівні еимог золотого знач
ка. Всього норми з чотирьох видів 
нового комплексу цього дня здали 
близоно двохсот юнаків і дівчат.

А через два дні бігові доріжки і 
сектори стадіону знову заповнили 
фізкультурники. Найбільше гляда
чів зібралося у легкоатлетичному 
манежі. Тут здавали норми май
стри шкіряного м'яча — футбо
лісти «Зірки».

Перед стартом заслужений тре
нер УРСР В. Третякоа застеріг 
своїх вихованців:

— Всі ви добре граєте у футбол. 
Але здати норми комплексу ГПО

легко. Бажано, щоб ми зда<теж не легко. Бажано, щоб ми зда
ли залік на «відмінно» І всі отри
мали золоті значки ГПО.

І ось вже учасники виходять на 
бігову доріжку,

— Можна, — дав команду суддя. 
Розбігається Борис Ступам.
— П’ять метрів двадцять санти

метрів, —, оголошує суддя-Інфор- 
матор.
На доріжку виходить Анатолій 
Максименко.

— П’ять метрів п’ятдесят санти. 
метрів, — фіксує суддя.

Майже всі футболісти долають 
п’ятиметрозий рубіж. 5 метрів 50 
сантиметрів подолав О. Кацман, у 
другій спробі А. Максименко мав 
результат 5 метрів 95 сантиметрів, 
результат О, Кутіна — шість мет
рів.

Футболісти здали також норми у 
підтягуванні на перекладині, штов
ханні ядра.

На черзі — залін з фізичної та 
□ійсьново-технічної підготовки з 
інших вимог та норм комплексу.

Ю, ЛІ ВАШИМ KO В,
На т_._ _______ ____ ■

О. КАЦМАН, Футболісти здають 
норми з підтягування на пере
кладині (внизу).

фото зліва; стрибав 
,М/“ ~ - ■

('?■) НАША ААРЕСА ї ТЕЛЕФОНИ

Р ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
НЕДІЛЯ, 9 КВІТНЯ, ПЕР- 

ША ПРОГРАМА. 9.00 —
Програма. (М). 9.05 — Ран
кова гімнастйна для школя
рів. (М). 9.15 — Новини.
(М). 9.30 — Для школярів. 
«Будильник». (М). 9.55 —.
Кольорове телебачення. 
«Музичний кіоск». (М), 
10.20 — Для школярів.
«Зустріч юннорів телесту

дії «Орлятко» з Героєм Ра
дянського Союзу льотчи. 
ком-космонавтом В. І. Се- 
вастьяновим. (М). 11.25 — 

Для воїнів Радянської Ар
мії і Флоту. (М). 12.00 —
Інтербачення. «Радянська 
архітектура сьогодні». (М). 
12.30 — «Сільсьна година». 
(М). 13.20 — Чемпіонат
СРСР з баскетбола. Чолові
ки. ЦСКА — «Спартак» 
(Ленінград). (Вільнюс). В 
перерві — новини. (М). 
16.00 — Телевізійний на
родний університет. (М), 
15.45 — Кольорове телеба
чення. «Клуб кіноподоро- 
жей». (М). 1С.50 — Худож
ній фільм. (М). 18.00 — Но. 
вини. (М). 18.10 — Кольоро. 
ве телебачення. Мульт
фільм. (М). 18.25 — «США: 
проблеми і політинз». ІМ), 
18.55 — Кольорове телеба
чення. Чемпіонат світу з 
хокел. Швеція — ЧССР. 
(Поага). 21.45 — Концерт. 
(М). 22.25 — Кольорове те
лебачення. Інтербачення. 
Чемпіонат світу з хокел. 
Фінляндія — СРСР. (Пра
га). в перерві — нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
•— «Працею звеличені». 
(К) 17.15 — Для дітей.
С. Маршам. «Торемон». Ви
става Харківського театру 
ляльон. (Харків). 18.00 — 
.Чемпіонат СРСР з волейбо
ла серед команд класу «А». 
(Дніпропетровськ). 19.00 — 
«На меридіанах Унраїни». 
(К). 19.30 — Художній
фільм «Пригоди Тома Сой- 
єра». (К). 21.00 — «На доб
раніч, діти!». (К). 21.15 — 
Програма «Час». (М). 21.45 

Кольорове телебачення 
?5?пЛ°ЙІувмо«. н.а пісню». 
Ни’ (К)30 Ввч|рн1 НОВИ.

ПОНЕДІЛОК, 10 КВІТНЯ 
ПЕРША ПРОГРАМА. 17 30 

Республіканська ФІзи* 
(К)’.Маі8М00ТИ-а Чем^Ет 
Ж,?! футб;,лз- ™°‘ 

Т9лТ"”".0Д„0Ж-

«Час». (М). 21.30 -Ркольоа 
роветелебачення. «Росій- 

322ф0,»

?ахн»".-с₽чсТІніїв“^

«Друзі». (К). 13.26 — Ого» 
лошення. (К). 18.30 —.
Фільм-концерт «Струни гу» 
ЧНІ». (К). 18.50 — «ВІД ПОа 
неділна до понеділка». (К), 
19.00 — Інформаційна про« 
грама «Вісті». (К). 19.15 — 
Б. Сидаєв. «З кожним уда« гллмиииити Таппґ-плі/1 
такль. ” (Харкїо)* 20.50 —і
ром годинника». Телеспак? 
такль. (Харніо). 20.50 -4
«На добраніч, діти». (К), 
21.00 — "----------- *"■ 5
(М). 21.30

____
чю утворення СРСР, Х.у- 
дожній фільм «Виборгсоїса 
сторона», (К). 23.20 — Ве
чірні новини. (К),

ВІВТОРОК. 11 КВІТНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 5 Т5

Новини. (М). 9Д5 — Но-

— Програма «Час»;
1.30 — Кінофастич
присвячений 50-річ?

сп’ к.фО8оград-$0, вуя. Луначарського, 36.
телефони: відповідального секретаря та відділу кой* 

Сомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та інших відділів — 3-45-36.
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Друкарня їм. Г, М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2»
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льорове телебачення. «Ви
ставка Буратіно». (М). 10.15 
— Кольорове телебачення. 
«Борець і клоун». Худож
ній фільм (М). 11.50 — Кон
церт артистів Ленінград
ського театру музичної 
комедії. (М). 13.10 — «Ес
тафета поколінь». Зустріч 
Вдаих будівельників 
КАМазу з будівельниками 
перших п’ятирічок. (М), 
А.. 0 77 «Шахова школа», . 
17 пл 14’40и~ Новини. (М)е 
і/.ио — «На головних нач 
прямках п’ятирічки». (Дні« 
пропетровсьн). 17.15 —.
Мультфільм «Ми шукаємо • 
«Клянсу». (К). 17.30 — Для 

<‘Х<есЪь змолоду" 
}, '• 18.00 — «Хроніка тиж
ня». (Кіровоград). 18.10 

. т®2еФ|льм- (Кірово
град), 18.30 — Тележур
нал «Моя міліція». (Кіро- 
°?Град^ 19,00 “ Інфо’рма« 
їо оп програма «Вісті». (К). 
7п'лс ~ «ї001 Імена». (К), 20.0а — «Телевізійний ек
ран пошани». (Львів). 20.45 
21 лп «о^Раніч, діти». (К), 
21 ™ ~ .РРогРама «Час»* ф'іурн"го'М"Г°5ааТЛРН<;!:я’ 
'"'"ЙГкї’лв - Ч-Ї-ІЙ 
ии важної атлети»ни. (Таллін). 23.00 — Но« 
ГРАМА (МЬ ДРУГА 
шптПп 16’55 - Нон- ко™ Орвовського російсь- 
17 30 РО^НОГО ,хору (М,в «Здоров’я». Науа ?М) 18оХЛЛРНІ програм^ 
ія'іп 00 Новини. (М>. 
І0’10“’’ «З піснею доФін- 
сЬІльм'и Телевіз і й н и й фільм-нонцерт. (М). 18.3(1 
(М) іоплНа бувальщина», Ін ’»ЛТ ~ «Ленінський 
ОЬ’» 
(М). .21.00^ ІЖ. , 
«Час». (М).- 21.30 - Худ
ТЄ^Н 22вп М «К’Т0 1 Ко« 
вини. (К)50 Овчірн‘ нді

Т< В. о. редактора А. КРЯТЕНКО.
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